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Anotace 

Bakalářská práce popisuje přípravu porubu 371 002, návrh dobývací metody a 

technologie pro dobývání daného porubu. V úvodu je popsána stručná historie dolu 

ČSM až do současnosti. Následující kapitola se zabývá geologií 37. sloje. V další 

části je popsán způsob otvírky, parametry ražených děl a zvolená technologie. Práce 

je také zaměřena na větrání a hydrogeologii s přihlédnutím na bezpečnostní 

opatření. 6. kapitola pojednává technicko-ekonomické vyhodnocení. 

 

Klíčová slova: příprava porubu, dobývací metoda, technologie porubu, bezpečnostní 

opatření 

 

Annotation of bachelor thesis 
 

 Bachelor thesis describes the preparation of coalface 371 002 and the draft 

mining methods and technologies for the extraction of the coal face. The introduction 

describes a brief history of mine ČSM to the present. The next chapter deals with the 

geology of the 37th seam. The next section describes the method of opening, the 

parameters and the selected works driven technology. Work is also focused on 

ventilation and hydrogeology with regard to safety measures. 4th chapter discusses 

the technical and economic evaluation. 

Keywords: preparation of coalface, mining method, technology of coalface, security 

measures 
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Úvod 
 

Důl Československého svazu mládeže dnes jen zkratka Důl ČSM ve Stonavě 

existuje již 54 let. Tvoří jej dva těžební závody Sever a Jih. Jeho výstavba začala 1. 

září 1958 a hloubení jam započalo v říjnu téhož 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 vytěžená tuna uhlí 

byla 16. prosince 1968, tedy po 10 letech od začátku jeho výstavby. Až do roku 1990 

byl Důl ČSM součástí společnosti OKD, Ostravsko-karvinské doly. Téhož roku, 1. 

listopadu, byl vyčleněn a stal se samostatným státním podnikem. Nástupem roku 

1993, 1. ledna, po privatizaci, se Důl ČSM stal odštěpným závodem akciové 

společnosti Českomoravské doly, ČMD, a.s. Následně roku 1998 byla společnost 

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

listopadu 2005 zanikla společnost ČMD, a.s., jejíž součástí byl Důl ČSM. Ten se po 

zániku stává jedním z dolů vlastnících OKD, a.s. až doposud. 

Dnešní Důl ČSM je již moderním dolem, ne jak tomu bylo dříve. Zastaralá 

technologie, nutno podotknout že fungující, ale nevyhovující podmínkám dobývání v 

dané oblasti a hloubce uložení dobývaných slojí. Dnes nejmladší důl ve společnosti, 

tedy po zásluze vedení společnosti OKD a.s. má několik již moderních technologií, ať 

už dobývacích či razících komplexů a průměrně dobývá okolo 2,5 miliónů tun uhlí 

ročně a vyrazí přibližně 17 km chodeb či překopů. Jeho perspektiva resp. životnost je 

vypočtena dle předběžných průzkumů, pomocí geologických vrtů do roku 2028. 

Předpokládané zásoby se pohybují kolem 44 miliónů tun uhlí a rozloha důlního pole 

je 22 km2. Nyní se na dole těží převážně energetické uhlí, které bývá obohaceno 

uhlím koksovatelným pro další zpracování. 
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2. Charakteristika důlně geologických podmínek 
dobývacího prostoru Dolu ČSM lokalita Sever 
  

Dobývací prostor dolu se nachází v nejvýchodnější části karvinské dílčí pánve. 

Rozloha pole činí 22,106 km2. Odhad hospodářsky využitelných zásob činí 50 000 kt 

uhlí a těžba Dolu ČSM se předpokládá do roku 2038 s postupným nárůstem podílu 

energetického uhlí. Územně je důl členěn do dvou větrních oblastí Sever a Jih se 

samostatnými dvojicemi úvodních a výdušných jam. 

V důlním poli se nachází uhlí karvinského souvrství (sloje doubravské až sedlové). 

Uhelné sloje mají ležmé uložení s úklonem od 0° do 20°. [1] 
 

 

 

Obrázek 1 Karvinská dílčí pánev [10] 
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3. Charakteristika důlně geologických podmínek sloje č. 37  
 

 Porub č. 371 000 je situován ve východní části 0. kry lokality Sever. Na jihu je 

předmětná oblast vymezena průběhem poruchového pásma poruchy „X“, na severu 

v budoucím porubu č. 371 002, na východě těšínským zlomem a na západě větrní 

základnou č. 371 090. 

Předmětný porub bude veden ve sloji č. 37a (530), která náleží vrstvám 

sedlovým karvinského souvrství. Sloj č. 37a v předmětné oblasti dosahuje průměrné 

celkové mocnosti 175 cm s maximální mocností 215 cm a minimální 135 cm. 

V aktivní ploše porubu se neočekává nafárání tektonických poruch, nelze však 

vyloučit místní eroze.  

Směr vrstev je u porubu č. 332 207 SV s úklonem vrstev 6°. 

Sloj neobsahuje žádné anorganické proplástky. Popelnatost sloje se pohybuje 

na hranici 5 %. Sloj je zařazena V.B obchodní skupiny, obsah prchavé hořlaviny 

dosahuje 23,5 %, index puchnutí je 7 a dilatace je 25. Obsah síry nepřesahuje 0,6 %.  

Přímé nadloží sloje č. 37a je tvořeno cca 100 cm mocným jemnozrnným slepencem 

a téměř po sloj č. 36b se střídají jemnozrnné až středně zrnné pískovce se slepenci. 

Přímé podloží sloje č. 37a tvoří kořenový prachovec o mocnosti 10 až cca 100 cm, 

dále následuje jemnozrnný až hrubozrnný pískovec o mocnosti cca 100 až 150 cm a 

následně po sloj č. 37b prachovec. V nadloží, ve vzdálenosti 21 až 28 m se nachází 

sloj č. 36b (546), která je v oblasti projektovaného porubu exploatována. V podloží, 

ve vzdálenosti 2,5 až 4 m se nachází nebilanční sloj č. 37b (524). Na základě obsahu 

SiO2 je nadloží sloje č. 33b řazeno do kategorie III (dosedy pískovců až slepenců) a 

bezprostřední podloží sloje řazeno do kategorie I až III (kořenový prachovec až 

slepenec). 

 Výskyt přírodních léčivých vod a přírodních stolních vod se nepředpokládá. 

Vývoj sloje byl ověřen částečně ražbami i důlními průzkumnými vrty. [1] 
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4. Návrh přípravy porubu č. 371 002  
  

 Ražby pro přípravu porubu č. 371 002 budou vedeny z těžní třídy č. 371 090 

kde třída č. 371 022 bude úvodní chodba, třída č. 371 020 bude chodba výdušná a 

třída č. 371 062 bude prorážka. 

 Na začátku úvodní chodby bude provedena zarážka o délce 30m z třídy č. 

371 090, která bude ražena klasickou technologií. Před započetím prací bude 

v daném místě zvětšen profil a vybudován kříž, z kterého bude započata ražba 

pomocí trhací práce. Uvolněná hornina bude odtěžena pomocí nakladače. Po 

vytvoření zarážky se čelba vybaví razícím kombajnem s vynášecím dopravníkem, 

připojen mezidopravníkem a nainstaluje se sací větrání. V průběhu postupu čelby 

bude instalováno pásové odtěžení a přidávána závěsná drážka s označením ZD 24 

A. Rovněž bude při postupu čelby instalováno potrubí pro rozvod vody, stlačeného 

vzduchu, dusíku a odpadní vody z čerpání všechna o průměru 100mm a klimatizační 

potrubí o průměru 160mm. Až ražba postoupí o 200m nainstalují pracovníci z úseku 

klimatizace chladící zařízení pro zlepšení mikroklimatických podmínek v čelbě. 

 Ražení výdušné chodby č. 371 020 bude provedeno stejným způsobem jak 

úvodní třída. Místo dusíkového potrubí bude potrubí degazační o průměru 100 mm a 

klimatizační potrubí bude rovněž 100 mm.  [1] 

  

   

4.1. Technologický postup pro stavbu křížů 

 

 Staničení kříže označí měřič ODMG a před zahájením stavby zkontroluje 

technický dozor. Před zahájením stavby kříže musí být na pracoviště dopraven 

veškerý potřebný materiál pro stavbu. Jako vyztužovacích prvků je nutno zásadně 

použít ještě nepoužitých nových prvků. Pokud je stavba kříže nebo odbočky 

prováděna v místě řádné, útěkové, dopravní nebo záchranné cesty, kde chodí lidé 

nebo se dopravuje materiál, musí být ve vzdálenosti 10 m na každé přístupové cestě 

od kříže nebo odbočky umístěna výstražná tabulka o prováděných pracích. Před 

započetím stavby kříže musí být zkontrolovány a dotaženy TH šrouby na minimální 

vzdálenost 10 m od oblasti stavby kříže a provedeno zesílení zavěšení veškerého 

potrubí. Na obě strany od kříže podrespovat třídu minimálně na vzdálenost 5 m. 
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Maximálně povolený otevřený prostor je 1 m, který bude okamžitě zajišťován 

prozatímní výztuží tak, aby nemohlo dojít k ohrožení pracovníků při stavbě kříže. 

Vrtné schéma zvolí směnový předák dle místních podmínek dle technologického 

postupu trhacích prací. V případě, že bude nutno pracovat při stavbě kříže nebo 

odbočky ve výšce větší než 1,5 m nad počvou stanoví opatření vedoucí úseku dle 

Směrnice č. 1/2013 ředitele.  

Pro stavbu klenbových křížů dále platí: 

- Stavba kříže se provádí vždy na předem vyraženém díle, na 

kterém se postaví dvojice zdvojených vstupních oblouků ve 

směru ražby tohoto díla. 

- Při stavbě kříže se nejdříve uvolní prostor pro postavení jedné 

skupiny křížových oblouků (dvojčete, trojčete, apod.) a provede 

se definitivní přepažení TH rovinami mezi touto skupinou 

křížových oblouků a již postavenými vstupními oblouky v těch 

částech, kde to lze provést. 

- Dále se znovu uvolní prostor jen pro jejich pobudování druhou 

skupinou křížových oblouků a dokončí se definitivní přepažení 

TH rovinami. 

- Uvolní se prostor pro zabudování druhých dvojic zdvojených 

vstupních oblouků ve směru odrážek a po jejich zabudování se 

přepaží TH rovinami prostor mezi těmito vstupními oblouky a 

křížovými oblouky. 

- Proti rozjetí kříže pospojovat místa křížení TH rovin s oblouky TH 

šrouby dle schématu kříže a utaženy momentem minimálně 450 

Nm. 

- Po zapažení celého klenbového kříže se může přikročit 

k demontáži stávající výztuže pod křížem.[1] 

 

4.2. Technologický postup trhacích prací 

 

 Základní podmínky pro trhací práci: 

        Povolené výbušniny: 

 Trhaviny 
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 Skalní:  Perunit E, Ergodyn 30 E 

Skalní trhaviny se mohou použít na pracovištích v kameni, 

kde součet všech vrstev uhlí nepřesahuje 20 cm a nálož 

se nepřiblíží k vrstvě uhlí na vzdálenost menší jak 20 cm. 

 DBT I:  Slavit V, Metanit Specjalny E7H 

DBT I se může použít: 

o na pracovištích v kameni, kde součet mocností všech 

vrstev uhlí přesáhne 20 cm, ale žádný vývrt nesmí být 

umístěn v uhlí 

o při použití příložných náloží OPN-1 

 DBT II: Ostravit C 

DBT II se musí použít: 

o na smíšených pracovištích, kde součet mocností všech 

vrstev uhlí přesáhne 20 cm 

o pokud je některá nálož umístěna v uhlí 

o při odděleném odstřelu přibírky kamene a předem 

vyuhleným předstihem 

o při současném odstřelu v uhlí a v kameni 

o při rozstřelování uvolněné horniny 

 Rozněcovadla:  DeM-zb-S 

DeD – S – na základě rozhodnutí ČBÚ ze dne 

22.11.2010 o použití rozněcovadel rozhoduje 

střelmistr 

 

o Povolené pomůcky: 

o Roznětnice:  DBR 12 

o Ohmmetr:  DO 200/2000.P 

o Měřící přístroj: BAK 01B, BAK 02 

o Přívodní vedení: XCYAR-1,5 

o Propojovací vodiče: XCY, XFY maximální délky 15 m 

z jednoho kusu 

 

Technologie trhací práce 

o Vrtné schéma: 
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Vrtné schéma stanoví směnový předák podle místních geologických 

podmínek a zásad hornické práce, v souladu s platnými předpisy. 

Správnost založení, délku vývrtů a jejich řádné vyčištění zkontroluje 

střelmistr před nabíjením. 

o Způsob těsnění náloží a minimální délka: ucpávka vodní 

o Zapojení roznětné sítě: sériové 

Odchylka mezi naměřeným a vypočteným odporem roznětného okruhu 

nesmí překročit 10%. 

Vypočtené hodnoty při: 

o odporu můstku:  0,5  

o odporu XCYAR-1,5: 4,0 /100 m 

o odporu XCY:  0,1 /1 m 

o odporu XFY:  0,5 /1 m 

o Rozmístění a velikost náloží stanoví podle místních podmínek 

předák pracoviště 

o Časový sled roznětu určí střelmistr podle konkrétních podmínek na 

pracovišti 

o Počet zaměstnanců při přípravě trhací práce je maximálně 6 osob 

o Nabíjení roznětné náložky : 

o celé roznětné náložky (nedělené) nabíjí střelmistr a pod jeho 

dozorem také jím poučení pomocníci 

o roznětné dělené náložky nabíjí výhradně střelmistr 

 

Bezpečnostní opatření 

- Čekací dobu po odpalu stanoví střelmistr v souladu §67 

vyhlášky. Střelmistr však může upravit délku čekací doby dle 

zjištěných koncentrací CO na čidle ve výdušných větrech 

z pracoviště (dotazem na stanoviště IS) nebo měřením pomocí 

přenosného kontinuálního přístroje typu Dräger, Interferometrem 

DI – 2. 

- Manipulační prostor se vymezuje do vzdálenosti 6 m od místa 

provádění trhací práce. 
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- Zajištění bezpečnostního okruhu s ohledem na ohrožený prostor 

zajistí počené hlídky v okruhu 75 m, popřípadě 150 m od místa 

provádění trhací práce. Střelmistr poučí hlídky a určí jim 

stanoviště. 

- Místo odpalu a úkryt zaměstnanců stanoví střelmistr při dodržení 

zásady, aby místo odpalu a úkryt zaměstnanců nebyly ohroženy 

nežádoucími účinky trhací práce (vždy za hranicí 

bezpečnostního okruhu). 

- Při foukacím způsobu větrání musí být zaměstnanci chráněni 

účinným způsobem před zplodinami po trhací práci (přetlakovou 

komorou apod.). Nebude-li funkční ochrana před zplodinami, 

střelmistr stanoví místo odpalu v PVP a příslušnou část 

separátně větrané ražby musí zahrnout do bezpečnostního 

okruhu daného odstřelu. 

- Hlídky budou označeny červenou páskou 

- Výstražný signál:  

o zvolání střelmistra – POZOR PÁLÍM! 

- Vyhlašování nouzového signálu:  

o poklepem na potrubí 3 x 5 poklepů nebo telefonicky 

- Opatření při selhánce: každý kdo zjistí selhánku, musí ji 

neprodleně ohlásit střelmistrovi nebo technickému dozoru, práce 

na pracovišti musí být do doby jejího zneškodnění zastaveny 

- Zneškodnění selhávek: 

o obnovou volně přístupné části roznětného vedení 

o použitím nové roznětné náložky po předcházejícím 

odstranění ucpávky nálože – ucpávka se smí odstranit 

vytažením, pokud je v obalu, nebo vyfoukáním stlačeným 

vzduchem, vypláchnutím nebo odstraněním škrabkou, pokud 

je vyloučena možnost dotyku škrabky s roznětnou náložkou 

o odpálením nálože v novém vývrtu, pokud se vývrt nepřiblíží 

k selhánce na menší vzdálenost, než je desetinásobek 

průměru vývrtů, ve kterém je selhánka, avšak ne menší než 

30 cm. Polohu a směr nového vývrtu musí určit střelmistr. 
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o nenásilným vyjmutím volně přístupných náložek ve zbytcích 

vývrtů 

- Vstup na pracoviště za účelem kontroly přípravy trhací práce 

mají kontrolní orgány povolen přístup k místu trhací práce i 

v průběhu její přípravy, avšak pouze s vědomím střelmistra a za 

těchto podmínek: 

o hlídka upozorní nouzovým signálem střelmistra a po 

odsouhlasení signálu vyčká na příchod střelmistra nebo jim 

pověřeného zaměstnance, hlídka zadrží osoby až do doby 

příchodu střelmistra nebo jim pověřeného zaměstnance  

o střelmistr před zahájením přípravy trhací práce prokazatelně 

seznámí hlídky o způsobu vyhlašování nouzového signálu 

 

Ochrana proti uhelnému prachu 

- Zneškodnění uhelného prachu: 

o před zahájením trhací práce musí být zneškodněn ukelný 

prach a lehce zápalné hmoty odstraněny nejméně na 

vzdálenost 25 m od místa trhací práce ve všech směrech 

o poprášením mletým vápencem nebo zkropení vodou 

- Zřízení vodní clony v dlouhých důlních dílech: vodní clona musí 

být vytvořena mlžným zařízením umístěným na vhodném místě 

nejdále 15 m od místa odstřelu a musí působit v celém profilu 

důlního díla 

 

Ochrana zařízení před účinky trhací práce: 

- Ochrana strojního zařízení odklizením z dosahu účinku trhací 

práce nebo zřízením vhodného krytí. 

- Ochrana elektrických zařízení, kabelů vysokého a nízkého napětí 

musí být provedena účinným krytím (roury, dřevo, pásovina) 

- Ochrana degazačního systému musí být provedena vhodným 

krytím (dřevo, pásovina), ale nesmí být uchyceno přímo na 

potrubí 

Ochrana elektrického roznětu před účinky cizích energií: 
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- Oblečení zaměstnanců nesmí být z materiálů s vysokou izolační 

schopností 

- Vodiče elektrických rozbušek musí být zkratovány nebo až do 

konce izolovány 

- Roznětné vedení musí být od jiných elektrických vedení 

vzdáleno minimálně 30 cm 

- Ochrana před bludnými proudy vypnutím zdroje elektrického 

proudu 

 

Střelmistr 

- Odpovídá za řádné a bezpečné provedení trhací práce a za 

kontrolu ovzduší před a po odstřelu (indikací a detekcí). Při 

měření nitrózních plynů v ovzduší po trhací práci může 

postupovat dle platné výjimky z ustanovení § 100 vyhlášky č. 

72/1988 Sb. ze dne 22.11.2010 pod č.j. SBS 33682/2010. 

Střelmistr po ukončení měření koncentrace po trhací práci 

zaznamená výsledky měření do kontrolní knihy střelmistra.  

 

Technický dozor 

- Je-li při trhací práci přítomen technický dozor, spolu zodpovídá 

za bezpečnost provedení trhací práce. Musí napsat kontrolu a 

výkon trhací práce do jeho kontrolní knihy. 

 

Pomocník střelmistra 

- Vykonává práci pouze podle pokynů a pod dohledem střelmistra. 

 

Předák 

- Je odpovědný za způsobilost pracoviště k provedení trhací 

práce, jakož i za způsobilost pracoviště k další práci po 

provedení trhací práce. V případě, že jsou na pracovišti požívány 

skalní trhaviny a při vrtání bylo navrtáno uhlí je povinen toto 

oznámit střelmistrovi před zahájením přípravy k provedení trhací 

práce. Předák směny potvrzuje spotřebu výbušnin 

v střelmistrovském záznamu. 
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Hlídka 

- Odpovídá za vyklizení ji přiděleného úseku ohroženého prostoru 

a za zamezení vstupu do uzavřeného bezpečnostního okruhu. 

 

Nezúčastněné osoby 

- Musí se řídit pokyny hlídek a střelmistra. 

 

Použití příložných náloží OPN-1 při rozstřelování uvolněné rubaniny: 

- Při trhací práci s použitím příložných náloží musí být použito 

důlně bezpečné protiplynové trhaviny I. a II. kategorie   

- Při použití příložných náloží se musí používat obaly typu OPN-1 

- K iniciaci příložné nálože musí být použity rozbušky DeM-zb-S 

- Nejvýše přípustná hmotnost nálože v jednom obalu OPN-1 smí 

být nejvýše 0,4 kg s tím, že hmotnost celkově odpálené nálože 

nesmí překročit 1,6 kg 

- Při současném odpalu dvou a více náloží musí být použity 

elektrické rozbušky nultého časového stupně 

- Před trhací prací nadměrné kusy horniny důsledně zkontrolovat 

ze všech stran, zda nemohou obsahovat ,,píšťaly“ se zbytky 

výbušnin. Rovněž místo pod nadměrným kusem horniny musí 

být prohlédnuto, zda se tam nenachází zbytky výbušnin. 

- Kontrolu provede střelmistr za přítomnosti stálého technického 

dozoru, který provede o kontrole záznam do pochůzkové knihy (v 

soulad s ustanovením § 23 odst. 1 písmeno g vyhlášky ČBÚ 

v Praze č. 22/1989 Sb. ve znění pozdějších předpisů)  

- Koncentrace CH4 v předepsaných místech měření nesmí 

přesáhnout 1%  

- Připravovat a používat příložné nálože v obalu OPN-1 smí pouze 

střelmistr 

- Plnění obalu trhavinou se provede otvorem k tomu určeným 

- Elektrická rozněcovadla se v adjustované náložce zajistí smičkou 

a vloží do vnitřního obalu. Přívodní vodiče se vedou volně 

otvorem. 
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- Otvorem pro kapalinu se naplní 6 až 8 l vody tak, aby nebyla pod 

tlakem 

- Napuštěný obal se kontroluje na těsnost stlačením. Je-li 

poškozen nutno použít nový obal. 

- Vzduchovou bublinu z obalu nutno vypustit. 

- Poškozený obal OPN-1 je zakázáno používat. 

- Adjustovaná nálož se pokládá označenou stranou na 

rozpojovanou hmotu a upevňuje tak, aby bylo zajištěno těsné 

přilnutí a tím krytí trhaviny. 

- Vzdálenost úkrytu zaměstnanců od místa odpaklu musí být 

minimálně 75 m  

- V ostatním musí být dodrženy BP dané vyhláškou a vyhláškou č. 

99/95 Sb. 

 

Rozstřelování uvolněné rubaniny pomocí trhaviny ve vrtech: 

- Trhavina: DBT II, rozněcovadla DeM-zb-S 

- Hmotnost nálože nesmí překročit 0,2 kg 

- Délka ucpávky musí být nejméně 20 cm 

- Vzdálenost nálože od volné plochy: minimálně 20 cm 

- Před zahájením vrtání vývrtů pro trhací práci nadměrné kusy 

horniny důsledně zkontrolovat ze všech stran, zda nemohou 

obsahovat ,,píšťaly“ se zbytky výbušnin. Rovněž místo pod 

nadměrným kusem horniny musí být prohlédnuto, zda se tam 

nenachází zbytky výbušnin 

- Kontrolu provede střelmistr a zaměstnanec, který bude provádět 

vývrty a to za přítomnosti stálého technického dozoru, který 

provede o kontrole záznam do pochůzkové knihy (v souladu 

s ustanovením § 23 odst. 1 písmeno q vyhlášky ČBÚ v Praze č. 

22/1989 Sb. ve znění pozdějších předpisů) 

- Pro vrtání vývrtů do nadměrných kusů horniny musí být využíván 

vrtací vůz. Ve výjimečných případech, kdy nebude možné pro 

vrtání vývrtů využít vrtný vůz a použití příložných náloží by se 

jevilo jako neúčinné, může být pro vrtání těchto vývrtů použito 

ruční vrtací kladivo, a to na písemný příkaz závodního dolu, 
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v němž budou stanovena technicko-organizační a bezpečnostní 

opatření pro provedení této činnosti 

- Při vrtání používat pro vynášení vrtné drtě z vrtu výhradně vodní 

výplach 

 

Další bezpečnostní opatření: 

- Zaměstnanci mohou používat pouze pracovní oděv přidělený 

organizací 

- Střelmistr před zahájením přípravy trhací práce ověří telefonicky 

dotazem u IS. CŘS izolační stav dolu. Inspekční technik 

v případě poklesu izolačního stavu pod danou mez vydá ZÁKAZ 

provádění trhací práce [1,2,3] 

  

4.3. Parametry ražených děl 

 

Úvodní chodba 371 022 

- Délka díla cca. 424 m 

- Druh výztuže – ocelová, subparabolická, SPN 14 

- Hmotnostní stupeň výztuže – K 29 v celé délce 

- Rozpínky – kovové 4 ks, dřevěné 5 ks 

- Osová vzdálenost výztuže – 0,8 m, 0,5 m el. výklenky, tlakové 

projevy 

- Maximální vzdálenost výztuže od čelby – 1,2 m 

- Potrubní řády: 

 Stlačený vzduch  150 mm 

 Požární vodovod  100 mm 

 Odpadní   100 mm 

 Technologické(dusík) 100 mm 

 Klim. chladící  160 mm 

 Klim. odpad   160 mm 

- Těžní zařízení – TP 630, (THD 602, 502) 

- Dopravní zařízení – ZD24 D/130 – dvojzávěsy, umístění zarážky 

maximálně do 30 m od konce ZD 
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- Technologie rozpojování a nakládání – AM 50/132 

- Mocnost sloje cca 1,8 m 

- Nehořlavé pažení – tahokovové pažiny 

- Svorníková výztuž – lanová kotva typ MCA-M délka minimálně 

7m, šachovitě co 1m  

- Při stavění výztuže na uhlí používat Fe patky a dřevěné 

podkladky 

- Zarážkový bod, směr díla, staničení křížů, přechody tektonik, 

blízkosti pracovišť, uzavřených důlních děl a stařin určí OMG 

- Množství a uskladnění výztuže pro vedení ražby bude v úseku 

50 m od čelby v ohrožené oblasti ukládán jen nezbytně nutný 

materiál pro zajištění čelby na 24 hod., tento materiál bude 

zajištěn proti pohybu vázáním k TH výztuži. 

 

Výdušná chodba 371 020 

- Délka díla cca. 450 m 

- Druh výztuže – ocelová, subparabolická, SPN 14 

- Hmotnostní stupeň výztuže – TH 29 v celé délce 

- Rozpínky – kovové 4 ks, dřevěné 5 ks 

- Osová vzdálenost výztuže – 0,5 m 

- Maximální vzdálenost výztuže od čelby – 1,2 m 

- Potrubní řády: 

 Stlačený vzduch  100 mm 

 Požární vodovod  100 mm 

 Odpadní   100 mm 

 Technologické(degazace) 100 mm 

 Klim. chladící   100 mm 

 Klim. odpad   100 mm 

- Těžní zařízení – TP 630, (THD 602, 502)  

- Dopravní zařízení – ZD24 D/130 – jednoduché, umístění zarážky 

maximálně do 30 m od konce ZD 

- Technologie rozpojování a nakládání – AM 50/132 

- Mocnost sloje cca 1,8 m 

- Nehořlavé pažení – stropní, boční síta, KATIM 
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- Svorníková výztuž – ne 

- Při stavění výztuže na uhlí používat Fe patky a dřevěné 

podkladky 

- Zarážkový bod, směr díla, staničení křížů, přechody tektonik, 

blízkosti pracovišť, uzavřených důlních děl a stařin, určí OMG 

- Množství a uskladnění výztuže pro vedení ražby bude v úseku 

50 m od čelby v ohrožené oblasti ukládán jen nezbytně nutný 

materiál pro zajištění čelby na 24 hodin, tento materiál bude 

zajištěn proti pohybu vázáním k TH výztuži. 

 

Prorážka 371 062 

- Délka díla cca 175 m 

- Druhy výztuže – ocelová, lichoběžníková TH 29/SBR 

- Profil díla – SBR 

- Hmotnostní stupeň – TH 29 v celé délce 

- Rozpínky – kovové 5 ks, dřevěné 4 ks 

- Nehořlavá výztuž v celé délce 

- Osová vzdálenost výztuže – 0,5 m 

- Maximální vzdálenost výztuže od čelby – 1,2 m 

- Potrubní řády: 

 Stlačený vzduch  100 mm 

 Požární vodovod  100 mm 

 Odpadní   100 mm 

- Těžní zařízení – TP 630, (THD 502)  

- Dopravní zařízení – ZD24 D/130 – jednoduché, umístění zarážky 

maximálně do 30 m od konce ZD 

- Technologie rozpojování a nakládání – AM 50/132 

- Mocnost sloje cca 1,8 m 

- Nehořlavé pažení – stropní, boční síta, KATIM 

- Svorníková výztuž – ne 

- Při stavění výztuže na uhlí používat Fe patky a dřevěné 

podkladky 

- Zarážkový bod, směr díla, staničení křížů, přechody tektonik, 

blízkosti pracovišť, uzavřených důlních děl a stařin, určí OMG 
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- Množství a uskladnění výztuže pro vedení ražby bude v úseku 

50 m od čelby v ohrožené oblasti ukládán jen nezbytně nutný 

materiál pro zajištění čelby na 24 hodin, tento materiál bude 

zajištěn proti pohybu vázáním k TH výztuži.[1] 

 

4.4. Větrání důlních děl při ražbě 

 

 Při ražbách důlních děl bude instalováno sací větrání. Lutnový tah tvořený 

SPIRO (FLEXI) lutnami bude prodlužován za postupující čelbou tak, aby byla 

dodržena maximální vzdálenost luten od čelby 1,8 m. Příruby luten musí být 

spojovány těsně k sobě typizovanými spojovacími prvky a utěsněny gumovým 

těsněním nebo větracím plátnem s páskováním. Jednotlivé lutny budou zavěšeny 

vázacím drátem a co čtvrtá lutna bude zavěšena řetězem o průměru 8 mm zajištěný 

šroubem M8. Ústí luten musí být chráněno proti vniku horniny do lutnového tahu. 

Větrní proud musí být rovnoběžný s osou důlního díla a nesmí být trvale rušen mezi 

ústím lutnového tahu a čelbou.[1] 

 

4.5. Hydrogeologická opatření 

 

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

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

vod. Výnosem Obvodního báňského úřadu z 6. prosince 1989 je důl ČSM zařazen 

mezi doly s nebezpečím průvalu vod, a to z důvodu výskytu štěrkopísků, tzv. detritů 

na povrchu karbonských vrstev. Také vzhledem k technologii dobývání stěnováním s 

řízeným závalem je nutno zohlednit nevyplněné prostory ukončených porubů, 

případně tektonické útvary, v nichž se nachází voda, ať už technologická či 

jakéhokoli původu důlní. V každém případě je tedy nutné pro daná pracoviště 

zpracovávat projekty na odvodnění a hydrologická opatření.[2] 
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4.5.1. Projekt odvodnění 

 

- V nadloží, ve sloji č. 36a se nacházejí uzavřené stařiny děl č. 

361 020, 361 020/2, 361 020/4, 361 022 a uzavřené stařiny 

porubu č. 361 000 ve vzdálenosti 23-28 m od projeltované ražby 

č. 371 020. 

- V nadloží ve sloji 36b se nacházejí uzavřené stařiny děl č. 

362 020/3, 362 020 a uzavřené stařiny porubu č. 362 000 ve 

vzdálenosti 19-22 m od projektované ražby č. 371 020 

- V průběhu ražby lze očekávat pouze průsaky vod – kumulovaná 

voda v horninách neohrozí bezpečnost pracujících a provozu. 

Nutno však důsledně udržovat provozuschopnost čerpací 

techniky. 

- V důsledku průsaků vody, úklonových poměrů sloje a charakteru 

vrstevních ploch nadložních hornin nelze vyloučit vyjíždění 

průvodních hornin – nutno dbát zvýšené opatrnosti při práci.  

- Na základě znalostí o úklonových poměrech se přepokládá úplné 

zatopení slojí č. 36a a 36b. 

- Předpokládané množství vody ve stařinách sloje č. 36a je 47 000 

m3 

- Předpokládané množství vody ve stařinách sloje č. 36b je 49 000 

m3 [1] 

 

4.5.2. Nakládání s důlními vodami 

  

Termínem důlní voda se zabývá zákon č. 44/88 Sb., § 40  

- Důlními vodami jsou tedy všechny podzemní, povrchové a 

srážkové vody, které vnikly do hlubinných nebo povrchových 

důlních prostorů bez ohledu na to, zda se tak stalo průsakem 

nebo gravitací z nadloží, podloží nebo boku nebo prostým 
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vtékáním srážkové vody, a to až 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 neužívá 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 ražbám bude vypadat takto: 

  

- odvádění vody přímo z čelby bude buď kalovým čerpadlem 

KDDF-80, případně vzduchovým čerpadlem XDA-100 NORA  

- čerpaná voda bude odváděna pomocí odpadního potrubí o 

průměru 100 mm do přečerpávacích nádob, odkud bude 

odstředivým článkovým horizontálním čerpadlem přečerpávána 

dále odpadním potrubím do hlavní čerpací stanice  

 

- z hlavní čerpací stanice je voda odváděna pomocí výtlačných 

potrubí na povrch a odtud regulovaně do vodoteče, která ústí do 

Karvinského potoka.  

 

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

č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem. [4,5] 

  

 

 4.5.3. Hydrogeologická bezpečnostní opatření 

  

Po celé délce díla pokládat odpadní potrubí o průměru 100 mm. Mít na 

čelbě k dispozici ponorné kalové čerpadlo KDDF – 80, po celou dobu ražby. 

Elektrické napojení čerpadla bude nezávislé na razícím komplexu. Vzhledem 

k maximálnímu převýšení 40 m je nutno zřídit přečerpávací místa v závislosti 
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na výtlačných výškách čerpadel. Počínaje staničením 50 m, ve vzdálenosti 

maximálně 10 m od čelby musí být instalováno čidlo pro hlídání výšky hladiny 

vody ve výšce 0,3 m od počvy díla. Signalizace čidla bude vyvedena na 

stanoviště inspekční služby. [1] 

 

 

4.6. Dobývací metoda a vybavení porubu 

 

 Vzhledem již k několikaleté praxi v našem hornictví i ve světě a konkrétně v 

karvinské oblasti bude použita tradiční dobývací metoda směrné stěnování na řízený 

zával. Jedná se o dobývání dlouhých porubních bloků v našem případě o délce 392 

m směrné délky a šířky porubu o délce 175 m. Mocnost sloje je proměnlivá 2,0–2,7 

m. Postup porubu bude z pole. [6,9] 

 4.6.1. Technologické zařízení porubu 

   

Výztuž: 

- první sekci instalovat cca 2 m od úvodní chodby č. 371 022 ve 

zbylém prostoru budou stavěny hráně 

- prorážka cca 175 m (175-2=173:1,75=98,86 ks) 99 sekcí 

- postupně od spodní úvratě v porubu 

 hráň Link-N-Lock 

 3 ks BUCYRUS DBT 1520/3100-2x5104/813 kN 

prodloužená 

 93 ks BUCYRUS DBT 1300/3100-2x5104 kN 

 3 ks BUCYRUS DBT 1520/3100-2x5104/813 kN 

prodloužená 



Lukáš Körmendy:                                    Příprava porubu č. 371 002 na dole ČSM 

20 

2015 

 

Obrázek 2 Mechanizovaná výztuž DBT 13/31[1] 

 

 

 

Obrázek 3 Schéma upnuté sekce v prorážce [1] 

 

Sekce s ovládanou bočnicí a hydraulickým korekčním systémem 

z pravé strany při pohledu ze sekce na pilíř. Ve spodní úvrati instalovat 

koncové kotvení tří sekcí a směrovací zařízení „stropnice-stropnice“. 

Rozvod BUCYRUS, ovládání typu PMC-R elektrohydraulické skupinové 

v automatickém provozu s možností individuálního ovládání, filtrační 

stanice, druhý přívod napojit cca u 30., 60. a 90. sekce. 
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Instalovat měnící jednotky tlaku 32/20 MPa pro IHV umístěné cca 

v polovině délky sběrného dopravníku a v horní úvrati porubu. V porubu 

instalovat VT rozvod 20 Mpa hadicí Js 10 s odbočkami a kohouty Js 10 

co 20 m s napojením na měnící jednotku tlaku 32/20 MPa v horní úvrati 

porubu. 

Zdroj vysokotlaké hydraulické kapaliny a vysokotlaké postřikové a 

chladící vody: 

- Stabilní vysokotlaká čerpací stanice umístěná na překopu č. 529 00 

   

Hydraulická část: 

- 3 ks plunžrových čerpadel HAUNINCO EHP-3K 200/53 FL 

- 3 ks elektrický motor 200 kW/1000 V 

- 1 ks zásobní a míchací nádrž emulse 3700 l s integrovanou 

nádobou koncentrátu 

- 1 ks zásobní nádrž emulze 3000 l 

- zařízení pro měření a regulaci hydraulických kapalin RECOMATIC 

s příkonem 4,5 kW/1000 V (3 kW/500 V) 

- rozvod VT 1x DN 70 PN 350 (červené označení) 

- rozvod NT 1x DN 80 PN 40 (zelené označení) 

- emulzní kapalina HYDROCOR GS 480, minimální koncentrace 2% 

 

Vodní část: 

- 3 ks plunžrových čerpadel HAUNICO EHP-3K 125/62 FL 

- 3 ks elektrický motor 75 kW/1000 V 

- 1 ks zásobní nádrž vody 2500 l 

- rozvod VT 1x DN 65 PN 100 (modré označení) 

- rozvod NT 1x DN 50 PN 40 (černé označení) 

 

Porubový dopravník: 

- PF 6/1042 

- Hlavní pohon MR 35-1000/1100 

- Přechodový žlab 

- 4 ks klínových žlabů 4R až 1R 

- 87 ks základních žlabů (každý pátý inspekční) 
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- 5 ks klínových žlabů 1L až 5L 

- Pomocný pohon MRHS 35-1000 

- Boční plechy výšky 0,9 m s ozubnicí JUMBOTRACK 

 

Hlavní pohon: 

- Čelní výsyp 

- 1x převodovka rovnoběžná KP-30 CST na zával 

- 1x elektrický motor 500 kW/3300 V 

- Lyžina BUCYRUS, pevné spojení s PZF 09 

 

Pomocný pohon: 

- Vratný pohon 

- 1x převodovka rovnoběžná KP-30 CST na zával 

- 1x elektrický motor 500 kW/3300 V 

- Lyžina BUCYRUS 

 

Dobývací stroj: 

- EICKHOFF typ SL 300 1138 kW/3300 V 

- Průměr fréz 1600 mm 

- Frézy s vnitřním postřikem 

- Dálkové ovládání typ EICKHOFF 

- Chlazení motorů z úvodní třídy hadicí Js 25 mm 

- Kabelový ukladač šíře 205 mm 

 

Obrázek 4 Dobývací stroj Eickhoff SL300 [1] 
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4.6.2. Odtěžení 

 

 Sběrný dopravník: 

- Podporubový dopravník s energovlakem PZF-09 (GROT 850, FITE), 

délka cca 72 m 

- 1x převodovka 25 KP od uličky  

- 1x elektrický motor 105/315 kW/1000 V 

 

Drtič: 

- DF 09-12 P5 levý 

- 1x elektrický motor 160kW/1000 V 

- Bezpečnostní závora a elektronická pásová brána EPB-01 

 

Pásové dopravníky: 

- 2 ks pásového dopravníku TP 630 A na úvodní chodbě 

- 1 ks pásového dopravníku TP 630 A na chodbě č. 371 090 

- 1 ks pásového dopravníku TP 630 A na chodbě č. 292 180 

- Pro plynulý rozjezd pohonu dopravníků na úvodní chodbě instalovat 

elektrické zařízení SOFTSTART 

- Podél celého odtěžení instalovat dle možnosti signalizaci APD 1 

 

4.6.3. Elektrozařízení 

 

Nad pásem před pohonem sběrného THD na technologické drážce 

zavěšeno: 

- 3 ks kabelový vozík 

- Aretační krokovací zařízení AKZ P1 

- Flexibilní vedení kabelů 

 

Na sbšrném THD posazeno: 

- 1 ks transformátoru TN6 6/1 kV o délce 6000 mm 

- 2 ks stykače SN20-P02/02 o délce 3300 mm 

- 1 ks transformátoru TN3/160-P15 o délce 4000 mm 
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5. Návrh větrání a bezpečnostních opatření pro porub 
371 002 
 

 Větrání porubu po vyražení děl bude průchozím větrním proudem SVO 37. 

sloje. Pro správné vedení větrů musí být v chodbě č. 371 090, mezi úvodní chodbou 

č. 371 022 a mezi výdušnou chodbou č. 371 020, instalovány větrní regulační dveře 

ve dvojím provedení, aby vždy byly alespoň jedny zavřené. Dveře musí být od sebe 

vzdáleny tak, aby při dopravě materiálu lokomotiva i s nákladem vlezla mezi dveře. 

 Na výdušné chodbě č. 371 020, v místě styku porub-chodba, bude instalováno 

kontinuální čidlo CH4 nad pohonem porubového dopravníku s automatickým 

vypínáním elektrického proudu pro zařízení v ohrožené oblasti. Na výdušné chodbě 

č. 371 020 ve staničení 10 m instalovat kontinuální čidlo CH4, CO a čidlo pro měření 

rychlosti větrů. Z hlediska plnění požadavků vyhl. ČBÚ č. 659/2004 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, instalovat, kromě výše uvedených kontinuálních čidel CH4, 

rovněž kontinuální čidlo CH4 na úvodní chodbě č. 371 022 cca 10 m od kříže 

s chodbou č. 371 090. Tato čidla musí zajistit samočinné vypnutí elektrického proudu 

nad 1 kV do 2s od překročení nastavené mezní hodnoty na důlních dílech v oblasti 

porubu č. 371 002 zařazených do 3. stupně NDO. [1,7] 

 

Obrázek 5 Výsek z důlní mapy s vedením větrů [1] 

371 002 



Lukáš Körmendy:                                    Příprava porubu č. 371 002 na dole ČSM 

25 

2015 

6. Technicko ekonomické vyhodnocení 
 

 Technicko ekonomické vyhodnocení je důležité z hlediska ceny uhlí na trhu. 

Je zde také nutno zařadit veškeré výdaje na ražby děl a na provoz porubu. Celkové 

náklady na 1 metr ražby jsou cca 70 000,- Kč a v našem případě je nutno vyrazit cca 

1049 m chodeb. Náklady na obfárání bloku tedy činí cca 73 430 000,- Kč.  

  

Náklady na ražbu jednoho metru chodby: 

 Pro přípravu porubu bude potřeba vyrazit celkem    1 049 m  

 Náklady na vyztužení děl cca v Kč/metr   20 000,-  

 Náklady na ostatní vystrojení cca v Kč/metr 15 800,-  

 Náklady osobní průměrné v Kč    32 300,-  

 Teoretické náklady na údržbu, poruchy na /metr    2 400,-  

 Celkové náklady na metr ražby v Kč přibližně  70 500,- 

 

Průměrná cena koksovatelného uhlí na trhu je 85 € a podle kurzu ČNB je 

27,49,- Kč za 1 euro. V našem případě je vytěžitelnost porubu 441 kt a teoretický zisk 

by tedy činil 957 032 650,- Kč. Při tomto zisku se organizaci vyplatí příprava a 

následná těžba porubu č. 371 002 . [8] 
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Závěr 
 

 Ve své bakalářské práci jsem se zabýval návrhem a přípravou porubu č. 

371 002 na dole ČSM lokalita Sever. Navrhovaný porub je součástí 37. sloje, ve 

které jsou navrženy celkem 4 poruby. Vycházel jsem z vnitropodnikových materiálů, 

vyhlášek a zákonů, které jsou z hornickou prací spjaty. V technicko-ekonomickém 

vyhodnocení jsem vycházel z aktuální ceny uhlí na trhu a je nutno říct, že vyražení a 

následné vybavení a vydobytí porubu se organizaci vyplatí. Není vyloučeno, že 

nastanou nějaké změny v důsledku geologických podmínek nebo mimořádných 

situací. 
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