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Anotace 

 Diplomová práce se zaměřuje na otvírku, přípravu a dobývání porubů ve sloji 

Václav v 5. kře lokality 9. květen Závodu Důl Darkov. Jedná se o sloj s proměnlivou 

mocností s velmi tvrdým nadložím a mezislojovým proplástkem. Úvodní část popisuje 

charakteristické rysy sloje. V další části se zabývá časovou návazností příprav a dobývání 

porubů v této sloji. Následně na základě zkušeností z dobývání ve slojích s trvalou 

přibírkou a mezislojovými proplástky, navrhuji způsob dobývání, vhodnou technologii pro 

přípravu a dobývání v takto náročných podmínkách. Současně je řešen způsob dopravy 

rubaniny, materiálu, větrání a bezpečnost práce. V závěrečné části je provedeno 

technicko – ekonomické hodnocení dobývání porubů. 

Klíčová slova: nadloží, příprava, dobývání, sloj, technologie, 

Annotation 

This thesis is focused on coal face development, preparation and mining in the seam 

Václav, 5th block, locality 9. květen of the mining plant Důl Darkov. It is specific for 

inconstant thickness with very hard roof top and in between seams band. Seam 

characteristics are described in the introduction part. Following part deals with the mining 

sequence of face preparation and extraction.  Further on, based on mining experience in 

the seams with constant ripping and bands, I propose the mining method, suitable 

technology for preparation and mining in these hard conditions. In the same time mined 

coal transportation, material transportation, ventilation and work safety is dealt with. In 

conclusion technical and economical evaluation is carried out. 

Key words: roof top, preparation, excavation/coal mining, seam, technology 
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Seznam zkratek 
 

České zkratky  

BTPVR   bezpečnostní trhací práce velkého rozsahu 

HGF     Hornicko – geologická fakulta  

kg    kilogram 

ks    kus 

kt    1000 tun 

KÚ    katastrální úřad 

LZH    lokomotiva závěsná hydraulická 

MV    mechanizovaná výztuž 

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

OKR    Ostravsko – karvinský revír 

OV    odlehčovací vrty 

OOTP    odlehčovací otřasná trhací práce 

PZF    podporubové zařízení Fite 

POP 2010   program optimalizace produktivity 

PVP    plán vybavování porubu 

RTH    rovina profilu K 

SHD    sběrný hřeblový dopravník 

SVO    samostatné větrní oddělení 

SHZ    samostatné hydraulické zařízení 

SPN    super parabolická nová - výztuž 

TH     profil ocelové otevřené obloukové výztuže 

IOV    indikační odlehčovací vrty 

VŠB-TUO    Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

ZD     závěsná dráha 

ZOPO    zvláštní opatření proti otřesům 
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Úvod 

Těžební organizace OKD, a.s., je jediným producentem černého uhlí v České 

republice, které těží v jižní části Hornoslezské uhelné pánve. Všechny doly OKD 

jsou hlubinné, uhlí se těží prostřednictvím šachet a systému štol, výhradně 

prostřednictvím mechanizovaných porubů a moderních technologií.. 

Uhlí je prvohorního (karbonského) stáří a dobývá se z ostravského 

a karvinského uhlonosné souvrství. Mocnost ostravských slojí se pohybuje 

od 0,8 do 1,5 m, v karvinské části od 1 do 6,5 metru. Začátkem roku 2015 došlo 

v OKD ke spojení Závodu Důl Darkov a Závodu Důl Karviná, vznikl Důlní závod 1. 

V současné době těžba probíhá v činné části revíru na ploše 133,65 km2 

v osmi dobývacích prostorech dolů: 

1. Důlní závod 1  

a. lokalita ČSA 
b. lokalita Lazy 
c. lokalita Darkov 

2. Důlní závod 2  
a. lokalita Sever 
b. lokalita Jih 

3. Důlní závod 3  
a. lokalita Staříč 
b. lokalita Chlebovice 

4. Důl Frenštát 
(konzervační režim) 

V diplomové práci je proveden návrh otvírky, přípravy a dobývání porubů 

ve sloji Václav v 5. kře lokality 9. květen Závodu Důl Darkov, dnes Důlní závod 1, 

lokalita Darkov. Práce řeší nejen dobývání ve složitých důlně geologických 

podmínkách ostravských slojí, ekonomický přínos, ale je vypracována s ohledem 

na bezpečné dobývání navržených porubů.    

Obrázek 1 Důlní závod 1 lokalita Darkov 

http://www.okd.cz/cs/o-nas/kde-pusobi-okd/dul-karvina
http://www.okd.cz/cs/o-nas/kde-pusobi-okd/dul-darkov
http://www.okd.cz/cs/o-nas/kde-pusobi-okd/dul-paskov
http://www.okd.cz/cs/o-nas/kde-pusobi-okd/dul-frenstat
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V první části stručně popisuji důlně geologickou stavbu sloje Václav a její 

stratigrafickou a petrografickou charakteristiku. Provedl jsem výpočet předpokladu 

vytěžitelných zásob, uvádím zde i předpokládaný vliv těžby na povrchové objekty 

a vodní režim. 

V další části práce je provedena časová návaznost ražeb přípravných důlních 

děl s ohledem na plánované dobývání porubů.  

Ná základě složitých geologických podmínek je proveden návrh otvírky 

přípravy a dobývání nejvýkonnější technologie používané v OKD pro ražení 

důlních děl a dobývání porubů. Dobývací metodou navrženou v mé práci 

je směrné stěnování z pole na řízený zával, tato metoda je nejběžněji používaná 

v OKD.  

V celém revíru je klade největší důraz na bezpečnost, s ohledem na dodržení 

této priority je vypracovaná celá diplomová práce. 

http://www.okd.cz/cs/tezime-uhli/jak-se-tezi-v-okd 

  

http://www.okd.cz/cs/tezime-uhli/jak-se-tezi-v-okd
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1 Důlně geologická stavba sloje Václav v 5.kře lokality 9.květen 

Závodu Důl Darkov  

1.1 Geologie a hospodaření se zásobami výhradního ložiska 

Sloj č. 467 náleží stratigraficky k porubským slojím ostravského souvrství. 

Generální úklon vrstev v 5. kře je cca 9o směrem severovýchodním. 

Předpokládaný průběh tektonických poruch je zakreslen ve výseku důlní mapy      

v příloze č. 1. 

1.1.1 Geologická, stratigrafická a petrografická charakteristika sloje 

Sloj č. 467 je rozdělena do dvou lávek. Podle rozboru vzorků uhlí vrchní lávka 

obsahuje 5,2 % popele, 0,79 % síry, 27,19 % prchavých hořlavin, index puchnutí 

je 9,0; spalné teplo je 33,9 MJ/kg a kód uhlí je 435 Vb. Spodní lávka obsahuje 

3,97 % popele, 0,66 % síry, 25,89 % prchavých hořlavin, index puchnutí je 8,0; 

spalné teplo je 36,4 MJ/kg a kód uhlí je 435 Vb. 

Ve vrtu č. Su-Sto 98-80 (viz příloha č. 2) dochází ke štěpení sloje Václav 

č. 467, zde je zachycen mezislojový proplástek o mocnosti 0,80 m, celková 

mocnost sloje 2,3 m. V přímém nadloží sloje č. 467 se vyskytují střídající se vrstvy 

pískovců a prachovců o celkové mocnosti cca 30 m po nebilanční sloj č. 479 

(0,7 m uhlí). Vzdálenost sloje č. 467 od sloje č. 485 je cca 60 m. V bezprostředním 

podloží sloje č. 467 je vrstva prachovce 60 cm a následují střídající se vrstvy 

pískovců a prachovců o celkové mocnosti 40,8 m po nebilanční sloj č. 461 

(0,38 m uhlí). 

1.1.2 Mechanické vlastnosti průvodních hornin 

V nadloží sloje se vyskytuje jemnozrnný pískovec se střední abrazivností 

s intervalem 2 – 3 mg/m a redukovanou pevnost v tlaku 84 MPa. 

V bezprostředním podloží je vrstva prachovce se střední abrazivností 

s intervalem 0,9 – 1,8 mg/m a redukovanou pevnost v tlaku 61 MPa. 
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Z uvedených hodnot vyplývá, že při dobývání porubů bude prováděna 

minimální přibírka nadložních hornin.   

Poznatky z ražeb přípravných děl o mocnosti, vývoji sloje a provedených 

přibírkách jsou zakreslených do podélných řezů v příloze č. 3, vypracovaných pro 

úvodní a výdušnou třídu plánovaných porubů.  

1.1.3 Stavy zásob výhradního ložiska v plánem dotčené části [1] 

Informace o geologickém vývoji v 5. kře ve sloji č. 467 jsou získány jak 

z vrtného průzkumu z nadložních slojí, tak i z provozních ražeb v dané sloji. 

Výsledek uvedených prací potvrdil rozštěpení a ostrůvkovitý vývoj mocnosti 

sloje č. 467. Dotčené zásoby pro plochy porubů č. 467 501 a 467 502 jsou 

vykazovány v geologických blocích č. 17 a 22. V ročním výkazu vytěžitelných 

zásob Geo-V3-01 k 1. 1. 2014 je geologický blok č. 17 evidován jako nebilanční 

volný a z hlediska stupně prozkoumání je zařazen do kategorie C1. Blok č. 22 jako 

bilanční volný a z hlediska stupně prozkoumání je zařazen do kategorie C1. 

Plánované změny zásob výhradního ložiska 

a) přírůstky, úbytky, převody zásob a jejich odpisy 

 K úbytkům zásob dojde v budoucnu vydobytím porubů č. 467 501 

a 467 502 ve sloji č. 467 a plošnými a technologickými ztrátami v celé mocnosti. 

b) výrubnost a znečistění 

 Parametry uhelných zásob sloje č. 467 v 5. kře, které souvisejí 

s podávaným plánem dobývání: 

geologický blok č. 17:  1137 kt geologických zásob, 185 kt vytěžitelných zásob   

geologický blok č. 22: 583 kt geologických zásob, 98 kt vytěžitelných zásob,   

18 kt ztráta. 
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c) Intenzita využívání vytěžitelných zásob  

Výrubnost celková (Vc) : 

    
     

             
  

       

         
 
      

   
                                                       [1] 

     T ………. vytěžitelné zásoby 

     Zt ………. ztráta při dobývání  

     Zp ………. ztráta plánovaná 

Výrubnost porubů č. 467 501 a 467 502 je počítána na čistou mocnost 130 cm 

a zdánlivou objemovou hmotnost 1,418 tuny na m3. Podmínky využitelnosti zásob 

se řídí rozhodnutím OKD, a. s., č. j. 069/19.5.2010 ze dne 19. 5. 2010 v souladu 

s §§ 13 a 14 zákona č. 44/1988 Sb. v platném znění. Zásoby plánované k vytěžení 

porubem č. 467 501 jsou ve výši 152 kt. Zásoby plánované k vytěžení porubem 

č. 467 502 jsou ve výši 131 kt. 

1.2 Vliv těžby v porubech č. 467 501 a 467 502 na povrchové objekty [6, 7] 

Území dotčené těžbou v porubech č. 467 501 a 467 502 zasáhne katastrální 

území Stonava. Dotčené území bude elipsovitého tvaru o rozměrech 1390 x 1050 

metrů. Intenzita důlních vlivů bude v poklesové kotlině dosahovat hodnot 

IV. a V. skupiny stavenišť podle ČSN 73 0039 - Navrhování objektů 

na poddolovaném území, dle vypracovaného odborného posudku Ing. Solichem.  

Rovněž byla vypracována prognóza vlivu předpokládaných poklesů na vodní 

režim. Předpokládá se, že vlivem poklesů dojde ke zpomalení odtoku 

Stonavského potoka z poklesové zóny a bude následovat vyšší plnění koryta 

a rozšíření vodní hladiny poklesové zátopy. Navržené řešení obsahuje 

prohloubení potoka navazujícího na zátopu v délce 500m a tím zajištění, aby 

se rozsah zátopy na Stonavském potoce neměnil. Odborný posudek vypracovali 

Ing. P. Machula a Ing. V. Hotárek. 
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2 Časová návaznost příprav a dobývání porubu ve sloji Václav 

2.1 Plán otvírky a přípravy 

Plán přípravy porubů č. 467 501 a 467 502 se vztahuje na plochu ve 467. sloji 

5. kře, ohraničenou půdorysně na severu překopem č. 903, na západě společným 

ohradníkem těžní jámy č. 1 a jámy PG III, a na východní straně je blok vymezen 

tektonickou poruchou Stonavská. Sloj č. 467 náleží stratigraficky k porubským 

slojím ostravského souvrství. Generální úklon vrstev v 5. kře je cca 10˚ směrem 

severovýchodním. Celková mocnost sloje č. 467 ve vrtu č. Su-Sto 98-80 je 2,30 m.  

Plán přípravy porubů č. 467 501 a 467 502 ve 467. sloji 5. kře v dobývacím 

prostoru Stonava zahrnuje ražby důlních děl: č. 467 521, 467 521/1, 467 521/2, 

467 521/3, 467 521/4, 467 522, 467 522/1, 467 522/2, 467 522/3, 467 541, 

467 541/1, 467 541/4, 467 560, 467 560/1, 467 560/2, 467 560/3, 467 561, 

467 561/1, 467 561/2 a 467 562. Ražby těchto důlních děl budou vedeny pod čísly 

příslušných důlních děl s indexem (1, 2 až 9). 

Dobývání porubu č. 467 501 je plánováno na období květen až září 2015. 

Dobývání porubu č. 467 502 je plánováno na období listopad 2015 až duben 

2016. Na stanovené termíny dobývání porubů je provedena časová návaznost 

ražení přípravných důlní děl, viz příloha č. 1, mapa sloje Václav.  

2.2 Vedení přípravných prací  

Ražba chodby č. 467 541/4 bude pokračováním ražby č. 467 520. Ražba bude 

vedena úpadně SV směrem a bude ukončena na předpokládaném probití 

s ražbou chodby č. 467 541. 

Ražba chodby č. 467 560 bude zahájena ze stávajícího překopu č. 5052. 

Ražba bude vedena nejdříve úpadně a následně dovrchně JV směrem, dále bude 

pokračovat pod č. 467 541 dovrchně nejprve JV a následně JZ směrem a bude 

ukončena probitím do chodby č. 467 541/4. 
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Ražba chodby č. 467 541/1 bude zahájena z kříže chodeb č. 467 520 

a 467 541/4. Ražba bude vedena dovrchně JZ směrem a bude ukončena 

na předpokládaném probití s ražbou prorážky č. 467 521/2/3. 

Ražba chodby č. 467 521/1 bude zahájena z chodby č. 467 520. Ražba bude 

vedena dovrchně JZ směrem, následně bude pokračovat ražbou prorážky 

pod č. 467 521/2. Ražba prorážky č. 467 521/2 bude vedena horizontálně 

JV směrem a bude ukončena probitím do chodby č. 467 541/1. Nakonec bude 

provedeno rozšíření prorážky pod č. 467 521/3 již v rámci PVP. 

Ražba třídy č. 467 561 bude zahájena ze stávající chodby č. 5051. Ražba 

bude vedena úpadně JV směrem, následně bude pokračovat pod č. 467 560/3 

úpadně SV směrem a bude ukončena probitím do třídy č. 467 560. 

Ražba chodby č. 467 561/2 bude zahájena z chodby č. 467 560. Ražba bude 

vedena dovrchně JZ směrem, následně bude pokračovat pod č. 467 561/1 úpadně 

SZ směrem a bude ukončena probitím do kříže tříd č. 467 561 a 467 560/3. 

Ražba chodby č. 467 521 bude zahájena z kříže chodeb č. 467 561/1 

a 467 561/2. Ražba bude vedena dovrchně nejprve JV a následně JZ směrem 

a bude ukončena na předpokládaném probití s chodbou č. 467 521/4. 

Ražba chodby č. 467 521/4 bude zahájena z chodby č. 467 520. Ražba bude 

vedena úpadně SV směrem a bude ukončena probitím do chodby č. 467 521. 

Ražba chodby č. 467 522 bude zahájena z chodby č. 467 561/1. Ražba bude 

vedena dovrchně JZ směrem a bude ukončena probitím do chodby č. 467 520. 

Ražba chodby č. 467 522/1 bude zahájena z chodby č. 467 520. Ražba bude 

vedena dovrchně JZ směrem, následně bude pokračovat ražbou prorážky 

pod č. 467 522/2. Ražba prorážky 467 522/2 bude vedena horizontálně 

JV směrem a bude ukončena probitím do chodby č. 467 521/1. Nakonec bude 

provedeno rozšíření prorážky pod č. 467 522/3 již v rámci PVP. 
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Ražba třídy č. 467 560/2 bude zahájena z třídy č. 467 561. Ražba bude 

vedena úpadně SV směrem a bude ukončena probitím do třídy č. 467 560. 

Ražba třídy č. 467 560/1 bude zahájena z třídy č. 467 561. Ražba bude 

vedena úpadně SV směrem a bude ukončena probitím do třídy č. 467 560. 

Ražba třídy č. 467 562 bude zahájena z třídy č. 467 560. Ražba bude vedena 

nejdříve úpadně SV směrem a následně dovrchně JZ směrem a bude ukončena 

probitím do překopu č. 5052. 

2.3  Systém větrání ražeb přípravných důlních děl 

Větrání ražeb přípravných důlních děl pro přípravu porubů č. 467 501 

a 467 502 bude probíhat ze spojených vtažných větrů. 

V první fázi bude probíhat ražba chodeb č. 467 520,467 521/2/3, 467 541/4, 

467 522, 467 541 a 467 541/1. Ražby budou vedeny v rámci spojených vtažných 

proudů pro SVO 40. sloje 2. kry a SVO 40. sloje 5. kry lokality 9. květen. Spojené 

vtažné větry povedeme vtažnou jámou Su – Sto I na 9. patro. 

Ve druhé fází bude pokračovat ražba chodeb č. 467 522, prorážky 467 522/2/3 

a 467 541. Probitkou prorážky 467 522/2/3 do chodby 467 522 vznikne větrní 

okruh porubu 467 502. 

Třetí fáze je dokončení okruhu porubu č. 467 501 ražbou chodeb č. 467 521/1, 

467 541/1.  

2.3.1 Popis vedení větrů po ukončení 3. fáze, tj. vytvoření okruhu porubu 

457 501 i 467 502 

Čerstvé větry (spojený vtažný větrní proud) bude veden z úrovně 9. patra 

od vtažné jámy Su - Sto I, č. bodu 3006, ochozy 9. patra č. 905, 901 a 917 

do bodu č. 3086 přes body č. 3083, 3084 a 3085.  
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Vtažný proud bude proudit úpadně třídou č. 5050 a 5051 do bodu č. 3201 přes 

bod č. 3199. Dále bude pokračovat vtažný proud dovrchně chodbou č. 467 522 

do bodu č. 3202, dovrchně chodbou č. 467 521/1 a 467 521 do porubu č. 467 501. 

Výdušné větry budou proudit úpadně výdušnou chodbou č. 467 541/4 

a 467 541/1 do bodu č. 3205 přes bod č. 3204, dále prorážkou č. 467 522/2/3 

a chodbou č. 467 541 do bodu č. 3206. Z tohoto bodu budou výdušné větry 

proudit úpadně třídou č. 5053 po zlom, dále dovrchně třídou č. 5052 kolem 

raženého díla č. 467 560/2 do bodu č. 3043 a dovrchně chodbou č. 4046 do bodu 

č. 3042, kde se dělí do dvou paralelních větví. První vede chodbou 38 226/1 

do bodu č. 3040, druhá chodbou č. 4046/4 do bodu č. 3039 a překopem č. 3907 

do bodu č 3040, kde se obě větve opět spojují. Z bodu pokračuje spojený vtažný 

proud překopem č. 903, třídou č. 4020 a napojí se SVO 40. sloje 2. kry a SVO 40. 

sloje 5. kry. Obě tyto SVO končí v bodu č. 3090 a jejich spojené výdušné větry 

proudí horizontálně 3. severojižním překopem 9. patra - 903 přes body č. 3090, 

3091 do bodu č. 3082 a ochozem č. 908 přes body č. 3088, 3089 do výdušné 

jámy Su - Sto III v bodě č. 3151. 

2.3.2 Izolace zkratů 

Bez izolací - ražby jsou vedeny ze spojených vtažných větrů. 

2.3.3 Začátek a konec SVO 

SVO nebylo vytvořeno - ražby jsou vedeny ze spojených vtažných větrů. 

2.3.4 Zvláštní podmínky větrání 

S povolením zvýšené koncentrace CH4 se neuvažuje. 

Úpadní vedení výdušných větrů bude realizováno na třídě 467 541/4,  

467 522/2/3, 467 541 a 5053, kde rychlost větrů bude vyšší jak 0,6 m.s-1, 

viz tabulka rubání třetí fáze. 
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3 Návrh technologie pro přípravu a dobývání porubů č. 467 501 

a 467 502 

3.1 Technologie pro ražení důlních chodeb [2] 

Zvolení vhodného způsobu rozpojování horniny a technologie zaručuje 

pravidelný postup čelby, nižší náklady a sníženou poruchovost strojního zařízení. 

Hlavní parametry pro správnou volbu technologie jsou: velikost raženého profilu 

důlní chodby a tvrdost rozpojované horniny.  

Způsob rozpojování hornin a zvolená technologie: 

Rozpojování hornin razícími kombajny: - AM 50, MR 220, MR 340, DH R75 

Rozpojování tvrdých hornin:               - pomocí trhací práce  

Vrtání vývrtů pro trhací práci:          - vrtacími vozy VVH-1B, DH-DT1,           

                                                                       ruční vrtání  

Nakládání horniny:      - Nakladače: Hausher D 1131, 

                                                                      Noel D 1131, PSU 9000, 

                                                         DH-L1200.      

Razicí kombajn MR 340   

Razicí kombajn byl zakoupen na základě modernizace technologie v rámci 

projektu POP 2010 se zařízením pro sborníkování a vrtání ABSE, je využíván pro 

ražby důlních děl s přibírkou průvodních hornin o pevnosti max. 100 MPa. 

Technické parametry Razicího kombajnu MR 340: 

 Délka    ……………… 10650 mm 

 Výška    ………………   3180 mm 

 Šířka nakladače  ………………   4000 mm 

 Celková hmotnost   ………………                 62 t 

 Výška řezu   ………………  4870 mm 

 Šířka řezu   ………………  7450 mm 
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 Průřez. plocha    ………………      34 m2 

 Sklon max.   ………………     ± 8o 

 Stoupavost   ………………   ± 18o 

 Nakládací kapacita max. ………………    300 t 

 Motor řezného orgánu  ………………    200 kW/ kV 

 Motor hydrauliky  ………………      75 kW/ kV 

 Motory nakladačů  ………………          2 x 36 kW/ kV 

Zařízení pro vrtání a svorníkování ABSE   

 Délka vrtného zařízení  ………………  5950 mm 

 Celková výška   ………………  1020 mm 

 Celková hmotnost  ………………  5500 kg 

 Uhel otočení    ………………             360o 

  

Obrázek 2 Razicí kombajn MR 340 se zařízením pro vrtání a svorníkování ABSE (foto Dolu Darkov) 
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Napojení jednotlivých elektrospotřebičů provedeme z rozvodny a dílčích 

trafostanic. Rozvody 6 kV, 1 000 V, 500 V, telefonní, ovládací a signální obvody 

budou detailně řešeny v prováděcích elektroprojektech pro jednotlivá pracoviště. 

Elektromotory jednotlivých mechanismů budou napojeny na důlní síť 

500 V a 1 000 V. Elektrická zvuková signalizace a osvětlení budou napojeny 

na rozvod 230 V. Napojení sdělovacích, přenosových, převodníkových, jiskrově 

bezpečných zařízení a jiných bezpečnostních zařízení je součástí důlního 

slaboproudého rozvodu. Pro elektroinstalaci bude použito schválených 

elektrozařízení. Elektroinstalace jednotlivých pracovišť bude prováděna podle 

předem schválených elektroprojektů. 

Hlavní rozvod důlního vodovodu je veden jámou Mír V přes redukční stanici 

na 4. patře, vyrovnávací nádrž na 8. patře a dále na 8., 9. a 10. patro. Důlní 

vodovod je zřizován dle prováděcích projektů dlouhých důlních děl v souladu 

s požadavky vyhlášek ČBÚ č. 22/1989 Sb. a č. 2/1994 Sb. v platných zněních. 

3.2 Odtěžení   

Odtěžení horniny z ražeb bude provedeno pásovými dopravníky TP 630A, 

TP 1200, TP 1201, DP 1200/1, DP 1201/1, DP 1400 a hřeblovými dopravníky typu 

TH 500, TH 600 do centrálního zásobníku uhlí č. 98, dále kolejovou dopravou 

velkoprostorovými vozy po překopech 9. patra do centrálního zásobníku uhlí na 

9. patře v oblasti výdušné jámy Mír IV a skipem touto jámou na povrch. 

3.3 Technologie pro dobývání porubů 467 501 a 467 502 

Navržením vhodné technologie pro dobývání porubů č. 467 501 a 467 502 

se vytváří jeden ze základních předpokladů úspěšného a hospodárného dobývání. 

Na základě ověřených parametrů sloje, navrhuji dobývání obou porubů směrným 

stěnováním z pole na řízený zával, technologii zakoupenou v rámci projektu POP 

2010, středním dobývacím komplexem firmy Bucyrus. Předpokládám využití této 

technologie v obou porubech. Vybavení druhého porubu bude provedeno přímým 

překlizem technologie, čímž vznikne značná úspora ve vybavování. 
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3.4 Porub č. 467 501 

Základní přepokládané parametry porubu č. 467 501 dle důlně technického 

plánu pro rok 2015, kdy se předpokládá zahájení těžby v uvedeném porubu. 

 délka porubu       …….  200 m 

 dobývaná mocnost       …….  ~2,5 m 

 čistá mocnost        …….  ~1,3 m 

 šířka pokosu    …….    0,8 m 

 kapacita pokosu         …… ~ 280 t 

 směrná délka    ……. 362 m 

 úklon úvodní chodby   …….  3 ÷11°   

 úklon prorážky    …….  2 ÷  8° 

3.5 Problematka dobývání 

V této části uvádím některé z pracovních postupů a opatření prováděných 

při rozjedu a těžbě porubu pro snížení rizik v rámci bezpečnosti a plynulosti 

provozu. 

3.5.1 Rozjezd porubu 

Po provedené instalaci stěnového hřeblového dopravníku a sekcí 

mechanizované výztuže v prorážce porubu č. 467 501 se provede vyplenění 

bočních a rohových dílů TH výztuže. Plenění pilířové strany prorážky porubu bude 

prováděno ručně, případně při zatlačení TH výztuže s použitím plenícího vrátku 

VP 40. Pleněná výztuž bude ručně vynášená z porubu. 

3.5.2 Plenění chodeb za porubem [2] 

Plenění výztuže chodeb za porubem mohou provádět jen určení pracovníci 

s nejméně dvouletou praxí při dobývání. Předák pleničů musí mít kvalifikaci 

předáka pro vedení důlních děl a nejméně šestiměsíční praxi v plenění. Jedná 

se o práce se zvýšeným nebezpečím, nutno provádět za stálého technického 

dozoru při dodržení ustanovení všech § 69 a § 72 vyhlášky č. 22/1989 ČBÚ, 
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přičemž maximální vzdálenost posledního nevypleněného oblouku TH výztuže 

od pilíře bude 12 m.  

3.5.3 Zajištění styku porub – chodba 

V profilu těžní chodby nebude vázán pomocný podvlak v ose díla. Zvýšení 

únosnosti výztuže chodby bude zajištěno lanovými svorníky. V případě 

zhoršených podmínek, zjevných deformací chodbové výztuže zajistit třídu 

jednoduchým podvlakem z tyčí RTH a stojkami SHZ s roztečí 1 m minimálně 10 m 

před porubem. Stojky za porubem nahrazovat dřevěnými stojkami o průměru min. 

20 cm. SHZ je nutno přivázat řetízkem. Boční oblouk TH výztuže je možno 

odebrat bezprostředně před dojezdem dobývacího kombajnu do úvratě porubu na 

šířku pokosu. Za pohon je nutno vracet TH oblouky ihned po vytvoření místa 

s roztečí 1 m. v případě, že TH oblouky nebude možno vracet, bude nutno v místě 

styku porub chodba budovat další pomocný rovinový tah a stavě pod ním 

hydraulické stojky SHZ nebo dřevěné s roztečí 1 m. 

3.5.4 Průjezd třídy v předpolí porubem 

V předpolí porubu je již vyraženo důlní dílo č. 467 520 s vyztuží SPN 14, jehož 

část bude nutno navrženým porubem projet. Pro úspěšný průjezd je nutno 

uvedené důlní dílo předpřipravit.  

Navrhuji zajistit profil chodby před průjezdem dvojitým pomocným podvlakem 

vytvořeným z podélných K – rovin a pramencových kotev IR-4/E, středem postavit 

dřevěné stojky, boky jehlovat a zpevnit lepidlem PUR, dle přílohy č. 4.  

3.5.5 Přecházení tektonických poruch, případně stlakových pásem průjezd 

třídy v předpolí porubem 

V místě přecházení tektonické poruchy nebo stlakového pásma zajišťovat 

strop zavrtáním pomocných podvlaků (dřevěná kulatina o průměru minimálně     

18 cm, K – roviny, svorníky IBO), případně budovat dveřeje na pilíři. Pomocné 

podvlaky zavrtat do pilíře na hloubku minimálně 1m, volné prostory nad podvlaky 

vyložit dřevem a oklínovat. Při vyjíždění pilíře dle místních podmínek jehlovat, 
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případně provádět zpevňování pilíře lepením. V nutných případech postavit 

na pilíři stojku SHZ tak, aby byl zachován průjezd kombajnu. Při značně 

zhoršených stropních podmínkách provádět překládku dopravníku a sekcí 

po úsecích při zastaveném chodu kombajnu.  

3.6 Dobývací komplex 

Jak jsem již uvedl, k dobývání navrhuji využit nejmodernější technologií 

používanou v OKD, zakoupenou od firmy Bucyrus v rámci projektu POP 2010. 

Střední komplex je využíván k dobývání porubů s celkovou mocností 

od 180 do 310 cm. 

Hlavní části dobývacího komplexu jsou: 

 Mechanizovaná výztuž   

 Dobývací kombajn 

 Stěnový hřeblový dopravník 

 Podporubové zařízení 

3.6.1 Mechanizovaná výztuž [4]         

V porubech použijeme celkem 114 ks mechanizované výztuže, 108 ks typu 

1300/3100 a 6 ks typu 1520/3100. Šest krajních výztuží u těchto komplexů 

se liší prodlouženou stropnicí a 2 ks pomocných stojek, jsou instalovány 

do porubů po třech od úvodní a výdušné třídy v místě hlavního a pomocného 

pohonu stěnového hřeblového dopravníku.  

 

Obrázek 3 Mechanizovaná výztuž firmy Bucyrus 1520/3100 (foto fa.Bucyrus - z dokumentace Dolu Darkov) 
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Hlavní části mechanizované výztuže: 

 základový rám s táhly, přesouvacím zařízením a válcem 

nadzvedávacího zařízení 

 stropnice s výklopnou stropnicí 

 závalový štít 

 boční kryt, pohyblivý na levé nebo pravé straně 

 hydraulická stojka 

 hydraulický rozvod 

Výztuže  DBT 1300/3100 a DBT 1520/3100, jsou vybaveny 12 funkční 

elektrohydraulickou řídící jednotkou s servoventily. Ovládání sekce je prováděno 

pomoci elektronické řídící jednotky PMC-R umístěné na bezpečném a snadno 

přístupném místě. Sekce lze ovládat jednotlivě, skupinově i v plném automatickém 

provozu, vše záleží od podmínek v porubu. 

Základní technické údaje výztuže DBT 1300/3100 a DBT 1520/3100 

 výška sekce                1,3–3,1 m        1,52–3,1 m  

 pracovní rozsah            1,6–3,1 m            1,8–3,1 m 

 max. podélný úklon ( vč. stabil. zařízení )     25 ° 

 max. příčný úklon                    ± 25 ° 

 rozteč sekcí v porubu                   1 750 mm 

 krok sekce                           900 mm 

 jmenovitý pracovní tlak                max. 32 MPa 

 odpor výztuže            709–997 kN.m-2 745–1021 kN.m-2                           

 nosnost sekce                          9 230 kN                  10 796 kN 

 max. síla pro přesunu                 684 kN                    814 kN                                         

 max. síla pro přesunutí             433 kN                 563 kN 

 hmotnost sekce                         27 100 kg                   29 600 kg 
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Výpočet potřebného odporu výztuže. 

       Výpočet je proveden dle studie "Ovládání nadloží ve stěnových porubech 

OKR" vypracované VVUÚ v Radvanicích v r. 1970.  

Základní vztah :              R  =  o . w . k oz . k z . k s  (k - 1)-1               [2] 

kde: R  - potřebný odpor výztuže [kN m-2] 

o  - objemová tíha nadloží [kN m-3] 

 w  - dobývaná mocnost sloje [m] 

koz - součinitel vlivu opožďování závalu [-] 

kz  - součinitel způsobu likvidace vydobytých prostor [-] 

ks  - součinitel samonosnosti vrstev [-] 

k   - součinitel nakypření [-] 

Nadloží je zařazeno následovně:  

II. kategorie – pro rozvinutý porub 

III. kategorie – pro rozjezd porubu (hodnoty v závorce), 

Hodnoty: o =  25 kN m-3 

w  =  3,1 m 

kz =  1,0 

ks =  0,5 (0,4) 

k  =  1,17 (1,1) 
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kde:  l  =  4,9 m - vzdálenost zálomové hrany od pilíře, 

x  =  0,5 (1,7) m - vzdálenost závalu od zabudované části rubání, 

po dosazení do [2]: 
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Maximální odpor výztuže dle technických podmínek činí 709 kN m-2. 

Výztuž uvedeným podmínkám v y h o v u j e . 

Výpočet maximální vzdálenosti, na kterou se může zával opožďovat 

za zálomovou hranou při rozvíjení porubu. 
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Výpočet maximální vzdálenosti, na kterou se může zával opožďovat 

za zálomovou hranou v rozvinutém porubu. 
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3.6.2 Opatření při opožďování závalu. 

Opozdí-li se zával při rozvíjení porubu o více než 22,4 m a v rozvinutém 

porubu o více než 7,9 m, budou stanovena bezpečnostní opatření (např. BTPVR). 

3.6.3  Hydraulické agregáty, filtrace hydraulické kapaliny, rozvod k porubu 

K ovládání sekcí je využívána hydraulická kapalina jako tlakové médium. 

Jmenovitý pracovní tlak je max. 32 MPa. K výrobě tlakové kapaliny použijeme 

tři hydraulické agregáty firmy Hauhinco typu EHP – 3K 200/53. Objemový průtok 

jednoho čerpadla je 309 l/min. Hydraulická kapalina je k porubu dopravována 

tlakovým potrubím. Před porubem prochází filtrační stanicí se štěrbinovým filtrem 

25 mikrónů. 

3.6.4 Dobývací kombajn [2, 4] 

Dobývací kombajn SL 300 firmy Eickhoff jsem zvolil na základě ověřených 

parametrů sloje Václav v plánovaných porubech č. 467 501 a 467 502. Limitující 

parametry pro výběr dobývacího kombajnu jsou: celková mocnost sloje, podélný 
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a příčný úklon, vhodná výška kombajnu pro průjezd pod mechanizovanou výztuží, 

propustnost horniny pod kombajnem, výkon el. motorů řezných orgánů, tažná síla 

vrátků atd. 

 Technické parametry kombajnu: 

 rozsah mocností  ……………… 1,8 – 3,2 m 

 max. úklon podélný  ……………… 35 o 

 max. úklon příčný  ……………… 20 o 

 pevnost uhlí ( max. )  ……………… 35 MPa 

 pojezdová rychlost  ……………… 700 m.h-1 

 tažná síla vrátků  ……………… 733 kN 

 výkon el. motorů ŘO   ……………… 2 x 480 kW/3,3 kV 

 výkon el. motorů pojezdu ……………… 2x80 kW/460 V 

 výkon el. motorů hydrauliky ……………… 2x9 kW/600 V 

 rozměr řezných orgánů ……………… 1600/900 mm 

 systém pojezdu   ……………… Jumbotrack 

 napětí    ……………… 3300 V 

 

Obrázek 4 Dobývací kombajn SL 300 při těžbě v porubu (foto Dolu Darkov) 
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Hlavní části dobývacího kombajnu SL 300: 

 Řezné rameno s řezným orgánem a radlicí    

 Elektrický vrátek se skříní pojezdu  

 Elektro skříň 

Hlavní části kombajnu jsou spojeny pomoci tažných kotev, což zaručuje pevné 

spojení do náročných podmínek. Síly předpětí tažných kotev jsou až 1100 kN. 

Systém posuvu dobývacího kombajnu je zvolen Jumbotrack 2000. 

 Dobývací kombajn proti ujetí je vybaven elektromagnetickou dvoustrannou 

brzdou s pružinovým přítlakem NFH 45, tím splňuje požadavek vyhlášky 

ČBU č. 22/1989 (§ 259). 

K rozpojování horniny jsou určeny třířadé globoidní řezné orgány průměru 

1600 mm firmy Krummenauer, s držákem nože R 58.38EB. 

Výpočet množství uhlí rozpojeného kombajnem: 

základní vztah:     Q =  mmax . s . vr .                                                         [6] 

         mmax ………. max. dobývaná mocnost [m] 

                   s  ………. šířka pokosu [m] 

         vr  ………. reálná rychlost při rozpojování [m.h-1
] 

    …….... měrná hmotnost uhlí [kg.m-3] 

 

Dosazení :   Q  =  2,5 . 0,85 . 144 . 1,308    

       Q  =  400 t h-1 

 Po zhodnocení uvedených parametrů je zřejmé, že zvolený kombajn 

odpovídá daným požadavkům plynoucím ze stavby sloje i vysokým výrobním 

požadavkům. 
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Systém Eicomatik  

Dobývací kombajn SL 300 je vybaven řídicím systémem eicomatik. Systém, 

zabraňuje přetížení řezných motorů a převodovek pojezdu. Proudy obou řezných 

motorů se měří a srovnávají. Překročí-li vyšší proud řezného motoru jmenovitou 

hodnotu motoru, dojde ke snížení posuvu tak, aby došlo k nastavení jmenovitého 

proudu. Systém řídí kombajn neustále optimální rychlostí posuvu. 

 

 

Obrázek 5 Systém Eicomatik - ochrana proti přetížení 

 

Řezné motory a ramena dobývacího kombajnu jsou proti přetížení chráněny 

mechanicky střižnou hřídelí, která tvoří spojovací hřídel mezi elektromotorem a 

válcovou převodovkou ramene 
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3.6.5 Porubový hřeblový dopravník [4] 

Pro odtěžení horniny z porubu jsem zvolil porubový hřeblový dopravník 

PF6/1042 s převodovkou KP-30 CST na hlavním a pomocném pohonu. K pojezdu 

kombajnu SL 300 je vybaven hřebeny Jumbotrack 2000.  

Tabulka 1 Výpočet kotvení pohonů stěnového dopravníku PF6/1042 

 
Spodní pohon Vrchní pohon 

Délka porubu 200m 
 

Generátor úklon podél pilíře 11˚ 
 

Max. úklon podél pilíře 13˚ 
 

Hmotnost kombajnu 621,7 [kN] 
 

Hmotnost poh. stanice a příslušenství 215,7 [kN] 360,4[kN] 

Výkon motoru pohonné jednotky 500  [kW] 500 [kW 

Počet pohonných jednotek 1 1 

Rychlost dopravníku 1,53 [m.s
-1

] 
 

Celková tíha dopravníku 4 648,1 [kN] 
 

Tíha dopravníku na 1 m 23,2 [kN] 
 

Zajišťování kombajnů zajišťovacím vrátkem ne 
 

Vzdálenost těžiště od klopného bodu 5,374 [m] 3,955[m] 

Rameno síly v horní větvi 0,432 [m] 0,396[m] 

Rameno síly ve spodní větvi 0,018 [m] (-)0,009[m] 

Přidržovací síla výztuže 11,4 [kN] 
 

Počet sekcí výztuže 115 [ks] 
 

Řetězové síly 490,2 [kN] 490,2 [kN] 

Síly působící na změnu polohy na dopravník 490,2 [kN] 
 

Síly působící na změnu polohy, která závisí na váze 1 046,7 [kN] 
 

Třecí síly 2 295,4 [kN] 
 

Zvedací moment (-)935,2 [kN.m
-1

] (-)1200,6 [kN.m
-1

] 

Síla podélného posunu (-)2 069,5 [kN] 
 

   
Spodní pohon není nutno kotvit proti zvedání - klopení 

  
Vrchní pohon není nutno kotvit proti zvedání - klopení 

  
Dopravník není nutno kotvit proti podélnému posunutí 

  

 

Do větších úklonů je dopravník PF6/1042 vybaven směrovacím zařízením, 

které zabraňuje posouvání dopravníku ve směru úklonu sloje. 
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3.7 Odtěžení 

Odtěžení horniny z porubu 467 501 bude provedeno po těžní třídě 467 522 

podporubovým zařízením a pásovým dopravníkem, dále pásovými dopravníky 

po třídách 467 522, 5053, 5052, 4046, 3822, 3906, 2087 a z tř. 2988 do zásobníku 

č. 398. Ze zásobníku se hornina převeze velkoprostorovými vozy do zásobníků 

skipu.   

3.7.1 Podporubové zařízení [4] 

Podporubové zařízení jsem zvolil typu PZF 11-PF4/1132 (dále jen PZF11) 

firmy Bucyrus, je souborem příslušenství sběrného hřeblového dopravníku (SHD) 

PF4/1132, a pásového dopravníku šíře 1200 mm. Soubor zařízení je určen 

k řešení přesouvání sběrného hřeblového dopravníku (dále jen SHD) souběžně 

s postupem porubu s možností mechanického kloubového spojení SHD 

s poháněcí stanicí porubového dopravníku prostřednictvím kotvení KPD-F02. 

Podporubové zařízení   PZF 11 se přesouvá po počvě důlní chodby, elasticky 

se nasouvá na koncovou část pásového dopravníku. Ovládání přesouvání SHD 

je prováděno pomoci elektrohydraulických ovladačů, připojených k řídící jednotce 

PMC-R, která umožňuje automatické řízení přesunu v návaznosti na nastavený 

program dobývacího procesu kombajnového porubu. 

Hlavní technické parametry podporubového zařízení PZF11 

 Délka                                                                                  68 m                

 Typ použitého SHD                                                          PF4/1132 

 Instalovaný výkon                                                              500 kW 

 Max. podélný úklon                                                            +180 – 12º 

 Max. příčný úklon                                                                  5º 

 Šířka použitého pásového dopravníku        1 200 mm 

 Délka koncové části pás. dopravníku s pojezdem              20 000 mm 

 Délka posuvu při jednom kroku přesouvacího zařízení           750 mm 

 Účinná délka pojezdu                                                         11 500 mm 

 Jmenovitý tlak pracovní kapaliny                                              32 MPa 
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 Pracovní kapalina emulse                                                        - 3-5 % 

 Přesouvání                                                               4x180/120 x 870 

 Síla přesouvání SHD dvěma páry PHM                  2 500 kN/ 32 MPa 

Hlavní technické parametry drtiče DU 3 

 Propustnost                                                               1500 až 2400 m3                                          

 Instalovaný výkon                                                                    250 kW 

 Otáčky drtícího bubnu                                                             495.min-1  

 Max.pevnost drcené horniny                                             130 MPa 

3.7.2 Návrh pásových dopravníků a dorozumívacího zařízení [4] 

Pro odtěžení rubaniny na třídách č. 4046, 5052 5053 jsou plánovány 

dopravníky firmy Caterpillar typu Belt 1200.  

Hlavní technické parametry  

 Kapacita                                                                              1500 t.hod-1                                          

 Rychlost                                                                                 3,06 m.s-1 

 Šířka                                                                                     1200 mm 

 Výkon převodovky SEW                                                         250 kW  

 Průměr hnacího bubnu                                                           830 mm 

Na zbývajících třídách budou instalovány pásové dopravníky šíře 1200 mm 

typu  TP 1200,TP 1201, DP 1200/1, DP 1201/1 s dopravní rychlostí 3,15 m.s-1. 

Dorozumívací zařízení u porubu a podél pásových dopravníků bude 

instalováno typu APD 1. 
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3.8 Doprava materiálu 

Materiál pro provoz porubu bude dopravován z překladiště na překopu č. 917 

po závěsné dráze ZD – 24 C a D na místo použití pomoci důlních závěsných 

lokomotiv typu LZH 50, DLZ 110F, DLZ 210.  

3.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci [2, 6] 

 V této části práce jsem vypsal základní opatření proti nebezpečí výbuchu 

plynů, uhelného prachu, samovznícení požáru v podzemí, vyjádření k průvalům 

vod a bahnin, průtrží uhlí, hornin a plynů, důlních otřesů a jiných nebezpečných 

jevů. 

a) výbuch plynů a prachů 

Protivýbuchové uzávěry soustředěné (PVU) budou zřizovány v souladu 

s vyhláškou ČBÚ č. 10/1994 Sb. v platném znění, rozmisťovány v souladu 

s vyhláškou ČBÚ č. 22/1989 Sb. Rozmístění PVU k datu nájezdu porubu 

č. 467 501 je zakresleno v mapě větrání - příloha č. 5. 

Rozmístění PVU k datu nájezdu porubu č. 467 502 je zakresleno v mapě 

větrání - příloha č. 5. 

Nasazené stroje a zařízení při dobývání a na dopravních cestách budou 

vybaveny předepsaným skrápěcím zařízením. Vrtání v uhlí (kromě vrtání 

testovacích vrtů) a v kameni bude prováděno s vodním výplachem. Rozviřování 

prachu na přesypech pásových dopravníků je omezováno mlhovkami, udržováním 

minimální sypné výšky a zkrápěním spodní větve pásových dopravníků. 

b) samovznícení požárů v podzemí 

V místech stanovených vyhláškou ČBÚ č. 22/1989 Sb. v platném znění bude 

zřízena nehořlavá výztuž. 

K zajištění odběru požární vody bude potrubí důlního požárního vodovodu 

opatřeno podle § 13 odst. 2 vyhlášky ČBÚ č. 2/1994 Sb. odbočkami s hydranty 

pro napojení požárních hadic. 
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c) průval vod a bahnin 

Lokalita dobývacího prostoru Stonava byla rozhodnutím OBÚ zařazena 

do kategorie bez nebezpečí průvalů vod. Porub č. 467 501 bude během dobývání 

procházet bezpečnostním pásmem vrtu č. SuSto 98-80. Porub č. 467 502 bude 

během dobývání procházet bezpečnostním pásmem vrtu č. SuSto 543-90. 

Zvýšený přítok vody z těchto vrtů se nepředpokládá. 

d) průtrž uhlí, hornin a plynů 

Sloj č. 467 není nebezpečná průtržemi uhlí, hornin a plynů. 

e) důlní otřesy [2] 

Dle ustanovení § 73 odstavce (2) vyhlášky ČBÚ v Praze č. 22/1989 Sb. 

a na základě rozhodnutí OBÚ v Ostravě je Důl Darkov zařazen do kategorie dolů 

s nebezpečím důlních otřesů. Na základě výsledků lokální prognózy, v souladu 

s § 5 výše uvedené vyhlášky, zařadil ředitel závodu, závodní dolu poruby 

č. 467 501 a 467 502 do 3. stupně nebezpečí otřesů. Podle výsledků regionální 

prognózy může dojít k přeřazení do kategorie bez nebezpečí otřesů. Průběžná 

prognóza při dobývání porubu bude, dle § 6 odst. 6 této vyhlášky, prováděna 

individuálním pozorováním, vrtnými testy a seizmickým sledováním. Poruby jsou 

zařazeny do 3. stupně nebezpečí otřesů, proto bude dobývání vedeno jen 

při soustavném provádění průběžné prognózy a soustavném používání aktivních 

prostředků protiotřesové prevence. Součástí technologických postupů daných 

pracovišť budou přílohy „Zvláštní opatření proti otřesům“ („ZOPO“).  

f) jiné nebezpečné jevy 

 Bude se jednat o podpatrové dobývání. Zkraty uvnitř SVO budou izolovány 

výbuchuvzdorně. Z důvodu hospodárného využití zbývajících zásob v dané kře 

se již neplánuje prohlubování jam. Na všech izolačních větrních zařízeních uvnitř 

podpatrového SVO jsou nebo budou nainstalována čidla tlakové diference 

s kontinuálním měřením tlakového rozdílu a čidla signalizující současné otevření 

těchto objektů s vyvedením do CŘS Dolu Darkov. V neovlivněném větrním proudu  
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daného porubu bude nainstalováno čidlo měření rychlosti větrů s kontinuálním 

měřením a vyvedením do CŘS Dolu Darkov. 

3.10 Popis systému větrání porubů [2] 

Předpokladem úspěšného dobývání porubu je dodržení požadavků vyhlášky 

ČBU č. 22/1989 Sb. Dobývání porubů č. 467 501 a 467 502 bude realizováno 

v rámci SVO 467. sloje 5. kry ve dvou fázích: 

 1. fáze - zahájení dobývání porubu č. 467 501, 

 2. fáze - zahájení dobývání porubu č. 467 502 

Stav větrání 1. fáze je znázorněn v mapě větrání  příloze č. 5. 

3.10.1 Popis větrání 1. fáze:  [2] 

Čerstvé větry (spojený vtažný větrní proud) bude veden z úrovně 9. patra 

od vtažné jámy Su - Sto I, č. bodu 3006, ochozy 9. patra č. 905, 901 a 917 

do bodu č. 3086 přes body č. 3083, 3084 a 3085. Zde se bude nacházet začátek 

SVO 467. sloje 5. kry. 

Uvnitř SVO 467. sloje 5. kry bude proudit vtažný proud úpadně třídou č. 5050 

a 5051 do bodu č. 3201 přes bod č. 3199. Dále bude pokračovat vtažný proud 

dovrchně chodbou č. 467 522 do bodu č. 3202, dovrchně chodbou č. 467 521/1 

přes bod 3203 do 467 521 do porubu č. 467 501 do bodu č. 3525. 

Výdušné větry budou proudit úpadně z bodu č. 3526 výdušnou chodbou 

č. 467 541/4 do bodu č. 3204 úpadně chodbou č. 467 541/1 do bodu č. 3205, dále 

prorážkou č. 467 522/2/3 a chodbou č. 467 541 do bodu č. 3206. Z tohoto bodu 

budou výdušné větry proudit úpadně třídou č. 5053 po zlom, dále dovrchně třídou 

č. 5052 kolem raženého díla č. 467 560/2 do bodu č. 3043 a dovrchně chodbou 

č. 4046 do bodu č. 3063, kde se bude nacházet konec SVO 467. sloje 5. kry. 

Spojený výdušný proud bude proudit dovrchně třídami č. 4044/3, 4022/2, 

39 241, 39 241/1, 4024 přes body č. 3079, 3123 do sdruženého bodu č. 3081.  
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Z tohoto bodu bude pokračovat spojený výdušný proud horizontálně 

3. sj. překopem 9. patra - 903 přes body č. 3090, 3091 do bodu č. 3082 

a ochozem č. 908 přes body č. 3088, 3089 do výdušné jámy Su - Sto III 

v bodě č. 3151. 

 Izolace 

- zkrat uvnitř SVO 467. sloje 5. kry bude izolován na třídě č. 5053 mezi body 

č. 3201 - 3206 dvojicí hrázových objektů s průchodem pásového dopravníku, 

- zkrat uvnitř SVO 467. sloje 5. kry mezi vtažným a výdušným proudem bude 

izolován na třídě č. 467 522 mezi body č. 3202 - 3205 izolační hrází s průlezem 

a průvětrníkem, 

- zkrat uvnitř SVO 467. sloje 5. kry mezi vtažným a výdušným proudem bude 

izolován na třídě č. 467 520 mezi body č. 3203 - 3204 izolační hrází s průlezem 

a průvětrníkem, 

- zkrat mezi SVO 467. sloje 5. kry a spojeným vtažným proudem bude 

izolován na třídě č. 4046 mezi body č. 3043 - 3042 dvojicí hrázových objektů 

s průchodem pásového dopravníku, 

- zkrat mezi SVO 467. sloje 5. kry a spojeným výdušným proudem je izolován 

na třídě č. 4046/2 mezi body č. 3043 - 3094 izolační hrází s průlezem 

a průvětrníkem. 

Začátek a konec SVO 

- začátek SVO bude na třídě č. 5050 a severozápadně od ochozu 9. patra 

č. 917 v bodě č. 3086 mapy větrání, 

- konec SVO se bude nacházet na třídě č. 4046 východně od třídy č. 4044 

v bodě č. 3063 mapy větrání. 

3.10.2 Výpočet větrání  

Výpočet objemových průtoků a tlakových spádů je proveden programem 

NetzCAD (verze 2.1) k době nájezdu porubu č. 467 501 duben roku 2015.  
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K výpočtu byly použity údaje naměřených hodnot z větrní rozvahy z roku 2014 

a odpory důlních děl dle Typizační směrnice větrání dolů, Ostrava - červen 2013. 

Výsledek výpočtu, tj. objemové průtoky a depresní spády, je zakreslen 

v kanonickém schématu, příloha č. 6. 

Zvláštní podmínky větrání  

Úpadní vedení výdušných větrů bude realizováno na chodbách č. 467 541/4, 

467 541/1, 467 522/2/3, 467 541 a 5053. Vypočtená rychlost větrů je uvedena pro 

kontrolu v tabulce č. 2. Rychlost větrů vyhovuje § 91 vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb. 

v platném znění a § 85 vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb. v platném znění. 

Tabulka 2 Rychlost větrů - I fáze 

Číslo důlního díla Úsek mezi body Větev 
Rychlost Qo Profil 

[m. s
-1
] [m

3
 . s

-1
] [m

2
] 

5050, 5051 3086 - 3199 769 2,32 38,3 16,5 

5051 3199 - 3201 779 2,05 33,9 16,5 

467 522 3201 - 3202 780 1,29 25,0 19,3 

467 521/1 3202 - 3203 781 0,71 13,7 19,3 

467 521 3203 - 3525 782 1,04 20,0 19,3 

467 501 3525 - 3526 783 3,17 20,0 6,3 

467 541/4 3526 – 3204 784 1,14 20,0 17,5 

467 541/1 3204 - 3205 785 1,40 24,6 17,5 

467 522/2/3, 467 541 3205 - 3206 786 1,30 29,1 22,3 

5053, 5052 3206 - 3211 789 1,75 38,4 22,0 

5052 3211 - 3043 799 1,75 38,4 22,0 

4046 3043 - 3063 719 1,99 28,4 14,3 

5050, 5051 3086 - 3199 769 2,32 38,3 16,5 

5051 3199 - 3201 779 1,65 27,3 16,5 

Tučnou kurzívou je vyznačen úpadně vedený výdušný větrní proud. 

Komentář k výpočtu větrání 

Pro výpočet byly použity odpory důlních děl dle Typizační směrnice větrání 

dolů, Ostrava - červen 2013, v tabulkových hodnotách nebo hodnotách mírně 

je převyšujících. 

SVO 467. sloje 5. kry vykazuje depresní spád mezi body č. 3086 (449 Pa) 

a č. 3063 (855 Pa) ve výši 406 Pa. Tento tlakový spád je vyhovující. 
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3.10.3 Popis větrání 2. fáze: [2] 

Čerstvé větry (spojený vtažný větrní proud) bude veden z úrovně 9. patra 

od vtažné jámy Su - Sto I, č. bodu 3006, ochozy 9. patra č. 905, 901 a 917 do bodu 

č. 3086 přes body č. 3083, 3084 a 3085. Zde se bude nacházet začátek 

SVO 467. sloje 5. kry. Uvnitř SVO 467. sloje 5. kry bude proudit vtažný proud 

úpadně třídou č. 5050 a 5051 do bodu č. 3201, dovrchně chodbou č. 467 522 

do porubu č. 467 502 do bodu č. 3527. V porubu bude větrní proud veden úpadně. 

Výdušné větry budou proudit úpadně z bodu č. 3528 výdušnou chodbou 

č. 467 541 do bodu č. 3206. Z tohoto bodu budou výdušné větry proudit úpadně 

třídou č. 5053 do bodu č. 3207, kde se budou dělit do dvou paralelních větví 

následovně: 

-  třídou č. 5053 kolem separátně větraného díla č. 467 562 a dovrchně   

 třídou č. 5052 do bodu č. 3211  

-  proměnlivým úklonem třídou č. 467 560 a 467 560/2 do bodu č. 3211, 

 kde se obě větve stýkají. 

Z bodu č. 3211 bude výdušný proud pokračovat dovrchně třídou č. 5052 

do bodu č. 3043 a dovrchně chodbou č. 4046/2 do bodu č. 3063, kde se bude 

nacházet konec SVO 467. sloje 5. kry. 

Spojený výdušný proud bude proudit dovrchně třídami č. 4044/3, 4022/2, 

39 241, 39 241/1, 4024 přes body č. 3079, 3123 do sdruženého bodu č. 3081. 

Z tohoto bodu bude pokračovat spojený výdušný proud horizontálně 3. SJ 

překopem 9. patra - 903 přes body č. 3090, 3091 do bodu č. 3082 a ochozem 

č. 908 přes body č. 3088, 3089 do výdušné jámy Su - Sto III v bodě č. 3151. 

Izolace 

- zkrat uvnitř SVO 467. sloje 5. kry bude izolován na třídě č. 5053 mezi body 

č. 3201 - 3206 dvojicí hrázových objektů s průchodem pásového dopravníku, 

- zkrat mezi SVO 467. sloje 5. kry a spojeným vtažným proudem bude izolován 

na třídě č. 4046 mezi body č. 3043 - 3042 dvojicí hrázových objektů 

s průchodem pásového dopravníku, 
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- zkrat mezi SVO 467. sloje 5. kry a spojeným výdušným proudem je izolován 

na třídě č. 4046/2 mezi body č. 3043 - 3094 izolační hrází s průlezem 

a průvětrníkem. 

Začátek a konec SVO 

- začátek SVO bude na třídě č. 5050 a severozápadně od ochozu 9. patra č. 917 

v bodě č. 3086 mapy větrání, 

- konec SVO se bude nacházet na třídě č. 4046 východně od třídy č. 4044 

v bodě č. 3063 mapy větrání. 

Výpočet větrání 

Výpočet objemových průtoků a tlakových spádů je proveden programem 

NetzCAD (verze 2.1) k době nájezdu porubu č. 467 502, tj. listopad roku 2015. 

K výpočtu byly použity údaje naměřených hodnot z větrní rozvahy z roku 2014 

a odpory důlních děl dle Typizační směrnice větrání dolů, Ostrava - červen 2013. 

Tabulka 3 Rychlost větrů - II fáze 

Číslo důlního díla Úsek mezi body Větev 
Rychlost Qo Profil 

[m. s
-1
] [m

3
 . s

-1
] [m

2
] 

5050, 5051 3086 - 3201 769 1,79 29,6 16,5 

467 522 3201 - 3527 781 1,04 20,0 19,3 

467 502 3527 - 3528 782 2,89 18,2 6,3 

467 541 3528 - 3206 783 1,14 20,0 17,5 

5053 3206 - 3211 784 1,50 29,6 19,8 

5052 3206 - 3211 784 1,35 29,6 22,0 

5052 3211 - 3043 799 1,35 29,6 22,0 

4046 3043 - 3063 719 1,19 17,0 14,3 

Tučnou kurzívou je označen úpadně vedený výdušný proud.  

Rychlost větrů bude vyhovovat § 85 vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb. v platném znění. 
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Zvláštní podmínky větrání  

S povolením zvýšené koncentrace CH4 se neuvažuje. 

Úpadní vedení výdušných větrů bude realizováno na chodbách č.  467 541 

a 5053, kde dle výše uvedené tabulky bude rychlost větrů větší než 0,60 m.s-1. 

Úpadně vedený proud porubem č. 467 502 bude mít rychlost 2,89 m.s-1 

při objemovém průtoku 18,2 m3.s-1 a průřezu porubu 6,3 m2. Rychlost větrů bude 

vyhovovat § 91 vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb. v platném znění. 

Komentář k výpočtu větrání 

Pro výpočet byly použity odpory důlních děl dle Typizační směrnice větrání 

dolů, Ostrava - červen 2013, v tabulkových hodnotách nebo hodnotách mírně 

je převyšujících. SVO 467. sloje 5. kry vykazuje depresní spád mezi body č. 3086 

(503 Pa) a č. 3063 (864 Pa) ve výši 361 Pa. Tento tlakový spád je vyhovující. 

Zařízení pro klimatizaci 

Při dobývání porubů č. 467 501 a 467 502 se neplánuje nasazení chladičů 

důlních větrů. 

Důlní degazace 

Důlní degazace při dobývání předmětných porubů nebude využívána. 

Rozmístění čidel pro měření CH4 a CO [2] 

Čidla kontinuálního měření v oblasti budou instalována v souladu s vyhláškou 

ČBÚ č. 22/1989 Sb. Na základě zařazení porubu do třetí třídy nebezpečí otřesu, 

bude rovněž instalováno čidlo kontinuálního měření CH4 na energovlaku, které 

zajistí samočinné vypnutí elektrické energie do 2 sekund při důlním otřesu, nebo 

při překročení povolené koncentrace metanu v důlním ovzduší. 
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3.10.4 Výpočet plynodajnosti [3] 

Výpočet byl proveden dle Typizační směrnice větrání dolů Ostrava 2013 

na základě prognózy plynodajnosti dle Směrnice OKD č.29/1998 ve fázích 

pro rozjezd porubu provoz porubu a likvidace porubu.  

Tabulka 4 Výpočet plynodajnosti - porub 467 501 

  
Q CH4 v 

(m
3
.s

-1
) (m

3
.s

-1
) (%) (m.s

-1
) 

rozjezd 
porub 9,79 588 0,45 1,56 

výdušná chodba 13,71 823 0,32 0,70 

provoz 
porub 13,36 802 0,40 2,13 

výdušná chodba 16,04 962 0,34 0,82 

likvidace porub 7,97 478 0,10 0,58 

 
výdušná chodba 9,16 550 0,15 0,47 

Tabulka 5 Výpočet plynodajnosti - porub 467 502 

  
Q CH4 v 

(m
3
.s

-1
) (m

3
.s

-1
) (%) (m.s

-1
) 

rozjezd 
porub 9,09 545 0,47 2,66 

výdušná chodba 12,73 764 0,34 0,71 

provoz 
porub 12,34 741 0,41 3,61 

výdušná chodba 14,81 889 0,34 0,82 

likvidace porub 7,21 433 0,10 0,52 

 
výdušná chodba 8,29 497 0,15 0,46 

3.11 Odvodňování 

a) jímání a odvádění důlních vod, 

Shromažďující se odpadní vody z oblasti 5. kry jsou čerpány do odpadního 

potrubí a odváděny k 9. patru. Na ústředním závodě je v provozu hlavní čerpací 

stanice na 9. patře v jižním ochozu. V současné době jsou zde v provozu čtyři 

agregáty, každý o výkonu 3 500 litrů za minutu a k dispozici dva jímací žumpovní 

překopy. Ze žumpovních překopů na 9. patře je odpadní voda čerpána dvěma 

potrubními řády jámou Mír V na povrch. Během dobývání předmětných porubů se 

zvýšený přítok důlních vod nepředpokládá. 
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b) nakládání s důlními vodami. 

Recipientem důlních vod pro ústřední závod je říčka Stonávka. 

3.12 Protiprašná opatření v porubu 

Hlavními zdroji vzniku uhelného prachu jsou činnosti spojené s rozpojováním 

horniny, nakládáním, drcením, překládáním mechanizované výztuže, vrtáním a TP 

v porubu.  

Postřik dobývacího kombajnu SL 300 

Navržený dobývací kombajn SL 300 je vybaven dvěma globoidními řeznými 

válci s vnitřním postřikem. Pro správnou funkci trysek VKL 1/8“ - ø 0,7 na řezných 

válcích, je nutno zajistit minimální tlak vody P min = 20 bar (na trysce), 

Q min = 56 l.min-1 na jeden válec. K zajištění celkového množství tlakové vody 

pro porub navrhuji posilovací čerpadla firmy Hauhinco typu EHP 3k 125/62 3 ks. 

Výkon jednoho čerpadla je 306 dm3/min. a tlak vody u porubu 10 MPa. Čistotu 

tlakové vody zajišťuje filtrační stanice se zpětným automatickým proplachem, 

která je instalována před porubem. Chod kombajnu je podmíněn spuštěním 

tlakové vody, při přerušení dodávky dojde k automatickému vypnutí. 

Tabulka 6 SL 300 - spotřeba vody postřiku řezných válců 

Globoidní řezné 
válce ø 1600mm 

Typ trysky 
Počet 
trysek (ks) 

Druh postřiku 
Spotřeba vody 

(l.min-1) 

Levý kotouč VKL 1/8“ - ø 0,7 51 vnitřní 56 

Pravý kotouč VKL 1/8“ - ø 0,7 51 vnitřní 56 

 

Pásové, hřeblové dopravníky a drtič 

Na všech přesypech jsou instalovány automatické skrápěče s rozprašovačem 

typu RMC 2,5 a skrápění spodní větve pásových dopravníků u vratných stanic. 

Pro zamezení víření prachu při drcení rubaniny je drtič opatřen automatickým 

skrápěčem s rozprašovači typu RMC 2,5. 
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Mechanizovaná výztuž (MV) 

Každá sekce má 8ks trysek, 2ks trysek nasměrovaných na pilíř, kde dojde 

k automatické aktivaci dle polohy kombajnu a zbývající trysky jsou v činnosti 

při plenění a překládání. 

Zneškodňování uhelného prachu mlžným dělem 

Mlžná děla instalujeme při provádění trhacích prací nad místem ve směru 

proudění větrů, při plenění výztuže za postupujícím porubem. 

3.13 Protiotřesová prevence pro dobývání porubů č. 467 501 a 467 502 [8] 

 Zařazení do stupňů nebezpečí otřesů:  

 Na základě výsledků lokální prognózy zařadil závodní dolu Závodu Důl Darkov 

poruby do 3. stupně nebezpečí důlních otřesů.   

 Místo vzniku otřesu 

 Na základě fyzikálně-mechanických vlastností uhlí a průvodních hornin a dle 

charakteru přídatných napětí je možno předpokládat, že místo vzniku otřesu může 

být ve sloji a jejím blízkém okolí anebo ve vyšším nadloží. 

 Stanovení dosahu vlivu přídatných napětí (L); šířky pilíře v mezním stavu 

napjatosti (L0); šířky ochranné zóny (N) a šířky ochranné zóny v pilíři v mezním 

stavu napjatosti (N0): 

N = 8 m  N0 = 14 m  L = 80 m      L0 = 30 m 
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3.13.1 Průběžná prognóza vzniku otřesů 

 Individuální pozorování (IP) 

   Individuální pozorování v oblasti porubu a na přístupových důlních dílech 

provádět v každé směně všemi zaměstnanci. 

 IP zaměřit na zjišťování možných příznaků otřesu zejména: 

₋ zvýšenou četností a intenzitou stropních a pilířových rázů 

₋ odprýskáváním uhlí, které je doprovázené zvukovým efektem 

₋ náhlými deformacemi výztuže na porubních chodbách. 

 Vrtné testy (VT) 

pro 3. stupeň nebezpečí otřesu. 

Porub: 

Vrtné testy je nutno provádět před každým provozním dnem, vždy po 

minimálně  1x za 24 hodin s roztečí maximálně 21 m s přesazováním maximálně  

6 m. Délka vrtů N + „b“ (b - postup porubní fronty za 24 hodin). 

Porubní chodby: 

četnost provádění: minimálně  1x za týden 

situování: ve vzdálenosti 20, 50 a 80 m před porubní frontou do obou boků 

délka:  N, vrtat ø 42 mm. 

Výsledky vrtných testů považovat za nepříznivé, jestliže: 

₋ výnosy vrtné drtě (v litrech na běžný metr) překročí maximální přípustné 

hodnoty 

₋ v průběhu vrtání dochází ke stropním nebo pilířovým ranám v místě 

testování 

₋ dochází ke svírání nebo vtahování soutyčí 

₋ dochází ke zvýšenému výnosu hrubozrnné drtě. 

Vrtné testy v porubu o průměru 42 mm možno nahradit indikačními 

odlehčovacími vrty (IOV) o průměru 200 mm, s roztečí max. 24 m s přesazováním 
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max. o 6 m. V případě navrtání příznivých výsledků těchto IOV možno pokračovat 

v dobývání.  

Opatření a prostředky průběžné prognózy při zjištění nepříznivého stavu 

 Individuální pozorování (IP):  

V případě, že individuálním pozorováním bude zjištěn nepříznivý stav: 

a) v porubu provést v postiženém úseku minimálně 3 vrtné testy s roztečí 

maximálně 24 metrů. 

b) na přístupových důlních dílech provést v postiženém úseku v obou bocích 

(s výjimkou celíku do pěti metrů) minimálně 3 vrtné testy s roztečí maximálně 

30 metrů). 

 Vrtné testy: 

V případě, že vrtný test bude navrtán s nepříznivým výsledkem: 

a) provést na obě strany další vrtné testy o délce min. N a N + b s roztečí 

maximálně 10 m od nepříznivého VT až k prvním testům, které budou navrtány 

s příznivými výsledky a následně realizovat v tomto úseku OOTP včetně 

prvních vrtů s příznivými výsledky. 

b) po provedené OOTP provést ověření napěťového stavu masivu kontrolními VT 

s následujícími parametry:  

c) rozteč VT max. 20 metrů v celém úseku, kde byla provedena OOTP, 

rozšířeném na obě strany o 10 metrů. 

 Seizmické sledování a vyhodnocování: 

V případě, že dojde k nepříznivému vývoji seizmické aktivity, stanoví 

geomechanik další postup po konzultaci s profesními pracovníky 

Green Gas DPB, a. s. 
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3.13.2 Aktivní prostředky protiotřesové prevence: 

 Zavlažování uhelného pilíře: 

 Poruby č. 467 501 a 467 502 zavlažit v celé ploše. Zavlažení porubu ukončit  

Lo = 30 m od stopčáry porubu. Vzdálenost čel protilehlých vrtů nesmí překročit   

10 m. 

Parametry: rozteč vrtů, maximálně 10 metrů předstih před porubní frontou: 

- minimálně L = 80 m 

- minimální množství vody (litry/běžný metr): 270 l.bm-1 

- minimální množství vody pro dovlažení (litry/běžný metr): 210 l.bm-1 

Opatření protiotřesové prevence při zjištění nepříznivého stavu napětí: 

 Otřasná odlehčovací trhací práce (OOTP) 

V případě nepříznivých výsledků VT provést odlehčovací otřasnou trhací práci 

(OOTP) v celém úseku, kde byly zjištěny nepříznivé VT včetně nejbližších 

příznivých testů s následujícími parametry: 

 délka vývrtů:   stejná jako délka VT 

 rozteč vývrtů:  maximálně 5 metrů 

 nálož trhaviny ve vrtu: cca 50 % délky vývrtu max. 10 m  DBT - I. kat. 

 časování náloží:  1 časový stupeň. 

a) V případě nepříznivých výsledků VT po provedené OOTP realizovat 

opakovanou OOTP  

b) V případě nepříznivého vývoje seizmické aktivity může být provedena 

odlehčovací otřasná trhací práce (OOTP) po konzultaci s profesními 

pracovníky Green Gas DPB, a. s. 

 Odlehčovací vrty (OV) 

V případě řešení nepříznivého napěťového stavu bude použita metoda 

odlehčovacího vrtání o průměru 200 mm. Schéma OV bude zpracováno 

geomechanikem. V  případě nepříznivého výsledku OV navrtat z obou stran 
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minimálně po jednom OV. Pokud budou vrty navrtány s příznivými výsledky, 

je možno pokračovat v práci, v opačném případě pokračovat v odlehčování 

až do navrtání prvních OV s příznivými výnosy. Rozteč vrtů max. 5 m. První 

navrtané příznivé OV jsou zároveň považovány za ověřovací testovací vrty 

po provedeném aktivním prostředku protiotřesové prevence.  

3.13.3 Pasivní prostředky protiotřesové prevence: 

 Vymezení ohrožené oblasti 

Za ohroženou oblast považovat porub a porubní chodby do vzdálenosti L = 80  

metrů od porubních front č. 467 501 a 467 502. 

 Stanovení nejvyššího přípustného počtu zaměstnanců v ohrožené 

oblasti: 

 při vyuhlování a překládání sekcí MV         20 pracovníků 

 při realizaci odlehčovacích vrtů                              5 pracovníků 

 mimo dobu zásahu do masívu                40 pracovníků 

Za zaměstnance považovat všechny osoby pohybující se v ohrožené oblasti.  

 Jiné pasivní prostředky protiotřesové prevence:  

Střídání zaměstnanců musí být prováděno mimo ohroženou oblast. 

Místo střídání osádek umístit na označeném bezpečném místě důlního díla.  

Bedny s nářadím a náhradní díly umístit mimo ohroženou oblast. V ohrožené 

oblasti na porubních chodbách je možno skladovat pouze materiál potřebný na 

zajištění těžby na dobu 24 hodin a po jednom fachu na každé porubní chodbě. 

Všechny přístupy do ohrožené oblasti (pokud bude porub veden ve 3. stupni 

nebezpečí otřesu) označit: výstražnými tabulemi, výstražnými červenými světly, 

funkčními telefony a otevíratelnými brankami. Výstražná červená světla musí být 

v době zásahu do masivu v porubu rozsvícena a otevíratelné branky musí být 

nepřetržitě uzavřeny. Signalizaci otevření nebo uzavření otevíratelné branky 

vyvést na CŘS a seizmické pracoviště. 
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Na CŘS musí být vedena evidence osob pohybujících se v ohrožené oblasti 

(minimálně L před postupujícím porubem) a v ovlivněné oblasti (minimálně  

2L = 160 m před postupujícím porubem) v každé směně - platí pro vedení porubu 

zařazeného do 3. stupně nebezpečí otřesu. Všechny osoby vstupující 

do ohrožené oblasti se musí hlásit inspekční službě (dále IS).  

Sledování pohybu osob na chodbách v ohrožené a ovlivněné oblasti 

(ve vzdálenosti minimálně  2L od porubní chodby), pokud bude porub veden 

ve 3. stupni nebezpečí otřesu, musí být zajištěno elektronickými snímači s údaji 

vyvedenými na stanoviště IS a seizmické pracoviště.  

Na energovlaku a na styku porub výdušná chodba musí být umístěno čidlo 

kontinuálního měření CH4, které zajistí samočinné vypnutí elektrické energie 

do 2 sekund při důlním otřesu nebo při překročení povolené koncentrace metanu 

v důlním ovzduší. 

Při vedení porubů č. 467 501 a 467 502 ve 3. stupni nebezpečí otřesu musí 

být všechny osoby vstupující do ohrožené oblasti předmětného pracoviště 

vybaveny páteřními chrániči. 

 Vedení dokumentace: 

Záznamy o individuálním pozorování (IP), vrtných testech (VT) a ostatních 

opatřeních musí být do příslušných formulářů zapsány ihned po směně, a musí být 

jednou denně prokazatelně kontrolovány vedoucím úseku. Hlášenky prvotní 

dokumentace o VT chronologicky lepit do pevné svázané knihy, která bude 

součástí dokumentace o provedené protiotřesové prevenci. 

Dokumentace zavlažování musí být doplňovány dekádně. Do mapových 

dokumentací zakreslovat stav a parametry zavlažování. Za řádné vedení 

dokumentace je zodpovědný vedoucí úseku vrtných služeb a degazace. 
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4 Technicko-ekonomické zhodnocení navrhovaného řešení 

Tato část diplomové práce obsahuje výpočet hospodářského výsledku návrhu 

otvírky, přípravy a dobývání porubů ve sloji Václav. Provedl jsem výpočet 

celkových nákladů, což je součet přímých a ostatních nákladů. Na základě 

předpokládané těžby z porubů, výtěžnosti z ražeb a ceny uhlí, jsou vypočítány 

celkové výnosy, od kterých odečítám celkové náklady, a dostaneme 

předpokládaný hospodářský výsledek.  

4.1 Výpočet 

Celkové náklady:                          Nc  = Np + No    [Kč]                                     [10] 

Hospodářský výsledek:             HV = Vc - Nc    [Kč]                                    [11] 

kde : 

 Np … celkové náklady přímé                        [Kč] 

 No … celkové náklady ostatní                       [Kč] 

 Vc … výnosy celkové                                    [Kč] 

 Přímé náklady:  

 Ražba porubních chodeb 

 Vybavování 

 Těžba  

 Likvidace 

Nepřímé náklady: 

 Energie 

 Stlačený vzduch  

 Provozní voda 

 Osobní náklady ostatní 

 Nájemné – lampy, masky úhrada s vydobytého nerostu 

 Úprava uhlí 
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Tabulka 7 Výpočet celkových nákladů přímých 

A) Přímé náklady 
       

 

Průměrný 
náklad na 
1m ražby 

Ražba 
porubních 
chodeb 

Vybavování Těžba Likvidace 
Náklady 
celkem 

Nákladovost 

(Kč/m) (tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč) (Kč/t) 

Materiál 21 391 73 778 25 542 14 328 2 000 115 647 388,33 

Opravy a udržování 3 485 12 020 10 075 2 751 140 24 985 83,90 

Osobní náklady 19 132 65 985 
   

65 985 221,57 

Dodavatelé 7 204 24 847 20 250 54 587 16 200 115 884 389,12 

Náklady celkem (tis. Kč) 51 212 176 630 55 866 71 665 18 340 322 502 
 

Nákladovost z ražeb (Kč/t) 
 

4 734,50 
     

Nákladovost z těžby (Kč/t) 
   

275,11 
   

Nákladovost celkem (Kč/t) 
 

593,10 187,59 240,64 61,58 1 082,92 
 

 

Tabulka 8 Výpočet nákladů ostatních 

B) Ostatní náklady 

 
     

Náklady 
celkem 

Nákladovost 

    
(Kč/j) (tis. Kč) (Kč/t) 

Elektrická energie 
  

0,0284MWh/t 0,0284 
 

16 239 
 

Stlačený vzduch 
  

0,11 tis.m3/t 0,11 
 

11 302 
 

Provozní voda 
  

0,20m3/t 0,2 
 

250 
 

Osobní náklady ostatní - 
pom. úseky  

15 sm/den 955 
 

41 972 
 

 

Nájemné - lampy, masky 
 

65 Kč/sm 62 340 
 

4 052 
 

 

Úhrada z vydobytého 
nerostu 

1 900 Kč/t 0,45% z tržeb 0,0045 
 

2 546 
 

 

Náklady na úpravu uhlí 
  

177Kč/t 
 

129 073 52 712 
 

Náklady celkem (tis. Kč) 
     

129 073 
 

 

Tabulka 9 Výpočet hospodářského výsledku návrhu přípravy a dobývání 
Náklady celkem A + B 
(tis. Kč) 

 
    

451 575 1 516,33 
        

Výnosy celkem (tis. Kč) 
   

cena za 1 t 1 900 565 833 
 

        

HV celkem (tis. Kč) 
     

114 259 1 516,33 

Náklad na 1 tunu je propočten na základě předpokládané těžby z porubů 

260 500 tun a výtěžnosti z ražeb 37 307 tun. tj. celkem 297 807 tun. Z uvedené 

tabulky vyplývá, že celkový předpokládaný hospodářský výsledek dobývání 

plánovaných porubů ve sloji Václav bude 114 259 000 Kč. 
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Závěr 

V zadání diplomové práce bylo stanoveno vypracovat návrh otvírky, přípravy a 

dobývání ve sloji Václav v 5. kře lokality 9. Květen Závodu Důl Darkov na základě 

současných znalostí sloje a předpokladů jejího vývinu.  Mým úkolem bylo vytvořit 

návrh bezpečného a efektivního vydobytí zásob v uvedené oblasti. 

Při vypracování jsem využil získané zkušenost při zavádění a provozu 

technologií nakoupených v programu POP 2010 pro ražbu a dobývání na Závodě 

Důl Darkov. Navržené technologie v období od roku 2010 do současnosti 

potvrdily, že jsou schopny pracovat v náročných podmínkách, jaké byly zjištěny 

na základě geologického průzkumu ve sloji Václav a popsány v úvodní části 

práce.  

Značnou pozornost jsem věnoval rovněž bezpečnosti a ochraně zdraví 

při práci, návrhu systému větrání a protiotřesové prevenci.  

Velmi důležitou součástí každého projektu je provedení technicko-

ekonomického zhodnocení jeho přínosu, výpočet plánovaného hospodářského 

výsledku. Provedené zhodnocení navrhovaného řešení na základě vyčíslení 

předpokládaných nákladů na přípravu a dobývání porubů a výnosů z prodeje uhlí 

potvrdilo, že bude ziskové. 

Na závěr bych rád poděkoval vedoucímu mé diplomové práce 

Ing. Petru Urbanovi, Ph.D za odborné vedení při vypracování této diplomové 

práce, dále oponentovi diplomové práce Ing. A. Wertheimovi a kolegům 

Ing. V. Šimordovi, Ing. S. Martinkovi Ing. P. Golasowskému za poskytnutí 

potřebných podkladů a informací pro možné vypracování mé diplomové práce. 

Při této příležitosti, bych rád poděkoval i přednášejícím VŠB – TU Ostrava, kteří 

nám celých pět let předávali své vědomosti a zkušenosti potřebné pro výkon naší 

profese. 
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