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Anotace: 

 V předloţené práci jsem zpracoval návrh přípravy a dobývání štěpných břidlic bez 

uţití trhacích prací na loţisku Čermná ve Slezsku, která řeší novou dobývací metodu 

pomocí řezacího stroje. V úvodní části mé práce je popsána stručná charakteristika, 

geologie a historie loţiska. Důleţitým vodítkem pro návrh metody, bylo vyhodnocení 

geomechanických vlastností loţiska, které byly určujícím vodítkem pro navrţení velikosti 

komor pomocí počítačového modelu metodou konečných prvků v programu Midas GTS. 

V další kapitole jsou zpracovány přípravné práce na loţisku a samotná technologie těţby 

pomocí řezacího stroje. V závěru jsem zhodnotil technicko-ekonomické ukazatele 

podílející se na přípravě loţiska a samotné těţbě štípatelných břidlic.   

Klíčová slova: 

 Břidlice, střešní břidlice, břidlicový důl, Čermná ve Slezsku, NSU 1E, diamantová 

pila, řezací metoda, fyzikálně mechanické vlastnosti 

 

Summary: 

 In the submitted work I present a proposal of preparation and mining of fissile slate 

without utilization of blasting, at the Čermná ve Slezsku deposit. A new mining method, 

using the cutting machine was developer for this deposit. A brief characteristics of the 

deposit and its geology and history is described in the introductory part of my thesis. A key 

factor of the mining method design was the evaluation of geomechanical properties of the 

deposit, which determined the size of the mining chambers, using a finite element 

computer model of the Midas GTS programme. In the following chapter, the preparatory 

works at the deposit and the technology of mining using cutting machine is described. In 

the end I evaluated technical and economical indicators for deposit preparation and mining 

of fissile slate themselves. 

Keywords: 

Slate, roofing slate, slate mine, Čermná ve Slezsku, NSU 1E, diamond saw, cutting 

method,physical and mechanical properties 
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1. Úvod 

Těţba štípatelných jílových břidlic má v oblasti moravsko-slezského kulmu 

dlouholetou tradici. Obliba v pouţívání přírodního kamene ke krytí střech, nebo ke stavbě 

salaší či stodol, je historicky doloţeno jiţ od starověku. Krytina ze štípatelné břidlice, byla 

podstatě vedle slámy, dřeva a pálených tašek, jediným dostupným materiálem ke krytí 

střech. Pouţívání střešní krytiny z břidlice se udrţela aţ do konce 19. století, kdy ji 

vystřídaly moderní a dostupnější materiály a tím výrazně poklesla její spotřeba. 

V posledních několika letech se obliba ve vyuţití břidlicové krytiny vrátila nejen z důvodu 

oprav a rekonstrukcí historických památek či církevních budov, ale v mnoha případech si 

našla oblibu i při budování nových stavebních objektů i budov.  

Loţiska štěpné břidlice vhodné pro výrobu střešní krytiny, se v České Republice 

vyskytuje převáţně v Nízkém Jeseníku, kde jsou v souvrství obsaţeny i droby a siltovce. 

Před druhou světovou válkou bylo v této oblasti těţeno několik desítek loţisek různými 

těţaři. Tento boom v těţbě břidlice však po jejím skončení ustal. Netrvalo dlouho a břidlice 

se opět začala v této oblasti těţit na několika lokalitách vis obr č. 1. Poslední činný důl 

Lhotka u Vítkova zastavil svou těţbu v roce 2010 díky zastaralé metodě těţby ale 

především i kvůli levnější importované břidlice z Číny a Španělska. 

Při návrhu nové dobývací metody na dole v Čermné ve Slezsku, jsem si dal za cíl 

vymyslet a aplikovat novou metodu těţby štěpných břidlic. Při návrhu metody jsem se 

inspiroval Německou firmou Rathscheck schiefer, která vyuţívá při těţbě břidlice 

kotoučovou diamantovou pilu.  

Důleţitými ukazateli při návrhu nové metody bylo potřeba vyhodnotit geologickou 

situaci na loţisku a její geomechanické vlastnosti, které jsem vyuţil při modelování 

velikosti komor a mezikomorových pilířů. Dále bylo třeba vymyslet postup dobývání a 

navrhnout vhodný stroj, který bude splňovat námi poţadované kritéria. Jako vhodnou 

volbou se ukázalo nasazení univerzálního stroje NSU 1E od firmy DuvasUni, který splňuje 

naše poţadavky. V této práci je dále stručně rozebrána historická těţba břidlice v Nízkém 

Jeseníku a ve světě a nejčastěji pouţité dobývací metody. V poslední kapitole jsou 

rozebrány technicko-ekonomické aspekty novodobé dobývací metody a její porovnání 

s dříve pouţívanými metodami pomocí trhacích prací.   
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Obr. č. 1 – Přehledná geologická mapa Nízkého Jeseníku s vyznačenými těţenými loţisky 

štípatelných břidlic (upraveno dle J. Dvořák, 1988) 

Legenda: 1 – předflyšová souvrství a vulkanity vranské a šternbersko-hornobenešovské 

zóny, 2 – vápencová souvrství devonu a spodního karbonu u Hranic a v okolí, 3 – andělsko-horské 

souvrství (famen a tournai), 4 – hornobenešovské souvrství (spodní a střední visé), 5 – moravické 

souvrství (svrchní visé, zóny Go α a β), 6 – převáţně droby, 7 – převáţně břidlice a prachovce 

s vloţkami drob, 6 a 7 – hradecko-kyjovické souvrství (svrchní visé, Go γ a báze namuru, 8 – 

ostravské souvrství (spodní polovina namuru), 9 – neovulkanity, 10 – neogén,  - netěţená 

loţiska,  - těţená loţiska.  

Seznam loţisek štípatelných břidlic: - 1 – Budišovice, 2 – Jestřábí u Fulneku, 3 – Boňkov, 4 

– Velká Střelná, 5 – Hrubá Voda, 6 – Klokočov, 7 – Bělkovice, 8 – Jívové, 9 – Domašov nad 

Bystřicí, 10 – Slezská Harta, 11 – Bohdanovice, 12 – Jakartovice, 13 – Řideč, 14 – Chabičov, 15 – 

Jiříkov, 16 – Pastviny, 17 – Ondřejov, 18 – Břidličná, 19 – Malá Štáhle, 20 – Václavov u Bruntálu, 

21 – Nová Véska, 22 – Dědřichovice, 23 – Třemešná, 24 – Čermná ve Slezsku, 25 – Budišov nad 

Budišovkou 
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2. Geologická stavba a geneze ložiska 

Loţisko štěpných jílových břidlic v Čermné ve Slezsku leţí ve východní části 

Nízkého Jeseníka zhruba 5 km od města Vítkov v okrese Opava. Geneticky můţeme 

loţisko zařadit do spodního karbonu ve flyšovém vývoji kulmu k moravickým vrstvám. 

Celý Nízký Jeseník je tvořen mocnými sledy devonských a spodnokarbonských hornin, 

které jsou diskondartně uloţeny na proterozoickém podloţí krystalinika. Zcela převaţující 

horninou ve svrchních částech a na výchozech jsou vrstvy spodnokarbonských drob, 

břidlic a slepenců. Tyto horniny vznikaly v závěrečných fázích variského vrásnění, kde 

vlivem denudace z okolních mladých horstev byly zplavovány a v podobě štěrku, písku a 

bahna byly ukládány v hlubokomořských pánvích, aţ postupně vzniklo mohutné souvrství 

kulmských hornin. To se však vlivem dlouhodobě trvajícího vrásnění a horotvornými 

procesy měnilo, aţ vznikl sloţitý systém vrás a příkrovů (Janoška, 2001). 

Geologicky nemá kulm zvlášť bohatou historii vzhledem k tomu, ţe byl pokládán za 

monotónní jak z hlediska loţiskového tak i litologického. Základní geologický výzkum byl 

zaměřen pouze jen na regionální v souvislosti s okolními geologickými jednotkami 

(krystalinikem a hornoslezskou uhelnou pánví). Pro vymezení jednotky a lepší 

prozkoumanost se i přesto zabývalo kulmem řada geologů, kteří postupně sestavili 

současný názor na genezi a stavbu této geologické jednotky (Dvořák, 1994). 

Na základě dlouhodobého výzkumu K. Patteiskyho byl kulm rozdělen do pěti 

základních celků: 

 andělskohorské souvrství 

 hornobenešovské souvrství 

 moravické souvrství 

 hradecko - kyjovické souvrství 

Vlastní loţisko se nachází v moravickém souvrství, přesněji v bohdanovických 

vrstvách, které vystupují ve spodní části tohoto souvrství, kde představují distální facii. 

Toto souvrství představuje soubor antiklinorií a synklinorií, jejichţ hladiny vrás stupňovitě 

poklesávají k východu, takţe na povrch vystupují stále mladší horizonty. Flyšový sled 

tvořený tmavošedými gradačně zvrstvenými prachovito – jílovitými rytmy s polohami 

laminátů a podřízených vloţek deskovitých drob.  
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Podloţí moravických vrstev tvoří hornobenešovské souvrství, které vystupuje 

především ve východojesenickém synklinoriu. Jeho spodní část, která tvoří bohdanovické 

vrstvy vystupuje také ve východním křídle západojesenického synklinoria, kde tvoří 

svrchní část andělsko-horského vývoje. Sloţitý litologický komplex je tvořen převáţně 

flyšovými sedimenty dosahující mocnosti aţ 2 500 m. Je tvořen převáţně drobně 

rytmickým flyšem a různě zastoupenými polohami břidlic, prachovců, drob a slepenců. 

Metamorfóza je u moravského souvrství velice málo patrná a stáří je datováno do období 

svrchní visé.  

Nadloţí moravických vrstev je tvořeno hradecko – kyjovickým souvrstvím, které je 

tvořeno ze dvou niţších jednotek a to hradeckých drob a kyjovických vrstev. Souvrství je 

tvořeno lavicovitými aţ deskovitými drobami s vloţkami prachovito – jílových rytmů. 

Drobové sekvence obsahují, zvláště ve spodní části, hojné vloţky petromiktních, drobně aţ 

hrubě zrnitých konglomerátů. V jemnozrnném vývoji převládají prachovité aţ prachovito – 

jílovité rytmy s podřízenými vloţkami velmi jemnozrnných drob. (Staněk, 1991) 

 

Obr. č. 2 - Stratigrafická tabulka karbonu v Nízkém Jeseníku a okolí (J. Dvořák, 

1988) 
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2.1. Geologická charakteristika dobývacího prostoru 

Loţisko štípatelných břidlic v Čermné ve Slezsku, které je v zájmu těţby se nachází 

přibliţně 800 m pod obcí směrem k Čermenskému mlýnu. Tato oblast byla v minulosti 

těţena řadou podnikatelů, kteří byli majiteli pozemků, na kterých se nacházely loţiskové 

pruhy. Oblast je přibliţně ve směrném pokračování velkých a v dřívějších dobách 

intenzivně těţených velkých loţisek Mokřinky a Záluţné nacházející se ve dvou pruzích 

polohově označovaných za východní a západní pruh. Nejstarším dolem nacházejícím se na 

katastru obce Čermná a v našem zájmovém území je pod dnešním názvem znám jako štola 

Ţlutý květ a další doly v nejbliţším okolí. Ty byly na vlastních pozemcích kolem roku 

1810 těţeny majitelem Josefem Haschkem, majitelem statku č.p. 21 v Čermné. Těţba byla 

prováděna na tzv. západním loţiskovém pruhu, kdy bylo loţisko otevřeno prvně lomem a 

aţ v pozdějších letech byla vyraţena v severní stěně úpadní sledná štola, která se zhruba po 

20 m začala zvětšovat a tím byla zahájena komorová těţba. Těţba zde probíhala do roku 

1865, kdy byly doly opuštěny a veškerá těţba byla soustředěna zhruba o 200 m níţe na 

nejjiţněji situovaný Haschkeho důl dnes známý pod jménem Dřevěná štola.  

V současné době je západní loţiskový pruh otevřený úpadní slednou chodbou, která 

po 20 m otevírá vytěţenou komoru o velikostech přibliţně 30 m na délku, 8 m na šířku a 6 

m na výšku. Na loţisku se vyskytuje sericiticko-chloritická břidlice výborné štěpnosti, 

která náleţí k Moravickým vrstvám. Vrstvy jsou ukloněny svisle zhruba od 270 – 280 / 80 

– 85
o
. Strukturně tektonické poměry, mineralogické a petrografické hodnocení a 

hydrogeologie loţiska je popsáno níţe.   

 

 

2.2. Strukturně tektonické poměry ložiska 

Základním stavebním strukturním prvkem na loţisku, je dána střídáním vrstevních 

sledů v různých mocnostech tělesy jílovců, prachovců a drob. Vrstevní plochy jsou 

paralelní s plochami kliváţe. Vrstevní plochy představují plochy foliace zdůrazněné kliváţí 

a jsou hlavními plochami stavební anizotropie masivu na lokalitě. Kliváţ se vyskytuje na 

celém loţisku a dle svého charakteru představuje osní kliváţ. Aţ na menší deviace, nemění 

v celé zkušební komoře svůj směr a úklon. Proto se dá předpokládat, ţe se nebude nijak 
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moc měnit v celém loţisku. Osní kliváţ je téměř paralelní s vrstevnatostí a představuje 

jeden z podmiňujících faktorů štěpnosti břidlic, neboť vytváří latentní plochy mechanické 

diskontinuity.  

Pukliny jsou nejčastějším tektonickým elementem na loţisku. Nejčastěji jsou pukliny 

příčné aţ mírně diagonální k foliaci, jejichţ úklon se pohybuje převáţně od 55
o
 do 89

o
 

stupňů k severu, četnost puklin tohoto systému je 2 – 6 na 1 bm. Méně časté jsou pukliny 

podélné, jejichţ úklon se pohybuje okolo 45
o 

k západu, četnost je od 0,3 – 3 na 1 bm. 

Pukliny obou systémů jsou zpravidla průběţné, rovné aţ mírně zvlněné.  

Ve zkušební komoře se vyskytují tři systémy dislokací orientované vzhledem ke 

směru vrstev a to podélné, příčné a diagonální. Podélné poruchy jsou zhruba paralelní se 

zastiţenými vrásovými osami a mají často charakter přesmyků. Příčné dislokace se na 

loţisku vyskytují málo a mají rupturní charakter. Nejhojnější poruchy jsou diagonální, 

které reprezentuje flexura s drcením (Staněk, 1991). 

 

2.3. Hydrogeologické poměry 

Zájmové území štípatelných jílových břidlic tvoří součást rozsáhlého 

hydrogeologického rajónu. Horninové prostředí zájmového území lze řadit mezi 

hydrogeologické masívy. Z charakteru loţiska a jeho litologie je rozhodující puklinový 

oběh podzemních vod. Puklinový oběh podzemních vod je v hydrogeologickém masívu 

vázán především na poruchy tj. na systémy puklin, trhlin a zlomů, v nichţ se voda 

pohybuje gravitačně. Puklinová propustnost hornin je velice závislá na mnoha přírodních 

faktorech, které můţou být velice proměnlivé. Pelitické horniny, které jsou na loţisku 

v podobě prachovců a jílovců, jsou prostoupeny jemnou sítí puklin, jejichţ propustnost jiţ 

od povrchu stěţí přesahuje rámec kapilarity (skalní vlhkosti). Pukliny jsou v nich často 

zatěsněny jílovitými částicemi zvětrávajících hornin. Kvartérní, deluviální a eluviální 

pokryv loţiska není z hydrogeologického hlediska příliš významný. Slouţí především 

k předávání sráţkových vod do podzemního puklinového oběhu.    

Loţisko se rozkládá nad místní erozivní základnou potoka Čermná (470 m n.m.) 

v povodí Budišovky a Odry. Poloha břidlic na loţisku je z hlediska puklinové propustnosti 

málo propustná. Loţiskem probíhá výrazná tektonická porucha (zsz. – vjv. směru), která je 
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z části překryta svahovými sedimenty a můţe mít charakter hydrogeologického kolektoru. 

Těţba nemůţe ovlivnit prameny minerálních vod, ani vrtaných studní v okruhu 1 km. 

Důlní voda je typu kalcium magnezium sulfátovou, slabě agresivní, se zvýšeným obsahem 

ţeleza, kterou je však moţno vypouštět bez úpravy do povrchových vod. Chemizmus vody 

klasifikován podle molárních koncentrací rozpuštěných látek je uveden v následující 

tabulce. (Staněk, 1991) 

 

Tabulka č. 1 – Chemizmus vody odebrané z Hlavní štoly (Staněk, 1991) 

Molární schéma chemizmu vody 

Ca S Cl pH odparek suš. 

20 17 15 6 254 mg/l 

 

 

2.4. Mineralogicko - petrografické vlastnosti 

Mineralogicko - petrografické sloţení, vnitřní struktura a textura štěpných břidlic 

jsou důleţitým určujícím identifikátorem pro posouzení především jejich odolnost proti 

zvětrávání, klimatickým změnám a chemické odolnosti vůči dešťovým sráţkám. Štěpná 

břidlice se pouţívala především na výrobu střešní krytiny, obkládaly se s ní domy, nebo se 

pouţívala jako zahradní kámen. Proto bylo potřeba odlišit kvalitnější partie loţiska od 

méně vhodných. Zkušení horníci poznali kvalitní polohu pouhým makroskopickým 

ohledáním. V dnešní době jsou kladeny vyšší poţadavky z řad zákazníků, kteří chtějí mít 

certifikované zboţí. Proto je zkoumání mineralogického a petrografického sloţení břidlic 

důleţitým aspektem pro uplatnění se na trhu a konkurenceschopnosti.  

Při hodnocení a analýze petrografických vlastností vycházíme ze dvou základních 

částí, a to: popis makroskopický a mikroskopický. Způsob provádění analýzy je upraven 

nově platnou EU normou ČSN EN 12326-2 Výrobky z břidlice a přírodního kamene pro 

skládanou střešní krytinu a vnější obklady. Tato norma neupravuje jen fyzikálně – 

mechanické vlastnosti (např. pevnost v tahu za ohybu, nebo mrazuvzdornost), ale také 

klade důleţitý ráz na obsah uhličitých látek v břidlici (uhličitany), nebo odolnost proti 

některým chemickým sloučeninám, které jsou obsaţeny v dešťové vodě (oxid siřičitý).  
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2.4.1. Makroskopická analýza 

Vzorek štěpné břidlice k makroskopickému popisu byl odebrán ze zkušební komory 

Hlavní štoly. Při odběru vzorku vykazovala břidlice dobrou štěpnost po vrstvách foliace, 

kdy se štípala v plátech o tloušťce 5 – 7 mm. Tektonické poruchy nejsou na vrstevních 

plochách přiliţ četné, z toho důvodu jsou odsekávané desky větších rozměrů (60 x 40 x 10 

cm). Na zkoumaném vzorku byly pozorovány následující zákonitosti: 

 Stáří horniny spadá ke spodnímu karbonu k moravickému souvrství 

 Barva jílové břidlice je tmavošedá aţ šedomodrá, jemnozrnná a na příčném 

lomu s dobře patrnou laminací 

 Odlučnost na hranách vykazuje zubovitý charakter svědčící o diskordanci 

mezi kliváţí a primární vrstevnatosti horniny 

 Povrch odlučných ploch je jemný s náznaky lasturnaté odlučnosti 

 Projevy šupinatění na odlučných plochách jsou nevýrazné 

 Podle obsahu prachovité sloţky lze horninu zařadit jako jemně laminovanou 

břidlici 

 Na zkoumaném vzorku byly pozorovány dva větší vměstky pyritu o 

velikosti 2 mm, zřejmě se jedná o pyritizaci organické sloţky 

 Jílová břidlice vykazuje dobrou štěpnost podél ploch foliace, jenţ se štípe na 

desky o tloušťce 5 – 7 mm 

 Zkouška pomocí HCL 10% (kyselina chlorovodíková) neprokázala obsah 

karbonátů 

 

2.4.2. Mikroskopická analýza 

Z odebraných vzorků štěpné břidlice určené na petrografickou analýzu, bylo nutno 

zhotovit dva výbrusy, které byly odřezány z desky kolmo k vrstevním plochám tak, aby 

byly na sebe kolmé. Vybroušené a vyleštěné plochy se pomocí epoxidové pryskyřice 

nalepily na předem připravené sklíčko a nechaly se dva dny vytvrdit. Poté se vzorky 

vybrousili na poţadovanou tloušťku 25 μm a pomocí leštící pasty doleštily. Takto 

vybroušený vzorek byl poté překryt krycím sklíčkem. Vše bylo provedeno v laboratoři 

VŠB-TUO autorem této práce.  
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Vyhodnocení a samotné mikroskopické pozorování bylo provedeno na dvou předem 

připravených výbrusech podle ČSN EN 12326-2 za pouţití polarizačního mikroskopu 

OLYMPUS BX 60. Mikrofotografie výbrusů byly pořízeny pomocí tří čipové kamery 

MITACHI HV-C20 propojené s počítačem a zpracovány pomocí softwaru LUCIA G. 

Hlavním zřetelem při pozorování bylo věnováno především počtu vrstev slíd a 

vzájemnému uspořádání fylosilikátu ve struktuře. Dále orientace a velikost křemene a 

dalších minerálů. Výsledky jsou uvedeny v následujících bodech:  

 Hornina je tvořena křemenem, slídami (muskovit/illit), albitem a opaktními 

minerály 

 Křemen tvoří izometrická, méně často protáhlá zrna, která jsou obtékána 

slídnatými minerály. Velikost zrn křemene se pohybuje od 10 μm do 60 μm. 

 Vnitřní uspořádání fylosilikátů je pravidelné s charakterem nespojitých, 

vzájemně oddělených vrstviček protaţených ve směru foliace. 

 Počet vrstviček fylosilikátů na 1 mm počítáno ve třech sčítacích linií 

orientované kolmo k foliaci průměrně činí 50,3 

 

Tabulka č. 2 – Profil počtu slíd na 1 mm (měřeno kolmo k foliaci) 

  Profil 1 2 3 Průměr 

  Počet vrstev slíd na 1 mm 53 47 51 50,3 

  Průměrná tloušťka vrstvy slídy [μm] 4,32 4,52 4,48 4,44 

 

 Opaktní minerály tvoří pigment, který kopíruje orientaci minerálů, nebo tvoří 

menší shluky. Pravděpodobně se jedná o grafitickou hmotu a oxidy ţeleza. 

 Ojediněle byly pozorovány zrna čtvercového průřezu, odpovídající pyritu. 

 Přítomnost karbonátů nebyla zjištěna 

 Struktura: aleuriticko – pelitická 

 Textura: paralelní aţ výrazně paralelní 

 Jedná se o sericiticko - chloritickou břidlici 
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Obr. č. 3 – Mikrofoto vzorku – Hlavní štola (rovnoběţné nikoly) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 4 – Mikrofoto vzorku – Hlavní štola (zkříţené nikoly) 
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2.4.3. RTG prášková difrakce 

Zkouška pomocí rentgenové difrakce se provádí na práškových vzorcích, na kterých 

se hodnotí identifikace a zastoupení jednotlivých minerálů a jejich semikvantitativní 

zastoupení. Vzorek břidlice byl namlet v poţadovaném mnoţství na prášek o zrnitosti 

menším neţ 100 μm, jenţ se poté nechal vysušit. Takto připravený vzorek byl poté vloţen 

do RTG práškového difraktometru. Prášková RTG difrakční analýza byla prováděna na 

přístroji Bruker-AXS D8 Advance s 2Θ/Θ geometrií měření a s pozičně citlivým 

detektorem LynxEye za podmínek: záření CoKα/Fe filtr, proud 40 kV, napětí 40 mA, 

krokový reţim s krokem 0.014 o 2Θ a celkovým časem na kroku 25 s. Horninový vzorek 

byl před analýzou mikronizovaný pomocí McCrone Micronizing Mill (medium 

demineralizovaná voda 10 ml, 5 ml vzorku, 10 minut). Kvalitativní analýza difrakčních 

záznamů byla prováděna s pouţitím EVA software (Bruker-AXS) a databáze PDF-2, 

release 2011 (International Centre for Diffraction Data). Rietveldova metoda s pouţitím 

programu Topas, verze 4.2 (Bruker) byla pouţita pro ověření kvalitativních analýz a pro 

kvantifikaci přítomných fází (vypracované podle pouţívané metodiky na VŠB-TUO). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 5 – RTG difrakční záznam vzorku břidlice z Hlavní štoly v Čermné ve 

Slezsku obsahuje následující procentní zastoupení minerálů: Křemen 27.59 %, Muskovit 

34,60 %, Chlorit 17,66 %, Albite 18,53 %, Pyrit 0,33 %, Ortoklas 1,29 %   
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2.5. Geomechanické vlastnosti hornin 

Geomechanické vlastnosti hornin, nám charakterizují povahu horninového prostředí, 

které nám obklopuje důlní díla, ve kterých dochází k exploataci loţiska. Znalost těchto 

parametrů horninového prostředí nám dovolují bezpečně navrhovat dobývací metodu a 

vedení důlních děl. (Petroš, 2002) 

Při návrhu otvírky a dobývací metody štípatelných břidlic v Čermné ve Slezsku, 

musely být odebrány vzorky břidlic na určení jak fyzikálních, tak mechanických vlastností. 

Při určování základních fyzikálních vlastností hornin nebyla brána zřetel na orientaci 

zkušebních tělísek vzhledem k základním směrům anizotropie, jelikoţ se určovaly jako 

vlastnost objemu horninového tělíska. U určování mechanických vlastností se jiţ musela 

vzít na zřetel výrazná anizotropie zkoušených hornin a směr zatěţování se volil tak, aby 

zachovával určitou orientaci vůči základním směrům horninového masivů. Při přípravě 

zkušebních tělísek se neosvědčily válcové tělíska, proto byly zhotoveny krychle o stranách 

50 x 50 mm. Pro přesnější výsledky byly zkoumány vzorky ve dvou směrech namáhání, a 

to kolmo na vrstevnatost a rovnoběţně s vrstevnatostí. Naměřené hodnoty byly pouţity při 

modelování postupu těţby v programu Midas GTS 2012. 

 

2.5.1. Objemová hmotnost – ρo 

Objemová hmotnost je definována jako poměr mnoţství skutečné horninové 

hmotnosti m0 ke skutečnému objemu horniny V0 (tj. hmotnost objemové jednotky 

materiálu včetně póru, puklin i trhlin). 

Metodický popis stanovení objemové hmotnosti hornin, je stanoven českou 

technickou normou ČSN EN 1936 (2007) podle které bylo postupováno při určování 

objemové hmotnosti odebraných vzorků břidlice ze zkušební komory Hlavní štoly. Při 

samotném laboratorním měření byla stanovena hmotnost a objem zkušebního tělesa. Ze 

získaných naměřených hodnot byla objemová hmotnost stanovena podle vztahu [1]: 

𝜌0 =
𝑚𝑠

𝑉
 𝑘𝑔 ∙ 𝑚−3  
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𝑘𝑑𝑒: 

𝑚𝑠 −  𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑣𝑦𝑠𝑢š𝑒𝑛é𝑜 𝑡ě𝑙𝑒𝑠𝑎 [𝑘𝑔] 

𝑉 − 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑧𝑘𝑢š𝑒𝑏𝑛í𝑜 𝑡ě𝑙𝑒𝑠𝑎 𝑣𝑦𝑝𝑜č𝑡𝑒𝑛ý 𝑧 𝑗𝑒𝑜 𝑟𝑜𝑧𝑚ě𝑟ů [𝑚3] 

 

2.5.2. Nasákavost - Aw 

Nasákavost je definována jako mnoţství vody, kterou je za stanovených podmínek 

(tlaku a času) schopna hornina přijmout do svých pórů. Nasákavost bývá nejčastěji přímo 

úměrná otevřené pórovitosti hornin a obvykle platí, ţe čím je objemová hmotnost horniny 

niţší, tím je pórovitost a nasákavost vyšší. Zvyšující se nasákavost u hornin, bývá většinou 

přímo úměrná klesajícím hodnotám mechanických vlastností u dané horniny. 

Metodický popis stanovení nasákavosti hornin, je stanoven českou technickou 

normou ČSN EN 12326-2 (2011) podle které bylo postupováno při určování nasákavosti 

odebraných vzorků břidlice ze zkušební komory Hlavní štoly. Při samotné laboratorní 

zkoušce, byla tělesa břidlice zváţena a vysušena dle normy. Poté se vysušené vzorky 

namočily po dobu 48 hodin do destilované vody. Poté byly vyjmuty a ihned změřena jejich 

hmotnost s přesností na 0,002 g. Naměřené hodnoty byly zprůměrovány a dosaţeny do 

vzorce pro výpočet nasákavosti [2]: 

𝐴𝑤 =
 𝑚𝑤 − 𝑚0 

𝑚0
∙ 100     [%] 

𝑘𝑑𝑒: 

𝑚𝑤 −  𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑚𝑜𝑘𝑟é𝑜 𝑧𝑘𝑢š𝑒𝑏𝑛í𝑜 𝑡ě𝑙𝑒𝑠𝑎 𝑣 [𝑔] 

𝑚0 −  𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑠𝑢𝑐é𝑜 𝑧𝑘𝑢š𝑒𝑏𝑛í𝑜 𝑡ě𝑙𝑒𝑠𝑎 𝑣 [𝑔] 

 

2.5.3. Pevnost v prostém tlaku – σD 

Pevnost v prostém (jednoosém) tlaku, patří mezi mechanické vlastnosti hornin a 

popisuje největší sílu, kterou je schopno těleso odolat při jeho namáhání v jednoosém 

tlaku. Při odebírání vzorů a jejím následným zpracováním musíme brát velký zřetel, jelikoţ 

výsledky můţou být zkresleny jak genezí horniny, tak při samotném měření. 



Jiří Čuba: Návrh přípravy a hlubinného dobývání štěpných břidlic v Čermné ve Slezsku 

2015           14 

 

 

Zkouška pevnosti v prostém (jednoosém) tlaku byla provedena dle ČSN EN 1926 

(2007) na dvaceti vzorcích tvaru krychle o stranách 50x50 mm. Přičemţ deset vzorků bylo 

zatěţováno kolmo na plochy foliace a deset vzorků bylo zatěţováno rovnoběţně s plochou 

foliace. Zkouška probíhala na mechanickém lise při jednoosém zatěţování a při konstantní 

rychlosti. Z naměřených hodnot byla pomocí vzorce [3] stanovena pevnost v prostém 

(jednoosém) tlaku podle: 

𝜎𝐷 =
𝐹

𝑆
     [𝑀𝑃𝑎] 

𝑘𝑑𝑒: 

𝐹 − 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚á𝑙𝑛í 𝑛𝑎𝑚ěř𝑒𝑛á 𝑠í𝑙𝑎 𝑣 𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑘𝑢 𝑝𝑜𝑟𝑢š𝑒𝑛í 𝑧𝑘𝑢š𝑒𝑏𝑛í𝑜 𝑡ě𝑙𝑒𝑠𝑎 [𝑁] 

𝑆 − 𝑝říč𝑛ý 𝑝𝑟ůř𝑒𝑧 𝑡ě𝑙𝑒𝑠𝑎 [𝑚𝑚2] 

 

2.5.4. Statický modul pružnosti - E 

Statický modul pruţnosti E vyjadřuje pruţnostní charakteristiku, která vyjadřuje 

deformační vlastnosti materiálu v tlaku. Je to vlastně poměr napětí a tím vyvolaného 

poměrného přetvoření. Zjišťuje se z deformací, které jsou vyvolány zatěţováním na 

základě Hookova zákona (který říká, ţe deformace je přímo úměrná napětí materiálu). 

Princip zkoušky a její postup, je definován normou ČSN EN 14580 (72 1165) Zkušební 

metody přírodního. Statický modul pruţnosti se vypočítá dle vztahu [4]: 

𝐸 =
∆𝜎

∆𝜀
     [𝑀𝑃𝑎] 

𝑘𝑑𝑒: 

∆𝜎 − 𝑝𝑒𝑣𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑣 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡é𝑚 𝑡𝑙𝑎𝑘𝑢  𝑀𝑃𝑎  

∆𝜀 − 𝑝𝑜𝑚ě𝑟𝑛á 𝑝𝑜𝑑é𝑙𝑛á 𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑒 

 

2.5.5. Poissonovo číslo - μ 

Poissonovo číslo udává poměr mezi příčnou deformaci a podélnou deformaci 

zkoumaného materiálu. Vypočte se ze vztahu [5]: 

𝜇 =
∆𝜀𝑝

∆𝜀𝑙
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𝑘𝑑𝑒: 

∆𝜀𝑝 − 𝑝𝑜𝑚ě𝑟𝑛á 𝑝říč𝑛á 𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑒 

∆𝜀𝑙 − 𝑝𝑜𝑚ě𝑟𝑛á 𝑝𝑜𝑑é𝑙𝑛á 𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑒 

 

2.5.6. Pevnost v tahu za ohybu - Ri 

Při stanovování pevnosti v tahu za ohybu se na zkušebních tělesech měří lomové 

zatíţení při ohybu. Z naměřených výsledků se vypočítá pevnost v tahu za ohybu. Podstatou 

zkoušky, která byla prováděna dle ČSN EN 12326-2 bylo odebrání dvaceti desek, které 

byly upraveny na rozměry 125 mm x 190 mm. Deset vzorků bylo řezáno rovnoběţně 

s delší hranou břidlicové desky a deset vzorků kolmo na delší hranu břidlicové desky 

s přesností ± 1 mm tak, aby z jedné desky bylo moţno odřezat oba dva vzorky. Před 

samotným zahájením zkoušky byly vzorky vloţeny na dobu 17 ± 2 hodin do sušárny, kde 

byly sušeny při teplotě 110 ± 5 
o
C, poté se nechaly vychladnout při pokojové teplotě. Poté 

se u kaţdého zkušebního tělesa změřila ve třech bodech jeho šířka, která se zprůměrovala. 

Z těchto hodnot se dále vypočítala průměrná rychlost zatěţování.  Zkušební těleso se 

vystředí pod zatěţovací válce tříbodového přístroje pro ohybovou zkoušku a zkontroluje 

se, zda vzdálenost podpěrných válců je 180 ± 1 mm. Lomové zatíţení při ohybu se 

zaznamená na 1N. Poté se změří tloušťka břidlicové desky na čtyřech rovnoměrně 

rozdělených místech lomu (8 měření) s přesností na 0,1 mm. Z naměřených hodnost se pro 

kaţdou orientaci vypočítá pevnost v tahu za ohybu dle vzorce [6]: 

𝑅𝑖 =
3 ∙ 𝑃𝑖 ∙ 𝑙𝑡

2 ∙ 𝑏 ∙ 𝑒𝑖
2      [𝑀𝑃𝑎] 

 

𝑘𝑑𝑒: 

𝑃𝑖 − 𝑗𝑒 𝑙𝑜𝑚𝑜𝑣é 𝑧𝑎𝑡íž𝑒𝑛í 𝑣  𝑁  

𝑙𝑡 − 𝑣𝑧𝑑á𝑙𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑝𝑜𝑑𝑝ě𝑟𝑛ý𝑐 𝑣á𝑙𝑐ů (180 𝑚𝑚) 

𝑏 − šíř𝑘𝑎 𝑧𝑘𝑢š𝑒𝑏𝑛í𝑜 𝑡ě𝑙𝑒𝑠𝑎 𝑣 [𝑚𝑚] 

𝑒𝑖 − 𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟 𝑧 8 𝑚ěř𝑒𝑛í 𝑡𝑙𝑜𝑢šť𝑘𝑦 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑑𝑒𝑛ý𝑐 𝑝𝑜 𝑧𝑘𝑜𝑢š𝑐𝑒 (25 𝑚𝑚 𝑜𝑑 𝑟𝑎𝑛𝑦 𝑙𝑜𝑚𝑢) 
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2.5.7. Výsledky měření 

Tabulka č. 3 – Výsledky fyzikálně mechanických vlastností 

Fyzikálně mechanické vlastnosti 

veličina orientace vůči 
ose tělíska 

max. - min. průměr 

objemová hmotnost - ρ    

[𝒌𝒈 ∙ 𝒎−𝟑] 
  2790 - 2629 2709 

nasákavost - A [%]   0,9 0,9 

pevnost v tlaku - σ [MPa] _l_ 124 - 104,7 114,35 

  // 72,1 72,1 

modul pružnosti - E [GPa] _l_ 18,1 - 11 14,55 

  // 24,6 24,6 

poisonovo číslo - μ // 0,33 0,33 

  _l_ 0,19 0,19 

pevnost v tahu - R [MPa]   

                            - po vysušení   30 - 47,3 38,5 

                            - po nasáknutí   27,8 - 41 34,4 

                            - po zmrazení   22,4 - 34,8  28,6 

   _l_ - plochy foliace jsou kolmé na směr zatěţování 

    // - plochy foliace jsou vodorovné ke směru zatěžování 

              

Všechny fyzikálně mechanické vlastnosti zkoumaného materiálu, jsou ovlivněny 

výraznou anizotropii. Modul pruţnosti a poissonovo číslo, byly převzaty z výpočtů 

provedených na dole Lhotka u Vítkova. Tyto hodnoty byly i zavedeny do výpočtu modelu 

v programu Midas GTS. Vzhledem ke stejnému loţiskovému pásmu na dole Lhotka, který 

je totoţný se západním loţiskovým pruhem v Čermné ve Slezsku, můţeme výsledky 

povaţovat za dostačující pro naše potřeby. Pevnost v tahu za ohybu byla prováděna na 

tenkých deskách o rozměru 20 x 20 x 5 mm.  
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3. Přehled dobývacích metod u nás a ve světě 

Břidlice pojata v širším slova smyslu, je jednou z nejrozšířenějších hornin na světě. 

Její zastoupení ve stratigrafických úrovních, můţeme nalézt od proterozoika aţ po terciér a 

její zastoupení v celkovém objemu sedimentárních hornin na zemském povrchu je 

odhadován na 70 aţ 80% (Pettijohn, 1956). 

Přírodní břidlice je odolný stavební materiál, který získal pro svoji jedinečnost a 

dobré vlastnosti velkou popularitu. Těţba břidlice byla prováděna v prvních počátcích 

povrchovou těţbou, kdy se pro rozpojování hornin pouţívalo klínování, a následná úprava 

ploten probíhala osekáváním sekacími motyčkami. Břidlicové lomy byly zakládány 

v malých hloubkách, díky čemu byla břidlice v některých těţených partiích zvětralá a 

rozrušená. Vlivem malé kvality byly nutné časté opravy a výměna poškozených ploten. 

Teprve v pozdějších letech byla přípovrchová těţba postupně nahrazována těţbou 

hlubinnou, přičemţ byla získávána kvalitnější a méně porušená surovina. 

Postupným zvyšováním poptávky břidlice, která nastala na začátku 18. století 

(průmyslová revoluce) zapříčinila vyhledávání nových loţisek. Těţba byla vlivem ručního 

dobývání málo efektivní a nemohla ukojit velkou poptávku po břidlici, proto se hledaly 

nové technologie a vymýšleli se nové dobývací metody, které měly zefektivnit a zlepšit 

těţbu (Říhák, 1966). 

V této kapitole bych chtěl orientačně nastínit způsoby dobývání štípatelných břidlic u 

nás a ve světě. Jelikoţ je těţba břidlice v celosvětovém měřítku velice rozsáhlou, snaţil 

jsem se nastínit pouze nejvýznamnější loţiska a poukázat na rozhodující vývoj dobývacích 

metod, kdy bylo ruční dobývání nahrazeno modernějšími a efektivnějšími metodami.  

 

3.1. Ložiska v České republice 

Břidlicový průmysl byl u nás zaloţen jiţ ve druhé polovině 18. století, otevřením 

několika menších lomů v oblasti Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů. Jedním z největších 

lomů v té době byl lom u Svobodných Heřmanic. Archivně jsou doloţeny např. začátky 

těţby v roce 1832 ve Velké Střelné, v roce 1836 v Klokočově, nebo v Záluţném roku 

1854. V době první světové války došlo k poklesu těţbu a řada těţařů skončila, nebo 
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utlumila svou výrobu. V poválečných letech od roku 1918 nastal znova rozmach a štěpné 

břidlice byly těţeny řadou podnikatelů (Kainert, Gebauert, Hanke, Pollak apod.) kdy se jiţ 

nejednalo o připovrchovou těţbu, ale těţbu hlubinným způsobem (Staněk, 1992). 

Po konci druhé světové války obnovila těţbu ve Velké Střelné firma Jan Říhák, které 

se podařilo navázat nové kontakty v zahraničí. Těţba začala být komplikovaná po odsunu 

sudetských Němců, kteří tvořili většinu pracovníků a odborníků v břidlicovém průmyslu aţ 

se nakonec těţba zastavila. Obnovení těţby štípatelných břidlic bylo započato výstavbou 

nového dolu Důl Vítkov-Lhotka, kde provozovatelem byla firma Břidlicový důl Lhotka 

s.r.o. Vlivem majetkoprávních nesrovnalostí byla těţba na této lokalitě roku 2010 

zastavena.   

 

3.1.1. Svobodné Heřmanice 

Břidlicové loţisko na katastrálním území Svobodné Heřmanice, patří k nejstarším 

lokalitám, kde se břidlice těţila jiţ od roku 1775 povrchovým způsobem. Z historických 

důlních map lze vyčíst, velice zajímavá situace. Loţisko štípatelné břidlice v mocnosti  

25 m, směřující 25
o
 na SV a jeho úklonu vrstev 65-70

o
 bylo těţeno několika desítkami 

majitelů, kterým šlo loţisko přes hranici pozemku. V pozdějších letech se postupem těţby 

loţisko zvětšovalo aţ do ukončení těţby v roce 1950, kdy vznikla zbytková jáma o 

rozměrech 485 m na délku, 57–95 m na šířku a hloubky max. 36 m, viz obr. č. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 6 -  Zatopený lom Svobodné Heřmanice (foto Martin Přibil, 2013) 
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Těţba břidlice zde probíhala dvojím způsobem. Ze začátku bylo loţisko těţeno 

povrchovým lomem, kdy se břidlice vylamovala pomocí klínů a sekáčů po úklonu vrstev. 

Vznikaly tak tabule různých velikostí, které se dále štípaly a upravovaly na střešní krytinu, 

která měla pěknou černošedou barvu. Po druhé světové válce byl vypracovaný těţební a 

otvírkový plán na hlubinnou těţbu. Za tímto účelem se v počvě lomu vyhloubily dvě 

úklonné jámy, které byly raţeny po úklonu vrstev do hloubky 50m. Břidlice byla dobývaná 

dobývací metodou komorování směrem do pole. Komory byly zhruba 15 m dlouhé 

s ponechanými mezikomorovými pilíři. Popřípadě se dobývalo zdola nahoru bez 

mezipatrové stropnice. Otvírkové a přípravné práce byly jiţ od začátku prováděny 

neodborným způsobem, proto se práce zastavily a lom byl nakonec zatopen. V dnešní době 

slouţí jako přírodní koupaliště a vyhledávaná lokalita potápěčů. 

 

 

3.1.2. Velká Střelná 

V oblasti moravických břidlic na katastrálním území Velká Střelná, se nachází 

největší doposud známá břidlicová lokalita ve střední Evropě. Podle předběţných 

průzkumů provedených v roce 1947 dosahuje mocnosti aţ 100 m, délky 4200 m a úklonu 

vrstev 70-80
o
. Z loţiska se těţila vysoce hodnotná břidlicová surovina na výrobu krycích 

ploten, které se jakostí a trvanlivostí vyrovnala těm nejlepším světovým břidlicím. Od roku 

1832 se zde břidlice dobývala povrchovým způsobem, a to hned na několika místech. 

Teprve v roce 1871 se přešlo na těţbu podzemní, vyraţením šikmé jámy do hloubky cca  

40m. Koncem 19. století byly vyhloubeny další dvě jámy, jáma č. I. do hloubky 125 m pro 

čtyři dobyvatelné horizonty a jáma č. II. do hloubky cca 90 m pro tři horizonty. Následně 

byla mezi těmito jamami vyraţena jáma č. IV. do hloubky 150 m s pěti dobývacími 

horizonty a jedním mezihorizontem. Dobývací metoda, která se zde uplatňovala, bylo 

směrné komorování s ponechanými mezikomorovými pilíři. V době první světové války 

byla těţba zastavena a jámy byly samovolně zaplaveny. Teprve v roce 1932 se všechny 

jámy vyčerpaly a obnovila se zde těţba. Jáma č. IV. byla těţební a jáma č. I. slouţila 

k odvodňování pomocí ponorných čerpadel typu Nautilus (Říhák, 1966). Po roce 1945 se 

doly znárodnily, ale to nemělo dlouhého trvání. Protoţe po roce 1947 po odsunu němců, 

mezi kterými byla většina zaměstnanců a odborníků, musela být těţba pro nedostatečnou 
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odbornost zastavena. Pokusy o obnovení těţby proběhly v letech 1992-1994 kdy pro středy 

zájmů a vyhlášení vojenského prostoru musela být těţba ukončena.  

 

Obr. č. 7 – Provozovna s těţní věţí a venkovní skládkou břidlic, foto z r. 1937 

(Říhák, 1966) 

 

3.1.3. Břidlicový důl Lhotka u Vítkova 

Loţisko štěpných břidlic ve Vítkově-Lhotce, patří geneticky ke spodnímu karbonu ve 

flyšovém vývoji kulmu k moravickým vrstvám. Těţba zde byla zahájena začátkem  

20. století, kdy bylo loţisko otevřeno dvěma překopy. První horizont se razil zhruba 8 m 

nad hladinou řeky Moravice tehdejším majitelem Pollakem, jenţ je v dnešní době známá 

jako Pollakova štola a o 50 m výš druhým překopem tzv. lhoteckou štolou, jejichţ těţba 

pokračovala opačným směrem. Pro snadnější vyváţení materiálu z dolu a lepší větrání byla 

v roce 1941 vyhloubena jáma Lhotka, která propojovala lhoteckou štolu s povrchem.  

Břidlicový důl Lhotka má dva dobývací prostory. První je dobývací prostor Nové 

Těchanovice a druhý dobývací prostor Lhotka u Vítkova, na kterém se těţila břidlice do 

roku 2010. Nejpouţívanější metodou, která se zde aplikovala, byla tzv. Rýnská metoda, 

která je v podstatě boční komorování. Metoda byla různě modifikována podle 

geologických a tektonických poměrů, které byly na různých těţených pruzích rozdílné.  
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Rýnská metoda 

Podstatou metody bylo po určení směrné délky komory, která se volila podle 

tektonických poměrů, avšak nepřekročila 25mvyraţením otvírkových příčných překopů. 

Příčné překopy se navzájem spojily směrnými překopy, které se razily podél pásma 

určeného k těţbě buď v loţisku, nebo v souvrství, o němţ se dá předpokládat, ţe bude pro 

zpracování nejméně vhodné, viz obr. č. 8 (Grygárek, 1995). Takto připravený směrný 

překop se následně navrtá dovrchními vývrty a pomocí trhacích prací se zvětší na výšku  

5 – 6 m po celé jeho délce a šířce směrného překopu. Veškerou vytěţenou surovinu je 

třeba z komory vytěţit kvůli nechtěnému znečištění následující těţbou v loţisku. V takto 

zvětšeném směrném překopu, se dále postupuje v bočním zvětšování komory navrtáváním 

vývrtů kolmo na vrstevnatost po celé délce komory a trhacími pracemi se hornina rozpojí. 

V bočním zvětšování komory se postupuje tak dlouho, dokud není mezi dopravním 

překopem a komorou pilíř v mocnosti 5 – 10 m a však šířka komory nesmí přesáhnout 

šířku 10 m. Po takto provedené první zabírce se musí odtěţit všechen materiál i nevhodný 

pro zpracování kvůli znečištění.  

 

Obr. č. 8 – Způsob přípravy komory (Grygárek, 1995) 

Při druhé zabírce, kdy výška komory dosáhne výšky 12m se postupuje stejně jak při 

první zabírce. Ve stropu komory se vytvoří zásek a následným bočním výlomem se zvětší 

na šířku komory. Následující postup je stejný, vytvoří se znova zásek o délce 5 – 6 m a 

bočním výlomem se projede celá šířka komory. Postup se opakuje aţ na konečnou délku 
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komory. Při vhodných tektonických podmínkách se provádí i třetí zabírka, kdy se dosáhne 

maximálně povolených rozměrů komory 18 x 10 x 25 m viz obr. č. 9 (Interní materiály 

firmy Břidlicový důl Vítkov-Lhotka, 1986). 

Obr. č. 9 – Schématický řez rozloţení komor při těţbě Rýnskou metodou (upraveno 

dle Grygárek, 1995) 

 

 

Rýnská metoda s vlastní základkou 

Rýnská metoda byla u nás v Česku poprvé zavedena s přistěhováním německých 

horníků kvůli rozvoji a těţbě břidlice, s kterou měli němci velké zkušenosti. Pěknou 

názornou ukázkou je břidličný důl Lhotka, kde se na začátku 20. století razila na 

katastrálním území Nové Těchanovice tzv. Pollokaova štola. Úvodní překop byl raţen na 

prvním těţebním horizontu kolmo na vrstevnatost, kvůli ověření kvalitních loţiskových 

pruhů. Po ověření těţitelných pruhů se razil sledný překop většinou v loţisku. Další postup 

těţby byl totoţný s popisem Rýnské metody s tím rozdílem, ţe kvalitní surovina byla 

vyváţena na povrch k dalšímu technologickému zpracování a nekvalitní surovina byla 

ponechávána v komoře, kde slouţila jako vlastní zakládka: viz Obr. č. 10. Výhodou vlastní 

základky bylo moţnost vyrubání větších rozměrů komory jak do výšky, která zde dosahuje 

zhruba 25 m, tak i do délky, která dosahuje někdy i 40 m. Zajímavostí je šířka 

ponechaných mezikomorových pilířů u zaloţených komor, které na některých místech 

dosahuje šířky pouhých 2 m. 
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Obr. č. 10 – Řez vytěţené komory Rýnskou metodou s vlastní základkou (upraveno 

dle Grygárek, 1995). 1 – sypný komín, 2 – mezikomorový pilíř, 3 – pracovní plocha,  

4 – dopravní překop, 5 – ručně skládaná ochranná zídka překopu 

 

Sledné překopy, které byly raţeny v loţisku a spojovaly několik komor za sebou, 

bylo nutno udrţovat v dobrém technickém stavu, kvůli dopravě materiálu na povrch. 

Z litologie loţiska, kdy se břidlice štípe v pravidelných rovinách, bylo vyuţito nekvalitního 

materiálu k výstavbě skládaného zdiva na sucho, které slouţilo k zabezpečení a stabilitě 

dopravních chodeb. Pracnost, ale především zkušenosti horníků svědčí o pravidelnosti 

skládaných zídek i dopravních chodeb ve velkých vzdálenostech. Kvůli vysoké pracnosti a 

času, bylo postupně od vlastní základky opuštěno kvůli neekonomickému výnosu z těţby. 

Tímto nám vznikl krásný příklad, kde na jednom loţisku je k vidění jak historická těţba 

břidlice se zaloţenými komorami, tak moderní těţba o 50 m výše na druhém těţebním 

horizontu na dole Lhotka.  

 

 

3.2. Přehled hlavních světových ložisek 

Většina loţisek štípatelných břidlic v Evropě se nachází ve variském orogenetickém 

pásu na jeho SZ a JV předpolí a je vyvinuta v rámci souvrství břidlic paleozoického stáří 

(Wagner, 1994). Většina světových loţisek je těţena povrchovým lomem. V některých 

případech, kde jsou vhodné geologické podmínky, a kvalita břidlic je výborná, jsou loţiska 
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otevírána podpovrchově, kde je břidlice těţena komorově. Světová poptávka po břidlici 

vyvolala v břidličném průmyslu veliký rozmach a tím i otevírání nových těţitelných 

loţisek. 

Nejkvalitnější těţená loţiska na světě jsou především podle světové produkce a 

kvality Španělsko, Čína, Brazílie, Francie, Spojené Království a Německo. V této kapitole 

bych chtěl stručně popsat loţiska ve Španělsku a Číně, která jsou pro náš i evropský trh 

nejvýznamnější v dovozu výrobků z břidlic. Významným producentem břidlice je i 

Německo, kde v oblasti Mayenu těţí firma Rathscheck schiefer. Těţba zde probíhá 

moderním hlubinným způsobem, kde uţitkový materiál není vylamovaný klíny či pomocí 

trhacích prací, ale strojně pomocí řezacího stroje, kdy jsou dosahovány komory 

obrovských rozměrů. Jelikoţ se jedná o moderní pojetí těţby břidlice, chtěli bychom tuto 

metodu aplikovat i v našich podmínkách. 

 

3.2.1. Španělská břidlice 

Pokud se podíváme na statistické údaje v těţbě břidlice, tak největším evropským 

producentem břidlice je Španělsko, které tvoří aţ 90% evropské produkce výrobků 

z břidlice s roční těţbou zhruba 4 mil. tun ročně. Těţba břidlice probíhá ve většině případů 

povrchovými lomy, které dosahují obrovských rozměrů. Jedny z nejvýznamnějších loţisek 

Pyrenejského poloostrova jsou v provincii Galicia a León na severo-západě Španělska. 

Toto kvalitní loţisko břidlice je staré více jak 500 miliónu let, bylo postupně formováno 

vlivem vulkanické činnosti, které se vytvářelo v průběhu kambia, ordoviku a 

siluru.(en.wikipedia.org) 

Největšího rozmachu v těţbě břidlice, bylo započato kolem roku 1960, kdy se 

postupně začalo pouţívat strojní vybavení. V dříve těţených povrchových lomech, kde se 

břidlice těţila ručně, byly zavedeny řezací diamantové pily, nebo diamantové lana a tím 

bylo dosaţeno řezání větších bloků břidlice, ze kterých mohly být vyráběny 

velkoformátové výrobky. 
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Obr. č. 11 – Geologická mapa Pyrenejského poloostrova s vyznačenými těţenými 

loţisky štípatelné břidlice (https://roofingslate.wordpress.com/) 

 

 

3.2.2. Čínská břidlice 

Čínská břidlice prodělala obrovský boom v poměrně nedávné době (přibliţně před  

30 lety), kdy se začala vyváţet po celém světě. To bylo především zapříčiněno uzavíráním 

břidličných dolů u nás i v Evropě. Hlad po břidlici si vyţádal vyhledávání nových a cenově 

dostupných loţisek. V době, neţ se objevila na evropském trhu čínská břidlice, dominovala 

v dovozu břidlice ze Španělska, která neměla konkurenci především v ceně. To však 

vlivem ekonomické nestability Španělska nemělo dlouhého trvání a cena pomalu rostla. Na 
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trh se dostala a začala dováţet břidlice z Číny, která se svou kvalitou i cenou dostala 

v poměrně krátké době na druhé místo ve vývozu břidličných výrobků.   

Nejvýznamnější lokalitou v těţbě břidlic je oblast Ankang na severozápadním okraji 

Yangtzaské oblasti v provincii Šen-Si. Loţisko štípatelných břidlic silurského stáří se táhne 

v pruhu délky více jak 200 km ve směru sever – jih, jehoţ průměrná šířka je zhruba 50 km 

(Shouxin Zhang, 2009). V této oblasti se nachází zhruba 8 lokalit s kvalitní břidlicí, kterou 

zde těţí povrchově asi 20 závodů. Břidlice svoji charakteristikou je podobná té naší české, 

má tmavě šedou barvu s malým podílem pyritu a křemene (záleţí na lokalitě). Štípe se 

v pravidelných deskách a díky malému počtu tektonických poruch jsou vylamovány desky 

v rozměrech i 2 x 1 m, které se pouţívají např. na kulečníkové stoly, nebo jako kuchyňská 

deska. Způsob těţby je zde velice zastaralý, kdy se pro vylamování bloků pouţívají 

ručních klínků a sekáčů. V některých závodech je jiţ pouţita těţší mechanizace, kde bloky 

jsou vylamovány pomocí impaktoru umístěném na kolovém nakladači. Zpracování probíhá 

většinou na místě, kdy vytěţené bloky jsou dopraveny do řezárny a následně rozřezány na 

poţadované rozměry. Nařezané bloky se dále pomocí klínků ručně štípou na poţadovanou 

tloušťku. Čínská břidlice nabízí nespočet výrobků různých rozměrů a barevných variací 

díky čemuţ dosáhla na druhé místo ve světovém prodeji břidličných výrobků.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 12 – Zpracovávání břidlice na místě těţby – lom u vesničky Zhenping (foto 

Lumír Moučka 2012) 
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4. Příprava ložiska pro dobývání 

Přípravné práce pro dobývání štěpných břidlic na loţisku Čermná ve Slezsku jsou 

řešeny jiţ na dříve těţeném východním loţiskovém pruhu Hlavní štoly. V minulosti bylo 

loţisko těţeno nejprve otevřeným povrchovým lomem a aţ v pozdějších letech byla 

vyraţena sledná úpadnice v nadloţí loţiska. Z otvírkového sledného překopu, byla 

vyraţena zkušební komora, která se dobývala tzv. rýnskou metodou. Rozměry stávající 

komory jsou 30 m na délku, 8 m na šířku a 6 m na výšku. Jednalo se tedy o první záběr 

komory, která nemohla být kvůli nízkému nadloţí vyzvedaná a těţena druhá zabírka. 

Komora je z části zaloţena skládanou vyzdívkou do výšky 2 m, kvůli lepší manipulaci při 

vrtání.  

 V prvních fázích přípravy k dobývání, musí být komora pomocí kalového čerpadla 

vyčerpána a kvůli menším přítokům připovrchových vod vystavěna provizorní retenční 

nádrţ, do které budou svedeny a čerpány důlní vody. Poté se pomocí stroje NSU 1E upraví 

a srovná úpadnice a vyrovná počva komory. Zaloţená zakládka bude poté rozebrána a 

vyvezena na povrch, kvůli zvětšení manipulačního prostoru v komoře. Jelikoţ byla komora 

z větší části zatopena vodou a vlivem klimatických podmínek a změnou počasí, se částečně 

narušil nedotěţený bok komory, bude muset být obtrhán kvůli bezpečnosti. Ústí komory se 

zajistí obloukovou TH výztuţí o rozměrech 3 x 3 m, kvůli zamezení sesutí svahu nad ústím 

štoly a jejímu případnému zasypání. Do komory bude poté zavedeno elektrické vedení 

napájené z dieselagregátu a separátní větrání kvůli lepšímu odvětrávání neproraţeného 

důlního díla. Tím budou skončeny první fáze přípravy a zpřístupnění loţiska.       

 

4.1. Příprava k dobývání 

Raţba otvírkového sledného překopu ze stávající historické komory bude jiţ 

současně raţbou přípravnou. V tomto případě se jedná o přípravu k dobývání do pole. 

Zvolený postup umoţní okamţité vyuţití kamene získaného z příprav. Nejdříve bude 

vyraţen sledný překop přímo v loţisku, při nadloţí o délce 5 – 8 m. Tím bude vymezen 

ochranný mezikomorový pilíř. Raţba bude pokračovat sledně v délce 30 m. Sledný překop 

bude vyraţen v profilu 3 x 3 m, bez výztuţe. Pro efektivní zuţitkování co největšího 

procenta břidlice navrhuji řešit raţbu následovně: V nadloţí bude vystřelena kaple (neboli 
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nika) o profilu 1,5 m na šířku, 3 m na výšku a zabírce jednoho metru, pomocí trhacích 

prací. Ideální bude vystřelení tří zabírek, aby bylo moţné zbytek profilu dořezat a vylámat 

pomocí stroje NSU 1E. Za vyraţeným úsekem, který bude vymezovat mezikomorový pilíř, 

bude razící cyklus doplněn o vyzvedání stropu chodby na výšku + 3 m, coţ činí celkovou 

výšku chodby 6 m (první zabírka). Tímto způsobem bude moţné zaloţit novou dobývací 

komoru rychleji a přistoupit tak k blokové těţbě, tedy k rozdělení dobývací stěny na 3 aţ 5 

úseků. Z výše uvedeného vyplývá, ţe přípravné práce mohou být děleny na etapy, které 

volně přecházejí do dobývání. Zásadním faktorem budou prostorové dispozice, které 

umoţní výměnu pracovních nástrojů stroje, vytáčení a samotný výlom s následným 

nakládáním vytěţených bloků. Příprava i samotné dobývání musí být řešeno tak, aby bylo 

moţné zajistit plynulé odtěţení. Zcela nevhodné můţe být zbytečné couvání stroje 

s naloţeným materiálem do předchozí volné komory, kde by byla rubanina překládána. 

Proto uvádím nutnost nastavit rozměry vyřezávaných bloků tak, aby byly snadno 

manipulovatelné. Při raţbě dořezáváním bude moţné vyřezávat pouze menší bloky o 

rozměrech cca 40 x 40 cm, které budou snadněji manipulovatelné.  

 V případě přípravy k dobývání raţbou sledného překopu mimo loţisko (v nadloţí), 

bude raţba řešena výhradně trhací prací. Bude se jednat o klasickou raţbu s vyuţitím 

ručních pneumatických vrtacích kladiv typu VK 22 a s odtěţením vzduchovými 

přehazovacími nakladači NL 15. Příprava tímto způsobem vede k nutnosti otvírkových 

příčných překopů, proto bude nutno počítat s dostatečným prostorem pro vyjíţdění stroje 

NSU 1E do komory a pojíţdění přepravníků, nebo dumperů. Následně pokračuje příprava 

k dobývání jako u předchozí varianty, vyraţením sledného překopu v loţisku a s jeho 

vyzvedáním na výšku komory.  

 Nejefektivnější příprava k dobývání by měla být řešena tak, aby byly připraveny 

nejméně tři komory k dobývání. Toto by umoţnilo souběţné střídání cyklů, tedy na 

poslední komoře řezání, na prostřední komoře vylamování a na první komoře odtěţování. 

V tomto případě lze uvaţovat o kombinaci dvou i více strojů NSU 1E, nebo o kombinaci 

stroje NSU 1E a přepravníkového nakladače. Vzhledem k tomu ţe firma je v počátcích, 

nebude schopna si tuto efektivnější přípravu dovolit. Vhodně řešená příprava usnadní 

odtěţení a především větrání. Příprava více komor s přípravnou chodbou mimo loţisko 

umoţňuje větrání průchozím větrním proudem, ačkoli při dobývání řezáním není tak 

důleţité, jako při trhací práci.  
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Těţba břidlice je selektivní proto před zahájením dobývání bude vhodné vyuţít 

jádrovacího zařízení o délce jádra 60 cm, coţ jsou dva za sebou jsoucí výlomy. Takto bude 

moţné předběţně rozlišit kvalitu těţených bloků ze stěny. Dle poţadavku 

zpracovatelského závodu a zákazníku mohou být vylamovány i větší formáty bloků, např. 

2 x 1 m. Ty však budou muset být rozštípány na desky o tloušťce minimálně 2 – 3 cm aby 

mohly být zmanipulovány, naloţeny a dopraveny. Při dobývání bude nutné vyuţít 

separátního větrání, nebo při přípravě chodbou mimo loţisko průchozí větrní proud aby byl 

prostor odvětrán od zplodin z mechanizmů s dieselovými motory. Aerosol vznikající při 

výplachu řezu je nezávadný. Pracovníci musí chránit dýchací cesty vhodnými respirátory. 

V počvě komory bude zapotřebí vytvořit odtokové ţlaby, nebo čerpací jímku aby mohla 

být odváděna výplachová voda z pracoviště. 

 

 

4.2. Způsob dobývání 

Dobývání se bude provádět pomocí stroje NSU 1E ve třech cyklech. První cyklus je 

řezání, které navazuje na dokončenou přípravu ve formě vyraţení a vyzvedání přípravného 

sledného komorového překopu. Pracovník dle tektoniky rozvrhne řeznou síť tak aby mu 

řezané bloky ohraničovaly finální poţadované tvary. Řezná síť musí být rozvrţena tak, aby 

byla stěna z břidlice dobyvatelná kontinuálně a nevznikaly tak volné zuby a bloky, které by 

znemoţnily pozdější výlom a nakládání. Rozměr bloků je kromě tektonických podmínek 

závislý na jeho manipulovatelnosti. Velikost bloku bude odvozena od tvarů budoucích 

výrobků a schopnosti bloky dopravovat. U firmy Ratscheck schiefer se běţně vyřezávají 

bloky o rozměru 1,5 m x 0,9 m s hloubkou řezu 35 – 45 cm. Takovýto blok má značnou 

hmotnost, aţ 1,3 t. Pro loţisko Ţlutý květ v Čermné ve Slezsku budou ideální tvary 

řezaného bloku 0,9 x 0,9 m x 0,35 m, tento blok by měl mít hmotnost okolo 600 kg. 

Vyřezaný blok má dostatečný rozměr pro následující zpracování na dlaţby a obklady o 

rozměru 0,4 x 0,4 m v tloušťce 1 cm. Rozvrţení řezné sítě můţe být řešeno vodováhou a 

voděodolným fixem, případně laserovým promítačem řezné sítě. Před zahájení řezání 

ustaví strojník řezací lafetu do polohy budoucího řezu a zahájí řezání zavedením 

diamantového pilového kotouče do řezu. Při řezání je nutný vodní výplach a sledování 

celistvosti bloku, aby nehrozilo vypadávání větších úštěpů a tektonických zubů. 
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 Obr. č. 13 – Idealizované rozvrţení řezné sítě na tektonicky porušeném boku 

komory s vyznačenými bloky. 

 

 

4.2.1. Řezání 

Řezání se zahajuje počvovým zářezem, který se provede na dvakrát tak aby vznikla u 

počvy výlomová spára. Následovně jsou vedeny řezy horizontální od počvy do max. 

dostupné výšky řezací lafety (6 m). Po nařezání vodorovných řezů přejde strojník k řezání 

vertikálních řezů. Pro řezání vertikálních řezů je důleţitá prostorová dispozice stroje 

v komoře. Vhodné bude řezání vertikálních řezů do pole, tak aby byl umoţněn jednoduchý 

výlom opačným směrem z pole a nevznikaly tak nakupené hromady vylomených bloků, 

které by znemoţňovaly následující nakládání. Obsluha stroje musí být proškolena, aby 

nedocházelo k předčasnému opotřebení diamantového řezného nástroje, který je náklady 

na pořízení. Obsluha musí znát tektonické poměry a funkci poruch a puklin, které omezují 

nebo naopak usnadňují následný výlom. Samotný řez nesmí být nikdy veden vodorovně, 

protoţe by docházelo ke sniţování stropu a k zuţování tvaru komory do leţatého kónusu. 

Řezy musí být vedeny pod určitým úhlem tak, aby následující řez po vylomení zpětně 

vyzvedával strop, nebo srovnával stěny komory. Při zahájení dobývání je nutné provést 

několik menších ohraničovacích řezů a vytvořit pás řezů, který bude následně vylámán na 

moţnou destrukci materiálu, aby mohl být vytvořen prostor pro bezproblémový výlom 

celistvých bloků.  Tyto řezy mohou být vedeny v místech hojnějšího tektonického 

porušení, nebo v místech jiných druhů vad. 
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4.2.2. Vylamování bloků 

Výlom se provádí pomocí hydraulického bouracího kladiva (impaktor), které je 

usazeno na nástavci s dvěma otočnými klouby. Oškrt bouracího kladiva musí být upraven 

tak, aby byl plochý a jeho klín (faseta) vykována pro ideální vnik do odlučných ploch 

foliace (kliváţ). Natáčecí klouby umoţní vnik oškrtu s úklonem loţiska a štípatelnosti. 

Jeden s kloubů je také určen pro pohyb celým kladivem a tím usnadnění výlomu. 

Vylamování nařezaných bloků musí být prováděno citlivě, tak aby se bloky oddělovaly 

v místě čela řezu. Je nevhodné, aby byly vylamovány bloky v polovině hloubky řezu, nebo 

za hloubkou řezu. Výlom se provádí od počvy v pásech tak, aby byla umoţněna jejich 

snadná manipulace. Výlom většího počtu bloků v celkové šířce dobývané stěny můţe 

zapříčinit zatarasení prostoru a znemoţnění nakládky. Pro usnadnění výlomu celistvých 

bloků bude nutné provést nejprve výlom počvových zářezů a výlomových zářezů pro 

vnikání oškrtu pod celistvé bloky. Výlom bude probíhat od počvy nahoru proto, aby bloky 

padaly na počvu a nedocházelo k jejich sesedání ve stěně a zpříčení. Při prvních fázích 

dobývání můţe být problémem nedostatečný prostor pro výlom a především pro nakládání. 

V rozpracované komoře, kde jiţ bude prostor dostatečný, můţe probíhat výlom i nakládání 

součastně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 14 – Schématické znázornění vylamování nařezaných bloků. 
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4.2.3. Nakládání 

Nakládání vylomených bloků bude prováděno lopatou s bočním výklopem pomocí 

stroje NSU 1E do přistavených přepravníků a dumperů, nebo do vozů důlní dráhy. Ideální 

stroj pro nakládání a dopravu na krátké vzdálenosti můţe být přepravníkový, kolový 

nakladač s dieselovým motorem. Ideální bude nakládání jednorázové strojem NSU 1E tak, 

aby nedocházelo k mísení provozu několika strojů najednou. Při nakládání musí strojník 

odebírat vylomené bloky tak, aby nedocházelo k jejich poškození. Nakládku je moţné 

vyřešit přímo v komoře a překládku do vozů, nebo dumperů řešit pomocí přepravníkových 

nakladačů mimo dobývanou komoru, např. v předchozí vytěţené volné komoře. 

 

 

4.3. Strojní vybavení a doprava 

Při raţení přípravných a otvírkových důlních děl, nepřesáhne profil díla 9 m
2
, 

z tohoto důvodu jsou pouţity pro vrtací práce pneumatické vrtací kladiva PERMNON  

VK-22 s pneumatickou podpěrou. Při vrtání dlouhých důlních děl, bude nasazen 

univerzální přibírkový stroj NSU-1E s hydraulicky vrtacím kladivem umístěným na vrtací 

lafetě. Pouţití stroje NSU 1E je podmíněno přívodem elektrické energie (500 V) v podobě 

stabilního vedení a zavěšovaných flexibilních kabelů. Stroj by měl při práci co nejméně 

pojíţdět. Pro řezání je nezbytná výplachová a chladící voda, která musí být dopravena do 

čelby stabilním a flexibilním potrubím. Jako zdroj technologického vzduchu pro 

pneumatické vrtací kladivo, které potřebuje pro svoji práci tlak vzduchu kolem 5 – 6 barů 

je pro tyto účely pouţit kompresor na kolovém podvozku Jenbacher JW260SSG. Řezací 

práce pro vyřezávání bloků břidlice ze stěny komory, je zajištěn pomocí univerzálního 

elektrohydraulického přibírkového stroje NSU-1E, na kterém je umístěna řezací lafeta 

ŘL1-2014 s osazenou diamantovou kotoučovou pilou Longyear 370-H-35 s hydraulickým 

pohonem. Pro rozpojování nařezaných bloků ve stěně komory, je pouţito hydraulického 

bouracího kladiva Atlas Copco SB 302, které se pomocí rychloupínacího mechanizmu 

vymění za řezací lafetu na univerzálním stroji NSU-1E. Nakládání rozpojených bloků 

břidlice, se dále provádí pomocí výklopné nakládací lopaty umístěné na stroji NSU-1E. 

Doprava rozpojených bloků břidlice z dolu bude řešena pomocí kolového dumperu  
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Terex HD 1000 k dalšímu zpracování. Z důvodu zatím neprodlouţené elektrické přípojky 

k dolu, bude elektrické stroje pohánět elektrocentrála napájející elektrický transformátor 

400/500V umístěném na povrchu.  

 

 

4.4. Základní systém větrání dolu 

M Břidličný důl v Čermné ve Slezsku je otevřený 12 m dlouhou úklonou slednou 

štolou z povrchu o profilu 3 x 3 m o úklonu 10
o
, která zaúsťuje do vydobyté přípravné 

komory o rozměrech 30 x 8 x 6 m. Jelikoţ se jedná o neproraţené důlní dílo, které ještě 

nemá dva východy, bude se pro větrání muset pouţít pomocný ventilátor s lutnovým 

tahem. Pro dostatečné mnoţství přiváděných čerstvých větrů z povrchu, bude nasazen 

důlní elektrický ventilátor VPAV 630, který bude umístěný na povrchu, před vstupem do 

důlního díla.   

Tabulka č. 5 – Technická data elektrického ventilátoru VPAV 630 

(www.ostaz.cz/ventilatory) 

 Nasávaný vzduch z povrchu bude veden do důlního díla pomocí lutnového tahu o 

světlém průřezu 630 m. Lutny budou dodávány firmou Duflex v délkách 25 mm, které se 

budou postupující těţbou nastavovat pomocí přírub. Tím bude zajištěno dostatečné větrání 

přípravných děl. Pro zlepšení větrání bude zhruba v délce 120 m od vstupu do důlního díla, 

vrtán z povrchu větrací vrt o průměru kolem 30 cm, kterým se budou odvádět důlní větry. 

Při nedostatečném odvodu větrů větracím vrtem, bude zřízen na povrchu sací ventilátor, 

pro zaručení dostatečného průtoku větrů v podzemí. (Říman, 1953) 

 

 

 

 

http://www.ostaz.cz/ventilatory
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4.5. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a provozu 

Břidlicový důl v Čermné ve Slezsku je zařazený do kategorie hlubinného dolu bez 

nebezpečí výbuchu výbušných plynů, prachu a otřesů. Bezpečnost a ochrana zdraví při 

práci se bude dodrţovat podle Vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb. o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených 

nerostů v podzemí, ve znění pozdějších předpisů. Jelikoţ se jedná o specifické dobývání 

loţiska, budou se zásady bezpečnosti práce řídit několika důleţitými kritérii:  

 Důl bude mít po celou dobu těţby dvě na sobě nezávislé útěkové cesty, které 

budou pravidelně kontrolovány, udrţovány a budou označeny šipkami s nápisem 

„ÚTĚKOVÁ CESTA“.  

 Vzhledem k úklonu vrstev a rozměrům vydobyté komory, se musí brát na zřetel 

opadávání uvolněných bloků břidlice tzv. „sekery“ ze stropů a boků komor. Před 

vstupem do komory, musí předák nejprve prověřit technický stav, popřípadě jej 

vyřešit. Po celou pracovní dobu jsou pracovníci povinni dohlíţet na technický stav 

komory. Raţení chodeb a dobývání pomocí řezacího aparátu, umoţní vytvořit 

kompaktní, střelbou neporušený strop. Proto je moţné, ţe výskyt takzvaných 

seker bude minimální. 

 Všechny osoby vstupující do důlních prostor, musí být nejprve proškoleni a 

vybaveni ochrannými pomůcky, jako jsou helma, pracovní oblečení, tlumiči hluku 

a ochranné brýle.  

 Tlumiče hluku musí pracovníci pouţívat při pracovních operacích s nadměrným 

hlukem, který by mohl ohrozit jejich zdraví, nebo být jinak škodlivý 

 Pracovníci jsou povinni pouţívat protiprašné respirátory při všech pracovních 

operacích a to při: vrtání vývrtů vrtacími kladivy, práce se sbíjecími kladivy a při 

řezání  

 Kaţdý pracovník, jehoţ délka vlasů, popřípadě fousů umoţňuje zachycení či 

vtaţení rotujícími částmi provozovaných strojů musí být vybaven prostředky pro 

jejich zajištění (síťkou či šátkem). 

 Speciální uzavřené ochranné brýle schváleného typu, musí mít zaměstnanci 

nasazeny při těchto pracovních úkonech: 

- Při všech činností, kdy můţe dojít k poranění očí odletujícím materiálem 

- U veškerých prací s ručním nářadím. 

- Při ručním rozbíjení a štípání hornin. 

- Při obsluze a manipulaci s univerzálním řezacím stojem NSU 1E-P1 

 Obsluhovat nakládací stroj univerzální smí pouze osoba, která byla seznámena 

s Návodem k pouţívání a prakticky proškolena s obsluhou a funkcí stroje. 

 Všem zaměstnancům je přísně zakázáno vstupovat do důlních prostor pod vlivem 

alkoholu, nebo jiných omamných prostředků. 



Jiří Čuba: Návrh přípravy a hlubinného dobývání štěpných břidlic v Čermné ve Slezsku 

2015           35 

 

 

 Při práci s řezacím aparátem se vyuţívá vodního výplachu a vodního chlazení 

řezacího diamantového kotouče, proto se v díle bude vyskytovat vodní aerosol 

s částečkami břidlicové drtě. Pracovníci budou pracovat v nepromokavých 

pracovních oděvech a respirátory musí podléhat tomuto faktoru. 

 Otázka týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude podrobněji 

samostatně řešena v havarijním plánu. 

 

4.6. Odvodňování dolu a nakládání s důlními vodami 

Loţisko štípatelných břidlic připravené k exploataci, se nachází blízko povrchu, 

jehoţ mocnost nadloţí je zhruba 34 m. Úpadně vedený otvírkový překop zabraňuje 

k samovolnému vytékání důlních vod z podzemí. Z toho důvodu musí být v podzemí 

instalovány kalové čerpadla, které budou důlní vodu vyčerpávat na povrch do retenčních 

nádrţí. Jelikoţ bude voda znečištěna jemnou frakcí rozemleté horniny, musí být součástí 

nádrţe i odkalovací část, ve které budou sedimentovat těţké částečky obsaţené ve vodě.  

 Takto vyčištěná voda, se bude nadále vyuţívat zpětně k provozním účelům při 

vrtání či řezání, nebo jako uţitková voda. Nevyuţitá vyčištěná voda se bude vypouštět do 

místní vodoteče. Jelikoţ se jedná o mineralizovanou vodu typu kalcium magnezium 

sulfátovou, slabě agresivní se zvýšeným obsahem ţeleza a PH 6,0, není třeba vodu nijak 

upravovat. Podmínky a způsob vypouštění důlních vod do vodotečí stanoví Krajský úřad 

dle Zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů. 

 V budoucnu bude vhodné odvodnění vyřešit raţbou spojovacího překopu 

s vedlejším, takzvaným „východním“ loţiskovým pruhem, který je vzdálený cca 50 m a 

otevřený průzkumnou štolou Ţlutý květ. Tyto štola je pod úrovní hlavního díla, cca 2 – 8 

m. Vyraţený překop tak bude ideálně odvádět důlní vody gravitačně. 
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4.7. Výsypkové hospodářství 

Při realizaci a otvírce nového či v minulosti opuštěného loţiska vznikají při terénních 

úpravách a zpřístupnění loţiska nemalé objemy vytěţených zemin, které je potřeba 

dočasně či trvale uloţit. Z tohoto důvodu jsou v blízkosti budovány odvaly, které slouţí 

pro ukládání těchto zemin. Při volbě vhodného místa pro ukládání se musí vzít na zřetel 

několik aspektů, které jsou důleţitým kritériem pro umístění odvalu.  

 V našem případě je na lokalitě Čermná ve Slezsku jiţ vybudovaná menší výsypka 

po dřívější těţbě, která zde probíhala kolem roku 1890. Odval je situovaný pod úrovní 

Hlavní štoly v okrajové části zářezu koryta malého potůčku, do kterého sypaný materiál 

nezasahuje. Jelikoţ se jedná o materiál, který vznikl po úpravě a těţbě břidlice je zařazený 

do kategorie nezávadného těţebního odpadu pro ţivotní prostředí. Při znovu zpřístupnění 

loţiska, bylo třeba odtěţit v minulosti zasypaný zářez těţeného břidličného pruhu. 

Odtěţený materiál se částečně vyuţil v projektu asanace loţiska na vybudování příjezdové 

cesty a částečně uloţen na odval.  

 Při samotné těţbě a přípravných pracích, kdy pro raţbu otvírkového překopu budou 

pouţity trhací práce, bude vznikat velké mnoţství materiálu o menší nepravidelné 

kusovitosti, neţ která by se dala vyuţít jako formátovaný výrobek. Proto se tato břidlice u 

různé kusovitosti bude ukládat dočasně na odval. Jelikoţ se jedná o drcený materiál, po 

kterém je v současné době poptávka, nebude se tedy jednat o těţební odpad, ale pouze o 

dočasné uloţení materiálu určeného k prodeji, nebo následné sanaci a rekultivaci 

dotčeného prostoru po těţbě (Zákon č. 157/2009 Sb.), případně k vyuţití na výrobu 

expandované břidlice. 
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5. Návrh dobývací metody 

Hlubinné dobývání štěpných břidlic na území Nízkého Jeseníku, bylo realizováno 

pomocí Rýnské metody, která zde byla zavedena příchodem Sudetských Němců z oblastí 

Porýní. Šlo o komorové dobývání, kdy se rozpojovalo pomocí trhacích prací, coţ vedlo 

k většímu rozrušení rozpojovaných bloků, ale především k narušení okolního horninového 

masivu. Ze stávajících starých důlních děl, byly většinou voleny hlavní rozměry komor 

okolo 20 m na délku, 12 m na šířku a 18 m na výšku. Dobývalo se v loţiskovém pruhu, 

kdy byly komory orientované za sebou s ponechaným mezikomorovým pilířem okolo 10 – 

12 m. Coţ bylo zapříčiněno především tektonickými poměry na loţisku, ale i rozrušování 

okolního horninového masivu trhacími pracemi.  

Při novém návrhu dobývací metody pomocí řezání, která nebyla na našem území 

nikdy pouţita, bylo nutné v první řadě vyřešit otázku, zdali mohou být komory stejného či 

většího rozměru, z důvodu vynechání trhacích prací a tím neovlivnění okolního 

horninového masivu. Vzorem pro návrh této metody řezáním byla německá firma 

Ratscheck schiefer, která tuto metodu aplikuje při dobývání štěpných břidlic na svých 

dolech v Německém Katzenbergu a ve Španělsku. Kdy vydobyté komory dosahují i třikrát 

větších rozměrů, neţli při dobývání Rýnskou metodou.  

Důleţitým krokem, bylo nejprve nutno namodelovat a vyhodnotit namodelovaný 

postup dobývání a zvolené velikosti komor s přihlédnutím na morfologii loţiska a 

mechanických a tektonických poměrů na lokalitě Čermná. Vzhledem k výrazné anizotropii 

loţiska a jeho geometrii, byl zvolen pro výpočet rozměru komor a velikosti 

mezikomorových pilířů matematického modelování pomocí metody konečných prvků 

v programu Midas GTS 2012. 
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5.1. Výpočetní systém 

3D model byl vytvořen v programu Midas GTS 2012, který je zaloţen na mechanice 

kontinua a vyuţívá metody konečných prvků. Navrhovaný model má simulovat postup 

dobývání v komoře a tím sledování napěťo – deformačních stavů na mezikomorový pilíř a 

vydobytý prostor komory. Po vydobytí obou komor, byl následně zuţován mezikomorový 

pilíř a tím sledovány zóny ovlivnění nad vydobytým prostorem, kvůli bezpečnému zvolení 

jeho rozměrů.  

Zadání matematického modelu je především dán: 

 Geometrickou situací 

 Vlastnostmi pouţitých materiálů 

 Okrajovými podmínkami 

 Definicí postupu a volbou modelovacích kroků 

 

5.2. Charakteristika modelu 

Při zadávání vstupních údajů pro definování horninového masivu pro samotný 

výpočet a simulování těţby, byly pouţity hodnoty dle kapitoly 2.5 z naměřených hodnot in 

situ a převzaté hodnoty modulu pruţnosti a poissonova čísla z lokality Lhotka u Vítkova. 

Při samotném modelování byl zvolen materiálový model „transversely isotropic“, který 

pojednává o odlišných vlastnostech ve směrech na sebe navzájem kolmým. Vloţeny byly 

následující výsledky z měření: 

 Objemová tíha – 2709 𝑘𝑔 ∙ 𝑚−3 

 Modul of elasticity E1 – 18,1 𝐺𝑃𝑎 

 Modul of elasticity E2 – 24,6 𝐺𝑃𝑎 

 Poisson ration 𝑣1 − 0,19  

 Poisson ration 𝑣2 − 0,33 

 Principal direction of material alpha 1 – 0 deg 

 Principal direction of material alpha 2 – 90 deg 

 Mocnost nadloţních hornin – 30 m 
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Obr. č. 15 – Zadávaný příčně izotropický model – (Manual analysis Midas GTS 

2012) 

 

Vlivem výrazné anizotropie horninového masivu, naměřených hodnot a z charakteru 

tektonicky porušené oblasti, bude vlastní dobývání ovlivňováno těmito činiteli, které 

budou mít při volbě rozměru a způsobu rozpojování in situ velkou váhu: 

 

 Samotné nadloţí loţiska, které je o mocnosti 30 m 

 Podélná foliace ve směru dobývání (postup těţby paralelně s břidličnatostí) 

 Zlomovými a puklinovými rupturami narušující soudrţnost pilíře a nadloţí 

volné komory ve směru napříč jeho mocností 
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5.3. Návrh rozměrových parametrů komory 

Při zadávání rozměrů komory, byly respektovány doposud projektované komory, na 

dole Lhotka u Vítkova, s přihlédnutím na moderní pojetí těţby bez trhacích prací. Důleţité 

bylo také vhodně zvolit rozměr mezikomorového pilíře, na kterém budou sledovány zóny 

ovlivnění nad vydobytým loţiskem. Rozměry byly nadefinovány následovně: 

 Délka komory – 30 m 

 Šířka komory – 12 m 

 Výška komory – 7 m (max. výška řezacího stroje) 

 Šířka mezikomorového pilíře – 12 m 

 Sledná otvírková chodba raţena v profilu - 3 x 3 m   

Obr. č. 16 – Vytvořený model znázorňující rozmístění komor na loţiskovém pruhu 

 

5.4. Postup modelování 

V modulu definování konstrukčních fází, čili popisu jednotlivých fází postupu 

dobývání a následným zuţování mezikomorového pilíře byly pouţity tyto fáze: 

 Vlastní tíha – byly aplikovány všechny jednotlivé sítě těles spolu 

s okrajovými podmínkami (tuhá vana) a s aplikací vlastní tíhy 

 Vyrubání otvírkové chodby – síť, jeţ definuje prostor otvírkové chodby, byla 

deaktivována 
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 Vyzvedání chodby č. 1 – síť, jeţ definuje prostor nad otvírkovou chodbou, 

jeţ sousedí se stěnou budoucí komory č. 1, byla deaktivována 

 Vyzvedání chodby č. 2 – síť, jeţ definuje prostor nad otvírkovou chodbou, 

jeţ sousedí se stěnou budoucí komory č. 2, byla deaktivována 

 Postup dobývání komory č. 1 v šířce 0,5 m aţ do celkové vzdálenosti porubu  

12 m – bylo definováno celkem 24 fází, kde v kaţdé fázi byly jednotlivě 

sériově deaktivovány dílčí sítě o šířce 0,5 m. 

 Postup dobývání komory č. 2 v šířce 0,5 m aţ do celkové vzdálenosti porubu  

12 m – bylo definováno celkem 24 fází, kde v kaţdé fázi byly jednotlivě 

sériově deaktivovány dílčí sítě o šířce 0,5 m. 

 Zúţení mezikomorového pilíře z primární šířky 12 m o 1 m z kaţdé strany na 

výslednou šířku 10 m – byly deaktivovány postranní sítě o šířce 1 m z kaţdé 

strany ve směru otvírkové chodby 

 Zúţení mezikomorového pilíře z šířky 10 m o 1m z kaţdé strany na 

výslednou šířku 8 m – byly deaktivovány postranní sítě o šířce 1 m z kaţdé 

strany ve směru otvírkové chodby 

 Zúţení mezikomorového pilíře z šířky 8 m o 1 m z kaţdé strany na výslednou 

šířku 6 m – byly deaktivovány postranní sítě o šířce 1 m z kaţdé strany ve 

směru otvírkové chodby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 17 - Modul definování konstrukčních fázi v softwaru Midas GTS 
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5.5. Výsledky modelování 

Na základě matematického modelu a jeho konfrontaci s výsledky pozorování a 

měření in situ lze určit následující dílčí závěry: TLAKY jsou znázorněny červeně a jsou 

záporné a TAHY jsou znázorněny modře a jsou kladné.  

 

 Nejprve byla vyraţená otvírková sledná chodba v profilu 3 x 3 m, do 

vzdálenosti 90 m. Z obrázku vyplývá, ţe na vyrubanou chodbu působí tlak v  

ose X řádově cca 400 kPa. 

Obr. č. 18 – Tlak působící na vyrubanou chodbu v ose X 

 

 Dále byly sledovány posuny působící na stěny vydobytých komor v ose XX. 

Z obrázku č. 19 vyplývá, ţe v ose X působí na stropy a počvy vyrubaných 

komor tahy (na obrázku tmavě modré) v hodnotách řádově 500 kPa. Tahy 

jsou způsobeny aţ sekundárně od ohybu stěn vyrubané komory. Dochází 

k rozvolňování okolního masivu do vyrubané komory a tím se dno a strop 

ohýbá směrem dovnitř.   
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Obr. č. 19 – Působící posuny v ose XX‘ na vyrubané komory 

 

 Při sledování posunů v ose Y lze zaznamenat podle obr. 20 vzhledem k 

definici anizotropie modelu, prostředí a uloţení břidlice v ose YZ hodnoty 

napětí ve směru osy Y nabývají niţších hodnot neţ ve směru osy X. Nejvyšší 

hodnoty tahových napětích dosahují cca 250 kPa a tlakových napětích 700 

kPa. 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

Obr. č. 20 – Působící deformace v ose YY‘ na vyrubané komory 
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 Ovlivněná zóna napětí ve směru osy Z po vyrubání první komory je 

znázorněna na obr. č 21. Tahové napětí je viditelné v počvě a stopu vyrubané 

komory a lze vidět i tlakové namáhání pilíře. Pilíř je nejméně stabilní 

v krajních rozích mezi komorou a sledným překopem. Hodnoty tahového 

namáhání dosahují hodnot cca 22 kPa. Nízké hodnoty odpovídají uvolnění 

napětí na obryse komory vlivem deformace díla. Extrémní hodnoty tlakového 

namáhání dosahují hodnot cca 240 kPa.     

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 21 - Napětí ve směru osy Z na jednu komoru a pilíř 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 22 - Působící napětí v ose Z na vyrubané komory a mezikomorový pilíř 
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 Obrázky č. 23 a 24 popisují totální posuny modelu, které nabývají nejvyšších 

hodnot ve směru osy Z. Na obrázku lze odečíst ovlivnění vydobytí 

jednotlivých komor. Pokud by skutečnost prostředí odpovídala lineárně 

elastickému anizotropnímu modelu, rozdíl posunů při vydobytí první a druhé 

komory by dosahovaly hodnot cca 0,02 mm.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 23 – Totální posuny ve směru osy XYZ při vyrubání jedné komory 

Obr. č. 24 – Totální posuny ve směru osy XYZ po vyrubání obou komor 



Jiří Čuba: Návrh přípravy a hlubinného dobývání štěpných břidlic v Čermné ve Slezsku 

2015           46 

 

 

 Obrázek č. 25 a 26 popisuje posuny ve směru osy x a Z. Z těchto obrázků si 

lze také představit deformace stěn vyrubaných komor. Dochází k boulení 

masivu směrem do prázdného prostoru vydobytých komor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 25 – Posuny ve směru osy X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 26 – Posuny ve směru osy Z 
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 Při analýze rozměrů mezikomorového pilíře bylo sledováno hlavní napětí 

působící na pilíř. Z obr. č. 27 je patro, ţe hlavní napětí působí nejvíce v 

rozích pilíře na přechodu z vydobyté komory do chodby. V těchto místech 

dochází k tlakovému namáhání hodnot přesahující aţ 3 MPa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 27 – Působení hlavního největšího napětí na pilíř o mocnosti 12 m 

 

 Obrázky č. 28, 29 a 30 popisují rozšiřování zón extrémních hodnot posunů ve 

směru osy Z. Z obrázku je zřejmý rostoucí charakter posunů ve směru osy 

Z s postupným zuţováním mezikomorového pilíře, a tedy dochází k vyšším 

hodnotám deformace pilíře, tedy jeho stlačování ve směru osy Z.   

 

 

 

 

 

 

                           Obr. č. 29 – Tlak působící na 10 m široký pilíř  
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                              Obr. č. 30 - Tlak působící na 8 m široký pilíř 

 

 

 

 

 

 

 

                           Obr. č. 31 - Tlak působící na 6 m široký pilíř 

 

5.6. Vyhodnocení výsledků navrhované komory  

Výsledky provedené práce na modelu poukazují, ţe komory při dodrţení navrţených 

rozměrů a technologii mechanického řezání břidlice, bez uţití trhacích prací budou 

stabilní. K narušení stability komor a mezikomorových pilířů by mohlo dojít pouze 

v případě významného sníţení smykové pevnosti na foliačních plochách, nebo vlivem 

výraznějších rupturních zlomů a puklin na loţisku. Proto bude důleţitým vodítkem při 

samotné těţbě vyhodnocovat tyto skutečnosti přímo in situ a podle nich navrhovat 

případné změny v postupu těţby. Z dílčích závěrů jde určit následující: 
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 Pokud je předpokládán materiálový model prostředí pruţně-lineární, je moţno 

výsledky modelování zhodnotit s hodnotami únosnosti materiálů získaných z laboratorních 

zkoušek, takto předpokládaný model se stává stabilním. Avšak výsledky pevnostních a 

deformačních charakteristik převzatých z dolu Lhotka neodpovídají těmto charakteristikám 

celého masivu a proto není moţné stabilitu komorového dobývání na základě tohoto 

modelu stabilně posoudit.  

Další nevýhodou výsledků modelování je samotná tuhost modelu, která je dána 

principem kontinuálního modelování metodou konečných prvků. V modelu není 

zohledněno křehké chování břidlic, navíc vstupní hodnoty modelu pevnostní a přetvárné 

charakteristiky jsou získané z laboratorních zkoušek převzaté z dolu Lhotka. V případě 

podrobnější analýzy napěťo-deformační odezvy modelu na komorové dobývání by bylo 

zapotřebí provádět konvergenční měření a na základě těchto měření korelovat vstupní 

hodnoty modelu. 

Z výsledků modelování je však moţné předurčit lokality vysokých koncentrací 

napětí, které mohou napovědět, v jakých místech bude pravděpodobně docházet 

k porušování. Takovým nejkritičtějším místem je mezikomorový pilíř, konkrétně v místech 

jeho oslabené výšky mezi komorami.  

Dalším ukazatelem jsou vyšší hodnoty napětí ve směru osy X, neboli v rovině ZY 

(ve směru postupu dobývání), neţ ve směru Y, neboli v rovině ZX, to je dáno definováním 

příčně izotropního materiálového modelu. V rovině ZY, tedy v rovině odpovídající uloţení 

břidlice a tudíţ ve směru postupu dobývání jsou hodnoty modelu pruţnosti niţší neţ 

v rovině XY, tedy ve směru kolmém na uloţení břidlice, a proto v rovině ZY dochází 

k menšímu uvolňování napětí deformacemi a k relativně vyšším hodnotám napětí.   

Simulací zuţování pilíře bylo ověřeno, ţe zuţování pilíře přispívá ke zvyšování tlaků 

v pilíři a ke zvyšování celkových posunů v pilíři, coţ má za následek jeho stlačování ve 

směru osy Z a umoţňování nadloţí k vyššímu prohýbání v tomto směru. Zuţování pilíře 

přispívá k superponování zón ovlivnění nad vydobytými komorami, proto je třeba se této 

situaci vyvarovat. Na základě vyhodnocení napěťo-deformačního stavu pilíře lze usuzovat, 

ţe pilíř je nejvíce namáhán na tlak ve spodních krajních částech, kdy dochází k jeho 

protlačování do podloţí a zároveň na tah způsobený ohybem nadloţí v místě jeho oslabení 

mezi komorami. 
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6. Popis stroje NSU 1E – P1 

Jak jiţ bylo zmíněno výše, těţba břidlice probíhala v dřívějších dobách velice 

neefektivní metodou pomocí trhacích prací. Rozpojené bloky hornin po trhacích pracích, 

byly velice popraskány a břidlice, která se dala pouţít pro výrobu střešní krytiny, bylo 

zhruba 30%, zbytek se odváţel na odval.  

Při návrhu a projektování nového dolu pro těţbu břidlice jsem si vzal za cíl 

zmodernizovat těţbu a vyuţít kvalitní břidlici co moţná bez zbytečného odpadu. Za těchto 

podmínek, jsem zvolil technologii těţby pomocí diamantového řezacího kotouče, 

umístěného na otočné lafetě. Při volbě této technologie byl problém zvolit vhodný stroj, 

který by měl být univerzální s moţností výměny a záměny pracovních prvků (jako 

hydraulické bourací kladivo nebo lopatu).  

Z tohoto důvodu jsme oslovili několik firem a za nejvhodnější technologii pro tyto 

účely byl zvolen nakládací univerzální stroj NSU 1E od firmy DUVAS – UNI se sídlem 

v Prţně na Frýdecko-Místecku, která se zabývá konstrukcí a výrobou důlních strojů.    

 

6.1. Základní části pojezdového ústrojí 

Firma DUVAS – UNI vyrábí univerzální nakládací stroj NSU 1E ve dvou 

provedeních, P1 – přibírkový a P3 nakládací. Oba stroje jsou certifikovány Akreditovaným 

certifikačním orgánem v Opavě a vyrábí se v nevýbušném provedení. Pro naše účely jsem 

zvolil univerzální nakládací stroj NSU 1E – P1, který se oproti provedení P3 liší hlavně 

v rozměrech. Důleţitým faktorem, který byl při rozhodování, byla šířka stroje, která 

dosahuje pouhých 1180 mm oproti provedení P3, u kterého činí šířka stroje 1800 mm, ale 

hlavním důvodem byl pro volbu typu P1 moţnost vysunovacího ramene jak do stran, tak 

do výšky, které u provedení P3 chybí. Následující popis se proto bude týkat jen popisu 

typu provedení P1, který se skládá z těchto hlavních částí: 

 Podvozek housenicový 

 Závěs ramene 

 Teleskopické rameno vnější a vnitřní 

 Hydraulický rychloupínač 
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 Skříň 

 Hydraulický obvod 

 Elektrické ovládání a ovládací panely 

 

 

Obr. č. 32 – Nakládací stroj univerzální NSU – 1E (Interní materiály firmy  

DUVAS – UNI, 2007) 

 

6.1.1. Housenicový podvozek 

Podvozek tvoří nosný rám celého stroje, na kterém jsou připojeny ostatní části. 

Nosná skříň je tvořena svařovanou konstrukcí, v jejich vnitřní části je umístěna hlavní 

nádrţ pracovního média (hydraulické kapaliny). V bocích skříně je vytvořeno vedení pro 

napínání kol a pojezdové kladky. V zadní části jsou pěvně uchyceny převodovky pojezdu. 

Napínací kolo je vůči skříni polohováno pomocí tukového napínání a talířových pruţin, jeţ 

zachycují rázy v pásech. Vedení napínání ve skříni je řešeno po kluzných bronzových 

lištách. Tíha stroje se přenáší na kaţdé straně do šesti pojezdových kladek, hnacího i 

napínacího kola. Pro zajištění stroje v klidové poloze jsou převodovky pojezdu vybaveny 

automatickými parkovacími lamelovými brzdami, ovládanými hydraulicky řídícím tlakem. 

V přední části podvozku je vytvořen úchyt pro upevnění otoče ramene, umoţňující 

odklánění ramene od podélné osy stroje do stran. Závěs přímočarého hydromotoru je na 

spodní části otoče ramene upevněn rozpínacím pouzdrem. 

Na horní části podvozku je umístěna sedačka strojníka potaţená certifikovaným 

materiálem „VINITOL“. Podlahu podvozku tvoří podlahový plech umístěný v prostoru 

strojníka mezi bočnicemi stroje. Na podlaze jsou umístěny dva noţní hydraulické ovladače 

(Interní materiály firmy DUVAS – UNI, 2007). 
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6.1.2. Teleskopické rameno v provedení P1 

Je teleskopické konstrukce, umoţňující vysunutí přední části s hydraulickým 

rychloupínačem a lopatou. Vnější rameno svařované skříňové konstrukce je dvěma 

bočnicemi uloţeno v úchytu otoče ramene. Základní průřez vnějšího ramene je 

obdélníkový350 𝑥 400 𝑚𝑚 na výšku. Jeho uzavřený truhlík je svařen ze tří částí z 

nízkolegované oceli vysoké pevnosti z plechu tl. 8 mm, vzadu jsou připojeny dvě bočnice 

úchytu tl. 15 mm ze stejné oceli. Truhlík je vpředu a vzadu vyztuţen příčnými vnějšími 

ţebry ve tvaru podkovy, ve kterých jsou v horní části otvory pro zachycení zvedacích háků 

při manipulaci. Vnitřní rameno je truhlík průřezu 284 𝑥 339 𝑚𝑚 na výšku, klasické 

konstrukce, svařeno ze dvou stojin a dvou pásnic tl. 8 mm ze stejné oceli. Je vyztuţeno 

příčnými ţebry s otvory a v přední části prodlouţeno krakorcem svařeným ze dvou bočnic 

z plechu tl. 15 mm a horní pásnice z plechu tl. 10 mm. Vedení obou ramen jsou tvořena 

celkem 12 kluznými plastovými deskami z TECAMIDU plněného grafitem (Interní 

materiály firmy DUVAS – UNI, 2007). 

 

 

6.1.3. Hydraulický rychloupínač 

Hydraulický rychloupínač je trvale začepován na špici vnitřního teleskopického 

ramena a jeho naklápění kolem vodorovné osy zajišťuje úběrový přímočarý hydromotor. 

Slouţí pro rychlou výměnu příslušenství a je ovládán hydraulicky. V zapnuté poloze je 

funkce navíc zajištěna ručně zasunutým čepem. Odpadá tak pracné upínání pomocí axiálně 

zasouvaných čepů (Interní materiály firmy DUVAS – UNI, 2007). 

 

6.1.4. Skříň 

Tvoří zadní přídavnou část konstrukce stroje. Je zavěšena a upevněna na zadní části 

podvozku, je vytvořena základní svařovanou konstrukcí a odnímatelnými kryty vnitřních 

částí. Ve střední části skříně je uloţen poháněcí elektromotor, který přes spojku pohání 

hlavní hydrogenerátor a zubový hydrogenerátor obvodu chlazení. Po levé straně 

elektromotoru je umístěn nevýbušný elektrický rozvaděč RM7, který tvoří základní část 
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elektrického vybavení. Na pravé straně je umístěn chladič pracovního média. Chladící 

účinek je vyvozen od určeného průchodu vzduchu chladící soustavou a protékajícím 

mnoţstvím pracovního média. Ventilátor je poháněn samostatným hydromotorem. V zadní 

části prostoru na pravé straně je na konzolu uchycen odpadní filtr pro filtraci pracovního 

média. V zadní spodní části skříně jsou dav úchyty, pro připojení lana vrátku se 

zapleteným úvazkem ø 20 mm. Pomocí taţného vrátku je lze mimořádně pouţít pro 

usnadnění couvání nakladače nebo odtaţení porouchaného stroje (Interní materiály firmy  

DUVAS – UNI, 2007). 

 

6.1.5. Hydraulický obvod 

Je řešen jako systém otevřený vysokotlaký, doplněný nízkotlakým obvodem řídícího 

tlaku a samostatným obvodem chlazení s filtrací. Zásobníkem pracovního média je olejová 

nádrţ v podvozku a navazující nádrţ pomocná.  

Vysokotlaký obvod tvoří vysokotlaký hydrogenerátor (dále HG 1), osmi-sekční 

rozvaděč, dva rotační hydromotory pro jízdu stroje a hydromotory přímočaré pro výkon 

technologických funkcí. Pohon hydrogenerátoru HG 1 je proveden elektromotorem s 

vloţenou spojkou. Prováděné technologické funkce a pojezd stroje jsou proporcionálně 

ovladatelné. Ovládání funkcí je provedeno pomocí noţních a ručních ovladačů.  

Obvod řídícího tlaku tvoří hydraulický elektroventil (blokovací), noţní ovladače pro 

řízení pojezdu stroje a ruční ovladače pro řízení ostatních technologických funkcí. Rozvod 

kapaliny je veden z osmi-sekčního rozvaděče ke všem ovladačům a elektroventilu, coţ 

umoţňuje souběţně provedení jednotlivých funkcí stroje. Současně s ovládáním rozvaděče 

pro jízdu stroje je ovládáno odbrzdění lamelové brzdy pojezdu. V případě odpojení stroje 

od elektrické sítě, eletroventil vypustí olej z obvodu řídícího tlaku a tím se technologické 

funkce zablokují. 

Obvod chlazení s filtrací je proveden jako samostatný systém. Z odpadu osmi-

sekčního rozvaděče je pracovní médium vyvedené do odpadního filtru vybaveného 

elektrickou signalizací znečištění, voštinového vzduchového chladiče (zde se ochlazuje) a 

zpět do nádrţe. Vzduchový chladič je vybavený ventilátorem, který je poháněný zubovým 

hydromotorem. Zdrojem kapaliny je zubový hydrogenerátor HG 2, napojený mechanicky 

na vysokotlaký hydrogenerátor HG 1. Doplnění nádrţe olejem ze sudů, se provádí pomocí 
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ruční pumpy, která je umístěna v zadní části stroje a je napojena na odpadní filtr pro 

zachycení nečistot v oleji. Uspořádání obvodu je provedeno tak, aby zajišťovalo dokonalou 

čistotu pracovního média v nádrţi, tj. průtok je veden přes odpadní filtr obvodu chlazení. 

Plnění nádrţe novým médiem je moţno provádět pouze při zastavení hnacího 

elektromotoru stroje, je-li stroj v klidu.  

Hydromotory rotační i přímočaré jsou speciálně upraveny a uspořádány tak, aby 

zajišťovaly všechny jízdní reţimy stroje a jeho technologické funkce.  

Blokování funkce obvodu je provedeno třemi elektrickými čidly a elektro-ventilem. 

Jedná se o signalizaci poklesu úrovně hladiny pracovního média, signalizaci teploty 

pracovního média, zanesení odpadního filtru, dosáhnou-li sledované veličiny (minimální 

výška hladiny, teplota 80 °C a znečištění filtru) neţádoucí hodnoty, je blokován chod 

hnacího elektromotoru, dokud není příčina odstraněna. (Interní materiály firmy  

DUVAS – UNI, 2007) 

 

6.1.6. Základní technické údaje stroje P1 

 Maximální výška   mm  1130 

 Maximální šířka   mm  1180 

 Maximální délka   mm  7900 

 Pracovní úklon    
o
  ± 22 

 Max. tlak vysokou. Obvodu  MPa  18 

 Provozní napětí    V  500 

 Instalovaný výkon elektromotoru kW  55 

 

 

6.2. Pomocné pracovní orgány 

Při výběru vhodného stroje pro účely těţby štípatelných břidlic, jsme si vzali za úkol 

najít vhodný stroj, který bude snadno ovladatelný, ale přitom univerzálního typu. 

Nakládací univerzální stroj NSU 1E – P1 byl vybrán pro svoji univerzálnost, jednak 

v nasazení jako nakladač s bočním výklopem, nebo jako přibírkový stroj s hydraulickým 
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kladivem, ale taky s moţností montáţe řezací či vrtací lafety. Vyrábí se v provedení do 

prostředí s nebezpečím výbuchu metanu do IM2 dle ČSN EN 13463-1. Díky 

teleskopickému výsuvnému ramenu a hydraulického rychloupínáku umístěném na vnitřním 

výsuvném rameni, které se dá otáčet kolem své vodorovné osy, činí ze stroje rychlo se 

přizpůsobující stroj nejen pro základní operace při těţbě štípatelné břidlice. 

 

6.2.1. Hydraulické kladivo SB 302 

Hydraulické kladivo SB 302 od firmy Atlas Copco je strojní zařízení, které díky své 

jednoduché koncepci technologie, představuje nástroj vhodný k pouţití jak na stavby 

silnic, výkopové a demoliční práce, tak i v důlních podmínkách při rozpojování bloků 

břidlic. Jelikoţ je kladivo zkonstruováno z jednolitého pouzdra (Solid Body) ve kterém 

jsou jiţ zabudovány rozvody válce a těles přináší výhody v menším počtu součástí a tím i 

menší nároky na údrţbu. Díky své menší hmotnosti, ale zato vyšší výkonnosti, dělá 

z tohoto kladiva výborný pracovní nástroj, který je navíc snadno a rychle polohovatelný.  

 

Tabulka č. 6 – Technické data hydraulického kladiva SB 302 (www.atlascopco.cz) 

Technické údaje hydraulického kladiva SB 302 

  

Třída hmotnosti podvozku 4,5 - 9 t 

Provozní hmotnost 300 kg 

Průtok oleje 50 - 80 l/min 

Provozní tlak 100 - 150 bar 

Frekvence úderů 600 - 1400 úderů/min 

Průměr pracovního nástroje 80 mm  

Pracovní délka nástroje 440 mm 

Max. hydraulický příkon 20 kW 

Garantovaná úroveň hlučnosti 119 dB 

Úroveň akustického tlaku (r=10m) 91 dB 

 

 

 

http://www.atlascopco.cz/
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6.2.2. Řezací lafeta 

Při volbě technologie dobývání bylo nutno vyřešit technickou stránku řezacího 

mechanizmu. Díky univerzálnímu stroji NSU 1E na který se dá díky rychlospojce připevnit 

pracovní orgán, bylo moţno pouţít řezací lafetu ŘL1-2014 s osazenou diamantovou 

kotoučovou pilou Longyear 370-H-35. Řezací lafeta je umístěna na výloţníku, který je se 

strojem spojený pomocí rychloupínací spojky a jeho pohyb zajišťuje soustava 

hydraulických pístů. Díky hydraulickému kloubovému spoji je pohyb plynulý a dovoluje 

otáčení výloţníku o 360
o
kolem své osy. Na konci výloţníku je umístěn otočný kloub,  

kterým je spojena řezací lafeta. Díky otočnému kloubu je schopen stroj natočit řezací 

lafetu o 180
o
 a tím docílit dokonalému přizpůsobení při řezání v jakémkoliv směru a 

poloze. Řezací lafeta je osazena diamantovou kotoučovou pilou Longyear, která je 

vybavena kloubovým mechanizmem, který dovoluje plynulý před řez do horniny a poté 

plynulý výjezd diamantového kotouče bez nutnosti manipulace s celou lafetou. Díky této 

schopnosti je zajištěn plynulý chod po dobu celého řezání. 

Obr. č. 33 – Schéma natočení řezacího orgánu (Interní materiály firmy DUVAS – 

UNI, 2007) 

 

6.2.3. Nakládací lopata 

Díky své univerzálnosti stroje NSU 1E, který má hydraulické teleskopické rameno 

s rychloupínacím zařízením, je na něj moţné rychle předělat pracovní orgán dle potřeby. 

Přibírkový stroj s teleskopickým výloţníkem v provedení NSU 1E-P1 lze vyuţít také 
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k nakládání a vykládání rozpojených kusů břidlice, pomocí pevné lopaty s bočním 

výsypem o objemu 0,8 m
3
. Díky natáčecímu rameni umoţňuje stroji velký rádius natočení 

pracovního orgánu do stran. Nakládací lopata se bude vyuţívat pro srovnání počvy a 

nabírání rozpojených bloků břidlice na kolový dumper.  

 

 

7. Vyhodnocení technicko – ekonomických ukazatelů 

Při návrhu a realizaci otevření hlubinného dolu, je především nutné vypracovat studii 

proveditelnosti a vyhodnotit výši vstupního kapitálu. Vstupní kapitál na pořízení strojů 

nutných pro těţbu a zpracování výrobků, patří k nejvyšším investicím hned nad platy 

zaměstnanců. Především tyto vstupní náklady hrají významnou roli v prvních létech 

příprav, kdy ještě není přistoupeno k těţbě a firma nemá moţnost kompenzace finančního 

příjmu ze samotné těţby a následného prodeje výrobků.  

Před samotnou těţbou bylo nejprve nutno pořídit, nebo objednat stavební techniku 

pro vybudování sociálního zázemí a provizorního skladu nářadí. Terénní úpravy byly 

prováděny dodavatelskou firmou pomocí kolového rypadla, kdy bylo odtěţeno a odvozeno 

spoustu m
3
 haldoviny na srovnání příjezdové cesty a manipulačního prostoru.  

 

7.1. Předpokládaný roční objem hrubé těžby 

Daný výpočet a přehled prací se vztahuje k západnímu loţiskovému pruhu Hlavní 

štoly na lokalitě Čermná ve Slezsku. Na loţisku byly v minulosti prováděny kopné práce 

na náhorní plošině pro ověření mocnosti západního loţiskového pruhu prováděné RNDr. 

Stanislavem Staňkem v letech 1991. Výsledky průzkumu jsou následující: 

Na loţisku je evidováno přibliţně 1 035 277 m
3
 geologických zásob štípatelné 

břidlice vyuţité jak na obklady, tak na výrobu střešní krytiny. Při objemové hmotnosti  

2 709 𝑘𝑔 ∙ 𝑚−3 činí hmotnost vytěţitelné břidlice 2 795 248 tun.  
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Při stanovování průměrné roční těţby byly převzaty průměrné roční těţby 

z posledních let činnosti břidličného dolu Lhotka u Vítkova (z let 2005 – 2010), která 

činila přibliţně 10 000 m
3
 ročně. Při této hranici je zajištěn provoz dolu zhruba na 103 let.   

 

7.2. Potřebná kapacita technologického zařízení 

Pro dosaţení potřebného objemu roční těţby, coţ činní zhruba 10 000 m
3
 vytěţeného 

materiálu, je nutno zvolit vhodnou techniku s dostatečným výkonem. To je důleţité 

především k eliminaci případných prostojů, které by vznikaly poddimenzováním výkonu 

strojního vybavení. V opačném případě, kdy by byly technické hodnoty stroje 

naddimenzovány, docházelo by zase k prostojům např. z důvodu přílišného nahromadění 

vylámaného materiálu v komoře. Proto je nutné zvolit takové vhodné strojní vybavení, aby 

na sebe následující pracovní operace plynule navazovaly a nevznikaly tím zbytečné 

prostoje. 

Stanovení ročního časového fondu: 

 Rok             365 dní 

 Dny pracovního klidu a svátky                   - 115 dní 

 Plánované odstávky (údrţba a klimatické vlivy)       - 24 dní 

 Vyuţitelné pracovní dny k těţbě a zpracování materiálu      226 dní  

 Při jednosměnném provozu       x 8 hodin 

 Činí počet hodin v jednosměnném provozu        1 808 𝑜𝑑𝑖𝑛 ∙ 𝑟𝑜𝑘−1 

 Časové vyuţití ve směně               88 % 

 Časový reálný fond při jednosměnném provozu činí      1 591 𝒉𝒐𝒅𝒊𝒏 ∙ 𝒓𝒐𝒌−𝟏 

 

Z toho vyplívající poţadované výkony činní: 

 Průměrný roční objem těţby       10 000 m
3
 

 Z toho měsíčná výkon          833,3 m
3
 

 Denní výkon (za osmi hodinovou směnu)       44,24 m
3
 

 Hodinový výkon             6,3 m
3
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7.3. Celkové zásoby navrhované komory 

Při dodrţení navrţených rozměrů velikosti komory, určené pro dobývání štěpných 

břidlic, představuje celkový objem vytěţitelného materiálu z jedné komory: 

 Šířka komory (𝑣)               12 m 

 Výška komory ()                 7 m 

 Délka komory (𝑙)               30 m 

 Objem jedné komory (𝑉 = 𝑙 ∙ 𝑣 ∙ )                      2 520 m
3
 

 Objemová hmotnost břidlice            𝜌 = 2 709 𝑘𝑔 ∙ 𝑚−3 

 Hmotnost vytěţitelného materiálu (Q)          6 804 t 

 

Z následujícího zjednodušeného výpočtu vyplývá, ţe při uvaţovaném měsíčním 

výkonu 833 m
3
 vytěţené břidlice, budou práce v jedné komoře trvat 3 měsíce. 

Z praktického hlediska není moţné docílit tohoto idealizovaného času. Ze zkušeností 

z dolu Lhotka vyplývá, ţe práce v jedné komoře, budou trvat zhruba 1 rok. Jelikoţ není 

moţné posoudit dosavadní zkušenosti s vyuţitím řezací techniky při těţbě břidlice, 

můţeme předpokládat, ţe tento čas bude podobný.  

Pro přehled uvádím i celkový objem vázaných zásob loţiska v ponechaném 

mezikomorovém pilíři: 

 Délka pilíře                   8 m 

 Výška pilíře                   7 m 

 Šířka pilíře                 12 m 

 Vázané zásoby v pilíři             672 m
3
 

 Sledná chodba raţena v pilíři o rozměru           3 x 3 x 8 m = 72 m
3
  

 Celkový objem vázaných zásob          600 m
3
 

 Hmotnost vázaných zásob            1 620 t 
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7.4. Závěrečná ustanovení 

Technologie dobývání pomocí řezání je mnohem efektivnější, neţ tradiční dobývání 

pomocí trhacích prací. Trhací práce znehodnotí značnou část vyuţitelné břidlice, protoţe 

okolí vývrtů je zcela destruováno. Trhací práce také značně namáhá horninový masiv a 

zapříčiňuje nutnost ponechání větších ochranných a mezikomorových pilířů. Při trhací 

práci je moţné vyuţít kolem 30 – 50 % rubaniny. Oproti tomu řezání zvyšuje výtěţnost aţ 

na 70 – 80 %. V tomto případě odpad vzniká aţ při samotném zpracování. Pořízení 

technologie na dobývání trhací prací je méně nákladné, uvádím např. vybavení jedné 

komory:  

1x přehazovací nakladač, 50 m kolejí, 2 x vrtací vzduchová kladiva s příslušenstvím, 

drobné vybavení (ţebříky, lešení), to celé za cca 350 000 Kč. Trhaviny a rozněcovadla jsou 

dnes velice levné a jejich spotřeba není tak velká, aby negativně ovlivňovala dobývání. 

Oproti tomu technologie řezáním vyţaduje techniku (NSU 1E s příslušenstvím, 

bourací kladivo, řezací lafety, nakládací lopata), jejíţ pořizovací cena přesahuje 6 000 000 

Kč. Toto vybavení (strojní) je nutné servisovat a obsluha vyţaduje technické znalosti a 

školení, která mohou být taktéţ nákladná. Vybavení dolu se neobejde bez pneumatického 

nářadí a rozvodu tlakového vzduchu i v případě dobývání řezáním. Stroj NSU 1E je 

napájen napětím 500 V a má výkon 60 kW, proto i odběr elektrické energie bude značný. 

Díky tomu, ţe stroj NSU 1E je vyroben pro důlní podmínky a má odpovídající rozměry, 

mohly by být přípravné chodby raţeny v menším profilu, čímţ by došlo k určité úspoře při 

raţbách. Ačkoli pořizovací náklady na novou dobývací technologii jsou velice vysoké, 

vyšší výtěţnost umoţní rychlejší umoření těchto pořizovacích nákladů. Zásadní výhodou 

stroje NSU 1E je jeho variabilita, která v sobě ukrývá moţnost vyuţívat stroj pro další 

operace jako je samotná raţba chodeb, nebo případné svorníkování stropu komory.  

 Do budoucna by bylo vhodné uvaţovat o odlehčené verzi tohoto stroje. Stroj NSU 

1E byl vyvinut pro prostředí uhelných, plynujících dolů. Je velice masivní a má velké 

rozměry. Pro břidlicové doly by byl vhodnější stroj podobný řezacímu vozu SW-1200 E 

německé společnosti Leibleing, který je pouţíván v břidlicových dolech Ratscheck 

schiefer. Tento stroj má kromě elektromotoru i diesel agregát, který zvyšuje akční rádius 

stroje. Ten pak není závislý na přívodním kabelu elektrického napětí. Stroj má mnohem 

menší rozměry, coţ usnadňuje a sniţuje náklady raţeb. Nevýhodou tohoto stroje je 
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vyuţitelnost omezená pouze na řezání. Stroj nevykonává další operace a jeho cena 

dosahuje aţ 10 000 000 Kč. Při technologii řezání je spotřebním materiálem diamantový 

nástroj, jehoţ cena se pohybuje kolem 60 000 Kč. Ţivotnost řezného kotouče je přitom 

cca 3 měsíce. 

Z výše uvedené rozvahy budou pořizovací náklady na strojní vybavení značně 

vysoké. S předběţné analýzy, ale jde uvaţovat o návratu vstupní investice, která po 

propočtu činní zhruba 10 000 000 Kč a s přihlédnutím na cenu prodávaného výrobku 

zhruba za dobu 3 let. Celková ekonomická rozvaha zde není uvedena z důvodu interních 

informací firmy, proto i uváděné hodnoty jsou zaokrouhlovány.   
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8. Závěr 

Při řešení a zpracování nové metody pro těţbu štípatelných břidlic na lokalitě 

Čermná ve Slezsku pomocí řezacího stroje, bylo nutno provést důkladnou analýzu daného 

problému z širšího hlediska. Jelikoţ daná metoda nebyla nikdy v České Republice 

aplikována, musel jsem brát v potaz dosavadní zkušenosti z těţby břidlice na lokalitě 

Lhotka u Vítkova, která těţila do roku 2010. Tyto postřehy a pouţitá technologie byla 

zapracována do nově navrhované metody těţby štípatelných břidlic pomocí řezacího stroje. 

Nejdůleţitějšími faktory, které bylo nutno zpracovat a které hrají při volbě velikosti 

komor důleţitou roli, jsou fyzikálně mechanické vlastnosti a geologie širšího okolí. Na 

lokalitě jsem provedl geologické mapování, kdy byly popsány významné rupturní zlomové 

a puklinové nespojitosti a směr úklonu vrstev (85
o
). Dále byly odebrány vzorky na 

fyzikálně mechanické vlastnosti a petrografickou analýzu, popsanou v kapitole 2. 

Z nedostatku a nemoţnosti odebrání poţadovaného počtu materiálu, pro vyhodnocení 

modulu pruţnosti a poissonova čísla, byly tyto údaje převzaty z lokality Lhotka u Vítkova. 

Pro návrh vhodných rozměrů komor, bylo nejprve nutno vypočítat a navrhnout 

vhodný rozměr komory. Pro výpočet byl zvoleny rozměry na základě dosavadních 

zkušeností na dole Lhotka, které byly ověřeny matematickým modelem. Model byl 

zpracován v programu Midas GTS, který počítá pomocí metody konečných prvků. Do 

modelu byly vloţeny fyzikálně mechanické vlastnosti naměřené in situ z lokality. Při 

samotném simulování těţby s následným zuţováním mezikomorového pilíře, byly 

pozorovány změny v hlavních napětí v horninovém masivu. Z modelů vyplynulo, ţe 

navrhovaný rozměr komory, coţ je 30 m na délku, 12 m na šířku a 7 m na výšku 

s ponecháním mezikomorového pilíře v minimální délce 8 m, by měl být z hlediska 

geomechanického výpočtu stabilní.  

Samozřejmě, ţe při samotné těţbě, se mohou na loţisku vyskytovat významné 

rupturní poruchy, které budou hrát významnou roli při volbě rozměrů mezikomorového 

pilíře, který nemusí být pokaţdé stejných rozměrů. To samozřejmě platí i při samotné 

těţbě v komoře, kdy velikost komory bude ovlivňována těmito činiteli, a proto bude nutné 

se těmto rupturním strukturám věnovat a mapovat jejich směr při samotném dobývání. 

Navrhovaný způsob těţby je i z ekonomického hlediska velice výhodný oproti pouţívaným 

trhacím pracím, i kdyţ jsou vstupní investice na pořízení techniky nemalé částky. 
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