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Anotace 

 

Tématem bakalářské práce bylo provést návrh otvírky, přípravy a dobývání porubního 

bloku 364 200 ve 2a kře dobývacího prostoru Dolu ČSM (od 1.1.2015 v rámci organizační 

struktury OKD přejmenovaného na Důlní závod 2). 

Charakteristika dané oblasti z hlediska geologické stavby, úložních poměrů a uhelných 

zásob ložiska je popsána v první kapitole. V dalších kapitolách je proveden návrh způsobu 

otvírky a přípravy dané sloje, navržena technologie ražení přípravných důlních děl, na 

kterou navazuje technologie dobývání porubního bloku 364 200. V poslední kapitole je 

provedeno technicko-ekonomické vyhodnocení návrhu otvírky a exploatace daného 

porubního bloku. 

 

Klíčová slova: ražba důlního díla, způsob otvírky a dobývání, dobývací metoda, větrní síť, 

ekonomické vyhodnocení 

 

 

Anotation 

 

The theme of this bachelor work was to implement the opening proposal, preparation 

and extraction of a  long wall block 364 200 in a 2a floe in the mining area ČSM (from 

1.1.2015 within the organizational structure of OKD renamed to Mining plant 2). 

The first chapter describes the characteristics of the area in terms of geological 

structure, the deposition conditions and coal deposits bearing. The subsequent chapters 

carry out the design of a method of opening and preparation of the seam, technology 

design of stamping preparatory mining works, which is followed by long wall mining 

technology block 364 200. In the final chapter, there is a techno-economical evaluation of 

the opening proposal and exploitation of the mentioned long wall block. 

  

Keywords: stamping of the mine, the method of opening and excavation, mining method, 

mine ventilation network, economic evaluation 

 



  

Seznam použitých zkratek  

 

ČBÚ Český báňský úřad 

DBT důlně bezpečná trhavina 

DKHČ Dlouhodobá koncepce hornické činnosti  

DP  dobývací prostor 

Důlní závod 2 bývalý Důl ČSM (vnitřní organizační složka OKD a.s.) 

HP Hornoslezská pánev 

J jih 

JJZ jihojihozápad 

KDP karvinská pánev 

Obr. obrázek 

ODMG Odbor důlního měřičství a geologie 

OKD Ostravsko karvinské doly, akciová společnost 

OKR Ostravsko karvinský revír 

OPJ Ochranný pilíř jam 

OPV   Odbor přípravy výroby 

PVU   protivýbuchová uzávěra 

S  sever 

SSV  severoseverovýchod 

SSZ  severoseverozápad 

TH 29   hmotnostní stupeň ocelové obloukové výztuže 

V  východ 

VJV  východojihovýchod 

VN kabely vysokonapěťové kabely (6kV) 

VVZ  východovýchodozápad 

Z  západ 

ZZV  západozápadovýchod 
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Úvod 

 

Těžba černého uhlí zaujímá stále významné postavení ve státní energetické koncepci 

našeho státu. Navzdory klesajícím zásobám této strategické suroviny na našem území, jejíž 

poptávku jsme nuceni zčásti pokrýt dovozem ze zahraničí, činí objem těžby tohoto nerostu 

z vlastní produkce nadále významný podíl. 

Ačkoliv poměr černého uhlí na rozdíl od hnědého uhlí zaujímá v energetickém 

průmyslu menší zastoupení při výrobě elektrické energie, rovněž tak v teplárenství, jeho 

význam je nezastupitelný v metalurgii při výrobě železa nebo oceli. 

Důlní závod 2, který je významným producentem černého uhlí, vznikl přejmenováním 

původního závodu Důl ČSM k 1. lednu 2015. Jeho poměrně krátká historie začíná po 

druhé světové válce. V 50 letech minulého století proběhly v okolí obce Stonava 

průzkumné vrty, které potvrdily existenci kompletního karbonského souvrství. Na základě 

těchto výsledků bylo rozhodnuto o vzniku dolu se dvěma závody pod názvem ČSM-Sever 

a ČSM-Jih. Výstavba prohlášená za stavbu mládeže začala 16. června 1959. Kvůli 

komplikovaným hydrogeologickým a plynovým poměrům bylo možné zahájit těžbu až 

koncem roku 1968. Rozsáhlá investiční výstavba pokračovala i v 90. letech, a především 

po roce 2000, kdy bylo provedeno zpřístupnění dalších slojí otevřením nového těžního 

patra na úroveň (-800 m). Díky tomu se výrazně prodloužila životnost dolu oproti 

původním předpokladům. Produkce energetického a koksovatelného uhlí z tohoto závodu 

v roce 2014 činila 2 236 000 tun. Bilanční zásoby uhlí ke dni 31. 12. 2013 (JORC) byly 

stanoveny ve výši 84 576 000 tun. 

 

Technologie dobývání uhlí je vzhledem k dobývaným mocnostem a geologickým 

podmínkám orientována na vysoký stupeň mechanizace. Používanou dobývací metodou je 

směrné stěnování na řízený zával s využitím dobývacích kombajnů a posuvných 

mechanizovaných výztuží typu Fazos, Bucyrus aj. Přípravné chodby jsou raženy převážně 

razicími kombajny, v menší míře jsou využívány trhací práce a škrabákové nakladače, 

případně razicí komplexy. 

V současnosti byla na Důlním závodě 2 ukončena těžba spodních sušských slojí a jsou 

dobývány sedlové sloje karvinského souvrství, které jsou svými chemicko-

technologickými vlastnostmi vhodné pro koksování. Nejlepší koksovatelné uhlí je 

dobýváno ze slojí ostravského souvrství, které jsou po uzavření dolů v ostravské části 



Henryk Molin: Příprava porubu 364 200 na Závodě Důl ČSM, lokalita Jih 

2015 2 

Hornoslezské pánve zastoupeno již jen litologicky v dobývacím prostoru karvinské dílčí 

pánve. 

Na Důlním závodě 2 jsou v současnosti zpřístupňovány přípravnými a průzkumnými 

ražbami sloje ostravského souvrství - sloj č. 461 Max a sloj č. 463 Natan.  

Těžba uhlí z těchto slojí bude tvořit do budoucna v důsledku celosvětového poklesu 

jeho cen, zejména energetického důležitou vývozní surovinu společnosti Ostravsko-

karvinské doly. Tato bude mít za následek její konkurenceschopnost a v neposlední řadě 

zachování vlastní existence v rámci ostatních evropských těžebních společností. 

Objem produkce uhlí z těchto slojí bude v budoucnu tvořit asi jednu čtvrtinu těžby na 

tomto závodě. 
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1 Geologický popis lokality Důlního závodu 2, včetně jejího 

širšího okolí  

1.1 Charakteristika dobývacího prostoru 

Dobývací prostor Důlního závodu 2 nese název Louky. Nachází se na jihovýchodě 

karvinské oblasti v české části Hornoslezské pánve. Celková výměra dobývacího prostoru 

činí 22,106 km
2
. Dobývací prostor Louky sousedí na severu s Důlním závodem 1 lokalita 

Darkov, na západě z části s Důlním závodem 1- lokalita Gabriela a zbývající západní část 

hranice patří Důlnímu závodu 1 lokalita 9. květen. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1. Dobývací prostor Louky Důlního závodu 2 (podle Jiránková et. al 1997)  
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závodu 2 
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Jiránková et. 
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Na jihu je dobývací prostor ohraničen bludovickou vymýtinou. Východní demarkaci ve 

vzdálenosti 20 m od česko-polské hranice, která je tvořena středem toku řeky Olše dokládá 

obr. 1. Dobývací prostor Důlního závodu 2 je rozdělen zlomovými tektonikami  

a geologickými poruchami na 5 dobývacích ker (viz obr. 2) 

1.1.1 Geologická stavba  

Dobývací prostor Důlního závodu 2 se nachází v jedné z tektonicky nejsložitějších 

oblastí karvinské dílčí pánve [1]. Vedle již známých a ověřených velkých regionálních 

zlomů (viz příloha č. 2), které předurčily základní způsob otvírky se v posledních letech 

stále intenzivněji setkáváme s důsledky regionálního přesmykového dislokačního pásma 

karvinské zóny tj. zóny východního přesmyku [6]. Je reprezentován systémem nejméně 

dvou paralelních násunových ploch ukloněných k jihu až jihovýchodu pod úklonem 

zpravidla do 20°.  

 

Obr. 2 Blokdiagram kerné stavby v dobývacím prostoru Důlního závodu 2 (podle Pawlik 

et. Waclawik 1997) 
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Tektonika v DP Louky je převážně charakterizovaná dislokacemi poklesového 

charakteru o výšce skoku až 450 m. Významně jsou zde zastoupeny ploché přesmyky 

s výškou skoku 5-20 m. Hlavní tektonická pásma rozdělují pole na šest těžebních ker, 

kterým je přizpůsoben i systém rozfarávky hlavními překopy. Kromě velkých kerných 

tektonik jsou sloje porušeny drobnými poklesy, jejichž četnost narůstá  

v oblasti křížení větších tektonických pásem tak, že tyto úseky ložiska s ohledem na 

používaný systém dobývání jsou nerubatelné. Větší četnost slojové tektoniky je také 

zřetelná v příkopových propadlinách, kdy frekvence tektoniky narůstá směrem do hloubky, 

tedy místa kde se kerné tektoniky sbíhají. Na základě statistického zhodnocení konstatuje, 

že v DP Louky a v sousedních DP Důlního závodu 1 lokalita Darkov všeobecně převládají 

směry zlomů Z-V až ZJZ-VSV a směry SSZ-JJV, tedy směry paralelní s regionálními 

příčnými a podélnými zlomovými strukturami. Směry analyzovaných poklesů se tedy 

shodují s generelními směry deformací hornoslezského bloku. V oblasti 2b a 3. kry 

Důlního závodu 2, kde příčné regionální tektoniky prezentované poruchou „C“ a „E1“ 

výrazně mění směr až na JZ-SV, lze pozorovat také výraznou změnu směru intrakerní 

tektoniky. V příkopové propadlině 4. a 1. kry jsou kromě S-J resp. V-Z směrů řídících 

podélných resp. příčných regionálních tektonik zřetelné systémy zpeřených tektonik se 

směry, odklánějících se od směrů regionálních tektonik maximálně o 45°. V oblasti 5. kry 

lokality Darkov jsou deformace pravděpodobně ovlivněny také dětmarovickou střižnou 

zónou, když kromě ZJZ-VSV směrů jsou zde také patrné směry téměř paralelní  

s doubravským zlomem [6]. Také puklinový systém je podřízen hlavním směrům 

tektoniky. Systém dvou hlavních střihů dosahuje v uhlí vysoké četnosti a směrem do 

nadloží i podloží se jejich četnost zmenšuje. Směry těchto systémů jsou zpravidla 

rovnoběžné s hlavní tektonickou stavbou. Uplatnění znalostí o průběhu střihů v projekční 

činnosti není zpravidla možné s ohledem na požadavky provozu. 

Uložení slojí je převážně subhorizontální s úklonem 5 - 12° k V a SV. V oblasti 1. kry 

bylo ověřeno i mírně zvlněné uložení s úklony 0-5°. V některých částech DP Louky byly 

však ověřeny úklony 18-25° a ojediněle až 30°. Jedná se o severní oblast 4. kry západně od 

albrechtické poruchy a SV oblast 3. kry v klínu poruchy "C" a těšínského zlomu. Relativně 

klidné úložní poměry byly ověřeny v 0., 2a. a jižní části 3. kry. V ostatních částech DP 

Louky tj. 1., 2b., severní části 3. kry a v 5. kře, jsou úložní poměry méně příznivé (četnější 

tektonika, proměnlivé úklony) a ve 4. kře jsou úložní poměry velmi nepříznivé - (četná 

tektonika, vysoké úklony). Vzhledem ke značným výškám skoku hlavních tektonických 
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linií jsou v jednotlivých krách dobývány sloje různých stratigrafických úrovní, takže  

v současné době jsou dobývány sloje v rozsahu vrstev spodních sušských a sedlových [9]. 

1.1.2 Úložní podmínky a tektonická stavba 

Uložení slojí v karbonském masivu je subhorizontální a úklon slojí se pohybuje od 6 do 

15°. Generelní směr úklonu je VSV. Směrem na jih se směr úklonu stáčí k východu  

a v severní části dobývacího prostoru jsou vrstvy uloženy nepravidelně tak, že směr vrstev 

se mění obloukovitě ze směru S-J na V-Z a to několikrát. V oblasti větších tektonických 

poruch dochází ke změně směru vrstev a ke zvětšení úklonu slojí, např. u poruchy „C“ až 

na 19°. Ve 4. kře jsou úklony podstatně vyšší a jsou ovlivněny blízkostí stonavské  

a albrechtické poruchy. Dosud zjištěné úklony se zde pohybují převážně od 12-20°. Pásmo 

nejvyšších úklonů se nachází podél albrechtické poruchy a těšínského zlomu jižně od 

poruchy „C“. 

Ve východní části karvinské dílčí pánve, kde se nachází dobývací prostor Důlního 

závodu 2, zcela převládá tafrogenní styl nad vrásovou tektonikou, kterou již nelze v této 

oblasti vymezit. Četné zlomy poklesového charakteru rozčleňují důlní pole na kry s různou 

strukturní úrovní. V dobývacím prostoru lze rozlišit dva směry základních poruch směr S-J 

a V-Z (viz obr. 2). Jedná se většinou o poklesy s úklonem 60-80°. Kromě vertikální složky 

obsahují také složku horizontální. Jsou to tedy poklesy kombinované s horizontálními 

posuny. Nejedná se pouze o zlomy translační, ale tyto základní poruchy mají často 

charakter kloubových a rotačních zlomů (např. porucha „B“, „C1“ a „C2“ S-J). Z poznatků 

z otvírky Dolu Morcinek vyplývá, že těšínský zlom je posunut jak po poruše „C“, tak po 

poruše „E“. Obdobně albrechtická porucha, která je rovněž S-J směru je podle poznatků 

z Důlního závodu 1 lokalita Darkov zřejmě posunuta po poruše „X“ západním směrem.  

1.2 Geologická charakteristika oblasti 

Porub 364 200 bude dobýván ve spojených slojích sloji č. 36a a 36b (holeritní číslo 548 

a 546), jež náleží vrstvám sedlovým karvinského souvrství. Uvedený porub se nachází 

ve 2a kře, která je vymezena kernými tektonikami - na jihu poruchou „B“ s výškou zdvihu 

cca 9 až 11 m, na severu poruchou „A“ s výškou zdvihu cca 100 m. Na severu  

a západě je omezení dáno průběhem štěpení slojí 36a a 36b. Východní omezení 

předmětného porubu je dáno maximální délkou porubní fronty (v budoucnu bude 
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východně od porubu 364 200 podle plánu Dlouhodobé koncepce hornické činnosti Důlního 

závodu 2 dobýván porub 364 202).  

Porubem 364 200 se nepředpokládá přechod tektonických poruch. Na základě znalostí 

geologické stavby sloje č. 36a nelze vyloučit erozivní dosedy nadložních pískovců  

a slepenců. Celková mocnost spojených slojí 36a a 36b se v předmětné ploše porubu  

364 200 pohybuje od 2,50 do 2,80 m, v průměru 2,60  m. Vrstvy v předmětné oblasti 

upadají směrem k SV pod průměrným úklonem 10°.  

V oblasti exploatace lze předpokládat 1 proplástek do mocnosti 50 cm (mezi slojemi 

36a-36b). Obsah síry je 0,55 %. Obsah prchavých hořlavin v uhelné hmotě dosahuje  

24,0 %, index puchnutí je 7, dilatace dosahuje hodnoty +75 a popelnatost se pohybuje 

v hodnotách 15 až 17 %. Sloj je kvalitativně zařazena do obchodní skupiny VB  

(viz kap. 1.3.2).  

Nejbližší nadložní slojí je sloj č. 35b ve vzdálenosti cca 18 až 28 m, která je 

v předmětné oblasti vyvinuta nebilančně. Mezislojová vzdálenost k nejbližší podložní sloji 

č. 37a činí 22 až 36 m. 

Nadloží sloje č. 36a je tvořeno střednězrnným až hrubozrnným pískovcem, místy až 

slepencem, který erozivně dosedá na sloj. Na základě charakteru hornin je nadloží sloje 

zařazeno do kategorie III. Proplástek slojí č. 36a a 36b je tvořen kořenovým prachovcem, 

na základě obsahu SiO2 je zařazen do I. kategorie. Bezprostřední podloží sloje č. 36b je 

tvořeno kořenovým prachovcem. Na základě obsahu SiO2 je podloží sloje zařazeno do 

kategorie I. 

Vývoj slojí č. 36a a 36b byl v předmětné oblasti doposud ověřen sérií důlních vrtů. 

Výskyt přírodních léčivých vod a přírodních stolních vod se nepředpokládá. 
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Obr. 3 Zjednodušený litologický řez 2 kry (podle Procházka et. Matušík 2012) 
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1.2.1 Geologické profily vrtů  

Sloj byla v předmětné oblasti ověřena dostatečnou sítí geologických vrtů. Pro 

dokumentaci litologické stavby sloje č. 36a,b v oblasti budoucího porubního bloku  

č. 364 200 jsem vybral geologické profily vrtů ČSM 69/93, 1261-04, 1262-05  

(viz příloha č. 5). 

Z  obr. 3 je patrná litologická skladba ložiska v oblasti 2 kry, kdy jsou v přibližně 70% 

zastoupeny jemnozrnné až hrubozrnné pískovce a slepence, tvořící mocné kompaktní 

lavice dosahující místy až 20 m mocnosti. Dalších cca 30% doprovodných hornin tvoří 

prachovce a vzácněji jílovce s proměnlivou mocností do 0,5 m [9]. 

1.2.2 Vymezení hranic bilančnosti  

K vymezení hranic bilančnosti jsem vycházel z „Rozhodnutí o podmínkách 

využitelnosti pro hodnocení uhelných zásob stanovenou pro OKD, a.s. Důl ČSM“ [7].  

Podmínky využitelnosti zásob jsou souborem ukazatelů množství, jakosti nerostů, 

geologických, ekologických, báňsko-technických a jiných ukazatelů, podle nichž se 

posuzuje vhodnost zásob výhradních ložisek k použití (viz tabulky 1-4).  

Tyto podmínky obsahují ustanovení sloužící pro hodnocení a přehodnocování zásob při 

vlastní exploataci ložiska. Je dovoleno, aby byly stanoveny podmínky využitelnosti odlišné 

pro různé definované části ložiska, jako jsou např. stratigrafická úroveň, patro, důlní pole, 

důlní kra, blok zásob a skupina porubů zahrnutá do konkrétního projektu. 

 

Tabulka 1 Fyzikálně - mechanické vlastnosti uhlí v bloku zásob 

 

průměrná měrná mocnost uhlí 1,3 t m
3 

průměrné procentuální zastoupení popela 13,6% 

obsah vody 5% 

index puchnutí 7 

obsah síry 0,51 

obsah prchavých hořlavin 25,1% 
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Tabulka 2 Minimální průměrná mocnost sloje v bloku zásob pro sloje karvinského   

souvrství 

 

bilanční zásoby 120 cm 

nebilanční zásoby 80 cm 

podlimitní zásoby 40 cm 

 

Tabulka 3 Maximální průměr obsahu popela v bloku zásob 

 

bilanční zásoby 35% 

nebilanční zásoby 50% 

podlimitní zásoby 60% 

 

Tabulka 4 Vymezení binančnosti zásob těženého bloku podle minimální plochy 

 

průměrná mocnost sloje minimální plocha těženého bloku (m
2
) 

60 - 120 60 000 

121 - 160 40 000 

161 - 220 30 000 

≥ 221 25 000 

 

Tabulka 5 Stav uhelných zásob v plánem dotčené oblasti porubu 364 200 

 

Blok Plocha 

(m
2
) 

Mocnost    

(m) 

OS Popel 

(%) 

Měrná 

hmotnost 

Druh Tonáž 

(kt) 

228 43890 1,56 VB 17 1,392 B-VO 96 

233 35180 1,80 VB 15 1,375 B-VO 87 

234 341950 2,42 VB 15 1,375 B-VO 1138 

238 27600 2,34 VB 15 1,375 N-VO 89 
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Tabulka 6 Plánované změny uhelných zásob - úbytky zásob 

 

 

Tabulka 7 Ztráty technologické 

 

Geologický blok 

Plocha 

(m
2
) 

Mocnost (m) 

Měrná 

hmotnost 

(t.m
-3

) 

Tonáž 

(kt) 

ztráta č.1-1/00 ztráta č. 4/00 ztráta č. 1-2/00  ztráta č. 3/0 

228 1950 1,56 1,392 4 

228 3310 1,56 1,392 7 

234 5850 2,42 1,375 19 

234 8380 2,42 1,357 28 

 

Tabulka 8 Konečný stav v (kt) 

 

 

 

Geologický blok 
Plocha  

(m
2
) 

Mocnost (m) 

Měrná 

hmotnost  

(t.m
-3

) 

Tonáž  

(kt) 

228 3090 1,56 1,392 7 

234 113 220 2,42 1,375 377 

238 90 2,34 1,375 1 

  Geologický 

blok 
Původní stav Těžba Ztráty Konečný stav 

228 96 7 11 78 

233 87 0 0 87 

234 1138 377 47 714 

238 89 1  88 
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Uhelné zásoby evidované jako ztráty č. 1-1/00 a 1-2/00 tvoří zbytkové zásoby mezi 

výdušnou třídou č. 364 240 a nebilančním blokem č. 229 a přehodnoceným blokem č. 233 

z hlediska bilančnosti. 

Uhelné zásoby evidované jako ztráta č. 3/00 jsou ponechány z důvodu vyřízení cca  

10 m tektonického pásma poruchy „B“ a vytvoření ochranného pásma vůči ní. 

Uhelné zásoby evidované jako ztráta č. 4/00 tvoří zbytkové zásoby mezi prorážkou  

a nebilančním blokem č. 229. 

Geologické dělení porubního bloku 364 200 na čtyři geologické bloky (viz tab. 5-8) 

vychází z jeho geologicko-úložních podmínek, mezi které řadíme např. průběh 

tektonických poruch, litologie sloje v daném bloku, průběh linie OPJ v bloku popř. vliv 

ochranného pilíře základen. 

Z výše uvedených tabulek je zřejmé, že porub 364 200 splňuje podmínky kritérií 

stanovené v rozhodnutí o podmínkách využitelnosti pro hodnocení uhelných zásob 

stanovenou OKD, a.s. pro Důl ČSM. 
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2 Návrh otvírky a přípravy 

Způsob otvírky, přípravy důlních děl v návaznosti na zpracovaný plán Dlouhodobé 

koncepce hornické činnosti Důlního závodu 2 je zřejmý z mapové přílohy č. 1. Číslování 

dlouhých důlních děl a porubů je v této práci a mapových přílohách provedeno podle 

systému číslování na Důlním závodě 2.  

Příprava rozfárání porubního bloku 364 200 byla zahájena z překopu č. 536 22 na 

úrovni (-796 m) ražbou kříže, ze kterého dále pokračovala ražbou základny č. 364 292 

severovýchodním směrem. Po vyražení cca 140 m této základny byl vystrojen kříž, 

na který navázala ražba chodby č. 364 240, která je vedena severozápadním směrem. Po 

vyražení bude sloužit jako výdušná chodba tohoto porubního bloku. 

 

 

Obr. 4 Detail sloje 36a na čelbě č. 364 240 s přibírkou průvodních hornin (foto autor) 

 

Z této základny bude následně po vyražení 340 m vystrojen kříž, z něhož započne 

rovnoběžně s ražbou č. 364 240 ražba č. 344 220, která bude sloužit jako vtažná chodba 

tohoto porubu.  
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Vytvoření samostatného větrního okruhu porubního bloku 364 200 bude dosaženo 

propojením těchto ražených důlních děl prorážkou č. 364 260/1, která bude po jejím 

vyražení rozšířena na pilířové straně pod č. 364 260. 

 

Obr. 5 Ražba chodby č. 364 240 razícím kombajnem AM 50 (foto autor) 
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3 Návrh technologie ražení  

 

Vzhledem k báňsko-technickým podmínkám jsou ražby č. 364 240 a 364 220 

prováděny s přibírkou průvodních hornin. Vyjímku tvoří ražba prorážky, která bude ražena 

přímo ve sloji. 

Ražba úvodní chodby porubu 364 220 započne ze základny č. 364 292 ve staničení  

340 m úpravou profilu chodby a vystrojením kříže. 

Ražbu zarážky chodby č. 364 220 v délce 40 m v první fázi navrhuji realizovat 

klasickou technologii používanou při této pracovní operaci [10]. Jedná se o navrtání čelby 

ručním vrtacím kladivem NVK 03 umístěným na pneumatické podpěře VP 1000. 

Rozpojení horniny bude prováděno na základě § 35 Vyhlášky ČBÚ č. 72/1988 Sb. pomocí 

trhací práce důlně bezpečnostními trhavinami I., II. třídy. Následně bude k ražbě zarážky 

použito vrtacího vozu VVH-1R [15].  

K nakládání rozpojené horniny bude použito nakladače NLH 703. Odtěžení horniny 

bude pomocí hřeblového dopravníku typ THD 500. Po vytvoření této zarážky bude 

následovat vybavení čelby razícím kombajnem typu Alpine  Miner AM 75, který je 

používán pro ražby v uhlí i kameni do maximální výšky 5 m profilu důlního díla. 

Nakládání a odtěžení horniny z prostoru čelby je provedeno u tohoto typu stroje 

klepetovým nakladačem a hřeblovým vynašečem odtěženo na pásový dopravník  

TP 630 /1000 mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 Vrtací vůz VVH-1R 
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Obr. 7 Obrys levého boku čelby č. 364 240 (foto autor) 

3.1 Vyztužování a vybavení přípravných důlních děl 

3.1.1 Vyztužování přípravných děl 

Úvodní chodba č. 364 220 bude v celé své směrné délce 760 m vyztužena ocelovou 

obloukovou výztuží profilu SPN 16 o hmotnostním stupni TH 29. Výklenky sloužící pro 

strojní a elektrická zařízení budou rozšířeny na profil SPN 16 ATYP s vyztužením pomocí 

středové TH roviny o délce 2,5 m, která bude umístěna mezi horní oblouky s přeložkou  

0,7 m na každou stranu. Výklenky budou zhotoveny ve staničení 0-20 m, 250-255 m,  

500-515 m. K zapažení důlního díla na styku horninový masiv-chodba budou použita na 

bocích a stropě ocelová síta Katim. Z důvodu opětovného využití vtažné chodby jako 

výdušné chodby pro následně exploatovaný porubní blok 364 202 bude provedeno 

zpevnění nadloží chodby svorníky APB o délce 2,4 m, které budou zavrtávány s roztečí 

1 m do stropu na pravé straně díla s odklonem 20° od jeho osy. Toto opatření navrhuji 

provádět již od staničení 60 m do staničení 740 m. Osovou vzdálenost výztuže volím ve 

vzdálenosti 0,5 m s maximální vzdáleností 1,2 m od čelby díla.  
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Obr. 8 Řez profilem vtažné chodby č. 364 220 s technologickými celky 

 

Výdušná chodba č. 364 240, jejíž ražba začala ze základny č. 364 292 ve staničení  

140 m bude v celé své směrné délce 760 m vyztužena ocelovou obloukovou výztuží profilu 

SPN 10 o hmotnostním stupni TH 29 (viz obr. 9). Ke změně profilu důlního díla dojde 

v místě vybavovací komory ve stan. 620-650 m z SPN 10 na profil SPN 16. Rovněž 

v místech plánovaných strojních a elektrických zařízení (výklenky) je provedena změna 

profilu chodby z SPN 16 - horní oblouk, SPN 10 - boční oblouk. Ke spojení ocelové 

obloukové výztuže je použito třmenových spojů TH 29, vymezení osové vzdálenosti TH 

oblouků je pomocí dřevěných a kovových rozpinek SPN 10, SPN 16 s osovou vzdáleností 

0,5 a 1,0 m. Zesílení budování stropu svorníkovou výztuží - tlakové projevy masivu 

nepředpokládám z důvodu jednostranného využití této ražby. V případě tlakových projevů 

doporučuji zesílení díla montáží středních TH stojek s podélnými středovými TH rovinami. 

Jako nehořlavé pažení jsou zde použita stropní a boční síta typu Tahokov.  

Prorážka č. 364 260 a její rozšíření pod č. 364 260/1 budou vyraženy v předpokládané 

délce 198 m. V první fázi ražby prorážky bude použita stejná technologie jako u ražby 

zarážky, následně bude probíhat ražba vrtacím vozem VVH 1R. K vyztužení ražby 
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prorážky bude použito ocelové výztuže typu SBR o hmotnostním stupni TH 29. Tato 

výztuž se oproti ocelové obloukové výztuži používané k vyztužování přípravných důlních 

děl skládá z bočních oblouků menšího poloměru spojených v rozích tzv. rohovými kusy  

a strop díla je zajištěn TH rovinami. Pro spojení této typizované výztuže jsou použity dva 

druhy TH šroubů, tzv. klasické spojení tj. pro dva do sebe zapadající kusy TH výztuže,  

a prodloužené TH šrouby v případě tří do sebe zapadajících TH kusů výztuže. Osová 

vzdálenost výztuže v prorážce bude zajištěna zesílenými kovovými rozpinkami. Tato 

vzdálenost je totožná s osovou vzdáleností budování TH výztuže na úvodní a výdušné 

chodbě. Z důvodu ražby prorážky v uhelné sloji musí být konce oblouků výztuže opatřeny 

proti boření do počvy sloje ocelovými patkami.  

 

 

 

Obr. 9 Řez profilem výdušné chodby č. 364 240 s technologickými celky 
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Obr. 10 Vynášecí dopravník kombajnu AM 50 - elektromotorová část (foto autor) 

3.1.2 Vybavení důlních děl 

V průběhu ražby budou k odtěžení horniny na chodbách instalovány pásové dopravníky 

TP 630/1000 mm. Následně bude kladena závěsná drážka ZD24/D130 sloužící k dopravě 

materiálu a prováděna montáž potrubí pro rozvod tlakové vody, stlačeného vzduchu, 

dusíku a potrubí pro odvod odpadních vod. S těmito rozvody bude rovněž instalován 

potrubní řád klimatizačního média. Potrubí bude napojeno na klimatizační jednotku 

instalovanou z důvodu zajištění vhodných mikroklimatických podmínek na pracovišti. Pro 

napájení strojů elektrickou energií a osvětlení jsou ražby vybaveny kabelovými rozvody, 

stykači, trafostanicemi. Rovněž jsou v této fázi ražeb již taženy VN kabely pro napájení 

mechanizace v porubu [3]. 

3.1.3 Popis vedení větrů pro ražby 

Čerstvé větry pro ražbu přípravných chodeb č. 364 240, 364 220 jsou přiváděny 

vtažnou jámou na úroveň 5 patra (-800 m) a odtud následně vedeny překopem č. 5204,  

chodbami č. 371 280/1 do samostatného větrního oddělení sloje 36 a následně chodbami  

č. 364 290, 364 240/1 na daná pracoviště č. 364 240, 364 220. Výdušné větry jsou z těchto 

pracovišť č. 364 240, 364 220 odváděny chodbami č. 364 240/1, 364 290, 
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364 292, 364 280, 371 290/1 a dále překopy č. 4614, 4614/1 do výdušné jámy. Schéma 

větrání přípravných ražeb je znázorněno v izometrickém schématu (viz příloha č. 3). Ražby 

přípravných chodeb jsou větrány separátním větráním sacím.  

Popis vedení vtažných a výdušných větrů v průběhu dobývání porubního bloku  

364 200 je patrný z izometrického schématu (viz příloha č. 4). 

3.1.4 Způsob větrání přípravných děl 

Způsob větrání důlních děl upravuje Vyhláška ČBÚ č. 22/1989 Sb., [12] ve znění 

pozdějších předpisů, a dále Vyhlášky ČBÚ č. 165/2002 Sb., a č. 56/2007 Sb. [14]. 

Projekt separátního větrání přípravných chodeb je zpracován na základě výpočetního 

programu Separát, verze 1.0. V úvahu jsou brány následující parametry: typ důlního díla, 

zdroje tepla a vlhkosti v díle, klimatizační jednotka. 

Zarážka vtažné chodby č. 364 220 bude z důvodu účinnějšího větrání po prováděné 

trhací práci větrána separátním foukacím větráním [5]. Pro tento účel bude provedena 

montáž axiálního dvoustupňového ventilátoru s elektrickým napájením typu WLE-1005 B. 

Větrání bude instalováno po vyražení 5 m od průchozího větrního proudu. Na ventilátor 

budou s postupující ražbou napojovány kovové SPIRO lutny o průměru 800 mm, délky  

3 m, které tímto vytvoří tzv. lutnový tah. Do něj budou s postupující čelbou vřazovány 

další ventilátory tak, aby byl zajištěn objemový průtok větrů požadovaný k bezpečnému 

ovětrání pracovišť, stanovený výše uvedeným programem Separát. Po vyražení zarážky 

bude provedena reinstalace separátního větrání foukacího na větrání sací. K ventilátorům 

budou instalovány tlumiče hluku a lutnový tah bude opatřen odprašovacím zařízením. 

Montáž lutnového tahu spolu s ventilátory s příslušenstvím upřesňuje Technologický 

postup příslušného pracoviště na základě Vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb.  

Schéma umístění lutnového tahu v profilu důlního díla je zřejmé z obrázku 8. 

Při ražbě prorážky bude z důvodu prováděné technologie pomocí trhací práce znovu 

reinstalováno separátní větrání sací na větrání foukací.  

Samostatný větrní okruh porubního bloku 364 200 vznikne propojením úvodní 

a výdušné chodby s prorážkou (viz příloha č. 4) izometrické schéma větrání porubu  

364 200 v průběhu dobývání porubního bloku. 

3.1.5 Časová a věcná posloupnost prací 

Příprava porubního bloku 364 200 byla započata ražbou výdušné chodby č. 364 240 ze 

základny č. 364 292 v (11/2014). Předpoklad ukončení ražby je v (05/2015). Ražba úvodní 
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třídy č. 364 220 je podle Dlouhodobé koncepce hornické činnosti stanovena na (07/2015). 

Její ukončení se podle této koncepce předpokládá v (11/2015). Vyražení prorážky  

č. 364 260 a její rozšíření 364 260/1 je plánováno v období (04/2015-07/2015). Následně 

bude porubní blok spolu s těžními třídami vybaven příslušnými technologickými celky  

(viz tabulka 10). Zahájení exploatace porubního bloku předpokládám v  (12/2015)  

a ukončení v (06/2016). 

3.2 Protiotřesová prevence při ražbách a dobývání 

3.2.1 Pojem důlní otřes 

Důlním otřesem rozumíme náhlé uvolnění pružné energie z části horského masivu a její 

přeměnu v energii kinetickou za současného vyvržení či vysunutí části stavebních jednotek 

z okolního masivu do důlního díla v takové formě, že nastane jeho zjevná a trvalá 

deformace [4]. Jde o projevy exponované části horského masivu v různém rozsahu  

a intenzitě [11]. 

3.2.2 Geomechanické poměry 

Sloj 36a,b ve 2. důlním poli je na základě výsledků regionální prognózy zařazena do 

části horského masivu s nebezpečím vzniků důlních otřesů. Pro takto zařazená důlní díla je 

zpracován podle Vyhlášky č. 659/2004 Sb. samostatný projekt protiotřesové prevence 

doporučený znaleckou organizací Green Gas DPB, a.s. Paskov a tento je následně 

zpracován ve formě „Zvláštního opatření proti otřesům“, který je součástí každého 

technologického postupu pro jednotlivá pracoviště příprav a porubů. Zařazení porubu 

364 200 do III. stupně NDO vyplývá z působení nevýrubů nadložních slojí č. 33b, 33a, 32, 

30, 29b sp.l. (viz příloha č. 1). Porub nebude dobýván vedle stařin [13]. 

3.2.3 Prognóza vzniku otřesů 

Prognózou vzniku otřesů dle [17] rozumíme souhrn činností umožňující stanovit 

náchylnost horského masivu nebo jeho části ke vzniku důlních otřesů, stanovit stupeň 

nebezpečí v plánovaných, projektovaných a vedených důlních dílech. Správně volit 

prostředky protiotřesové prevence, do kterých zahrnujeme systém činností, jimiž se 

dociluje rozpoznání nebezpečí vzniku otřesů, a opatření k zamezení jejich vzniku nebo 

omezení jejich následků. Prognózu dělíme na: 
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 regionální: souhrn činností umožňující stanovit náchylnost částí horského masivu 

jeho vrstevních jednotek, slojí nebo jejich částí ke vzniku otřesů na základě 

hodnocení přírodních podmínek a posouzení výskytu otřesů v obdobných 

podmínkách, 

 lokální prognóza: souhrn činností umožňujících zařadit důlní dílo do stupňů 

nebezpečí otřesů, již ve fázi plánování a projektování, 

 průběžnou prognózu: souhrn činností prováděných v důlních dílech pro vymezení 

míst zvýšených napětí, ověření ochranné zóny a případnou kontrolu účinnosti 

provedených aktivních prostředků protiotřesové prevence. 

3.2.4 Prostředky protiotřesové prevence 

Při vedení hornických prací musí být s vyjímkou důlních děl zařazených v I. stupni 

protiotřesové prevence uplatňovány aktivní a pasivní prostředky protiotřesové prevence ke 

snížení rizika vzniku otřesů a omezení jejich následků [8]. 

3.2.5 Způsoby provádění aktivních prostředků 

v průběhu ražeb: vrtné testy (VT) ø 42 mm, indikační odlehčovací vrtání (IOV) ø 200 mm 

otřasná odlehčovací trhací práce (OOTP) ve vývrtech po nepříznivých VT, 

v průběhu dobývání: VT v ploše porubu a předstihu na porubních chodbách, IOV nebo 

OOTP na porubních chodbách, zavlažování sloje tlakovou vodou pomocí krátkých vrtů 

v ploše porubu a dlouhých vrtů v předstihu před porubní frontou z porubních chodeb, 

bezvýlomová trhací práce velkého rozsahu-BTPVR ve výrtech o ø 95 mm pro rozvinutí 

prvního závalu za výchozí prorážkou, dále pro ovlivnění fyzikálně-mechanických 

vlastností nadložních hornin v průběhu dobývání porubu na stanovenou vzdálenost před 

postupem porubní fronty zpracovanou ve formě „Generálního projektu BTPVR na základě 

znaleckého posouzení organizace Green Gas DPB, a.s. Paskov v souladu s OBÚ Ostrava.  

3.2.6 Způsoby provádění aktivních prostředků  

spočívají zejména v provádění následujících opatření: 

 omezení počtu zaměstnanců v ohrožených oblastech 

 systém odvolávání při zjištění nebezpečí 

 znepřístupnění nepotřebných důlních děl 

 volba druhu výztuže 
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 umístění zařízení v důlních dílech 

 dálkové ovládání strojů 

 vytváření bezpečnostních dutin 

 vyvolání otřesů za nepřítomnosti lidí 

 ochrana a vypínání elektrických zařízení 

 

V závěrečné fázi dobývání porubu 364 200 bude na línii ukončení porubu v místě 

působení hran nadložních slojí provedena odřezávací BTPVR od ochranného pilíře 

základny č. 364 292. 

3.2.7 Hydrogeologické poměry a opatření 

Na základě Vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb., § 195 jsou doly OKR zařazovány z hlediska 

nebezpečí ohrožení přítoky a průvaly vod na doly s nebezpečím průvalu vod  

a bez nebezpečí průvalu vod. Důl ČSM je výnosem Obvodního báňského úřadu ze 

dne 6. prosince 1989 zařazen mezi doly s nebezpečím průvalu vod z důvodu výskytu 

štěrkopísků, tzv. detritu na povrchu karbonských vrstev. Rovněž z hlediska používané 

technologie dobývání stěnováním na řízený zával je nutné zohlednit nevyplněné prostory 

ukončených porubů, případně tektonické útvary, v jejichž prostorách se nachází voda a to 

jak technologická, tak vázaná v dutinách a pórech. Z tohoto důvodu je nezbytné pro 

rozfaraváná pracoviště vypracovat projekty odvodnění a hydrologických opatření.  

S postupujícími ražbami budou na důlních dílech instalována elektrická čerpací 

zařízení typ KDDF 80, popř. vzduchová čerpadla XDA-1000. Tato budou napojena na tzv. 

systém odpadního potrubí, jehož součástí jsou přečerpávací stanice s odstředivými 

čerpadly. Pomocí těchto čerpadel bude použitá voda přečerpávána odpadním potrubím do 

hlavní čerpací stanice a odtud až na povrch.  

Výše uvedené čerpací jednotky a stanice budou následně využity při dobývání porubu. 

Čerpání důlních vod stanovuje Vyhláška ČBÚ č. 22/1989 Sb. ve  znění § 205-211.  

Bezpečnostní opatření pro čerpání odpadní vody na přípravných ražbách a dobývání 

upravuje následně Technologický postup. 

3.2.8 Nakládání s důlními vodami 

Organizace se řídí při nakládání, odvádění a vypouštění odpadní respektive důlní vody 

zákonem č. 157/2009 Sb. [16]. 
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4 Návrh technologie dobývání 

 

Porubní blok 364 200 navrhuji dobývat metodou směrného dobývání z pole na řízený 

zával. K výběru této metody mě vedly následující zkušenosti [2]: 

 jedná se v současnosti o nejrozšířenější metodu dobývání v podmínkách 

karvinského revíru, 

 skladba nadložních hornin vytváří podmínky vhodné pro zavalování za 

postupujícím porubem, 

 ražbou přípravných děl je možné upřesnit litologii ložiska, 

 možnost provedení degazace ve větším časovém předstihu, 

 vzhledem k předpokládané exhalaci metanu možnost dokonalejšího větrání porubu. 

4.1 Charakteristika porubního bloku 364 200 

Porub 364 200 bude prvním dobývaným porubním blokem ve 2a kře. Geometricky je 

omezen na severu poruchou „A“ na jihu poruchou „B“. Jeho západní část je vymezena OPJ 

Sever. Východní omezení bloku je limitováno délkou vedené porubní fronty, která je 

navržena v optimální délce cca 200 m. Základní charakteristika porubního bloku je 

uvedena v tabulce 9.  

Tabulka 9 Základní geologicko-technické údaje porubního bloku 364 200 
 

směrná délka porubu 592 m 

délka porubní fronty  198 m 

průměrná mocnost sloje 2,0 m 

průměrný úklon sloje v bloku 2° 

množství těžitelných zásob   967 (kt) 

4.2 Technologické zařízení porubu 

Pro zvolenou technologii dobývání porubního bloku 364 200 vycházím ze zkušeností 

nasazení mechanizovaných celků v již dříve exploatovaných porubních blocích, které byly 

dobývány v obdobných geologických podmínkách.  Základní přehled strojního a elektro 

vybavení porubu uvádím (viz tab. 10). 
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Tabulka 10 Přehled vybraných technologických zařízení v porubu 364 200 

 

dobývací kombajn Eickhoff SL 300 (1138 kW/3,3 kV) 

mechanizovaná výztuž v porubu Bucyrus DBT 1300/3100 

mechanizovaná výztuž spodní úvrať porubu Bucyrus DBT 1520/3100 prodloužená 

mechanizovaná výztuž horní úvrať porubu Bucyrus 1520/3100 prodloužená 

porubový sběrný dopravník PF 6/1042 

podporubový sběrný dopravník PZF-11(PF 4/1132) 

drtič uhlí DU 3 P 5 

pásové dopravníky  DP 1200/1 (4x 100 kW/1000 V) 

pásové dopravníky Ostroj 1200/2x250 kW/1000 V) 

elektrozařízení silnoproudé trafostanice, stykače, kabely,  

elektrozařízení slaboproudé signalizace, čidla, analyzátory, telefony 

4.2.1 Posloupnost prací při přípravě porubního bloku 364 200 

Po obfárání porubního bloku tj. propojením vtažné a výdušné chodby začne její 

vybavování instalací porubové výztuže v prorážce, dále montáží porubového sběrného 

dopravníku, dobývacího kombajnu, podporubového sběrného dopravníku spolu s drtičem 

uhlí. Další pracovní operací bude instalování hydraulických a elektrických rozvodů pro 

ovládání a chod strojních a mechanizovaných celků v porubu. Přístupová chodba  

č. 364 220 bude vybavena hydraulickými agregáty, čerpacími jednotkami pro odvod 

užitkové vody, dále elektro-zařízeními sloužící pro bezpečný a plynulý provoz dobývání 

porubního bloku. 

4.2.2 Způsob a postup dobývání 

Porubní blok 364 200 bude dobýván metodou směrného stěnování z pole na řízený 

zával. Rozpojování uhelného pilíře bude prováděno válcovým kombajnem jízdou do plné 

zabírky v jednom směru a nakládáním rozpojené horniny na porubový dopravník 

v opačném směru popř. jízdou dobývacího stroje do plné zabírky v obou směrech. Způsob 

rozpojení horniny a její nakládání upřesní Technologický postup. 
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4.2.3 Způsob odtěžení horniny z porubu 

Vytěžená hornina bude z porubního bloku 364 200 odtěžována po porubovém 

hřeblovém dopravníku a podporubovém zařízení a vedena pásovou soupravou po úvodní 

chodbě č. 364 220 a dále důlními díly č. 371 280/1, 371 280, 371 290/1, 371 290, 437 20 

na úroveň 4. patra (- 630 m) do zásobníku č. 426. Následně velkoprostorovými vozy do 

akumulačního zásobníku č. 2 v blízkosti skipové jámy lokality Sever. Pásový dopravník na 

chodbě č. 364 220 bude s postupem porubu postupně zkracován a likvidován. 

4.2.4 Doprava materiálu do porubu 

Doprava a výkliz materiálu z oblasti porubu 364 200 jak v průběhu přípravy porubního 

bloku, vlastního dobývání, tak v případě ukončení jeho exploatace a překlizu strojních 

celků, dalšího materiálu bude zajišťován kontejnerovou dopravou pomocí závěsných 

lokomotiv typové označení (LSP 70 DO, DLZ 110 F, 210 F) po závěsné drážce s typovým 

označením ZD 24A, C, C/100, D/130. 

4.2.5 Způsob udržování úvodní (těžní) chodby 

Porubní blok 364 200 je prvním dobývaným blokem ve sloji 36 v oblasti 2a kry. 

Z hlediska zvolené technologie dobývání tj. směrným stěnováním z pole na řízený zával 

bude nutné úvodní (těžní) třídu č. 364 220 udržovat jako výdušnou třídu pro následně 

plánovaný porubní blok 364 202. V místě zvýšených tlaků bude nutné provést zajištění 

chodby pomocí dřevěných hraní s určeným rozestupem.  

4.2.6 Přívod energie pro provoz porubu 

Pro rozvod tlakové vody, stlačeného vzduchu, odpadní užitkové vody bude využito 

potrubních řádů instalovaných již v průběhu přípravných ražeb. Rovněž tak bude 

v průběhu přípravných ražeb prováděna montáž silnoproudé a slaboproudé kabeláže pro 

napájení strojních a elektrických celků (viz. kap. 4.2.1). 

4.2.7 Degazační vrty a jejich likvidace 

Degazace porubu bude realizována pomocí vstřícných vrtů z výdušné chodby  

č. 364 240. Během dobývání porubu 364 200 dojde k přechodu degazačních vrtů porubem. 

Vrty budou během přechodu likvidovány a pokud to podmínky dovolí ponechány. 

S ohledem na zajištění bezpečnosti přechodu těchto vrtů je stanoven předstih porubu na 

vzdálenost 6 metrů kdy je potřeba vrt odpojit a zaslepit. 
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4.2.8 Nebezpečí samovznícení 

Z důvodu zařazení sloje č. 36a,b podle čl. 27 odst.1a Rozhodnutí OBÚ ve smyslu 

ustanovení § 187 Vyhlášky ČBÚ č. 22/1980 Sb. z hlediska samovznícení uhlí do kategorie 

II – reaktivní uhlí musí být před zahájením dobývání porubu zpracován projekt prevence 

samovznícení uhlí, který bude součástí technologického postupu pro dobývání porubu.  

4.2.9 Instalace kontinuálních analyzátorů CO, CH4 

Kontinuální analyzátory CO, CH4 budou instalovány na úvodní a výdušné chodbě  

a začátku SVO. Způsob jejich umístění v důlním díle upravuje Technologický postup. 

4.2.10 Ochrana proti přenosu výbuchu uhelného prachu 

Porub 364 200 bude chráněn proti přenosu výbuchu uhelného prachu 

protivýbuchovými uzávěrami. Tyto PVU budou v provedení soustředěné vodní. Stavba 

těchto uzávěr bude probíhat v průběhu přípravných ražeb. Způsob jejich zhotovení 

upravuje Vyhláška ČBÚ č. 22/1989 Sb. 

4.2.11 Opatření ke snížení prašnosti 

Z důvodu eliminace přenosu uhelného prachu bude dobývací komplex i dopravní 

zařízení vybaveno postřiky s vodní mlžnou clonou. 

4.2.12 Protipožární a protizáparová prevence 

Protipožární a protizáparovou prevenci v důlních dílech upravuje Vyhláška ČBÚ  

č. 22/1989 Sb. Ke zdolávání důlního požáru bude pracoviště vybaveno důlním požárním 

vodovodem kladeným v průběhu přípravných ražeb. Přesypy pásových dopravníků budou 

v průběhu ražeb vybaveny hadicovými skříněmi a podél pásových souprav budou 

rozmístěny zásoby kamenného prášku v přenosných obalech.  

4.2.13 Bezpečnost práce 

Bezpečnost práce v provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým 

způsobem v podzemí se řídí zejména Vyhláškou ČBÚ č. 22/1989 Sb. Dále je upravena 

v dalších bezpečnostních předpisech a nařízeních vč. technologického postupu pro 

příslušné pracoviště. 
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5  Technicko-ekonomické zhodnocení návrhu 

 

Nejprve chci zdůraznit, že náklady uvedené v tomto zhodnocení jsou vzhledem 

k předpokladům ve vývoji spotřebitelských cen pouze orientační. Ceny vstupních surovin, 

energií, mezd, a dalších odvodů se mohou v důsledku pohybu měnových kurzů v průběhu 

přípravy a dobývání porubu 364 200 pravděpodobně změnit.  

Pro plánované ražby a dobývání jsem neuvažoval ve větší míře s nasazením nových 

technologických celků, které by zásadně navýšily cenu investičních nákladů.  

 

Náklady:   tis. Kč  

 

celkové náklady (vyjmenované druhy) tis. Kč                                              217 797 

z toho: 

náklady na provozní metráž   tis. Kč     96 403 

náklady na vybavení porubu   tis. Kč     43 892 

náklady na těžbu    tis. Kč     65 694 

náklady na likvidaci porubu   tis. Kč     11 808 

 

náklady na provozní metráž  tis. Kč     96 403 

z toho: 

spotřeba materiálu    tis. Kč     48 776 

náklady na opravy a udržování  tis. Kč       9 896 

personální náklady    tis. Kč     37 731 

 

náklady na vybavení porubu  tis. Kč     43 892 

z toho: 

spotřeba materiálu    tis. Kč     21 972 

náklady na opravy a udržování  tis. Kč       8 341 

personální náklady    tis. Kč     13 579 
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náklady na těžbu    tis. Kč     65 694 

z toho: 

spotřeba materiálu    tis. Kč     21 923 

náklady na opravy a udržování  tis. Kč       5 575   

personální náklady    tis. Kč     38 196 

 

náklady na likvidaci porubu  tis. Kč     11 808 

z toho: 

spotřeba materiálu    tis. Kč       2 122  

náklady na opravy a udržování  tis. Kč             0 

personální náklady    tis. Kč       9 686 

 

celkové náklady (vyjmenované druhy) Kč/t          742  

ostatní náklady    Kč/t       1 355  

náklady úhrnem    Kč/t       2 097  

předpokládané tržby    Kč/t    2 512 

výsledek hospodaření zisk   Kč/t          415 

 

vyjmenované druhy nákladů       tis. Kč 217 797 

ostatní náklady a činnosti       tis. Kč 397 557 

náklady celkem       tis. Kč 615 354 

předpokládané tržby       tis. Kč 737 021 

výsledek hospodaření       tis. Kč 121 667 
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Z výše uvedeného technicko-ekonomického zhodnocení návrhu přípravy a dobývání je 

zřejmá skutečnost, že po odečtení všech finančních položek tvořících nákladovost bude 

exploatace porubního bloku 364 200 v rámci podnikatelského záměru spol. OKD finančně 

výhodná. 
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Závěr 

Při zpracování tématu zadané bakalářské práce jsem vycházel jak ze svých vědomostí 

získaných při studiu na HGF VŠB-TU, tak z odborných zkušeností technicko-

hospodářských zaměstnanců Důlního závodu 2, kteří mi byli nápomocni v jednotlivých 

odborných oblastech.  

Jejich rady a připomínky jsem akceptoval a v průběhu zpracování této práce je 

postupně zapracoval do příslušných kapitol.  

S ohledem na stanovený rozsah bakalářské práce musím podotknout, že některé 

kapitoly nejsou zpracovány tak, jak by daná problematika vyžadovala. Tato skutečnost 

podle mě v žádném případě nesnižuje věcnou a obsahovou stránku mé práce. 

Situování přípravných důlních děl pro rozfárání porubního bloku 364 200 je řešeno 

v návaznosti na vyražená důlní díla, kdy jsem vycházel z ověřených geologicko-

hornických informací tj. výskyt tektonických poruch v průběhu ražeb. Geometrie 

porubního bloku je rovněž omezena průběhem velkých zlomových tektonik, které byly 

zjištěny na základě prováděných ověřovacích geologických vrtů ve sloji.  

Závěrem mohu konstatovat, že na základě technicko-ekonomického zhodnocení 

provedeného v kapitole 5 bude vydobytí porubního bloku 364 200 po odečtení všech 

nezbytných položek vynaložených v průběhu realizace jeho přípravy pro organizaci 

z hlediska podnikatelského plánu finančně výhodné.  
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