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Anotace 

V této bakalářské práci je zpracováno porovnání a ekonomické zhodnocení 

různých způsobů rozjedu porubů v podmínkách dolu Paskov. V úvodu této práce 

jsem popsal historii a možnou budoucnost dolu Paskov. V průběhu vzniku této 

bakalářské práce byl v rámci restrukturalizace společnosti OKD a.s. změněn 

název dolu Paskov na Závod 3. Nicméně protože zadání závěrečné práce bylo 

zveřejněno před touto změnou názvu, bude v této bakalářské práci používán starý 

název důl Paskov. Následně popisuji sloj 074 (21a) se zájmovou oblastí 

s porubem č. 074 799, který mi sloužil jako model pro srovnatelné podmínky tří 

různých metod rozjezdu porubů na dole Paskov. V dalších kapitolách tyto metody 

rozpracovávám a zhodnocuji jejich výhody a nevýhody. Následně všechny tyto 

metody ekonomicky srovnávám a vyhodnocuji. V závěru bakalářské práce 

vyhodnocuji, která z metod je nejefektivnější a ekonomicky nejvhodnější do 

podmínek kterými disponuje důl Paskov. 

Klíčová slova: stěnování, porub, prorážka, chodba, důl Paskov 

Summary 

In this Bachelor thesis is compiled the comparison and economic evaluation of 

different ways to drive down coalface with connection of conditions in mine named 

Paskov. OKD a.s. has been restructuring so the name of mine Paskov was 

changed to Závod 3  during creation this Bachelor thesis. However, final Bachelor 

thesis was assignment before the name was changed. I decided to use old name, 

which will be mine Paskov, let´s say term, in whole thesis.  At the beginning of this 

Bachelor thesis, I described the history and the possible future of the mine 

Paskov. Then I described seam 074 (21a) with the coalface no. 074799, which has 

served me as a model for similar conditions for three different methods starting 

coalface mine Paskov. In next chapters, I elaborated these methods and assessed 

their advantages and disadvantages. Subsequently, I compared these methods 

and evaluate economically. At the end of the Bachelor thesis I evaluated which 

method is the most effective and economical in the best conditions available mine 

Paskov. 

Keywords: longwall mining, coalface, cut-though, gate road, mine Paskov 
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Úvod 

V dnešní době, kterou provází celosvětová krize v hornictví, je uhlí a 

zejména to koksovatelné, pořád strategickou a tedy velmi důležitou surovinou. 

V celosvětové spotřebě energie, se podílí téměř jednou třetinou na její výrobě. 

Podle vědeckých poznatků a odhadů, které jsou ze seriózních tedy 

důvěryhodných zdrojů, se předpokládá, že zásoby této celosvětově strategické 

suroviny, při současné spotřebě by známé zásoby všech druhů uhlí vydržely 

přibližně 300 let [5]. To platí při předpokladu, že zachováme stávající spotřebu na 

dnešních limitech. Pořád to z ní dělá velmi cennou a důležitou komoditu, i 

v porovnání  například s ropou. Ropu, jako takovou, je podle současných 

dostupných zdrojů a informací, možno těžit přibližně necelých sedmdesát let. Tak 

jsou odhadovány celosvětové zdroje v dnešní době. 

V České republice je v dnešní době jen jedna společnost, která se zabývá 

průmyslovou těžbou černého uhlí a tou je firma OKD a. s.. Co se týče koncepce 

energetické politiky České republiky je tato těžební společnost do značné míry 

znevýhodněna oproti jiným zahraničním společnostem. Jedná se například o 

formu přímých státních dotací na těžbu této suroviny. Také nevýhodou a ne málo 

podstatnou, jsou podstatně horší geologické podmínky, při těžbě uhlí, této 

strategické suroviny. Pokud tedy společnost OKD a. s., chce v budoucnosti být 

konkurenceschopná, přes všechny zhruba uvedené komplikace a překážky, tak 

bude s největší pravděpodobností a to se v dnešní době už děje, zajistit 

efektivnější způsob těžby. Také při snížených financích musí hledat úspory ve 

výrobních nákladech a zvyšovat produktivitu práce, kterou nastavila společnost při 

současném trendu vývoje na světovém trhu. 

V této bakalářské práci se budu snažit porovnat výhody a nevýhody tří 

různých způsobů rozjezdů porubů, a to na dole Paskov v dobývacím poli Staříč. 
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1 Geologická a důlně technická charakteristika 

předmětné oblasti 

1.1 Historie Dolu Paskov 

Prvotní geologický průzkum v okolí Frýdku-Místku a přilehlých obcích se 

datuje již od začátku dvacátého století. Výstavba důlních jam dolu Paskov, byla 

zahájena v roce 1960. V roce 1962 započala výstavba jam dolů Staříč. Tyto jámy 

byly zařazeny jako díla s vysokým stupněm ohrožení vodou a plynem. 

V roce 1994 byl důl Paskov sloučen s dolem Staříč. Společný název si 

zachoval, jako důl Paskov. V roce 1999 se ukončila těžba v prostoru původního 

dolu Paskov. Nynější dobývací prostor dolu Paskov má rozlohu 42,5 

km2(viz.obr.č.1). Nyní se již těží pouze v dobývacím prostoru dolu Staříč. Tento 

dobývací prostor má 3 lokality[3]. 

Staříč I. - ve Sviadnově  

Staříč II - ve Staříči 

Staříč III - v Chlebovicích 

 

Jaká bude perspektiva dolu Paskov je podmíněno množstvím bilančních 

zásob, které činí odborným odhadem 40 000 000 tun kvalitního koksovatelného 

uhlí. Také ale záleží na ekonomické situaci jak u nás, tak i ve světě. 
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Obrázek č. 1 - Dobývací prostor Dolu Paskov [7] 

1.2 Současnost dolu Paskov 

V roce 2015 byla evropskou komisí sídlící v Bruselu potvrzena a schválena 

dohoda mezi Českou republikou, kterou zastupovalo ministerstvo průmyslu a 

obchodu ČR a společností OKD a.s./NWR ohledně budoucnosti dolu Paskov [4]. 

Základem této dohody je zachování těžby na dole Paskov nejméně do roku 

2017, na vlastní podnikatelské riziko. Také z vlastních prostředků zajistí 

technickou likvidaci dolu. Naproti tomu Česká republika poskytne dotaci 

600 000 000,-- Kč na pokrytí sociálních výdajů. Například: odstupné a 
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rekvalifikace pro zaměstnance, které budou souviset s uzavřením dolu Paskov. 

Tato dohoda byla vytvořena kvůli možnému dopadu případného útlumu dolu 

Paskov, ohledně sociálně-ekonomické situace v regionu. Obě strany, jak OKD a. 

s. / NWR tak MPO ČR, nakonec uzavřely oboustranně akceptovatelný kompromis. 

Dohoda má ale několik pojistek. V případě, že by tři čtvrtletí za sebou klesla cena 

koksovatelného uhlí, podle světového indexu pod 110 USD / tuna, tak by uzavřená 

dohoda byla neplatná a pokračovalo by znovu jednání o jiném řešení dané 

situace. Dohoda by také pozbyla platnosti tehdy, kdyby čistý zisk dolu po sobě 

následujících čtyřech čtvrtletích byl v kladných číslech. Společnost OKD a. s. si 

také zajistila, ve smlouvě, možnost pokračovat v těžbě i po roce 2017, pokud bude 

těžit se ziskem[5]. 

V současné době je úroveň přípravy a dobývání ložisek na dole Paskov 

v hloubkovém rozpětí  890 - 1 150 metrů pod povrchem. Počítá se s roční těžbou 

uhlí okolo 800 000 až 1 000 000 tun ročně. 

1.3 Stratigrafie dolu Paskov 

V dobývacím prostoru Staříč je produktivní karbon zastoupen spodní částí 

Ostravského souvrství hlavně Petřkovickými a také Hrušovskými vrstvami. 

Petřkovické vrstvy mají mocnost 670 - 750 metrů. Jsou rozděleny na spodní a 

vrchní uhlonosnou část. Hrušovské vrstvy se pohybují zhruba o celkové mocnosti 

cca 750 metrů. Jsou také rozděleny na spodní a vrchní část. 

Abych vytvořil alespoň teoreticky srovnatelné podmínky pro tři metody 

rozjezdů porubů (prorážky, chodby a chodby s lemovkou) vybral jsem si sloj 074 

(21a) se zájmovou oblastí pro porub č. 074 799 (viz.obr.č.2). 

1.4 Charakteristika předmětné oblasti 

Sloj 074 (21a) náleží z pohledu stratigrafie do svrchní části Petřkovických 

vrstev Ostravského souvrství. Úklony sloje se pohybují od 0° do 32°. Zájmová 

oblast porubu č. 074 799 je vymezena ze severu výplní koryta fosilního říčního 

toku, z východu je omezena rozsáhlou tektonickou dislokací - poklesem 

s amplitudou cca 30 metrů. Na jižní straně tvoří ohraničení bloku porubu odštěp 
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cca 80 cm mocné lávky drceného uhlí do podloží. Dobývání porubu 074 799 bude 

probíhat v oblasti možného výskytu vtisků nadložních pískovců do sloje, výrazná 

slojová tektonika v porubním bloku byla zjištěna na třídě č. 074 5357/2 a má 

charakter dvou za sebou jdoucích tektonických poruch s amplitudami 2,5 - 4,4 

metrů. Mocnost sloje se bude dle předpokladů pohybovat nejčastěji v rozmezí od 

139 - 185 cm. (místně až 200 cm.) 

 

Obrázek č. 2 - Mapa sloje [2] 
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Nadloží sloje 074 (21a) je tvořeno dle profilu vrtu číslo III-1163-04 velmi 

mocnou vrstvou jemnozrnného světlešedého pískovce - 8,07 metrů, pozvolně 

přecházející do dalších vrstev pískovců, místy rozpukaných a nepravidelně 

laminovaných, o celkové mocnosti až 16,55 metrů (celkem čtyři lavice). 

Pískovcové vrstvy jsou následovány vrstvou tmavošedého písčitého prachovce o 

mocnosti 1,0 metrů a sloji 0,75 (21b) o mocnosti 0,55 metrů. 

Podloží sloje 074 (21a) je tvořeno vrstvou kořenového písčitého prachovce 

o mocnosti 3,0 m, následovanou vrstvami jemnozrnného světlešedého pískovce o 

mocnosti 3,45 metrů a 3,0 metrovým tmavošedým prachovcem se zuhelnatělou 

rostlinnou drtí o mocnosti 1,42 metrů v nadloží neidentifikované sloje o mocnosti 

0,4 metrů. 

Strukturně - tektonické poměry jsou poměrně variabilní. V předmětné 

oblasti porubu č. 074 799 je zaznamenán výskyt významných slojových 

tektonických poruch - pokles s amplitudou 2,5 a 4,4 metrů. Ražbou průzkumného 

kanálu č. 074 3799/9 nebyly tyto anomálie zachyceny, v kanále byl zaznamenán 

výskyt tří přesmyků s amplitudou 0,6 - 0,8 metrů. 

Délka prorážky: 168 metrů 

Směrná délka porubu: cca 370 metrů 

Porub bude rozvinut z výchozího kanálu 074 3799 

2 Rozjezd porubu z prorážky 

Prorážky jsou krátká důlní díla spojující dvě chodby nejčastěji po úklonu 

sloje. Razí se většinou jen v mocnosti sloje, tedy bez přibírky průvodních hornin[6]. 

V dnešní době však záleží na rozhodnutí technologické komise, zda přibírku 

průvodních hornin provedeme či nikoliv. Šířkou profilu prorážky určujeme její 

funkčnost. U prorážek, které tvoří výchozí bázi stěnového porubu, šířka závisí na 

nasazené technologii dobývání v porubu. To znamená na – dobývacím  stroji 

(např. kombajn KGE 710F a pluhy GH-9,RHH 800, nebo souprava PL 82.1), 

dopravníku a hlavně na volbě  výztuže v porubu- buď individuální hydraulickou 

nebo mechanizovanou výztuž. 
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Pokud se jedná o dobývání mocných slojí, tak ty se razí v lávkách, ale na 

dole Paskov se tato metoda nepoužívá a to s ohledem na malou mocnost slojí. 

Proto se v této bakalářské práci o této metodě nebudu zmiňovat. Na dole Paskov 

se mocnosti bilančních slojí pohybují v rozmezí 0,8 - 2,0 metrů. 

 

2.1 Prorážka v předmětné oblasti 

Porub realizujeme propojením dvou důlních děl prorážkou. Jedná se o 

úvodní (těžní) třídu č. 074 5259 a výdušnou třídu č. 074 5357/2. 

Ve slojích malé a střední mocnosti, ploše uložených prorážek razíme 

nejčastěji za pomocí ručního vrtání a trhací práce[1]. Tak to bude i v tomto 

případě. Kanál bude ražen nadvakrát, tzn. Nejprve bude ražena jeho pravá 

polovina o šířce 3,5 metrů a následně pak bude kanál rozšířen na šířku 6 metrů 

dle požadavku.  Nakládání rubaniny bude zajištěno škrabákovým nakladačem 

nebo ručně do pontonu. Větrání bude separátní foukací. 

Pro zvolený porub č. 074 799 jsem zvolil mechanizovanou výztuž. Proto 

prorážku realizujeme o šířce 6 metrů s čistou výškou 1,5 metru. V případě potřeby 

se bude provádět přibírka nadloží. Tato prorážka bude rozdělena na tři oddíly. 

Každý z nich o šířce cca 2 metry. Dva oddíly budou sloužit jako těžní oddělení. 

Třetí bude sloužit jako lezní oddělení a technické-pro rozvod potřebné 

infrastruktury, ale taky pro větrání.  Zajištění prorážky budeme provádět pomocí 

ocelových TH rovin váhového stupně TH 29, rohových dílů TH 29 a individuální 

hydraulické výztuže (IHV) (viz.obr.č.3). 
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Obrázek č. 3 - Ražba kanálu (prorážky) v profilu LB -09 šířky 6,0m [2] 

Mechanizovaná výztuž i porubový hřeblový dopravník  budou dopraveny 

pomocí závěsných lokomotiv po drážce k prorážce. Jednotlivé díly soupravy 

budou do prorážky vtaženy smykem až na místo určení, kde se budou tyto díly 

kompletovat dohromady(viz.obr.č.4). 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 4 - Instalace žlabů a sekcí do porubu [2] 
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Rozjezd porubu bude tedy proveden standartním způsobem ve sloji. 

Individuální hydraulická výztuž na pilířové straně bude postupně pleněna a 

odstraňována a porub bude následně přecházet do těžebního režimu. IHV bude 

postupně vypouštěna z prorážky na přilehlou třídu. 

2.2 Výhody klasické prorážky 

- Po náklizu okamžitý rozjezd v těžebním režimu(viz.obr.č.5). 

- Nespornou výhodou je nenáročnost na technologii ražení (trhací práce a 

škrabáková souprava). 

- Předností ražby prorážky je zvolená technologie, která umožňuje ražbu ve 

sloji při větších úklonech. 

- Nízké náklady na ražbu prorážky (ražba v uhlí, menší profil, nemusí být 

kladena dopravní drážka, menší průměry potrubí apod.). 

- Můžou se použít i repasované díly (TH roviny). 

- Vhodná pro umístění jak mechanizované tak i pro Individuální hydraulické 

výztuže. 

- Za výhodu můžeme počítat i malý počet pracovníků a to s ohledem na míru 

rizika a bezpečnost. Při ražbě chodby je stejný počet pracovníků na směně, 

jedině při kladení dopravní drážky, potrubí, prodlužování TP jsou směny 

(zámečníci) navíc. 

2.3 Nevýhody klasické prorážky 

- Časová náročnost na vyražení prorážky (ražba nadvakrát, případně 

rozšiřování). 

- Dlouhá doba vybavování porubu – nutnost vtahování jednotlivých dílů 

soupravy a sekcí mechanizované výztuže smykem do prorážky a tam je 

montovat. 

- Při náklizu mechanizované výztuže je potřeba vyrazit prorážku větší šířky. 

- Menší únosnost výztuže - při časové prodlevě mezi vyražením prorážky a 

náklizem technologie do prorážky lze počítat s přibírkou počvy, případně 

asanací prorážky před samotným náklizem. 

- Případná ekonomická ztráta. 
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Obrázek č. 5 - Rozjezd porubu z kanálu (prorážky) šířky 6,0 m [2] 

2.4 Ekonomické zhodnocení  

Ekonomické vyhodnocení je provedeno formou kalkulační tabulky (tab. č. 1), 

ve které jsou uvedeny jednotkové ceny materiálů. Tyto ceny jsou v tabulce 

zaokrouhleny na celé Kč, nicméně počítáno je s nezaokrouhlenými cenami.  

Tabulka 1 - Materiálové náklady na vytvoření prorážky [2] 

 

Profil: LB09 TH29 
     Budování: 0,5 

      TR metráže: 168 
      

       
  

Materiál,   MJ Cena KS/kpt MJ / m % Nový Kč Kč celkem 

Výztuže (prům. na 1m) roh. kus kpt 1 135   2,00 100% 2 269 381 259 

Šrouby ks 143   18,0 100% 2 583 433 914 

Roviny kg 17   432,1 90% 6 424 1 079 310 

Krajina (odkor) 3m  (ŠxVxL) ks 995   0,0375 100% 37 6 268 

Tahokov 1200*800mm ks 16 9 45,43 100% 721 121 196 

Rozpínky Fe ks 176   10,0 100% 1 762 295 982 

Patky ks 32   4,0 100% 126 21 235 

Lutny m 437   1 100% 437 73 399 

 0  50mm m 190   2 100% 380 63 840 

ZS (spoj. mat., ventily, řetězy ap.)   360   1 100% 360 60 480 

Ochr. pomůcky   80   1 100% 80 13 440 

Trhací práce   1 350   1 100% 1 350 226 800 

Nádvoří ostatní   100   1 100% 100 16 800 

 (prášek, písek, cement, fošny)               

ostatní   700   1 100% 700 117 600 

CELKEM Kč/m         17 330   

CELKEM Kč         2 911 523 2 911 523 
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Z výsledné tabulky se následně můžeme dozvědět, že se budovalo 

v prorážce co půl metru. Dále jaký se použil materiál, kolik ho bylo zapotřebí a 

jeho aktuální cena za kus, kilogram nebo metr. V tabulce jsou vypočteny 

materiálové náklady na 1 metr prorážky a celková cena materiálu. 

3 Rozjezd porubu pomocí zapluhování z chodby 

Porub realizujeme propojením dvou důlních děl chodbou vyztuženou 

obloukovou výztuží. Jedná se o úvodní (těžní) třídu č. 074 5259 a výdušnou třídu 

č. 074 5357/2 . Protože se jedná o další variantu řešení, tak důlní dílo bude mít 

úplně stejné číslování i úklon jako u předchozí metody. 

Důlní dílo bude vyztuženo obloukovou výztuží profilu OO-O-14/TH 29 (4 

dílný A TYP). Jedná se o výztuž pro díla se sníženým profilem (viz obr. č. 6). Díky 

tomuto profilu je značná materiálová úspora. Také není zapotřebí zesilování 

důlního díla kotvami v nadloží. Po vyražení tohoto důlního díla bude nadloží 

zesíleno nad slojí injektážní kotvou. Tato práce se provádí z důvodu zvýšeného 

tlaku nadloží před prvotním procesem  zapluhování do sloje. 

 

Obrázek č. 6 - Vyztužení chodby TH obloukovou výztuží [2] 
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Porubový hřeblový dopravník a mechanizovaná výztuž budou dopraveny do 

porubu (chodby) přímo po závěsné drážce až na místo určení, kde se budou 

jednotlivé díly soupravy skládat dohromady (viz obr. č. 7). 

. 

 

Obrázek č. 7 - Řez rozjezdu porubu z chodby [2] 

Rozjezd porubu se provede zapluhováním dobývací soupravy do sloje 

z boku výchozího důlního díla. Prvotní zapluhování se provede od spodní úvratě 

v úseku o délce cca 30-40 metrů. Tato délka odpovídá cca 20-25 kusům 

mechanizované výztuže. Před zapluhováním se však v tomto úseku odeberou 

spodní poloviny bočních částí obloukové výztuže (viz obr. č. 8) [3]. 
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Obrázek č. 8 - Příprava před zapluhováním do sloje [2] 

Postupným pluhováním sloje zatlačíme mechanizovanou výztuž 

s porubovým hřeblovým dopravníkem do sloje. 

 

Obrázek č. 9 - Zatlačování mechanizovaného komplexu pomocí dřevěných opor [2] 
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Při tomto zapluhování z chodby, než se zajede do porubu 

s mechanizovanou výztuží do sloje, je nutné budovat buď dřevěné, nebo 

hydraulické rozepře mezi obloukovou výztuž důlního díla a mechanizovanou 

výztuž (viz obr. č. 9). Je to činěno z důvodu opory pro mechanizovanou výztuž 

proti ujetí směrem na zával. Tyto vzpěry je potřeba budovat a používat do doby, 

než bude mechanizovaná výztuž dostatečně zajetá do sloje a upnutá 

(zabudovaná) (viz obr. č. 10). 

 

 

Obrázek č. 10 - Zobrazení zapření mechanizované výztuže [2] 

Když tato prvotní fáze zapluhování bude dokončena, bude se pokračovat 

v dalším úseku směrem k vrchní úvrati porubu. Budou se ubírat další spodní částí 

obloukové výztuže a pluhovaný úsek se bude také posouvat směrem k vrchní 

části úvrati. Při této činnosti musí být všechny automatické funkce mechanizované 

výztuže, jako například - upnutí sekce, tlačení dopravníku nebo překládka 

mechanizované výztuže, přepnuty do manuálního režimu. 
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Obrázek č. 11- Podepření štítu pomocí SHZ [2] 

Také jednou z nejdůležitější části této operace je i fáze, kdy stropní část 

sekce (štít) je částečně podjetá v porubu cca 0,5-1,0 m, ale nemá dostatečnou 

únosnost. V této fázi se tento štít mechanizované výztuže musí podbudovat 

stojkou SHZ, v místě hrany přechodu z důlního díla - chodby do sloje (viz obr. 

č. 11). 
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Obrázek č. 12 - Zapluhovaná souprava [2] 

 

Po zatlačení a vtažení celého dobývacího komplexu do sloje, přejde již 

porub do klasického těžebního režimu (viz obr. č. 12). Individuální hydraulická 

výztuž, která sloužila k podpírání štítů, bude postupně vypouštěna ven z porubu. 

3.1 Výhody rozjezdu z chodby 

- Kratší doba na vyražení. 

- Nižší počet směn na ražbu. 

- Rychlé naklizení a vybavení daného porubu zvolenou technologií. 

- Vyšší únosnost díla - možnost vyražení díla v časovém předstihu před 

náklizem a do doby náklizu možnost využití díla jako dopravní nebo větrní 

cesty. 

- Pracovní kultura při práci – pohyb osob a použití mechanizace. 

- Zvýšení bezpečnosti díky prostornosti pracovního prostoru. 

- Nižší náklady oproti chodbě v klasickém profilu - (oproti klasické ražbě je to 

úspora, ale oproti ražbě prorážky je to ztráta). 
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3.2 Nevýhody 

- Vyšší nákladnost při ražení oproti klasické prorážce (výztuž, materiál, 

profil). 

- zásadní nevýhodou pro ražbu chodby je použitá technologie omezující 

ražbu do úklonu sloje 15° max.18°. 

- Náklady na svorníkování nad slojí před rozjezdem. 

- Při zasvorníkování nebezpečí nevytváření plynulého závalu. 

- Při rozjezdu porubu, nebezpečí zatlačení nebo propadnutí nadloží na 

danou techniku. 

- Složité vtahování mechanizované výztuže do porubu- velký profil výchozího 

díla v poměru na mocnost sloje znemožňuje obudování sekcí. 

- Případná ekonomická ztráta. 
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3.3 Ekonomické zhodnocení 

Obdobně jako při předchozí variantě je ekonomické vyhodnocení zpracováno 

formou tabulky č. 2. 

Tabulka 2 - Materiálové náklady na vytvoření chodby 

Profil: TH 29/14/4 atyp 
    Budování: 0,8 

      TR metráže: 168 
      

       
  

Materiál MJ Cena KS/kpt MJ / m % Nový Kč Kč celkem 

Výztuž TH29  kpt 5 428 1 1,25 100% 6 785 1 139 875 

Spoj TH29 Horní+hladký+Spodní  ks 246 6 7,50 100% 1 843 309 544 

Tahokov 1000*800mm ks 16 14 70,21 100% 1 112 186 849 

rozpínka TH29 ROT 2 kompletní  ks 202 3 3,75 100% 757 127 134 

Patky  ks 32 2 2,50 100% 79 13 272 

Lutny  m 437   1,00 20% 87 14 680 

Ø 100 (5,5 m)  m 341   4,00 20% 272 45 767 

Ø 150 (5,5 m)  m 544   2,00 20% 218 36 585 

Ø 200 (5,5 m)  m 1 227   0,00 0% 0 0 

ZD 24  Kč/m 1 520   1,00 50% 760 127 715 

TP (Stř.+Rozb.+Ucp.)  Kč/m 3 500   1,00 100% 3 500 587 997 

Korunky + tyče  Kč/m 1 295   1,00 100% 1 295 217 570 

Hutní materiál  Kč/m 315   1,00 100% 315 52 854 

Dřevo  Kč/m 461   1,00 100% 461 77 477 

Spoj. mat. Kč/m 457   1,00 100% 457 76 763 

řetězy prov. Kč/m 747   1,00 70% 523 87 828 

Armatury,kohouty,klapy  Kč/m 199   1,00 100% 199 33 501 

Nářádí  Kč/m 98   1,00 100% 98 16 415 

C-ventily,odbočky   Kč/m 181   1,00 100% 181 30 450 

lepení a pěny  Kč/m 572   1,00 0% 0 0 

Náhradní díly Kč/m 1 013   1,00 100% 1 013 170 194 

Pásy TP  Kč/m 664   1,00 0% 0   

Svorníky Kč/m 6 363   1,00 0% 0   

ostatní Kč/m 1 000   1,00 100% 1 000 168 000 

CELKEM Kč/m         20 955   

CELKEM Kč         3 520 470 3 520 470 

 

Z této tabulky můžeme vyčíst, že použitá oblouková výztuž by měla být 

budována s roztečí 0,8 metrů. Také v této tabulce se dozvíte, jaký byl použit 

materiál a kolik ho bylo potřeba. V tabulce je také zohledněno, který materiál by 

mohl být použit jako nový a který jako znovupoužitelný. V tabulce je vypočtena 

cena materiálu za jeden metr důlního díla a celkové materiálové náklady prorážky 

v profilu chodby. 
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4 Rozjezd porubu z chodby s lemovkou 

Protože se jedná o další řešení rozjezdu porubu, tak jen připomínám, že 

důlní díla budou mít všechny základní parametry z předchozích dvou variant. 

Tato metoda je vlastně kombinací dvou předešlých řešení rozjezdů porubů. 

To znamená vyražení chodby a v jejím boku ve směru vedení porubu bude navíc 

vyražena souběžně i prorážka (viz obr. č. 13). 

 Profil chodby bude ve sníženém profilu OO-O-14/TH 29 (4 dílný A TYP) a 

vyražená prorážka v boku díla bude jen o délce 3 metry a výšce 1,5 metrů. 

 

Obrázek č. 13 - Profil prorážky chodby s lemovkou [2] 

 

Do lemovky bude smykem naklizen a smontován porubový hřeblový 

dopravník. Na chodbu budou dopraveny a zapojeny sekce mechanizované 

výztuže, které budou následně po demontáži bočních oblouků chodby vtahovány 

do lemovky. Následně budou sekce připojeny k porubovému hřeblovému 

dopravníku a upnuty (viz obr. č. 14). 
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Obrázek č. 14 - Vtažení mechanizované výztuže do lemovky [2] 

 

Nespornou výhodou tohoto způsobu je urychlení vybavování, neboť je 

možno v době před doražením lemovky naklízet do chodby po závěsné drážce 

(ZD) sekce MV a po náklizu (vtažení) porubového hřeblového dopravníku se může 

započít ihned se vtahováním sekcí do lemovky. Další výhodou je možnost 

pracovat při náklizu nezávisle na zprovozňování sekcí MV a na porubovém 

hřeblovém dopravníku bez vzájemného ovlivňování neboť jsou každý v jiném 

důlním díle. 

Nevýhodou jsou jednoznačně náklady na ražbu dvou děl – chodba + 

lemovka. Další nevýhodou je časový faktor neboť čas, který ušetříme ražbou 

chodby, prodloužíme o čas na vyražení lemovky. Totéž bude samozřejmě i 

v počtu směn na obě ražby. 
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4.1 Výhody rozjezdu s lemovky 

- Rychlé naklizení a vybavení daného porubu zvolenou technologií. 

- Vyšší únosnost díla - možnost vyražení díla v časovém předstihu před 

náklizem a do doby náklizu možnost využití díla jako dopravní nebo větrní 

cesty. 

- Pracovní kultura při práci – pohyb osob a použití mechanizace, nezávislé 

zprovozňování jednotlivých dílů zvolené technologie. 

- Zvýšení bezpečnosti díky prostornosti pracovního prostoru. 

- Okamžitý rozjezd do těžebního režimu (viz obr. č. 15). 

 

4.2 Nevýhody lemovky   

- Největší nevýhodou jsou ekonomické náklady jak na použitý materiál, tak i 

na počet směn potřebný k vyražení obou děl. 

 

Obrázek č. 15 - Porub v těžebním režimu [2] 
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4.3 Ekonomické zhodnocení 

Obdobně jako při předchozích variantách je ekonomické vyhodnocení zpracováno 

formou tabulek č. 3 a 4.. V tabulce č. 3 jsou vypočteny náklady na ražbu chodby, 

zatímco v tabulce č. 4 náklady na ražbu lemovky. 

Tabulka 3 - Materiálové náklady na vytvoření chodby 

Profil: TH 29/14/4 atyp 
    Budování: 0,8 

      TR metráže: 168 
      

        Materiál MJ Cena KS/kpt MJ / m % Nový Kč Kč celkem 

Výztuž TH29  kpt 5 428 1 1,25 100% 6 785 1 139 875 

Spoj TH29 Horní+hladký+Spodní  ks 246 6 7,50 100% 1 843 309 544 

Tahokov 1000*800mm ks 16 14 70,21 100% 1 112 186 849 

rozpínka TH29 ROT 2 kompletní  ks 202 3 3,75 100% 757 127 134 

Patky  ks 32 2 2,50 100% 79 13 272 

Lutny  m 437   1,00 20% 87 14 680 

Ø 100 (5,5 m)  m 341   4,00 20% 272 45 767 

Ø 150 (5,5 m)  m 544   2,00 20% 218 36 585 

Ø 200 (5,5 m)  m 1 227   0,00 0% 0 0 

ZD 24  Kč/m 1 520   1,00 50% 760 127 715 

TP (Stř.+Rozb.+Ucp.)  Kč/m 3 500   1,00 100% 3 500 587 997 

Korunky + tyče  Kč/m 1 295   1,00 100% 1 295 217 570 

Hutní materiál  Kč/m 315   1,00 100% 315 52 854 

Dřevo  Kč/m 461   1,00 100% 461 77 477 

Spoj.mat. Kč/m 457   1,00 100% 457 76 763 

řetězy prov. Kč/m 747   1,00 70% 523 87 828 

Armatury,kohouty,klapy  Kč/m 199   1,00 100% 199 33 501 

Nářádí  Kč/m 98   1,00 100% 98 16 415 

C-ventily,odbočky   Kč/m 181   1,00 100% 181 30 450 

lepení a pěny  Kč/m 572   1,00 0% 0 0 

Náhradní díly Kč/m 1 013   1,00 100% 1 013 170 194 

Pásy TP  Kč/m 664   1,00 0% 0   

Svorníky Kč/m 6 363   1,00 0% 0   

ostatní Kč/m 1 000   1,00 100% 1 000 168 000 

CELKEM Kč/m         20 955   

CELKEM Kč         3 520 470 3 520 470 
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Tabulka 4 - Materiálové náklady na vytvoření lemovky a celkové náklady včetně chodby 

 

 

Z tabulek je možné vyčíst jednak náklady na materiál jednotlivých důlních děl 

(chodba a lemovka), ale i celkovou cenu chodby s lemovkou. V tabulce je 

vypočtena cena materiálu za jeden metr důlního díla a celkové materiálové 

náklady na celkovou délku chodby a lemovky. 

  

Profil: CHD 5 dřevo 
    Budování: 0,6 

      Materiál MJ Cena KS/kpt MJ / m % Nový Kč Kč celkem 

Vzpěra 3 m  m3 2 324 0,15 0,25 100% 579 97 347 

Vzpěra 4 m m3 2 324 0,19 0,32 0% 0 0 

Plaština 3m m3 2 658   0,05 100% 133 22 327 

Krajina (odkor) 3m  (ŠxVxL) m3 995   0,1125 100% 112 18 803 

Lutny (Duflex á30m) m 437   1 20% 87 14 680 

 0  50, m 190   2 50% 190 31 920 

SZ (spoj.mat.,ventily,řetězy ap.) m 100   1 100% 100 16 800 

Ochr.pomůcky m 80   1 100% 80 13 440 

Trhací práce  kg 700   1 100% 700 117 600 

Nádvoří ostatní m 50   1 100% 50 8 400 

 (prášek,písek,cement,fošny)         100% 0 0 

ostatní   500   1 100% 500 84 000 

CELKEM Kč/m         2 532   

CELKEM Kč         425 317 425 317 

        CELKEM CHODBA S 
LEMOVKOU Kč/m         23 487   

CELKEM CHODBA S 
LEMOVKOU Kč         3 945 787 3 945 787 
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5 Technicko-ekonomické srovnání jednotlivých metod 

 

V předešlých kapitolách jsem zhodnotil výhody a nevýhody jednotlivých 

rozjezdů porubů. Od nejstarší metody (z prorážky) k modernější metodě (rozjezd 

z chodby), až po nejmodernější metodu (rozjezd z chodby s  lemovkou). Poukázal 

jsem na finanční náklady jednotlivých metod. Ukázalo se, že ekonomicky je 

klasická prorážka stále nejvýhodnější, a to s částkou 17 330 Kč za metr. Rozjezd 

z chodby v dnešní době stojí 20 955 Kč za metr a nejdražší metoda, tedy metoda 

rozjezdu porubu z chodby s lemovkou, by vyšla na 23 487 Kč za metr. Tyto částky 

však zohledňují pouze cenu za materiál. K tomuto je nutno ještě připočíst náklady 

mzdové. 

5.1 Srovnání mzdových nákladů 

V této kapitole se budu snažit srovnat mzdové náklady, počet směn a dobu 

potřebnou pro vyražení výchozích důlních děl pro zvolené způsoby rozjezdu 

porubu. Abych docílil adekvátního srovnání těchto tří metod, použil jsem interních 

materiálů dolu Paskov. Jedná se o materiály z ražby prorážky č. 074 799, ražby 

chodby č. 112 3407 a ražby lemovky č. 112 3407/1. Výsledky z ražeb č. 112 3407 

a 112 3407/1 jsem upravil tak, aby bylo možné je srovnat s ražbou prorážky č. 

074 799 a to tak, že jsem u všech důlních děl počítal se stejnou délkou. V tabulce 

č. 5 jsou už tedy přepočteny směny, provozní dny a také mzdy na stejnou délku 

ražeb.  

Z výše uvedené tabulky č. 5 vyplývá, že nejrychleji a s nejmenšími 

mzdovými náklady je vyražena chodba (v tabulce jsou započítány pouze směny 

na ražbu). Co se týče časového hlediska, nejdéle bude ražena chodba s lemovkou 

a nejvíce směn a mzdově nejnákladnější vychází ražba prorážky.  
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Tabulka 5 - Mzdové náklady na ražbu jednotlivých děl 

SROVNÁNÍ MZDOVÝCH NÁKLADŮ NA RAŽBU JEDNOTLIVÝCH DĚL 

 PRORÁŽKA CHODBA LEMOVKA 

Profil, parametry díla  šířka 6,0m,  

výška 1,5m 

OO-O-14/TH 29 

ATYP -snížený 

šířka 3,0m,  

výška 1,5m 

Délka díla (m) 168m 168m 168m 

Provozní dny 57,25 dnů 44,8 dnů 38,2 dnů 

Denní postup (m/den) 3,07m 3,75m 4,4m 

Směny na kt.103 na den 24,26 směn 16,52 směn 14,6 směn 

Směny na kt.103 celkem 1389 směn 740 směn 558 směn 

Mzdy v 6.TS na směnu 1.521,- Kč 1.510,- Kč 1.532,- Kč 

Mzdy v 6.TS celkem 2.211.669,- Kč 1.117.400,- Kč 854.856,- Kč 

Pozn. Prorážka je ražena nadvakrát 3,5m + 2,5m, ale souběžně pro zkrácení doby ražby (tzn., razí 

se v předstihu 3,5m a pozpátku se rozšiřuje). 

Po sečtení všech uvedených nákladů vycházejí jednotlivé metody takto: 

- Ražba prorážky   - celkem  5 123 192 Kč 

- Ražba chodby   - celkem  4 637 870 Kč 

- Ražba chodby s lemovkou  - celkem  5 917 963 Kč 

Ve světle čísel nám tedy v teoretické rovině vychází nejlépe ražba chodby, 

ale nesmíme opomenout hlavní úskalí porubu, a to je rozjezd do těžebního 

režimu. Po vyražení a vybavení daného porubu jsou prorážka i chodba 

s lemovkou téměř připraveny k okamžitému najetí do těžebního režimu. Naproti 

tomu porub z chodby má velice komplikovaný rozjezd do těžebního režimu. Tím 

se nákladnost porubu s chodby razantně navýší. 

5.2 Náklady na rozjezd porubu 

Rozjezd porubu je vždy individuální záležitostí. Závisí to na mnoha 

faktorech. Například na tektonických i nadložních podmínkách daného porubu, na 
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oblasti, nebo úklonu sloje, ale také z jaké prorážky bude rozjezd uskutečněn. 

Všechno to jsou proměnné, které se individuálně promítnou na daném porubu. 

Pokud budu vycházet z poznatků nabytých na dole Paskov, tak náklady na 

zapluhování pro jednotlivé metody při rozjezdu porubu budou následující (viz 

tabulka č. 6). 

 

Tabulka 6 – Náklady na rozjezd se zapluhováním 

  PRORÁŽKA CHODBA LEMOVKA 

SMĚNY CELKEM Počet 538 775 538 

POČET PROVOZNÍCH DNŮ Počet 2 8 2 

POČET KLALENDÁŘNÍCH DNŮ Počet 5 9 5 

NÁKLADY CELKEM NA 

ROZJEZD 
Kč 2 002 436 2 884 550 2 002 436 

 

5.3 Celkové náklady 

Po celkovém sečtení materiálových nákladů a mzdových nákladů včetně 

nákladů potřebných na rozjezd porubů u jednotlivých metod, je možné vyčíslit 

následující finanční hodnocení. 

 

- Prorážka   - celkem  7 125 628 Kč 

- Chodba   - celkem  7 522 420 Kč 

- Chodba s lemovkou - celkem  7 920 399 Kč 

Tyto celkové náklady nám ale neukazují ještě další možnou ztrátu, která 

vzniká při zdlouhavém rozjezdu porubu do plynulého těžebního režimu. Jedná se 

o ztrátu způsobenou prodlužováním neefektivní fáze těžby porubu. 
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6 Závěr 

Cílem této bakalářské práce je představit a rámcově porovnat jednotlivé 

způsoby rozjezdu porubů na dole Paskov z ekonomického pohledu. Jako zdroj 

informací jsem použil nejnovější data, s ohledem na dostupnost daných 

technologií využívaných při těžbě černého uhlí. Úvodní část je věnována teorii, 

jenž v sobě zahrnuje stručné představení dolu a popis předmětné oblasti se slojí 

074 (21a) s porubem č. 074 799. Jednotlivé metody přípravy porubu pak jsou 

představeny v následujících statích, s tím, že pro možnost srovnání jsem zvolil 

koncept stejných počátečních parametrů, jenž byly převzaty z porubu č.074 799. 

Jednotlivé výhody a nevýhody daných metod jsou podloženy nákladovými 

kalkulacemi a srovnáním spotřeby materiálu na danou kalkulační jednici. 

Technologický a provozní aspekt vhodnosti použití metod je zmíněn okrajově, není 

předmětem této práce, nicméně hraje v konečném rozhodování podstatnou roli. 

Důležitou nákladovou položkou, jsou mzdové a personální náklady. V konečném 

důsledku jsem rozdělil problematiku na 4 základní oblasti. Na náklady za materiál, 

mzdové náklady (včetně potřeb směn pro provedení), čas, respektive 

harmonogram rozjetí jednotlivých typů ražeb a s tím související náklady na tento 

rozjezd.  

Z čistě ekonomického pohledu vychází jako nejlepší metoda rozjezdu 

porubu formou „prorážky“, jenž je dle dostupných kalkulací ve výši 7 125 628 Kč. 

Tato částka je o 11,2% nižší než nejdražší varianta. Tento rozdíl nelze považovat 

za marginální. S ohledem na tíživou situaci firmy, kdy vlivem rozmachu těžby 

břidlicového plynu a dalších negativních faktorů na globálním trhu, je primárně 

věnována maximální pozornost na snižování nákladů. V kontextu těchto úvah je 

pak zapotřebí zvážit možnost optimalizace nákladů, při spotřebě všech 

nákladových položek, jednotlivých kalkulací. Toto však nebylo předmětem práce, 

nicméně detailním rozborem jednotlivých položek je možno nalézt prostor ke 

snížení nákladů. Rád bych se však tomuto tématu hlouběji věnoval při navazujícím 

studiu. 

Konečné rozhodnutí o zvolení typu prorážky, pak musí být učiněno 

v kontextu strategie firmy. Zajímavým poznatkem z představených výpočtů je, že 
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výsledná nejvýhodnější varianta rozjezdu porubu (prorážkou) je sice nejnáročnější 

ve spotřebě mzdových nákladů, ale v celkovém ekonomickém zhodnocení vyjde 

nejlevněji. To je jistě faktor, který může hrát roli v konečném rozhodování, viděno 

třeba i z pohledu bezpečnosti práce.  

Je rovněž potřeba vzít v potaz, že predikované náklady se můžou měnit 

v závislosti na aktuální situaci daného porubu, sloje. 

Posouzením všech těchto aspektů pak vzejde konečné rozhodnutí, jehož 

primárním podkladem by měla být tato práce. 
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