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ANOTACE 
Cílem předkládané diplomové práce je navrhnout optimální otvírku a přípravu sloje 

39a v 0. kře Dolu ČSM. Navrhované řešení je v souladu s programem společnosti OKD 

s cílem optimalizace produkce černého uhlí (program optimalizace produkce - POP 2010). 

Stěţejním nástrojem uvedeného programu je nasazení nejmodernějších technologií 

k provádění razících a dobývacích prací. 

Diplomová práce je rozdělena do čtyř hlavních celků. Pro uvedení do problematiky 

je v prvních kapitolách uvedena základní charakteristika Dolu ČSM a širšího okolí, 

geologicko-úloţní poměry předmětné oblasti. Stěţejní kapitola se věnuje samotnému 

návrhu otvírky a přípravy sloje 39a. Jsou zde diskutovány principy koncepce přípravy 

a návrh technologie raţení. Další kapitoly jsou věnovány bezpečnostní hlediskům 

při provádění přípravných prací, jako je protiotřesová problematika, systém větrání, 

stabilita horninového masívu atp. V závěrečné kapitole je provedeno technické zhodnocení 

a přínos řešení.  

 

Klíčová slova: bezpečnost práce, OKD, otvírka, příprava, technologie  

SUMMARY 
This thesis deals with proposal of optimum opening and preparation of the seam No. 

39a in the block No. 0 of CSM Mine. Suggested solution is in accord with OKD´s 

programme to aim optimization of black coal production (production optimization 

programme – POP 2010). Setting of up-to-date technologies in the drivings and longwall 

faces is the pivotal instrument of mentioned programme.   

The thesis is divided into four main parts. Basic characteristic of CSM Mine, mode 

of deposit and geological conditions of the area are mentioned in the first chapters 

to initiate the problem. Key chapter is devoted to the proposal of opening and preparation 

of the seam No. 39a.  Conception of preparation and proposal of driving technology 

are discussed in this part. Other chapters are devoted to the safety during preparation work, 

such as bumpproof prevention, mine ventilation, stability of rock massif etc. 

The conclusion consists of technical evaluation and profitability. 

 

Key words: safety work, OKD, opening, driving, technology, 
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Seznam zkratek užitých v textu, obrázcích a 
přílohách 

AKZ akumulační zásobník 

B.p.v. výškový systém balt po vyrovnání 

CO  oxid uhelnatý 

CŘS centrální řídící stanoviště 

ČBÚ český báňský úřad 

DP  dobývací prostor 

I   válcovaný ocelový profil (ve tvaru písmene I) 

IOV individuální odlehčovací vrty 

J  jih 

j.  jiţní 

mj.  mimo jiné 

NDO nebezpečí důlních otřesů 

OKD ostravsko-karvinské doly, akciová společnost 

OPJ ochranný pilíř jam 

OOTP otřasná trhací práce bezvýlomová prováděná v uhlí 

OPV odbor přípravy výroby 

POP program optimalizace produkce  

PR  polská republika 

PVP průchozí větrní proud 

PVU protivýbuchová uzávěra 

S  sever 

s.  severní  

SH  samostatná hydraulická 

SVO samostatné větrní oddělení 

TH  válcovaný ocelový profil 

THZ technicko-hospodářský zaměstnanec 

V  východ 

v.  východní 

Z  západ 

z.  západní  

ZD  závěsná dráha 

ZOPO zvláštní opatření proti otřesům 
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1 Úvod 
 

Dobývání ve stále sloţitějších báňsko-technických podmínkách dolů v karvinské 

dílčí pánvi vyţaduje nová technická řešení a nasazení nejmodernějších technologií. Navíc 

trţní hospodářství a silná konkurence na trhu s uhelnými produkty ve střední Evropě nutí 

těţaře sniţovat nákladové poloţky na těţbu a ostatní práce s ní spojené. Nasazení 

moderních technologických celků umoţňuje producentům zvyšovat výkonové parametry, 

coţ v konečné fázi sniţuje celkové náklady na vydobytou tunu uhlí. V neposlední řadě je 

výhodou vyuţívání moderních strojů podstatné zvýšení bezpečnosti a hygieny práce.     

Tato diplomová práce se zabývá návrhem otvírky a přípravy sloje 39a v oblasti 

0. kry Dolu ČSM. Navrhované řešení je v souladu se současnými trendy v oblasti raţení, 

vyztuţování a dobývání pomocí moderních technologií a postupů. Společnost OKD a.s. 

v současné době investuje nemalé prostředky do modernizace technologií v rámci 

programu optimalizace produkce (POP 2010).  

V této práci jsem vyuţil nejnovějších zkušeností z nasazení razících kombajnů a 

také svých vlastních poznatků z oblasti projektování razičských i dobývacích prací 

v důlních podmínkách Dolů OKD, a.s..  
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2 Charakteristika Dolu ČSM 

2.1 Geologická charakteristika širšího okolí 

Důl ČSM dobývá loţisko černého uhlí v nejvýchodnější části karvinské dílčí pánve, jeţ 

je součástí hornoslezské pánve. Karvinská dílčí pánev představuje dílčí strukturu české 

části hornoslezské pánve, omezenou na západě orlovskou strukturou. Odpovídá tektonicky 

nejníţe zakleslé oblasti české části hornoslezské pánve, a proto v ní vystupují nejmladší 

uhlonosné sedimenty karvinského souvrství [3]. Karvinská dílčí pánev má objektivně 

nejjednodušší tektonickou stavbu v rámci známé české části hornoslezské pánve. 

Uhlonosné sedimenty v KDP se vyvíjely z podloţních neproduktivních sledů hradecko-

kyjovických vrstev bez přerušení sedimentace. Dělíme je do dvou základních jednotek – 

souvrství ostravského a karvinského. Obě souvrství se od sebe výrazně liší charakterem 

sedimentů, mocností, plošným rozsahem, vývojem uhelných slojí. Svrchní hranice 

uhlonosných sedimentů je erozní, v jejich nadloţí se vyskytují sedimenty pokryvných 

útvarů, které náleţí k alpínským příkrovům.  

Ostravské souvrství, reprezentující sedimenty paralické uhlonosné molasy, 

je spodnonamurského stáří. Stáří je doloţeno četnými faunistickými nálezy. Značný 

statigrafický význam mají také nálezy flóry. Vývoj souvrství přechází plynule 

z kyjovických vrstev a sedimentace je ukončena hiátem nad Gaeblerovým mořským 

patrem. Ostravské souvrství se člení na čtyři litostratigrafické jednotky – vrstvy 

petřkovické, hrušovské, jaklovecké a porubské. Hranice mezi jednotlivé jednotky 

je kladena do významných mořských horizontů [1]. 

Karvinské souvrství nasedá diskordantně na porubské vrstvy ostravského souvrství. 

Dle stáří ho přiřazujeme do středního aţ svrchního namuru a westphalu. Statigrafické 

zařazení potvrzují zejména četné nálezy flóry. Karvinské souvrství se člení na tři 

stratigrafické jednotky – vrstvy sedlové, sušské (spodní a svrchní) a doubravské s. l. 

(doubravské s. s. a vyšší doubravské). 

V nadloţí uhlonosných karbonských sedimentů jsou uloţeny pokryvné útvary. Před 

překrytím byl povrch karbonu modelován velkoplošnou erozí říční i mořskou. Těţba 

je soustředěna do tzv. ostravsko-karvinského hřbetu, který morfologicky vystupuje 

z reliéfu karbonu (viz obr. 1). Karbon je na převáţné části území zakryt miocenními 

sedimenty a sedimenty karpatského flyše [1]. 
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Karvinská dílčí pánev má objektivně nejjednodušší tektonickou stavbu v rámci známé 

české části hornoslezské pánve. Proto ji řada autorů povaţovala, a stále povaţuje, za tzv. 

vnější uhlonosnou terigenní molasu vyvinutou aţ po „variském vrásnění“ [4]. Na základě 

nových poznatků však lze konstatovat, ţe strukturní stavba této pánve je podstatně 

sloţitější, neţ by vyplývalo z výše uvedených interpretací. V oblasti KDP jsou významně 

rozšířeny také násunové struktury s relativním horizontálním přemístěním dosahující 

 
 

Obr. 1  Perspektivní pohled od jihu, resp. od JJV ve 3-D[3].  
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aţ řádu prvních stovek metrů. V KDP byly vymezeny dvě hlavní násunové zóny. Jedná 

se o zónu centrálního přesmyku a zónu východního přesmyku [3].  

Strukturní plán zlomové stavby oblasti charakterizují především hlavní regionální 

dislokace. Základní rozčlenění na dílčí tektonické kry je podmíněno podélnými 

regionálními zlomy přibliţně S-J směru a příčnými regionálními zlomy směru Z-V. Tento 

základní systém zlomů lze sledovat v rámci celé pánve. Karvinskou dílčí pánev lze tak 

charakterizovat jako loţisko jednoduše zvrásněné, s kernou stavbou a hojně dislokované 

poklesy i přesmyky [8].   

2.2 Charakteristika vlastního ložiska 

Důl ČSM dobývá v ploše dobývacího prostoru Louky. Celková plocha dobývacího 

prostoru činí 22,1 km
2
, z toho plocha produktivního karbonu tvoří 17,6 km

2
. Důl ČSM 

sousedí na severu s lokalitou Darkov Dolu Darkov a na západě s lokalitami 9. květen 

a Gabriela Dolu Darkov (viz obr. 2). Jiţní omezení loţiska je dáno prudkým svahem 

bludovického výmolu. Na východě, za státní hranicí s Polskou republikou je vymezeno 

průzkumné území, které je ve správě společnosti PL Karbonia NWR. Omezení 

průzkumného území je dáno hranicí dobývacího prostoru zlikvidovaného a zcela 

zatopeného Dolu Morcinek.  

Povrch předmětné oblasti se dá klasifikovat jako mírně zvlněná parovina. Hlavní 

morfologický znak tvoří hřbet klínovitě se rozšiřující k jihu modelovaný erozí řek Olše 

a Stonávky. Údolnice obou řek jsou predisponovány tektonickými poruchami tj. 

albrechtickou poruchou a těšínským zlomem. Nejvyšší nadmořské výšky +278 m jsou 

na uvedeném hřbetu a nejniţší kolem +250 m v údolí řeky Olše. Dnešní tvar terénu je jiţ 

silně ovlivňován dobývací činností. Maximální poklesy v poklesových kotlinách dosahují 

více neţ 15m. Větší část poklesového území je asanována a rekultivována naváţkou 

z hlušin. Východně od areálu ČSM sever jsou umístěny odkalovací nádrţe a sloţiště 

flotačních hlušin [8]. 

Loţisko Dolu ČSM je otevřeno celkem čtyřmi jámami. Důlní pole závodu Sever 

je otevřeno dvojicí centrálních jam, z nichţ jedna je vtaţná a jedna výdušná. Jámy jsou 

situovány v západní části 2.a kry. Výdušná jáma je vyuţívána k těţbě těţiva pomocí dvou 

dvojčinných skipových zařízení. Ve vtaţné jámě je provozována doprava muţstva 

a materiálu. Obdobně na závodě Jih jsou dvě jámy, vtaţná a výdušná. Jámy jsou situovány 
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v západní části 3. kry. Vtaţná jáma se pouţívá výhradně k dopravě muţstva a materiálu 

s moţností dopravy dlouhých břemen. Obdobně výdušná jáma na závodě Jih je pouţívána 

k dopravě muţstva a materiálu s moţností dopravy nadměrných břemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 2  Odkrytá geologická mapa paleozoika české části hornoslezské pánve [6].   
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3 Geologické poměry na Dole ČSM 

3.1 Strukturně-tektonická stavba  

Ve východní části karvinské dílčí pánve, kde se nachází dobývací prostor Dolu ČSM, 

zcela převládá tafrogenní tektonický styl nad vrásovou tektonikou, kterou jiţ nelze v této 

oblasti vymezit. V oblasti se ale také vyskytují výrazné přesmyky s ověřenými výškami 

zdvihu aţ 20 m [3]. Výrazné zlomy poklesového charakteru rozčleňují důlní pole 

na tektonické kry (viz příloha č. 2). 

V dobývacím prostoru lze rozlišit dva hlavní směry základních poruch, S – J směr 

(aţ JJZ - SSV) a V - Z (aţ VSV - ZJZ). Jedná se většinou o poklesy s úklonem 60°-80°. 

Významným strukturním prvkem v předmětné oblasti je karvinský příkop se směrem S-J. 

Je tvořen výraznými kernými tektonikami, stonavskou a albrechtickou poruchou. Výška 

zdvihu zde dosahuje aţ 420 m. K významným zlomům S-J směru patří také těšínský zlom, 

který je situován na východním okraji DP. Výška zdvihu je proměnlivá od 80 m do 130 m. 

K nejvýznamnější příčným poruchám patří porucha „X“, porucha „A“, porucha „B“, 

porucha „C“ a porucha „E“. Nejvýraznější z nich je porucha „X“ s výškou zdvihu 

aţ 300 m [8]. 

Vedle poruch poklesového charakteru byl důlními díly ověřen systém přesmykových, 

respektive násunových struktur. Přesmykové dislokační pásmo bylo popsáno v centrální 

části karvinské dílčí pánve, kde je označováno jako centrální karvinský přesmyk. 

Ve východní části karvinské dílčí pánve je popsána tzv. zóna východního přesmyku [3]. 

Na rozdíl od centrálního karvinského přesmyku, který odpovídá zóně kompresních 

násunových struktur ukloněných k J, jsou v dobývacích prostorech dolů ČSM a Morcinek 

hlavní přesmykové dislokace ukloněny k S. Příčinou opačného úklonu 

násunů je pravděpodobně skutečnost, ţe dobývací prostory Dolu ČSM se nachází více 

v předpolí předpokládané kolizní zóny hornoslezské pánve s fundamentem - 

brunovistulikem. Tyto přesmykové dislokace by pak odpovídaly strukturám vyplývajícím 

ze směrné sloţky severní mobilnější kry karvinské dílčí pánve při jejím dextrálním sunutí 

[3] na platformu. 
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3.2 Úložní poměry  

Uloţení slojí je subhorizontální a úklon slojí se pohybuje od 6° do 15°. Generelní směr 

úklonu je k VSV. Směrem na jih se směr úklonu stáčí k východu a v severní části DP jsou 

vrstvy uloţeny nepravidelně tak, ţe směr vrstev se mění obloukovitě ze směru S-J na V-Z, 

a to několikrát. V oblasti větších tektonických poruch dochází ke změně směru vrstev 

a ke zvětšení úklonu slojí, např. u poruchy "C" aţ na 19°. Ve 4. kře jsou úklony podstatně 

vyšší a jsou ovlivněny blízkostí stonavské a albrechtické poruchy. Dosud zjištěné úklony 

se zde pohybují převáţně od 12 – 20°, místně aţ 30°. Pásmo nejvyšších úklonů se nachází 

podél albrechtické poruchy a těšínského zlomu [8].  

3.3 Charakteristika sloje č. 39a v rámci DP Louky 

Je vyvinuta v celé ploše dobývacího prostoru. Směrem k jihovýchodu se připojuje 

ke sloji č. 40 a vytváří tak nejmohutnější slojový komplex v DP Louky. V severovýchodní 

části 2.a kry dosahují spojené sloje č. 39 +40 mocnosti aţ 12 m. Průběh linie spojení obou 

slojí není interpretován pouze z důlních jádrových vrtů, ale také z důlních děl vedených 

ve 3. a 2.b kře. V 0. kře je sloj č. 39a vyvinuta samostatně a mocnost sloje kolísá od 200 do 

360 cm. V 1. kře se mocnost samostatné sloje č. 39a pohybuje od 220 do 440 cm 

s nárůstem směrem západním. V této kře bude poslední dobývanou slojí sloj č. 33a. 

Vzhledem k tomu, ţe se zde směrem do hloubky zbíhají poruchy „A“ a „X“, předpokládá 

se značné tektonické porušení. Připojování sloje 39a ke sloji 40 začíná v severovýchodní 

oblasti 2.a kry. V oblasti samostatného vývoje se mocnost sloje 39a pohybuje od 180 

do 300 cm s nárůstem směrem k západu. Variabilita celkových mocností sloje č. 39a 

vzrůstá ve 2.b kře kde mocnost kolísá mezi 160 a 340 cm s opačným trendem nárůstu, 

tj. směrem k východu. Ve 3. kře je sloj 39a vyvinuta v samostatném vývoji pouze západně 

od jam závodu Jih a její mocnost se pohybuje od 160 do 380 cm. V současné době je sloj 

č. 39a ve 3.kře předmětem průzkumu důlními díly. Směrem do 4. kry mocnost sloje č. 39a 

klesá a kolísá kolem hodnot 160 aţ 260 cm. Sloj je postiţena výskytem pestrých vrstev 

zejména v jiţních částech důlního pole. K úplnému vypestření sloje dochází v jihozápadní 

části 5. kry a v jiţním křídle 4. kry [8]. Ze zkušeností z průzkumných důlních děl v z. části 

2.b kry, ale také z řady průzkumných vrtů je zřetelné, ţe sloj č. 39a je často postiţena 

jak plošnou, tak říční erozí.     
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Kvalitativní parametry uhelné hmoty sloje 39a odpovídají obecnému trendu zhoršování 

koksovacích vlastností směrem k bázi sedlových vrstev. Hodnoty indexu puchnutí a 

dilatace zařazují sloj 39a mezi velmi špatně koksující. Obsah popela a obsah síry je 

ve všech oblastech důlního pole nízký. Kvalitativní parametry řadí uhelnou hmotu sloje 

39a mezi energetická uhlí obchodní skupiny III aţ IV. 

3.4 Geologická charakteristika oblasti 0. kry 

3.4.1 Vývoj a charakter sloje č. 39a v oblasti 0. kry 

Předmětná oblast 0. kry se nachází mezi výrazným kerným zlomem – poruchou „X“ 

a poruchou „6“. Výška zdvihu na poruše „X“ dosahuje aţ 300 m a na poruše „6“ cca 5m. 

Porucha „6“ tvoří přirozenou hranici mezi Dolem ČSM a Darkov. Jmenované poruchy 

tvoří asymetrickou hrásť s poměrně malým intrakerním porušením (viz příloha č. 7). 

Téměř středem kry probíhá nejvýraznější zlom s proměnlivou výškou zdvihu 1 m aţ 10 m 

s úklonem k SZ. V západní části kry, analogicky s vývojem v okolních krách, 

se předpokládá průběh přesmyku s výškou zdvihu aţ 20 m. Tento přesmyk náleţí zóně 

východního přesmyku [3]. Vzhledem k charakteru sedlových vrstev lze v oblasti 

předpokládat erozivní dosedy pískovců, případně eroze geneticky spojené s říčními koryty 

(paleokoryta). 

Mocnost sloje se dle údajů geologicko-průzkumných vrtů pohybuje v rozmezí 200 cm 

aţ 360 cm. V místě průběhu přesmyku lze očekávat lokální zvětšení mocnosti vlivem 

nasunutí. Naopak prudké zmenšení mocnosti lze očekávat v místě výskytu paleokoryt.    

Sloj č. 39a je poměrně čistá bez výraznějších anorganických proplástků. Popelnatost 

je nízká a pohybuje se kolem 5 %. Sloj je z hlediska kvality uhelné hmoty velice variabilní, 

převáţně je řazena do IV obchodní skupiny. Obsah prchavé hořlaviny se pohybuje kolem 

21, index puchnutí se pohybuje kolem 3.0 a dilatace je poměrně nízká, převáţně záporná, 

v průměru -15. Sloj 39a je řazena mezi uhlí energetická. 

 Bezprostřední nadloţí sloje 39a je tvořeno převáţně pískovcem, často s erozivním 

dosedy na sloj. Lokálně je v bezprostředním nadloţí zachována aţ 3 m mocná vrstva 

prachovce. Směrem do nadloţí se pískovce nepravidelně střídají s vloţkami slepenců. 

Nejbliţší nadloţní sloj č. 38a je vyvinuta ve vzdálenosti cca 20 m od sloje č. 39a. 

Na základě obsahu SiO2 je nadloţí sloje řazeno do kategorie III z hlediska zápalného 

potenciálu metanovzdušné směsi. Bezprostřední podloţí sloje č. 39a je tvořeno kořenovým 
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prachovcem. Pod vrstvou prachovce o mocnosti cca 3 m jsou vyvinuty pískovce 

s vloţkami slepenců. Na základě obsahu SiO2 je podloţí sloje řazeno do kategorie II. 

Mezislojová vzdálenost mezi slojemi č. 39a a č. 40 se pohybuje kolem 40 m. 

Výskyt přírodních léčivých vod a přírodních stolních vod se nepředpokládá. Vývoj 

sloje č. 39a byl v předmětné oblasti doposud ověřen několika geologicko-průzkumnými 

vrty, překopem č. 5000/1 a raţbami č. 529 10 a č. 391 080.  

3.4.2 Hydrogeologická charakteristika 

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

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

poruchou č. 6. Tektoniky vycházejí aţ na reliéf karbonu, který je pokrytý zvodnělým 

detritovým horizontem. Výplně tektonických poruch jsou částečně propustné, zejména 

poruchové pásmo „X“ v blízkosti polské hranice. Rovněţ je ověřena značná propustnost 

pískovců a slepenců, u nichţ není vyloučeno sycení vodou v místech kontaktů 

s tektonickými zlomy. Začátkem roku 2010 se začaly v oblasti projevovat zvýšené přítoky 

(>100 l.min
-1

) vod do důlních děl nyní otvírané sloje č. 37a. Rozbory bylo zjištěno, ţe 

se jedná o vodu původem z detritového horizontu. Na základě zvýšených přítoků a měření 

hladin na pozorovacích vrtech v PR a v okolních DP lze konstatovat, ţe po zatopení 

důlních prostorů zlikvidovaného Dolu Morcinek se začíná poměrně rychle zatápět původně 

odvodněný detritový kolektor. Pro zachování bezpečného provozu je nutné zvýšené 

přítoky eliminovat řízeným znovu odvodňováním detritu.  

3.4.3 Klasifikace nadloží a podloží sloje č. 39a 

Povahu nadloţí a podloţí z hlediska tlakových účinků a deformačních projevů 

při dobývání lze prognózovat na základě fyzikálně mechanických vlastností hornin [5]. 

Na charakter horninové masívu můţeme usuzovat např. na základě úhlu pevnostního 

spádu, redukované pevnosti průvodních hornin.   

Na základě úhlu pevnostního spádu vypočteného z údajů geologicko-průzkumných 

vrtů č. 1275-05, 1276-05, 1277-05, 1256-04, 1283-06, 1284-06, 1322-10, 1323-10, 

ČSM 70 a ČSM 133.  

Průměrný úhel pevnostního spádu lze vypočítat aritmetickým průměrem: 
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o

P kra 5,45).0(   

      

     Na základě vypočtené průměrné velikosti úhlu pevnostního spádu můţeme nadloţí 

charakterizovat jako nadloží obtížně se zavalující.. 

Redukované pevnosti hornin se stanoví z laboratorně stanovených pevností v prostém 

tlaku redukované koeficientem stanoveným na základě dělitelnosti vrtného jádra.  

 

Průměrnou redukovanou pevnost průvodních hornin v nadloţí stanovíme: 
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     Na základě vypočtené průměrné redukované pevnosti průvodních hornin můţeme 

nadloţí charakterizovat jako nesnadno se zavalující nadloží bez projevů periodických 

tlaků. 

 

Redukovanou pevnost průvodních hornin v podloţí stanovíme: 
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 Na základě vypočtené průměrné redukované pevnosti průvodních hornin v podloţí 

můţeme podloţí charakterizovat jako pevné podloží. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Petr Antoszyk: Návrh otvírky a přípravy sloje č. 39a v 0. kře Dolu ČSM 

 

2010  - 15 -   

4 Návrh otvírky a přípravy sloje č. 39a v 0. kře 

4.1 Návrh základní otvírky č. 39a sloje 

 Základní otvírkové práce jsou navrţeny na základě důlně-geologické situace otvírky 

0. kry. Předmětná oblast je zpřístupněna otvírkovým překopem č. 5000 a č. 5000/1 

vyraţeném na úrovni -806 m (B.p.v.) označovaném na Dole ČSM jako 5. patro. Uvedené 

díla jsou jediným spojením mezi Doly ČSM a Darkov. Jejich prostřednictvím Důl Darkov 

odebírá stlačený vzduch, elektřinu, vtaţné větry a ochlazenou vodu z centrální klimatizace 

Dolu ČSM. 

 Sloj č. 39a je na otvírkovém překopu č. 5000/1 nafárána ve st. 1027-1045 m 

na výškové úrovni -798,5 m (B.p.v.). Mocnost sloje na otvírkovém překopu činí 290 cm. 

Překop č. 5000 a č. 5000/1 rozděluje předmětnou oblast na dvě části, západní a východní. 

V oblasti překopů je stanoven ochranný celík, ve kterém je z důvodu ochrany 

přístupových, dopravních a větrních cest dobývání nepřípustné. Nejvýše je sloj 39a 

v předmětné oblasti nafárána na výškové úrovni -730 m (B.p.v.) na průzkumném díle 

č. 292 122 v těsné blízkosti poruchy „X“.     

Na základě výše uvedených skutečností navrhuji základní otvírku provést úpadnicí 

č. 391 090 vedené ve sloji č. 39a z díla č. 292 122 aţ na 85 m půdorysnou vzdálenost vůči 

otvírkovému překopu č. 2004 (viz příloha č.1). Vzdálenost 85 m musí být dodrţena 

z důvodu ochrany uvedeného překopu. Vzhledem k úklonovým poměrům v oblasti bude 

úpadnice ukončena přibliţně na kótě -830 m (B.p.v.). Propojení s otvírkovým překopem 

bude realizováno prostřednictvím spojovací chodby č. 391 082 vedeného ve sloji č. 39a. 

Probitím chodby č. 391 082 do překopu č. 5000/1 dojde k vytvoření prvního průchodního 

větrního proudu (PVP) ve sloji č. 39a v oblasti 0. kry. Zvolená otvírka umoţňuje časově 

nezávisle provádět přípravné a dobývací práce v obou křídlech 0. kry dle těţební 

potřebnosti a bezpečnostních aspektů jako např. blízkost dobývacích a přípravných prací 

ze strany Dolu Darkov.  

Chodbu č. 391 090 je navrţeno vyrazit v profilu OO-O-18 s hustotou budování 

co 0,5 m, v hmotnostním stupni TH 29. Uvedené rozměry a hmotnostní stupeň je nutností, 

neboť na chodbě č. 391 090 bude umístěno odtěţení pomocí pásových dopravníků DP 

1200/1 s šířkou potahu 1200 mm. Navíc zde bude prováděna doprava technologických 

celků těţebních komplexů. Masívní technologické celky navrhovaných těţebních 
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komplexů Bucyrus DBT kladou při překlizu značné nároky na únosnost a rozměry 

přepravních tratí. 

4.2 Koncepce přípravy sloje 39a  

4.2.1 Koncepce přípravy východní části 0. kry 

Příprava porubů východní části 0. kry je limitována několika faktory. Na západě bude 

ukončení porubu limitováno ochrannými celíkem otvírkového překopu č. 5000/1 a 

navrhnuté úpadnice č. 391 090. Severní omezení je dáno celíkem vůči otvírkovému 

překopu č. 2004 v DP Dolu Darkov. Na jihu je oblast limitována průběhem poruchy „X“. 

Východní omezení je stanoveno hranicí dotčení města Karviná. Na základě dohody mezi 

OKD, a.s. a Magistrátem města Karviná nesmí vlivy z dobývání překročit pravý břeh řeky 

Olše, kde je na povrchu hustá stavební zástavba (viz obr. 4).  

 
 

Obr. 3  Letecký snímek povrchu předmětné oblasti s vyznačením plánovaných porubů 

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

 

Vzhledem k úklonovým poměrům v předmětné oblasti, kde průměrný úklon vrstev je 

11° k SV a lokálně přesahuje ve slojích sedlových vrstev 15° a také s přihlédnutím 

k technickým moţnostem dobývání v takových úklonových podmínkách navrhuji vydobýt 

východní část 0. kry pomocí třech porubů. Šířka porubní fronty bude 165 m u porubů 
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č. 391 000, č. 391 002 a 145 m u porubu č. 391 004. Mezi raţbami sousední porubů bude 

z důvodu eliminace záparu zachován 5 m půdorysný celík. Směrné délky budou pro porub 

č. 391 000-610 m, porub č. 391 002-540 m a porub č. 391 004-420 m. 

Na základě úklonových poměrů a znalostí o velké náchylnosti sloje 39a k záparům 

navrhuji poruby dobývat v pořadí 391 004, 391 002 a 391 000. V případě nepříznivého 

vývoje vývinu CO bude moţné zápar likvidovat řízeným zatopením stařinných prostor. 

Z tohoto faktu vychází i následující návrh na přípravné práce. Toto řešení navíc umoţňuje 

současně dobývat ve sloji č. 37a (porub č 371 000) a č. 39a (porub č. 391 004). 

Ze základního větrního spojení na úpadnici č. 391 090 bude nejprve zahájena raţba 

porubní chodby č. 391 024 v generelním směru 0. kry, který je dán průběhem poruchy 

„X“. Chodba č. 391 024 bude po obfárání porubu slouţit jako úvodní těţní chodba. 

Vzhledem k příznivým báňsko-technickým poměrům, bude souběţně s úvodní třídou 

č. 391 024 raţena výdušná chodba č. 391 044. Po doraţení chodeb na navrţené délky bude 

prostřednictvím proráţky č. 391 064 vytvořeno větrní spojení průchozím větrním proudem. 

Definitivně budou přípravné práce dokončeny po vyraţení druhého řezu proráţky 

č. 391 064/1. Proráţku je nutné vyrazit ve dvou fázích, neboť poţadovaná šířka pro 

zvolenou technologii dobývání (sekce Bucyrus DBT 1300/3100) činí 8,5 m a v místech, 

kde budou instalovány sekce s prodlouţenou stropnicí, tj. do 6m od styku porub - úvodní a 

styku porub - výdušná třída, dokonce 9,5 m (viz obr. 7). 

     V průběhu dobývání porubu č. 391 004 bude přistoupeno k raţbě směrné porubní 

chodby č. 391 042, která bude slouţit jako výdušná chodba porubu č. 391 002. Na tuto 

raţbu bude plynule navazovat 1. fáze raţby proráţky č. 391 062. Po ukončení, vyklizení a 

uzavírce porubu č. 391 004 můţe být zahájena raţba těţní směrné chodby č. 391 022, která 

bude vedena s 5 m celíkem vůči stařinám vyrubaného porubu č. 391 004. Průchodní větrní 

proud vznikne vzájemným propojením proráţky č. 391 062 a těţní chodby č. 391 022. 

Příprava porubu č. 391 002 bude dokončena vyraţením druhé fáze proráţky č. 391 062/1 a 

tímto bude porub připraven pro vybavení technologií dobývání a k vlastnímu dobývání. 

Příprava porubu č. 391 000 bude probíhat analogicky dle přípravy porubu č. 391 002, 

tzn. zahájení raţby výdušné chodby č. 391 040 souběţně s dobýváním porubu č. 391 002. 

     Vzhledem k tomu, ţe příprava a samotné dobývání porubu č. 391 004 bude probíhat 

v dobývacím prostoru Dolu Darkov, musí být tato situace zahrnuta do „dlouhodobé 

koncepce hornické činnosti“. Komise pro upřesnění prací na hranici dobývacího prostoru 
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se zástupci obou dolů se schází 1 krát za rok s řešením koncepce dobývání na tři roky. 

Dohoda je platná jeden rok. Uhelné zásoby severně od demarkace aţ po průběh poruchy 

„6“ je na základě dohody mezi Doly Darkov a ČSM ve správě Dolu ČSM. Obdobné 

pravidlo platí v západní části 0. kry, kde naopak uhelné zásoby severně od poruchy „6“, 

v DP Dolu ČSM patří do správy Dolu Darkov. Dle dohody platí v těchto místech přirozené 

hranice tvořené zlomy.   

     Pro povolení dobývání porubů č. 391 002 a č. 391 000 zasahujících do důlního 

ochranného prostoru (DOP) ve východní části 0. kry u hranice s Polskou republikou, musí 

být dán souhlas obcí Zebrzydowice a Hazlach nacházející se v ovlivněné oblasti dobývání 

na polské straně. Tento souhlas obcí je podmínkou ke svolání mezivládní komise, která 

rozhodne o povolení dobývání v důlním ochranném prostoru u hranic s Polskou 

republikou. 

4.2.2 Koncepce přípravy západní části 0. kry 

Příprava porubu ve východní části 0. kry je limitována na západě průběhem přesmyku 

s předpokládanou výškou zdvihu aţ 20 m. Výška zdvihu na přesmyku byla ověřena 

v sousedním DP, v oblasti sousední 5. dobývací kry Dolu Darkov. Uvedený přesmyk patří 

do zóny východního přesmyku [3]. Severní omezení budoucí konfigury porubu bude dáno 

průběhy zlomů poklesového charakteru s výškami zdvihu aţ 3 m. Na jihu je porub 

limitován průběhem poruchy „X“, která zde byla částečně ověřena průzkumnou chodbou 

č. 391 080. Dokopání porubu bude limitováno ochranou otvírkového překopu.  

Pro přípravu porubu č. 391 006 v západní části kry navrhuji v první fázi vyraţení 

chodby č. 391 026. Toto důlní dílo bude mít současně průzkumný charakter, protoţe ověří 

průběh a charakter poklesů a zejména výrazného přesmyku. Po ověření vývoje sloje 39a 

a průběhu a charakteru zlomů navrhuji vyrazit výdušnou chodbu č. 391 046. Souběţně 

s touto raţbou můţe být raţena proráţka č. 391 066 z jiţ vyraţené chodby č. 391 026. 

Příprava porubního bloku bude dokončena po vyraţení druhé fáze proráţky č. 391 066/1.  

4.3 Návrh razící technologie 

Pro raţení přípravných důlních děl (směrných chodeb i proráţek), jak východní 

tak západní části 40. sloje 0. kry, navrhuji pouţít razící kombajny MR340X Ex. Tyto razící 

kombajny jsou konstruovány pro raţbu v průvodních horninách o pevnosti aţ 100 MPa. 
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Jak vyplývá z laboratorních zkoušek na vrtných jádrech (viz např. příloha č. 6), průvodní 

horniny sloje č. 39a tuto hodnotu nepřesahují. Je však nutno podotknout, ţe je nutné raţby 

vést tak, aby byla eliminována přibírka pískovců, které lokálně dosedají na strop sloje 

a také se lokálně vyskytují v podloţí sloje. Podle laboratorních rozborů (viz např. přílohy 

č. 5) dosahuje abrazivita pískovců v průměru 11 mg.m
-1

, maximální zjištěná hodnota 

dosahovala dokonce 30 mg.m-1. Tyto vysoké hodnoty abrazivity zvyšují ekonomickou 

náročnost raţby z důvodu časté výměny noţů na řezném orgánu. 

     Výhodou razícího kombajnu MR340X Ex je, kromě moţnosti přibírky velmi 

pevných hornin, také jeho osazení vrtací technikou REX – ROTH (viz obr. 5). 

Ta umoţňuje zavrtávání svorníků do stropu ve ztíţených podmínkách a současně disponuje 

zařízením pro bezprostřední stavbu obloukové výztuţe. Osazení razícího kombajnu 

výrazně zvyšuje bezpečnost práce, protoţe díky dálkovému ovládání vrtací soupravy 

nemusí pracovník vstupovat do ohroţeného prostoru. 

 
 

Obr. 4  3 - D schéma razícího kombajnu MR 340X Ex vybaveného vrtací soupravou REX - 

ROTH (podle provozní dokumentace firmy Sandvik) 
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     Při raţbě úvodních a výdušných chodeb je nutné provádět měřické práce se zvláštní 

pozorností. Vzhledem k masívním konstrukcím těţebního zařízení a sekcí není 

ekonomicky únosné provádět prodluţování případně zkracování porubu. Z toho důvodu je 

kladen zvláštní důraz na dodrţení konstantní délky porubu i za cenu změny směrníku 

raţeného díla. 

     Pro odtěţení horniny za razícím komplexem bude pouţito pásových dopravníků 

TP 630 s šířkou pásového potahu 1000 mm, které budou instalovány současně s raţbou. 

Vzhledem k vybrané technologii dobývání (dobývací komplexy Bucyrus) budou 

po ukončení raţeb tyto dopravníky rozebrány a budou nahrazovány na těţních třídách 

dopravníky DP 1200/1 s šířkou pásového potahu 1200 mm.  Dopravníky TP 630 s šířkou 

pásového potahu 1000 mm navrhuji z důvodu snadnější montáţe za rychle postupujícími 

čelbami (postup aţ 15 m denně). 

          Odtěţení ze všech raţeb i porubů povede po následujících důlních dílech 

č. 391 090 – č. 292 180 – č. 4292 14 – č. 433 20/1 a odtud centrálním pásovým odtěţením 

po úpadnici č. 331 291 a po otvírkovém překopu č. 4520 na 4. patře (-630 m B.p.v.) 

do zásobníku AKZ č.2 (viz příloha č. 8). 

         Doprava materiálu do příprav a následně i do porubů bude prováděna na závěsné 

dráze ZD 24. Vzhledem k vybavování porubů těţkou technologií budou na dopravních 

trasách z 5.patra – překopu č. 5000/1, po úpadnici č. 391 090 a na všech výdušných a 

úvodních směrných chodbách instalovány kolejnice ZD 24 100C s 2 m délkou . 

4.4 Návrh profilů chodeb a prorážek a jejich zajištění 

Vzhledem k rozměrům zvoleného razícího kombajnu MR340X Ex (viz tab. 1), nutnosti 

instalovat na těţních třídách pásové dopravníky DP 1200/1 šíře 1200 mm a k předpokladu 

dopravy masívních technologických celků dobývacího komplexu BUCYRUS navrhuji 

vyrazit směrné úvodní chodby (č. 391 024, č. 391 022 a č. 391 020) v profilu OO-O-18 

v hmotnostní stupni TH29. Jeden z hlavních důvodů pouţití profilu OO-O-18 je 

předpoklad dopravy sekcí Bucyrus DBT 1300/3100 v celku bez demontáţe jednotlivých 

strojních dílů sekcí za účelem urychlení reinstalace porubů. Základní rozměry sekcí DBT 

1300/3100 jsou zřejmé z tabulky 2.  
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Výdušné směrné chodby navrhuji vyrazit v profilu OO-O-16 v hmotnostním stupni TH 

29. Zvolený menší profil je dostatečný, protoţe po těchto chodbách se nepředpokládá 

doprava velkých strojních uzlů. V případě nutnosti dopravy velký strojních celků po těchto 

chodbách bude doprava prováděna v dostatečném prostoru aţ po demontáţi pásových 

dopravníků. Rozměry výztuţe profilu OO-O-18 a OO-O-16 a umístění výstroje je zřejmé 

z obr 6. 

Celková délka  cca 10320 mm 

Váha cca 55 t 

Instalovaný výkon (1000 [V], 50 [Hz] 357/342 KW 

Celková výška (přes otoč)  cca 2050 mm 

Celková výška (s podvozkem)                            cca 2850 mm 

Šířka nakládacího stolu  2800 mm 

Rozšíření nakl. stolu, přestavitelné na max. šířku 5220 – 5620 mm 

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

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

Šířka pásů (housenic)  600 mm 

Šířka podvozku, max.  2600 mm 

 

Tab. 1 Základní technické údaje kombajnu MR340X EX (podle provozní dokumentace 

firmy Sandvik) 

Maximální výška                          3100 mm 

Šířka výztuže    1750 mm 

Minimální výška                     1300 mm 

Délka výztuže       7000 mm 

 

Tab. 2  Základní technické údaje sekcí BUCYRUS DBT 1300/3100 (podle provozní 

dokumentace firmy BUCYRUS). 
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Na všech směrných chodbách a ve všech proráţkách navrhuji osovou vzdálenost 0,5 m. 

Tato skutečnost vyplývá z předpokladů zvýšeného tlaku na výztuţ z důvodu nepříznivých 

stropních poměrů. V nadloţí sloje 39a jsou vyvinuty mohutné lavice pískovců. Navíc 

vzhledem k nepravidelným výrubům v nadloţí (viz příloha č.1) se předpokládá zvýšené 

přitíţení v místě přechodu hran ve vyšším nadloţí. V průběhu raţby bude pomocí 

 
 

Obr. 5 Rozměry výztuže v profilu OO-O-18 a OO-O-16 a rozmístění základní výstroje 

(podle dokumentace OPV Dolu ČSM). 
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strunových svorníků IR 4/B délky 3800 mm, těsně za postupující raţbou, přisvorníkována 

TH rovina ke stropu. Za předpokladu správné a včasné instalace strunových svorníků, 

slouţí rovina k eliminaci předporubních tlaků místo původně pouţívaných hydraulických 

stojek. Toto řešení je nezbytné z důvodu velkých rozměrů strojních celků na těţní třídě 

a z důvodu časové úspory při zajištění styku porub – chodba. 

Jak jsem jiţ uvedl, navrhuji raţby proráţek provádět také pomocí kombajnu MR340X 

Ex. Vzhledem k velké výšce kombajnu s namontovanou vrtací soupravou a předpokládané 

mocnosti sloje 39a 250-300 cm, navrhuji vrtací soupravu demontovat. Vrtání svorníků 

potřebných k zajištění stability raţby navrhuji pouţít vrtací a svorníkovací zařízení Super 

Turbo Bolter 1500/1300 2S případně Gopher ABS 350/3/LP. Tímto bude eliminována 

přibírka průvodních hornin na minimum, coţ značně urychlí výjezd porubu z proráţky. 

Pro instalaci moderní těţební technologie BUCYRUS musí mít proráţky minimální 

šířku 8,5 m a budou raţeny ve třech etapách. V první fázi bude vyraţena základní proráţka 

šířky 5,2 m v celé délce proráţky. Odtěţení bude prováděno pomocí pásového dopravníku 

TP 800, který bude průběţně prodluţován za kombajnem. Do stropu budou co 1 m vrtány 

ocelové svorníky (ABK-1-k) délky 2,4 m (viz obr. 7), které ukotví stropní „I“ profily 

ke stropu proráţky. Tento prvek se osvědčil na Dole ČSM pro zvýšení stability výztuţe 

a svým charakterem simuluje podstavení výztuţe stojkou. Vrtání ocelových nosníků 

a montáţ „I“ profilu musí proběhnout bezprostředně po postavení TH, dříve neţ dojde 

k rozvrstvení nadloţí. Zároveň bude prováděna stavba samostatných hydraulických (SH) 

stojek s budováním co 1 m ve vzdálenosti 2,0 m od boku díla, který nebude rozšiřován. 

Raţba proráţky bude prováděna po počvě s přibírkou stropu. Minimální světlá výška 

proráţky pro zvolenou porubní technologii a pro průjezd razícího kombajnu musí být 

3,5 m. Po vyraţení 1. etapy proráţky se provede stavba druhého stojkořadí z SH stojek 

ve vzdálenosti 1,2 m od prvního stojkořadí. 

Ve druhé etapě raţby výchozí proráţky bude prováděno rozšiřování na konečných 

8,5 m. Při rozšiřování proráţky bude postupně rozebírána TH výztuţ na pilířové straně 

proráţky, po rozšíření bude okamţitě postavena výztuţ nová. Zároveň bezprostředně 

za postupující raţbou bude prováděno zavrtávání ocelových svorníků s montáţí 

válcovaných „I“ profilů. Ihned po provedení těchto technologických operací musí být 

provedena stavba třetího stojkořadí z SH stojek (viz obr. 7). Pro dopravu sekcí budou 

za postupující čelbou zavrtávány lanové svorníky (IR 4/B) pro uchycení ZD 24 100C. 
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Ve třetí etapě dojde k rozšíření proráţky o 1 m v prvních a posledních šesti metrech 

proráţky z důvodu umístění výztuţí s prodlouţenými stropnicemi.  

  
 

Obr. 6 Řez profily prorážek v SBR profilu ve váhovém stupni TH 29 a rozmístění základní 

výstroje (podle dokumentace OPV Dolu ČSM). 
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5 Bezpečnostní hlediska, bezpečnostní opatření, 
větrání, klimatizace 

5.1 Návrh separátního větrání [7] 

V rámci předkládané práce uvádím výpočet separátního větrání pro těţní chodbu 

č. 391 024, včetně proráţky č. 391 064. Separátní větrání bude rozmístěno v následujících 

důlních dílech č. 391 082 (l=5 m), č. 391 090 (l=105 m), č. 391 024 (l=505 m) a č. 391 064 

(l=150 m). Celková délka separátního větrání tak bude činit 765 m. Níţe uvedený výpočet 

a parametry separátního větrání jsou provedeny ve výpočetním programu Separát 1.1 [11]. 

Základní paramatery separátního větrání:  

1. Délka lutnového tahu (m): 765 m 

2. Lutnový tah - prodluţovat za postupující čelbou jednotlivými lutnami tak, aby byla 

dodrţena max. vzdálenost luten od čelby. Příruby luten spojovat těsně 

typizovanými spojovacími prvky. Lutnový tah těsnit gumovým těsněním, pokud 

nebude pouţito gumové těsnění, pak pouţít větrací plátno s páskováním nebo 

vázacím drátem. Jednotlivé lutny zavěšovat na vázací drát a co 12 m na řetěz 8 mm 

(šroub M8). Ústí lutnového tahu chránit proti vniku horniny do luten v případě 

provádění trhací práce. Pro dodrţení max. vzdálenosti luten od čelby díla moţno 

pouţít na vyústění lutnového tahu kovovou nebo flexibilní vyztuţenou lutnu 

průměru 800 mm a délky max. 3 m – lutnu teleskopicky vysouvat. Po plném 

vysunutí lutny Ø 800 mm, ihned nainstalovat lutnu Ø 1000 mm. Spoj lutny Ø 800 

mm a Ø 1000 mm trvale dotěsňovat větrním plátnem. 

3. Umístění ventilátoru v PVP:  WLE 1005B na díle 391 082 min. 5 m od kříţe 

                                                                       č. 391 082  /  391 024 ve směru proudění větrů                                      

4. Umístění ventilátoru v díle:             2x VPAK 630 

5. Typ tlumičů hluku v PVP:  D800 

6. Typ tlumičů hluku v díle:             TLHV 630 

7.         Umístění tlumičů hluku: u ventilátoru v PVP 1ks na sací a 1ks 

na výtlačné straně, 3 ks u posledního 

ventilátoru v lutnovém tahu směrem k čelbě.  

8. U všech ventilátorů umístěných v hlavním lutnovém tahu musí být zřízeno 

sledování jeho chodu a s vyvedením na CŘS. 
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9. Separátním větráním nesmí být v ţádném místě PVP odebíráno více neţ 70 % 

objemového průtoku důlních větrů. 

10. Umístění odprašovacího zařízení: na chodbě č. 391 082, 3 m od ventilátoru 

11. Typ chladicího zařízení: MMRP-130E 

            Umístění chladicího zařízení: staničení bude upřesněno na základě měření 

a vyhodnocení mikroklimatických podmínek. 

12.  Pro moţnost pouţití v případě anomálních stavů mít na čelbě k dispozici přidatné 

větrací zařízení o min. ø 300 mm tvořené min. jednou kovovou nebo „ LUKO“ 

lutnou, umístěnou na výfukové straně s ventilátorem APXV 315 (ventilátor musí 

mít krytí točivé části) nebo vzduchovým ejektorem Js 315 mm. Tento lutnový tah 

musí být od čelby vzdálen max. 2 m. Větrní proud musí být rovnoběţný s osou 

důlního díla, nesmí být trvale rušen mezi ústím lutnového tahu a čelbou a musí 

směřovat pod strop díla. V případě anomálních stavů po dohodě s vedoucím větrání 

moţno instalovat další přídatné větrací zařízení na druhý bok díla dle doplňku 

prováděcího projektu II°. Přídatné větrací zařízení bude provozováno současně 

s provozem razicího kombajnu v případech, kdy koncentrace na čelbě bude 

nad 0,8% CH4 nebo při dovrchní raţbě nad 8° nebo v případě vícevýlomů větších 

neţ 0,5 m a v případě nařízení THZ nebo předáka a v případě přibírky průvodních 

hornin včetně proplástku. 

13. Analyzátory CH4 na chodbě č. 391 024 umístit 0,1 m pod nejvyšším místem TH 

výztuţe ve vzdálenosti nejvíce 1,6 m od čelby, min. vzdálenost před ústím sacího 

lutnového tahu – 0,5 m. Po dobu trhací práce smí být čidlo přemístěno do bezpečné 

vzdálenosti. Za stanovené umístění je zodpovědný směnový předák, kontroluje 

technický dozor. 

  Analyzátory CO na 391 082 umístit ve volném větrním proudu 

vystupujícím z lutnového tahu do průchozího větrního proudu ve vzdálenosti 

od 5 m do 10 m od konce lutnového tahu při sacím a kombinovaném sacím 

separátním větrání. 

14. Havarijní meze:  CH4 – 1% 

     CO – 0,003%  nebo 10 l/min 

15. Kontinuálního metanoměr Signál umístit max. 3 m od čelby díla, u stropu díla 

mimo vliv přímého proudu větrů přídavného větracího zařízení (foukacího). 
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Dle navrţených základních parametrů separátního větrání tj. pouţití jednoho 

elektrického ventilátoru  WLE 1005B umístěného v průchozím větrním proudu, dvou 

vloţených kombinovaných ventilátorů  VPAK 630 a luten Luko průměru 1000 mm, byl 

v programu Separát verze 1.1. mj.  stanoven potřebný objemový průtok (viz. tab. 3). 

Z výpočtu dále vyplývají maximální a minimální hodnoty aerodynamických 

a mikroklimatických podmínek. Jedná se o objemový průtok (7,6-10,1 m3.s-1), rychlost 

proudění (0,41-0,55 m.s-1), suchou teplotu (22,2°-24,5°C), mokrou teplotu (17,1-20,5°C) 

a relativní vlhkost (59,5-69,0%). Z uvedeného vyplývá, ţe navrţené separátní větrání 

je souladu s poţadovanými parametry.   

1.1 Projektovaná délka důlního díla L = 760 [m]

1.2 Světlý průřez projektovaného díla S = 18 [m2]

1.3 Max.průřez projektovaného důlního díla dílčího úseku v díle Smax = 18,5 [m2]

1.4 Předpokládaná exhalace CH4 v projektovaném díle q1 = 0,019 [m3.s-1]

1.5 Předpokládaná exhalace  CO2 v projektovaném díle q2 = 0,021 [m3.s-1]

1.6 Předpokládaná exhalace Rn DRn = 0 [Bq.s-1]

1.7 Konc. CH4 v PVP před zaústěním lut.tahu do projekt.díla c1 = 0,1 [%]

1.8 Konc. CO2 v PVP před zaústěním lut.tahu do projekt.díla c3 = 0,1 [%]

1.9 Konc. Rn v PVP před zaústěním lut.tahu do projekt.díla cVt = 0 [Bq.m-3]

1.10 Přípustná konc. CH4 v projektovaném díle c = 0,45 [%]

1.11 Přípustná konc. CO2 v projektovaném díle c2 = 0,9 [%]

1.12 Přípustná konc. Rn v projektovaném díle cRn = 0 [Bq.m-3]

1.13 Hmostnost trhaviny použité na jednu zabírku A = 25 [kg]

1.14 Celk.objem jedovatých zplodin trhaviny vyj.hodn.CO b = 0,035 [m3.kg-1]

1.15 Přípustná konc.konvenčního CO ve zplodinách po trh.práci cCO = 0,013 [%]

1.16 Délka zabírky trhací práce LZ = 1 [m]

1.17 Měrná hmotnost horniny roh = 3100 [kg.m-3]

1.18 Čas ke snížení konc.zplodin po trh.práci na přípust.konc.CO tau = 600 [s]

1.19 Celk.výkon naft.motorů pracujících současně v projekt.díle PN = 50 [kW]

1.20 Největší vzdálenost ústí hl.lut.tahu foukacího od čelby L1 = 15 [m]

1.21 Největší vzdálenost ústí hl.lutnového tahu sacího od čelby L2 = 2,1 [m]

1.22 Průměr projektovaných luten (u obdélníkových hydraulický) D = 1 [m]

1.23 Koeficient porušení radioaktivní rovnováhy (0.2-0.5) p = 0 [-]

1.24 Nejmenší povolená rychlost důlních větrů v důlním díle vmin = 0,3 [m.s-1]

1.25 Podíl obj.průt.chlad.zař.a hl.lut.tahem přivedeným na čelbu k = 0 [-]

Potřebný objemový průtok

Qv1 = 5,43 [m3/s]

Qv2 = 2,63 [m3/s]

Qv3 = 3,57 [m3/s]

Qv4 = 5,55 [m3/s]

Qv5 = 4,80 [m3/s]

Qv6 = 0,00 [m3/s]

Qv0 = 5,55 [m3/s]Potřebný obj. průtok důlních větrů přivedených na čelbu

Důlně-technické podmínky potřebné pro výpočet požadovaného objemového průtoku

Obj.průtok ke snížení konc. exhalujícího CH4 na přípustnou mez  

Obj.průtok ke snížení konc. exhalujícího CO2 na přípustnou mez

Obj.průtok ke snížení konc. zplodin po trhací práci na příp.mez  

Obj. průtok pro dosažení nejnižší povolené rychlosti důlních větrů

Obj.průtok ke snížení konc.výf. zplodin naft.motorů na příp.mez

Obj.průtok ke snížení konc. exhalujícího Rn na přípustnou mez

 
 

Tab. 3  Výpočet potřebného objemového průtoku a stanovení podmínek pro výpočet 

požadovaného objemového průtoku. Zpracováno v programovém prostředí Separát, verze 

1.1. 
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5.2 Protiotřesová prevence 

Část horského masivu, jehoţ součásti je i sloj č. 39a v 0. kře dobývacího prostoru Dolu 

ČSM Stonava - závodu Sever je na základě vyhlášky ČBÚ č. 659/2004 Sb. zařazena 

do části horského masivu s nebezpečím důlních otřesů (NDO). Vzhledem k tomu, 

ţe v současné době není známa výsledná konfigura vyrubaných porubů v nadloţních 

slojích, zejména ve sloji č. 37a (530), nelze v současnosti pro jednotlivé poruby vymezit 

pásma jednotlivých stupňů NDO. Dle dokumentu Dlouhodobá hornické činnosti Dolu 

ČSM [2] z března 2010, lze odvodit, ţe přípravná důlní díla budou připravována ve 2. a 3. 

stupni NDO. 

Vzhledem k malému stupni poznání 0. kry v jejím plošném a stratigrafickém rozsahu 

lze pro prognózování vzniku důlních otřesů vyuţít regionální prognózu. Pro regionální 

prognózu jsou vyuţity data z geologicko-průzkumných vrtů odvrtaných v předmětné 

oblasti 0. kry (viz kap. 3). 

Na základě stanoveného úhlu pevnostního spádu (45,5°) pro sloj č. 39a v předmětné 

oblasti 0. kry lze konstatovat, ţe sloj č. 39a je podmíněně ohrožená vznikem důlních 

otřesů.  

Na základě výsledků regionální prognózy vzniku otřesů, provedené pomocí 

redukované pevnosti nadloţních (44,7 MPa) a podloţních (45,1 MPa) průvodních hornin 

lze konstatovat, ţe je moţné sloje č. 39a zařadit jako sloj neohroţenou důlními otřesy. 

Velké úloţní hloubky sloje č 39a (aţ 1100m pod povrchem) však předurčují všeobecné 

nebezpečí vzniku důlních otřesů. Z tohoto důvodu sloj č. 39a v 0. v kře v rámci regionální 

prognózy zařazuji do skupiny podmíněně ohrožené vznikem důlních otřesů [16].  

Na základě výše uvedených skutečností zařazuji všechny otvírková a přípravná důlní 

díla do 3. stupně nebezpečí vzniku důlních otřesů. Přeřazení jednotlivých důlních děl 

do niţšího stupně nebezpečí bude moţné provést na základě místní prognózy vzniku 

důlních otřesů aţ po vydobytí uhelných zásob v nadloţních slojích. 

     Pro práce ve 3. stupni nebezpečí důlních otřesů musí být geomechanikem zpracován 

doplněk k technologickému postupu – zvláštní opatření proti otřesům (ZOPO). Na raţbách 

prováděných razícím kombajnem zpravidla provádíme individuální pozorování, vrtné 

testy, seizmologická sledování, individuální odlehčovací vrty (IOV), bezvýlomovou trhací 

práci v uhlí (OOTP) atp. Z pasívních opatření lze uvést v blízkosti čelby ukládat jen 

nezbytně nutného mnoţství materiálu zajištěného proti pohybu, stanovení maximálního 
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počtu zaměstnanců v ohroţeném prostoru, stanovení nepřípustného souběhu činností atp. 

Rozsah jednotlivých opatření stanoví geomechanik v rámci ZOPO.    

5.3 Protipožární a protivýbuchová prevence 

Na začátku a konci kaţdého samostatného větrního oddělení (SVO) budou umístěny 

protivýbuchové uzávěry (PVU) tak, aby nebyly vzdáleny více neţ 50 m od jeho začátku 

nebo jeho konce. Uvnitř SVO, ve kterých budou provozovány poruby, budou stavěny PVU 

po celé délce důlních děl, kde jsou vedeny vtaţné a výdušné větry. PVU budou stavěny 

jako soustředěné vodní. Parametry PVU musí být v souladu s vyhláškou ČBÚ č. 22/1989 

Sb. ve znění pozdějších předpisů [13]. 

Začátek SVO pro sloj č. 39a bude na kříţi děl č. 5000/1 – 529 10. Pokud bude větráno 

SVO sloje č. 37a, bude tento začátek společný pro obě uvedená SVO. Konec SVO sloje 

č. 39a bude na kříţi děl č. 292 180 – č. 292 122.  

Do doby vytvoření průchozího větrního proudu prostřednictvím úpadnice č. 391 090 

a chodby č. 391 082 zůstane funkční v předmětné oblasti hrázový objekt na díle č. 5000/1 

ve st. 1604m . Po probití díla č. 391 082 do překopu č. 5000/1 bude tento hrázový objekt 

zlikvidován a přesunut za uvedený kříţ děl č. 391 082 – č. 5000/1.  Další hrázový objekt 

bude postaven na díle č. 391 090 před zprovozněním PVP v porubu č. 391 004. Tento 

hrázový izolační objekt musí být postaven, protoţe porub č. 391 004 bude veden jako 

podpatrový. Hrázové objekty budou průjezdné a budou stavěny tak, aby vţdy jeden 

hrázový objekt ve zkratu byl uzavřen. Budou vybaveny automatickým otvíráním 

s vyvedenou signalizací otevření na CŘS. Rozměry hrázových objektů na dílech, kde 

se předpokládá doprava sekcí BUCYRUS musí být přizpůsobeny pro průjezd. 

Ve všech důlních dílech s pásovými dopravníky budou hasící prostředky – kamenný 

prach v mnoţství 30 kg ve vhodných obalech – rozmístěny kaţdých 50 m. 

     Všechna důlní díla v předmětné oblasti budou vybavena nehořlavou výztuţí. 

Ve vrchní části profilu budou pouţity KATIM síta s nehořlavou textilií proti propadávání 

drobných úlomků horniny, po bocích důlního díla KATIM síta. 

     Na všech důlních chodbách v 0. kře bude instalován rozvod tlakové vody potrubím 

Js 100, na kterém budou co 40 m umístěny „C“ poţární odbočky. Na začátcích a koncích 

SVO budou instalovány „B“ poţární odbočky. U pohonných stanic, na počátcích a koncích 

SVO, pod a nad porubem, budou umístěny hadicové skříně s předepsaným vybavením. 
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Hasicí přístroje budou u všech pohonných stanic, na začátcích a koncích SVO a taktéţ 

pod a nad porubem v počtech určených havarijním plánem. 

5.4 Protiprašná opatření 

Zneškodňování uhelného prachu bude na raţbách prováděno pomocí postřiků z trysek, 

umístěných za kaţdým noţovým drţákem řezného orgánu. Zvolený razící kombajn MR 

340X Ex je vybaven moderním systémem trysek JETH-ROHR. Klasický vodní postřik 

z trysek za noţovým drţákem je doplněn dodatkovým vzducho-vodním postřikem.  

 Současně všechny přesypy pásových dopravníků budou vybaveny smáčecími postřiky, 

které budou napojeny na automatiku pásových dopravníků s kontrolou jejich funkčnosti. 

Na důlních dílech bude uhelný prach průběţně odstraňován smýváním vodou a důlní díla 

budou poprašována inertním prachem. 

Na vyústění separátních lutnových tahů budou umístěny odprašovací zařízení. 

5.5 Protizáparová opatření 

Při raţení důlních děl musí být dodrţována následující opatření: 

 

 musí být vytvořeny podmínky pro inertizaci důlního ovzduší dusíkem, současně 

s kladením potrubních řádů s poţární a technologickou vodou a se stlačeným 

vzduchem, pro čerpání odpadní vody, bude také kladeno potrubí pro moţnost přívodu 

plynného dusíku, 

 volné prostory za výztuţí důlního díla musí být bezpodmínečně vyplňovány 

nehořlavým materiálem, 

 důlní dílo se musí razit bez ponechání uhlí ve stropu díla, v případě ponechání uhlí 

ve stropě v místě tektonik, případně neočekávaných ohybů sloje, je nutné místa 

s ponechaným uhlím ve stropě asanovat (např. zastříkáním asanační pěnou-Mariflex, 

vypuštěním uhlí a následné zaplnění dutiny nehořlavým materiálem-sádra, popílek 

atp., 

 při raţení je nutná eliminace vícevýlomů v bocích a stropě díla pouţíváním hnané 

výztuţe do předpolí, zavrtáváním ocelových svorníků nebo zpevňováním předpolí 

lepením. 
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5.6 Mikroklimatické podmínky na ražených důlních 
dílech  

Ve výše uvedeném systému separátního větrání jsem navrhl pro chlazení pracoviště 

pouţít mobilní chladící jednotku MMRP 130E. Vzhledem k tomu, ţe od roku 2008 je 

v provozu centrální klimatizace, která dodává chlad do důlních děl Dolu ČSM i Darkov 

navrhuji posléze zaměnit klimatizaci pomocí mobilní chladicí jednotky za chlazení 

pracoviště pomocí chladiče důlních větrů RWK300 napojeného na rozvod centrální 

klimatizace. K výměně systému chlazení dojde po poloţení a zprovoznění potrubních řádů 

centrální klimatizace do předmětné oblasti. Centrální klimatizace můţe být zprovozněná 

po probití díla č. 391 082 do otvírkového překopu č. 5000/1. Na uvedeném překopu jsou 

k dispozici potrubní řády centrální klimatizace, které vedou do důlního pole Dolu Darkov. 

Centrální klimatizace je oproti chlazení mobilními jednotkami výkonnější, pracuje 

s uzavřeným okruhem oběhu vody, čímţ odpadá problematika čerpání odpadní vody 

a systém umoţňuje kdykoliv zvýšit účinnost chlazení dodáním libovolného počtu 

chladících jednotek. 

5.7 Degazace 

V průběhu provádění přípravných prací se nepředpokládá zvýšená exhalace metanu. 

Jak vyplývá z výpočtu separátního větrání je navrţený systém větrání dostatečný 

pro udrţení koncetrace metanu v mezích stanovených vyhláškou ČBÚ č. 22/1989 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k předpokládaným těţbám aţ 3500 t/den 

z navrţených porubů je předpoklad provádění degazace systémem vstřícných vrtů 

odvrtaných na výdušných chodbách. Tyto vrty se napojí na odsávací degazační tah. Z toho 

důvodu bude jiţ během raţby kladeno degazační potrubí na výdušných chodbách.   
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6 Technické zhodnocení a přínos řešení 
V navrţeném systému otvírky, přípravy a dobývání spatřuji tyto základní přínosy: 

 zvolený způsob otvírky a přípravy sloje č. 39a pro východní a současně i západní část 

0. kry umoţní intenzívní nasazení nové moderní razící (kombajny MR340X Ex) 

a dobývací technologie (BUCYRUS) v předmětné oblasti, 

 navrhované profily přípravných raţeb umoţní přímé reinstalace moderní dobývací 

technologie, umoţní dopravovat sekce mechanizované výztuţe v celku 

bez demontáţe, 

 souběţně s dobýváním sloje č. 39a ve východní části bude moţno dobývat i v západní 

části 0. kry, 

 souběţně s dobýváním sloje č.39a bude moţno dobývat i v nadloţní sloji č. 37a (porub 

č. 371 000), 

 v případě porubů č. 391 000 a č. 391 006 bude umoţněno dvoukřídlové dobývání, 

 otvírka umoţní odtěţení energetického uhlí 39a sloje alternativně, a to po stávajících 

výdušných cestách na úroveň 4. patra (-630 m B.p.v.), ale také na úvodní 5. patro 

po otvírkovém překopu č. 5000/1 a č. 5000 (-806 m B.p.v.) s moţným propojením 

dovrchními překopy na úroveň 4. patra (-630 m B.p.v.) do stávajících akumulačních 

zásobníků, 

 situování větrní resp. těţební základny č. 391 090 umoţňuje maximální prodlouţení 

směrných délek porubních bloků s ohledem na nutnou ochranu činných důlních děl 

v předpolí dokopávaných porubních bloků,  

 zvolené pořadí odrubů jednotlivých porubů ve východní části 0. kry ve sloji č. 39a 

eliminuje nutné intenzívní čerpání technologické vody ze stařin vydobytých porubů 

při raţbě důlních děl s 5 m celíkem ke stařinným prostorám a dále umoţňuje 

likvidovat samovolné vznícení uhelné hmoty (zápar) v porubu řízeným zatopením 

stařinných prostor, 

 zvolené řešení umoţní v souladu s [15] vydobýt 66 % bilančních uhelných zásob, coţ 

odpovídá dlouhodobé výrubnosti za celý Důl ČSM. Dle posledního výpočtu uhelných 
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zásob [6] je v předmětné oblasti evidováno celkem 1 707 kt bilančních uhelných zásob 

(viz příloha č. 9). Celková tonáţ z vydobytých porubů, včetně přípravných a 

otvírkových důlních děl bude činit 1 140 kt (porub č. 391 004 – 245 kt, č. 391 002 – 

343 kt, č. 391 000 – 332 kt, č. 391 006 – 201 kt, ostatní důlní díla – 20 kt).    
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7 Závěr 
 

V překládané diplomové práci jsem navrhl komplexní řešení systému otvírky 

a přípravy sloje č. 39a v 0. dobývací kře Dolu ČSM. Je však nutno podotknout, 

ţe navrhované řešení je v souladu se současnými poznatky o vývoji předmětné sloje. Jak 

ukazují zkušenosti při otvírce a přípravě sloje č. 39a v ostatních částech dobývacího 

prostoru Louky, je vývoj této sloje značně variabilní. Sloj je často postiţena rozsáhlými 

plošnými erozemi, případně erozemi říčními (paleokoryta). I v oblasti 0. kry můţeme 

očekávat tyto negativní projevy ve vývoji sloje č. 39a. Z toho důvodu bude nezbytné 

otvírku a přípravu v této oblasti aktualizovat a modifikovat v souvislosti s nově ověřenými 

skutečnostmi na projektovaných raţbách.   

Navrţené řešení otvírkových a přípravných prací umoţní efektivně a hospodárně 

vydobýt uhelné zásoby sloje č. 39a s moţností nasazení nejmodernějších razičských 

a dobývacích technologií provozovaných v souladu s programem optimalizace produkce 

(POP 2010).  Zvolené řešení navíc přináší řadu dalších pozitiv z oblasti bezpečnosti 

a hygieny práce. 
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