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Anotace 

V této práci je zpracován návrh větrání porubu č. 40 900 umístěného podpatrově 

v 9. kře Závodu důl Darkov s porovnáním výsledných hodnot získaných z počítačového 

programu NetzCAD a hodnot naměřených přímo v dole, na konkrétní trase v daném 

samostatném větrním oddělení 40. sloje 9. kry umístěné pod patrem. V práci je 

podrobně vysvětlena problematika podpatrového dobývání, jeho schéma, výhody, 

nevýhody, možná příčina rizika a bezpečnostní opatření. Pro úplnost této bakalářské 

práce je Závod Důl Darkov nazýván Důlní závod 1, na základě sloučení dvou 

původních závodů Důl Darkov a Důl Karvina k 1.1.2015. 

Klíčová slova: OKD, a. s.; podpatrové větrání dolu; Důlní závod 1; lokalita Darkov; 

samostatné větrní oddělení; NetzCAD 

Summary 

Proposal for ventilation coal face no. 40900 located in the 9th race of the floe 

mine Darkov is described in this thesis. Resulting values are compared with values from 

the computer programme NetzCAD. Measured values used were taken directly from the 

mine. Specific route will be a separate wind department 40. seams 9th floes located 

underlevel. The detailed the issue under the main haulage conquest, its scheme, 

advantages, disadvantages, risks and possible cause precautions are described in the 

thesis. For completeness of this thesis is Race Darkov mine called Mining Plant 1, on 

the basis of the merger of two former factories and the Darkov Mine and Karvina Mine 

to January 1, 2015. 

Key words: OKD, a. s.; underlevel mine ventilation; Mining Plant 1; Darkov location; 

Wind separate departments; NetzCAD 
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Úvod 

Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh větrání porubu č. 40 900 umístěného 

podpatrově v  9. kře Závodu Důl Darkov. Závod Důl Darkov byl k 1.1.2015 přejmenován 

na  Důlní závod 1 složený ze čtyř lokalit (ČSA, Lazy, Darkov a 9.květen). Tento závod je 

umístěn na dobývacích prostorech Darkov, Karviná a Doly II ve východní části karvinské 

dílčí pánve. Předmětný porub se nachází v dobývacím prostoru Darkov. Porub je větrán 

pomocí samostatného větrního oddělení. 

V první části bakalářské práce se seznámíme s historií Dolu Darkov. Popíši 

dobývací prostor, geologickou, stratigrafickou, petrografickou a hydrogeologickou 

charakteristiku výhradního ložiska a v neposlední řadě vyjmenuji také důležité faktory 

ovlivňující podpatrové větrání. S tím hlavně souvisí výhody, nevýhody, bezpečnost a rizika 

podpatrového větrání. 

V druhé polovině práce se dostanu k samotnému návrhu větrní sítě včetně větrních 

objektů. Neopomenutelnou části práce je výpočet větrní sítě, kde jsem proměřil hodnoty 

tlakových depresních spádů přímou metodou, proměřením přímo na místě v dole. 

Naměřené hodnoty jsou zpracovány a porovnány s hodnotami získanými výpočtem 

v programu NetzCAD (verze 2.1). V závěru se zabývám výsledky tohoto měření a 

posouzením stability větrání. 
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1. Charakteristika větrní oblasti 

1.1. Důlní závod 1 

Důlní závod 1 vznikl spojením předchozích závodů Důl Karviná a Důl Darkov ke 

dni 1.1.2015. Severovýchodně ve vzdálenosti 25 kilometrů od Ostravy se nachází sídlo. Do 

organizační struktury Důlního závdu 1 jsou zahrnuty čtyři lokality: Lazy a ČSA (bývalý 

Závod Důl Karviná), Darkov a 9. květen (bývalý Závod Důl Darkov). [1] 

 Lokalita ČSA – nachází se ve dvou dobývacích prostorech – DP Karviná Doly I 

a DP Doubrava 

 Lokalita Lazy – je umístěná v jihozápadní části karvinské dílčí pánve. Dobývací 

prostor Lazy spadá pod katastry obcí Karviná a Orlová 

 Lokalita Darkov – je vybavena moderní úpravnou s kapacitou vsázky 800 tun za 

hodinu. Je umístěna na třech samostatných dobývacích prostorech – Darkov, 

Karviná a Doly II 

 9. květen – nejmladší z lokalit Ostravsko-karvinského revíru, těžba v této lokalitě 

přechází do útlumové činnosti, je umístěna na DP Stonava 

1.2. Historie dolu Darkov 

Historie aktuální lokality Darkov sahá až do poloviny 19. století. V tomto čase byly 

zakládány řady nových dolů, které se v pozdější době ke komplexu Darkov připojily. Jsou 

to především doly Gabriela (založen 1852), Hohenegger (1880) a Austria (1898). Všechny 

tyto doly si prošly mnohými změnami a několikrát také změnily svá jména. V 50. letech 

minulého století z nich byl utvořen komplex Velkodůl 1. máj, který byl 2. května 1991 

přejmenován na Důl Darkov. Po roce 1990 došlo k organizačním změnám. Na začátku 

roku 1993 byly spojeny závody Mír a Darkov. Do roku 2001 tvořil Důl Darkov závod 1 

(bývalá Barbora), závod 2 (bývalý Darkov), závod 3 (bývalý 9. květen), povrchový provoz 

služeb a provoz úpravny. V návaznosti na dokopávání zásob uhlí v poli 9. květen došlo 1. 

dubna 2012 ke sloučení důlních závodů 2 a 3 a vytvoření jednoho Dolu Darkov. Ten byl na 

podzim 2013 přejmenován na Závod Důl Darkov. [1] 

1. ledna 2015 došlo ke sloučení Závodu Důl Darkov a Závodu Důl Karviná, 

přičemž vznikl Důlní závod 1 s lokalitami ČSA, Lazy, Darkov a 9. květen. [1] 
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Obrázek 1: Důlní závod 1, lokalita Darkov, zleva: těžní věž na výdušné jámě (Mír 4), těžní věž pro dopravu 

pracovníků a materiálu na vtažné jámě (Mír 5) [zdroj: autor práce] 

 

 

1.3. Dobývací prostor, geologie lokality Darkov 

Ostravsko-karvinský revír (OKR) je součástí hornoslezské uhelné pávne, jež se 

nachází mezi městy Ostrava, Karviná, Český Těšín a Frenštát pod Radhoštěm. Uhelná 

pánev zaujímá téměř 7000 km
2
, ovšem na území České republiky je to pouze 1500 km

2
. 

[1] 

Celá oblast je významná zásobami kvalitního černého uhlí, které se využívá pro 

koksárenský, energetický a další průmysl. [1] 

Ostravsko-karvinské doly (OKD), a.s., patřící pod skupinu New World Resources 

Plc., jsou největší těžební organizací na Ostravsku zabývající se těžbou černého uhlí, jež 

probíhá na 3 činných Důlních závodech. OKD zaměstnává na 11 000 lidí s roční produkcí 



Michal Zahel: Návrh větrání porubu č. 40 900 umístěného pod patrem 9. kry 

4 
2015 

uhlí okolo 9 milionů tun a řadí se mezi největší zaměstnavatele v Moravskoslezském kraji. 

[1] 

1.4. Stručná geologická, stratigrafická, petrografická a hydrogeologická 

charakteristika výhradního ložiska 

Sloj č. 40 (holeritní číslo 504) náleží stratigraficky k sedlovým slojím karvinského 

souvrství. Generální úklon vrstev v předmětné oblasti 9. kry je zhruba 

12⁰ severovýchodním směrem. [2] 

Ve vrtu č. I22-88 sloj č. 40 (pravá mocnost 5,09 m) obsahuje 12,0 % popele, 

0,48 % síry, 27,7 % prchavých hořlavin, index puchnutí je 5,0, spalné teplo dosahuje 

35,6 MJ/kg. [2] 

Ve vrtu č. I22-88 je pravá mocnost sloje č. 40 je 5,09 m. V přímém nadloží 

40. sloje se vyskytují střídající se vrstvy pískovců, slepenců a prachovců o celkové 

mocnosti 27,9 m po nebilanční sloj č. 39 (0,97 m uhlí). Vzdálenost sloje č. 40 od sloje 

č. 39 je 27,9 m. V bezprostředním podloží sloje č. 40 se vyskytuje vrstva kořenového 

prachovce po konec vrtu. [2] 

Zdroje přírodních léčivých ani minerálních vod v oblasti týkající se této lokality 

nejsou známy. [2] 

1.5. Charakteristika podpatrového dobývání 

Podpatrovým dobýváním se rozumí dobývání pod nejhlouběji otevřeným úvodním 

patrem, přičemž jsou úvodní větry vedeny z tohoto patra úpadně a výdušné větry jsou 

vedeny na totéž nebo vyšší patro. Vyhláška č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví 

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

v podzemí, ve znění pozdějších předpisů, připouští podpatrové dobývání jenom výjimečně, 

a proto se stanoví v ustanovení § 80 odstavec 3 povinnost prohlubovat vtažné a výdušné 

jámy včas, aby se bez závažného důvodu nedobývalo pod nejhlubším patrem. [2] 

„§ 80 

 (3) Výdušné jámy musí být prohlubovány včas tak , aby jejich nejspodnější patro bylo jen 

o jedno patro výše než úvodní patro téže větrní oblasti. Rovněž vtažné jámy musí být 
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prohlubovány včas, tak aby se bez závažných důvodů nedobývalo pod nejhlubším vtažným 

patrem. 

(4) Ustanovení odstavce 3 je splněno i tehdy, když požadované úrovně patra je dosaženo 

slepou jámou (šibíkem), která je v ochranném pilíři jámy.“ 

„§ 93 

(3) Na dolech II. třídy nebezpečí může být při podpatrovém dobývání v každém 

samostatném větrním oddělení pouze jeden porub nebo dobývka. V důlních dílech 

spojujících vtažné a výdušné větry uvnitř takového větrního oddělení musí být postaveny 

v místech s určených plánem otvírky, přípravy a dobývání hrázové dveře nebo 

výbuchuvzdorné uzavírací hráze.“ 

„§ 182 

(1) Místa s nehořlavou výztuží – nehořlavou výztuží musí být vyztužena důlní díla: 

a) v uhelném dole v celé délce, pokud jsou jimi vtažné větry vedeny úpadně, b) v uhelném 

dole v celé délce, pokud jsou jimi vedeny výdušné větry úpadně je v nich uhlí dopravováno 

pásovými dopravníky. Rozhodnutím Obvodního báňského úřadu (OBÚ) v Ostravě 

č. S 0300/2008-6-68 Kp/Pe se vedením dolů v OKR nařizuje řádně zdůvodnit záměr využití 

podpatrového dobývání ke schválení v předkládaných plánech otvírky, přípravy 

a dobývání. 
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1.5.1. Schéma podpatrového dobývání 

 

Obrázek 2: Schéma podpatrového větrání [zdroj: interní] 

 

V OKD, a. s. se podpatrovým způsobem dobývá černé uhlí nyní v 16 porubech 

a z tabulky č. 1 je možné vyčíst, že podpatrový způsob dobývání má a bude mít na dolech 

OKD, a. s. stoupající tendenci. Důlní závod 2, lokalita Sever a Jih (bývalý Důl ČSM) se 

podpatrové těžbě vymyká, protože se rozhodlo o prohloubení jámy na tomto dole. [3] 
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Tabulka 1: Podíl těžby podpatrového dobývání na jednotlivých dolech v období 2009- 2014 [Zdroj: autor 

práce] 

1.5.2. Nevýhody podpatrového dobývání 

Hlavní nevýhodou podpatrového dobývání vůči dobývání klasickému 

(nadpatrovému) je vliv rozdílné relativní hmotnosti vzdušin na směr proudění vzdušin. 

Vlivem nárůstu teploty vzdušin klesá jejich měrná hmotnost. Relativní hmotnost vzduchu 

je vyšší než relativní hmotnost metanu. Vzdušiny s menší relativní hmotností proudí 

směrem nahoru. [4] 

Mezi další nevýhody můžeme zařadit větší náklady na bezpečnost a bezpečnostní 

techniku. Vývin tepla strojů a zařízení neblaze ovlivňuje teplotu na pracovištích, tudíž 

náklady na vývoj a výzkum nových materiálů a technologií pro snížení tepla strojních 

zařízení jsou značné. [4] 

Také délky únikových cest a samotná namáhavost při útěku s sebou nesou značná 

bezpečnostní rizika. Únikové cesty jsou totiž v podpatrovém dobývání až čtyřikrát delší 

než únikové cesty klasické. I u délky otvírkového překopu můžeme předpokládat až 

4 násobně delší důlní dílo oproti jámě (tabulka 2). [4] 
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Tabulka 2: Délka děl různého úklonu pro dosažení hloubky 100m [zdroj: autor práce] 

Jako poslední nevýhodu zmíním zvýšené riziko zvratu směru proudění úvodních 

větrů v případě ohně či požáru. [4] 

1.5.3. Výhody podpatrového dobývání 

Ekonomická efektivita – s podpatrovým dobýváním souvisí nižší náklady, protože 

prohlubování jam je dnes dosti nákladné a z hlediska geologické stavby, tektonických 

poruch a dalších faktorů se může projektování i hloubení jámy výrazně prodražit. Oproti 

tomu otvírka podpatrem je 50 až 70 krát levnější proti klasickému hloubení. Prohloubení 

jámy o 100 m se dnes rovná ceně zhruba 1,2 mld. Kč. [4] 

Časová flexibilita – z časového hlediska je podpatrové dobývání opět ve výhodě 

oproti klasickému prohloubení jámy. Prohloubení jámy, technologické vybavení, ražba, 

náraží a další operace trvají až 2,5 roku. Při podpatrové otvírce stačí ke všem těmto 

operacím pouze 8 měsíců. [4] 

Maximální vytěžitelnost ložiska – z hlediska vydobytí zbývající suroviny pod 

posledním patrem, jsme schopni jednoduchou otvírkou komplexně vytěžit dobývanou 

surovinu i z ohradníků a ochranných pilířů. Tato vytěžitelnost při klasické těžbě by nebyla 

možná. [4] 
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1.5.4. Bezpečnost a rizika 

V současné době stanovuje vyhláška ČBÚ č. 22/1989 Sb. O bezpečnosti a ochraně 

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

nerostů v podzemí, v podstatě dvě základní podmínky: 

 V každém samostatném větrním oddělení smí být pouze jeden porub 

 Výbuchuvzdorná izolace na zkratových propojích 

Z hlediska podpatrového dobývání by měla větrní rozvaha především odůvodnit 

příčinu podpatrového dobývání a to: 

 Vybudování nového patra je v souvislosti se zpřístupněním zásob neekonomické, 

 Dobývání zbytkových pilířů pod patrem, které není možné vydobýt z nového patra, 

 Nově projektované patro má tak velkou plošnou mezipatrovou délku, že je 

výhodnější část zásob vydobýt z posledního těžního patra, 

 Zanedbání řádné otvírky, nové patro je investičně opožděno 

Dále by měla v co největší míře posoudit míru bezpečnosti podpatrového dobývání 

z hlediska: 

 Rozfárávky podpatra, zda je co nejjednodušší, bez zbytečně ražených chodeb 

tvořící zkratová propojení mezi vtažnými a výdušnými větry, 

 Zamezení větrních zkratů, a to s vyloučením lidského činitele (signalizace polohy 

větrních dveří, signalizace směru proudění a objemového průtoků větrního proudu 

apod.), 

 Zapojení podpatrově dobývané sloje do samostatného větrního oddělení, jeho 

řádnou izolaci od ostatních větrních oddělení, a zváláště vyloučení propojení 

diagonální chodbou, 

 Samostatného větrního oddělení, musí být snadno uzavíratelné, 

 Stability větrních podpatrových propojení ve vztahu k aeromotorickému tlaku 

padající vody použité k hašení požáru ve svislých dílech, 

 Požární prevence podpatrového dobývání, zejména bezpečnost pásové dopravy, 

budování ohnivzdorné výztuže, 
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 Útěkové cesty (rozdělení sítě do SVO), vzájemná větrní nezávislost jednotlivých 

pracovišť, tato část je při podpatrovém dobývání a obecně při vedení pracovišť 

v podpatře s ohledem na nebezpečí zvratu větrů zvlášť důležitá, 

 Stabilita směru proudění větru zejména při požáru na pracovištích v podpatře, ale i 

při otevřených izolačních objektech popř. při otevřených regulačních objektech, [4] 

1.6. Hlavní důlní díla lokality Darkov 

1.6.1. Vtažná jáma Mír 5 

Vtažná jáma Mír 5 je vyhloubena na úroveň 10. patra. Průměr jámy je 7,5 m. Je 

vybavena klecovým těžním zařízením (2 oddělení). [5] 

Hloubka jednotlivých pater je: 

     kóta [m]:   absolutní hloubka [m]: 

povrch    + 237,2      0 

4. patro               - 24,3     261,5 

8. patro               - 284,0     521,2 

9. patro               - 510,0     747,2 

10. patro   - 650,0     887,2 

1.6.2. Vtažná jáma Da-1 

I tato jáma je vyhloubena na úroveň 10. patra. Průměr jámy je 7,5 m. Je vybavena 

klecovým těžním zařízením (1 oddělení) a je určena hlavně pro popouštění materiálu. Je 

vybavena lezným oddělením. [5] 

Hloubka jednotlivých pater je: 

     kóta [m]:   absolutní hloubka [m]: 

 povrch                +233,6       0 

 8.patro               -278,5     512,1 

 9.patro               -504,5     738,1 
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10.patro               -644,8     878,4 

1.6.3. Výdušná jáma Mír 4 

Je vyhloubena pod úroveň 10. patra. Průměr jámy je 7,5 m. Jáma je vybavena 

skipovým těžním zařízením (2 oddělení) a to v úseku mezi ohlubní jámy a úrovni 10. 

Patra. V celé délce je vybavena havarijním těžním zařízením. [5] 

Hloubka jednotlivých pater a průniku je: 

     kóta [m]:   absolutní hloubka [m]: 

povrch    + 237,1        0 

4. patro                 - 24,3     259,8 

8. patro               - 284,2     519,7 

úroveň 19. sloje              - 492,0     727,5 

9. patro              - 510,0     745,5 

nad 10. patrem   - 600,0     837,1 

10. patro   - 650,0     885,5 

vynášení propadu  - 776,0     1011,5 

1.7. Hlavní ventilátory lokality Darkov 

Větrní oblast výdušné jámy Mír 4 je vybavena dvojící shodných, horizontálně 

uložených rovnotlakých axiálních hlavních ventilátorů (HV). Poslední měření pracovních 

charakteristik bylo provedeno v roce 2009 jen v horní části výkonového pole pracovníky 

fa. Kopáček. Z této dokumentace bylo při hodnocení pracovních režimů vycházeno. [5]  

1.7.1. Technické údaje HV a elektromotorů: 

 Ventilátory, typ ARB – 2 -3550 - 270⁰ 

 Objemový průtok, Qv = 410 m3 s-1 

 Celkový tlak,   p
CV

=4500 Pa (při  
0
=1,2 kg m-3) 

 Otáčky, =600 min
-1
=10,0 s-1 
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 Výrobce, ZVVZ Milevsko a.s., 2001 

 

 Elektromotory synchronní, typ 3 B 256 – 10 HV 

 Výkon, Pvph=2800 kW 

 Jmenovitý proud, I = 311 A 

 Napětí sdružené, Us=6000 V 

 Otáčky, n =600 min
-1
=10,0 s-1 

 Výrobce, ČKD Nové Energo, a.s. 

Pro stanovení provozních bodů HV byly vypočtené a odvozeny níže uvedené údaje: 

 Q
V
=438,2 m3 s-1, objemový průtok v sacím kanálu HV 

 I=301 A, proud motoru HV 

  p
ka
=3 218 Pa, tlakový spád sacího kanálu – HV 

 Regulační ústrojí (RÚ) =  3⁰, tj. natočení lopatek statorového kola na 

mechanickém ukazateli 

 PTS, přirozený tlakový spád 190 Pa v souhlasném směru s prací HV 
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Obrázek 3: Motorová a řídící část HV Důlního závodu 1 lokality Darkov [zdroj: autor práce] 

Ventilátorová soustrojí jsou rovnocenná, po celkové rekonstrukci v roce 2002. 

Vyložení provozního bodu je ve velmi stabilní části pracovního pole, z čehož vychází 

stanovená celková účinnost stroje. Provoz elektromotoru hlavních ventilátorů je na horní 

hranici projektovaných parametrů. Na základě tohoto výpočtu lze konstatovat, že tyto 

hlavní ventilátory jsou provozovány ve stabilní oblasti své pracovní charakteristiky, avšak 

s minimální rezervou ve výkonu. [5] 
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2. Návrh větrní sítě včetně větrních objektů (izolačních, regulačních) 

v předmětné oblasti 

2.1. Popis větrního systému 

Důlní závod 1 je tvořen čtyřmi lokalitami. Důlní pole lokality Darkov Důlního 

závodu 1 je větráno v rámci jedné větrní oblasti a to výdušné jámy Mír 4. Vzájemné 

umístění jednotlivých vtažných a výdušných jam je jak diagonální, tak centrální. [5] 

Do větrního systému lokality Darkov jsou vtažné větry z povrchu přiváděny celkem 

dvěma vtažnými jámami, kde úvodní jáma Mír 5 je umístěna centrálně a vtažná jáma Da-

1 je umístěna diagonálně. [5] 

Z hlediska větrání je lokalita Darkov a lokalita 9. květen zapojena do jednoho 

větrního systému. Zapojení lokality Darkov s lokalitou 9. květen do jednoho větrního 

systému prostřednictvím překopů č. 3907, č. 903 na 9. patře mezi větrními oblastmi 

výdušné jámy Mír 4 a výdušné jámy Su-StoIII je v souladu s ustanovením § 82 odst. 

2 vyhlášky ČBÚ č. 22/89 Sb. v platném znění. Na toto zapojení byl vydán souhlas 

rozhodnutím OBÚ v Ostravě č. j. 4129/2001-511-ing. Ha/Ml ze dne 13.7.2001 s souladu 

s ustanovením § 82 odst. 2 vyhlášky ČBÚ č. 22/89 Sb. v platném znění. [5] 

Na větrní oblast výdušné jámy Mír 4 lokality Darkov je dále diagonálně napojena 

větrní oblast lokality Sever Důlního závodu 2 (Závod Sever bývalého Dolu ČSM), kam 

jsou odváděny zkratové výdušné větry po 5. patře na horizontu -800 m. Po překopech 

č. 2003, 2004, 5000/1, pak jsou zkratové větry vedeny do oblasti 0. kry lokality Sever 

Důlního závodu 2. Zkratové propojení slouží jako útěková cesta a zároveň slouží 

k přivádění energie a odvádění odpadních vod z uvedené oblasti. [5] 

Zapojení lokality Darkov Důlního závodu 1 s lokalitou Sever Důlního závodu 2 do 

jednoho větrního systému prostřednictvím překopů č. 2003, 2004, 5000/1 na 5. patře mezi 

větrní oblasti výdušné jámy Mír 4 a větrní oblasti výdušné jámy Sever Důlního závodu 

2 lokality Sever je v souladu s ustan. § 82 odst. 2 vyhlášky ČBÚ č. 22/89 Sb. v platném 

znění. Na zapojení dvou dolů různých organizací byl vydán souhlas rozhodnutím OBÚ 

v Ostravě č. j. 629/2000- 511- ing.SK/An ze dne 23.2.2000 v souladu s ustanovením § 82 

odst. 2 vyhlášky ČBÚ č. 22/89 Sb. v platném znění. Od 1.7.2005 se charakter tohoto 
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větrního propojení v důsledku připojení ČMD, a. s. Dolu ČSM k OKD, a. s. změnil na 

propojení dvou dolů téže organizace. [5] 

2.2. Popis vedení větrů 

Spojený vtažný proud bude proudit horizontálně z úrovně 10. patra od vtažné jámy 

Mír 5 ochozy 10. patra č. 2013z, 2042, 2016 přes body č. 112, 113, 114, 115, 117, 121 

a 126 do sdruženého bodu č. 130. Zároveň bude spojený vtažný proud proudit paralelně od 

vtažné jámy Mír 5 ochozy č. 2013v, 2009, 2006, 2007, 2012v, 2014, 2012, 2015, 2011v, 

2011z, 2010, 2040, 2040.3, 2070, 2088.3 přes body č. 105, 106, 107, 108, 136, 137, 142, 

143, 144, 132, 127, 126, 146, 147, 148, 149 do sdruženého bodu č. 130 mapy větrání, kde 

se větve stýkají. Dále budou vtažné větry proudit úpadně třídou č. 2046 do bodu č. 131, 

úpadně třídou č. 2091 do sdruženého bodu č. 204, kde bude začátek SVO 40. sloje 9. kry. 

[2] 

Uvnitř SVO budou vtažné větry proudit úpadně třídou č. 2098 přes sdružený bod 

č. 213 a paralelně chodbou č. 40 940.5 do sdruženého bodu č. 217. Dále pokračuje vtažný 

proud proměnlivým úklonem chodbou č. 40 920 do bodu č. 209, úpadně chodbou č. 40 920 

a dovrchně chodbou č. 40 920.4 do bodu č. 212. Z bodu č. 212 budou vtažné větry proudit 

dovrchně chodbami č. 40 920.5 a 40 920.1 do bodu č. 549, dovrchně porubem č. 40 900 do 

bodu č. 550. Výdušné větry budou proudit z porubu č. 40 900 úpadně chodbou č. 40 940.1 

do bodu č. 218, dále proměnlivým úklonem chodbou č. 40 926.2 do bodu č. 1216, 

dovrchně budou pokračovat po chodbách č. 40 940 a 40 943.2 a úpadně chodbou č. 40 943 

do bodu č. 278, dovrchně třídou č. 2092 do bodu č. 279, dovrchně třídou č. 2092 do bodu 

č. 214, kde bude konec SVO 40. sloje 9. kry. [2] 

Spojený výdušný proud bude proudit dovrchně třídou č. 2092 do bodu č. 72 přes 

bod č. 215, dovrchně třídou č. 2071 přes bod č. 73 do výdušné jámy Mír 4 nad úroveň 10. 

patra do bodu č. 401. [2] 

2.3. Větrní objekty 

Z hlediska podpatrového dobývání musí být zkraty uvnitř SVO izolovány 

výbuchuvzdorně. Z důvodu hospodárného využití zbývajících zásob v dané kře se již 

neplánuje prohlubování jam. Na všech izolačních větrních zařízeních uvnitř podpatrového 
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SVO doporučuji nainstalovat čidla tlakové diference s kontinuálním měřením tlakového 

rozdílu a čidla signalizující současné otevření těchto objektů s vyvedením do CŘS 

(centrální řídící středisko) Důlního závodu 1 lokality Darkov. [2] 

V neovlivněném větrním proudu daného porubu navrhuji nainstalovat čidlo měření 

rychlosti větrů s kontinuálním měřením a vyvedením do CŘS Důlního závodu 1 lokality 

Darkov. 

Větrní propojení mezi vtažnými a výdušnými jámami, spojenými vtažnými 

a spojenými výdušnými větrními proudy, spojenými vtažnými a SVO, spojenými větrními 

výdušnými proudy a SVO navrhuji výbuchuvzdorně izolovat ve smyslu ustanovení § 94 

vyhlášky  ČBÚ č. 22/89 Sb. v platném znění. 

2.4. Izolace hrázovými a větrními objekty 

Grafickou podobu technologického postupu pro stavbu hrázového objektu 

přikládám v příloze 2. Z výše uvedených skutečností týkajících se podpatrového větrání 

navrhuji izolovat SVO následovně: 

 Zkrat mezi SVO 40. sloje 9. kry spojeným vtažným proudem mezi body č. 204 

a 208 izolovat na třídě č. 2091.1 1 ks hrázových dveří a 1 ks větrních izolačních 

dveří, 

 Zkrat uvnitř SVO mezi sdruženým bodem č. 217 a bodem č. 278 izolovat na třídě 

č. 2091.1 dvojicí hrázových dveří 

 Zkrat uvnitř SVO mezi bodem č. 209 a bodem č. 219 izolovat na chodbě 

č. 40 940.71, 40 940.7 izolační hrází s průlezem a průvětrníkem, 

 Zkrat uvnitř SVO mezi bodem č. 212 a bodem č. 218 izolovat na chodbě e. 40 941 

izolační hrází s průlezem a průvětrníkem, 

 Zkrat uvnitř SVO mezi bodem č. 411 a bodem č. 1216 izolovat na chodbě č. 40 940 

dvojicí hrázových dveří, 

 Zkrat uvnitř SVO mezi body č. 411 a 279 izolovat na třídě č. 40 960.2 izolační 

hrází s průlezem a průvětrníkem, [2] 

Podle vyhlášky č. 4/1994 Sb. Českého báňského úřadu, která stanovuje požadavky 

na provedení a stavbu objektů a zařízení pro rozvod a izolaci větrů a uzavirání důlních děl, 

je podle části třetí § 14, výbuchuvzdornost hrázových objektů popsána takto: 
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„(1) Výbuchuvzdorný objekt se dimenzuje na výbuchový tlak    = 0,5 MPa. Přitom se musí 

volit tyto hodnoty součinitele bezpečnosti: a) k = 1 pro objekt hrázových dveří určený 

k izolaci větrních proudů uvnitř větrní oblasti a pro uzavírací hráz určenou k uzavírání 

opuštěných důlních děl a stařin bez nebezpečí samovznícení uhlí, b) k = 2 pro objekt 

hrázových dveří určený k izolaci jednotlivých větrních oblastí, pro uzavírací hráz určenou 

k uzavírání důlních děl a stařin s nebezpečím samovznícení uhlí a pro hrázový objekt, který 

při povolování hornické činnosti určí obvodní báňský úřad. 

(2) Nejmenší tloušťka hráze L v metrech se určuje podle vztahu 

           √
    

   
     

kde k a    se podle odstavce 1, 

    – nejmenší pevnost v tlaku použitého stavebního materiálu v MPa,  

     – největší z rozměrů hrubého průřezu důlního díla (výška nebo šířka) v metrech“ 

Dále pro účely této vyhlášky podle části první § 2 rozlišujeme základní pojmy: 

„(a) větrní objekt nevýbuchuvzdorný důlní stavební objekt a zařízení určené k usměrňování 

větrního proudu v dole. Jsou to větrní uzávěry, větrní izolační dveře a větrní regulační 

dveře a regulační zařízení, 

b) větrní uzávěru stavební objekt určený k nevýbuchuvzdornému a těsnému uzavření 

opuštěných důlních děl a vyrubaných prostor, 

c) větrní dveře nevýbuchuvzdorné dveře sloužící k regulaci nebo izolaci větrních proudů 

v důlních dílech s pravidelnou chůzí nebo dopravou, 

d) hrázový objekt výbuchuvzdorný důlní stavební objekt určený k usměrňování větrního 

proudu v dole. Jsou to hrázové dveře, hrázové dveře s průchodem pro dopravník, uzavírací 

a izolační hráze, 

e) vybavení hrázového objektu výrobek a zařízení určené k zabudování nebo zavěšení na 

hrázový objekt za účelem umožnění průjezdu dopravních prostředků, průchodu nebo 

průlezu lidí, odvádění důlních vod, odběru vzorků důlního ovzduší, proudění větrů 

a podobně. Jsou to hrázové dveře, průlezy, hrázové lutny, průchody pro dopravníky, 

hrázové průvětrníky a účelová potrubí, 
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f) hrázové dveře výbuchuvzdorné dveře sloužící k regulaci nebo izolaci větrních proudů v 

důlních dílech s pravidelnou chůzí nebo dopravou, 

g) regulační objekt zařízení sloužící k regulaci objemových průtoků důlních větrů ve větrní 

síti, 

h) uzavírací hráz stavební objekt určený k těsnému a výbuchuvzdornému uzavření 

opuštěných důlních děl a vyrubaných prostor, 

i) izolační hráz výbuchuvzdorný stavební objekt určený k výbuchuvzdorné izolaci důlních 

děl opatřený průlezem, hrázovou lutnou, průchodem pro dopravník nebo hrázovým 

průvětrníkem,“ [6] 

2.5. Začátek a konec SVO 

Začátek SVO 40. sloje 9. kry bude na třídě č. 2098 západně od třídy č. 2046 ve 

sdruženém bodě č. 204 mapy větrání (viz. příloha 5). Konec tohoto SVO bude na třídě č. 

2092 západně od třídy č. 2092 v bodě č. 214 mapy větrání. 
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3. Propočet větrní sítě 

3.1. Popis programu NetzCAD 

Samotný výpočet větrní sítě jsem provedl v počítačovém programu NetzCAD 

(verze 2.1), který se používá pro výpočet a analýzu sítí, pracujících na principu 

Kirchhoffových zákonů při zohlednění stlačitelnosti. Program běží na bázi AutoCAD 

a využívá rozhraní ObjectARX firmy Autodesk. 

Program NetzCAD je možné použít kdekoliv, kde jsou posuzovány proudící média 

např. kapaliny nebo plyny, které se rozdělují v určité síti. Sítě důlních chodeb, sítě 

v chemických závodech nebo podnicích zásobování vedou jsou proto dokonalou oblastí 

pro využití tohoto programu. 

Výpočet tlaků a rozdělení proudění je možné vytvořit pro každou síť, jejíž struktura 

musí být udána čísly větví, uzlů a může být popsána velikostmi průměru potrubí nebo 

odporů, zdroji tlaku, teploty a výšky. Postup výpočtu umí zároveň zohlednit použité 

konstanty, které jsou specifické pro dané látky – vliv tlaku a teploty na hustotu a objem 

proudících plynů. Jednotky, které program používá, odpovídají mezinárodnímu systému 

jednotek. 

3.2. Základní zákony důlního větrání 

Nedílnou součástí při výpočtech důlního větrání jsou tří základní zákony. 

 zákon Atkinsonův – zákon odporu (vztah 1.1) 

 1. zákon Gärtnerův – zákon uzlu (vztah 1.2) 

 2. zákon Gärtnerův – zákon uzavřené větrní smyčky (vztah 1.3) 

 p=R Q
V

n
                                                                        Pa                          (1.1) 

∑( )

n

1

Q
Vi
=0                                                                    Pa                          (1.2) 

∑ ( )

n

1

 p
i
=0                                                                    Pa                          (1.3) 
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Kde: 

Δp – tlakový spád [Pa] 

R – celkový aerodynamický odpor [kg m-7] 

Q
V

 – objemový průtok větrů [m3 s-1] 

n – exponent zohledňující typ proudění, drsnost vzduchovodu, rychlost proudění apod. – 

pro laminární proudění n = 1, pro turbulentní proudění n = 2 

Q
Vi

 – objemový průtok větrů proudící i-tou větví [m3 s-1] 

 p
i
– tlakový spád v i-té větvi smyčky [Pa] [7] 

3.2.1. Atkinsonův zákon odporu 

Vztah (1.1) Atkinsonova zákonu odporu pak nabývá tvaru 

 p=R Q
V

2
                                                                       [Pa]                           (1.4) 

3.2.2. Gärtnerův zákon uzlu 

Zákon uzlu je definován tak, že součet objemových průtoků větrů proudících do 

uzlu je roven součtu objemových průtoků větrů proudících z uzlu. [7] 

Q
V1
 Q

V4
=Q

V2
 Q

V3
=Q

V1
 Q

V4
 Q

V2
 Q

V3
=0 

Dle tohoto zákona Gartner popisuje kladné objemové průtoky jako ty, které proudí 

do uzlu, záporné pak ty, které proudí z uzlu (viz. Obrázek 4) [7] 
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Obrázek 4: Zákon uzlu [zdroj: Typizační směrnice větrání dolů] 

3.2.3. Gärtnerův zákon uzavřené větrní smyčky 

Zákon uzavřené větrní smyčky říká, že při zohlednění směru proudění větrů, je 

součet tlakových spádů jednotlivých větví uzavřené větrní smyčky roven nule. [7] 

 p
3
  p

4
  p

1
  p

2
=0 

Tlakové spády větví, ve kterých proudí větry ve směru hodinových ručiček se 

považují za kladné (viz. Obrázek 5). [7] 

 

Obrázek 5: Zákon uzavřené větrní smyčky [zdroj: Typizační směrnice větrání dolů] 
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3.3. Výsledky z programu NetzCAD pro SVO 40. sloje 9. kry 

Pro výpočet byly použity odpory důlních děl dle Typizační směrnice větrání dolů, 

Ostrava – červen 2013, v tabulkových hodnotách mírně je převyšujících. 

Úpadní vedení výdušných větrů doporučuji realizovat na chodbách č. 40 940.1, 

40 926.2 a 40 943, kde bude rychlost vyšší než 0,60 m∙s-1. Tato rychlost vyhovuje 

v ustanovení § 91 odst. 2 vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb. v platném znění. 

 

Tabulka 3: Výsledky získané z počítačového programu NetzCAD [zdroj: autor práce] 

Počítal jsem s paralelním zapojením SVO 40. sloje 9. kry do větrní sítě dolu. 

Depresní spád mezi body č. 204 (953 Pa) a č. 214 (1330 Pa) bude ve výši 377 Pa. Tento 

depresní spád je vyhovující. 

Výsledky vyobrazené v tabulce 3 jsou vyjmuty z přílohy 3, která obsahuje hodnoty 

kompletní větrní sítě lokality Darkov. V příloze jsou tyto body vyznačeny tučně a červeně. 

Čísla bodů v tabulce byla volena podle konkrétní trasy, kterou jsem osobně prošel a 

proměřil v dole s vedoucím větrání Ing. Rudolfem Cenigou, zástupcem vedoucího větrání 

Ing. Romanem Škutou a vedoucím mé bakalářské práce doc. Ing. Pavlem Zapletalem, 

Ph.D. dne 4.3.2015. S bližším porovnáním výsledných hodnot, vypočtených v počítačovém 

programu NetzCAD a naměřených přímo v dole, se seznámíte ve čtvrtém bodě této práce, 

kde posuzuji stabilitu podpatrově umístěného SVO a popíši měření tlakových spádů 

přímou metodou. 
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3.4. Naměřené hodnoty pro SVO 40. sloje 9. kry 

Hodnoty uvedené v tabulce 4 jsou konkrétní hodnoty naměřené 4.3.2015 v Důlním 

závodu 1 lokalitě Darkov. Měřil jsem přímou metodou měření tlakových spádů, kde 

pomocí 100m PVC hadičky, natažené mezi uzlovými body, odečítám hodnoty rozdílu 

statických tlaků v daných uzlových bodech. Bližší popis této metody následuje ve čtvrté 

části této práce. 

 

Tabulka 4: Naměřené hodnoty depresního měření SVO 40. sloje 9. kry [zdroj: autor práce] 

Trasa mého měření je doložena a vyznačena v příloze 4. 
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4. Posouzení stability větrání podpatrově umístěného SVO 

a pracoviště 

Pro souzení stability větrání s ohledem na podpatrové dobývání na Důlním 

závodu 1 lokality Darkov jsem v rámci větrní rozvahy proměřil tlakové spády v daném 

SVO. Měření jsme provedli metodou přímou, tj. natažením PVC hadičky mezi uzlovými 

body a odečtením hodnoty rozdílu statických tlaků v proměřovaných uzlových bodech.  Při 

měření tlakových spádů    – je velmi důležité dbát na řádnou polohu konců hadice. Ten 

musí být umístěn v profilu díla (kolmo na větrní proud, nejlépe však v závětří) tak, aby 

měření nebylo ovlivňováno prouděním větrů do měřící hadičky. Měření tlakových spádů se 

provádí mikromanometry kapalinovými (lihovými) nebo elektrickými mikromanometry 

pracujícími  v podstatě na principu měření „U“ trubicí. U kapalinových se odečítá tlakový 

spád (tlakový rozdíl)  z posunu hladiny sloupce ve svislé či úklonné kapiláře, 

u elektrických nahrazuje pohyb kapalinové hladiny membrána, jejíž vychýlení je 

přenášeno na odečítací displeji. Manometrické měření metodou přímou je přesnější než 

jiná měření (např. barometrická měření) zvláště při menších tlakových spádech.  

Při podpatrovém dobývání, především v úklonných důlních dílech musí být vždy 

vyrovnán rozdíl teplot mezi hadičkami a proudícími větry. Hadičky proto musí být 

položeny tak, aby je větry omývaly a musí mít čas se vytemperovat. Nesprávný údaj 

měření hrozí v případě náhlého přechodu ze vtažných (studených) větrů do výdušných 

(teplých) větrů (měření zkratového propojení), popřípadě při zahájení měření např. 

v zimních měsících, kdy sjíždíme do dolu s podstatně vyšší teplotou měřící hadičky. 

Některé zdroje uvádějí potřebu času pro temperování hadiček až na 30 minut. Rovněž 

vysoká vlhkost ovzduší popř. náhodné ponoření konce hadičky do vody může mít 

podstatný vliv na přesnost měření, v takovém případě nutno kondenzovanou vodu 

v hadičce vyfoukat resp. hadičku přiměřeně zkrátit. 

4.1. Metodický postup proměření tlakového snímku 

V první řadě je potřeba aktualizovat větrní schéma (viz. příloha 1). Doplnění 

nových větrních větví po proražení a získání průchodního větrního propojení, vyloučení 

úseků, které již byly zlikvidovány a uzavřeny, ponechání  zkratů pokud jimi proudí větry 

neschůdnou cestou, doplnění uzlových bodů a jejich očíslování. [7] 
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4.1.1. Stanovení tras 

Trasy volíme tak, aby: 

 byly podchyceny všechny uzlové body větrní sítě, 

 pro dvě trasy byl společný nejméně jeden uzlový bod popřípadě  byla společná 

i část trasy. Tím získáváme kontrolu nad kvalitou měření, protože můžeme 

porovnat absolutní celkový tlak v daném uzlovém bodě z více směrů (tras) 

a výsledky měření více měřičů  můžeme lépe vyhodnotit a vzájemně porovnat 

 Pracovník provádějící měření (měřič) se pohyboval pokud možno v jednom směru 

proudění větrů 

 byly upřednostněny při měření důlní díla s výrazně měřitelnou hodnotou tlakového 

spádu oproti důlním dílům, kde tlakový spád je minimální. Trasy např.  nevedeme 

přes poruby nebo důlní díla s minimálním prouděním větrů, ale kde je to možné 

volíme vedení trasy přes zkratová propojení s instalovanými negativními 

regulacemi (plenty, větrní nebo hrázové dveře) na nichž tlakový spád „drží“ [7] 

Měřiči jsou přiděleni dva zaměstnanci k pokládání hadiček (v bahnitém terénu 

3 zaměstnance), z nichž jeden musí být znalý dolu. Před měřením musí být provedena 

kontrola přístrojů, kterými jsou mikromanometr (obr. 4) a anemometr (obr. 5), zda jsou 

funkční a kalibrovány, dále pomůcek - především hadiček, zda jsou těsné a bez 

kondenzované vody v nich. Toto prověříme při prvním položení hadice proměřením 

z jednoho i druhého konce hadice. Měření musí mít stejnou hodnotu. Pokud je v měření 

rozdíl, je hadička netěsná. V rezervě ponecháváme alespoň jeden přístroj pro řešení 

nepředvídaných okolnosti. [7] 
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Obrázek 6: Mikromanometr s rozsahem 1 kPa [zdroj: autor práce] 

 

Obrázek 7: Anemometr [zdroj: autor práce] 
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Délku hadičky PVC volíme od 80 do max. 120 metrů. Používání kratších hadic 

zvyšuje nejenom náročnost měření ale i měřičskou chybu při větším počtu měření. 

Používáním delších hadiček již při dvou zalomeních trasy zjistíme, že hadičku neutáhnou 

ani tři lidé. Před použitím musí být hadičky profouknuty, aby byly zbaveny vlhkosti 

a kondenzované vody. [7] 

4.1.2. Poučení zaměstnanců 

Před zahájením měření musí měřič poučit své pomocníky o způsobu měření 

s důrazem zejména na vyvození přiměřeného tahu na hadičku, v zatáčkách nesmí dojít 

k podstatnému zmáčknutí hadičky, konec hadice musí být směřován kolmo na větrní proud 

resp. vložen do závětří (za hranu TH výztuže) tak, aby nebyla snímána přímo dynamická 

složka tlaku proudících větrů, při přechodu zatopených úseku se nesmí do hadičky dostat 

voda, v případě pádu či ponoření konce hadičky do vody jej nezvedat do výšky, ale 

okamžitě cca 5-10 m odříznout. Zaměstnanec měřící teploty a objemové průtoky větrů 

postupuje před nebo za měřící skupinou v takové vzdálenosti, aby nedocházelo k ovlivnění 

měření jak tlakových spádů, tak i objemových průtoků větrů. [8] 

4.1.3. Zápisník 

Veškeré výsledky měření včetně výpočtu poznamená měřič do zápisníku. Tyto 

údaje jsou podkladem pro zpracování tlakového snímku dolu resp podkladem pro větrní 

bilanci. Hodnoty stvrdí svým podpisem a předá vedoucímu větrání. [8] 

4.1.4. Tlakový snímek 

Určený měřič vynáší hodnoty tlakových spádů do kanonického schématu. Po 

uzavření smyčky (zpravidla pod výdušnou jámou)  sečte postupně tlakové spády, stanoví  

celkové tlaky v jednotlivých uzlových bodech větrní sítě a zaznamená do vyznačeného 

obdélníčku. Je-li mezi celkovými tlaky vedle ležících uzlových bodů tlakový spád  nulový 

nebo menší 2 Pa, připouští se uzlové body graficky spojit do jednoho. Po vynesení všech 

větví a uzavření všech smyček zhodnotí měřič tlakové spády spolu s vedoucím větrání 

příslušného dolu a analyzují důvody vyšších tlakových spádů v síti popř. zkontrolují 

příslušné měření a výpočet měřiče. Po vysvětlení nestandartních hodnot tlakových spádů 

stanoví  tzv. kritickou větev (větev s nejvyšším aerodynamickým odporem, pro jejíž řádné 
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ovětrání musí být jiné resp. ostatní větve negativně regulovány) a tlakový snímek 

vyrovnají.  Od spojení smyček dopočítají a stanoví celkové tlaky až po hlavní ventilátor. 

[8] 

4.2. Porovnání výsledků 

Jelikož je porub 40 900 již z části rozfáraný, mohl jsem výpočty z výpočetního 

programu NetzCAD porovnat s konkrétními hodnotami, které jsem naměřil při měření 

tlakového snímku přímou metodou v dole (více v tabulce 3). V tabulce 4 vidíme porovnání 

objemových průtoku a odporů mezi vypočtenými a naměřenými hodnotami v daných 

úsecích. 

 

Tabulka 5: Porovnání výsledků z praxe a programu NetzCAD [zdroj: autor práce] 

Výsledné hodnoty se od sebe moc neliší, rozdíl mezi naměřenými a vypočítanými 

hodnotami je zanedbatelný až na úsek mezi body 279 a 411. Zde mohlo dojít k navýšení 

naměřených hodnot průtokového objemu vlivem již započatých příprav k dobývání 

připravované sousedního porubu č. 40 903. Toto ovlivnění se na samotném měření, 

z hlediska větrání, projevilo vyšším Q
V

 a nižším    dané větrní větve. Dle schváleného 

POPD je tato větrní větev nyní SVO s jednou ražbou. 
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Závěr 

V bakalářské práci jsem řešil návrh větrání porubu č. 40 900 umístěného 

podpatrově v 9. kře Závodu Důl Darkov, který byl k 1.1.2015 přejmenován na Důlní závod 

1, skládajícího se ze čtyř lokalit (ČSA, Lazy, Darkov a 9.květen). 

V první části jsem se soustředil na popis bývalého Závodu Důl Darkov, jeho 

historii, dobývací prostor a geologii výhradního ložiska. Důležitou součástí této části je 

charakteristika podpatrově dobývaných slojí, jejich větrání, výhody, nevýhody, rizika a 

bezpečnost. 

Druhá polovina práce nám ukazuje návrh větrní sítě včetně větrních objektů a 

posuzuje stabilitu samostatného větrního oddělení podpatrově větrané sloje. Zde bylo 

důležité porovnání výsledných hodnot větrní sítě z počítačového programu NetzCAD 

(verze 2.1) a výsledků získaných proměřením přímou metodou v dole. Hodnoty naměřené 

v praxi se s hodnotami získanými v konkrétních větvích větrního systému z programu 

NetzCAD moc nedlišovaly, rozdíl mezi vypočtenými a naměřenými hodnotami byl 

zanedbatelný. Pouze v úseku mezi body 279 a 411 se hodnoty neshodovaly. Zde mohlo 

dojít k navýšení naměřených hodnot průtokového objemu vlivem již započatých příprav 

k dobývání  připravovaného sousedního porubu. 
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