
Abstrakt diplomové práce 

 

Ve své diplomové práci se zabývám návrhem ražení překopu 11002 na dole 

Karviná, závodě ČSA z úrovně 22. sloje 11.kry až na úroveň 31. sloje 14. kry. 

V úvodní části je obecně popsána geologie ložiska. Dále jsem zvolil způsob 

ražení pomocí trhací práce s nasazením moderních strojů pro vrtání a nakládání a 

navrhnul separátní větrání foukacím způsobem. Je zde podrobně popsán způsob 

zajišťování nesoudržných hornin v okolí raženého důlního díla a způsob zamezení 

kontaktu uhelné hmoty s kyslíkem v místech procházení slojí a tektonických poruch.  

V práci jsem popsal podmínky použití bezpečnostních trhavin, bezpečnostní 

opatření spojené s provedením trhací práce a vymezení zodpovědnosti. 

 V závěru jsem technicky zhodnotil navrhovaný způsob celé technologie. 

 

Klíčová slova: sloj, tektonická porucha, nesoudržná hornina, trhací práce, bezpečnostní 

     trhavina 

 

Abstract  

 

As my thesis I chose a project of the 11002 cross drift tunnelling in the mine 

Karviná, ČSA plant from the level of the 22nd bed and 11th block to the level of the 

31st bed and 14th block. 

In the introductory part I described generally the bed geology. Further I 

projected a concept of tunnelling by blasting operation a modern machines for drilling 

and loading as well as separate ventilation by blowing. I gave a detailed account of the 

method of locking of incohesive rock in the mining workings surrounding and the 

method of prevention of coal and oxygen substance contact in the passing and tectonic 

deformation.  

The next topics I focused on in my thesis were conditions for use of safety 

explosive, safety measures in regard to blasting operation and responsibility definition. 

My thesis is concluded by a technical interpretation of projected method and 

applied technology. 

 

Keywords: bed, tectonic deformation, incohesiv rock, blasting operation, safety 

          explosive 
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1. Úvod 
 

Důl Karviná vznikl sloučením původního Dolu ČSA a Dolu Lazy ke dni 1. 4. 

2008. Sídlo se nachází 25 km severovýchodně od Ostravy. Do organizační struktury 

Dolu Karviná jsou začleněny 2 důlní závody: závod Lazy, Orlová-Lazy a závod ČSA,         

Karviná - Doly. 

Závod Lazy se nachází v jihozápadní části karvinské dílčí pánve. Dobývací 

prostor závodu Lazy se nachází na katastrech obcí Orlová a Karviná. Závod ČSA je 

situován ve dvou dobývacích prostorech - DP Karviná Doly I a DP Doubrava u Orlové.  

 

 Pro zajištění perspektivy jednotlivých dolů společnosti OKD a.s. je třeba stálé 

zlepšovat a modernizovat důlní provozy. Cílem je dosáhnout úrovně evropských 

těžařských společností. Jednou z podmínek úspěchu společnosti je používání moderní 

techniky a technologie. Základem je technicky správné vedení hornických prací a 

respektování konkrétních hornicko-geologických podmínek v předmětné části důlního 

pole. 

 

 Překop 11002, kterým se v této práci zabývám, bude sloužit jako úvodní 

otvírkové dílo pro přivedení čerstvých větrů pro odvětrání pracovišť v 11. kře. Současně 

bude sloužit jako dopravní cesta pro dopravu materiálu, strojního zařízení a pracovníků 

po závěsné drážce a pro odtěžení rubaniny pomocí pásových dopravníků. Překopem 

11002 budou také přiváděny pracovní média a energie. 

 

 Ražba překopu 11002 je vedena z 22. sloje úpadně pro dosažení úrovně 12. patra 

lokality Doubrava a současně bude sloužit pro přípravu a dobývání 24. a 26. sloje a 

následně  31. sloje.                                                                                                                                 
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2. Geologická charakteristika ložiska 
 
 
2.1 Obecná charakteristika dolu Karviná, závodu ČSA 
 

Dobývací prostor Dolu Karviná, lokality Jan-Karel leží ve východní části 

ostravsko-karvinského hřbetu, východně od Orlovské vrásy, na severním okraji dílčí 

karvinské části OKR. 

Produktivní karbon je tvořen ostravským souvrstvím v redukovaném vývoji i 

kontinentálními uloženinami karvinského souvrství. Oblast se vyznačuje poměrně 

klidným uložením bez významnějších vrásových struktur. Tektonika má převážně 

germanotypní rysy. Převažují zde zlomy poklesového charakteru, přesmyky se 

vyskytují vyjímečně. Úklony vrstev se pohybují od 0° do 15°, větší úklony se vyskytují 

hlavně na západě v blízkosti orlovské poruchy a na jihu u Žofinské poruchy (lokalita 

Doubrava), na lokalitě Jan - Karel podél poruchy Olše. 

Geologické struktury dělí dobývací prostory na jednotlivé kry (příloha č.1) a 

tvoří částečně přirozené hranice s okolními dobývacími prostory. Na severu hraničí 

s průzkumným polem Dětmarovice, na jihu s Dolem Darkov a Dolem Lazy, na východě 

s průzkumným polem Fryštát a Dolem Darkov, na západě s Dolem Odra. 

 

2.2 Popis rozlohy dobývacího prostoru na povrchu 
 

Dobývací prostor Karviná - Doly I  Dolu Karviná leží v severovýchodní oblasti 

v české části Hornoslezské pánve a jeho plošný obsah činí 16,623588 km2. Rozkládá se 

na katastrálních územích Karviná - Doly, Karviná Nové Město, Karviná Staré Město, 

Darkov, Doubrava, Koukolná a Dětmarovice. 

Dobývací prostor Doubrava ležící západně od DP Karviná – Doly má plošný obsah 

9,537211 km2. Rozkládá se na katastrálních územích Karviná - Doly, Orlová - Město, 

Orlová - Poruba, Orlová - Louky a Doubrava. 

 

Povrch vymezeného dobývacího prostoru Karviná - Doly I představuje zvlněnou 

parovinu, zbrázděnou zářezy vodních toků. Dnešní tvar je ovlivněn dobývací činností, 

prohlubně vzniklé poddolováním jsou z části zaplněné vodou. Výškový rozdíl 

nejvyššího a nejnižšího místa terénu nepřesahuje 40 m. 

 



 

 3 
 

Dobývacím prostorem protékají z významnějších vodních toků říčka Stonávka, 

Karvinský potok a nejvýznamnějším tokem je řeka Olše. Její spád na území dobývacího 

prostoru se pohybuje okolo 2 %.  Průtokového maxima dosahuje v měsíci březnu, 

minima v prosinci a lednu. Po stránce klimatických poměrů je oblast Karviné zařazena 

do skupiny s průměrnými ročními srážkami. Směr větrů je většinou západní až 

severozápadní. 

 

Zemský povrch dobývacího prostoru Doubrava je součástí severních 

vněkarpatských sníženin, které byly významně modelovány dvojím proniknutím 

kontinentálního ledovce. 

Dobývacím prostorem protéká Doubravský potok a Doubravská stružka. Celá oblast 

náleží do povodí řeky Olše a Odry. Po stránce klimatické je oblast zařazena do skupiny 

s průměrnými ročními srážkami. 

 
2.3 Stratigrafie a tektonická stavba dobývacího prostoru (příloha č. 2) 

 
Produktivní karbon je zastoupen souvrstvím ostravským a karvinským.                  

V ostravském souvrtství se vyskytují a vrtným průzkumem byly ověřeny vrstvy 

porubské, petřkovické, vrstvy spodní hrušovské, svrchní hrušovské a jaklovecké. 

Karvinské souvrství je od ostravského provozně děleno na úrovni stropu

 mořského horizontu Gaeblera. Karvinské souvrství se stratigraficky dělí na : 

 

- Sedlové vrstvy : jejich spodní hranici tvoří Gaeblerovo mořské patro a svrchní 

hranicí je počva sloje 33b. Sedlové sloje se dělí na vrchní část (sloje č. 34 až 

37a2) a spodní část (sloje 37b1 až 40). Mocnost sedlových vrstev kolísá od 198 

m až do  309 m. 

 

- Sušské vrstvy : jejich spodní hranici tvoří počva sloje 33b a vrchní hranicí je 

počva sloje č. 16. Sušské vrstvy se dělí na spodní (počva sloje 33b až 

sladkovodní patro Hubert) a svrchní ( od spodního člena sedimentačního cyklu 

sloje č. 24 sp. l. až po počvu sloje č.16). Mocnost sušských vrstev kolísá od 342 

m až do 357 m. 
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- Doubravské vrstvy : spodní hranici tvoří počva sloje č. 16 a vrchní hranice je 

kladena do nadloží sloje č. 1. Mocnost dosahuje průměru 210m. U slojí č. 1 - 13 

v základním poli není zachována mapová a ostatní dokumentace, kromě profilů 

jam. 

 

Úložní poměry mají v celém důlním poli různorodý charakter, generelní úklon má směr 

severní až severovýchodní. Velikost úklonu je průměrně 5° - 10°. 

Mocnosti slojí jsou rovněž proměnlivé obzvláště v sedlových slojích v důsledku 

erozivních rýh. 

 

Základní dělení dobývacího prostoru Karviná - Doly I je dáno Doubravským 

zlomem, který dělí dobývací prostor na dvě části : jižní – základní pole a severní – nové 

pole. Tektonika v dobývacím prostoru je typicky germanotypní, tzn. , že se jedná o 

poklesy, které omezují jednotlivé kry a tvoří místní hrástě a příkopové propadliny. Dle 

převládajících směrů tektonických linií jsou poruchy směru SJ, poruchy směru ZV a 

poruchy nepravidelného směru. 

 

1. Nejvýznamnější tektonické struktury v základní části důlního pole jsou tyto: 

 

a) Poruchy směru sever - jih 

 

Hlubinská porucha : sklon dislokační plochy k východu 50° - 60°, amplituda 

poklesu 1,5 – 5 m 

 

Gabrielská porucha : sklon dislokační plochy k východu 60° - 85°, amplituda  

poklesu 15 m – 18 m, zvětšuje se směrem k jihu 

 

 

Jánská porucha : sklon dislokační plochy k západu 70° - 80°, amplituda poklesu  

5 m – 20 m 
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Porucha Olše : tektonické pásmo široké cca 100 m – 150 m, sklon dislokačních 

ploch k východu 60° - 75°, amplituda poklesu 220 m 

 – 300 m 

 

Stonavská porucha : přirozená hranice s Dolem Darkov, sklon dislokační plochy 

 k východu 60° - 70°, amplituda poklesu cca 60 m – 75 m, 

porucha je málo prozkoumaná 

 

 

b) Poruchy směru západ - východ 

 

Doubravský zlom - jižní větev : tektonické pásmo široké cca 100 m, sklon  

dislokačních ploch k severu 75° - 80°, amplituda poklesu 

cca 250 m – 350 m 

 

Eleonorská porucha : tektonické pásmo široké cca 30 m – 60 m, sklon 

dislokačních ploch k severu cca 80°, amplituda poklesu 

cca 40 m – 60 m 

 

Nepojmenovaná porucha : sklon dislokační plochy k jihu 70° - 80°, amplituda  

poklesu cca 5 m – 30 m, zvětšuje se směrem k jihu 

 

Žofinská porucha : sklon dislokační plochy k jihu 60° - 70°, amplituda poklesu 

    cca 10 m, porucha končí na východě na Hlubinské poruše 

 

Jindřišská porucha : tektonické pásmo široké cca 50 m, sklon dislokačních ploch 

    k jihu cca 60° - 75°, amplituda poklesu až 80 m 
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2. Nejvýznamnější tektonické struktury v oblasti nového pole jsou tyto: 

 

a) Zlomy generálně směru Z - V : 

 

Doubravský zlom - severní větev : tektonické pásmo široké cca 50 m – 100 m, 

sklon dislokačních ploch k severu cca 70° , amplituda 

poklesu až 160 m 

 

3.dětmarovická porucha : není ověřena důlními díly, předpokládá se z 

    interpretace z lokality Doubrava 

 

1.dětmarovická porucha : tvoří přirozenou hranici mezi Novým polem 

a průzkumným polem Dětmarovice, předpokládá se z 

interpretace povrchových vrtů 

 

b) Zlomy generelního směru S - J : 

 

Porucha Gabriela : sklon dislokační plochy k východu, velikost úklonu ani  

amplituda nejsou ověřeny důlními díly 

 

Porucha Olše :  tektonické pásmo široké až cca 200m, sklon dislokačních ploch k  

východu cca 60° - 70°, amplituda poklesu až 150 m  

– 200m 

 

Porucha Jana : sklon dislokační plochy k západu, 40° - 50°, předpokládá se že  

směrem k severu vyznívá. 

 

Stonavská porucha : průběh a velikost konstruovány extrapolací, sklon 

    dislokační plochy k východu 
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Albrechtická porucha : široké tektonické pásmo (v DP Darkov až 300 m – 400  

m), sklon dislokačních ploch k západu cca 80°, amplituda 

poklesu až 400 m 

 

Průběh kerných tektonik, převážně ve směru S-J, V-Z limituje tvar dobývaných 

bloků v jednotlivých slojích. Slojové tektoniky ovlivňují používané dobývací metody 

pouze okrajově a jsou řešeny případ od případu. 

 

2.4 Stavba 11. kry  

 

11. kra se nachází v severozápadní části dobývacího prostoru Karviná Doly I  

Dolu Karviná. Její poloha je vymezena na jihu tektonickým pásmem Doubravského 

zlomu severní větve, na západě hranicí dobývacích prostorů Karviná Doly I  a 

Doubrava u Orlové, na severu hranicí DP Karviná Doly I a na východě tektonickým 

pásmem poruchy Olše. Na severu je pro hornické práce limitující přibližující se reliéf 

karbonu (detrit) a vůči němu stanovené OBC (orientační bezpečnostní celík). Další 

severní omezení se rovněž předpokládá dle průběhu 4. Dětmarovické poruchy, jejíž 

pozice dosud nebyla ověřena. Generální úklon vrstev se pohybuje od 5° - 15° se 

stoupáním směrem k severu. Vlivem výškového posunu na Doubravském zlomu, který 

činí v této oblasti cca 300 - 400 m, byla hornická činnost započata v souvrství slojí 

doubravských (16. sloj) a slojí svrchních sušských (17. sloj). V současné době probíhá 

dobývání  slojí svrchních sušských (22. a 24. v. l.) a otvírkové práce slojí spodních 

sušských. 

  Mezislojové proplástky jsou tvořeny střídajícími se polohami prachovců a 

pískovců, místy až slepenců. Obecně lze říci, že ve vrstvách sp.sušských a 

doubravských je vyšší podíl zastoupení pískovců než ve vrstvách svrchních sušských, 

kde jsou mezislojové proplástky tvořeny měkčími horninami s bořivým charakterem. V 

oblasti 11. kry se na povrchu karbonu vyskytuje detritový horizont, jako nejvýznamnější 

hydrogeologický útvar v nadloží karbonu. Tento horizont upadá směrem k severu (od -

450 m na jihu na -650 m až 

-700 m na severu) do dětmarovické vymýtiny a jeho mocnost narůstá k severu od cca 10 

m až na cca 100 m. 
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2.5 Hydrogeologie 

 

Jelikož nebyl během otvírkových a průzkumných prácích v předmětné oblasti 

zjištěn žádný vodonosný horizont, předpokládají se hydrogeologické poměry jako 

příznivé s přítokem nepřevyšující množství 100 litrů za minutu. Bude se jednat pouze o 

technologickou vodu, tzn. o vodu odpadní, vznikající v průběhu ražení, dobývání a 

přepravě. 

 Zdroje odpadní vody jsou zejména rozprašovače na přesypech a voda z 

rozpojovacích orgánů řezných kotoučů kombajnů, jenž snižují prašnost, a voda, jenž 

slouží pro výnos vrtné drti.  

 

2.6 Zařazení masívu z hlediska otřesů 

 

 Dle § 4 Vyhlášky ČBÚ č. 659/2004 je část horského masívu v předmětné oblasti 

jehož součástí je ražba č. 11002 bez nebezpečí otřesů. Část horského masívu pod 

efektivním podložím sloje č. 24 střední lávky je zařazena jako část s nebezpečím otřesů. 

Překop bude veden severně od Doubravského zlomu (severní větve) a lze očekávat, že 

dílo bude procházet doprovodnými tektonikami uvedeného Doubravského zlomu, 

přičemž samotný zlom nebude protínat. 
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3. Technologie ražení 
 

3.1 Základní údaje díla 

 
a) Základní údaje 

 

Označení a účel díla :        úvodní otvírkové dílo z úrovně 22. sloje 

Číslo pracoviště : 11002 

Plánovaná délka : cca 650 m  

Úklon   :       dle nivelety ODMG    - 10° do nafárání 24. sloje, pak -12°  

až na výškovou kótu – 865 m. 

Profil   :         V 25/P 36, 00-0-18/P 36 (příloha č. 4) od staničení 20 m 

Směr                           :        povolená směrová odchylka díla max. +120 mm, - 70  

mm, ražba bude vedena ve vlivu Doubravského zlomu 

západním směrem 

 

b) Způsob a postup rozpojování hornin 

 

Způsob rozpojování hornin : a) pomocí trhací práce 

b) razícím kombajnem AM – tímto způsobem lze 

sice spojit operace rozpojování a nakládání, ale 

nasazení razícího kombajnu je omezeno pevností 

hornin, takže se tímto způsobem dále zabývat 

nebudu a navrhuji klasický způsob ražení 

 

Způsob vrtání vývrtů :  vrtání vývrtů pro trhací práci pomocí vrtacího vozu 

VVH – 1 U (obr. č. 1). Pevnost rozpojovaných 

hornin se předpokládá cca od 30 do 90 MPa. 
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Tab. č. 1 -  Základní parametry vrtacího vozu VVH – 1 U [1] 

Délka [mm] 9 150  

Výška [mm] 1 600  

Šířka [mm] 1 120  

Hmotnost [kg] 8 600  

Rychlost pojezdu [m.s-1] 0,20  

Vrtací kladivo  HVKS - 125 

Průměr vrtu [mm] 38 – 45  

Počet úderů [n.min-1] 0 – 4 500  

Počet otáček vrtací tyče [n.min-1] 0 – 400  

 

 

 

 
Obr. č. 1 -  Vrtací vůz VVH 1-U 

 

 

Vrtné schéma   :    u trhací práce určí vrtné schéma směnový  předák 

 

Nakládání horniny  :    nakládačem s bočním výklopem typu, PSU - 9000  

nebo SPH – 1D (obr. č. 2) 
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Tab. č. 2 – základní parametry nakládačů PSU – 9000 [2] a SPH – 1D [3] 

Technické parametry PSU - 9000 SPH – 1D 

Délka [mm] 7200 6780 

Výška [mm] 1300 1300 

Šířka [mm] 1370 1300 

Hmotnost [kg] 8000 9680 

Rychlost pojezdu [m.s-1] 0,35 0,5 

Objem lopaty [m3] 0,6 0,8 

Výkon elektromotoru [kW] 45 45 

Max. příčný sklon [°] ± 5 ± 5 

Max. úklon [°] ± 16 ± 20 

 

Z výše uvedených údajů o technických parametrech volím nakládač s bočním výklopem 

SPH – 1D z důvodu vyšší rychlosti pojezdu, většího objemu lopaty a většího 

pracovního úklonu. 

 

 
Obr. č. 2 – Nakládač SPH - 1D 

 

Pomůcky pro obtrhávání čelby :  obtrhávací tyč min. 2 m dlouhá 

Max. otevřený prostor od čelby ke stálé výztuži : 1,8m 

 

Při zhoršených stropních podmínkách, při přecházení tektonických poruch a v místech s 

ponecháním uhlí ve stropě díla, nutno vzdálenost zmenšit na postavení 1TH. 
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c) Vliv jiných důl. děl nebo důl. činností, zvláštní opatření v  místech se zvýšenými 

tlaky 

 

Zvláštní opatření při vyztužování : při ražbě s uhlím v počvě stavět TH výztuž 

na Fe podložky. Při projevech zvýšených tlaků 

provádět zesilování výztuže dřevěnými podvlaky a 

dřevěnými stojkami stavěnými na dřevěné 

podložky. Hustota  budování dřevěných stojek 1,0 

m, průměr dřevěných stojek min. 0,2 m. 

 

d) Podmínky ražení a jejich předpokládané změny 

 

Ražba bude vedena překopně. Průvodní  horniny sloje č. 22 a 24 jsou  zařazeny do III. 

kategorie nebezpečí zapálení CH4   dle  Směrnice ředitele  č.  25/2008 ze dne 11. 7. 

2008. 

 

e) Vyztužování 

 

Druh výztuže (stálé)  :   staničení 0 až 20 m a v místě budoucího pásového 

pohonu TP 1400, profil V 25, váhový stupeň P 36, 

profil  00-0-18/P36   - st. 20 – 650 m 

Druh pažícího materiálu : betonové pažnice 

Pažení stropu i boků  : strop plně, boky šachovitě pomocí betonových  

pažnic 

Nehořlavá výztuž  : po celé délce díla 

Rozpínky (příloha č. 4) :   profil „U“ 500 +   dřevo            

                             00-0-18 :        8 ks + 2 ks          

                            Atyp V 25 :      10 ks + 2 ks 

 

Vzájemná vzdálenost výztuže: 0,5 m   střed od středu, 

0,3 m v případě zhoršených stropních podmínek                                   
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Vyplňování volných prostorů :  

Výlomy do hloubky nebo výšky 1 m musí být vyplněny inertním 

materiálem, tj. pytlovaným popílkem. Výlomy větší než 1 m3 musí být 

zahraňovány, podchycen strop, rozepřen bok díla. Do výlomu navrhuji 

instalovat do nejvyššího místa  potrubí DN 50 mm pro možnost 

provedení asanace. Nelze-li takový výlom těsně vyplnit, musí být zajištěn 

a větrán až do provedení asanace, která bude provedena dle pokynů 

ZBZS a vedoucího větrání, který určí dle skutečného stavu díla 

eventuální provádění  injektáže uhlí inhibitorem, nástřik díla torkretážní 

směsí, těžkou pěnou, vyplnění výlomu sádrou, popílkem, pískem nebo 

izopěnou. Pro zajištění stropu nástřikem torkretážní směsí nebo těžkou 

pěnou doporučuji při budování TH oblouků na stropní díl natahovat 

plátno, které zajistí únik směsí do prostoru třídy. Výlomy musí být 

uvedeny v ZDM (základní důlní mapa).  

 

Místo a množství uskladnění vyztužovaného materiálu: 

        Zásoba materiálu na postup čelby na 24 hod. na čelbě raženého díla. 

 

Použití strojů při budování výztuže: 

Zvedací zařízení umístěné na nakládači s bočním výklopem typu SPH - 

1D. 

 

Zvláštní opatření při vyztužování:   

Při projevech zvýšených tlaků v již vyraženém úseku provádět zesilování 

výztuže dřevěnými podvlaky o min. průměru 20 cm. 

 

     f) Jiná opatření pro ražení důlního díla 

 

Během ražby budou přecházeny bezpečnostní pásma vrtů č. K10 - 93, K5 - 91,  

K12 - 93, SDF - 5 ( příloha č .3). Bezpečnostní pásma vrtů, které budou 

přecházena musí být výrazně vyznačeny v mapové příloze. V případě zjištění 

přítoku vody na čelbě, vlhnutí pilíře, zvýšený výskyt CH4 nebo pachu po H2S 

nutno neprodleně uvědomit SIS a  DMG  tel. 2035, 2466.  Stálým dozorem jsou 

pověřeni hl. předák a směnoví  předáci na pracovišti. 
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g) Potrubní řády (příloha č. 4) 

   

   tlakový vzduch : DN 300 mm               odpadní potrubí      : DN  200 mm 

  požární vodovod         : DN 150 mm                klimatizační          : DN  200 mm    

   asanační                      : DN 150 mm                odpadní potrubí  : DN  100 mm   

                                                                           

Každé potrubí bude zavěšeno na řetězech samostatně a nezávisle na ostatních. 

 

h) Ochrana proti požárům 

 

  Průměr vodního potrubí  :  DN l50 mm 

       Zavěšování potrubí  :          každá roura na řetěz ø13 mm, samostatně a  

nezávisle 

       Odkalovač                       :  instalovat v nejnižším místě do 10 m od ústí díla 

       Max. vzdál. potrubí od čelby  :  40 m 

       Vzdálenost a druh odboček   :  

- "C" odbočky na ústí a konci díla, co 40 m, u pohonu dopravníků do 5 m a na 

konci 

vodního potrubí 

      - "B" odbočky na začátku a konci SVO  

       Zásoba inertního prachu       :  500 kg na překladišti př. 1692 

       Umístění inertního prachu :  v přenosných obalech   

       - u pásových dopravníků      :  30 kg  u pohonů 

       - podél TP každých 50 m      :  30 kg 

       - u vratu                        :  30 kg   

       - u el. zařízení                       :  30 kg   

     Umístění hasících přístrojů, typ a počet : 

- u pohonů TP 4 ks VP - 7(PR10) nebo 3 ks KT. 06. 08. 

- u nakládače SPH – 1D  a vrtacího vozu VVH – 1U  2 ks hasících  přístrojů S - 6 

nebo PR 10. 
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i) Ostatní stanovená opatření proti požárům 

 

Pro všechny pásové soupravy, včetně pásových souprav se stálou obsluhou, 

zajistí vedoucí úseku a směnový technik po dobu provozu a po jejich zastavení 

do konce bezprostředně následující směny  střežení požárními hlídači pásových 

dopravníků s platným osvědčením. 

 

j) Vymezení odpovědnosti 

 

Za ražbu a vyztužování            : hlavní předák, směnový předák, THZ úseku 

Za strojní a dopravní zařízení   :  obsluha, mechanik, THZ úseku 

Za elektrická zařízení                :  elektrikář, elektromistr, revírník 

Za jiné zařízení              :  pracovníci a THZ dle funkčního zařazení 

Za zneškodňování uhel. prachu :  všichni pracovníci a THZ 

 

Technologický postup včetně doplňků, pracovního postupu, dopravního  řádu, 

provozního řádu a seznámení osádky bude uložen na pracovišti, v kanceláři vedoucího 

úseku a v kanceláři vedoucího pole příprav. S každou  změnou v technologickém 

postupu a doplňky bude osádka seznámena ihned. 

 

3.2  Návrh separátního větrání [4] 

 

 Číslo díla:  11002 

 Profil díla:  00 – 0 – 18 

 Technologie:  trhací práce 

 

3.2.1 Určení hornicko - geologických a důlně - technických podmínek 

 

Projektovaná délka důlního díla 650   [m] 

Světlý průřez projektovaného důlního díla 18,5  [m2] 

Maximální průřez projektovaného důlního díla, 

dílčího úseku v důlním díle 24,5  [m2] 

Předpokládaná exhalace CH4 

v projektovaném důlním díle 0,023  [m3.s-1] 
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Předpokládaná exhalace oxidu uhličitého 

v projektovaném důlním díle 0,021 [m3.s-1] 

 

Koncentrace CH4 v průchodním větrním proudu 

před zaústěním lutnového tahu do projektovaného důlního díla 0,1 [%] 

Přípustná koncentrace CH4 v projektovaném důlním díle 0,5 [%] 

Přípustná koncentrace CO2 v projektovaném důlním díle 0,7 [%] 

Hmotnost trhaviny použité na jednu zabírku 120 [kg] 

Celkový objem jedovatých zplodin ze zvolené trhaviny 

vyjádřené hodnotou konvenčního CO 0,04            [m3.kg-1] 

Přípustná koncentrace konvečního CO ve zplodinách  

po trhací práci 0,003 [%] 

Délka zabírky trhací práce 2,1 [m] 

Měrná hmotnost hornin 3100            [kg.m-3] 

Čas potřebný ke snížení koncentrace zplodin  

po trhací práci na přípustnou koncentraci konvenčního CO 1000 [s] 

Celkový výkon naftových motorů pracujících současně  

v projektovaném důlním díle 48 [kW] 

Největší dovolená vzdálenost ústí hlavního lutnového tahu 

foukacího do čelby 21 [m] 

Průměr projektovaných luten 1000 [mm] 

Nejmenší povolená rychlost důlních větru v důlním díle 0,3 [m.s-1] 

Objemový průtok důlních větrů přivedený na čelbu 7.3 [m3.s-1] 

Objemový průtok důlních větrů v lutnovém tahu foukacím 8,1 [m3.s-1] 

Objemový průtok důlních větrů lutnovým ventilátorem 

umístněným v PVP 15 [m3.s-1] 

Objemový průtok důlních větrů v PVP 15,4 [m3.s-1] 

Kritická délka projektovaného důlního díla po zředění 

zplodin po trhací práci 150 [m] 

Předpokládaná plynodajnost CH4 15          [m3CH4.d-1] 

Předpokládaná plynodajnost CO2 259        [m3CO2.d-1] 
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3.2.2 Výpočet objemového průtoku větrů 

 

Objemový průtok důlních větrů potřebný ke snížení  

koncentrace exhalujícího CH4 na přípustnou mez 4,69 [m3.s-1] 

Objemový průtok důlních větrů potřebný ke snížení  

koncentrace exhalujícího CO2 na přípustnou mez 3,39 [m3.s-1] 

Objemový průtok důlních větrů potřebný ke snížení  

koncentrace zplodin po trhací práci na přípustnou mez 3,79 [m3.s-1] 

Objemový průtok důlních větrů potřebný pro dosažení 

nejnižší povolené rychlosti důlních větrů (0,3 m.s-1) 7,35 [m3.s-1] 

Objemový průtok důlních větrů potřebný ke snížení  

koncentrace výfukových zplodin naftových motorů 

na přípustnou mez 4,78 [m3.s-1] 

Objemový průtok důlních větrů potřebný k dodržení 

vhodných mikroklimatických podmínek 3,81 [m3.s-1] 

 

Potřebný objemový průtok větrů pro větrání  

projektovaného díla 7,35 [m3.s-1] 

 

Způsob separátního větrání : separátní větrání foukací 

Uspořádání separátního větrání : hlavní lutnový tah – foukací 

Zaústění lutnového tahu do PVP : nejméně 5 m od výdušného větrního 

   proudu z pracoviště 

 

Parametry hlavního lutnového tahu 

Druh luten : flexibilní nevyztužené Oldorit 

Průměr luten [mm] : 1000 

Maximální vzdálenost luten od čelby [m] : 21 

Délka lutného tahu [m] : 650 

 

Lutnový tah prodlužovat za postupující čelbou tak, aby byla dodržena maximální 

vzdálenost luten od čelby. Lutnový tah utěsňovat gumovým těsněním nebo větracím 

plátnem s páskováním. Jednotlivé lutny zavěšovat na vázací drát co 2 m. Ústí lutnového 
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tahu chránit proti vniknutí horniny do luten. Volný větrní proud musí být rovnoběžný 

s osou důlního díla a nesmí být trvale rušen mezi ústím lutného tahu a čelbou. 

 

Typ ventilátorů v PVP : WLE - 1005B, APXK 630 záložní 

Umístění ventilátorů v PVP : na chodbě č. 01195 

Umístění tlumičů v hluku : u ventilátorů v PVP 1 ks na sací a 1  

   ks na výtlačné straně  

 

U ventilátorů umístněných v hlavním lutnovém tahu musí být zřízeno sledování jeho 

chodu s vyvedením na CŘS.  

 

Separátním větráním nesmí být v žádném místě PVP odebíráno více než 70 % 

objemového průtoku důlních větrů. 

 

Případné nasazení chladícího zařízení důlních větrů bude provedeno na základě 

výsledků měření mikroklimatických podmínek na pracovišti, o tom rozhodne vedoucí 

větrání závodu. 

 

Umístění analyzátorů: 

 

CH4  -  čelba 11002 0,1 m pod nejvyšším místem výztuže ve vzdálenosti nejvíce 10 

   m od čelby mimo vliv volného větrního proudu vystupujícího 

   z ústí lutnového tahu. Po dobu trhací práce smí být čidlo 

   přemístěno do bezpečné vzdálenosti. Za stanovené umístění je 

   zodpovědný směnový předák a kontroluje technický dozor. 

   Čidlo musí být nainstalováno nejpozději při dosažení staničení  

  čelby – 15 m. 

 

CO  -  ústí 11002  u důlního díla delšího než 50 m ve vzdálenosti od 5 do 10 m 

     před jeho vyústěním do průchodního větrního proudu. 

 

Vyvedení signalizace a archivace bude provedena na CŘS. 
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Havarijní meze CH4 – 1 % 

  CO – 0,003 % nebo 10 l/min 

 

 
3.2.3 Výpočet separátního větrání 

 
Zadané hodnoty: Číslo díla: 11002 

  Profil díla: 00 – 0 – 18  

  Technologie: trhací práce 

 

Způsob větrání:  foukací 

Šířka díla:  [m] 6,04 

Světlý průřez díla: [m2] 18,5 

Max. průřez projektovaného díla [m2] 19,5 

Délka díla:  [m] 650 

Denní postup: [m] 2,0 

Plynonosnost sloje: [m3CH4.t-1] 3,0 

Tok uhlí z čelby: [t.min-1] 0,01 

Proporcionální koeficient:  2,06 

Mocnost sloje: [m] 1,1 

Poč. jednotková exhalace CH4: [m3CH4.min-1].m2 0,00010 

Koncentrace CH4 v PVP: [%] 0,2 

Přípustná koncentrace CH4: [%] 0,5 

Přípustná koncentrace CO2 v PVP: [%] 0,1 

Přípustná koncentrace CO2:  [%] 0,3 

Měrná hmotnost hornin: [kg.m-3] 3100 

Množství trhaviny na jeden odstřel: [kg] 120 

Zabírka:  [m] 1,5 

Doba potřebná k odvětrání čelby: [min] 35 

Množství jed. zpl. na 1 kg trhaviny: [m3. kg-1] 0,04 

Přípustná koncentrace jed. zplodin:  [%] 0,009 

Výkon vznětových motorů: [kW] 50 

Plně mechanizované pracoviště: [ano/ne] ne 
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Efektivní pracovní doba: [hod] 6 

Relativní vlhkost větrů: [%] 80 

Přípustná teplota na čelbě díla: [°C] 28 

Generální úklon díla: [°] -12 

Oteplení el. spotřebiči: [°C] 1 

Příkon pásových dopravníků: [kW] 220 

Výkon transformátorů: [kW] 0 

Teplota horského masívu: [°C] 38 

Teplota větrů v PVP: [°C] 23 

Kóta ústí ražby od hladiny moře: [m] -746 

Způsob vedení větrů: [dovrchně/úpadně] úpadně 

Koeficient oteplení: [-] 0,2 

Průměr luten: [m] 1 

Délka lutnového tahu: [m] 650 

Odpor 1 m luten: [N.s-2.m-9] 0,087 

Délka lutny:  [m] 40 

Vzdál. ústí LT od čelby: [m] 21 

 

Hodnoty místních odporů: odpor [N.s-2.m-8]             Vzdál. od začátku LT [m] 

 

Tlumiče hluku ano 2,1 5 

Koleno 11002 st. 0 m ano 0,9 15 

Vstup do lutny ano 0,79 0 

Výstup z lutny ano 1,3 650 

Odprašovač  ne 

 

Koeficient netěsnosti LT:  500 

 

Vypočtené hodnoty: 

Celková plynodajnost díla: [m3CO2.s-1] 0,003 

Celková plynodajnost díla: [m3CH4.d-1] 15 

Kritická délka díla:  [m] 650 

Minimální potřebné množství větrů na čelbě: 

podle exhalace CH4:  [m3.s-1] 4,69 



 

 21 
 

podle exhalace CO2:  [m3.s-1] 3,39 

podle ředění zplodin po trhací práci: [m3.s-1] 3,79 

podle min. rychlosti větrů (0,3): [m3.s-1] 7,35 

podle ředění a vyf. zpl. vz.motorů: [m3.s-1] 4,78 

podle teploty větrů na čelbě díla: [m3.s-1] 3,81 

potřebný objemový průtok větrů: [m3.s-1] 7,35 

optimální průměr luten: [m] 0,902 

délka úseku od ústí LT: 200 300 400 

teplota na čelbě:  24,2 24,8 25,3 

klimatizace: (ano/ne)  ne ne ne 

 

 

K výpočtu separátního větrání jsem použil program který se používá na Dole Karviná. 

Tento program se používá k řešení separátního větrání (sacího i foukacího) jak 

z hlediska stanovení minimálně potřebného množství větrů podle všech předepsaných 

kritérií (ředění zplodin po trhací práci, ředění CH4, snižování prašnosti apod.), tak i 

z hlediska potřebného objemového průtoku pro zajištění předepsaných klimatických 

podmínek na pracovišti. 
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4. Zajišťování nesoudržných hornin 

 

4.1 Průchod tektonickými poruchami 

 

 Překop 11002 bude veden severně od Doubravského zlomu, severní větve, takže 

lze předpokládat, že dílo bude procházet doprovodnými tektonikami uvedeného zlomu, 

přičemž samotný Doubravský zlom nebude protínat. Předpokládaný geologický vývoj 

byl odvozen z geologických vrtů, dosud ražených děl a v návaznost na průběh tektoniky 

na vyšších patrech. 

Za předpokladu redukované pevnosti hornin v poruchovém pásmu v řádu cca 25 MPa 

nevyhoví krok výztuže profilu 00-0-18 v hodnotě 0,5 m. Z tohoto důvodu doporučuji 

provádět následující opatření : 

- výskyt tektonik ověřovat předvrty 

- ražbu v předepsaných úsecích, úsecích s nesoudržným nádložím a při průchodu 

tektonik provádět se smíšeným krokem 0,3 m - 0,3 m - 0,5 m 

- do stropní části překopu zavrtávat roxorové tyče, IBA svorníky pro lepení 

Bevedolem a Bevedanem, případně i ztracené tyče o délce 6 m, osovou rozteč 

určí předák a technický dozor (příloha č. 5) 

- do vzdálenosti čelby cca 10 m provádět vějířovitou injektáž za ražbou za účelem 

stabilizace překopu 

- v případě projevu zvýšených tlaků montovat 4 tahy podvlaků, vždy ve středu 

jednotlivých TH oblouků 

 
4.2 PUR patrony [5] 

 

 PUR patrony (obr. č. 3) v kombinaci se svorníky jsou určeny ke stabilizaci a 

zpevnění porušených hornin a uhelných slojí technologií jehlováním pomocí dřevěných 

hranolků, sklolaminátových nebo ocelových tyčí. 

 

Patrony jsou složeny ze dvou fóliových hadic zasunutých do sebe, naplněných 

kapalnými složkami ve vzájemném objemovém poměru 1:1. Vnitřní obal obsahuje 

složku Bevedan, vnější obal obsahuje složku Bevedol S. 
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Bevedol S je medově zabarvená tekutina, tvořená směsí polyolů a přísad. Bevedan je 

temně zabarvená tekutina, chemicky se jedná o difenylmetandiiso - kyanát (MDI). 

 

 

 
Obr. č. 3 – PUR patrony 

 

Použití : 

- zpevnění bezprostředního okolí vrtu v důsledku pěnění při chemické reakci 

- zajištění dostatečně pevného spojení mezi kotevním prvkem a uhelnou substancí 

nebo horninou 

- stabilizace bezprostředního nádloží v předpolí ražených důlních děl 

- zpevnění uhelné sloje v čelbě a bocích ražených důlních děl 

- stabilizace pilíře v porubech ve slojích náchylných k vyjíždění 

Technologie použití je jednoduchá a nevyžaduje žádná další speciální vybavení. 

Nejdříve se vyvrtají mírně úpadní vývrty (vrtací stroj VVH-1U). Patrony v počtu 1ks na 

1 běžný metr vrtu jsou jednotlivě zavedeny dřevěnou tyčí (nabijákem) do vývrtu, kam je 

následně zasunut dřevěný nebo ocelový svorník (roxorová tyč). Při porušení obalů 

patron a následným promícháním jejich složek začne vytvořená směs působením oxidu 

uhličitého zvětšovat svůj objem. Při dobře utěsněném ústí vývrtu směs vnikne do puklin 

v masivu a způsobí jeho slepení – stabilizaci.  
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Pracovníci a technický dozor účastnící se aplikace PUR patron musí být teoreticky a 

prakticky prokazatelně proškoleni a seznámeni s návodem k použití. Dále je nutno 

dodržovat tyto zásady : 

- pro zajištění požární bezpečnosti musí být v místě skladování s maximálním 

množstvím 100 kg PUR patron nejméně 10 kg vhodného hasicího média 

- k likvidaci rozlitých složek pryskyřice musí být na místě skladování a 

manipulace vhodný prostředek pro likvidaci, doporučuji Vapex 

- PUR patrony s ohledem na jejich porušitelnost musí být skladovány 

v originálních obalech výrobce 

- pracoviště, na kterých se používají PUR patrony, musí být vhodným způsobem 

označena v příloze havarijního plánu dolu 

 

4.3 BEVEDOL – BEVEDAN [6] 

 

  Složky Bevedol S 21 a Bevedan 1F (obr. č. 4) jsou dopravovány pomocí 

speciálního injekčního čerpadla a dávkovány v objemovém poměru 1 : 1. Před aplikací 

do předem připraveného otvoru jsou obě složky promíchávány ve statickém směšovači 

a následně dopravovány do materiálů určených ke zpevnění a utěsnění. Asi minutu po 

smíchání směs během 15 – 20 sekund napění, tlakem pěny proniká do injektovaného 

prostředí a je tak schopna slepit nejen trhliny, ale i větší pukliny nebo hrubé nesoudržné 

horniny. Obě složky se musí skladovat  před jejich použitím minimálně po dobu 12 

hodin při teplotě +15 až  +30 °C. Při temperování je nutné zabránit lokálnímu přehřátí, 

např. na stěnách nádob. S ohledem na rozdílnou objemovou hmotnost složek Bevedol S 

21 a Bevedan 1F a objemový poměr míchání 1:1, jsou složky dodávány v kanystrech 

(26 litrů) s rozdílnou hmotností (Bevedol 25 kg, Bevedan 30 kg) –  obr. č. 4. 
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obr. č.  4 – Bevedan 

 

 

4.3.1 Strojní zařízení 

 

 Pro injektáž složek Bevedol - Bevedan navrhuji čerpadlo GSF 35 [7], čož je 

pneumaticky poháněné jednočinné pístové čerpadlo, pracující na principu tlakových 

převodů. Poměr plochy pneumatického poháněcího a tlakového hydraulického pístu 

udává převáděcí poměr 41:1.  

 

Stručný popis : Čerpadlo sestává z pneumaticky činné poháněcí a vysokotlaké 

části.Pohonná a vysokotlaká část jsou propojeny pístní tyčí, na 

konci této pístní tyče se nachází paralelně uložené vysokotlaké 

písty, propojené pomocí příčníku. Tímto oddělením pohonné a 

vysokotlaké části je vyloučeno, aby se při netěsnosti na 

vysokotlaké části dostalo čerpané médium do pneumatické 

pohonné části. Pístní tyče jsou vyrobeny z vysoko pevnostní 

ušlechtilé oceli, sedla ventilů jsou z tvrzené oceli a těsnění 

z otěruvzdorného materiálu PTFE (teflon). 
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Mezi jeho přednosti patří : 

- konstrukce čerpadla je zárukou optimálního dávkování v objemovém poměru 

1:1 

- díky vysoké přesnosti dávkování je čerpadlo schopno dopravovat všechny typy 

polyuretanových a organicko-minerálních pryskyřic 

- oddělením hnací části od vysokotlaké je zabráněno pronikání dopravovaného 

média do pneumatické části 

- písty z vysoko pevnostní ušlechtilé oceli zaručují maximální životnost 

- tlumiče hluku udržují nízkou hladinu provozního hluku 

- lehce přístupné ventily umožňují mimořádně snadnou údržbu 

- jednoduchá obsluha 

 

4.4 Nástřiková směs FT – 30 [8] 

 

 Jelikož se ražba 11002 nevyhne kontaktu s uhlím a tím i průsakům vody, je třeba 

zajistit tyto místa vhodným utěsněním. Pro důlní podmínky doporučuji minerální, 

jednosložkovou, rychle tuhnoucí nástřikovou hmotu FT – 30, která se aplikuje suchým 

způsobem nástřiku v místě přechodu uhelných slojí a tektonických poruch 

s ponecháním uhelné lávky ve stropě. V těchto místech se provede nástřik po celém 

obvodě důlního díla za účelem odizolování boků a stropu, popřípadě i počvy důlního 

díla proti průsakům vody a prolínáním plynů. 

FT – 30 je nástřiková směs vyrobena z tříděné drtě, cementu vysokopecní 

strusky a modifikačních přísad obsahujících 40 – 50 % zrn do 2 mm. Vlastnosti 

nástřikové směsi záleží především na použitém vodním součiniteli (poměru 

voda/prášek), ale také na zkušenostech pracovníka provádějícího nástřik. Při aplikaci 

nástřikem na sucho a teplotě prostředí okolo 20° C začíná proces tuhnutí směsi již po 5 

minutách s rychlým nárůstem pevnosti na 0,5 až 1 MPa již po 2 hodinách. Při aplikaci 

mokrou metodou se počátek tuhnutí prodlužuje na 30 až 40 minut. FT – 30 je materiál 

čistě minerálním a nehořlavým. Z toho důvodu nepodléhá zvláštnímu schvalování pro 

použití v dolech. 

 

Aplikace hydraulické směsi FT – 30 je prováděná technologií suchého nástřiku 

pomocí čerpadla na suché směsi (např. typ Meyco Piccolo, Aliva, SSB) a stříkací 

pistole, ve které je dopravovaná prášková směs smáčená vodou a tlakem stlačeného 
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vzduchu nanášena na povrch. Přísun vody musí být regulován tak, aby nanášený 

materiál nebyl tekutý ani suchý. Tekutost by způsobovala nežádoucí stékání a příliš 

suchý materiál naopak špatné nanášení s velkými ztrátami odpadáváním. 

 

4.4.1 Strojní zařízení 

 

 Pro provádění nástřiku směsí FT – 30 mohou být v důlním prostředí používaná 

výhradně zařízení pro dané prostředí schválena. Z mnohých zařízení jsem zvolil stroje 

na stříkaní betonu řady SSB 14 [9] (obr. č. 5), SSB 24, modely COM A se vzduchovým 

pohonem, které zde podrobně popíšu. 

 

Stroje na stříkání betonu SSB (torkretovací stroje) jsou určeny pro nástřik 

betonových a žárobetonových směsí tzv. suchou cestou, při němž dochází ke zvlhčení 

dopravované směsi až v okamžiku jejího nástřiku. Hlavní předností této technologie 

stříkání betonu je především vysoká výtoková rychlost materiálu z trysky (až 30 m/s), 

která umožňuje dokonalé zhutnění a vysokou pevnost nástřikové směsi. Významnou 

výhodou je též velká dopravní vzdálenost umožňující aplikaci betonové směsi na těžko 

přístupných místech (až 300 m horizontálně a 100 m vertikálně). 

 

Princip :  

Stroje SSB fungují na principu pneumatické dopravy. Suchá směs (přirozená 

vlhkost dopravované směsi může být max. 7 %) určená ke stříkání nebo dopravě se sype 

do násypky stroje a plynule zaplňuje kapsy jednostranného dávkovacího bubnu 

uloženého pod násypkou stroje. Pro snazší dopravu směsi do dávkovacího bubnu je stroj 

vybaven vibrátorem a čeřícím zařízením. Rotačním pohybem dávkovacího bubnu je 

směs unášena k vyfukovači, odkud je vyfukována proudem tlakového vzduchu do 

dopravních hadic. Na jejich konci je namontována stříkací tryska, do níž je současně 

přiváděna  voda a dochází zde k vlhčení dopravované směsi. Požadované vlhčení 

stříkané směsi je regulováno přívodním kohoutem. Pohon dávkovacího bubnu je 

alternativně řešen vzduchovým motorem. Výkon stroje je regulován kohoutem 

ovládajícím vzduchový motor. 
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Mezi jeho přednosti patří : 

- snadná manipulace při práci díky nízké hmotnosti stroje 

- plynulá regulace výkonu  

- řemenový převod zabraňující poškození pohonu v případě rázovitého zastavení 

stroje 

- rychlé a jednoduché ukončení provozu bez náročného čištění stroje 

- možnost dopravy betonu na velké vzdálenosti a nepřístupná místa (horizontálně 

až 300 m, vertikálně až 100 m) 

- dlouhá životnost opotřebovávaných dílů (těsnící desky a dávkovacího bubnu) 

díky použití centrálního mazání 

- nízké provozní náklady 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 5 – Torkretovací stroj SSB 14 model COM A 
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5. Bezpečnostní opatření při použití trhací práce 
 

5.1 Povolené výbušniny a jejich podmínky použití 

 

Jelikož  během ražby překopu 11002 budeme procházet uhelnými slojemi a 

tektonickými poruchami, je třeba tomu přizpůsobit i rozmístění vývrtů a druh použité 

trhaviny. Vrtné schéma stanoví směnový předák podle aktuálního stavu na čelbě, zvolí 

zálom (přímý, sbíhavý, stupňovitý). Volba trhaviny je dána předpisem.  

 

Základní rozdělení : 

- skalní – může se použít na pracovišti 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 (důlní bezpečnostní trhavina) – používá se na pracovištích 

v kameni pokud součet mocností všech vrstev uhlí přesáhne 20 cm, 

žádný vývrt nesmí být umístěn v uhlí a při použití příložných náloží OPN 

– 1 

- DBT II – tato trhavina se musí použít pokud je některá nálož umístěná 

v uhlí, při odděleném odstřelu přibírky kamene a předem vyuhleným 

předstihem, při současném odstřelu v uhlí a v kameni 

 

Pro srovnání udám porovnání základních parametrů skalní trhaviny Danubit 2 a důlní 

bezpečnostní trhaviny Ostravit C (BDT I). 

 

Tab. č. 3 – Základní parametry trhaviny Danubit 2 a Ostravit C 

Parametr Danubit 2 Ostravit C 
Výbuchové teplo [kJ  kg-1] min. 4550  min. 2070  
Měrný objem zplodin [m3kg-1] 0,04 0,057 
Kyslíková bilance [% O2] +1,5  3,5  
Detonační rychlost [ms-1] 5000  1900  
Účinek trhaviny dle Trauzla[cm-3] min 380  min 114  
Brizance dle Hesse [mm] 14  14  
Relativní pracovní schopnost [%] min 83  min 40  
Přenos detonace [cm] 6  6  
Hustota [kg.m-3] 1335  1200  
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Pokud budou splněny výše uvedené podmínky použití skalní trhaviny Danubit 2, je 

z tab. č. 3 jednoznačně vidět, že Danubit 2 je mnohem efektivnější. Proto volím odstřel 

trhací práce právě touto trhavinou, ale bohužel ne vždy jsou vhodné podmínky pro její 

použití (procházení slojemi, poruchovými pásmy kde se nachází uhlí). 

 

5.2 Bezpečnostní opatření 

 

5.2.1 Stanovení manipulačního prostoru 

Manipulační prostor se vymezuje do vzdálenosti 10 m od místa provádění trhací 

práce. 

 

5.2.2 Zajištění bezpečnostního okruhu s ohledem na ohrožený prostor 

 Aby pracovníci byli chráněni před účinky odstřelu musí být stanovena bezpečná 

vzdálenost a musí být řádně zabezpečen bezpečnostní okruh. V manipulačním prostoru 

zůstanou pouze pomocníci střelmistra, ten určí hlídky, které uzavřou ohrožené místo. 

Hlídky musí zabránit všem osobám ve vstupu k místu provádění trhací práce 

 

5.2.3 Vstup na pracoviště za účelem kontroly přípravy trhací práce 

 Kontrolní orgány mají povolen přístup k místu trhací práce i v průběhu její 

přípravy, avšak pouze s vědomím střelmistra a za těchto podmínek : 

- přístup je povolen pouze přes stanoviště hlídky totožné s místem odpalu (podél 

odpalovacího vedení) 

- je-li k místu trhací práce pouze jeden příchod, upozorní hlídka nouzovým 

signálem střelmistra a po odsouhlasení signálu propustí kontrolní orgány, které 

se prokáží oprávněním ke kontrole výkonu trhacích prací. Ostatní osoby hlídka 

zadrží až do doby příchodu střelmistra 

- je-li k místu trhací práce více příchodů, oznámí hlídka ze stanoviště odkud se 

odpaluje příchod kontrolního orgánu nouzovým signálem střelmistrovi a zadrží 

kontrolní orgány až do doby příchodu střelmistra. Hlídky na ostatních 

stanovištích nesmí propustit nikoho a za žádných okolností 

- střelmistr před zahájením přípravy trhací práce prokazatelně seznámí hlídku na 

místě odpalu o způsobu vyhlašování nouzového signálu 
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5.3 Ochrana proti uhelnému prachu 

 

  Před zahájením trhací práce musí být zneškodněn uhelný prach a lehce zápalné 

hmoty odstraněny nejméně na vzdálenost 25 m od místa trhací práce ve všech směrech. 

Zneškodnění prachu navrhuji zkropením vodou, nebo poprášením inertním práškem 

(mletý vápenec). Do vzdálenost nejdéle 15 m se vytvoří účinná vodní clona, která musí 

působit v celém profilu důlního díla. Na ochranu proti možnému přenosu výbuchu 

uhelného prachu se staví protivýbuchové uzávěry (příloha č. 4). Pro ražené dílo 11002 

jsem zvolil vodní protivýbuchovou uzávěru soustředěnou. Obecně platí, že na 1m2 

průřezu díla musí mít uzávěra nejméně 200 l vody. Celková délka uzávěry musí být 

nejméně 25 m a nejvíce 40 m. Vzdálenost mezi jednotlivými skupinami uzávěr je 50 až 

200 m. 

 

5.4 Pravomoc a zodpovědnost pracovníků 

 

5.4.1 Střelmistr 

 Odpovídá za řádné a bezpečné provedení trhací práce a za kontrolu ovzduší před 

a po odstřelu. 

 

5.4.2 Technický dozor 

 Je-li při trhací práci přítomen technický dozor, spoluzodpovídá za bezpečnost 

provedení trhací práce. 

 

5.4.3 Pomocník střelmistra 

 Pomocník vykonává práci pouze podle pokynů a pod dohledem střelmistra. 

 

5.4.4 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 používány skalní trhaviny a při vrtání bylo navrtáno uhlí je povinen toto 

oznámit střelmistrovi před zahájením přípravy k provedení trhací práce. 
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5.4.5 Hlídka 

 Pracovník pověřený hlídkou odpovídá za vyklizení ohroženého prostoru a za 

zamezení vstupu do uzavřeného bezpečnostního okruhu. 
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6. ZÁVĚR 
 

 Cílem této diplomové práce je navrhnout efektivní a bezpečný způsob ražení 

překopu 11002. 

 Část 11. kry není dostatečně geologicky prozkoumána, lze tedy ražené dílo 

11002 nazvat jako průzkumné. O to víc je třeba v průběhu ražby dbát na bezpečí 

pracovníků, včas a účelně přebíhat nežádoucím vlivům ztěžujícím průběh ražby. 

  Ražení v těchto podmínkách si vyžaduje nasazení moderních strojů a zařízení. 

Mnou navržený nakládač SPH-1D s bočním výklopem je snadno ovladatelný a výkonný 

stroj. Nerozlučným dvojčetem nakládače je taktéž výkonný stroj VVH-1U. Vycházím z 

osobních zkušeností při ražení mnohých překopů v minulosti, kdy jsem s těmito stroji 

pracoval. Na rozdíl od ručního vrtání je práce s vrtacím strojem mnohem efektivnější. U 

vrtání je přítomen jen strojník a jeho pomocník. Ostatní pracovníci se mohou věnovat 

například čistěním pásových souprav, prodlužováním potrubních řádů, údržbě a 

bezpečnosti. S navrženým způsobem ražení úzce souvisí i separátní větrání, kde jsem 

použil výpočet větrání a zvolil foukací způsob. 

  Pro zajištění nesoudržného stropu jsem navrhl jednoduchý způsob pomocí 

roxorových tyčí a dvousložkového lepidla PUR. Roxor plní funkci nosného elementu 

mezi horninou, výztuží a volným prostorem. Pro spojení trhlin a vyplnění puklin 

v okolní důlního díla jsem vybral lepení přes IBA svorníky směsí Bevedol a Bevedan 

pomocí čerpadla GSF 35. Velkou výhodou je jednoduchá manipulace a snadný 

transport všech potřebných dílů a čerpadla. Nevýhodou snad bude jen to, že vrtné 

korunky s IBA tyčí zůstávají v každém vrtu, což se samozřejmě prodraží. Při procházení 

slojemi v průběhu ražby je třeba zamezit kontaktu uhelné hmoty s kyslíkem a tím 

zamezení záparu. Pro tyto účely je nejvýhodnější nástřiková směs FT 30 spojena se 

strojním zařízením SSB 14. Tato metoda taktéž splňuje požadavky na efektivitu a 

jednoduchost v obsluze a manipulaci. 

 V konečné fázi mé diplomové práce řeším vhodnost použití trhavin a bezpečnost 

související s prováděním trhací práce včetně vymezení zodpovědnosti. 
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