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1. Úvod 

Na základě zákona č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství 

(horní zákon) stanovil na návrh GŘ OKD, ODMG bývalý Severomoravský Krajský 

národní výbor Rozhodnutím č. j. VÚP/1708/86/1/333 ze dne 30.12.1986 chráněné 

ložiskové území. V tomto chráněném ložiskovém území se nachází i dobývací 

prostor OKD, a.s., Dolu Paskov. 

 
Obrázek 1: OKD, a.s., Důl Paskov 

OKD, a.s., Důl Paskov (Obrázek 1) vznikl sloučením závodů Paskov a 

Staříč. Závody Paskov a Staříč mají poměrně krátkou historii začínající až v období 

industrializace komunistického Československa. Výstavba Dolu Paskov byla 

zahájena roku 1960, výstavba Dolu Staříč byla zahájena v roce 1962. V obou 

případech šlo o důlní díla s vysokým stupněm ohrožení vodou a plynem. První tuny 
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černého uhlí byly vytěženy v lokalitě dobývacího prostoru Paskov  roku 1966 a těžba 

první tuny černého uhlí na lokalitě Staříč v roce 1971. Původně samostatné doly 

Paskov a Staříč byly 1. ledna 1994 sloučeny v jeden skupinový důl s názvem Důl 

Paskov se dvěma dobývacími prostory. Název Důl Paskov byl ponechán z důvodu 

zachování značky konečného produktu černého uhlí. 

Současná těžba probíhá pouze v dobývacím prostoru Staříč. OKD, a.s., Důl 

Paskov s dobývacím prostorem Staříč je situován přibližně 10 km západně od 

Frýdku-Místku a přibližně 15 km jižně od Ostravy a produkuje převážně kvalitní 

koksovatelné uhlí. V současnosti Důl Paskov tvoří pouze dobývací prostor Staříč 

(Obrázek č. 2). Jedná se o jediný činný důl v ostravské části revíru. Do organizační 

struktury OKD, a.s., Dolu Paskov byl v roce 2007 začleněn také Důl Frenštát s 

dobývacím prostorem Trojanovice o rozloze 63,17 km2, který je udržován 

v konzervačním režimu. 

Vydobyté uhlí z dolu je dopravováno po železnici do úpravárenského 

komplexu Dolu Paskov, který má kapacitu 550 tun za hodinu. Denní vsázka Dolu 

Paskov činí přibližně 7 000 - 8 000 tun surové těžby, výtěžnost se pohybuje v 

rozmezí 60-70%. Vydobyté uhlí má obsah 30-40% popela, který je po separaci 

ukládán na odvalech Dolu Paskov. Zásoby a zdroje uhlí Dolu Paskov činí přibližně 

46 mil. tun. Při současných podmínkách těžby se předpokládá dlouhá životnost dolu, 

a to až do roku 2028 s roční produkcí těžby přibližně 1 000 000 tun uhlí. 
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Obrázek 2: Dobývací prostor Staříč 

 

Původní rozloha dobývacího prostoru Staříč OKD, a.s., Dolu Paskov byla 

40,36 km2 a od roku  2006 je dobývací prostor Staříč rozšířený o 2,151 km2. Pro 

svou poměrně velkou rozlohu je dobývací prostor Staříč vnitřně rozdělen na tři důlní 

dobývací pole. 

- Staříč I ve Sviadnově  (první dobývací pole) 

- Staříč II ve Staříči (druhé dobývací pole) 

- Staříč III v Chlebovicích (třetí dobývací pole) 
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Největší absolutní hloubku vykazuje vtažná jáma č. II/4 lokality Staříč- 

1155 metrů, jejíž ústí se nachází v nadmořské výšce 305 metrů a sahá 850 metrů pod 

úroveň  hladiny baltského moře.  

Pro zvládnutí stanovených plánů dobývání uhlí je potřebné v dostatečném 

předstihu připravit těžební plochy vyražením přípravných děl. V ražení přípravných 

důlních děl, s ohledem na nebezpečí průtrží uhlí a plynů, převažuje dnes již klasická 

technologie s využitím trhací práce. Vrtání a nakládání rubaniny (horniny) je strojní, 

pomocí vrtacích vozů a elektro-hydraulických nakladačů. Pro dobývání v porubech 

je použito strojní rozpojování uhelného pilíře výhradně pomocí uhelných pluhů. 

Vyztužování v porubech je řešeno pomocí individuální hydraulické výztuže stojkami 

řady SH, SHT nebo SHZ. Vyuhlování je strojní, pomocí pluhových komplexů. 

V budoucnu energetický význam uhlí ještě vzroste i navzdory nedávnému 

zatracování této suroviny. Jeho světové zásoby se totiž odhadují na nejméně 200 až 

300 let (ropy na 40 až 50 let, uranu na 100 let). V současnosti existují technologie, 

které dokáží přeměnit uhlí  na tekutá či plynná ekologicky šetrná paliva. A to se 

všemi přednostmi ropných produktů, avšak bez jejich nectností, zejména negativního 

vlivu na životní prostředí. 
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2. Báňsko-geologická charakteristika 

Příprava porubních bloků ve sloji 065 (18) bude probíhat v 1. důlním poli 

dobývacího prostoru Staříč, OKD, a.s., Dolu Paskov 

2.1. Geologie vlastního ložiska v DP Staříč 

Dobývací prostor Staříč je součástí Hornoslezské pánve (dále HP), která 

patří mezi nejvýznamnější evropské černouhelné pánve. Je situována na územích 

Polska a České republiky. Známá rozloha pánve činí přibližně 7 000 km², z toho 

česká část HP má rozlohu asi 1 550 km² . Jižní omezení pánve není dosud spolehlivě 

ověřeno a její hranice je kladena do zlomového pásma beskydského stupně. 

2.1.1. Pokryvné útvary 

Pokryvné útvary jsou ve vymezené oblasti zastoupeny autochtonními 

miocénními sedimenty, alochtonním mezozoikem a terciérem beskydských příkrovů 

a kvartérem. Prostorové vazby jednotlivých jednotek pokryvu jsou velmi složité a 

variabilní, neboť se jedná o oblast čelní části příkrovů, nasunutých během 

staroštýrské a mladoštýrské fáze alpínského tektogénu na vnější karpatskou 

předhlubeň. 

2.1.2. Ostravské souvrství 

Svrchní karbon je ve vymezené oblasti zastoupen svrchní částí kyjovických 

vrstev a spodní částí ostravského souvrství, která zahrnuje petřkovické a hrušovské 

vrstvy. Jejich úplné sledy se dochovaly především v dílčích elevačních strukturách 

výrazné pozitivní alpínské morfostruktury příborsko-těšínského hřbetu. Svrchní část 

ostravského souvrství se v příborsko-těšínské oblasti prakticky nedochovala a v DP 

Staříč je zastoupena pouze denudačními relikty bazální části jakloveckých vrstev.  

2.1.3. Petřkovické vrstvy 

Petřkovické vrstvy se ve vymezené oblasti kontinuálně vyvíjí z vrstev 

kyjovických. Rozhraním je poslední mořská lávka Štúrova mořského patra. Vrtným 

průzkumem a důlními díly byl ověřen úplný vývoj spodních i svrchních 

petřkovických vrstev, jejichž celková mocnost se pohybuje kolem 800 m. Jejich 
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hranici tvoří dobře vyvinuté mořské patro sloje Leonard, které obsahuje četné 

mořské i brakické faunistické horizonty. 

Průměrná mocnost slojí petřkovických vrstev (uvažovány sloje s mocností 

40 cm a více) činí 780 cm. Absolutní uhlonosnost dosahuje hodnoty 2,98%, 

uhlonosnost pro mocnost 60 cm a výše 1,1%. 

2.1.3.1. Spodní petřkovické vrstvy 

Spodní petřkovické vrstvy dosahují v DP Staříč mocnosti až 320 m. Jejich 

litofaciální vývoj je proměnlivý, uhlonosnost nízká. Z hornického hlediska téměř 

nemají význam (hloubka uložení, nestálý vývoj slojí). Obsahují pouze několik slojí, 

jejichž mocnost lokálně převyšuje 90 cm. K významným korelačním horizontům 

spodních petřkovických vrstev patří výše zmíněné mořské patro sloje Leonard a 

mořské patro sloje Teodor, situované přibližně 130 m nad Štůrovým mořským 

patrem. Méně významné jsou, vesměs brakické, faunistické horizonty Fany a tzv. 

skupiny štolních horizontů. Výrazným litologickým korelačním horizontem je 

brousek mořského patra sloje Leonard, situovaný pod mořským patrem a se stálým 

vývojem v celé oblasti příborsko-těšínské. 

2.1.3.2. Svrchní petřkovické vrstvy 

Mocnost svrchních petřkovických vrstev kolísá ve vymezené oblasti v 

rozpětí 480-520 metrů. Představují litofaciálně velmi proměnlivý, litologicky velmi 

pestrý a ve střední části bohatě uhlonosný vrstevní sled. 

Dominujícími litotypy jsou středně až jemnozrnné psamity, reprezentované 

převážně drobovými, méně již arkózovými a karbonátickými pískovci. Jejich velmi 

mocné polohy (obvykle do 20 m, výjimečně i 40 m) jsou situovány na bázích cyklů 

2. řádu. Takové polohy velmi dobře slouží jako korelační horizonty. Podíl psamitů na 

litologické náplni vrstevního sledu činí kolem 50%, směrem západním, k linii 

hlavního paskovského přesmyku nápadně vzrůstá až na 60%. 

Méně jsou zastoupeny různé variety aleuropelitů, většinou tmavě šedé 

slídnaté, místy laminované prachovce a tmavě šedé a černé (bituminózní) jílovce. 

Aleuropelity obvykle obsahují písčitou příměs. 
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Z pohledu korelace a identifikace slojí je významný výskyt tufogenních 

hornin, především tufitů - brousků a uhelných ortotonsteinů. Brousky jsou 

reprezentovány zejména hlavním ostravským brouskem  a brouskem sloje Vilemína.  

Svrchní petřkovické vrstvy obsahují až 30 slojí, které lze charakterizovat 

jako plošně stálé až nestálé s nahodilým výskytem. 

2.1.4. Strukturně-tektonická stavba ložiska 

Strukturně-tektonické poměry produktivního karbonu oblasti DP Staříč patří 

k nejsložitějším v české části HP. Tektonická stavba je výrazně polytypní. Významně 

se na ní podílí jak kompresní, vrásovo-násunová tektonika, tak extenzní poklesová 

tektonika. Zlomy výše uvedených tektonických stylů mají nezřídka podíl směrné 

komponenty a lze je v řadě případů považovat za zlomy transtenzní nebo transpresní. 

2.2. Báňsko-geologická charakteristika sloje 065 (18) 

Sloj 065 (18) náleží stratigraficky do svrchní části petřkovických vrstev 

ostravského souvrství. Generel směru vrstev je SSV – JJZ. Úklon sloje se pohybuje 

od 15o do 22°, lokálně může úklon sloje v blízkosti tektonických poruch dosáhnout 

až 30°. Předmětná oblast sloje 065 (18) je na jihozápadě omezena tektonickou 

poruchou poklesového charakteru, tzv. Centrálním zlomen, jihovýchodně již 

vydobytými bloky porubů a ze severu pak rozštěpem sloje. Mocnost sloje v oblasti se 

pohybuje v rozmezí od 0,7 m - 1,1 m. 

V bezprostředním nadloží sloje 065 (18) se dle profilu vrtu č. I-577-93 

(Příloha č. 3) nachází přibližně 1,31 m prachovce s rostlinnými zbytky, následován 

vrstvou pískovce o mocnosti 6,85 m při bázi s rostlinnými zbytky. Výše v nadloží se 

vyskytuje 3,92 m mocná vrstva prachovce, která při bázi přechází až do písčitého 

prachovce a při stropu se zbytky kořenové půdy, následovaná slojí 068 (19a) 

o mocnosti 0,4 m. Bezprostřední podloží sloje 065 (18) je dle vrtu č. I-577-93 

tvořeno 5,4 m mocnou vrstvou písčitého prachovce, při stropu se zbytky kořenové 

půdy, následuje 0,63 m prachovce, dále 0,3 m mocná nejmenovaná sloj. Níže se pak 

v podloží vyskytuje jemnozrnný pískovec o mocnosti 0,29 m s rostlinnými zbytky, 

následovaný 3,18 m mocnou vrstvou prachovce.  
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Kvalitativní poměry sloje jsou na úrovni obchodní skupiny Va, Vb. 

Průměrná popelnatost sloje bude závislá na faciálním vývoji sloje, obsahy škodlivin 

tj. procentuální obsah síry a fosforu nepřesahuje 0,5%. 

2.2.1. Hydrogeologické poměry sloje 065 (18), čerpání 
důlních vod 

Oblast sloje 065 (18) v 1. důlním poli Dolu Paskov představuje suchou 

hydrogeologickou strukturu, přítoky geologických vod se nepředpokládají. Jediným 

zdrojem vod bude provozní voda a zbytková voda pocházející ze stařin porubu 

065 567. Podstatná část akumulace stařinné vody byla vypuštěna a odčerpána 

v průběhu dobývání porubu 063 541. 

Přítoky provozní vody budou čerpány do odpadního potrubí DN 100, PN 10 

a odváděny do žumpovních překopů pomocné čerpací stanice na 3. patře. Odtud jsou 

důlní vody přečerpávány do žumpovních překopů hlavní čerpací stanice závodu 

Staříč na 4. patře. Hlavní čerpací stanice je vybavena třemi odstředivými čerpadly, 

typu SIGMA 150 CDB-400-28/8+10-0U-00-80-F/2E+E spojeny s trojfázovými 

asynchronními motory typu 1 YF 600 S-4 a mají tyto parametry Q = 50 - 55 l . s-1, n 

= 1490 otáček . min-1, H = 960 - 945 m. Dva žumpovní překopy na 4. patře mají 

objem 1 560 m3 a 1 260 m3. Z hlavní čerpací stanice jsou důlní vody čerpány na 

povrch do odkalovací nádrže. Z odkalovací nádrže budou dále důlní vody odváděny 

do řeky Ostravice bez další úpravy. Toto je povoleno rozhodnutím Krajského úřadu 

Moravskoslezského kraje v Ostravě ze dne 26. 11. 2005 pod č.j. 

27173/2005/ŽPZ/Tom/0003. 

2.3. Hospodaření se zásobami výhradního ložiska 

Na základě požadavků Horního zákona č. 44/1988, jsou zásoby v předmětné 

oblasti sloje 065 (18) rozděleny dle evidence zásob podle posledního stavu 

prozkoumanosti (Příloha č. 2. – mapa bloků zásob). Příprava v předmětné oblasti 

bude probíhat v plochách geologických bloků č. 9, 13, 23, 30 (Příloha č. 2). Zásoby v 

blocích č. 13 a 30 jsou zařazeny ve skupině zásob ověřených nebilančních (kategorie 

BN) s průměrnou celkovou mocností až 90 cm, v blocích č. 9 a 23 jsou zařazeny v 

kategorii vyhledaných nebilančních (kategorie C1N a C2N) s průměrnou mocností 

80 cm. 
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Plánovanou přípravou ve vymezené oblasti sloje 065 (18) v prvním důlním 

poli DP Staříč nedojde ke snížení, či k ohrožení množství a kvality zásob. Tato 

skutečnost vyplývá z přehodnocení uhelných zásob závodu Staříč realizovaném na 

přelomu let 1998 a 1999 na základě „Rozhodnutí o podmínkách využitelnosti pro 

hodnocení uhelných zásob pro OKD, a.s. Důl Paskov, dobývací prostor Staříč ze dne 

27. 1. 1997. Bilanční zásoby v nadložních slojích byly vydobyty, ostatní sloje 

v nadloží nemají bilanční vývoj. 

Podmínky využitelnosti, jejich výpočet a množství vytěžitelných zásob 

v plánem dotčené oblasti závodu Staříč, OKD, a.s., Dolu Paskov, jsou stanoveny 

„Rozhodnutím OKD, a.s č.j. IMGE /97/ Ge-136/Ing. Ka ze dne 27.1.1997. 
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3. Návrh přípravy a technologie ražení 

Ražení přípravných důlních děl ve sloji 065 v 1. důlním poli DP Staříč bude 

probíhat ve složitých důlně-geologických podmínkách. Řešení problematiky ražení 

přípravných důlních děl navrhuji dle ustanovení bezpečnostních předpisů 

vztahujícím se k hornickým činnostem dle zákona č.44/1988 Sb. (horní zákon) a 

zákona č. 61/1988 Sb. 

3.1. Návrh přípravy v 1. důlním poli DP Staříč 

Předmětná oblast sloje 065 (18) v 1. důlním poli DP Staříč je částečně 

ověřena důlními vrty vrtanými z nadložních slojí. Vlastní průzkum sloje v 

projektované oblasti bude prováděn a upřesňován ražením přípravných  důlních děl. 

V letech 1986 - 1997 byla sloj východně od předmětné oblasti exploatována. 

Příprava v předmětné oblasti bude probíhat převážně na úrovni a pod úrovní 3. patra, 

v hloubkách přibližně od 715 m do 800 m pod povrchem. Zahájení prací spojených 

s přípravou sloje v předmětné oblasti předpokládám ve 3. kvartále roku 2010. 

Přípravná důlní díla v předmětné oblasti sloje 065 (18) budou ražena ve sloji 

s přibírkou průvodních hornin, nebo jen v průvodních horninách. Ražení výchozích 

kanálů pro porubní bloky bude  probíhat ve sloji bez přibírky průvodních hornin. 

Ražení přípravných chodeb a ražení výchozích kanálů bude probíhat s využitím 

trhací práce, zejména z důvodů ražení ve slojích nebezpečných průtržemi uhlí a 

plynu. 

Pro přípravu porubních bloků č. 065 568 a 065 569, nebo pro ověření 

průběhu tektonických poruch navrhuji vyražení následujících důlních děl: 

– třídy č. 065 5141, 065 5141/1, 065 5141/2, 065 5143, 

065 6131, 065 7141, 065 7143 

– výchozí nebo průzkumné kanály č. 065 3568, 065 3569 

Situování, geometrie a časování ražení výše uvedených děl je zřejmé 

z mapy důlní situace ( Příloha č. 1). 
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3.2. Návrh technologie ražení 

Razící cyklus spočívá v těchto základních operací: 

– vrtání vývrtů pro trhací práci, 

– trhací práce, 

– odtěžení rozvolněné horniny, 

– vyztužování, 

Pomocné operace: 

– prodlužování výstroje důlního díla. 

3.2.1. Vrtání vývrtů 

Rozpojování horniny bude prováděno pomocí trhací práce, přičemž vrtání 

bude prováděno pomocí housenicového vrtacího vozu VVH1-R. Vrtací vůz je 

vybaven jedním vrtacím ramenem s vrtacím kladivem HVKS 125. Odstranění drtě 

z vývrtu je prováděno pomocí centrálního vodního výplachu. Základní technické 

parametry vrtacího vozu VVH1 - R uvádím v tabulce č. 1 
Tabulka 1: Technické parametry vozu VVH1-R 

TECHNICKÉ PARAMETRY VOZU VVH1-R 
Délka mm 9200 
Výška mm 1600 
Šířka mm 1120 
Hmotnost kg 8000 
Rychlost pojezdu m.s-1 0,2 
Vrtací kladivo typ HVKS-125 
Průměr vrtu mm 42-52 
Počet úderů s-1 75 
Počet otáček vrtací tyče s-1 6,3 

 

Při ražení přípravných důlních děl může být dále použito vrtací kladiva 

NVK 03 a vrtaček VU-3, VU-2. Základní technické parametry vrtaček VU 3 a VU 2 

uvádím v tabulce č. 2. 
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Tabulka 2: Technické parametry vrtaček VU 3 a VU 2 

TECHNICKÉ PARAMETRY VRTAČEK VU 3 a VU 2 
TYP   VU 2 VU 3 
Výkon kW 2,62 1,95 
Otáčky s-1 11,6 16,6 
Spotřeba vzduchu m3.s-1 0,4 - 0,6 0,4 - 0,6 
Potřebný tlak vzduchu MPa 0,32 0,25 
Hmotnost kg 19 9 

Součástí operace vrtání při ražení chodeb ve slojích bude i provádění 

protiprůtržové prognózy a prevence spočívající ve vrtání prognózních vrtů pro 

měření ukazatele tlaku plynů a ukazatele rychlosti desorpce uhelné hmoty a vrtání 

vývrtů pro provádění odlehčovací trhací práce realizované současně se zabírkou. 

3.2.2. Trhací práce  

Provádět trhací práce lze jen na základě povolení. Trhací práce při hornické 

činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem povoluje příslušný OBÚ. Trhací 

práce malého rozsahu jsou například trhací práce při průzkumu, otvírce, přípravě a 

dobývání ložisek nerostů, pokud jednotlivé nálože nepřesáhnou 50 kg trhavin a 

hmotnost celkové nálože nepřesáhne při pracích v podzemí 400 kg a na povrchu 200 

kg trhavin. Veškeré práce spojené s trhací prací v důlních podmínkách musí splňovat 

ustanovení zejména Vyhlášky  ČBÚ č. 72/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 

která se zabývá problematikou používání výbušnin.  

Trhací práce malého rozsahu je povolena Rozhodnutím OBÚ v Ostravě pod 

č.j. 6500/2005-531.1 ze dne 8.11.2005. 

Pro trhací práce navrhuji používat důlně bezpečnou protiplynovou trhavinu 

OSTRAVIT C, zařazenou jako DBT II. kategorie a důlně bezpečnou protiplynovou 

trhavinu SEMTINIT 50, která je zařazena jako DBT  I. kategorie. Obě trhaviny se 

používají pro trhací práci v uhelných dolech s vysokým rizikem výbuchu důlních 

plynů a uhelného prachu. Základní parametry navrhovaných trhavin uvádím 

v tabulce č. 3. 
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Tabulka 3: Základní parametry navrhovaných trhavin 

                Parametr   Jednotka       Ostravit C Semtimit 50 

Výbuchové teplo kJ/kg 2070 2250 
Měrný objem zplodin dm3/kg 570 412 
Výbuchová teplota °C 1500 1600 
Kyslíková bilance %O2 +3,5 +3,4 
Detonační rychlost m/s 1900 2280 
Trauzlův test ml 114 156 
Brizance dle Hesse mm 5 13 
RPS % 40 34 
Přenos detonace cm 6 6 
Hustota kg/m3 1200 1500 
Citlivost k iniciaci - rozb. č. 8 rozb. č. 8 
Odolnost proti vodě - 2h /0,01 MPa 2h /0,01 MPa 
Nejmenší dovolený průměr mm 30 28 
Spotřební doba měsíc 6 4 

Jako rozněcovadla budou používány elektrické rozbušky DeM-zb-S, 

přičemž časový interval trvání celého odstřelu nesmí přesáhnout 450 ms u náloží 

v kameni a 400 ms u náloží v uhlí. 

 

Pomůcky pro trhací práce: 

 roznětnice KRAB 1200, DBR 12 

 ohmmetry Mx 10, DO 1, DO 200/2000, DO 200/2000P 

 měřící přístroje BAK 01, BAK 01 B, BAK 95, BAK 02 

 přívodní veden XCYAR – 1,5 

 připojovací vodiče (maximální délky 15 m v jednom kuse)  XCY,XFY, 

PK1, PK 2. 

3.2.3. Nakládání rubaniny a její doprava  

Přípravná díla budou ražena pomocí trhací práce se strojním nakládáním 

rubaniny na dopravník. K nakládání rozvolněné horniny bude použito nakladačů 

s bočním výklopem DH 1131 nebo PSU 9000. Odtěžování horniny bude hřeblovými 

dopravníky TH 502 (TH 601) a pásovými dopravníky TP 400C nebo TP 630A. 
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 Z ražených důlních děl bude rubanina odtěžována pomocí hřeblových a 

pásových dopravníků TH 502 (TH 601),TP 400C nebo TP 630A instalovaných v 

ražených dílech. Dále bude odtěžována na třídu č. 069 4132 a odtud pásovým 

dopravníkem do vozové sýpy na překopu č. 2033. Z vozové sýpy bude rubanina 

odtěžována kolejovou dopravou pomocí vozů VPV 3.15 po hlavních patrových 

překopech do skipového zásobníku na úrovni 3. patra. 
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3.2.3.1. Nakladač 

Nakládání rubaniny bude zabezpečeno strojně, nakladačem typu Hausherr 

DH 1131 nebo typu PSU 9000 (Obrázek č.3). Jedná se o nakladače s bočním 

výklopem a elektrohydraulickým pohonem. 

 
Obrázek 3: PSU 9000C 

 

Legenda: 

1.housenicový podvozek, 2.elektrický obvod, 3.hydraulický obvod, 

4.ovládání, 5.sedačka, 6.krytování, 8.mechanismus nakladačové lžíce 

 

3.2.3.2. Hřeblový dopravník 

Rozpojená hornina z čelby raženého díla bude odtěžována hřeblovými 

dopravníky TH 502, instalovanými na ražených třídách, navazujícími na pásovou 

dopravu realizovanou pomocí pásových dopravníků TP 400C na ražených třídách a 

dále na pásové dopravníky TP 630 A které budou instalovány na třídách č. 065 5141, 

065 5143 a  065 7141. Základní technické parametry TH 502 uvádím v tabulce č. 4. 
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Tabulka 4: Technické parametry dopravníku TH 502 

TECHNICKÉ PARAMETRY DOPRAVNÍKU TH 502 
Dopravní rychlost m.s-1 0,77 
Jmenovité dopravované množství t.h-1 150 
Maximální dopravované množství t.h-1 280 
Maximální příkony dopravníku kW 3 x 37 
Rozměr žlabu mm 530 x 145 

3.2.3.3. Pásový dopravník 

Z ražených chodeb bude rozpojená hornina dopravována pásovými 

dopravníky TP 400 C instalovanými na třídách č. 065 5141/1, 065 5141/2, 065 6131 

a 065 7143. Dále bude dopravována pásovými dopravníky TP 630 A, které budou 

instalovány na třídách 065 5141, 065 5143 a 065 7141, 069 4132, do vozové sýpy na 

překopu č. 2033, odkud bude dále dopravována kolejovými vozy VPV 3.15 po 

překopech 3. patra do SM 23. Základní technické parametry pásového dopravníku 

TP 400C  uvádím v tabulce č. 5 a technické parametry pásového dopravníku TP 

630A v tabulce č. 6. 

 
Tabulka 5: Technické parametry dopravníku TP 400C 

TECHNICKÉ PARAMETRY DOPRAVNÍKU TP 400C 
1,25 t.h-1 220 
1,6 t.h-1 280 
2 t.h-1 360 

Jmenovité dopravované množství při rychlosti 
( m . s-1) 

2,5 t.h-1 450 
Průměr hnacích bubnů mm 400 

Maximální délka mm 320 
Maximální výkon poháněcí stanice kW 2 x 30 

 

Tabulka 6: Technické parametry dopravníku TP 630A 

TECHNICKÉ PARAMETRY DOPRAVNÍKU TP 630A 
1,25 t.h-1 340 
1,6 t.h-1 450 
2 t.h-1 560 

Jmenovité dopravované množství při 
rychlosti (m . s-1) 

2,5 t.h-1 710 
Průměr hnacích bubnů mm 630 
Maximální délka mm 320 
Maximální výkon poháněcí stanice kW 2 x 55 

 

29.4.2009  19 



Kamil Šimeček: Návrh přípravy porubních bloků sloje 065 (18) 

3.2.3.4. Elektrifikace a rozvody energií 

Do ražených děl bude přiváděná elektrická energie pro motory strojů a 

zařízení a také pro pohony pásových a hřeblových  dopravníků. V průběhu ražení 

budou v dílech instalovány potrubní řády pro přívod požární vody a stlačeného 

vzduchu a potrubní řády pro odvod čerpané důlní vody a degazační potrubí. 

3.2.3.4.1. Elektrifikace 
Projektovaná díla budou napájena z VN rozvaděčů r6kV umístěném v 

rozvodném místě PM 19 na díle č. 2132/1. 

          Technické údaje elektrifikace: 

 
Rozvodné soustavy: 3 PE  AC  6kV  IT - hlavní rozvodná síť VN 
   3 PE  AC  1000V  IT - motorická síť NN 
   3 PE  AC  500V  IT - motorická síť NN 
   3 PE  AC  230V  IT - světelná síť NN 
   2 PE  AC  110V  IT - napájecí síť NN(pro PNS) 
   2 PE  AC  24V,42V     IT - ovládací obvody 
   2 PE  DC  48V  TN-S - telefonní rozvody a důlní 
                      merkaptanová signalizace 
   2 PE  DC  24V               TN-S - dispečerské obvody 
   3 NPE  AC  400/230V TN-S - napájení slaboproudých 
         technických zařízení 

 
Ochrana před úrazem elektrickým proudem: 

 
a)   Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí dle ČSN 33    
       2000-4-41 

- v soustavě AC / 6kV  -  čl. 413.N6.1    - samočinným odpojením od         
                                                                   zdroje v síti IT 

           - v soustavách AC / nn  -  čl. 413.1.5      - samočinným odpojením od  
                                                                                zdroje v síti IT 
            - v soustavách AC / 42V, 24V a  DC / 48V, 24V  -  čl. 411.1 – malým  
                                                                                                      napětím PELV 

                    a připojením neživých částí el. zařízení na ochrannou uzemňovací soustavu. 
 
 b)    Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí opatřeními dle čl. 412. 
 
Prostory: SNM   - dle Vyhl. č. 22/89 Sb v platném znění. 
  Nebezpečné  - dle protokolu č. 1/97, OKD a.s. Důl Paskov o. z.,                    
                                                 závod Staříč 
     - dle ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-4-41 
Prostředí: Důlní    - dle protokolu č. 1/97, OKD a.s. Důl Paskov o. z.,         

  závod Staříč 
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Rozvody 6 000 V, 1 000 V a 500 V, 230V, ovládací, telefonní a signální 

obvody budou detailně řešeny v prováděcích projektech. Pro elektrifikaci bude 

použito schválených elektrozařízení a elektrifikace bude provedena v souladu 

s Vyhláškou ČBÚ č. 22/1989 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
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3.2.3.4.2. Potrubní řády  
Ve všech ražených dílech a podél odtěžovacích linek bude instalován důlní 

požární vodovod (DN 100 PN 40) a potrubí bude vybaveno nástěnnými hydranty pro 

připojení požárních hadic dle platných předpisů. V projektovaných dílech budou dále 

instalovány potrubní řády pro čerpání důlních vod (DN 100 PN 10), pro přívod 

stlačeného vzduchu (DN 150 PN 10) a degazační potrubí (DN 200 PN 10). 

3.2.3.5. Doprava materiálu 

Zásobování materiálem ražených důlních děl v předmětné oblasti bude 

prováděno po překopech 3. patra k překladišti na překopu č. 2033 pomocí lokomotiv 

po kolejové trati. Z překladiště na překopu č. 2033 bude materiál dopravován po 

závěsné dráze ZD 80 díly č. 2033 a 069 4132 k raženým dílům. 

Závěsné dráhy budou položeny a udržovány v souladu s Vyhláškou 

ČBÚ č.22/1989 Sb. a Instrukcí č.17 vydanou OKD, a.s. Ostrava. 

3.2.4. Vyztužování 

Pro projektované třídy navrhuji vyztužování ocelovou obloukovou výztuží 

v profilech 00-0-10, 00-0-12, 00-0-14 váhového stupně P28, TH 29 nebo K24. 

Kanály budou raženy v profilu CH D5, případně LB 09 v potřebné šířce dle 

technologie dobývání. Vyztužovány budou dřevěnou dveřejovou výztuží nebo 

ocelovou dveřejovou výztuží váhového stupně K24. Předmětná oblast sloje, včetně 

přístupových cest, mimo výchozí a průzkumné kanály, bude zajištěna nehořlavou 

výztuží. Přesný tvar a sestavení ocelové obloukové výztuže se bude provádět dle 

KSDV 1986. 
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4. Návrh větrání a degazace 

Z důvodů zvýšené plynodajnosti sloje je nutné při projektování ražení a 

dobývání věnovat velkou pozornost problematice větrání důlních děl a rovněž 

odsávání důlních plynů (degazaci). 

4.1. Větrání 

Vedení důlních větrů přípravnými díly navrhuji v rámci samostatného 

větrního oddělení (dále jen SVO) sloje 065 z průchodního větrního proudu (PVP) 

lutnovými tahy až na pracoviště. Separátní větrání ražených důlních děl navrhuji 

foukací, zejména z důvodu zlepšení mikroklimatických podmínek pro práci a 

z důvodu zlepšení plynových poměrů na pracovištích. 

4.1.1. Situování SVO 065 

SVO 050 se bude nacházet v oblasti výdušné jámy č. I/1 a bude negativně 

regulováno dvojicí regulačních zděných dveří na díle č. 069 4132. Tlakový rozdíl 

na začátku a konci SVO bude činit 922,7 Pa. 

4.1.2. Větrání pro přípravu prvního bloku č. 065 568 

Z důvodu velké plošné rozlehlosti oblasti jsem návrh větrání řešil pouze 

v jedné fázi. Větrání oblasti pro přípravu prvního bloku č. 065 568 je řešeno 

do vytvoření prvního větrního spojení v předmětné oblasti sloje. Příprava sloje bude 

probíhat ve větrní oblasti výdušné jámy č. I/1. V předmětné větrní oblasti 

předpokládáme ražbu děl č. 065 6131, 065 7141 (065 5141), současně s probíhajícím 

dobýváním porubu č. 041 511 a likvidací porubu č. 063 541. Další fáze větrání 

oblasti pro ražení děl č. 065 5141/1, 065 5141/2 a 065 5143 budou řešeny v 

následujících projektech, které budou analogicky navazovat na přípravu porubního 

bloku 065 568 dle konkrétní geologické situace. 

4.1.3. Větrní základny 

Větrní základna ražených děl č. 065 7141 (065 5141) a 065 6131 bude na 

třídě č. 069 4132 v úvodním větrním proudu v rámci SVO 050 (mezi uzlovými body 

č. 13 a 14). Na této větrní základně (mezi uzlovými body č.13 a 14) proudí množství 

větrů ve výši 13,2 m3.s-1. 
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Na výše zmíněné větrní základně, z hlediska odběru množství větrů 

separátním větráním z PVP, při profilu ražených děl 00-0-14, 00-0-12, 00-0-10 

a CH D-5, proudí dostačující množství větrů, aby bylo splněno ustanovení § 101 

odst.1 Vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Projektovaný stav větrání je znázorněn v izometrickém (Příloha č. 4) 

a kanonickém větrním schématu ( Příloha č. 5). Výpočty větrní tvoří přílohu č. 6. 

Výpočet separátního větrání pro dílo č. 065 5141 (maximální délka lutnového tahu 

1240m, profil 00-0-12) je proveden v příloze č. 7. Výpočet větrní sítě a výpočet 

separátního větrání, tvořící přílohy č. 6 a č. 7, jsou vytvořeny v počítačovém 

programu. Počítačový program je sestaven pro výpočty větrní sítě a separátního 

větrání pro doly OKD, a. s.. 

4.1.4. Vedení úvodních větrů 

Úvodní větry  budou vedeny do oblasti od vtažné jámy I/2 – 3. patro (uzlový 

bod č. 4) ochozy 3. patra jámy a překopy č. 2033/2 a 2033/1 k odbočce děl č. 2033/2 

a 2033/1  (uzlový bod č. 54), kde bude začátek SVO 050. Úvodní větrní proud SVO 

050 bude dále veden dílem č. 2033/1 k odbočce s dílem č. 2033/7 (uzlový bod č. 10), 

kde se větrní proud rozděluje na dvě paralelní části úvodního větrního proudu SVO 

050 proudících díly č. 2033/7 a 2033/1 až k odbočce děl č. 2033, 2033/1 a 2033/7 

(uzlový bod č. 12), kde se obě paralelní větve opět spojí. Úvodní větrní proud SVO 

050 proudí dále dílem č. 2033 až k odbočce s dílem č. 069 4132 (uzlový bod č. 13), 

kde se oddělí zkratová část větrního proudu proudícího dále dílem č. 2033 a překopy 

3. patra směrem k výdušné jámě č. II/3. Úvodní větrní proud SVO 050 dále proudí 

dílem č. 069 4132  k větrní základně ražených děl. 

4.1.5. Vedení výdušných větrů 

Po ovětrání ražených děl č. 065 6131, 065 7141 (065 5141) budou výdušné 

větry proudit na dílo č. 069 4132 a dále tímto dílem k odbočce s dílem 2132/8 

(uzlový bod č. 14), kde bude konec SVO 050 a SVO 041 511. Zde se připojí výdušný 

větrní proud z provozovaného porubu 041 511. Spojený výdušný větrní proud bude 

postupovat díly č. 069 4132, 069 7132, 069 7134, 069 7134/1 a dále překopy na 

úrovni 2. patra č. 2123/2, 2025 do uzlového bodu č. 38, kde se připojí ke spojenému 

výdušnému větrnímu proudu ze SVO 041 624 a SVO 063 541. Odtud bude spojený 
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výdušný větrní proud veden dílem č. 2021 do výdušné jámy č. I/1 na úrovni 2. patra 

(uzlový bod č. 61). 

4.1.6. Zkratová spojení 

Zkratové větrní spojení mezi SVO 050 a spojeným výdušným větrním 

proudem proudícím ve výdušné jámě č. II/3 nad úrovni 2. patra bude izolován na 

překopu č. 2033 dvojicí hrázových objektů s hrázovými dveřmi (mezi uzlovými body 

č. 13 a 381). 

4.1.7. Separátní větrání 

Pro ovětrávání přípravných důlních děl navrhuji zejména z důvodu zlepšení 

mikroklimatických podmínek separátní foukací větrání s použitím flexibilních 

lutnových tahů. K separátnímu větrání důlních děl navrhuji použít poddajné 

nevyztužené lutny o průměru 800 mm nebo 1000 mm, v případě ražených kanálů i o 

průměru 630 mm. Používány budou ventilátory APX-K 630 (VPA K 630).  

Výpočet separátního větrání ražení důlních děl jsem provedl pro třídu 

č. 065 5141 (včetně separátně větrané části díla č. 065 7141), Parametry výše 

uvedeného díla jsou pro výpočet separátního větrání nejnepříznivější - profil 00-0-12 

a délka lutnového tahu 1240 m. Tento výpočet uvádím v příloze č. 7. 

Na ochranu pracovníků před účinky zplodin po provedené trhací práci 

budou v separátně větraných dílech zřízeny přetlakové stany, napojené na rozvod 

stlačeného vzduchu, případně budou pracovníci ze separátně větraných děl, před 

prováděním trhací práce, vyvedeni do PVP. 

4.2. Degazace 

Ražená přípravná důlní díla nebudou degazována. Při ražení bude 

instalováno degazační potrubí, které bude využito pro odsávání degazovaných plynů 

z projektovaných porubů. Při ražení přípravných děl může být degazační potrubí 

využito například při nafárání fukačů. 

29.4.2009  25 



Kamil Šimeček: Návrh přípravy porubních bloků sloje 065 (18) 

5. Bezpečnostní opatření 

Při ražení přípravných důlních děl musí být dodržena bezpečnost při práci 

a bezpečnosti provozu na základě platných bezpečnostních předpisů. Proto navrhuji 

základní bezpečnostní opatření proti níže uvedeným nebezpečím. OKD, a.s., Důl 

Paskov je jediný důl s problematikou průtrží uhlí a plynu, proto tomuto tématu 

věnujeme na našem dole hodně pozornosti. V této práci uvádím jen část 

bezpečnostních opatření na základě Vyhlášky č. 22/1989 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. Základní opatření k zajištění bezpečnosti při práci a bezpečnosti provozu 

proti: 

5.1. Nebezpečí výbuchu plynů a prachu 

Z hlediska protivýbuchové prevence budou postaveny potřebné 

protivýbuchové uzávěry a zařízení pro izolaci větrních proudů, v souladu s 

ustanoveními Vyhlášek ČBÚ č.22/1989 Sb., 4/1994 Sb. a 10/1992 Sb. v platných 

zněních. Rozmístění PVU je zakresleno v mapě důlní situace (Příloha č. 1). 

Vrtání v uhlí i v kameni bude prováděno s vodním výplachem. 

Zneškodňování uhelného prachu v oblasti a zneškodňování uhelného prachu při 

trhací práci v ražených dílech bude prováděno v souladu s ustanoveními Vyhlášek 

ČBÚ č.22/1989 Sb. ve znění pozdějších předpisů a č. 72/1988 Sb. v platných 

zněních. 

Nasazené strojní a dopravní zařízení v přípravných dílech bude vybaveno 

předepsaným skrápěcím zařízením, přesypy dopravníků budou instalovány s  

minimální sypnou výškou.  

Stálá kontrola koncentrace CH4 a CO kontinuálními analyzátory bude 

prováděna ve smyslu Vyhlášek ČBÚ č.22/1989 Sb. a č. 165/2002 Sb. v platných 

zněních. Rozmístění jednotlivých čidel bude uvedeno v provozní dokumentaci 

pracovišť, a vyznačeno v mapové části havarijního plánu. 

5.2. Samovznícení uhlí 

Ve smyslu vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb., §187, Rozhodnutí OBÚ v Ostravě 

č. 10/1990 na základě Směrnice č. 2/1990 vydanou OKD, a.s. Ostrava jsou všechny 

sloje v dobývacím prostoru Staříč zařazeny jako sloje s nebezpečím samovznícení 
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uhlí. Pro ražení důlních děl z hlediska samovznícení uhlí vyplývá povinnost 

neprodleně vyplňovat volné prostory za výztuží. 

5.3. Průvalů vod a bahnin 

V předmětné oblasti se nacházejí vyrubané prostory ve sloji 065 (18). Při 

ražbě díla č. 065 6131 (případně i díla č. 065 7145) bude postupováno v souladu 

s ustanovením § 198, 199 a 200 Vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb. v platném znění. V 

nadloží sloje 065 (18) se nacházejí vyrubané prostory ve sloji 080 (22b). Vzdálenost 

těchto vyrubaných prostor je cca 175 m. Vzhledem k velké vzdálenosti vyrubaných 

prostor, není třeba stanovovat bezpečnostní opatření vzhledem k průvalů vod a 

bahnin. 

Úseky některých projektovaných důlních děl budou raženy v ochranných 

pásmech důlních vrtů (Příloha č. 1). Opatření pro vedení důlních děl v těchto úsecích 

budou stanovena v technologických postupech pro ražbu jednotlivých důlních děl. 

Rozhodnutím OBÚ v Ostravě zn.3916/1994-60-Ing.H/Ml ze dne 28. 2. 1995 

byl závod Staříč, Dolu Paskov přeřazen do kategorie „ bez nebezpečí průvalu vod“ . 

5.4. Průtrží uhlí a plynu 

Sloj 065 (18) je v 1. důlním poli dobývacího prostoru Staříč, Dolu Paskov 

zařazená do 2. stupně nebezpečí PUP. Pracoviště budou rovněž zařazena do 2. stupně 

nebezpečí PUP. Při ražbách budou dodržována ustanovení Rozhodnutí OBÚ v 

Ostravě č.j. 3895/2002. 

Na ochranu pracovníků před účinky případné průtrže uhlí a plynů, bude 

každý pracovník vybaven izolačním sebezáchranným přístrojem a prokazatelně 

seznámen s jeho užíváním.  

5.4.1. Příznaky průtrží uhlí a plynu 

Dle Rozhodnutí č. 3895/2002 se za příznaky průtrže považují: 

a) prudký výhoz množství uhlí menšího než 0,5 tuny, současné zvyšování 

koncentrace CH4, 

b) viditelné vytlačování uhlí z pilíře,  náhlý zvýšený tlak na výztuž, 

c) rány různé intenzity ve sloji a horninovém masívu, 
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d) pulzovité vyfoukávání drtě z vrtů, 

e) vytlačování soutyčí z vrtu, 

f) svírání soutyčí za současného praskání ve sloji, 

g) náhlá zvýšená exhalace CH4, 

Průtrž uhlí a plynu může vzniknout i bez předchozích příznaků. 

5.4.2. Opatření při průtržích uhlí a plynu 

- osádka urychleně opustí ražené dílo a informuje IS, 

- musí být provedena kontrola koncentrace CH.4 v místě spojem výdušnýeh 

větrů ze separátně větraného důlního díla do PVP. V případě překročení koncentrace 

CH4 2,0% musí být odvoláni všichni pracovníci, 

- osádka nastalou situaci neprodleně nahlásí IS, znepřístupní ražené dílo a 

odebere se záchrannou cestou dle přílohy technologického postupu - Havarijního 

plánu, 

- opětovné zapojení elektrického proudu může povolit pouze IS. 

5.4.3. Prognózní měření tlaku plynu a desorpce, 
poměrná změna mocnosti sloje 

A. ČETNOST MĚŘENÍ: 

- Prognózní měřeni při ražbě ve sloji a v blízkosti uhelné sloje   

          - před každou zabírkou                                                                   

- Poměrná změna mocnosti sloje  

           -před každou zabírkou. 

Pokud je sloj rozdělena na lávky s celistvým proplástkem mocnějším než 10 

cm, musí být vrty situovány v každé lávce o mocnosti větší než 20 cm. 

  B. ZPÚSOB MĚŘENÍ (v díle, vedeném ve sloji a v blízkosti sloje): 

Měření poměrné změny mocnosti sloje: 

- provede se měření maximální mocnosti (MMAX)  a minimální mocnosti (MMIN)      

sloje na čelbě v cm a vzdálenosti mezi těmito měřeními (L) v m,
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- výsledky měření se dosadí do vzorce ( MMAX – MMIN). 100 : MMAX : L 

Prognózní měření: 

- měření musí být provedeno ve dvou vývrtech situovaných šikmo 30° do 

boků díla ve směru jeho ražby. Uhelná drť pro měření desorbce musí být odebrána v 

hloubce vrtu 2,8 rn až 3,0 m. přeseta a po dobu 35 s změřena rychlost desorbce. Do l 

minuty po odvrtání vývrtu musí v něm být utěsněna měřící sonda a změřen tlak 

plynu, doba měření minimálně 4 minuty. 

C.VÝSLEDKY MĚŘENÍ: 

- v případě, že bude naměřen tlak 250 kPa, nebo větší, rychlost desorbce 

2,5cm3.10g-1 .35s-1 nebo větší, musí být provedena OTP,

- rovněž při naměření poměrné změny mocnosti 10 a větší a tlaku plynu 150 kPa 

a více musí být provedena OTP. 

5.4.4. Prevence průtrže uhlí a plynu 

Pro vytvoření dostatečné a souvislé zóny potřebného snížení napětí v 

předpolí raženého díla musí být použito některé z níže uvedených metod: 

A. ODLEHČOVACÍ TRHACÍ PRÁCE V UHLÍ (OdTP) 

 Touto trhací prací musí být v předpolí raženého díla vytvořena zóna 

sníženého napětí nejméně 3 m před zabírkou a nejméně 1,5 m od jeho boků. 

Parametry OdTP: 

- 2 ks vrtů v délce o 3 m delší než zabírka, orientovaných 30° do boků díla 

ve směru jeho ražby (možno využít vrtů pro prognózní měření). V mocnosti větší než 

0,8 m musí být proveden další vrt v podélné ose díla, 

- trhavina DBT II o hmotnosti 1,0 kg na vrt, ve schváleném obalu, zatažena 

nebo zasunuta na dno vývrtů, 

- ucpávka vodní v obalech složená ze čtyř dílů o délce minimálně l m, 

- současný odpal vývrtů pro OdTP a vývrtů vyuhlovacích je přípustný pouze 

v případě, že pro vyuhlovací vývrty bylo vytvořeno odlehčené pásmo sníženého 

napětí dřívějšími preventivními opatřeními, 

29.4.2009  29 



Kamil Šimeček: Návrh přípravy porubních bloků sloje 065 (18) 

- kontrola úplnosti detonace odlehčovací (bezvýlomové) nálože odpalované 

samostatně se provádí neprodleně po uplynutí čekací doby. Kontrolu úplnosti 

detonace nálože OdTP v případě současného odpalu s náložemi pro výlomovou TP 

provádí střelmistr po odkrytí vývrtů pro OdTP. 

B. OTŘASNÁ TRHACÍ PRÁCE (OTP) 

Opatření: 

- při OTP musí být přítomen technický dozor, který posoudí před vrtáním 

vhodnost rozmístění vývrtů, 

- OTP je nutno provádět až po dohodě s inspekční službou, 

- před přípravou OTP musí technický dozor zajistit odvolání všech 

pracovníků z pracovišť v ohroženém větrním proudu až do konce SVO. Dále musí 

zajistit vypnutí elektrického proudu s výjimkou zařízení třídy JB III. Spolu se 

střelmistrem zajistí rozmístění hlídek, 

- po provedení OTP a prohlídce pracoviště musí směnový technik, nebo 

střelmistr podat neprodleně zprávu inspekční službě. 

C. ODLEHČOVACÍ PRÁCE V PLOŠNÉ ZÓNĚ 

- odlehčovací trhací práce v plošné zóně je metodou prevence vhodnou pro 

procházení díla stlaky sloje, vyhlušením sloje a v případě podobných změn 

geologických podmínek, kterou musí být vytvořena zóna sníženého napětí 

předstihující čelbu do jejího předpolí 3 m a boků minimálně 1,5 m, 

- plošná zóna se provede tak, že se v nadloží nebo podloží sloje vyvrtá řada 

vrtů v minimální vzdálenosti od sloje či jejího zbytku a v nich se provede odpal 

náloží v nižším časovém stupni než ve vývrtech žabákových, 

- v místech, kde to mocnost sloje a její úložní podmínky umožní nebo pokud 

některý z vývrtů pronikne do sloje a je v něm možno dodržet podmínky pro měření 

ukazatelů průběžné prognózy musí být účinnost plošné zóny kontrolována průběžnou 

prognózou, 

- o provedení plošné zóny musí příslušný směnový technik provést záznam 

v pochůzkové knize pracoviště včetně konkrétního situování vývrtů plošné zóny vůči 
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zbytkům sloje nebo případně tektoniky v profilu čelby díla a situování prognózních 

vývrtů. 

5.5. Důlní otřesy 

OKD, a.s., Důl Paskov je dolem bez nebezpečí vzniku důlních otřesů. 

S ohledem na skladbu nadloží, které je tvořeno periodicky se opakujícími 

vrstvami jílovců, prachovců a pískovců v malých mocnostech, a které nemají 

schopnost kumulovat energii jsou sloje v celém dobývacím prostoru OKD, a.s., Dolu 

Paskov podle výnosu ČBÚ č.j. 1498/90 zařazeny jako sloje bez nebezpečí vzniku 

důlních otřesů. 

5.6. Jiných nebezpečných jevů 

Část důlní chodby č. 065 6131 bude ražena v oblasti přídatných napětí 

vydobytého porubu č. 567. Samotná opatření v této práci neuvádím, ty budou 

stanovena v technologickém postupu ražení tohoto díla. Stanovení hranice od 

přídatných napětí je stanovena dle Vyhlášky ČBÚ č.659/2009 Sb.. Hranice 

přídavných napětí je zřejmá přílohy č. 1. 

Pro procházení důlních děl tektonikou budou stanovena bezpečnostní 

opatření  v technologických postupech jednotlivých ražených děl.   

Pracovníci budou vybaveni sebezáchrannými přístroji a budou seznámeni 

s útěkovými cestami. Rozmístění zařízení a pomůcek první pomoci bude stanoveno 

v technologických postupech jednotlivých ražených děl. 

Při provádění hornické činnosti budou dodržovány platné hygienické normy 

a předpisy. 
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6. Technicko-ekonomické zhodnocení návrhu 
přípravy 

V současnosti jsou pro těžební podnik velmi důležité ekonomické ukazatele. 

Již při samotné přípravě je potřebné zvážit, zda dobývání v určité oblasti, v mém 

případě ve sloji 065 (18) v 1. důlním poli DP Staříč, bude ekonomickým přínosem. 

V této kapitole budu vycházet z průměrných podnikových nákladů, které 

jsou vztaženy na tunu vytěženého uhlí. Veškeré ekonomické ukazatele jsou tajné 

informace a jsou součástí obchodního tajemství. Z tohoto důvodu ve své práci 

uvádím jen orientační údaje, které se od skutečných údajů mohou lišit. 

Výpočet těžitelných zásob: 

a) těžitelné zásoby v porubním bloku č. 065 568 

Ts  =  Sa  *  ms  *  ρo             [ t ] [1] 

Τs  -   kapacita porubního bloku [ t ] 

Sa  -   plocha porubního bloku  [m2 ] 

ms   -   průměrná mocnost sloje   [ m ] 

ρo  -   měrná hmotnost uhlí  ( 1.364 ) 

Sa  =  Lp  *  Ls         [ m2 ] [2] 

Lp   -   délka porubu  [ m ] 

Ls   -   směrná délka porubu  [ m ] 

Sa =  138  *  291= 40 158  m2 

Ts  =  40 158  *  0.9  *  1.364  =  49 298 t 

b) těžitelné zásoby v porubním bloku 065 569 
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Ts  =  Sa  *  ms  *  ρo  [ t ] [1] 

Sa  =  ( Lp  *  L ) - Sz[ m2 ] [2] 

Sz   -  plocha ztrát zásob v porubu 065 569  

Sz  =  z . v / 2  = 223 . 54 / 2 =  6048 m2 [3] 

Sa  =  ( 471  *  155  )  -  6048 =  66957m2  

Ts  =   66957  *  0,9  *  1,364 = 82196t 

Těžitelné zásoby porubů 065 568 a 065 569 : 

Ts065 568   +  Ts065 569  =49 298  + 82196  =  138 494 t 

Celková délka přípravných důlních děl: 

Mp =  Mt  +  Mk         [ m ] [4] 

Mp   -   celková metráž [ m ] 

Mt   -   metráž důlních děl s ocel. obloukovou výztuží [ m ] 

Mk    -   metráž kanálů [ m ] 

Mp =   2 639  +  293  =  2 930 m 

Těžitelné zásoby z přípravných důlních děl: 

Tp  = ( Mp – Mpř ) *  ms * Lp  *  ρo           [ t ] [5] 

Mpř  - délka překopních částí  ( 280 m ) 

Lp - průměrná šířka důlních děl  ( 4 m ) 

Tp  =  ( 2 930 – 280 ) *0,9  *  4  * 1,364 =  13 012,5 t 

Celkové těžitelné zásoby: 

Tcelk. =   Ts  +  Tp  =   138 494  +  13 012,5  =  151 506 t [6] 

Ke stanovení ekonomické výhodnosti dobývání je potřebné znát cenu uhlí 

a náklady potřebné na jeho vydobytí: 
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cena uhlí  (Cu)  -  3 400  Kč/t 

 průměrné podnikové náklady na tunu vydobytého uhlí (Nt) - 1 900 Kč/t 

Výpočet výnosů: 

Vc = Tc * Cu = 151 494 * 3 400 = 515 079 600 Kč [7] 

Výpočet nákladů: 

Nc = Tc  * Nt  = 151 494 * 1 900 = 287 838 600 Kč [8] 

Hospodářský výsledek: 

HV065 = Vc - Nc= 515 900 700 - 288 297 450 = 227 241 000 Kč [9] 

Z výše uvedených orientačních výpočtů mohu konstatovat, že příprava a 

následné dobývání uhelných zásob v porubních blocích č. 065 568 a č. 065 569 bude 

z ekonomického hlediska výhodná. 

7. Závěr 

V bakalářské práci jsem předložil návrh přípravy porubních bloků č. 

065 568   č. 065 569 ve vymezené oblasti sloje 065 (18) v 1. důlním poli DP Staříč, 

OKD, a.s., Dolu Paskov.  

Ražení přípravných důlních děl v projektované oblasti jsem řešil 

v návaznosti na již dříve vyražená důlní díla. Po zhodnocení geologické situace jsem 

navrhl řešení situování a geometrie ražení důlních děl, které je zřejmé z přílohy č. 1. 

Ve své práci jsem předložil návrh technologií potřebných k ražení, návrh způsobu 

odtěžení rubaniny, návrh způsobu dopravy, návrh větrání a návrh bezpečnostních 

opatření.  

Příprava uhelných zásob k následnému dobývání ve vymezené oblasti sloje 

065 (18) v 1. důlním poli DP Staříč bude spočívat ve vyražení 2 930 m důlních děl. 

Z celkového objemu vyražených metrů důlních děl připadá 293 m na prorážky.  

Základní údaje o ekonomické výhodnosti přípravy projektované oblasti 

sloje 065 (18) jsem uvedl v technicko-ekonomickém zhodnocení. Z mnou 

vypočtených orientačních údajů vyplývá, že po exploataci a následném prodeji 
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černého uhlí z oblasti sloje 065 (18) je provedení přípravy dle mnou zpracovaného 

návrhu výhodné. 

V průběhu zpracování diplomové práce jsem vycházel z poznatků získaných 

v průběhu studia na VŠB – TU Ostrava, informací spolupracovníků na Dole Paskov 

a z poznatků a zkušeností, které jsem získal během svého pracovního působení na 

Dole Paskov. 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem pedagogům VŠB-TU Ostrava, kteří 

byli nápomocni nejen při přípravě a zpracování této bakalářské práce, ale v průběhu 

celého období mého studia na VŠB - TU v Ostravě. Zvláštní poděkování patří 

vedoucímu bakalářské práce Ing. Petru Michalčíkovi, který mě svými poznatky, 

zkušenostmi a radami směroval ke zdárnému vypracování bakalářské práce. Jsem 

rád, že jsem se v průběhu studia mohl setkat s mnoha kvalitními pedagogy, od 

kterých jsem mohl načerpat mnoho nových poznatků a cenných zkušeností. 
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