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Anotace  

Bakalářská práce se zabývá popisem plánu otvírky 40. sloje v 0. kře a přípravy 

porubu 400 006. V úvodu je popsána stručná historie dolu ČSM aţ do dnešní doby. 

Následující kapitola se zabývá geologií 40. sloje a geomechanikou. V další části je popsán 

způsob otvírky, parametry raţených děl a zvolená technologie, způsob větrání. Dále je 

práce zaměřena na odvodnění a hydrogeologii s přihlédnutím na bezpečnostní opatření. 4. 

kapitola se věnuje technicko-ekonomickému zhodnocení otvírky a v závěru se pokusím jej 

zhodnotit. 

 

Klíčová slova: plán přípravy, způsob otvírky, ekonomické hledisko, bezpečnostní opatření 

Annotation  

Bachelor thesis describes the plan of opening in the seam 40. 0. floe and stope 

preparation 400 006. The introduction describes the brief history of mine ČSM to the 

present. The following chapter deals with the geology and geomechanics 40th seam. The 

next section explains the process of opening, the parameters of the mined works and 

selected technology, way of ventilation. Further work is focused on drainage and 

hydrogeology with regard to security measures. Chapter 4 is devoted to technical and 

economic evaluation initiation and conclusion it evaluates. 

 

Keywords: plan preparation, method of opening, the economic aspect, security measure



Seznam zkratek: 

DP -  Dobývací prostor 

OKD -  Ostravsko-karvinské doly 

ČBÚ -  Český báňský úřad 

SPN -  Sub-parabolická výztuţ 

OBC -  orientačního bezpečnostní celík 

OMG -  Odbor měřičství a geologie 

HČS -  hlavní čerpací stanice 

PČS -  pomocná čerpací stanice 

HDD -  hlavní důlní dílo 

DK -  dobývací kombajn 

MV -  mechanizovaná výztuţ 

PVU -  protivýbuchová uzávěra 

BTP -  bezvýlomová trhací práce 
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Úvod 

Důl Československého svazu mládeţe, později Důl ČSM a dnes jen Důlní závod 2 

ve Stonavě existuje jiţ 56 let. Tvoří jej dva těţební závody Sever a Jih. Jeho výstavba 

začala 16. června 1959 a hloubení jam započalo v říjnu téhoţ roku. Na obou závodech bylo 

vyhloubeno 3251 m a hloubení jam bylo ukončeno 1. dubna 1965. Kompletní vybavení 

jam a uvedení do provozu proběhlo v roce 1967. První vytěţená tuna uhlí byla 16. prosince 

1968, tedy po 9 letech od začátku jeho výstavby. Aţ do roku 1990 byl Důl ČSM součástí 

společnosti OKD, Ostravsko-karvinské doly. 1. listopadu 1990 byl vyčleněn a  stal se 

samostatným státním podnikem. 1. ledna 1993, po privatizaci, se Důl ČSM stal odštěpným 

závodem akciové společnosti Českomoravské doly a.s (ČMD, a.s.). Roku 1998 byla 

společnost ČMD, a.s. a tím i Důl ČSM zařazena do koncernu Karbon Invest, a.s. 30. 

listopadu 2005 zanika společnost ČMD, a.s., jejíţ součástí byl Důl ČSM. Ten se po zániku 

stává jedním z dolů vlastnících OKD, a.s. aţ dosud.  

V dnešní době je Důlní Závod 2 (Důl ČSM) jiţ moderním důlním závodem. 

Pouţívaná starší technologie byla kvůli nevyhovujícím vlastnostem v podmínkách, které se 

v dané oblasti a hloubce dnešních prací vyskytuji, nahrazená technologii modernější. Důlní 

Závod 2 vyuţívá moderních technologií, ať uţ dobývacích či razících komplexů 

a průměrně dobývá okolo 2,5 miliónů tun uhlí ročně a vyrazí přibliţně 15 km chodeb či 

překopů. Perspektivita dolu je předpokládaná do roku 2028 a je zaloţená na výsledcích 

předběţných průzkumů a geologických vrtů. Předpokládané zásoby se pohybují kolem 

29 miliónů tun uhlí a rozloha důlního pole je 22 km
2
. Nyní v nelehké ekonomické době pro 

společnost je na dole snaha těţit převáţně koksovatelné uhlí z důvodu jeho vyšší ceny a 

dále pak uhlí energetické.  

Ve své závěrečné práci se budu zabývat plánem otvírky a přípravy porubu, určením 

vhodné technologie pro raţbu v dané oblasti, hydrogeologií, pracovními a bezpečnostními 

postupy pro zpřístupnění 40. sloje. 
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1. Charakteristika ložiska 

1.1. Charakteristika 40. Sloje 

Důlní díla č. 400 020, č. 400 022, č. 400 040, č. 400 060, č. 400 026, č. 400 046, 

č. 400 060 a č. 400 066/1 budou raţena ve sloji č. 40 (504), jeţ náleţí vrstvám sedlovým 

karvinského souvrství. Uvedená důlní díla se nacházejí v 0. kře, která je vymezena na 

severu poruchou „6“ s výškou skoku cca 5 m, na jihu poruchou „X“ s výškou skoku aţ 

350 m, na západě poruchou o výšce skoku cca 20 m a na východě hranicí dobývacího 

prostoru podél polské hranice. Na raţbách č. 400 026 a č. 401 046 se předpokládá nafárání 

cca 3 m a 5 m tektonické poruchy. Vzhledem k litologickému vývoji slojí sedlových vrstev 

nelze vyloučit ověření erozivního charakteru sloje – plošné eroze včetně „korytovitého“ 

vývoje se sníţením mocností aţ o 3 m. Na díle č. 400 040 nelze vyloučit nafárání 

neočekávaných doprovodných tektonik poruchového pásma „X“. [7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 1 - Blokdiagram kerné stavby v dobývacím prostoru Louky (Waclawik 1994  

Ing. Pavlík&Waclawik 1999)  
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V předmětné oblasti je sloj č. 40 vyvinuta v celkové mocnosti od 300 cm do 840 

cm. V porubu č. 400 006 od 350 do 700 cm, průměrně 530 cm. Nejmenší mocnosti sloje 

jsou geneticky spojeny s erozemi. Úklon vrstev je v průměru 10°
 

k SSV. Sloj je poměrně 

čistá, bez anorganických proplástků. Průměrná popelnatost sloje v předmětné oblasti činí 

15 %. Obsah síry nepřekračuje 0,4 %. Obsah prchavých hořlavin v uhelné hmotě dosahuje 

21,5 %, index puchnutí je 3,5 a dilatace je -10. Sloj je kvalitativně zařazena do obchodní 

skupiny IV. 

Nadloţí sloje je tvořeno střednězrným aţ hrubozrnným pískovcem, místy aţ 

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

č. 40 řazeno do kategorie III. Nejbliţší nadloţní slojí je sloj č. 39a (512) ve vzdálenosti 

17 m aţ 36 m, v současnosti se v ní provádějí přípravné práce a dobývá jeden porub 

č. 391 006.  

Bezprostřední podloţí sloje č. 40 je tvořeno kořenovým prachovcem, obsah SiO2 se 

pohybuje do 30 %, podloţí sloje je řazeno do kategorie I. Vývoj sloje v předmětné oblasti 

byl ověřen pouze důlními vrty a překopy č. 5000/1 a č. 529 10.  

Výskyt přírodních léčivých vod a přírodních stolních vod se nepředpokládá. [7] 

 

Obr. č. 2 - Letecký snímek povrchu předmětné oblasti s vyznačením plánovaných por ubů 

(snímek –  zdroj OMG Dolu ČSM –  letecké snímky z roku 2005).  
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1.2. Hydrogeologická charakteristika  

Oblast 0. kry se řadí mezi oblasti se zvýšeným nebezpečím přítoků důlních vod. Je 

to způsobeno polohou kry mezi tektonickými zlomy poruchy „X“ v DP Dolu ČSM a 

poruchou č. 6. Tektoniky vycházejí  na reliéf karbonu. Reliéf je pokrytý zvodnělým 

detritovým horizontem. Výplně tektonických poruch mají částečnou propustnost, zejména 

poruchové pásmo „X“ v blízkosti polské hranice. Zároveň je ověřena velká propustnost 

pískovců a slepenců, kde není vyloučeno sycení vodou v místech kontaktů s tektonickými 

zlomy. Na základě zvýšených přítoků a měření hladin na pozorovacích vrtech v PR a v 

okolních DP lze konstatovat, ţe po zatopení důlních prostorů zlikvidovaného Dolu 

Morcinek se začíná poměrně rychle zatápět původně odvodněný detritový kolektor. Pro 

zachování bezpečného provozu je nutné zvýšené přítoky eliminovat odvodňováním detritu. 

[7] 

1.3. Zařazení z hlediska Geomechaniky 

Z hlediska geomechaniky jsou doly v našem revíru zařazeny dle vyhlášky 

č. 659/2004 Sb. jako doly s nebezpečím důlního otřesu. § 3 této vyhlášky nám upřesňuje, 

ţe kaţdá organizace je povinna mít k řízení protiotřesové prevence pracovníka s funkcí 

geomechanik a pracoviště s nepřetrţitým sledováním a vyhodnocováním seizmické 

aktivity. Dále dle § 4 a regionální prognózy tzn. na základě získaných informací o loţisku, 

fyzikálně – chemických vlastností uhlí a průvodních hornin a dle hloubky uloţení, určí 

části horského masívu, kde nehrozí nebezpečí otřesu. Ze zjištěných informací v oblasti 

40. sloje, není ţádná z oblastí horského masívu bez nebezpečí důlního otřesu.  

V takovém případě přistupujeme k následnému kroku, který nám určuje § 5 

k lokální prognóze. Specifikujeme ji za pomocí úloţních poměrů a dosavadní hornické 

činnosti v dané oblasti. Zařadíme jednotlivé části horského masívu dle stupně nebezpečí 

důlního otřesu (NDO) a to do 1., 2. nebo 3. stupně s nebezpečím otřesu.  

V případě přípravy porubu 400 006 jsou díla zařazena ve 3. stupni NDO, coţ 

znamená podmínku pro průběţnou prognózu.  

Průběţná prognóza, testovací vrtání, individuální pozorování a sledování seizmické 

aktivity nám napomůţe při určování protiotřesové prevence. [1] 
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Protiotřesovou prevenci uvádí § 7, kterým se upřesní jaký průběh a specifikace aktivních a 

pasivních prostředků bude uţito. 

V průběhu raţeb, jsem zvolil formu protiotřesové prevence: 

Aktivní – bezvýlomovou trhací práci OOTP a individuální odlehčovací vrty I. O. V. 

Pasivní – omezení počtu pracovníků v ohroţené oblasti, způsob umístění zařízení 

v důlních dílech, ochrana a vypínání elektrických zařízení, odvolání pracovníků v případě 

nebezpečí, vyvolání otřesu v nepřítomnosti osob v ohroţené oblasti za pomocí trhací práce 

velkého rozsahu. 

Další postupy a opatření určí geomechanik a zapracuje je do technologického 

postupu pro raţbu jako zvláštní opatření proti otřesu tzv. ZOPO daných děl uvedených 

výše a také společně s vedoucím trhacích prací zpracuje technologický postup pro OOTP. 

[1, 6] 
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2. Způsob otvírky  

V současné době jsou v předmětné oblasti 0. kry zahájeny přípravné práce pro 

raţení větrní a těţební základny ve sloji č. 40 chodbou č. 400 080, na kterou naváţe raţení 

chodby č. 400 090. Vytvoření větrní a těţební základny ve sloji č. 40 v 0. kře je plánováno 

v 10/2015.  

Příprava porubu č. 400 006 bude zahájena raţením výdušné chodby č. 400 046 

zaústěné z chodby č. 400 090, její realizace je plánována v období 10/2015 - 2/2016. Na 

raţbu výdušné chodby naváţe v období 2/2016 raţení proráţky č. 400 066, která bude 

z důvodu instalace porubové technologie rozšířena a toto rozšíření bude evidováno jako 

č. 400 066/1. Místo zaústění proráţky bude případně upřesněno na základě tektonické 

poruchy ověřené prodlouţením raţby výdušné chodby č 400 046. V průběhu 2 - 3/2016 

bude raţena úvodní chodba č. 400 026 zaústěná z větrní a těţební základny č. 400 090. 

Chodba č. 400 026 bude ve st. 0-60 m nadcházet důlní dílo č. 529 00 a následně překop 

č. 5000 s celíkem min. 10 m. 

Doraţením úvodní chodby č. 400 026 a probitím do proráţky č. 400 066, 

resp. č. 400 066/1 bude v 6/2016 ukončena příprava porubu č. 400 006 a zároveň vytvořen 

PVP chodbami č. 400 026, č. 400 066, resp. č. 400 066/1 a č. 400 046. 

Pro vzájemné vyraţení chodby č. 400 026 a proráţky č. 400 066, resp. č. 400 066/1, 

jakoţ i pro nadcházení důlního díla č. 529 00 a překopu č. 5000 chodbou č. 400 026 budou 

závodním dolu stanovená bezpečnostní opatření. 

Výše uvedená důlní díla budou raţena s technologií raţení pomocí razícího 

kombajnu vyjma zaráţky chodby č. 400 026 a č. 400 046, které budou raţeny s technologií 

rozpojováním hornin pomoci trhací práce malého rozsahu. Vyztuţování chodeb č. 400 026 

a č. 400 046 bude v profilu SP16 s hustotou budování co 0,5–1,0 m. Proráţka č. 400 066, 

resp. č. 400 066/1 bude vyztuţována v profilu SBR s hustotou budování co 0,5-0,8 m. 

V rámci raţení předmětných, výše uvedených důlních děl je moţno předpokládat 

vyraţení potřebných účelových obtínek a výklenků (např. pro strojní a elektro zařízení). Z 

důvodu zjednodušené evidence mohou být tato důlní díla označena patřičným indexem. 
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2.1. Parametry ražených děl  

Díla porubního bloku 400 006: 

 úvodní chodba 400 026 

 výdušná chodba 400 046 

 proráţka + rozšíření 400 066 + 400 066/1 

Úvodní chodba – směrná délka této chodby se stanovuje 610 m a bude v celé své 

délce vyztuţena nehořlavou výztuţí s hmotnostním stupněm TH29 typu SP s velikostí 

profilu 16, kdy parametry této výztuţe jsou specifikovány v tabulce č. 1. Vzhledem k uţití 

strojních a elektro zařízení bude profil SP 16 rozšířen do Atypu SP 16 s pouţití středové 

THR roviny stejného hmotnostního stupně s délkou 2,5 m umístěnou mezi horní oblouky 

se záloţkami 0,7 m.  Tento Atyp, který vytvoří strojní resp. elektro výklenek bude umístěn 

ve staničení 60 – 80 m a 280 – 290 m. Ke spojení se pouţijí šrouby TH29 v počtu 2 ks 

na kaţdý spoj vyjma profilu Atyp SP, kdy se pouţijí 3 ks a rozpínky ROT v počtu 6 ks 

v případě Atypu SP 7 ks.  

Jako nehořlavé paţení budou pouţita síta, typu Katim stropní a boční. Jako další 

bezpečnostní prvek k zajištění nadloţí budou pouţity svorníky APB. Jejich délka bude 

2,4 m a jsou to tzv. kaplové svorníky, které budou zavrtávány kaţdého 1,5 m s roztečí 1 m 

do stropu na pravé straně díla s odklonem 20° od osy díla. 

Toto zajištění bude začínat ve staničení 80 m a končit ve staničení 605 m. Osovou 

vzdálenost výztuţe volím 0,5 m a maximální vzdálenost výztuţe od čelby 1,2 m. V případě 

nepříznivých podmínek se vzdálenost od čelby zmenší. 

Výdušná chodba – směrná délka je stanovena na 640 m. K vyztuţení bude pouţito 

nehořlavé výztuţe s hmotnostním stupněm TH29 typu SP 16 podobně jako u úvodní 

chodby a jejíţ parametry jsou rovněţ uvedeny v tabulce č. 1.  

Ve staničení 30 – 45 m a 310 – 325 m bude pouţito rozšíření profilu a vytvoření strojního 

resp. elektro výklenku, za pouţití profilu SP velikosti 16. Ostatní parametry pouţité 

výztuţe jsou obdobné jako na úvodní chodbě kromě kaplových svorníků APB, které budou 

začínat na levé straně od staničení 90 m a končit ve staničení 635 m.  
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Proráţka – předpokládaná délka se uvaţuje 168 m. Její výztuţ bude jako 

v předchozích případech nehořlavá, ovšem jiného typu.  

K vyztuţení bude uţito SBR výztuţe s hmotnostním stupněm TH29, která se skládá z THR 

rovin, rohových kusů a na míru upravených boků. Ke spojení těchto částí jsou určeny dva 

typy THŠ šroubů. Klasické, prakticky pouţívané pro jednoduché spojení do sebe dvou TH 

výztuţí, a prodlouţené pro sloţitější spoje tří TH výztuţí. Rozpínky budou kovové 

zpevněné. Jestliţe zůstane uhlí v počvě, pouţijí se patky pod výztuţ, aby nedocházelo 

k jejich zajíţdění do počvy. Osová a maximální vzdálenost výztuţe je totoţná s úvodní a 

výdušnou chodbou.  

Tab. č. 1 - Parametry subparabol ické výztuže [7]  

Výztuže SP - subparabolická 

VÁHOVÝ STUPEŇ TH29 TH29 

VELIKOST - OZNAČENÍ SP16 ATYP SP16 

SVĚTLÝ PRŮŘEZ (m2) 19,7 X 

ŠÍŘKA (mm) 

 

5920 6920 

VÝŠKA (mm) 4240 4300 

POMĚR ŠÍŘKA/VÝŠKA 1,4 1,6 

POČET OBLOUKŮ (ks) 4 5 

POČET THŠ NA SPOJ (ks) 2 2 

DÉLKY (mm) 

HORNÍ OBLOUK 3440 3440 

STŘEDNÍ OBLOUK X 2500 

BOČNÍ OBLOUK 3185 3185 

RÁDIUS (mm) 

HORNÍ OBLOUK 2620 2620 

STŘEDNÍ OBLOUK X X 

BOČNÍ OBLOUK 5950 5950 

POČET 

ROZPÍNEK 

100kN 6 7 

60kN 10 12 
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2.2. Opatření k zajištění bezpečnosti a provozu 

K zajištění bezpečnosti práce a provozu je důleţité stanovení bezpečnostních 

opatření, které upřesňují postupy při raţbě, a co je hlavní, zajistí ochranu zdraví a ţivota 

zaměstnanců. 

Základní opatření: 

 Provádění indikace předepsanými typy zařízení a dodrţování sloţení 

důlního ovzduší dle § 83 vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb., 

 Kontrola sloţení důlního ovzduší v dané oblasti a na pracovištích 

v intervalech stanovených § 109 vyhláškou ČBÚ č. 22/1989 Sb., 

 Dle § 109a  téţe vyhlášky musí být instalovány kontinuální analyzátory 

CH4 a CO. 

 Odebírání vzorků vzdušin k rozboru dle § 110 vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 

Sb., 

 V dané oblasti musí být zřízeny protivýbuchové vodní uzávěry, jejichţ 

umístění a počet se bude řídit vyhláškou ČBÚ č. 22/1989 Sb., 

a č. 10/1994 Sb., kterou se stanoví technické podmínky provedení 

protivýbuchových uzávěr prachových a vodních, ve znění vyhlášky 

č. 361/2009 Sb. 

 Provádění kontroly poprašování a dodrţení vyhlášky ČBÚ č. 5/1994 Sb., 

kterou se stanoví způsob odběru a rozboru vzorků inertního a uhelného 

prachu a směsi inertního a uhelného prachu v uhelných dolech. 

 Dále bude určeno dle vyhlášky ČBÚ č. 659/2004 Sb., zařazení oblasti 

z hlediska nebezpečí důlního otřesu, coţ je řešeno v kapitole zařazení 

z hlediska geomechaniky. 

 Opatření zabývající se samovznícením dle vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb., 

§ 187, musí být zapracováno do technologického postupu projektu 

prevence samovznícení a schváleno závodním dolu. 
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 Hydrologická opatření a zařazení dolu, jenţ řeší kapitola odvodnění 

a nakládání s důlními vodami dle vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb., 

 Důleţitou součástí opatření je i zákoník práce č. 262/2006 Sb. bezpečnost 

a ochrana zdraví při práci a zákon č. 309/2006 Sb. s nímţ je spojeno 

i nařízení vlády č. 361/2007 Sb. o mikroklimatických podmínkách. 

Toto je pouze výčet určitých základních opatření směřujících nejen k raţbě, ale i k 

celému dolu. Podrobněji budou veškerá opatření vypsána v technologickém postupu pro 

raţbu. V kaţdém případě je potřeba se řídit zákonem č. 44/1988 Sb., Horní zákon a 

vyhláškou ČBÚ č. 22/1989 Sb., vztahující se k dolům hlubinným. [1, 4, 5] 
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2.3. Technologie a vystrojení chodeb 

Při práci na raţbě zaráţky úvodní chodby, bude pouţitá technologie ručního vrtaní 

kladivem NVK 03 s pneumatickou podpěrou VP 1000 a nakladač NLH-703. Pro odtěţení 

bude nainstalován hřeblový dopravník s šířkou dopravní trasy 0,5 m typu THD 500. 

 

 

                

          Obr. č. 3 - Vrtací kladivo NVK –  03 

[10]         

Obr. č. 4 - Pneumatická podpěra  VP1000 

[9]

 

Technologie zvolená pro raţbu, ihned po dokončení zaráţky, je razícím komplexem 

společnosti Sandvik Miner MR340-Ex. Tento razící kombajn je konstrukčně uzpůsobený 

k razicím pracím v průvodních horninách o pevnosti aţ 100 MPa.  Nespornou výhodou tohoto 

razicího kombajnu je, kromě moţnosti pouţití v průvodních horninách, i moţnost vybavení 

stroje vrtací technikou REX – ROTH, která umoţňuje zavrtávání svorníků do stropu a 

zároveň disponuje výloţníkem pro samotnou stavbu nehořlavé obloukové výztuţe. Díky 

moţnosti dálkového ovládání vrtací soupravy se zvyšuje i bezpečnost práce, kdy pracovník 

nemusí vstupovat do ohroţeného prostoru. Kombajn Sandvik Miner MR340-Ex znázorněn 

na obrázku č. 5. 
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Obr. č. 5 - Razící kombajn MR340 EX Sandvik Miner  [11] 

 

MR340X-Ex Sandvik Miner – parametry:  

Celková délka [mm] …………………………………………………………….. cca 10300 

Váha (bez ABSE) / (s ABSE) [t] …………………………………………………….  55/62 

Instalovaný výkon (1000 [V], 50 [Hz]) [kW] ………………………………………….  357 

Celková výška (přes otoč) [mm] ………………………………………………….  cca 2050 

Celková výška (včetně kabiny operátora a ochranné mříţe[mm] ………………… cca 2680 

Celková výška (s ABSE) [mm] …………………………………………………… cca 3180 

Šířka nakládacího stolu [mm] …………………………………………………………. 2800 
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Rozšíření nakládacího stolu [mm] …………………………………………………….. 4000 

Poloha nakládacího zařízení nad spodní hranou pásu, max.[mm] ……………………... 710 

Poloha nakládacího zařízení pod spodní hranou pásu, max.[mm] ……………………... 120 

Šířka pásů (housenic) [mm] ……………………………………………………………. 600 

Šířka podvozku, max. [mm] ………………………………………………………….. 2600 

Tlak na podloţí [MPa] ………………………………………………………………… 0,14 

Tlak na podloţí+ABSE [MPa] ………………………………………………………… 0,17 

Vzdálenost od podloţí [mm] ……………………………………………………... 240 / 420 

Rychlost jízdní [m/min] ………………………………………………………... 0 - 5,0 - 8,8 

Rychlost dopravníku [m/s] ……………………………………………………………… 1,1 

Příčný sklon, max.: …………………………………………. v hornině ± [°] / [gon] 5 / 6 

                                ……………………………………………... v uhlí ± [°] / [gon] 8 / 9 

Stoupání ve sklonu, max.: bez strojní přípřeţe ……………………... ± [°] / [gon] 18 / 20 

V průběhu raţby úvodní chodby bude raţena zároveň chodba výdušná za pomocí 

razicího kombajnu společnosti IBS s. r. o. typu SM 160 a také jak je tomu u kombajnu 

Sandvik Miner MR340-Ex s automatickým nakládáním a odtěţením rubaniny z čelby na 

pásový dopravník. Razící kombajn SM 160 je zobrazen na obrázku č. 6. 

Pro odtěţení rubaniny bude pouţito pásového dopravníků typu TP 630A o šíři 

pasového potahu 1000 mm. 

Tab. č. 2 - Parametry pasových dopravníků TP 630  

TYP 

Průměr 
bubnů 

(mm) 

Převodovky Provedení 
Rychlost 

(m/s) 

Výkon 

(t/hod) 

TP 630A 630 PCE 55 P5 1,6 – 2 450 – 560 

TP 630A 630 PCE 75 

P3 

P4 

P5 

1,6 – 2,5 

2 – 2,5 

1,6 – 2 

450 – 710 

560 – 710 

450 – 560 
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Obr. č. 6 - Razící kombajn firmy IBS typu SM -160 [12] 

 

 

Po dokončení raţeb úvodní a výdušné třídy, bude provedena demontáţ obou 

kombajnů a následně reinstalován systém větrání na úvodní třídě z separátního větrání 

sacího na separátní větrání foukací. Tento postup obnáší demontáţ odprašovače, otočení 

ventilátoru a lutnového tahu. Lutnový tah, kterým je vedeno pouţité ovzduší se přeloţí na 

druhou stranu vyraţeného důlního díla proti směru proudění čerstvých větrů směrem k 

překopu č. 5000. Dalším pracovním postupem je doprava a pouţití pásového nakladače 

NLH – 703 s bočním výsypem jenţ je znázorněn na obrázku č. 7, dále pak vrtacího vozu 

VVH-1R a v neposlední řadě montáţ odtěţení THD 500. Pro vytvoření zaráţky proráţky 

bude prvních 6 m pouţito klasické ruční technologie vrtání a trhacích prací malého rozsahu 

a následně vrtacího vozu VVH – 1R, který je na obrázku č. 8. 
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Obr. č. 7 - Nakladač NLH –  703 s bočním výsypem  [8] 

 

 

 

Obr. č. 8 - Vrtací  vůz VVH-1R [7] 
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2.4. Vystrojení chodeb 

Schématické zobrazení způsobu, kterým bude vyztuţená a vybavená úvodní třída 

v profilu SP 16 i za pouţití svorníkové výztuţe je patrné z obrázku č. 9 níţe. Na obrázku je 

viditelné umístění rozpínek typu ROT s kótovanou vzdáleností, a také velikost přeloţení 

konců samotných oblouků spojených za pouţití THŠ šroubů. Obrázek dále ukazuje, vedení 

potrubních řádů, kdy na levé straně díla se nachází potrubí dusíkové, odpadní, klimatizační 

a posléze i tlakové. Na pravé straně úvodní chodby bude umístěno potrubí vodovodní a 

vzduchové. V neposlední řadě je na obrázku znázorněno umístění odtěţení, lutnového 

tahu, dopravní trasy s danou minimální výškou závěsu, dopravní dráţky a nakonec 

umístění elektro kabelů. 

Vystrojení výdušné chodby je totoţné s chodbou úvodní ale se zrcadlovým 

obrazem. Na výdušné chodbě nebude nainstalováno potrubí tlakové pro porub, dusíkové 

potrubí bude nahrazeno potrubím degazačním. 

 

 

Obr. č. 9 - Vystrojení úvodní chodby  [7] 
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 Na obrázku č.10 je ukázáno jak bude vypadat výklenek na úvodní chodbě 

vyztuţený v profilu Atyp SP 16, kdy do profilu díla bude namontováno elektro trafo a 

pohon slouţící pro odtěţení pásovým dopravníkem. 

 

 

Obr. č. 10 - Vystrojení  elektro a strojního výklenku na úvodní chodbě  [7] 
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2.5. Větrání  

Vedení větrů v době raţby 

Vedení větrů v době přípravy bude z úrovně 5. patra vtaţné jámy Důlního Závodu 2 

- Sever. Větry budou oficiálně vedeny pomocí překopů č. 5501, č. 5201, č. 5000 a 

č. 5000/1 na kříţ s důlním dílem č. 400 080, kde bude situován začátek SVO sloje č. 40. 

Jedná se o oblast samostatného větrného oddělení 40. sloje. Uvnitř SVO sloje č. 40 bude 

vtaţný větrní proud veden důlními díly č. 400 080 a č. 400 090 na kříţ s chodbou 

č. 293 120/1, kde bude situován konec SVO sloje č. 40. 

Spojený výdušný větrní proud od konce SVO bude veden výdušnými chodbami a překopy 

na úroveň 4. patra (-630 m) a dále na úroveň 1. pomocného patra (-596 m) a 3. patra (-500 

m). V úrovni 1. pomocného patra a 3. patra bude větrní proud veden do výdušné jámy 

závodu Sever. [7] 

Zařízení k větrání a popis větrání raţeb 

 K větrání raţeb bude pouţito axiálního dvoustupňového elektro ventilátoru typu 

WLE-1005B, obrázek č. 11, a spiro luten průměru 800 mm. Při pracích na zaráţce úvodní 

chodby, z důvodu vysokého výkonu těchto motorů, bude ventilátor zapojen pouze na jeden 

motor. Po vyraţení více metrů se zapojí i druhý motor. Zaráţka bude větrána foukacím 

větráním, protoţe je pro technologii raţby trhací prací účinnější. Po nasazení razicího 

kombajnu bude větrání reinstalováno na větrání sací.  

 

Obr. č. 11 - Ventilátor WLE 1005B  [13] 
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K ventilátoru budou přidány tlumiče hluku z obou stran ventilátoru a k sací straně 

bude nainstalovaná spiro lutna s krytím proti vtaţení cizích předmětů. Sací strana bude 

otočená proti směru proudění vtaţných větrů. Na straně výtlačné se bude pokračovat 

s přidáváním spiro luten a k odbočení se pouţije plechové koleno se zahnutím 90°. 

Následně při raţbě budou jen připojovány další a další spiro lutny. Ukotvení ventilátoru se 

provede pomocí řetězu s tloušťkou oka 16 mm a uchytí se do horní části výztuţe. Spiro 

lutny, se budou upevňovat pomocí řetězů s oky o tloušťce 6 mm případně dvojitým drátem 

do horní části výztuţe do středu. Spoje budou zpevněny šrouby a překryjí se obalovacími 

plentami. Na obrázku č. 12 je znázorněno schéma obou pouţití separátního větrání, jak 

foukacího tak i sacího. 

 

 

Obr. č. 12 - Schéma separátního větrání  foukacího a sacího  [7]  

 

Pouţitý způsob větrání výdušné chodby bude stejný jako u úvodní chodby. Větrání 

bude sací za pouţití ventilátoru WLE-1005B s tlumiči hluku, odprašovačem OM-800 a 

spiro luten o průměru 800 mm.  

Proráţka bude větrána ze strany výdušné chodby. Po dokončení raţby chodby č. 

400 046 se musí opět reinstalovat větrání ze sacího na foukací z důvodu pouţití 

technologie raţby pomoci vrtných a trhacích prací. [3] 
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2.6. Časový harmonogram prací  

Začátek přípravy porubu 400 006 se předpokládá v říjnu roku 2015, a to raţením 

výdušné chodby č. 400 046, která bude zaústěna z těţní základny č. 400 090. Současně 

bude raţena i úvodní chodba č. 400 026 se zaústěním na třídě č. 400 090. V rámci těchto 

raţeb budou vytvořeny také výklenky pro strojní či elektro zařízení. Dokončení těchto děl 

je plánováno v období 4/2016. Po doraţení úvodní a výdušné chodby začnou razičské 

práce na proráţce 400 066 a jejím rozšíření 400 066/1. Zaústění proráţky a její raţba bude 

vedena z výdušné chodby č. 400 046. Vyraţením proráţky vznikne průchodní větrní proud 

díly č. 400 026, 400 066 a 400 046. Rozšířením díla č. 400 066 bude ukončena obfarávka 

bloku v předpokládaném termínu přelomu měsíců 6 – 7/2016. [7]  
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2.7. Příprava porubu 400 006 

Popis dobývací metody a zvolené technologie 

Vzhledem k ověřené praxi v karvinské oblasti bude pouţitá tradiční dobývací 

metoda stěnováním. Je to dobývací metoda vhodná pro dobývání dlouhých porubních 

bloků, v našem případě o délce 570 m směrné délky a délce proráţky, respektive šířce 

porubu 168 m. Mocnost sloje je v průměru 5,1 m. Postup porubu bude vzhledem k důlnímu 

poli z pole. [1, 2]  

Tuto metodu lze stručně charakterizovat takto: 

Po obfárání porubního bloku a vytvoření průchozího větrního proudu s dostatečnou 

šíří proráţky bude provedena instalace technologie. Proráţka se vybaví hřeblovým 

dopravníkem pro tyto technologické celky typem PF 6 / 1042, dále mechanizovanou 

výztuţí zobrazenou na obrázku č. 13. Jedná se o mechanizovanou výztuţ BUCYRUS 

2600/5500 s rozpětím od 2,6 m do 5,5 m výšky. 

Zvolená technologie je úměrná mocnosti a proměnlivosti sloje. Sekce jsou následně 

upnuty v proráţce, pozice na obrázku č. 15. 
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Obr. č. 13 - Sekce BUCYRUS 2600/5500 [7] 

Typ kombajnu k danému typu mechanizované výztuţe je Eickhoff SL 500, jenţ je 

zobrazen na obrázku č. 14. Jedná se o kombajn jiţ odzkoušený v kombinaci s výše 

uvedenými technologickými celky. 

 

Obr. č. 14 - Dobývací kombajn Eickhoff  SL 500 [14] 
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Obr. č. 15 - Vzhled upnuté mechanizované výztuže v  prorážce  [7] 

 

V průběhu instalace technologie v proráţce se zároveň instaluje odtěţení na úvodní 

chodbě. To je sloţeno ze sběrného hřeblového dopravníku typu PF 4/1132, jenţ je napojen 

na stěnový hřeblový dopravník a následně pokračuje odtěţení pásovými dopravníky typu 

Belt 1200 aţ k zásobníku. 
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3. Odvodnění 

Podle vyhlášky č. 22/1989 Sb., a § 195 jsou doly zařazovány z hlediska ohroţení 

přítoky a průvaly vod na doly s nebezpečím průvalu vod a bez nebezpečí průvalu vod. 

Výnosem Obvodního báňského úřadu z 6. prosince 1989 je Důlní závod 2 zařazen mezi 

doly s nebezpečím průvalu vod a to kvůli výskytu štěrkopísků, coţ jsou detrity na povrchu 

karbonských vrstev. Z důvodu pouţívané technologie dobývání stěnováním na řízeným 

zával je důleţité brát v úvahu volné prostory ukončených porubů, případně tektonické 

útvary, v nichţ se nachází voda, ať uţ technologická či důlní. V kaţdém případě je tedy 

nutné pro daná pracoviště zpracovávat projekty na odvodnění a hydrologická opatření. [5] 

3.1. Hydrologická opatření 

Čerpací technika, odpadní potrubí, čerpací stanice  

Ve vyraţených důlních dílech bude instalováno odpadní potrubí Ø 100 mm, na 

čelbě bude pouţito ponorného čerpadla KDDF-80 vyobrazeného na obrázku č. 13, 

popřípadě vzduchového čerpadla XDA-100 NORA, obrázek č. 14. V příslušných místech 

důlního díla se zřídí přečerpávací místa vybavená přečerpávací nádobou s odstředivým 

článkovým čerpadlem závisle na výtlačném výkonu výše uvedených čerpacích zařízení, a 

dále odvádět vodu odpadním potrubím do hlavní, případně dočasné, pomocné čerpací 

stanice příslušnými ţumpovními chodbami. [5] 

 

                  

Obr. č. 16 - Ponorné čerpadlo KDDF -

80 [15] 

Obr. č. 17 - Vzduchové čerpadlo XDA -100 

NORA [16]



Igor Wacławik: Otvírka a příprava porubu 400 006 

 

2015           

25                

 

3.2. Bezpečnostní opatření při práci 

Všechny čelby musí být vybaveny čidly pro hlídání havarijní hladiny vody. Čidlo 

musí být umístěno ve vzdálenosti nanejvýš 5 m od čelby a výšce nad počvou díla 

minimálně 0,3 m. Z čidla je vyvedena signalizace na inspekční sluţbu. V případě zvýšení 

hladiny vody nad danou mez, systém signalizuje havarijní stav a informuje operátora 

dispečinku o problému. Důleţité je udrţovat pořádek na pracovišti a volné únikové cesty. 

Další moţnosti a postupy stanoví projekt odvodnění, který je podrobně zpracovaný pro 

kaţdou raţbu v jejím technologickém postupu. 

3.3. Nakládaní s důlními vodami 

Pojmem důlní voda se zabývá zákon č. 44/88 Sb., § 40 [4] 

 Důlními vodami jsou všechny podzemní, povrchové a sráţkové vody, 

které vnikly do hlubinných nebo povrchových důlních prostorů bez ohledu 

na to, zda se tak stalo průsakem nebo gravitací z nadloţí, podloţí nebo 

boku nebo prostým vtékáním sráţkové vody, a to aţ do jejich spojení 

s jinými stálými povrchovými nebo podzemními vodami. 

Organizace je dále oprávněna při hornické činnosti ve znění toho předpisu: 

 vypouštět důlní vodu, kterou neuţívá pro vlastní činnost, kterou 

nepotřebuje, odvést do povrchových, popřípadě do podzemních vod 

a odvádět ji, i přes cizí pozemky způsobem a za podmínek stanovených 

vodohospodářským orgánem a orgánem ochrany veřejného zdraví.  

Popis odvádění vody vzhledem k výše uvedeným raţbám bude vypadat takto: 

 Odvádění vod z čelby kalovým čerpadlem KDDF-80 nebo vzduchovým 

čerpadlem XDA-100 NORA.  

 Odpadní voda bude odváděna pomocí odpadního potrubí o průměru 

100 mm do přečerpávacích nádob, odkud bude dále odstředivým 

článkovým horizontálním čerpadlem typu V-hD z obrázku č. 15 

uvedeného níţe, přečerpávána pomoci odpadního potrubí do hlavní 

čerpací stanice. 
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Obr. č. 18 - Odstředivé článkové horizontální čerpadlo V -hD [15] 

 

 Z hlavní čerpací stanice je voda vytlačovaná pomocí výtlačných potrubí 

na povrch a odtud vypouštěná do vodoteče, která ústí do Karvinského 

potoka. 

Nakládání, odvádění, výpust odpadní respektive důlní vody je řízeno zákonem 

č. 157/2009 Sb., o nakládání s těţebním odpadem. 



Igor Wacławik: Otvírka a příprava porubu 400 006 

 

2015           

27                

 

4. Ekonomické zhodnocení 

Na Důlním závodě 2 se náklady na 1 m vyraţeného důlního díla bez mzdových 

nákladů a energie pohybují průměrně ve výši 16 500 Kč.  

 

 Mzdové náklady na vyraţený metr důlního díla jsou  18 600 Kč. 

 Celkové náklady tedy činí 35 100 Kč/metr bez energie.  

 Náklady na obfárávku bloku činní 49 771 800 Kč. 

 

V plánovaném porubním bloku č. 400 006 se nahází při 570 m porubní délky, 168 m 

proráţkového díla, čisté mocnosti bloku 5100 mm a sypké hmotnosti černého uhlí 905 kg/t 

cca 439 538 t vytěţitelného energetického uhlí. Při ceně za jednu tunu 1 494 Kč bude 

výsledná částka 656 669 772 Kč.  Jedná se o modelové ceny. 
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Závěr 

Ve své bakalářské práci popisuji způsob a technologii otvírky a přípravy porubu 

400 006 ve 40. sloji v 0. kře na Důlním závodě 2, lokalita Sever. 

Na základě zásad pro zpracování diplomové práce jsem postupně zpracovával 

jednotlivé kapitoly. 

V úvodní kapitole je stručně popsána charakteristika a poloha Důlního závodu 2. 

Kapitola č. 1 pojednává o geologických poměrech na Důlním závodě 2 a přibliţuje 

charakteristiku dotčené oblastí sloje č. 40 umístěné v 0. kře. 

V kapitole č. 2 je popsáno jakým způsobem bude provedena otvírka a příprava, 

pouţitá technologie pro raţbu, způsob jakým budou větrána raţená důlní díla a uveden 

časový postup prací. 

Kapitola č. 3 se zabývá odvodněním a nakládáním s odpadními a důlními vodami 

včetně zařízení, která jsou k tomuto účelu určená. 

Technicko-ekonomické zhodnocení je provedeno kapitolou č. 4 kde jsou uvedeny 

předpokládané ekonomické výsledky počítané na základě dostupných dat. 

 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem pedagogům Institutu hornického inţenýrství a 

bezpečnosti za předané znalosti a vědomosti při studiu. Hlavně bych chtěl touto cestou 

poděkovat vedoucímu mé bakalářské práce doc. Ing. Pavlovi Zapletalovi, Ph.D.  

Dále děkuji mému konzultantovi Ing. Mariánu Adámkovi a zaměstnancům Důlního 

závodu 2, kteří mi byli nápomocní při tvorbě mé bakalářské práce. 
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