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1 Úvod [9] 

V současné době je stálé větší poptávka po černém uhlí a proto je snaha všech důlních 

podniků po novém a výkonnějším zařízení pro těžbu uhlí. 

Ostravsko – karvinský revír ležící v české části hornoslezské uhelné pánve patří svými 

úložnými poměry k ložiskům s obtížnými podmínkami pro těžbu. Základem úspěšné těžby 

v těchto těžkých podmínkách je respektování zkušeností četné generace horníků, správné 

vedení hornických prací, využívání nejnovějších vědeckých poznatků a užití nejvýkonnější 

a bezpečné důlní techniky. 

Ve své diplomové prací se zabývám návrhem technologie vybavení porubu č. 401 305  

ve 40. sloji vrchní lávky 3. kry na 5. patře na závodě Jih Dolu ČSM ve Stonavě. V úvodní 

části charakterizuji důlně geologické podmínky dobývacího prostoru Dolu ČSM. V další 

části se zabývám báňsko – technickou charakteristikou dobývané sloje, navržením 

vhodného technologického vybavení pro výše uvedený porub a bezpečnostními 

opatřeními.  Závěrem této práce je technicko – ekonomické zhodnocení návrhu. 

Schvalující rozhodnutí pro provoz porubu č. 401 305 bylo vydáno OBÚ v Ostravě, 

čj. S 0122/2010-9-511/Ing.Sw. 

V průběhu dobývání porubu budou dodržovány ustanovení vyhlášek Českého báňského 

úřadu, předpisy Obvodního báňského úřadu, ustanovení provozních řádů, návody  

na používání, údržbu a opravu provozovaných strojů a zařízení. 

Při dobývání porubu bude nutno použít takové dobývací metody, které umožní vydobýt 

zásoby s co největší výrubností, s co nejmenšími ztrátami a co nejmenším znečištěním,  

dle Zákona č. 44 / 1988 Sb. (Horní zákon). 
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2. Charakteristika důlně – geologických podmínek dobývacího prostoru 

[13] 

2.1  Charakteristika Dolu ČSM  

Důl ČSM dobývá černé uhlí v hornoslezské uhelné pánvi, která patří mezi nejvýznamnější 

ložiska tohoto nerostu v Evropě. Z celkové rozlohy hornoslezské uhelné pánve, která činí 

cca 7000 km², připadá na území České republiky pouze menší část o rozloze asi 1550 km². 

Důl ČSM je situován ve východní části karvinské dílčí pánve. 

V roce 1954 byl zahájen důkladný geologický průzkum tohoto území a v roce 1957 byla 

schválena výstavba dolu s názvem ,,Důl Československého svazu mládeže“. Později byl 

název zkrácen pouze na „Důl ČSM“, který se používá dodnes. Výstavba dolu byla 

zahájena 1. 9. 1958. Na přelomu let 1963 a 1964 bylo ukončeno hloubení jam a o rok 

později byly zahájeny horizontální otvírkové práce a první tuny uhlí byly vytěženy koncem 

roku 1968. 

Důl ČSM byl až do roku 1990 vlastněn státem v různých organizačních formách. Dne  

1. listopadu 1990 se osamostatnil jako samostatný podnikatelský subjekt. Od 1. ledna 1993 

byl začleněn do ČMD, a.s. v rámci restrukturalizace černouhelného hornictví spolu s doly 

Kladno a Tuchlovice. Dnem 1. 12. 2005 se stává součástí OKD, a.s.. 

2. 2 Důlně – geologická charakteristika Dolu ČSM 

Dobývací prostor Dolu ČSM nese název ,,Louky“. Je schválen rozhodnutím FMPE  

pod č. j. 71 / 1315 / 84 ze dne 30. 10. 1984 a zaregistrovaný na ČBÚ v Praze v knize 

dobývacích prostorů, obr. č. Zasahuje do katastrálních území obcí „Stonava“ 34, 4%, 

„Albrechtice“ 16,3 %, „Karviná – Darkov“ 4,5%, „Karviná – Louky“ 42,6 % a „Chotěbuz 

– Podobora“ 2,2 %. Celková rozloha dobývacího prostoru „Louky“ činí 22,17 km². 

Dobývací prostor „Louky“ sousedí na severu s Dolem Darkov závod 2, na západě z části 

s bývalým závodem 1 Dolu Darkov ( původně Důl Gabriela ) a zbývající jižní část hranice 

patří závodu 3 Dolu Darkov ( původně Důl 9. květen ). Na jihu je dobývací prostor 

ohraničen bludovickou vymýtinou a východní demarkaci ve vzdálenosti 20 metrů od česko 

– polské hranice, která je tvořena středem toku řeky Olše. 
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V dobývacím prostoru Dolu ČSM bylo vrtným průzkumem a důlními díly ověřeno 

souvrství karvinské a v jižní části vrtným průzkumem i svrchní část ostravského souvrství. 

Dobývací prostor Dolu ČSM je rozdělený do 6 ker, obr.č.1. 

Důl ČSM je rozdělen na dva důlní závody - závod Sever a závod Jih. Vlastní výkop jam 

ČSM Sever byl proveden 1. září 1958. Hloubení vtažné jámy Sever bylo ukončeno 5. října 

1963 dosažením hloubky 802 metrů (kóta -529,4 m) a následovně k 14. únoru 1964 bylo 

ukončeno hloubení výdušné jámy Sever v hloubce 842 m (kóta -569,4 m). 

Z důvodu nutné otvírky podpatra a nového patra na horizontu -630 m (hloubka 902,5 m) 

bylo v období od května 1977 do května 1980 přistoupeno k prohlubování vtažné jámy 

Sever o 232 metrů, až do hloubky 1 033,5 m (kóta -760,9 m). Prohloubení výdušné jámy se 

realizovalo v období od září 1983 do října 1988 a dosáhlo úrovně 1 005 m (-732,4 m). 

Další prohlubování vtažné jámy Sever začalo v období od října 1996 do října 1997,  

na konečnou kótu -831,8 m (hloubka 1 104,3 m). Patro je realizováno na horizontu -806 m 

(hloubka 1 078,5 m). 

Na závodě Jih bylo započato se zaústěním jam a rozestavení zařízení staveniště bylo 

provedeno v prosinci 1959. Na základě nízké geologické prozkoumanosti bylo započato 

s hloubením až 6. dubna 1961. Hloubení vtažné jámy bylo ukončeno 1. dubna 1965 

v hloubce 996,1 metrů (-718,2 m). Hloubení výdušné jámy Jih bylo ukončeno v prosinci 

1964 v hloubce 803,5 metrů (-525,4 m). 

Další prohlubování vtažné jámy Jih bylo nutno realizovat z důvodu potřeby podpatra 

a nového těžního patra na horizont -630 m (hloubka 907,9 m). Hloubení jámy se provádělo 

v období od září 1977 do března 1980 a to do hloubky 996 m (kóta -718,2 m). V červnu 

1983 začalo prohlubování výdušné jámy Jih a bylo ukončeno v červenci roku 1983 na kótě 

-695 m (hloubka 973,2 m). Další prohlubování vtažné jámy lokality Jih bylo realizováno 

v období od září 1999 do května 2001 na konečnou kótu -826 m (hloubka 1 103,9 m). 

2.3 Pokryvný útvar 

Pokryvný útvar produktivního karbonu tvoří kvartérní a terciérní sedimenty. Kvartér  

je nejmladším útvarem v nadloží karbonu a tvoří souvislou pokrývku celého území. 

Kvarterní sedimenty jsou pleistocénního stáří. Zastoupeny jsou fluviální štěrky, 
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hlinitopísčité, složené z hornin beskydského původu, které jsou kolektory spodních vod. 

Nejmladším kvartérním sedimentem. Nejmladším kvartérním sedimentem jsou hlinité 

písky a bahnité usazeniny. 

Terciér je tvořen převážně miocénními jíly šedé až zelenošedé barvy, spodnobadenského 

stáří. Nejvýznamnější je tzv. spodní a vrchní miocénní obzor. Spodní horizont má podobný 

průběh jako reliéf karbonu a jen místy přímo na něj nasedá. V horizontu se střídají 

vrstvičky písku, které jsou kolektory vody a plynu, a vrstvami pískovce se slinami. Svrchní 

miocénní obzor je glaciálně stálý. Petrograficky je tvořen zpevněným jemnozrnným 

vápnitým pískem až pískovcem, často s útržky uhelné hmoty. 

2.4 Členění karvinského souvrství 

Karvinské souvrství provozně členíme na: 

a) Vrstvy doubravské, které dělíme na: 

Svrchní doubravské vrstvy (VD) – jsou nejmladší vrstevní jednotkou, vyskytující se 

v severozápadní části dobývacího prostoru v severní části 4. kry. Nejvyšší ověřenou slojí je 

sloj č. 34 VD. 

 Spodní doubravské vrstvy – vyskytují se ve střední a severní části dobývacího 

prostoru. Jsou dobývaný v 1., 2., 3. a 4. kře. Spodní hranice spodního doubravských vrstev 

je kladena do podloží sloje č. 16. Petrograficky jsou zde zastoupeny převážně jílovce  

a písčité jílovce, méně pak prachovce. Sloje mají vysoký obsah popela. 

b) Vrstvy sušské, které dělíme na: 

 Svrchní sušské vrstvy – vyskytují se v celém dobývacím prostoru Dolu ČSM. 

Ohraničené jsou shora podložím sloje č. 16 a zdola nadložím sloje č. 25. Petrografický jsou 

zde zastoupeny převážně písčité jílovce, v menší míře pak prachovce a pískovce. 

Charakteristickým znakem slojí je štěpení do více lávek respektive spojování lávek a slojí 

do větších komplexů (sloje č. 17, 18, 19). 

 Spodní sušské vrstvy – zahrnují sloje č. 25 až 33b. Vyvinuty jsou v celém rozsahu 

dobývacího prostoru. Petrografický jsou zde zastoupeny v menším rozsahu jílovce a píščité 

jílovce. Převládají pískovce, které směrem do hloubky přecházejí pozvolna  
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až do jemnozrnných slepenců. Sloje jsou poměrně stálé, zcela nepravidelný vývoj má sloj 

č. 26a. 

c) Vrstvy sedlové – jsou nejstarší vrstevní jednotkou karvinského souvrství a zahrnují sloje 

č. 34 (na Dole ČSM v nebilančním vývoji) až č. 40 „Prokop“, která dosahuje značných 

mocností (4,0 m – 12,5 m). Petrograficky jsou zde převážně zastoupeny pískovce  

a slepence. Jílovce a prachovce jsou vzácné a vyskytují se pouze v nejbližším okolí.  

Ve vývoji slojí jsou časté poruchy (vyklínění, eroze), proto jsou sloje sedlové hodnoceny, 

jako slojově nestálé. 

2.5 Ostravské souvrství 

Z ostravského souvrství byla v důlním poli Dolu ČSM zastižena nejsvrchnější část vrstev 

hrušovských, vrstvy jaklovecké a porubské. Provozně je kladena hranice mezi ostravským 

a karvinským souvrstvím do podloží sloje „Prokop“. Při srovnání s ostravskou části revíru 

dosahují vrstvy podstatně menších mocnosti. 

2.6 Uložení slojí 

Uložení slojí je subhorizontální a úklon se pohybuje od 6° do 15°. Generální směr úklonu 

je k VSV. V dobývacím poli závodu Jih jsou vrstvy uloženy nepravidelně tak, že směr 

vrstev se mění obloukovitě ze směru S – J na V – Z, a to několikrát. V blízkosti 

tektonických poruch jsou časté změny směru vrstev a úklonu slojí. 

2.7 Tektonická stavba a rozdělení dobývacího prostoru na kry 

Ve východní části karvinské dílčí pánve, kde se nachází DP Dolu ČSM zcela převládá 

tufogenní tektonický styl nad vrásovou tektonikou, kterou již nelze v této oblasti vymezit. 

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

Jedná se většinou o poklesy s úklonem 60° až 80°. Kromě vertikální složky obsahují také 

složku horizontální. Četné zlomy poklesového charakteru rozčleňují důlní pole do  

6 samostatných ker. Do větrní oblasti závodu ČSM Jih patří 2b., 3. a 5. kra. 

2. kra – je na severu ohraničena poruchou „A“, na východě Těšínským zlomem, na jihu 

poruchou „C“ a na západě Albrechtickou poruchou. Porucha „B“ rozděluje 2. kru na dvě 

samostatné těžební kry, které se označují jako 2a a 2b. 
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3. kra – se rozprostírá mezi poruchou „C“ na severu a poruchou „E“ na jihu. Na východě je 

ohraničena Těšínským zlomem a na západě Albrechtickou poruchou. Rovina východních 

překopů na závodě Jih dělí kru na severní a jižní část. 

 

 

 

Obr. č. 1: Blokdiagram kerné stavby v dobývacím prostoru Louky a Kaczyce 
(Polsko), (Pavlík - Waclawik, 1999) 
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3. Báňsko – technická charakteristika předmětné sloje č. 40 [11] [13] 

3.1 Technická charakteristika sloje 

Sloj č. 40 (Prokop) je vyvinutá v celé ploše dobývacího prostoru. Ve větší části dobývacího 

prostoru je spojená se slojí č. 39a v mohutný slojový komplex s mocností až 12 m. 

V předmětné oblasti jsou sloje č. 39a a č. 40 od sebe odděleny až 30 m mocným 

proplástkem tvořeným zejména pískovci. Průběh linie spojení obou slojí je interpretován 

zejména z důlních jádrových vrtů, pouze v jihozápadní části dobývacího prostoru byl 

průběh odštěpování sloje č. 39a od sloje č. 40 ověřen i ražbami. Sloj č, 40 byla ověřena 

řadou průzkumných vrtů, jámami ČSM Sever  i Jih, překopy, chodbami i poruby. 

V 0. kře je sloj č. 40 vyvinuta samostatně a mocnost sloje kolísá od 200 cm do 840 cm. 

Připojování sloje č. 39a ke sloji č. 40 začíná v severovýchodní oblasti 2.a kry. V oblasti 

samostatného vývoje se mocnost sloje č. 40 pohybuje od 240 cm do 840 cm s nárůstem 

směrem k západu. Ve střední části 2.a kry a v jihozápadní oblasti 2.b kry dochází 

k lokálním poklesům mocnosti sloje až na 200 cm. Ve 3. kře je sloj č. 40 vyvinuta 

v samostatném vývoji pouze západně od jižních jam a její mocnost se pohybuje od 200 cm 

do 550 cm, s poklesem směrem k severu. V oblasti spojených slojí č. 39a + 40 ve 3. kře 

jsou mocnosti tohoto mohutného komplexu poměrně stabilní a v průměru se pohybují 

kolem 950 cm. K poměrně prudkému poklesu mocností dochází ve 3. kře v blízkosti 

rozsáhlého tělesa pestrých vrstev. V oblasti 4. kry mocnosti sloje č. 40 v samostatném 

vývoji kolísá od 440 cm do 1060 cm s poklesem směrem k jihu. Sloj je postižena výskytem 

pestrých vrstev zejména v jižních částech důlního pole. K úplnému vypestření sloje 

dochází v jihozápadní části 5. kry a v jižním křídle 4. kry. Podle charakteru nadloží,  

ale i zkušeností s již prováděných ražeb, porubů a také z okolních dobývacích prostorů, lze 

i do budoucna předpokládat horské otřesy při provádění hornické činnosti v této sloji. 

V budoucnosti se s dobýváním sloje č. 40 počítá ve všech krách dobývacího prostoru Dolu 

ČSM, vyjma 1. kry, kde výrazné tektonické porušení nedovolí ekonomické vydobytí 

těžené suroviny. V oblasti 0. kry se počítá s vydobytím 4 porubních bloků. V oblasti  

2.a kry se již částečně předpokládá dobývání ve slojovém komplexu 39a + 40 na dvě 

dobývané lávky. Ve slojí č. 40 zde bude vydobyto celkem 7 porubů. V západní části  

2.b kry, kde je sloj č. 40 vyvinuta samostatně, se předpokládá vydobytí 4 porubů  
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a ve východní části budou dobývány ve dvou lávkách  2 poruby. Ve 3. kře  se předpokládá 

vydobytí celkem 10 porubů ve dvou lávkách. Jejich definitivní konfigura a mocnostní 

rozsah bude závislý na tektonické členitosti uvnitř kry. Dále se do budoucna předpokládá 

s dobýváním v jámovém pilíři závodu Jih i Sever. V ochranném pilíři jam (OPJ) závodu 

Jih budou vydobyty celkem 4 poruby. V ochranném jámovém pilíři závodu Sever  

se předpokládá dobývaní bezpoklesovou metodou. Metodou tzv. chodbicování 

v samostatné svorníkové výztuži bude vydobyto cca 20% uhelných zásob v OPJ. Metoda 

bez vlivu na jámové stvoly je nutná vzhledem k dlouhodobé potřebnosti jámových stvolů. 

Stejná dobývací metoda se také předpokládá při dobývání ve 4. kře. 

3.2 Charakteristika předmětné oblasti 

Porubní blok č. 401 305 je situován ve 3. kře, v blízkosti ochranného pilíře jam závodu Jih, 

stanoveného pro slojový komplex slojí č. 39a a č. 40. Porub se nachází v blízkosti kerné 

tektonické poruchy „C“. Jmenovaný porub bude dobýván v první lávce slojového 

komplexu slojí č. 39a + 40 (512 + 504) jež náleží vrstvám sedlovým karvinského 

souvrství. Tento mohutný slojový komplex dosahuje mocností od 770 do 1020 cm, 

v průměru 930 cm. Dobývaná mocnost, dle předpokladu nasazení technologie, se bude 

pohybovat kolem 500 cm. V aktivní ploše porubu se očekává přechod série tektonik 

s výškou skoku až 5 m. Dle vývoje tektonik v nejbližší nadložní dobývané slojí č. 32  

lze přepokládat postupný nárůst výšky zdvihu na tektonikách východním směrem. Směr 

vrstev je SSZ – JJV, úklon vrstev je v průměru 10° k VSV. Sloj je poměrně čistá, 

s výskytem jednoho až dvou anorganických proplástků s celkovou mocností do 20 cm. 

Popelnatost sloje je nízká a pohybuje se do 5 %. Z hlediska chemicko – technologických 

vlastností uhelné hmoty se jeví sloj jako značně nestálá. Vlastnosti se mění jak ve směru 

horizontálním tak vertikálním. Sloj je tak zařazována do IV a III obchodní skupiny, obsah 

prchavé hořlaviny se pohybuje kolem 22,3 %, index puchnutí dosahuje hodnot 3,0  

a dilatace osciluje kolem hodnoty 0, v průměru -18. Obsah síry nepřesahuje 0,6 %. Pevnost 

sloje se pohybuje kolem 20 MPa. Nadloží sloje č. 39a + 40 je tvořeno prachovcem  

až po nejbližší nadložní sloj č. 38b ve vzdálenosti od 4 do 5 m. Vzhledem k obsahu SiO2  

je nadloží č. 39 + 40 řazeno do kategorie I. Podloží sloje č. 39 + 40 je tvořeno prachovcem. 

Nejbližší podložní slojí je sloj č. 499, která je vyvinuta nebilančně. Mezislojová vzdálenost 

mezi slojemi č. 40 a č. 499 se pohybuje v rozmezí 15 – 20 m. Vzhledem k obsahu SiO2 
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je podloží sloje č. 39 + 40 řazeno do kategorie I. Výskyt přírodních minerálních a léčivých 

vod se nepředpokládá. Sloj č. 40 byla v předmětné oblasti prozkoumána poruby, překopy, 

chodbami ve sloji a řadou průzkumných důlních vrtů. 

 

 

Obr. č. 2 - Štěpení sloje č. 39a(512) a č. 40 (504) v dobývacím prostoru Dolu ČSM. 

Vybarvená plocha označuje oblast ve které je sloj č. 40 spojená se slojí č. 39a v jeden 

slojový komplex (podle Pavlíka a Waclawika  1999) 
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4. Návrh dobývání zásob ve sloji č. 40 s návrhem technologie [1] 

4.1 Základní údaje porubu401 305 [12] 

Rozměry porubu:  

Prorážka 196,2 m 

Směrná délka 550 m 

Porub bude ukončen na spojnici úvodní třídy č. 401 325 (st. 215 m) a výdušné třídy  

č. 401 345 (st.35 m). 

Maximální mocnost  490 cm 

Minimální mocnost  338 cm 

Porubové ukazatele: 

Rubatelná plocha  105 954 m² 

Vytěžitelné zásoby 596 839 t 

Průměrná mocnost čistá 9,3 m 

celková 9,5 m 

dobývaná 4,3 m 

Pokos 0,8 m 

průměrná kapacita pokosu 955 t 

Plánovaná denní těžba 5 400 (6 300) t/24h 

4.2 Předpoklad těžby [1] 

Přepokládaná těžba porubu č. 401 305 za den se vypočítá ze vztahu: 

T = l ∙  ∙P ∙n ∙γ=(t/24h) 
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T – předpokládaná denní těžba (t / 24h) 

γ – měrná hmotnost uhlí na Dole ČSM je 1,327(t / m³) 

 – mocnost sloje (m) 

P – šířka záběru (m) 

n – počet cyklů  

l – délka porubu (m) 

T = 196.4,3.0,8.6(7) .1,327 = 5 368 ≈ 5 400(6 300)  

4.3 Výpočet potřebného odporu výztuže 

Potřebný odpor, který má porubní výztuž vyvinout, aby nedošlo k nadměrné konvergenci 

stropu s počvou, a neřízeným závalům se určí ze vztahu [10] 

R=γ0.W.Koz.Kz.KS.  [kNm
-2

] 

γ0- objemová tíha nadloží [kNm
3
] 

W – dobývaná mocnost sloje [m] 

KOZ – součinitel opožďování závalu kat. II  KOZ = 1 +  

KZ – součinitel charakterizující způsob likvidace vyrubaného prostoru pro řízený zával 

KS  - součinitel vlivu samonosnosti horninových vrstev pro řízený zával 

K   - součinitel nakypření vrstev hornin kategorie nadloží II 

L – šířka udržovaného porubního prostoru [m] 

Dosazené hodnoty byly určeny nebo vypočteny dle literatury [10] 

R = 25.4,3.1,562.1.0,5.  = 494 [kNm
-2

] 
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Bezpečnost vyztužování  

 b =  =  = 1,62 

Rmax– maximální odpor výztuže [kNm-2
] 

R – potřebný odpor výztuže [kNm
-2

] 

4.4 Výpočet opožďování závalu 

Výpočet maximální vzdálenosti, na které má dojít k vývinu prvního závalu po zahájení 

dobývání [10]. 

Lmax =  = 20,8 [m] 

Lmax – maximální vzdálenost, na které má dojít k vývinu prvního závalu [m] 

L     - šířka udržovaného porubního prostoru [m] 

Výpočet maximálního přípustného opoždění závalu za závalovou hranou  

X = .L – = 5,7 [m] 

X - maximální přípustné opoždění závalu za závalovou hranou [m] 

δ - úhel, který svírá zálomová plocha se svislicí (dle příslušných tabulek  15°) 

 

4.5  Technologické vybavení porubu 

Vzhledem k výše uvedeným hodnotám mocnosti sloje, je v podmínkách Dolu ČSM 

přistupováno k výběru technologie na základě DTP. V tomto případě jsem vycházel 

k navržení vhodné technologie ze zkušenosti z porubu č. 402 302/1, kdy byl poprvé  

na Dole ČSM nasazen vysoký dobývací komplex Bucyrus v rámci programu POP 

2010.V porubu č. 402 302/1 byla nasazena výztuž Bucyrus 2600/5500,stěnový 

dopravník PF 4//1132, podporubový dopravník PZF - 11 s pevným spojením. Drtič 

DU 3 P5, jenž je součástí podporubového dopravníku. Odtěžení z porubu pásovými 
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dopravníky šířky 1200 mm.Na základě těchto zkušeností a volné technologie 

přichází do úvahy překliz stejné technologie z porubu č. 402 302/1. Bude se jednat 

o druhé nasazení tohoto komplexu na Dole ČSM závod Jih. Situace oblasti 40 sloje 

3. kry je znázorněna v příloze č. 2. 

 

4.6Strojní část vybavení porubu [5] 

Dobývací metoda:   Směrné stěnování na řízený zával 

Druh výztuže v porubu:  Mechanizovaná výztuž Bucyrus,  

postupně od spodní úvratě k vrchní úvrati:3 ks Bucyrus DBT 2600/5500prodloužená, 

107 ks Bucyrus DBT 2600/5500,3 ks Bucyrus DBT 2600/5500prodloužená.Celkem bude 

umístěno 113 ks mechanizované výztuže. Na úvodní chodbě č. 401 325 bude 1 ks 

chodbové sekce Glűckauf  2,2. - 4,2. Vzdálenost výztuže střed od středu – 1,75 m 

 

Obr. č. 3: posuvná výztuž firmy Bucyrus s rozsahem 2,6 – 5,5m 
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Rozvod Bucyrus:   Ovládaní typu PMC – R, 

elektrohydraulické skupinové v automatickém provozu s možnosti individuálního ovládaní 

z horní sekce spodní sekci. 

Dobývací stroj v porubu:  Eickhoff typ SL 500 (1215 kW/3300 V),  

rozpojovací válce ø 2500 mm, účinný pokos 870 mm, nože Kromenauer, druh  

postřiku – frézy s vnitřním postřikem dle schvalovacích dokladů k frézám, zajišťování 

dobývacího stroje v úklonu – brzdy součástí kombajnu, v porubu rozvod vody Js 50 mm, 

„C“ odbočky rozmístěny každých 40 m. 

 

Obr.č. 4 : Dobývací kombajn SL 500 firmy Eickhoff 

 

Příslušenství dobývacího stroje: Dálkové ovládání typu EICKHOFF, chlazení motorů 

a postřiky hadicí Js 32 mm napojenou s vysokotlakého vodního rozvodu DN65 PN100  
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na úvodní třídě č. 401 325, odpad hadicí Js 25 mm, kabelový ukladač šíře 205 mm 

(zahrádka šíře 235 mm) 

 

Porubový dopravník:  PF 6/1042,  

délka dopravníku – 190 m. Boční plechy výšky 1,6 m s ozubnicí JUMBOTRACK. Spodní 

pohon – boční výsyp, 1x převodovka rovnoběžná typu KP 30 CST na zával, 1x el. Motor 

500 kW/3,3 kV, lyžina BUCYRUS, pevné spojení s PZF 11. Vrchní pohon – vratný pohon 

– 1x převodovka rovnoběžná KP 30 CST na zával, 1x el. Motor 500 kW/3,3 kV, lyžina 

BUCYRUS. 

Příslušenství dopravníku:  Překládání dopravníku bude prováděno tlačnými válci 

mechanizované výztuže. Překládací zařízení pohonu: spodní pohon – pevné spojení s PZF 

11, vrchní pohon – tlačnými válci mechanizované výztuže.Kotvení pohonu bude zajištěno 

vlastní váhou dopravníku, podélný posun dopravníku je eliminováno třecími silami. Přívod 

chladicí vody el. motorů z porubového rozvodu vody Js 50 mm a odvod hadicí  

min. Js 20 mm do vysokotlaké čerpací stanice 540 31 / 1. 

Hydraulické agregáty:  Stanice hydraulických a vodních čerpadlových 

agregátů na chodbě č. 540 31/1,hydraulická část – 3 ks plunžrových čerpadel HAUHINCO 

EHP – 3K 200/53 FL, 3 ks el. Motor 200 kW/ 1000 V, 1 ks zásobní  

a míchací nádrž emulse 3700 l s integrovanou nádobou koncentrátu, 1 ks zásobní nádrž 

emulze 3000l. Rozvod VT 1x DN 70 PN 350 (červené označení), NT 1x DN 80 PN 40 

(zelené označení). Emulzní kapalina Hydrocor GS 460NH, min. koncentrace 1,5 %. 

Vodní část – 3 ks plunžrových čerpadel HAUHINCO EHP – 3K 125/62 FL, 3 ks el. Motor 

75 kW/1000 V, 1 ks zásobní nádrž vody 2500 l. Rozvod VT 1x DN 65 PN 100 (modré 

označení), NT 1x DN 50 PN 40 (černé označení) 

Typ a umístění čerpací techniky:v oblasti porubu č. 401 305 mít k dispozici čerpadla dle 

projektu odvodnění, v proláklinách čerpadlo NORA. 
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4.7 Odtěžení 

Sběrný dopravník:   Podporubové zařízení s energovlakem PZF – 11 

(PF4/1132, FITE), délka cca 56 m, 1x převodovka KP 25/30 od uličky, 1x el. Motor 

260/520 kW/3,3 Kv. 

Překládací zařízení součásti PZF 11, na boční plechy Před drtič směrem k porubu 

instalovat plenicí vrátek (podle dokumentace FITE) 

 

 

Obr. č. 5: Podporubové zařízení PZF 11-PF4/1132 firmy Fite 

 

Energovlak:    Část posazena na PZF – 11, zbytek v trafostanici  

na překopu č. 540 31/1, 3x kabelový vozík nad pásem, na technologické ZD 24 z 2 m sekcí 

s ozubením s aretačním krokovacím zařízením AKZ P1 (FITE),flexibilní vedení kabelů pro 

vedení kabelů a hadic k pohonu PZF 11, 2x filtrační stanice podél PZF11 kabely  

a hadice vedeny ve vedeních na bočních pleších až k porubovému dopravníku pevné 

spojení s pohonem porubového dopravníku.                                                                   

Drtič:     DU 3 P5 pravý (1x 250 kW/3,3 kV),  

bezpečnostní závoru instalovat ve vzdálenosti min. 7,5 m před drtičem t. zn. na osmý žlab 

(1x 1,5 m + 4x 0,75 m + 2x 1,5 m) před drtičem (min. dvojnásobná dráha dojezdu 

dopravního řetězu po vypnutí SB THD závorou), v úseku mezi závorou a drtičem zvýšené 
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boční plechy z obou stran s horním zakrytím mříží včetně blokovacích lanek dle nařízení 

SBS. 

4.7.1 Pásové dopravníky  

Na třídě 401 325: navrhuji nasazení pásových dopravníků DP 1200/1 s pohony ve staničení 

cca 160 m, 5 m. Na pásové pohony instalovat převodovky typu PKO 75 P 5 – 6 (2,5 – 3,15 

m.s-1), motory 100 kW/500V. Tyto dopravníky budou s postupem porubu postupně 

zkracovány  

a likvidovány. Na prvním dopravníku od porubu instalovat napínací zařízení pro možnost 

vytváření větších zkracovacích délek pasového potahu.Dále pak na stávající centrální 

odtěžení na třídách 540 32, 540 30/1, 401 290, 401 382, 4612 a zásobníku č.13 

na 4. patře – 630m. 

Doprava materiálu:   Po ZD 24 (B, C, C / 100), ZD 34 D z překladiště  

č. 5204, eventuálně z centrálního překladiště č. 4615 pomocí LZH. 

Pohotovostní sklad olejů a tuhých maziv: není plánován. 

Čerpání:    V oblasti porubu 401 305 mít k dispozici čerpadla dle 

projektu odvodnění, v proláklinách čerpadlo XDA 2“ (NORA). 

Doprava osob:   Bude zajišťována lokomotivní kolejová doprava osob 

do 2.b kry po 5. patře (-800 m), na nástupiště č. 5204, s přestupem na dopravu osob po ZD 

pomocí LZH na nástupiště na úvodní chodbu č. 401 325, poblíž porubu. 

Současná doprava ZD a pásovými dopravníky bude povolena za dodržení 

podmínek:Dopravníky musí být ovládány automaticky (MJM – APD) a vybaveny 

vlastním návěštním zařízením. Závěsné lokomotivy, zabezpečující dopravu po ZD, musí 

být vybaveny přídavným zařízením pro dávání návěští tj. světelným majákem schváleného 

typu s mžikovou signalizací. Obsluhy pásů a ostatní zaměstnanci, zdržující se na dopravní 

cestě, se musí po obdržení mžikového návěští odebrat do bezpečného úkrytu, kde vyčkají  

na ukončení dopravy po ZD. Nemohou-li tak učinit musí postupovat v souladu 

s ustanovením dopravního řádu pro dopravu závěsnými lokomotivami po ZD. 
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Umístění zarážek:   Úvod -  30 m od konce ZD, výduch -  30 m od konce 

ZD dále dle BP  

Způsob signalizace v porubu: APD 1 (umístěna na dopravníku) 

4.8Opatření před zahájením dobývaní 

Součástí TP pro dobývaní porubu č. 401 305 musí být projekt odvodnění, opatření proti 

otřesům schválená závodním dolu, zvláštní opatření pro provádění nepravidelné 

bezvýlomové trhací práce v uhlí schválená závodním dolu, zvláštní protizáparové opatření 

pro dobývaní porubu č. 401 305 schválena závodním dolu a zvláštní opatření  

pro zavlažování porubu č. 401 305 schválená závodním dolu. 

4.9Požadavky před zahájením vybavovacích prácí 

Zpracovat harmonogram vybavovacích prací pro porub č. 401 305 s detailním 

harmonogramem zajištění jednotlivých strojních uzlů pro vybavení porubu č. 401 305, 

včetně termínu, zodpovědnosti a finanční náročností. 

Provést přibírku počvy na chodbě č. 540 32 v úsecích s nedostačujícím průřezem důlního 

díla. 

Případné odchylky, změny a nové návrhy konzultovat s mechanikem provozu rubání, 

vedoucím provozu rubání popř. závodním dolu. 
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5.Bezpečnostní opatření, protiotřesová a protizáparová opatření,větrání, 

degazace, klimatizace 

5.1.Bezpečnostní opatření a ostatní ustanovení [6] [7] 

Rozsah pracoviště a vymezení odpovědnosti: 

a) do vzdálenosti 50 m od porubu + porub – předák + TD 

b) dopravní trať, odtěžení – dle dopravního řádu, obsluha zařízení 

c) ostatní pracoviště – vedoucí pracovní skupiny 

Vzhledem k zajištění bezpečnosti při dobývání v oblasti větrání je nutno věnovat zvýšenou 

pozornost kontrole možného vzniku metanových vrstev v porubu a ve výdušném větrním 

proudu porubu na výdušné chodbě č. 401 345 při likvidaci porubu, v případě zjištění 

instalovat duvky. 

Místa s nebezpečím požáru: Pohony a vratné stanice dopravníku. 

Bezpečnostní opatření:  Čištění a vystříkaní vodou. 

Zavlažování:  Dlouhými vrty z úvodní a výdušné třídy porubu. 

Zneškodňování uhelného prachu:  

 1) při dobývaní  postřikem dobývacího kombajnu 

 2) při překládce sekcí  postřik v sekcích 

 3) ve výdušných větrech vodní mlžnou clonou 

 4) přesyp a drtič  postřiky u místa vzniku 

Likvidace uhelného prachu: Vymezuje se zodpovědnost za zneškodnění uhelného 

prachu poprašováním inertním prachem pro předáky porubu na úvodní a výdušné třídě  

do vzdálenosti 50 m od porubu. 

Ochrana zaměstnanců ve výšce nad 1,5 m:Ve výšce nad 1,5 m se můžou zaměstnanci 

pohybovat po pracovní plošině s použitím např. žebříku. 
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Pohotovostní sklad hořlavých kapalin a tuhých maziv:Nebude zřízen. 

Hořlavé kapaliny (oleje) a tuhá maziva je možno skladovat v množství pro spotřebu jedné 

směny budou dopravovány v maloobjemových nevratných obalech a dočasně odkládány na 

určeném místě na úvodní chodbě č. 401 325. Manipulovat s oleji a tuhými mazivy mohou 

jen určení zaměstnanci. Přelévat hořlavé kapaliny (oleje) je možno v místě spotřeby 

z přepravních nádob do převodovek nebo olejových van strojů. K přelévání použít nálevky, 

případně olejová čerpadla. Zakazuje se vyčerpávat z uzavřené nádoby hořlavou kapalinu 

přetlakem stlačeného vzduchu nebo plynu. Přepravní nádoby musí být, s výjimkou 

přelévání do strojních zařízení, trvale uzavřeny a to i když jsou prázdné a po ukončení 

směny vyvezeny na povrch. Místa s náhodně rozlitým nebo uniklým olejem nebo 

znečištěná mazivy musí být ihned vyčištěna. Pro likvidaci rozlitého oleje vytvořit zásobu   

(cca 10 kg) absorpční látky (vapexu) a tuto umístit v přenosné nádobě v místě dočasného 

odkládaní na určeném místě na úvodní chodbě č. 401 325. Pro dočasné uložení použitého 

vapexu, čisticích prostředků  a kontaminované horniny umístit rovněž ve výše uvedeném 

místě označenou nepropustnou uzavíratelnou nádobu. Obsah této nádoby musí být 

minimálně jednou za týden vyvezen na povrch. 

Zajištění strojního zařízení:Při manipulaci na strojním zařízení musí být stroj zablokován 

a vypnut přívod elektrické energie na stykači, stykač musí být označen tabulkou nebo 

popisem křídou s nápisem „Nezapínat na zařízení se pracuje“ 

Zajištění pracoviště při opravě dobývacího stroje:Způsob zajištění prostoru pro opravu 

a organizaci prací stanoví předák nebo technik dle místních podmínek. Pro zajištění stropu 

použít dřevěné respy, nebo TH roviny a stojky typu SH, pažit lupánkama nebo odkory, 

pilíř zajistit proti vypadnutí. Dřevěné respy, popř. TH roviny používané při zajišťování 

budou budovány s max. roztečí 1,0 m. Obsluha kombajnu (kombajnéři s pomocníkem)  

je povinná zdržovat se v bezpečném prostoru dle místních a okamžitých podmínek,  

ze kterého může sledovat a ovládat dobývací kombajn. Ostatní zaměstnanci musí v době 

jízdy dobývacího kombajnu dodržovat od něj bezpečnostní vzdálenost 10 m.Při použití 

vrtacích kladiv NVK 03 nesmí přesáhnout max. doba jednotlivé expozice 40 min. a musí 

na ni navazovat min. 20 min. přestávky, při použití sbíjecích kladiv SK 9 nesmí přesáhnout 

max. doba jednotlivé expozice 15 min. a musí na ni navazovat min. 10 min. přestávky (jiné 

práce bez použití vibračních nástrojů). 
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Ochrana zaměstnanců proti prachu, hluku a ochrana zraku:Všichni zaměstnanci 

fárající do dolu včetně THZ a kontrolních orgánů musí být vybaveny protiprašným 

respirátorem schváleného typu. Protiprašný respirátor musí zaměstnanci používat při všech 

zjevných prašných pracovních operacích a za jeho používání je odpovědný sám 

zaměstnanec. Jedná se především o vrtání, práci se sbíjecími kladivy a nakládání rubaniny, 

při vyuhlovacích pracích, přesouvání a plenění mechanizované výztuže a plenění TH 

výztuže za postupujícím porubem. Dále pak ještě při poprašování tříd a čištění pásových 

dopravníků apod. Kontrolu respirátorů a jejich používání musí provádět v každé směně 

předák a směnový technik. Namátkově všichni fárající THZ. Zaměstnanci se musí chránit 

osobními ochrannými pomůckami proti hluku zejména při těchto pracovních  

operacích – práce s pneumatickými nástroji (vrtání, sbíjení, apod.), při obsluze vrátku  

a čerpadel, při obsluze dobývacího stroje apod. Zaměstnanci si musí chránit zrak 

ochrannými brýlemi nebo ochranným štítem zejména při těchto pracovních  

operacích – sekání sekáčkem, rozbíjení kusů horniny kladivem, při práci na hydraulickém 

rozvodu a pod. 

Důlní vodovod:  DN 100 mm, „B“ odbočky na začátku a na konci SVO, „C“ 

odbočky co 50 m na chodbách s pásovou dopravou, na chodbách s pásovou dopravou 

s úklonem větším než 5 ve vzdálenosti nejvíce 40 m, v ostatních důlních dílech nejvíce  

200 m, 5 m od posledního pásového výložníku ve směru proti proudění důlních větrů, 

nejvíce 50 m od porubu na jeho vtažné i výdušné straně a na konci každé větve důlního 

požárního vodovodu. 

Hasicí přístroje:   Rozmístění a počet kusů bude situováno dle bezpečnostních  

předpisů. 

Požární vozy:  V požárních skladech v dole na 3. a 4. patře a na povrchu. 

V porubu:   Rozvod požární vody Js 50 mm, „C“odbočky max. co 40 m. 

Hadicové skříně:Na úvodní a výdušné chodbě porubu do maximální vzdálenosti 50 m  

od spodní a horní úvratě porubu. V místě skladování hořlavých kapalin a tuhých maziv.  

Na úvodních chodbách činného porubu u všech pásových dopravníků, které jsou umístěny 

v úseku mezi porubem a větrní základnou. Na začátku a konci SVO. 
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Vybavení hadicové skříně:3 ks požární hadice C 52 (kus á 20 m), 1 ks klíč na spojky  

a šroubení, 5 ks objímka na hadici C 52, 1 ks kombinovaná proudnice, 1 ks přechod B/C. 

V místě umístění hadicové skříně musí být zajištěna možnost odběru požární vody 

z důlního požárního vodovodu. 

 

Obr.č. 6 Hadicová skříň 

Kamenný prášek:  200 kg do 100 m od pracoviště, 30 kg co 50 m podél 

pásových souprav a u pohonů, u vrátku, a stykačů, 50 kg pohotovostní sklad olejů  

a mazadel a u hydraulických agregátů. 

Ochrana proti přenosu výbuchu uhelného prachu:Porub č. 401 305 bude chráněn proti 

přenosu výbuchu uhelného prachu protivýbuchovými uzávěrami. Tyto PVU budou 

v provedení soustředěné vodní. V příloze č. 1 je zakresleno rozmístění PVU pro fázi 

zahájení dobývání.  

Opatření u hranic DP: Projektovány porub č. 401 305 je situován mimo důlní 

ochranný prostor. Exploataci výše uvedeného porubu nedojde k ovlivnění bezpečností 

práce a provozu v sousedních prostorech. Nevztahují se pro něj žádná další opatření. 

Opatření při vstupu do otevřeného prostoru:Vstup zaměstnanců do otevřeného prostoru 

je bez provedení jeho zajištění zakázán. Maximální otevřený prostor  

v porubu -1,4 m, maximální vzdálenost pilíře od zálomové hrany- 8,5 m. Zajištění uličky 

bude provedeno stropnicí mechanizované výztuže. Do prostoru mezi bočními plechy 

porubového dopravníku a pilířem je v době jízdy dopravníku vstup zakázán. Práce 

zaměstnanců v prostoru mezi bočními plechy porubového dopravníku a pilířem je možno 
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zahájit až po zastavení porubového dopravníku a jeho zajištění proti rozjetí. Za přítomnosti 

stálého dozoru nejprve provést obtrhání a oklepání stropu a pilíře nářadím s dlouhou 

násadou, opticky zkontrolovat stav stropu a pilíře se zaměřením hlavně na jeho soudržnost 

( pukliny, střihy apod. ). Teprve poté následuje zajištění stropu. Strop bude zajištěn pomocí 

TH rovin. TH rovinu zavrtat do pilíře, kolmo na směr porubového dopravníku tak,  

aby byla zavrtána do hloubky min. dvou pokosů, tzn. min. 1,6 m. Druhou TH rovinu 

instalovat nad sekci tak, aby byla založena nad stropnicí sekce min. 1,2 m. Provést spojení 

těchto dvou TH rovin, zasunutím do sebe v délce cca 0,4 m. Spoj se zajistí dvěma 

třmenovými spoji. V případě, kdy nelze TH rovinu zavrtat (snížená mocnost sloje) lze 

použít zajištění stropu nad uličkou pomocí TH roviny instalované na stropnici sekce tak, 

aby nemohla být zasažena řezným orgánem kombajnu. TH rovina musí být založena  

na stropnici sekce min. 1,2 m. Při projíždění v takto zajištěných úsecích je nutno věnovat 

zvýšenou pozornost při obsluze kombajnu. Způsob provedení stanoví po zhodnocení 

místních podmínek předák nebo směnový tech. dozor. Ve výšce nad 1,5 m se zaměstnanci 

smí pohybovat pouze po pracovní plošině s požitím žebříku. Směnový dozor a všichni 

THZ provádějící kontrolu pracovišť musí věnovat zvýšenou pozornost dodržování zákazu 

vstupu mezi pilíř a boční plechy porubového dopravníku v době jeho jízdy a zajištění místa 

práce na pilíři.Práce na zajišťování otevřeného prostoru se považují za práce se zvýšeným 

nebezpečím a budou prováděny za přítomnosti stálého dozoru. Stálý dozor bude vykonávat 

směnový předák, pokud směnový THZ neurčí jinak. Jako otevřený prostor se považuje  

i prostor při vyuhlovací jízdě za kombajnem v délce 25 m, který bude zajištěn potažením 

výztuže. Vstup zaměstnanců do tohoto prostoru je bez provedení jeho zajištění zakázán. 

Způsob zajišťování výklenku: Bude řešeno provozováním kaplových sekcí. 

Výklenky nebudou realizovány. 

5.2 Způsob zajišťování styku porub/chodba [7]: 

Úvodní chodba:  Bude zajištěna pomocí chodbové sekce GLUCKAUF 2,2 – 

4,2, stropnic a strunových svorníků délky 9 m s roztečí max. 2,0 m na pilířovém boku a 4 

m na závalovém boku úvodní, viz. Příloha č. 3 
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Výdušná chodba:  Bude zajištěna pomocí rovinového tahu zajištěného pomocí 

svorníku IR 4B a v případě zvýšených tlakových projevů pobudováním stojkami typu SHZ 

dle Přílohy č. 4. 

Ve st. 260 m až 390 m zajistit strop pomocí stropnic a strunových svorníků IR 4B délky 9 

m s roztečí max. 2 m na pilířovém boku a 4 m na závalovém boku výdušné chodby  

viz Příloha č. 4. 

V případě zvýšených tlakových projevů instalovat podél pilíře v předpolí porubu v délce 

min. 3 m TH rovinu pod budovanou SHZ s roztečí max. 1 m. Způsob provedení stanoví  

po zhodnocení místních podmínek předák nebo směnový technický dozor viz Příloha č. 5. 

Způsob zajišťování míst zvýšených horských tlaků, tektonických poruch a v místech 

vypadlého stropu. Zajištění předstihu zavrtáváním svorníku, rotorů, TH rovin,  

resp, případně prolepením umělými pryskyřicemi. Místa s vypadlým stropem vyhráňovat. 

Způsob zajišťování stanoví dle místních podmínek technický dozor nebo předák směny. 

Způsob zajišťování prostorů s pohony stěnových dopravníku:Pomocí chodbové sekce, 

stropnic a strunových svorníků délky 9 m s roztečí max. 2 m na pilířovém boku a 4 m  

na závalovém boku úvodní třídy dle přílohy č. 2. 

Odebírání bočních oblouků TH výztuže úvodní a výdušné chodby před porubem smí být 

prováděno před dojezdem kombajnu do vrchní resp. spodní úvrati a to na vzdálenost  

max. dvou překládek. Výztuž s odebraným bočním obloukem musí být zajištěna výše 

uvedeným způsobem. 

Způsob zajišťování uhelného pilíře:Bude se provádět sešitím dřevěnými tyčemi, 

rozmístění tyčí stanoví technický dozor nebo předák směny. Převěsy a uhelné střihy 

hrozící vyjetím z pilíře musí být obtrhány. Z úvodní a výdušné chodby je možno zajišťovat 

pilířový bok pomocí sklolaminátových svorníků typu FIB 24/30. Místa s tímto 

zabezpečením určí technický dozor nebo předák. 

Způsob zajišťování úvodní a výdušné třídy před postupujícím porubem:Úvodní třídu 

zajistit pomocí stropnic a strunových svorníků délky 9 m s roztečí 2 m na pilířovém boku  

a 4 m na závalovém boku úvodní třídy. Zajišťování pomocí stropnic a strunových svorníků 

IR 4B provádět min. 10 m + denní postup před porubem. Výdušnou třídu zajistit pomocí 
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pásu TH rovin zajištěného pomocí svorníků IR 4B a v případě zvýšených tlakových 

projevů pomocí hydraulických stojek typu SH, hustotu budování a předstih před porubem 

určí dle místních podmínek směnový technik anebo předák. 

Ve st. 260 m až 390 m zajistit strop pomocí stropnic a strunových svorníků IR 4B délky  

9 m s roztečí max. 2 m na pilířovém boku a 4 m na závalovém boku výdušné chodby  

viz Příloha č. 4. Zajišťování stropnic a strunových svorníků bude min. 10 m + denní postup 

před porubem. 

Množství a místo uskladnění materiálu pro porub: 

Zásoba na 24 h bude uskladněna 150 m od porubu. 

Tabulka č.1. Materiál pro porub 

 Lupánky (ks) Respy 3 m (ks) Respy 4 m (ks) 

Úvodní třída 30 20 20 

Výdušná třída 20 20 20 

     

5.3 Likvidace tříd 

Úvodní č. 401 325:  bude pleněn boční oblouk TH výztuže s denním postupem 

Výdušná č. 401 345:  budou pleněny TH výztuže s denním postupem kromě úseku 

ve st. 260 m až 390 m. 

5.3.1 Postup před pleněním TH výztuže za postupujícím porubem [3] [4] 

Před demontáží posledního dílu rovinového respového tahu od závalového prostoru, 

provést podbudování každého stropního TH oblouku, který byl tímto tahem zajištěn, 

samostatnou hydraulickou stojkou typu SH. Po zajištění je možno zahájit demontáž 

posledního dílu rovinového respového tahu. Vzhledem k použití chodbové sekce na úvodní 

chodbě, bude TH výztuž resp. boční oblouk TH výztuže na pilířovém boku chodby možno 

plenit při upnuté chodbové sekci. 
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Při plenění TH kompletů dodržet následující: 

-plenit zásadně pouze jeden boční oblouk TH výztuže 

-spojovací materiál uvolňovat z bezpečného místa (před pleněním demontovat pouze     

pilířovou stranu) 

- povolování výztuže provádět na 1 TH oblouku a jedné straně tak, že se při povolování 

nesmí zaměstnanci pohybovat v možné dráze pohybu matice třmenového TH šroubu 

v případě jeho utržení, (případně uvolňované matice třmenových TH šroubů překrýt pásem 

z pásového potahu) 

- vyplenit pilířový boční oblouk 

- plenit pomocí VP 40 umístěným min. 15 m od místa plenění, ukotveného a opatřeného 

zabranou zajišťující obsluhu v případě poškození lana úvazku v souladu s provozní 

dokumentací 

- místo plenění předem řádně smočit vodou, při plenění mít v činnosti mlžně dělo 

- při plenění se v okruhu 15 m nesmí provádět žádné práce, signalizace k vratkaři – ruční 

návěští osobní svítilnou, po zapnutí háku lana plenícího vrátku na pleněnou výztuž se 

po dobu strojního plenění do vytažení výztuže na bezpečné místo nesmí nikdo  

ze zaměstnanců pohybovat nebo setrvávat mezi místem plenění a plenicím vrátkem 

5.4 Protiotřesová opatření [8] 

Ve smyslu Vyhlášky ČBÚ č. 659/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je předmětná 

část horského masivu ve 3. kře, jehož součásti je i sloj č. 39 + 40, zařazena do části masivu 

s nebezpečím důlních otřesů (NDO). Proto musí být jednotlivá důlní díla a poruby 

zařazeny do některého ze stupňů důlních otřesů. 

Porub č. 401 305 je zařazen dle Směrnice č. 1/2011 ředitele Dolu ČSM, do 2. a 3. stupně 

nebezpečí otřesů. Zařazení do 3. stupně NDO vyplývá z působení přidatného napětí od 

stařin vydobytého porubu č. 401 303 a hloubky uložení sloje (hloubka uložení sloje: 1120 

m). 
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Vzhledem k litologické stavbě horského masivu v nadloží dobývaného porubu lze 

očekávat, že ke vzniku otřesu by mohlo dojít prolomením vrstev v nadloží sloje č. 39  

popř. i náhlým porušením masivu ve vyšším nadloží. Nelze však vyloučit ani otřes 

s místem vzniku ve sloji nebo jejím blízkém okolí nebo otřes vzniklý kombinací obou 

mechanismů. 

Průběžná prognóza při dobývání výše uvedeného porubu bude prováděna individuálním 

pozorováním, seizmickým pozorováním s průběžným vyhodnocováním a ve 3. stupni 

testovacím vrtáním. Základní preventivní opatření proti nebezpečí důlních otřesů bude 

zavlažování uhelného pilíře. Součásti technologického postupu pro dobývání porubu  

č. 401 305 budou „Zvláštní opatření proti otřesům“ schválená závodním dolu. 

5.4.1 Individuální pozorování protiotřesových opatření 

Individuální pozorování (IP) budou provádět v každé směně všichni pracovníci v porubu  

a na přístupových cestách. Po ukončení směny provede směnový technik zápis  

do pochůzkové knihy o výsledku individuálního pozorování. Zápisy budou denně 

kontrolovány vedoucím úseku. V případě nepříznivých výsledků individuálního 

pozorování je povinen směnový technik nebo předák zastavit práci, odvolat osádku  

na bezpečné místo a podat zprávu na centrální řídicí stanoviště  (CŘS). 

IP bude zaměřeno především na: 

-četnost a intenzitu stropních a pilířových rázů 

-stav uhelného pilíře ( odprýskávání uhlí, vyjíždění pilíře po rázech apod. ) 

-náhle deformace výztuže v porubu a na přístupových důlních dílech 

5.4.2  Vrtné testy (VT) v porubu 

Vrtné testy v porubu budou prováděny o průměru 42 mm. Pravidelné vrtné testy budou 

prováděny ve výchozí prorážce při vybavovacích pracích. 

Navrhuji provádět vrtné testy do pilířového a závalového boku prorážky na hloubku N. 

V místě už nainstalovaných sekcí budou VT provedeny pouze do pilířového boku. První 

VT navrtat do 5 m od poslední nainstalované sekce ve vybavené části prorážky 



Bc. Robert Werner: Návrh dobývání porubu č. 401 305 na Dole ČSM 

 

2011 28 

 

do pilířového boku délky N a další VT vrtat do obou boků ve vybavované části prorážky 

s roztečí max. 15 m v celém úseku plánovaného vybavování za 24 hodin. Zbývající část 

vybavované i vybavené prorážky testovat VT délky N s četností 1 x týdně s roztečí  

co 30 m a přesazováním o 5 m. 

 

5.4.3 Pravidelné vrtné testy při vedení porubu 

Navrhuji provádět vrtné testy v porubu (v pilíři) v celém úseku na hloubku  N + b  s roztečí 

vrtů co 30 m a přesazováním o 5 m tak, aby postupně byla pokryta celá plocha  

před porubní frontou (b – postup porubu za 24h). Při přiblížení se porubní fronty  

na vzdálenost Lo a menší k tektonické poruše „C“ prodloužit vrtné testy v porubu na délku 

No + b. 

5.4.4 Četnost provádění vrtných testů 

VT provádět před každým provozním dnem: za provozní den se pro účely provádění 

prognózy a prevence považuje každý pracovní den, v němž se narušuje rovnovážný stav 

horského masivu v okolí porubu (vyuhlovací a nakládací jízda kombajnu, překládka  

a upínání sekcí apod.). 

VT provádět nejdéle 8 hodin před znovuzahájením dobývání při přerušení provozu na dobu 

24h a déle. 

VT v porubu během vedení porubu budou navrtány i častěji v případě, že postup „b“ bude 

vyčerpán dříve než za 24h (tj. v průběhu provozního dne). 

Pravidelné VT na chodbách č. 401 345, 401 323 a 401 325 při vybavování a vedení porubu 

navrhují provádět do obou boků na hloubku N. Tyto VT provádět ve vzdálenosti 25, 65  

a 117 m před porubní frontou s četností 1 x týdně. 

Pravidelné vrtné testy při likvidaci porubu 

Navrhují provést 1 VT na hloubku N v místě likvidované sekce a současně další VT 

s roztečí co 5 m v přepokládaném úseku plenění za 24h. 
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V předmětné oblasti je prováděno seismologické a seismoakustické sledování s průběžným 

vyhodnocováním. 

5.4.5Aktivní prostředky protiotřesové prevence 

Zavlažování uhelné sloje: 

Plocha porubu bude zavlažena včetně předpolí až do vzdálenosti L od linie ukončení 

porubu v souladu s metodickým postupem GM/05/ZAV. Množství vody na 1 b/m 

zavlažovacího vrtu je stanoveno dle Metodického postupu GM/05/ZEV a činí 453 litrů b/m 

vrtu. Minimální předstih zavlažování z porubních chodeb č. 401 345, č. 401 323  

a č. 401 325 před porubní frontou bude činit L, přičemž zavlažení Lo úseku před porubem 

nesmí být starší více než 3 měsíce. Množství injektované vody stanovují na 340 l/bm vrtu. 

Každý zavlažovaný vrt musí byt trvale označen tabulkou s uvedením čísla vrtu, délky vrtu, 

staničení vrtu, zahájení a ukončení zavlažení vrtu a skutečné množství vody. 

Bezvýlomová trhací práce velkého rozsahu (BTPVR): 

Po výjezdu z výchozí prorážky do 5 m bude provedena BTPVR. Cílem BTPVR bude 

částečná eliminace vlivu přidatných napětí v místě přitíženém od stařin vydobytého porubu 

č. 401 303 v okolí hrany 32. sloje (místa největší kumulace otřesových jevů během ražby 

prorážky č. 401 365). Další BTPVR budou prováděny dle pozorování napěťového stavu 

horninového masívu. 

V případě nepříznivých výsledku VT bude provedeno ověření pásma zvýšeného napětí 

dalšími VT o délce N ve výchozí prorážce porubu a N + b resp. No + b v porubu při jeho 

vedení o délce N resp. No na porubních chodbách s roztečí 10 m na obě strany  

od nepříznivého VT až do navrtání příznivých VT. Mezi takto provedené VT budou 

navrtány další VT stejné délky tak, aby rozteč mezi jednotlivým VT nebyla větší než 5 m. 

Ve všech takto provedených vývrtech bude provedena otřasná odlehčovací práce.  

Pro OOTP bude použitá DBT I. kategorie. 

Účinnost OOTP provedené na základě nepříznivých VT bude ověřena kontrolními VT 

situovanými mezi odpálené vývrty, jejichž délka bude N v porubu během jeho vybavování 

a N + b resp. No + b během jeho dobývaní nebo N na porubních chodbách během jeho 
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vybavování a N resp. No + b během jeho dobývání a roztečí max. 20 m. Ověřován bude 

úsek rozšířený o 10 m na obě strany. 

 V případě, že budou tyto VT nepříznivé, rozhodne  

o dalším postupu geomechanik, Pro realizaci OOTP musí být zpracován samostatný 

technologický postup. 

V případě, že nebude možno navrtat vrty pro OOTP požadované délky bude provedena 

prevence metodou odlehčovacích vrtů (OV) o průměru 200 mm – přednostně budou 

voleny systémy paralelních vrtů s roztečí max. 5 m pro OV o průměru 200 mm. Schéma 

OV bude zpracováno na základě konkrétní situace v dole geomechanikem závodu. Je-li 

hodnocen odlehčovací vrt jako nepříznivý, navrtat min. po jednom dalším OV na obou 

stranách nepříznivého OV. V zahušťování OV s roztečí max. 5 m pokračovat na obě strany 

až do navrtání příznivých OV, tj. bez zvýšených výnosů. Tím je vymezen úsek  

se zvýšeným napětím a současně ověřeno odstranění nepříznivého stavu. 

 

5.4.6Pasivní prostředky protiotřesové prevence 

Za ohroženou oblast se považuje porub č. 401 305 a porubní chodby č. 401 345, č. 401 323 

a č. 401 325 do vzdálenosti L od porubní fronty anebo od místa ověřeného nepříznivého 

napěťového stavu. Vstup do porubních chodeb v ohrožené oblasti v době ovlivňování 

horského masivu v porubu (vyuhlovací a nakládací jízda kombajnu, překládka sekcí),  

je zakázán. Tento zákaz vstupu musí být na třídě č. 401 345 resp. 401 323, třídě č. 401 325 

ve vzdálenosti L + týdenní postup od porubní fronty vyznačen výstražnou tabulí  

a rozsvíceným červeným světlem v době zásahu do horského masivu. Vstup do této oblasti 

bude možný jen se souhlasem inspekční služby. 

Maximální přípustný počet zaměstnanců v nejsilněji obložené směně při vybavování a 

vedení porubu v ohrožené oblasti bude následující: 

55 zaměstnanců při vybavování a vedení porubu č. 401 305, viz příloha č. 
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Pracovníci a technický dozor na uvedených pracovištích musí být prokazatelným 

způsobem seznámení s možnými příznaky otřesů a v potřebném rozsahu poučení  

o zásadách práce v částech masivu s nebezpečím otřesů. 

Poučení provedou vedoucí jednotlivých úseků podílejících se na provozování ražeb  

a porubu. Záznamy o IP. VT, OOTP a ostatních případných opatřeních musí být zapsány 

ihned po směně a musí být jednou denně kontrolovány vedoucím úseku. Veškeré 

mimořádné události je nutno hlásit na CŘS ihned po jejich zjištění. 

Metody a rozsah aktivních a pasivních prostředků protiotřesové prevence jako i rozsah 

seismoakustického a seismologického sledování musí vypracovat geomechanik formou 

doplňku technologických postupů (ZOPO-zvláštní opatření proti otřesům) a musí jej 

schválit závodní dolu. 

5.5  Protizáparová opatření [13] 

5.5.1  Posuzovávání míry nebezpečí samovznícení 

Pro posuzování nebezpečí vzniku samovznícení, a to již ve stadiu otvírky a přípravy,  

ale i ve stadiu dobývání, slouží „Stanovení míry nebezpečí vzniku samovznícení“. Cílem 

není jen stanovení míry nebezpečí, ale zejména provedení potřebných ještě projekčních 

i provozních opatření pro zvýšení bezpečnosti provozování slojí náchylných 

k samovznícení. 

Hodnocení míry nebezpečí vzniku samovznícení je založeno v zásadě na hodnocení 

technicko – provozních faktorů. Vlastní hodnocení je rozděleno podle místa vlivu na čtyři 

lokality : 

A – výchozí prorážka 

B – vtažná chodba 

C – výdušná chodba 

D – porub 

Bodové hodnocení se provede vždy pro danou lokalitu jedním ohodnocením a míra 

nebezpečí vzniku samovznícení je pak jejich součtem: 
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M = A1 + A2 + B1 + B2 + C1 + C2 + D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + D6 + D7 

Pro porub č. 401 305: porub s mírou nebezpečí samovznícení M – F = 46 

Prorážka A1 2 v narušeném uhelném celíku 

 A2 2 výztuž částečně vypleněna, zával se vyvíjí dobře 

Vtažná B1 2 stařiny jsou izolovány nedokonale 

 B2 2 plenění za porubem, větrní přepážky, větrání 

Výdušná C1 2 stařiny jsou izolovány nedokonale 

 C2 2 plenění za porubem, větrní přepážky, větrání 

Porub D1 4 dobývaní z pole, dobývaní na zával 

 D2 2 v porubu je plně mechanizovaná výztuž 

 D3 4 nadloží pravidelně zavalující kusovitým materiálem

 D4 6 měsíční postup porubní fronty (více jak 40 m) 

 D5 3 relativní exhalace CH4  (do 5 m
3
 CH4 /t/d) 

 D6 1 úklon sloje 

 D7 6 prováděna opatření v porubu (inertizace, nepřetržitý

   provoz) 

5.5.2 Prevence proti samovznícení 

V odůvodněných případech a u porubů s „M“ větším než 35 zajistit bok výchozí prorážky 

ponechávaný v závalu proti vyjíždění uhlí a provést opatření ke snížení náchylnosti uhlí 

k samovznícení způsobem stanoveným v TP (injektáž inhibitorem nebo asanace utěsněním 

proti přístupu kyslíku). 

Zajistit postup porubní fronty plynulý a intenzivní v souladu s technickými  

a organizačními opatřeními. Za organizační a technická opatření proti vzniku 

samovznícení ve vyrubaných prostorách provozovaných porubů se považují: 
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- zajištění zvýšeného postupu porubní fronty vícesměnným provozem, popřípadě 

nepřetržitým provozem porubu i v nepracovní dny 

- použití inertní dusíkové pěny, gelů nebo jiného inertního materiálu za zálomovou hranu 

porubu včetně přilehlých chodeb s pravidelným vyplňováním těchto prostorů 

- inertizace stařin plynným dusíkem s opatřením k zamezení jeho vyvětrávání  

do průchodního větrního proudu 

- nepřetržité zvlhčování důlních větrů pronikajících do závalu na styku úvodní třídy 

s porubem aerosolem inhibitoru, který musí být schválen pro aplikaci hygienickou službou, 

s postupem porubní fronty stavba těsnících hrází (izopěnových, pytlových, sádrových)  

ve vzdálenostech dle pokynů závodního dolu 

5.5.3 Kontrola a střežení míst s nebezpečím samovznícení uhlí 

Pro včasné zjištění procesu samovznícení zajistit průběžnou kontrolu důlního ovzduší 

z hlediska výskytu oxidu uhelnatého. Postupovat při odběru vzorků na chromatografický 

rozbor podle instrukce HBZS v Ostravě – Radvanicích „Zásady odběru vzorků vzdušin  

pro jejich hodnocení plynovou chromatografii“. Prověřit zdroj vývinu CO, zjistí-li se při 

rozboru vzorků větrů z průchodního větrního proudu anebo z údaje přístroje  

pro kontinuální sledování koncentrace CO vyšší koncentrace než 0,001 % respektive 

množství nad 10 litrů za minutu a to bez prodlení. 

Zabezpečit kontrolu míst nebezpečných vznikem samovznícení uhlí způsobem a v čase 

stanoveném písemně s respektováním příslušných výnosů státní báňské správy. 

Vzorky vzdušin odebírat pravidelně na těchto místech a v těchto lhůtách: 

-v sacích kanálech ventilátoru – nejméně jedenkrát týdně 

-výdušné proudy samostatného větrního oddělení (dále jen SVO) – nejméně jedenkrát 

měsíčně 

-výdušné proudy porubů – nejméně jedenkrát měsíčně 

-všechna separátně větraná díla – nejméně jedenkrát měsíčně 
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-výdušné proudy ukončených neuzavřených porubů -  nejméně jedenkrát týdně 

-z prostoru za uzavíracími hrázemi těsnými uzávěrami – peřeními – nejméně jedenkrát  

za měsíc 

Při zjištění CO ve vzorku z výdušné jámy, SVO a porubů nutno toto množství CO 

přepočíst na obsah v litrech. Další sledování absolutního množství CO na jednotlivých mi 

místech v dole určí závodní dolu. 

Pokud bude ve vzorku z výdušného proudu SVO, nebo porubu zjištěn obsah CO větší než 

0,001 % musí být vzorek znovu odebrán do 24 hodin. Při zjištění obsahu CO ve vzorku 

0,003 % postupovat dle havarijního plánu. 

Při zjištění obsahu CO v jakémkoliv vzorku 0,001 % a více musí být odběr vzorků 

opakován v co nejkratší době. Lhůtu pro opakování vzorků určí závodní dolu. 

Pokud bude v dole zjištěn obsah CO detekcí, nebo automatickým analyzátorem musí se 

koncentrace CO ověřit rozborem vzorků vzdušin, nebo přenosným kontinuálním měřícím 

přístrojem. 

V každém neovlivněném výdušném větrním proudu z porubu a na každém konci SVO 

musí být instalován kontinuální analyzátor koncentrací CO s vyvedením na stanoviště 

inspekční služby. 

Při zjištění výskytu obsahu CO v dole detekcí 0,001 %, následném ověření rozborem 

vzorku vzdušin a po výpočtu vývinu CO více než 10 l/min, musí být zpracován samostatný 

příkaz vedoucí likvidace havárie se stanovením četnosti, způsob kontroly a technických 

opatření k odstranění nevyhovujícího stavu. 

Při prokazatelném výskytu oxidu uhelnatého a následném určení jeho původu sledovat 

pokud možno rovněž teplotu uhelné sloje a horninového masívu, případně i teplotu sloje 

v těsném okolí místa výskytu CO, neboť plynné složení ovzduší  a průběh teploty, zejména 

rychlosti jejího vzestupu či sestupu za časovou jednotku je mírou intenzity vznikajícího 

samovznícení, nebo účinnosti realizovaných opatření k jeho likvidaci. 
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V případě vzniku otřesového jevu s následným porušením pilíře v důlních dílech musíme 

tento ošetřit vhodným způsobem proti vzniku samovznícení včetně ověření těsnosti 

uzavíracích hrází v dotčené oblasti, způsob ošetření stanoví závodní dolu. 

Veškeré vrty po splnění svého účelu se musí neodkladně uzavřít nebo utěsnit. 

Zabezpečit technické prostředky pro inervace dusíkem (patrový rozvod, způsob přivedení 

do kry, zásoba „B“ hadic apod.). 

 

5.5.4 Protizáparová opatření pro dobývaní  porubu č. 401 305 

V souladu ustanovením odst. 4 § 187 Vyhlášky č. 22/1989 Sb., v platném znění, z důvodu 

zařazení 40. Sloje z hlediska náchylnosti k samovznícení do kategorie I. – vysoce reaktivní 

uhlí podle čl. 27 odst. 1a Rozhodnutím OBÚ Spis. zn.: S 0300/2008 a s ohledem 

k plynovým poměrům a ostatním pracím v oblasti porubu č. 401 305 a současně pro 

zajištění bezpečnosti práce a provozu navrhují následující protizáparová opatření: 

-pro včasné rozpoznání vznikajícího záparu budou nainstalovány měřící čidla CO na 

vstupu vtažné chodby, na výstupu z porubu a na konci výdušné chodby. Naměřené 

hodnoty budou kontinuálně přenášeny na CŘS 

-preventivně přivádět dusíkovým zásahovým potrubím celkové množství 1000 m³ / hod. 

N2 s následujícími výpustnými místy situovanými u 10. sekce porubní výztuže a uprostřed 

porubu. Tato výpustná místa budou po rozjezdu porubu provozována jako ztracená potrubí 

po dobu jejich funkčnosti. Zároveň budou na vtažné a výdušné chodbě zakládaná ztracená 

potrubí DN 100, s max. krokem přesahu 50 m, ve kterých bude také přiváděn N2 . Podél 

asi 580 m dlouhé výdušné chodby budou v rozestupu cca 90 m navrtané vývrty směrem  

do stařin vyrubaného porubu č. 401 303, jimiž budou tyto stařiny inertizovány. Vyrubaný 

prostor porubu č. 401 303 bude degazován, přičemž max. objem degazačně odsávaného 

plynu nesmí překročit 2/3 objemu plynného dusíku vypouštěného do předmětného 

vyrubaného prostoru 

-do prostoru mezi chodbovou a první sekcí porubu se pevně nainstalovaným potrubím a 

flexibilní hadicí bude aplikovat dusíková pěna Sthamex. Tato pěna zůstává stabilní  
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po dobu cca 48 hodin a je vhodná k vyplnění vyrubaných prostorů vedle a za chodbovou 

sekcí. Mezi chodbovou sekci a výchozím bokem porubu se zřídí konstrukce z jutové 

přepážky, za kterou se aplikuje dusíková pěna. Tím se celý vyrubaný prostor vedle  

a za chodbovou sekcí vyplní a zabrání se vstupu čerstvých větrů 

-preventivně také injektovat z porubu dusíkovou pěnu. U každé osmé sekce zřídit aplikační 

místo pro vypouštění pěny 

-na styku úvodní chodby s porubem bude trvale zavěšená náběhová větrní plenta pro 

usměrnění proudění větrů podél pilíře porubu 

-jedenkrát týdně provádět kontrolu napouštění N2 v dole a provádět kontrolu těsnosti trasy 

včetně ovládacích armatur. Výsledky kontrol vést v knize kontrol napouštění N2 

-provádět v intervalu 1x týdně odběry vzorků vzdušin suchou cestou na výdušné třídě  

č. 401 345 – 20 m před porubem. V případě nárůstu vývinu CO provádět odběry 2x týdně 

-zajistit pro provoz porubu objemový průtok důlních větrů ve výši 950 m³/min  

a 1x dekádně provádět jeho proměření 

-provoz porubu č. 401 305 realizovat v nepřetržitém provozu s maximálně možným 

postupem porubní fronty 

-stavět na úvodní třídě č. 401 325 po každém přeložení sekcí větrní naváděcí plentu  

od levého boku úvodní třídy až na úroveň první sekce v porubu. Na konci chodbové stavět 

těsnicí plentu, upevněnou na výztuž a chodbovou sekci 

-zajistit připravenost vrchní úvratě tak, aby se zde kombajn zdržoval co nejkratší dobu. 

Z důvodu omezení proudění větrů závalovým prostorem neponechávat kombajn ve vrchní 

úvrati 

-plenit, popř. strhávat TH výztuž chodby s postupem porubní fronty, popř. stavět těsnicí 

přepážky s roztečí max. 4 m 

-izolovat každý těžební den závalový prostor za postupujícím porubem na styku  

porub – úvodní třída v místě chodbové sekce a mezi první sekcí v porubu pomoci podélné 
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přepážky z větrního plátna nebo pytlové hrázky (v případě nutnosti dotěsňovat 

krylaminovou pěnou) 

-s postupujícím porubem klást ztracené potrubí 100 mm na úvodní třídě č. 401 325 pro 

napouštění dusíku s rozestupem cca 50 m. Pro napouštění dusíku mít po postupu porubu 

150 m k dispozici 3 napouštěcí místa, před dokopáváním porubu instalovat 4 potrubní 

tahy, tak aby byly vzdáleny cca 200, 150, 100 a 50 m za linií ukončení porubní fronty 

-s postupujícím porubem klást ztracené potrubí 100 mm na výdušné třídě č. 401 345 pro 

napouštění dusíku s rozestupem cca 50 m. Pro napouštění dusíku mít po postupu porubu 

100 m k dispozici 2 napouštěcí místa, před dokopáváním porubu instalovat 4 potrubní 

tahy, tak aby byly vzdáleny cca 200, 150, 100 a 50 m za linií ukončení porubní fronty 

-provádět 3x týdně pěnění dusíkovou pěnou (Sthamex) do ztracených potrubí na úvodní  

a výdušné třídě 

-zvýšenou pozornost věnovat měřeným hodnotám čidel CO, CH4 a O2 umístěných  

na chodbě č. 401 345 

-v případě nepříznivého vývoje CO nebo závažných změnách rozhodne o dalších 

opatřeních závodní dolu 

5.6 Větrání [2] 

Porub bude větrán průchodním větrním proudem, který byl vypočten dle programu „SÍŤ“  

a musí mít následující parametry: 

Po dobu rozjezdu porubu dodržet minimální objemový průtok větrů 1 122 m³/min  

při plánované min. rychlosti větrů cca. 0,62 m/s, těžbě 3 600 t/24h a porubové 

plynodajnosti 11278 m³/CH4/24hod. 

Při provozu porubu dodržovat objemový průtok větrů 960 m³/min při plánované min. 

rychlosti větrů cca. 0,62 m/s, těžbě 5 400 (6 387) t/24 hod a porubové plynodajnosti 13 812 

(16 337) m³/CH4/24 hod. 
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Při likvidaci porubu dodržovat objemový průtok větrů 650 m³/min, při plánované min. 

rychlosti větrů cca. 0,43 m/s, těžbě 0 t/24 hod a porubové plynodajnosti 9 208 m³/CH4/24 

hod. 

Koncentrace CH4:  úvod:   0,1 % CH4 

 výduch:   0,53 (0,78) % CH4 

SVO : začátek SVO  na kříži 540 32 / 540 31 

 konec SVO  na kříži 401 323 / 401 290/1 

5.6.1 Vedení větrů: 

Vtažný větrní proud bude veden od vtažné jámy z úrovně 5. Patra překopy č. 4601/1, 4101 

a 5204, chodbami č. 54031, č. 540 32, a úvodní chodbou č. 401 325 k porubu č. 401 305. 

Vedení výdušných větrů bude z porubu výdušnou chodbou č. 401 345, č. 401 323 na kříž 

s chodbou č. 401 290/1, kde bude situován konec SVO. 

5.6.2 Regulace a izolace větrů: 

Na chodbě č. 401 282, mezi chodbami č. 401 290/1 a č. 5204 bude větrní proud regulován 

dvojicí regulačních dveří s průjezdem po ZD s vyvedením sledování jejich současného 

otevření na centrální řídící stanoviště (dále jen CŘS). 

Na úvodní a výdušné třídě za porubem se musí umístit větrní přepážka. Do doby vyvinutí 

konsolidovaného závalu porubu č. 401 305 bude zajištěn objemový průtok větrů, zvýšený 

o cca. 20 %. 

Jako další opatření se stanovuje kontrola provedení a dotěsnění větrných plent na úvodní  

a výdušné chodbě směnovým TD a to min. 1x v každé polovině pracovní směny. 

5.6.3 Umístění čidel analyzátoru s vyvedením na CŘS 

CH4 v SVO: 

- na důlním díle č. 401 345 na styku porub / výdušná chodba s vypínáním ohrožené  

oblasti  nad  stanovenou mez (porub, výdušné chodby č. 401 345 a 401 323) 
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- na důlním díle č. 401 323 ve st. cca. 20 m s vypínáním ohrožené oblasti nad 

stanovenou mez (porub, výdušné chodby č. 401 315, a č. 401 323, konec SVO) 

- pod sacím kanálem ve výdušné jámě větrní oblasti jih 

CO v SVO: 

- na důlním díle č. 401 345 cca. 20 m od vrchní kaple porubu 401 305 (začátek SVO) 

- na důlním díle č. 401 323 cca. 20 m před křížem s chodbou č. 401 290/1 (konec SVO) 

- pod sacím kanálem ve výdušné jámě větrní oblasti jih 

- pod ohlubni ve vtažné jámě oblasti jih 

Rychlost větrů: na důlním díle č. 401 325 ve st. cca 145 m 

O2: na důlním díle 401 323 ve st. cca 20 m 

Čidlo kontinuálního analyzátoru CH4 na díle č. 401 345 ve vrchní úvrati porubu umístit na 

výdušné chodbě, situované nad horním pohonem porubového dopravníku, čidlo umístit 

v nejvyšším místě pod stropem, max. 10 cm od spodní hrany hlavy TH oblouku  

resp. stropnice chodbové sekce. 

Čidlo kontinuálního analyzátoru CH4 situované na díle č. 401 323 ve st. cca. 20 m umístit 

v nejvyšším místě pod stropem, max. 10 cm od spodní hrany hlavy TH oblouku. Čidla 

musí při překročení stanovené hodnoty CH4 automatický vypnout el. zařízení na dílech 

v ohrožené oblasti. Směnový TD je povinen zkontrolovat jejich umístění a provozní stav 

min. 1x v každé polovině pracovní směny. 

5.6.4 Větrní přepážky 

Umístění: 

Větrní přepážku (dále jen VP), pro dotěsnění závalu, instalovat těsně v celém profilu díla 

s vyústěním do 1. (na úvodní straně) resp. 1. od konce (na výdušné straně) sekce, případné 

protažení VP dále do porubu stanoví dle místních podmínek TD směny. Vzdálenost VP  

od el. zařízení musí být min. 3 m. Max. vzdálenost VP od průchodního větrního proudu 

bez použití separátního větrání musí být pod závalovou hranu chodbové sekce.  V případě, 
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že v části chodby mezi větrní přepážkou a průchodním větrním proudem nelze zajistit 

složení ovzduší dle Vyhl. ČBÚ č. 22/89 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nutno provést 

navedení větrů z porubu pomoci větr. plátna, případně použitím vzduchových ejektorů, 

vzduchových ventilátorů, duvek. Je-li délka této části chodby větší než 5 m, musí být 

větrána separátně. 

Dále instalovat naváděcí větrní plentu, vtaženou do 1. sekce, z důvodu zamezení pronikání 

větrního proudu do závalového prostoru porubu na styku porub – úvodní chodba. 

Provedení: 

Větrní plátno instalovat do profilu díla s využitím stávající výztuže a na úvodní chodbě 

s využitím chodbové sekce, popř. na nově zhotovenou kostru s využitím dalších dřevěných 

prvků (dolovina, lupánky, odkory apod.) tak, aby VP oddělovala závalový prostor celým 

profilem s max. důrazem na těsnost po celém obvodu větrní přepážky včetně dotěsnění 

v porubu s vyvedením do první sekce od spodní, resp. První sekce od horní úvrati. 

Naváděcí větrní plentu provést z větrního plátna, zavěšeného příčně v horní části profilu 

úvodní chodby přes celou jeho šířku s vyvedením min. do první sekce v porubu a to za 

výsypem porubového dopravníku. Naváděcí větrní plentu instalovat od stropu díla  

max. po horní obrys spodního pohonu porubového dopravníku. 

O způsobu provedení VP a naváděcí větrní plenty rozhodne dle místních podmínek,  

za dodržení výše uvedeného, TD směny. 

Likvidace a přemísťování: 

Před úplnou demontáži VP zajistit složení ovzduší za VP dle vyhl. ČBÚ č. 22/89 Sb.,  

ve znění pozdějších předpisů a to v případě vzdálenosti od PVP: 

- do 5m – navedením větrů z porubu za přepážku pomocí větracího plátna, případně 

použitím vzduchových ejektorů nebo vzduchových ventilátorů. 

- nad 5 m – vždy pomocí separátního větrání. 

Práce na likvidaci a překládání VP v úseku chodby za porubem musí být prováděny  

za stálého technického dozoru. Po ukončení plenění stavět na úvodní a výdušné chodbě 
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větrní přepážky z větrního plátna jak je výše uvedeno. Plenění anebo přemísťování VP 

nelze provádět současně na úvodní a výdušné třídě. Na výdušné chodbě musí být přívod  

el. energie do ohrožené oblasti před překládáním přepážky a po celou dobu likvidace 

důlního díla až do doby zřízení nové přepážky spolehlivě vypnut. 

Při manipulaci s větrní přepážkou na úvodní a výdušné třídě porubu před pleněním, musí 

být dobývací kombajn odstaven min. 20 m od spodní, resp. horní úvratí. 

Dobývací kombajn se smí zdržovat v úseku do 20 m od horní, resp. spodní úvrati porubu 

jen nezbytně nutnou dobu. V tomto úseku se nesmí zdržovat zejména při plenění výztuže 

na úvodní a výdušné třídě, střídaní směn nebo po ukončení jízdy kombajnu. 

Naváděcí větrní plenta na úvodní chodbě porubu musí být přemísťována po každé 

překládce spodního pohonu porubového dopravníku. 

5.7 Degazace [6] 

5.7.1 Prognóza plynodajnosti a účinnost degazace porubu 

Projekt degazace porubu č. 401 305 vychází z rozborů skutečných plynových poměrů 

dosahovaných v průběhu dobývání porubu č. 401 303 a potřeby snížení exhalace metanu 

do důlních větrů na přístupnou mez, kterou připouští bezpečnostní předpis. Pro stanovenou 

plynodajnost 13 812 m³ CH4.den, při denní těžbě 5 400 t a účinností degazace 45 % 

dosahuje nárůst koncentrace CH4 ve výdušných větrech 0,55 %. Při koncentraci CH4 0,1 % 

v úvodních větrech bude celková koncentrace CH4 ve výdušných větrech 0,65 %. 

5.7.2  Degazační metody, situování vrtů 

Degazace nadloží porubu č. 401 305zajistit vstřícnými dovrchními vrty z výdušné chodby 

č. 401 345 směřovanými do nadloží sloje č. 37b v mezislojové vzdálenosti cca 40 m  

od komplexu sloje č. 39a+40. 

Degazační vrty budou procházet slojemi č. 38b a č. 38a v nebilančním vývoji o mocnosti 

cca 60 až 85 cm. Situování jednotlivých degazačních vrtů je projektováno na základě 

zkušenosti při degazaci porubů na Dole ČSM. 
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Degazační vrty, které budou odvrtány po dvou z postavení a to do levého boku třídy  

č. 401 345 ve st. 500 m a 470 m mají tyto parametry: směr 20°, 30°, 25° a 35°, úklon +25°, 

+21°, +19° a +23° s konečnými hloubkami vrtů 100 m, 105 m, 115 m a 100 m. 

Parametr vrtu odvrtaného ve st. 440 m do levého boku z výše uvedené třídy je: směr 20°, 

úklon +28° s konečnými hloubkami vrtů 85 m. 

Parametry vrtů vrtaných po jednom vrtu z postavení do levého boku z výše uvedené třídy 

od st. 410 m s rozestupy mezi postaveními vrtů co 30 m do st. 50 m jsou: směr 20°, úklon 

+28° s konečnými hloubkami vrtů 85 m. 

Navržené vstřícné degazační vrty na třídě č. 401 345 mají stanovenou délku úvodních 

kolon 9 m. 

Současně uvažují o odsávání plynové směsi z hráze č. H 4369 na výdušné chodbě  

č. 401 343/2 dokopaného porubu č. 401 303, kde je ponechán ztracený plynovod. 

Eventuelní změny parametrů vrtů a staničení postavení z provozních důvodů, které výrazně 

neovlivní orientaci degazačních vrtů budou řešeny v technologickém postupu degazace 

současně s eventuelní úpravou jejich parametrů. Minimální předstih degazačních vrtů před 

porubní frontou bude cca 110 m. Vrtný průměr pro úvodní kolonu bude 112 nebo 132 mm, 

délka úvodní kolony min. 9 m. Utěsnění úvodních kolon bude provedeno pryžovými 

manžetami. Likvidace a odpojení úvodních kolon bude řešeno v technologickém postupu 

degazace. 

Napojení degazačních vrtů na degazační potrubí provést neprodleně. Plynová směs bude 

odsávána plynovodem na 4. patro (-630 m) a dále do hlavního plynovodu ve vtažné jámě 

závodu Jih. 

5.7.3 Plynovody 

Potrubní řád pro odvádění metanu z předmětné oblasti bude instalován následovně: 

Důlní dílo č. 401 345 a č. 401 323      Js 100 mm 

Důlní dílo č. 401 290/1, č. 401 280, č. 439 20 a č. 4614   Js 150 mm 

Důlní dílo č. 4204        Js 200 mm 
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Důlní dílo č. 4101, č. 4601/2 a č. 4601/1     Js 300 mm 

Dále je potrubí vedeno ve vtažné jámě do degazační stanice závodu Jih. Systém plynovodu 

je  sání do degazační stanice na povrchu lokality Jih. 

V technologickém postupu bude uvedeno rozmístění uzavíracích armatur, měřících clon  

a odvodňovacích systémů degazačního potrubí pro porub č. 401 305 v souladu s vyhláškou 

ČBÚ č. 72/2002 Sb. ze dne 21.1.2002. Měřící clona degazačního systému předmětného 

porubu č. 401 305 bude umístěna na začátku chodby č. 401 323 a dále na důlním díle  

č. 439 20. 

5.8 Klimatizace [13] 

5.8.1 Klimatický ukazatel 

Pro stanovení míry teplotního ohrožení v dole používáme klimatický ukazatel (K), který se 

určuje dle vzorce: 

 

tph - primární teplota průvodních hornin, °C 

tp – suchá teplota naměřená v náraží vtažné jámy, °C 

td – povolená suchá teplota důlních větrů, td = 30 °C 

Na základě výpočtu podle výše uvedeného vzorce je provedeno základní vyhodnocení 

míry teplotního ohrožení podle níže uvedených hodnot. 

Tabulka č.2 Klimatizační ukazatel 

Klimatický ukazatel Míra teplotního ohrožení 

K<0 Bez ohrožení 

0<K<0,8 Střední klimatické nebezpečí 

0,8<K<1,5 Vysoké klimatické nebezpečí 

K>1,5 Nutnost použití chladících zařízení 
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Výpočet klimatického ukazatele pro úroveň -800 m a návrh technických prostředků pro 

chlazení porubu 401 305 

Průměrná suchá teplota naměřená v náraží na úrovní -800 m činí 27,6 °C, primární teplota 

průvodních hornin je 44,4 °C, povolena suchá teplota 30°C. 

 K =  = 6 

Z výše uvedeného výpočtu vyplývá, že pro úroveň-800 m je na Dole ČSM stanovena 

vysoká míra teplotního ohrožení, která vyžaduje nezbytně zavedení chlazení pracovního 

prostředí na pracovištích. Ložisko se potýká se vzrůstem teplotního ohrožení  

a zhoršováním klimatických podmínek pro výkon práce. Nezavedení chlazení důlních 

větrů by způsobilo překročení povolených teplot a tím znemožnění práce. 

5.8.2 Technické prostředky pro chlazení porubu  

Klimatizační zařízení: napojeno z centrální klimatizace, 1 ks chladiče RWK 300  

s ventilátorem WLE – 804 AM/CZ a tlumičem hluku na chodbě č. 540 32 ve st. cca 280 m. 

1 ks chladiče RWK 300 s ventilátorem WLE – 804 AM/CZ a tlumičem hluku na úvodní 

chodbě č. 401 325 cca 600 m. 6 ks porubových chladičů SPK 35 s ventilátory ES 3,5 – 11 

v horní třetině porubu č. 401 305. Napojení na klimatizační rozvod bude provedeno 

z výdušné chodby. El. přívod ventilátoru provést porubem z úvodní chodby. 1 ks chladiče 

RWK 300 na výdušné chodbě č. 401 315, 100 m před porubem, zapojené v lutnovém tahu  

ø 1000 mm s ventilátorem WLE – 804 AM/CZ umístěným na chodbě č. 401 282, 

s vyvedením ochlazeného ovzduší flexibilní lutnou ø 800 mm do horní úvratě porubu. 

1 ks chladiče RWK 300 na chodbě č. 540 31 ve st. cca 20 m.    

 

 

 

 



Bc. Robert Werner: Návrh dobývání porubu č. 401 305 na Dole ČSM 

 

2011 45 

 

 

Obr. č. 7 - Umístění dvou chladičů RWK300 v profilu důlního díla č. 401 382 
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6. Technicko – ekonomické zhodnocení 

Dobývání porubu č. 401 305 bude pravděpodobně značně komplikováno probíhajícími 

tektonickými poruchami a vývojem sloje č. 40 v předmětné oblasti. Další komplikaci 

spatřuji v omezeném postupu porubu v rámci protiotřesového boje. Obdobná situace 

nastala při dobývání nadložního porubu č. 401 303, kde se nedařilo dosahovat plánovaných 

denních těžeb. Z původně plánovaného „nosného“ porubu byly dosahovány pouze 

průměrné výkony. 

6.1 Ekonomické zhodnocení 

Náklady na přípravná důlní díla jsem počítal z průměrných ekonomických parametrů 

dosažených v roce 2010. Jedná se o nekvalifikovaný odhad, který nepočítá s časově 

proměnnými hodnotami. Náklady jsou uvedený v Tabulce č. 1 a č. 2. 

Tabulka č.3: Náklady na ražbu přípravných důlních děl (zaokrouhleno) 

Celkové přímé náklady na vyražení důlních děl odhadují na částku cca 63 933 000 Kč. 

Tabulka č. 4: Náklady na dobývaní porubu (zaokrouhleno) 

Směnový výkon na jednoho pracovníka                    91,1 t 

Celkový počet směn                   5 603 

Mzdové náklady na směny včetně odvodu                   3 470 Kč 

Celkové mzdové náklady          19 442 000 Kč 

Materiálové náklady na jednu tunu                   55,17 Kč 

Celkové materiálové náklady          26 421 000 Kč 

Celkové náklady na jednu tunu                        93 Kč 

Celkové náklady          45 863 000 Kč 

Směnový výkon na jednoho pracovníka                      0,27 m 

Celkový počet směn                  6 355 

Mzdové náklady na směnu včetně odvodu                  3 360 Kč 

Celkové mzdové náklady         21 353 000 Kč 

Materiálové náklady na 1 m                20 100 Kč 

Celkové materiálové náklady         48 580 000 Kč 

Celkové náklady         69 933 000 Kč 
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6.2 Celkové náklady a komentář 

Celkové přímé náklady na dobývání předmětného porubu odhaduji na částku 115 796 000 

Kč, což činí 194 Kč za tunu uhlí. Tento můj odhad je orientační pro potřeby této 

diplomové práce. Nepočítá se všemi ekonomickými vstupy a náklady dle ekonomických  

a účetních standardů. Nejsou zde zahrnuty náklady na vybavení a výkliz porubu. Rovněž 

zde není zpracován kvalifikovaný ekonomický rozbor a nelze je považovat za oficiální 

údaje. 
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7. Závěr 

Ve své diplomové práci se zabývám návrhem technologie a vybavením pro porub  

č. 401 305 ve 40. sloji na závodě Jih Dolu ČSM ve Stonavě včetně bezpečnostních 

opatření a faktorů zajišťující bezpečnost provozu. Vzhledem k rozsahu práce jsem se 

zaměřil především na zpracování návrhu vhodné technologie pro porub č. 401 305. Důraz 

byl kladen na protiotřesovou a protizáparovou prevenci, větrání, degazaci a klimatizaci. 

Při zpracování diplomové práce jsem vycházel z poznatků získaných během studia  

na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě, z vlastní dvacetičtyřleté praxe  

a z informaci získaných od spoluzaměstnanců na Dole ČSM. 

Zcela závěrem bych chtěl poděkovat vedoucímu diplomové práce Ing. Petru Urbanovi, 

Ph.D., dále konzultantovi mé diplomové práce Ing. Pavlovi Szloskovi a kolektivu 

odborných pracovníků na Dole ČSM. 
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