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Anotace 

V předloţené bakalářské práci je zpracován návrh přípravy a dobývání porubních 

bloků ve sloji 080 (22b) z větrní základny 080 7252/1 v 2. důlním poli dobývacího 

prostoru Staříč Dolu Paskov.  

Jako první v BP uvádím stručnou báňsko-geologickou charakteristiku dolu Staříč a 

sloje 080 (22b) v předmětné oblasti. Dále návrh na raţbu přípravných důlních děl včetně 

technologie raţení, které jednak poslouţí k ověření sloje a následně budou pouţity k 

samotnému dobývaní. Pak navrhuji sled odrubávání jednotlivých porubních bloků včetně 

dopravy materiálů a rubaniny. V dalších bodech uvádím bezpečnostní kritéria a opatření 

včetně protiprůtrţových opatření, návrh větrání dané oblasti a degazace. V závěru práce 

předkládám ekonomické zhodnocení návrhu. 

Klíčová slova: sloj 080 (22b), důl Paskov, Staříč, technologie ražení 

 

Annotation 

In the present bachelor thesis is process a concept of preparation and mining of 

long wall units in the seam 080 (22b) from the wind base 080 7252/1 in 2nd mine field of 

mining area Staříč allotment Paskov mine. 

At first bring in the BP short characteristic of Staříč mine and the seam 080 (22b) in 

area of subject. Furthermore, there is a proposal for excavation preparatory workings 

including heading technology, which both serve to verify seam and then will be used to 

direct mining. Then I propose a procedure of mining  the individual units, including 

transport of materials and muck. In the following paragraphs I present the safety criteria 

and measures, including measures of antioutburst of coal and gas, design of the ventilation 

area and methane drainage. In conclusion I put forward an economic appraisal of the 

proposal. 

Keywords: the seam 080 (22b), Paskov mine, Staříč, heading technology 
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Seznam zkratek 

BP Bakalářská práce 

Bpv  Balt po vyrovnání 

ČBÚ Český báňský úřad 

DO Důlní otřes 

HBZS Hlavní báňská záchranná stanice 

IS Inspekční sluţba 
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POP 2010 Program optimalizace produktivity do roku 2010 

PUP Průtrţ uhlí a plynů 

PVP Průchozí větrný proud 

SNM 2 Prostory s nebezpečím výbuchu metenu 
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1 Úvod 

Uhlí společně s ropou, zemním plynem a štěpnými materiály, nezbytnými pro 

provoz jaderných elektráren, jako je např. uran, hrají v dnešní přetechnizované společnosti 

úlohu strategických surovin. Například vyuţitím energetického potenciálu při spalování 

uhlí, nebo jeho průmyslové zpracováním na druhotná paliva, získáváme aţ 25% 

celosvětového pokrytí spotřeby energie. Vyuţíváme ho jak k energetickým účelům 

v tepelných elektrárnách a teplárnách, tak i v chemickém průmyslu, přičemţ 

neodmyslitelnou roli hraje v hutnictví, kde se ve formě koksu podílí na výrobě aţ 66% 

celosvětové produkce oceli. Dle seriózních vědeckých poznatků se světové zásoby této 

strategické suroviny, za předpokladu zachování úrovně současné spotřeby, odhaduji na více 

neţ 200 let, coţ vyznívá zvlášť pozitivně, srovnáme-li je se současným odhadem stavu 

zásob ropy, kde je odhad zdrojů těţby jen zhruba na 70 let. 

Na území České republiky se zabývá těţbou černého uhlí výhradně společnost 

OKD a.s. v porovnání s celosvětovou konkurencí má však značnou nevýhodu, a to v 

podobě znatelně horších geologických podmínek. Také zásluhou energetické politiky 

Českého státu je oproti některým těţařským zahraničním firmám znevýhodněna, kdyţ jsou 

tyto společnosti v řadě případů v produkci uhlí podporovány ve formě státních dotací.  

Jestliţe chce v budoucnosti společnost OKD a.s. v této konkurenci uspět, bude muset 

zajistit efektivnější způsoby těţby, hledat úspory v investičních a výrobních nákladech, při 

zachování současného trendu zvyšování produktivity práce. Součásti této dlouhodobé 

strategie nejsou pouze investice do zavádění nových moderních technologií, ale i kvalitní a 

zodpovědné zpracování přípravy a její následné vyuţití při způsobu dobývání. 

Tato bakalářská práce se zabývá především návrhem přípravy a její implementace 

do způsobu následného dobývání uhelného bloku ve sloji 080 (22b) v 2. důlním poli 

dobývacího prostoru Dolu Paskov, závod Staříč z větrní základny 080 7252/1. Způsob 

návrhu realizace vedení přípravných důlních děl, ve svém důsledku přímo ovlivní mnoţství 

vydobytých zásob z dané lokalitě a tím i přispěje ke stabilizaci ekonomické situace dolu v 

období těţby uhlí z této lokality, proto je nezbytné pečlivě zváţit situování těchto děl. 

Jelikoţ je uhelná sloj v dané oblasti prozkoumaná jen čtyřmi vrty situovanými při okraji 

bloku v blízkosti stařin vydobytých prostor, budou mít přípravná důlní díla funkci současně 

jako ověřovací, přičemţ získané parametry budou slouţit jako podklad volby, pro 

technologii dobývání. 
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2 Charakteristika důlně-geologických podmínek 
dobývacího prostoru Staříč 

2.1 Vymezení dobývacího prostoru Staříč 

Dobývací prostor Staříč je součásti Dolu Paskov, člen akciové společnosti OKD. 

Důl Paskov vznikl v roce 1960, a první tuny uhlí zde byly vytěţeny, aţ v roce 1966. V roce 

1994 byl sloučen Důl Paskov s dolem Staříč v jeden skupinový důl s názvem Důl Paskov a 

to z důvodu zachování obchodní značky, pod kterou se uhlí obou dolů do té doby 

prodávalo. V roce 1999 byla ukončena těţba v dobývacím prostoru samotného dolu Paskov 

a nyní probíhá těţba jen v dobývacím prostoru bývalého Dolu Staříč. V roce 2007 byl k 

Dolu Paskov přičleněn také Důl Frenštát s dobývacím prostorem Trojanovice o rozloze 

63,2 km
2
, který je udrţován v konzervačním reţimu.  

 
 Obrázek č. 1 Dobývací prostor Dolu Staříč  

 

Zdroj: Odbor technologie a plánování dolu Paskov 
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Důl Paskov je nejjiţněji poloţeným a současně také jediným činným dolem 

ostravské části revíru. Dobývací prostor Staříč patří do severo-východní části příborské 

oblasti hornoslezské uhelné pánve a nachází se mezi Frýdkem-Místkem a Ostravou na 

území obci Sviadnov, Ţabeň, Lískovec, Staříč, Paskov, Fryčovice, Brušperk, Chlebovice a 

Lysůvky. Dobývací prostor má rozlohu 42,5 km
2
 a je vnitřně členěn na tři části: závod 

Staříč I ve Sviadnově, ve kterém je provoz zajišťován z úrovně třetího patra ze závodu 

Staříč II v Staříči a závod Staříč III v Chlebovicích. Provozně je pak rozčleněn na 4 důlní 

pole (viz obrázek č. 1).  

2.2 Důlně-geologická charakteristika dobývacího prostoru Staříč 

V dobývacím prostoru je produktivní karbon zastoupen spodní části ostravského 

souvrství, zejména téměř kompletními petřkovickými vrstvami a výrazně erodovanými 

hrušovskými vrstvami. Sloje výše uvedených vrstevních jednotek dosahují mocností aţ 2 

metry, průměrně ale jen 73 cm. Svrchní část ostravského souvrství je zastoupena částečně 

zachovanými jakloveckými vrstvami v denudačních reliktech. Produktivní karbon, 

zastoupený petřkovickými a hrušovskými vrstvami, je zespod omezen neproduktivními 

kyjovickými vrstvami reprezentovanými tzv. Štúrovým mořským patrem a svrchně je 

omezen mořským patrem Enny. Jaklovecké vrstvy navazující na mořské patro Enny, jsou 

pak svrchně omezeny mořským patrem Barbora. Průvodní horniny dobývaných uhelných 

slojí tvoří převáţně prachovce s přechodem do pískovců s různou zrnitostí (jemnozrnné, 

střednězrnné a hrubozrnné), případně jejich laminací. Prachovce jsou zde zastoupeny 

různými formami (kořenové, se zuhelnatělou rostlinnou drtí, se stopami fauny nebo flóry, 

apod.) a přechází aţ do jílovců.  

V nadloţí produktivního karbonu jsou deponovány autochtonní miocénní 

sedimenty – bazální klastika a jílovce v mocnostech několika desítek metrů. Jejich původní 

mocnost a stavba se vzhledem k nasunutí vněkarpatských příkrovů (slezská a podslezská 

jednotka) nedochovaly.  

Generel kompresní tektoniky je SV - JZ aţ SSV - JJZ a lokálně i VSV - ZJZ. Výšky 

skoku na kompresních strukturách se pohybují v rozpětí od centimetrů po desítky metrů. 

Amplituda hlavního paskovského přesmyku činí aţ 200 m. 

Perspektiva dolu je dána tonáţí bilančních zásob, která činí zhruba 40 miliónů tun 

po úroveň -1000 m Bpv. V současné době je úroveň přípravy a dobývání loţiska v 

hloubkovém rozpětí -500 m aţ -850 m Bpv., tedy 880 m aţ 1150 m pod povrchem. V 

současnosti se počítá s provozem dolu minimálně do roku 2028 s roční produkci uhlí v 

objemu okolo 1 000 000 tun uhlí ročně. 
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3 Báňsko-technická charakteristika sloje 080 (22b) 
v předmětné oblasti 

3.1 Vymezení sloje 080 (22b) v předmětné oblasti  

Sloj 080 (22b) je pojmenována jako sloj Cyprián a stratigraficky patří mezi sloje 

svrchních petřkovických vrstev ostravského souvrství. V předmětné oblasti je sloj 

080 (22b) ohraničená ze severu demarkační linii dobývacího prostoru, z východu stařinami 

vydobytých prostor porubu č. 080 202 a 080 202/11, z jihu stařinami vydobytých prostor 

porubu č. 080 203/1 a 080 204/1 ohraničenými větrní základnou č. 080 7252/1 a ze západu 

přirozenou hranici tektonické dislokace přesmykového charakteru o amplitudě 20-35 m s 

generálním směrem SSV – JJZ (viz příloha č. 1). 

3.2 Geologicko-úložní poměry sloje 080 (22b) v předmětné 
oblasti 

Sloj kopíruje dílčí synklinálu nacházející se v apikální části rozsáhlejší antiklinální 

struktury. Osa synklinály má směr SSV - JJZ paralelně s přesmykem omezujícím dobývaní 

západním směrem. Východní i západní křídlo synklinály má úklon okolo 20°. V oblasti se 

dají předpokládat doprovodné dislokace převáţně poklesového charakteru o amplitudách, 

narůstajících se zmenšující se vzdálenosti k západně lokalizované tektonice, do cca 3 m. 

Bilanční vývoj sloje 080 (22b) se generuje ze tří hlavních lávek a v jejím 

maximálním vývoji dosahuje celková mocnost 160 cm. Spodní lávka o mocnosti 60 cm se 

připojuje od JV, po linii téměř ideálně kopírující hranici předmětného bloku, coţ uţ se 

projevovalo ve spodní části vydobytého porubu č. 080 202. Horní lávka o mocnosti 70 cm 

se připojuje od JZ zhruba ve třetině předmětné plochy. Před připojením této lávky, bude 

limitujícím faktorem pro směrnou délku porubu vývoj střední, ale hlavně spodní lávky, 

která ovlivní celkovou bilanční mocnost sloje. Průběh mocnosti sloje v této oblasti bude 

upřesněn přípravnými raţbami (viz příloha č. 1). 

Kóta těţiště sloje pod povrchem je od -790 aţ -850 m Bvp, tzn. maximálně 1150 m 

absolutní hloubky. 

Bezprostřední podloţí sloje 080 (22b) dle vrtu II-658-96 tvoří 7cm písčitého 

prachovce a 10 cm sapropelitu, dále pak 7,5 m mocná lavice písčitého prachovce ve 

svrchní části s kořeny a rostlinnými zbytky, za ni následuje 95 cm jílovce se sladkovodními 

otisky a rozštěpená sloj 079 (22a) vyvíjející se ve dvou lávkách po 25 cm proloţená 37 cm 

písčitého prachovce. (viz příloha č. 2) 

Bezprostřední nadloţí sloje tvoří 10,5 m písčitého prachovce ve spodní části s 

příměsi jílovce a svrchní části s rostlinnými zbytky, dále cca 8 m jemnozrnného pískovce, 

nad kterým následuje 8 cm písčitého prachovce a 11 cm uhelná slojka. (viz příloha č. 2) 

Sloj v této oblasti, dle analogie s poruby 080 202/1, 080 203/1, 080204/1 a 080 

202/11, bude zařazena ve II. stupni nebezpečí z hlediska průtrţí uhlí a plynů (PUP). Z 

hlediska důlních otřesů (DO) není Důl Paskov, závod Staříč zařazen jako důl s nebezpečím 

důlních otřesů. Náchylnost uhlí k samovznícení se vyhodnocuje dle Směrnice 05/2009 gen. 

ředitele OKD .a.s ve smyslu § 187 vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb., v platném znění a Čl. 27 
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Rozhodnutí OBÚ v Ostravě, spis. zn.: S 0300/2008-6-68/Ing.Kp/Pe ze dne 25. 11. 2008. 

Na dole Paskov pak pouze pro poruby a vypočtená náchylnost je vţdy pod hranicí danou 

směrnicí, není tedy realizováno ţádné opatření. V blízkosti sloje se nenachází ţádny 

zvodnělý horizont, jen jsou zde lokalizace ochranných pásem šesti průzkumných vrtů.  

3.3 Zásoby sloje 080 (22b) v předmětné oblasti 

Zásoby v této oblasti jsou řazeny jako bilanční do kategorie C1, kromě oblasti před 

připojením horní lávky od JZ, kde jsou zásoby řazeny jako nebilanční do kategorie C2 a JV 

cípu, kde jsou zásoby řazeny jako nebilanční do kategorie B. (viz příloha č. 3) 

Kvalitativně uhlí s této sloje odpovídá obchodní skupině Va, s obsahem Vdaf nad 

15% a popela pod 15%.  

Výpočet zásob je proveden v části 6.1 
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4 Návrh otvírky a přípravy sloje 080 (22b) z větrní 
základny č. 080 7252/1 v 2. důlním poli 

4.1 Popis současného stavu 

Jelikoţ otvírka jiţ byla provedena dávno před zadáním této práce, budu se zde 

zabývat jen přípravnými důlními díly. 

Zájmová oblast se nachází SZ od jam II/4 a II/3 v druhém důlním poli dobývacího 

prostoru dolu Staříč. Leţí na úrovní 5. patra na severní hranici dobývacího prostoru. Z 

vtaţné strany je zpřístupněna z úrovně 5. patra po překopech č. 2052 a 2252, dále pak 

důlními díly č. 080 7254, 080 5256/2 a 080 5256/1 na větrní základnu č. 080 7252/1. Z 

výdušné strany je pak zpřístupněna ze 4. patra po překopech č. 2042/1 a 2042/8, dále pak 

důlními díly č. 082 7242, 080 7240, 080 7240/1, 080 5252/2, 080 5252, 080 7252 a 

080 5252/3 na větrní základnu č. 080 7252/1. V současné době je zájmová oblast uzavřená 

sádrovými hrázemi z vtaţné strany na větrní základně č. 080 7252/1 hrázi č. 5241 před 

odbočkou do důlního díla č. 080 5256/1 a z výdušné strany na začátku důlního díla 

č. 080 7240 hrázi č. 42220. (viz příloha č. 4) 

4.2 Návrh umístění přípravných důlních děl pro větrní spojení 

Navrhuji vyrazit nejprve dvě přípravná důlní díla, která zajistí větrní spojení v dané 

oblasti místo značně zdevastovaného důlního díla č. 080 5252/2 důlními vlivy jiţ před 

uzavřením této oblasti, které proto nebude moţné pouţít bez nákladné asanace k vedení 

větrů a dopravě materiálů a muţstva. Jedna se o důlní díla č. 080 5256 a č. 080 7654. 

Protoţe důlní dílo č. 080 5256 bude slouţit zároveň jako přípravné důlní dílo pro porub 

č. 080 205, je třeba navrhnout jeho lokalizaci s přihlédnutím k tomuto vyuţití.   

První přípravné důlní dílo č. 080 5256 navrhuji umístit paralelně s tektonickou 

dislokaci ohraničující západně tuto oblast, a to ve vzdálenosti 230 m od ní. Tuto vzdálenost 

volím tak, aby úvodní dílo č. 080 5258 pro porub č. 080 205, který má plánovanou délku 

170 m, mohlo být vyraţeno ve vzdálenosti 60 m od této dislokace. Zaústění důlního díla 

č. 080 5256 bude provedeno ve staničení 405 m na pravém boku důlního díla č. 080 7252/1 

a bude vedeno bez zalomení paralelně s tektonickou dislokaci. Délka díla je omezena 

demarkační linii dobývacího prostoru. Důlní dílo bude ukončeno před ní s celkovou 

projektovanou délkou cca 516 m.  

Druhé přípravné důlní dílo č. 080 7654 propojí důlní díla č. 080 5256 a 080 7240/1 

po demarkační linii. Zaústění provedeme na pravém boku důlního díla č. 080 5256 ve 

staničení 516 m směrem na východ a povedeme raţbu paralelně s demarkační linií 

dobývacího prostoru. Raţbu ukončíme 5 m před probitím do důlního díla č. 080 7240/1, 

coţ budeme ověřovat ověřovacími vrty do předpolí raţby. Další postup bude prováděn na 

základě příkazu ředitele HBZS Ostrava dle návrhu závodního dolu závodu Staříč na 

plánovaný nehavarijní zásah ZBZS dolu Staříč v souladu se sluţebním řádem HBZS 

Ostrava, vyhlášky ČBÚ č. 447/2001 Sb. a vyhlášky ČBÚ č. 22/89 Sb. Současně se provede 

ruční vyuhlení sloje 080 (22b) v neprobité části důlního díla č. 080 7654 a otevření hráze 

č. 42220 na začátku důlního díla č. 080 7240. Po zprůchodnění průchozího větrního proudu 

se odstaví separátní větrání v raţeném důlním díle a regulaci větrního proudu ve vyuhlené 
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části důlního díla č. 080 7654 za současného měření koncentraci důlních plynů u otevřené 

hráze se úsek mezi těmito chodbami odvětrá a ochladí. Po odvětrání a ochlazení se provede 

průzkum daného úseku a odstraní se zjištěné nedostatky. Současně se provede uzavření 

důlního díla č. 080 5252/2 těsnou větrní přepáţkou. Následně se provede probití důlního 

díla č. 080 7654 do důlního díla č. 080 7240/1 a nahrazení těsné větrní přepáţky sádrovou 

hrázi. 

4.3 Návrh přípravy sloje v předmětné oblasti 

Předmětnou oblast navrhuji rozdělit na tři dobývané bloky (poruby) a to na poruby 

č. 080 203, 080 204 a 080 205 číslované analogicky dle vydobytých porubů v okolí. Toto 

dělení volím s ohledem na velikost dobývané oblasti, technologii PL 730 s dopravníkem 

DH-830 a individuální hydraulickou výztuţi, kterou navrhuji pouţit k dobývání a 

geologickým podmínkám umoţňujícím nasazení konkrétní technologie. Poruby se budou 

dobývat odshora dolů. Tedy nejprve porub č. 080 205, pak porub č. 080 204 a nakonec 

porub č. 080 203, protoţe sloj zde kopíruje synklinálu, kde porub č. 080 203 z jedné strany 

a stařiny vydobytých prostor porubu č. 080 202 a 080 202/11 z druhé strany lemují její osu.  

4.3.1 Návrh přípravy prvního dobývacího bloku 

Přípravu začneme raţbou důlního díla č. 080 5258, kterou časově zahájíme 

současně s raţbou důlního díla č. 080 7654, tak abychom při jejich dokončení mohli 

započíst s raţbou výchozího kanálu č. 080 3205.  Jeho osa tedy bude umístěna ve 

vzdálenosti 170 m od osy důlního díla č. 080 5256 směrem na západ a zároveň 60 m od 

tektonické dislokace. Vzdálenost 60 m volím s přihlédnutím k předpokládaným častějším 

výskytům menších dislokaci o amplitudě do cca 3 m, jak je patrno v okolí důlních děl 

č. 080 5258/3, 080 5258/2 a 080 7252/1. (viz příloha č. 1) 

 Z důvodu předčasného ukončení větrní základny č. 080 7252/1 při nafárání 

tektonické dislokace s amplitudou cca 2 m a následném vyplenění toho důlního díla aţ po 

odbočku na důlní dílo č. 080 5258/3, není moţno provést zaústění důlního díla č. 080 5258 

přímo. Zaústění se provede na pravém boku důlního díla č. 080 7252/1 pod úhlem 135° 

před  cementopopílkovou hrázi č. 42224, která je ve staničení 495 m a uzavírá pleněnou 

část tohoto díla. V místě, kdy dílo dosáhne paralelní vzdálenosti 60 m od tektonické 

dislokace, se zalomí směrem na sever pod úhlem 122° a bude pokračovat souběţné s tímto 

přesmykem.  Délka díla je omezena demarkační linii dobývacího prostoru. Celková 

projektovaná délka díla je cca 490 m.  

Po dokončení raţby důlního díla č. 080 7654 pokračujeme raţbou výchozího 

kanálu č. 080 3205, pro porub č. 080 205, na levém boku důlního díla č. 080 5256 ve 

staničení 462 - 465 m a prorazíme ho do důlního díla č. 080 5258 ve staničení 485 - 488 m. 

Úklon porubu předpokládám 15 – 20°. Výchozí kanál bude mít negativní úklon porubní 

fronty vzhledem ke směru těţby, a to posunutím spodní úvratě o 40 m od kolmice porubu. 

Tímto se trať porubového dopravníku prodlouţí o cca 4,5 m, coţ jsou 3 ţlaby, které 

budeme muset odebrat, neţ se s porubovou frontou dostaneme na kolmici. Posunutím 

spodní úvratě o 40 m směrem na zával vydobydeme o 7203 tun zásob víc oproti kolmému 

umístění výchozího kanálu. 
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Důlní dílo č. 080 5258 bude za postupujícím porubem pleněno. Na důlním díle 

č. 080 5256 před postupujícím porubem budou za účelem eliminace tlakových projevu 

vlivem dobývání před postupujícím porubem instalované pramencové kotvy IR 4E/W 420 

se stropnicemi  SPK-09D. Stropnice délky 1,2 m a otvorem uprostřed pro instalaci kotvy se 

upevní na dva sousední díly obloukové výztuţe těsně nad šroubové spoje bočních a 

horních dílů. Upevnění se provede pomoci 2 kusů háku LKW h-29/26/A tak, aby otvor pro 

kotvu byl uprostřed mezi oblouky důlní výztuţe. Poté se otvorem ve stropnici provede 

vývrt do nadloţí v délce 12 m a průměru 34 mm vrtací a svorníkovací soupravou 

ST 1345/900 3S. Po odvrtání vývrtu zasuneme 3 kusy lepicích ampulí Lokset HS 

Slow 24/600 a následně pomocí adaptéru se provede zasunutí se současnou rotaci 

pramencové kotvy. Rotaci kotvy dojde k rozdrcení ampulí s lepidlem a jeho promísení. Po 

vytvrzení lepidla se na konec kotvy nasune podloţka s maticí, kterou utáhneme tak, aby 

bylo vytvořeno předpětí kotvy. Instalace kotev mezi jednotlivými oblouky důlní výztuţe se 

bude provádět střídavě na jedné a druhé straně, čímţ zajistíme uchycení horního dílu 

obloukové výztuţe ve dvou místech, aniţ by se stropnice překrývaly.  

Zhruba po odrubání 150 m je předpokládáno štěpení sloje únikem 70 cm mocné 

lávky do nadloţí, čímţ se zredukuje celková mocnost sloje pod 100 cm. Ukončení porubu 

bude na kolmici vedené z těţní třídy ve staničení 68 m, coţ je velikost ochranného pilíře 

důlního díla 080 7252/1. 

4.3.2 Návrh přípravy druhého dobývacího bloku 

Příprava druhého dobývacího bloku započne ihned po ukončení raţby přípravného 

důlního díla č. 080 5258. Přípravu zahájíme raţbou důlního díla č. 080 5254. Před 

započetím raţby se na základě příkazu ředitele HBZS Ostrava dle návrhu závodního dolu 

závodu Staříč na plánovaný nehavarijní zásah ZBZS dolu Staříč v souladu se sluţebním 

řádem HBZS Ostrava, vyhlášky ČBÚ č. 447/2001 Sb. a vyhlášky ČBÚ č. 22/89 Sb. 

provede odvětrání důlního díla č. 080 7252/1. Po rozbití hráze č. 5241 na tomto díle před 

odbočkou do důlního díla č. 080 5256/1 se instaluje ventilátor v průchozím větrním proudu 

a postupným přidáváním luten se postupně odvětrá a ochladí toto dílo aţ do staničení 

225 m, kde se postaví těsná větrní přepáţka. Po odvětrání a odstranění zjištěných 

nedostatku na tomto důlním díle se těsná větrní přepáţka nahradí sádrovou hrázi a 

separátní větrání se nechá trvale v provozu. Toto důlní dílo se bude odvětrávat na dvě 

etapy, aby se nemuselo celé separátně větrat, neţ se začne razit poslední přípravné důlní 

dílo. 

Osa důlního díla č. 080 5254 bude umístěná paralelně s důlním dílem č. 080 5256 

ve vzdálenosti 170 m. Zaústění bude provedeno na pravém boku větrní základny ve 

staničení 235 m. Celková projektovaná délka tohoto důlního díla bude 570 m. 

Po ukončení raţby důlního díla č. 080 5254 zahájíme raţbu výchozího kanálu 

č. 080 3204 porub č. 080 204 na levém boku tohoto důlního díla staničení 521 - 524 m a 

prorazíme ho do důlního díla č. 080 5256 ve staničení 511 - 514 m. Úklon porubu 

předpokládám 10 - 15°. Výchozí kanál bude mít negativní úklon porubní fronty vzhledem 

ke směru těţby, a to posunutím spodní úvratě o 40 m od kolmice porubu. Tímto se trať 

porubového dopravníku prodlouţí o 3 ţlaby, které budeme muset odebrat, neţ se s 

porubovou frontou dostaneme na kolmici.  
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Důlní dílo 080 5256 bude za postupujícím porubem pleněno. Na důlním díle 

č. 080 5254 před postupujícím porubem budou za účelem eliminace tlakových projevu 

vlivem dobývání aplikované opatření analogicky s porubem č. 080 205. 

Zhruba po odrubání 240 m se ve vrchní úvrati objeví štěpení sloje únikem 70 cm 

mocné lávky do nadloţí, čímţ se zredukuje celková mocnost sloje pod 100 cm. Tato 

redukce mocnosti se bude s postupující porubní frontou roztahovat směrem ke spodní 

úvrati, ve které vyústi těsně před ukončením porubu.  Porub bude ukončen negativně 

ukloněnou porubní frontou, a to posunutím vrchní úvratě o 30 m od kolmice vedené z těţní 

třídy ve staničení 68 m, coţ je velikost ochranného pilíře důlního díla 080 7252/1. 

Posunutím spodní úvratě o 40 m směrem na zával při zahájení dobýváni a vrchní úvratě o 

30 m směrem na pilíř při ukončení dobýváni vytěţíme o 10 579 tun zásob víc oproti 

kolmému umístění porubní fronty. 

4.3.3 Návrh přípravy třetího dobývacího bloku 

Příprava třetího dobývacího bloku započne ihned po ukončení raţby výchozího 

kanálu č. 080 3204. Přípravu zahájíme raţbou důlního díla č. 080 5252/6. Před započetím 

raţby posledního přípravného důlního díla se na základě příkazu ředitele HBZS Ostrava 

dle návrhu závodního dolu závodu Staříč na plánovaný nehavarijní zásah ZBZS dolu Staříč 

v souladu se sluţebním řádem HBZS Ostrava, vyhlášek ČBÚ č. 447/2001 Sb. a 

č. 22/89 Sb. provede odvětrání důlního díla č. 080 7252/1. Po rozbití hráze ve staničení 

225 m, kterou jsme postavili v první etapě odvětrávání, se instaluje ventilátor v průchozím 

větrním proudu a postupným přidáváním luten se postupně odvětrá a ochladí toto dílo aţ 

do staničení 80 m, kde se postaví těsná větrní přepáţka. Po odvětrání a odstranění 

zjištěných nedostatku na tomto důlním díle se těsná větrní přepáţka nahradí sádrovou hrázi 

a separátní větrání se nechá trvale v provozu. 

Osa posledního přípravného důlního díla č. 080 5252/6 bude taktéţ umístěna 

analogický s předchozími důlními díly s tím rozdílem, ţe vzdálenost od vedlejšího důlního 

díla č. 080 5254 bude jen 150 m. Toto omezení vyplývá z nutnosti ponechat ochranný celík 

68 m kolem stařin vydobytých prostor porubu č. 080 202 a 080 202/11 a taktéţ 

nebilančnímu vývoji sloje a výskytem zvýšeného počtu menších dislokaci v cípu 

předmětné oblasti mezi důlními díly č. 080 5252/2 a 080 7252/1. Zaústění bude provedeno 

na pravém boku větrní základny ve staničení 85 m. Celková projektovaná délka tohoto 

důlního díla bude 620 m. 

Po ukončení raţby důlního díla č. 080 5252/6 zahájíme raţbu výchozího kanálu 

č. 080 3203 porub č. 080 203 na levém boku tohoto důlního díla staničení 579 - 582 m a 

prorazíme ho do důlního díla č. 080 5256 ve staničení 565 - 568 m. Úklon porubu 

předpokládám 0 – 10°. Výchozí kanál bude mít negativní úklon porubní fronty vzhledem 

ke směru těţby, a to posunutím spodní úvratě o 40 m od kolmice porubu. Tímto se trať 

porubového dopravníku prodlouţí o 3 ţlaby, které budeme muset odebrat, neţ se s 

porubovou frontou dostaneme na kolmici.  

Důlní dílo č. 080 5254 bude za postupujícím porubem pleněno. Na důlním díle 

č. 080 5254 před postupujícím porubem budou za účelem eliminace tlakových projevu 

vlivem dobývání aplikované opatření analogicky s porubem č. 080 205. 

Porub bude ve staničení 300 m na důlním díle č. 080 5252/6 procházet 

průzkumným kanálem č. 080 3203/2, který zasahuje do porubu v délce 12 m. Od tohoto 
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kanálu bude porubem procházet dislokační pásmo převáţně poklesového charakteru o 

amplitudě do 2,1 m, ověřené porubem č. 080 202, důlním dílem č. 080 5252 a 080 7252/1 

a také průzkumným kanálem č. 080 3203/2.  Toto dislokační pásmo bude s postupující 

porubní frontou procházet porubem směrem nahoru, kde na konci porubu vyjde ve vrchní 

úvrati. Zhruba ve staničení 160 m se ve spodní úvrati objeví štěpení sloje únikem 60 cm 

mocné lávky do podloţí, které taktéţ bude postupovat směrem nahoru a na konci porubu 

vyjde zhruba ve třetině porubu, čímţ se v této ploše zredukuje celková mocnost sloje pod 

100 cm. Ve staničení cca 100 m se objeví další štěpení sloje únikem 20 cm mocné lávky do 

nadloţí, čímţ dojde k další redukci celkové mocnosti pod 80 cm a tím pádem k 

nebilančnímu vývoji za hranici štěpení. Toto štěpení má paralelní průběh s předchozím 

štěpením ve vzdálenosti 25 m. Ukončení porubu bude na kolmici vedené z těţní třídy ve 

staničení 100 – 68 m dle vývoje mocnosti sloje v nebilanční části sloje, kde staničení 68 m 

je velikost ochranného pilíře důlního díla č. 080 7252/1. Dle vývoje dislokačního pásma je 

moţno konec porubu ve vrchní úvrati posunout o 26 m od kolmice na negativní úklon 

porubní fronty, maximálně však do staničení 68 m. Posunutím spodní úvratě o 40 m 

směrem na zával při zahájení dobýváni a vrchní úvratě také o 26 m směrem na pilíř při 

ukončení dobýváni vytěţíme o 8917 tun zásob víc oproti kolmému umístění porubní 

fronty. 

4.4 Technologie ražení 

Všechna důlní díla budou raţena klasickou razicí technologií, tj. pomocí trhací 

práce a nakládání rubaniny hydraulickým nakladačem s bočním výklopem na hřeblový 

dopravník napojený na pásovou odtěţovací linku. Samotný razicí cyklus se stává ze čtyř 

operací. Nejprve se provede navrtání vývrtu pro trhací práci, pak se provede samotná trhací 

práce, dále se rozpojená hornina odtěţí hydraulickým nakladačem a nakonec se tato nově 

vyraţená část důlního díla vyztuţí obloukovou ocelovou výztuţí. Všechna důlní díla v této 

oblasti navrhuji razit v profilu OO-O-14. Před samotnou raţbou bude pro kaţdé důlní dílo 

vypracován samostatný technologický postup. 

4.4.1 Vrtání vývrtu pro trhací práci 

Jako první operaci z razicího cyklu provedeme navrtání vývrtů pro trhací práci. K 

vrtání vývrtu můţeme pouţít buď starší typ vrtacího vozu VVH-1R vyrobeny Báňskými 

stavbami, n. p. Prievidza nebo nový typ vrtacího vozu DH-DT 1 od firmy Deilmann-Haniel 

mining systems GmbH dodaný v rámci programu POP 2010. Já navrhuji pouţít vrtací vůz 

od firmy Deilmann-Haniel mining systems GmbH, z důvodu vrtání svorníku systému Hilti 

One Step pro lepší zajištění nadloţí. Více k svorníkovému systému Hilti One Step v oddíle 

4.4.4 vyztuţování důlního díla. 

Tyto vrtací vozy jsou určeny k mechanizovanému vrtání střelných vrtů, a v případě 

nové vrtacího vozu i kotvících vrtů do nadloţí, při raţení horizontálních a úklonných 

důlních dílech s přibírkou kamene. Vrtací vozy jsou napájený přívodním kabelem s 

napětím 500V upravené pro pouţití v prostředí s nebezpečím výbuchu metanu SNM 2 a v 

oblastech s nebezpečím PUP. Napájen je elektromotor, který pohání hydraulické čerpadlo, 

jenţ zajišťuje energetické médium pro ovládání celého vozu včetně pojezdu. Vrtací vozy se 

pohybují na housenicovém podvozku a je moţné je provozovat v důlních dílech s 

maximálním úklonem ± 18° resp. ± 20°. Stabilitu vozu při samotném provádění vývrtů 
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zajišťuji dvě hydraulické podpěry v zadní části vozu. Vrtací jednotka je schopna vrtat 

vývrty v uhlí i v kameni do průměru 42 mm a délce maximálně 2,8 m resp. 2,9 m. 

Samostatné vrty v uhlí, jako protiprůtrţové nebo jiné účelové vrty, je schopná vrtat aţ do 

průměru 115 mm. Pro vrtání se pouţívá vrtná tyč délky 3 m s vyměnitelnou vrtací 

korunkou. Způsob vrtání je rotační nebo příklepně rotační s vodním výplachem. Délka vrtů 

se volí dle geologických podmínek a hustoty budování. V případě vrtání kotvících vrtů se 

vrtají vrty délky 2,5 m, do kterých se instaluji kotvící svorníky systém Hilti One Step. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2 Vrtací vůz – ilustrační obrázek 

Pozn.: 1 - vrtací kladivo, 2 - posuvné zařízení, 3 – rameno vrtací jednotky, 4 - ovládací 

panel, 5 - hydroagregát, 6 - elektromotor, 7 - podvozek, 8 - stabilizační opěry 

Zdroj: /2/ Zajac, O., Borška, A., Gondek, H.: Hlbinné dobývacie stroje a dopravné zariadenia 

 

Tabulka č. 1 Parametry vrtacích vozů 
 

 VVH - 1R Deilmann-Haniel DH-DT 1 

Délka trhacího/kotvícího 

vrtu (m) 

2,8/- 2,9/2,9 

Rychlost pojezdu (m.s-1) 0,2 0,6 

Výkon motoru (kW) 22 75 

Rozměry d  x š  x v  (m) 9 x 1,12 x 1,6 11,1 x 1,2 x 1,6 

Hmotnost (kg) 7700 11600 

 
Zdroj: /2/ Technická dokumentace dodána výrobcem. Strojní úsek dolu Paskov 
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Při vrtání vývrtu ve výchozím kanálu pouţijeme ruční vzduchovou vrtačku typ 

PVN 42B.  Způsob vrtaní je rotační s mechanickým vynášením uhelné drtě pomocí 

šnekového vrtného nářadí. Délka vrtné tyče je 3 m.  

  

Obrázek č. 3 Ruční vzduchová vrtačka PVN 42B 

 

Zdroj: [online] [cit. 2011-04-07] Dostupné z : 

http://www.koexpro.cz/new/koex/?menu=page&lang=cz&id=21&PHPSESSID=75e5a52a0a962d73

9a54f1b173c756d5 

4.4.2 Technologický postup trhacích prací 

Trhací práce je moţno provádět jen, pokud obsah metanu nepřekročí 1% (na 

povolení vedoucího organizace do 1,5%) metanu na místech, kde se musí měřit před trhací 

prací.  

Protoţe důl Staříč je zařazen jako plynující důl a důl s nebezpečím výskytu průtrţí 

uhlí a plynů, směji si při trhací práci v kameni, v uhlí, při současném odpalu v uhlí i 

kameni, odpalu volné rubaniny, přibírce počvy, při případném uvolňování výztuţe a při 

pouţití příloţných náloţí, pouţít jen důlně-bezpečné trhaviny II. třídy. K roznětu můţe být 

pouţity jen elektrické rozbušky časové - milisekundové se zvýšenou odolnosti vůči 

zapálení výbušného prostředí a zároveň vyţadující vyšší intenzitu roznětného proudu jako 

ochranu proti neţádoucímu roznětu, způsobenému cizí elektrickou energií – DeM-Zb-S. 

Maximální celková doba odpalu nesmí překročit 400 ms. K roznětu se pouţije roznětnice 

KRAB 1200 nebo DBR 12. Jako další povolené pomůcky při trhací práci se pouţiji: 

ohmmetr (Mx 10, DO1 nebo  DO200/2000), měřicí přístroje (BAK 01, BAK 01B, BAK 95 

nebo BAK 02), přívodní vedení (XCYAR-1,5) a připojovací vodiče maximální délky 

jednoho kusu 15 m (XCY, XFY, PK1 nebo PK2). 

Zálom pouţijeme stupňovitý nebo klínový, o čemţ spolu s vrtným schématem 

rozhodne předák pracoviště dle místních geologických podmínek a zásad hornické práce, v 

souladu s platnými předpisy. Správnost zaloţení vývrtů a jejich řádné vyčištění zkontroluje 

střelmistr před zahájením nabíjení. 

Utěsnění vývrtu bude provedeno vodní ucpávkou v obalech nebo vodou volně 

nalitou do vývrtů. Vývrt musí být utěsněn aţ ke svému ústí, přitom ale ucpávka nesmí být 

kratší neţ 30 cm.  

http://www.koexpro.cz/new/koex/?menu=page&lang=cz&id=21&PHPSESSID=75e5a52a0a962d739a54f1b173c756d5
http://www.koexpro.cz/new/koex/?menu=page&lang=cz&id=21&PHPSESSID=75e5a52a0a962d739a54f1b173c756d5
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Zapojení roznětné sítě bude sériové s tím, ţe odchylka mezi naměřeným a 

vypočteným odporem roznětného okruhu nesmí překročit 10% (při pouţití digitálních 

ohmmetrů – 5%) vypočtené hodnoty.  

odpor elektrické rozbušky 0,5 Ω / ks 

odpor vodiče XFY 0,5 Ω / 1m 

odpor vodiče XCY 0,1 Ω / 1m 

odpor dvojlinky XCYAR - 1,5  4 Ω / 100m 

Koncentraci metanu měří střelmistr za přítomnosti předáka před nabíjením náloţi, 

těsně před odchodem na místo odpalu a po provedené trhací práci. Měří se v okruhu 25 m 

od místa odpalu a to i v sousedních důlních dílech, nad rozvolněným uhlím a v nejvyšším 

místě pod stropem u místa odpalu. Pokud se pod stropem vyskytne více neţ 0,5% metanu, 

musí se měřit u kaţdého vývrtu, a pokud se u některého naměří nepovolena koncentrace, 

vývrt se nesmí nabíjet, ale musí se ucpat po celé jeho délce. Při prohlídce pracoviště po 

odstřelu musí střelmistr kromě metanu měřit i koncentraci CO. Koncentraci nitrózních 

plynů v ovzduší musí měřit vţdy, byla-li naměřena koncentrace CO vyšší neţ 30 ppm nebo 

došlo-li k selhávce. O tomto měření musí být veden záznam. Měření se provádí v souladu s 

Vyhláškou ČBÚ č. j. 72/88 Sb. 

Rozmístění, velikost jednotlivých náloţi a časový sled roznětu stanoví předák 

pracoviště dle místních podmínek. 

Při přípravě trhací práce můţe být přítomno maximálně 5 pomocníků. 

Náloţky nabíjí střelmistr, a to celé (nedělené), a pod jeho dozorem také jím poučení 

pomocníci, pneumatickým zařízením nebo dřevěnou nabíjecí tyčí v souladu s § 50 a § 51 

vyhlášky ČBÚ č. 72/1988 Sb. 

Čekací doba po odpalu musí být nejméně 10 minut. Pro celkovou náloţ 20 - 60 kg 

je čekací doba 15 minut a nad 60 kg pak 30 minut. Došlo-li k selhávce, nebo není-li jistota, 

ţe všechny náloţe detonovaly, čekací doba se prodlouţí na dvojnásobek. 

Místo odpalu stanoví střelmistr při dodrţení zásady, ţe toto místo ani úkryt 

pracovníku nebudou zasaţeny účinky trhací práce, ale vţdy za hranici bezpečnostního 

okruhu, který je zajištěn hlídkami ve vzdálenosti minimálně 200 m od místa odpalu. 

Stanoviště hlídek stanoví střelmistr ještě před započetím manipulace s výbušninami, a tyto 

hlídky označí červeným štítkem na světle lampy nebo červenou páskou na levém rukávě. 

Manipulační prostor pro práci s výbušninou je nejméně 10 m od místa trhací práce.  

Výstraţný signál před odpalem je vyhlášen zvoláním střelmistra „Pozor pálím“ a 

nouzový signál je vyhlašován poklepem na potrubí 3 x 5. 

Kaţdý, kdo zjistí selhávku, musí ji neprodleně ohlásit střelmistrovi nebo 

směnovému technikovi. Do doby jejího zneškodněni musí být práce na pracovišti 

zastaveny. Nalezené výbušniny musí být ihned odevzdány do skladu výbušnin. 

Zneškodnění selhávky určí střelmistr dle místních podmínek a druhu selhávky.  

Před zahájením trhací práce musí být ve všech směrech do vzdálenosti 25 m od 

místa trhací práce odstraněny lehce zápalné hmoty a zneškodněn uhelný prach poprášením 

kamenným práškem nebo zkropením vodou. A dále musí být vytvořena vodní clona 
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vytvořena mlţným zařízením působícím v celém profilu díla, umístěným na vhodném 

místě, nejdále však 15 m od místa odstřelu. 

Před neţádoucími účinky trhací práce je třeba také chránit strojní a elektro zařízení, 

a to odklizením nebo vhodným krytím např. bariérou z pásové gumy, dřeva, půleného 

potrubí, apod. 

Elektrický roznět je třeba chránit před účinky cizí energie. Vodiče elektrických 

rozněcovadel musí být zkratovány, nebo izolovány aţ do konce, odpalovací vedení musí 

být zkratováno aţ do doby připojení. V raţených důlních dílech bude před trhací práci 

vypnut elektrický proud na jističi NN umístěném v PVP. Pracovníci nesmí nosit oblečení z 

materiálu s vysokou izolační schopnosti, ale jen pracovní oděvy dodané organizaci. 

Po vyraţení 250 m bude zřízená přetlaková komora pro ochranu pracovníku, která 

bude umístěna minimálně 200 metru od místa trhací práce. 

Při rozstřelování a uvolňování volné rubaniny je moţno pouţít příloţné náloţe v 

obalech OPN-1. Smí se pouţívat jen obaly dodané organizaci. Trhavina a elektrické 

rozbušky se pouţijí stejné, jako při trhací práci v masívu viz výše. Nejvyšší přípustná 

hmotnost náloţe v jednom obalu smí být nejvýše 0,4 kg trhaviny s tím, ţe hmotnost 

celkově odpalované náloţe nesmí překročit 1,6 kg. Při současném odpalu dvou a více 

náloţí musí být pouţity elektrické rozbušky nultého časového stupně. Při rozstřelování 

volné rubaniny bez pouţití příloţných obalu OPN-1 se náloţ nesmí přiblíţit ke kterékoliv 

volné ploše na méně neţ 20 cm. Metan se měří analogický s trhací prací v masívu. 

Vzdálenost úkrytu osádky od místa odstřelu musí být minimálně 150 m, při moţnosti 

úkrytu v postranním díle stačí 75 m. 

4.4.3 Nakládání rozpojené horniny 

Pro nakládání rozpojené rubaniny pouţijí hydraulický nakladač s bočním 

výklopem.  Rovněţ zde můţeme volit mezi starším typem Noell D 1131 vyráběný firmou 

Noell service und maschinentechnik GmbH a novým typem DH-L 1200 od firmy 

Deilmann-Haniel mining systems GmbH dodaný v rámci programu POP2010.  

Tyto nakladače jsou určeny k nakládání hornin v důlních dílech. Jsou napájený 

přívodním kabelem s napětím 500V upravené pro pouţití v prostředí s nebezpečím 

výbuchu metanu SNM 2 a v oblastech s nebezpečím PUP. Napájen je elektromotor, který 

pohání hydraulické čerpadlo, jenţ zajišťuje energetické médium pro ovládání celého vozu 

včetně pojezdu. Nakladače se pohybuje na housenicovém podvozku a je moţné je 

provozovat v úklonných dílech s maximálním úklonem ± 16° resp. ± 20º. Jako 

příslušenství je dodáváno zábradlí pro umoţnění paţení a zakládání prostoru mezi 

horninou důlního díla a ocelovou výztuţí pracovníkům z lopaty nakladače respektive 

utahování šroubů důlní ocelové výztuţe. Jako další příslušenství je dodáván přípravek pro 

zvedání horních oblouku ocelové výztuţe. 
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Obrázek č. 4 Lopatový nakladač s bočním výklopem - ilustrační obrázek 

 

Pozn.: 1- lţíce, 2- rameno výloţníku, 3- zvedací válec, 4- uloţení zvedacího mechanizmu,  

5- ovládání záběru lţíce, 6- stanoviště strojníka, 7- pohonná jednotka  

Zdroj: /2/ Zajac, O., Borška, A., Gondek, H.: Hlbinné dobývacie stroje a dopravné zariadenia 

 

Tabulka č. 2 Parametry hydraulických nakladačů 
 

 Noell D 1131 Deilmann-Haniel DH-L 1200 

Objem lopaty (l) 800 1320 

Rychlost pojezdu (m.s-1) 0,35 0,37 – 1,3 

Výkon motoru (kW) 45 75 

Rozměry d  x š  x v  (m) 7,4 x 1,16 x 1,1 7,5 x 1,58 x 1,6 

Hmotnost (kg) 7360 15000 

 
 
Zdroj: /7/ Technická dokumentace dodána výrobcem. Strojní úsek dolu Paskov 
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Při raţbě výchozích kanálů se pro naloţení rubaniny pouţije škrabákový nakladač 

ŠN-IV s přímým nakládáním na hřeblový dopravník. Škrabákový nakladač je pouţitelný 

do úklonu ± 20º – 25º. Je to konstrukčně jednoduchý stroj s malými provozními náklady.  

Mezi jeho nevýhody patří vysoký podíl ruční práce, nízká kultura a bezpečnost při práci.  

 

 
 

Obrázek č. 5 Sestava škrabákového nakladače – ilustrační obrázek 

Pozn. 1- kotevní lano, 2- vratná kladka, 3- vratné lano, 4- škrabáková nádoba, 5- ocelová 

výztuţ, 6- boční kladka, 7- taţné lano, 8- nájezd nádoby, 9- výsypka, 10- škrabákový 

vrátek, 11- ovládací panel, 12- rozvod vzduchu, 13- obsluhovací plošina, 14- nosič kabelů 

Zdroj: /2/ Zajac, O., Borška, A., Gondek, H.: Hlbinné dobývacie stroje a dopravné zariadenia 

4.4.4 Vyztužování důlního díla 

Všechna důlní díla budou vyztuţena ocelovou obloukovou výztuţi v profilu        

00-0-14, váhového stupně P-28. Hustota výztuţe, dle výpočtu a zkušenosti z okolních 

důlních děl, bude 0,8 m. V místech zvýšených tlaků a tektonických poruch se zmenší na 

0,5 m. Výztuţ bude stavěna do hnízd na ocelové patky. Jednotlivé komplety obloukové 

výztuţe budou spojeny mezi sebou 5 kusy rozpínek, pro zachování rozteče mezi 

jednotlivými komplety.  

Paţení stropů bude provedeno ţelezobetonovými paţnicemi kladenými bez mezer 

vedle sebe a boky díla tahokovem. Prostor mezi horninovým masívem a paţením bude 

vyplněn hlušinou. Uprostřed díla bude veden stropní tah z tyčí profilu K-24, který bude 

k obloukové výztuţi připevněn háky. 

Sypná výška se bude udrţovat na levém boku dle úklonu sloje 1,4 - 2 m a na 

pravém boku tak, aby nebyla sloj utopena pod počvu. 
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Obrázek č. 6 Vystrojení důlního díla 
Zdroj: Odbor technologie a plánování dolu Paskov 

Předstih čelby bude zajištěn předsuvným povalem dle obrázku č. 10. Po celou dobu 

raţby bude prováděna instalace svorníkového systému Hilti One Step šachovitě mezi 

jednotlivé oblouky ocelové důlní výztuţe v počtu 2-3 kusů. Svorníkový systém Hilti One 

Step je dvouplášťová dutá svorníková tyč obsahující lepicí ampule a je zakončena vrtacím 

dlátem. Po zavrtání svorníku se přepojením výplachové vody z pláště do dovnitř svorníku, 

kde jsou lepicí ampule, zajistí promísení lepicích sloţek a vytlačení lepicí směsi přes vrtné 

dláto ven ze svorníku do prostoru mezi svorník a horninový masív, čímţ dojde k ukotvení 

svorníku v masívu. Opačný konec svorníku je opatřen maticí a podloţkou, která zajišťuje 

opěrnou plochu pro horninový masív. 

 
Obrázek č. 7 Řez svorníkem Hilti One Step 

 

Zdroj: /2/ Technická dokumentace dodána výrobcem. Odbor technologie a plánování dolu Paskov 
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Výchozí kanál bude zajišťován výztuţí z dřevěné kulatiny o minimálním průřezu 

15 cm do tzv. dveřejí. Kulatina o délce 3 m, která bude kladena na strop díla, bude 

podbudovaná třemi dřevěnými stojkami potřebné délky a to na obou koncích a uprostřed. 

Prostor mezi jednotlivými dveřejemi bude prokládán dřevěnými odkory a proti zamezení 

pohybu dveřeje do stran bude mezi ně kladeno 5 dřevěných rozpínek.   

 
 

Obrázek č. 8 Řez výchozím kanálem 
Zdroj: Odbor technologie a plánování dolu Paskov 

4.5 Doprava horniny a materiálů 

Doprava horniny i materiálu se bude lišit dle jednotlivých důlních děl z pracoviště 

na větrní základnu č. 080 7252/1. Odtud bude pokračovat pro všechna pracoviště stejně.  

4.5.1 Doprava horniny 

Obrázek č. 9 Umístění mechanizace v čelbě důlního díla 
Zdroj: Odbor technologie a plánování dolu Paskov 
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Dopravu horniny budu realizovat nakládáním pomoci hydraulického nakladače s 

bočním výklopem Deilmann-Haniel DH-L 1200 (viz odstavec 4.4.3) na hřeblový 

dopravník TH 601S (viz obrázek č. 11) umístěný přímo v čelbě, navazující na pásovou 

odtěţovací linku tvořenou pásovými dopravníky TP630 A (viz obrázek č. 12). Ze všech 

přípravných důlních děl bude rubanina odtěţována pásovými dopravníky na důlní dílo 

č. 080 7252/1, odkud bude odtěţování pokračovat shodně pro všechna pracoviště, a to 

důlními díly č. 080 5256/1, 080 7254, 080 6250 a 084 7254/2 na stávající centrální 

odtěţení, které vede do skipového zásobníku SM23 na 3. patře. 

 

Obrázek č. 10 Hřeblový dopravník TH 601S 

 

Zdroj: [online] [cit. 2011-04-07] Dostupné z :   
http://www.ostroj.cz/cs/f/ostroj_cs/p/dulni%20stroje/PDF/sberne_dopr.pdf 

 

 

 
 

http://www.ostroj.cz/cs/f/ostroj_cs/p/dulni%20stroje/PDF/sberne_dopr.pdf
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Tabulka č. 3 Parametry hřeblových dopravníků řady TH 

Zdroj: Technická dokumentace dodána výrobcem. Strojní úsek dolu Paskov 

 
Obrázek č. 11 Pásový dopravník TP 630A 

 

Zdroj: [online] [cit. 2011-04-07] Dostupné z : 

http://www.ostroj.cz/cs/f/ostroj_cs/p/dulni%20stroje/PDF/pasove_dopr.pdf 

http://www.ostroj.cz/cs/f/ostroj_cs/p/dulni%20stroje/PDF/pasove_dopr.pdf
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Tabulka č. 4 Parametry pásových dopravníků řady TP 
 

 
Zdroj: /7/Technická dokumentace dodána výrobcem. Strojní úsek dolu Paskov 

4.5.2 Doprava materiálu 

Materiál pro všechna pracoviště bude dopravován od jámy II/4 na úrovni 5. patra 

kolejovou dopravou po překopu č. 2252 na překladiště umístěné na překopu č. 2254/2. Zde 

se materiál přeloţí z vozů kolejové dopravy na závěsnou dráhu ZD 24A a za pomocí 

závěsné lokomotivy LZH se dopraví po důlních dílech č. 2252, 080 7254, 080 5256/2, 

080 5256/1 na důlní dílo č. 080 7252/1. Odtud bude materiál pokračovat na jednotlivá 

pracoviště. 

Závěsná dráha je tvořena kolejnicemi I-profilu o rozměrech I155 mm, které jsou 

zavěšeny pomocí řetězů a závěsů k obloukům důlního díla. Minimální průjezdní profil 

tratě je 1800 x 1000 mm.   
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5 Bezpečnostní kriteria a opatření, protiprůtržové 
opatření, větrání, degazace 

Při kaţdé práci nejen v podzemí musí být dodrţované bezpečnostní předpisy. Práce 

v podzemí je z tohoto pohledu ještě náročnější. Hlavními předpisy, kterými se zde budu 

zabývat, jsou vyhláška ČBÚ č.22/1989 Sb. Protoţe Důl Paskov je zařazen mezi doly s 

nebezpečím průtrţí uhlí a plynů, proto zde platí Rozhodnutí OBÚ v Ostravě č. j. 

3895/2002. 

5.1 Nebezpečí výbuchu plynů a prachu  

Z hlediska protivýbuchové prevence budou v raţených důlních dílech rozmístěny 

protivýbuchové uzávěry a zařízení pro izolaci větrních proudu, rozmístěný hasicí 

prostředky, instalován důlní poţární vodovod,  zneškodňován uhelný prach, budou střeţené 

pásové linky, vše v souladu s ustanoveními Vyhlášek ČBÚ č.22/1989 Sb., 4/1994 Sb. a 

10/1994 Sb. v platných zněních.   

Bude prováděna stálá kontrola koncentrace CH4 a CO kontinuálními analyzátory 

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

jednotlivých čidel bude uvedeno v provozní dokumentaci pracovišť, a vyznačeno v 

mapové části havarijního plánu. 

5.2 Samovznícení uhlí  

Náchylnost uhlí k samovznícení se vyhodnocuje dle Směrnice 05/2009 gen. ředitele 

OKD a.s. ve smyslu § 187 vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb., v platném znění a Čl. 27 

Rozhodnutí OBÚ v Ostravě, spis. zn.: S 0300/2008-6-68/Ing.Kp/Pe ze dne 25. 11. 2008. 

Na dole Paskov pak pouze pro poruby a vypočtená náchylnost je vţdy pod hranicí danou 

směrnicí, není tedy realizováno ţádné opatření.  

5.3 Průvalů vod a bahnin 

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

Důl Paskov přeřazen do kategorie „ bez nebezpečí průvalu vod“. 

5.3.1 Opatření při průchodu ochranných pásem průzkumných vrtů 

Zjisti-li osádka vlhnutí čelby nebo výtok vody z puklin popřípadě z vývrtů musí 

neprodleně opustit pracoviště, toto pracoviště znepřístupnit a vše nahlásit inspekční sluţbě 

podniku. 

5.3.2 Odvodnění 

V oblasti dobývaného porubu se v jeho nadloţí nacházejí vyrubané prostory ve sloji 

145 (B14). Vzdálenost těchto prostor je cca 360 m. Přítomnost zvodnělých horizontů se 

v této oblasti nepředpokládá. Pouze v blízkosti tektonických poruch lze očekávat pouze 

průsaky důlních vod.  
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Pro odvodnění přítoků provozní a případně důlní vody bude na pásových třídách 

poloţeno odvodňovací potrubí Js 50, kterým bude voda odčerpávána do čerpací stanice na 

5. patře. 

5.4 Ochrana proti nebezpečí průtrží uhlí a plynů 

Sloj 080 (22b) je zařazena ve 2. stupni nebezpečí průtrţí uhlí a plynů, proto je při 

raţbě nutno dodrţovat Rozhodnutí OBÚ v Ostravě č. j. 3895/2002. Na ochranu pracovníků 

před účinky případné průtrţe uhlí a plynů, bude kaţdý pracovník vybaven izolačním 

sebezáchranným přístrojem a prokazatelně seznámen s jeho uţíváním.  

5.4.1 Příznaky průtrží uhlí a plynu  

Dle Rozhodnutí OBÚ Ostrava č. j. 3895/2002 se za příznaky průtrţe povaţují:  

- prudký výhoz mnoţství uhlí menšího neţ ½ tuny, současné zvyšování 

koncentrace CH4,  

- viditelné vytlačování uhlí z pilíře, náhlý zvýšený tlak na výztuţ,  

- rány různé intenzity ve sloji a horninovém masívu,  

- pulzovité vyfoukávání drtě z vrtů,  

- vytlačování soutyčí z vrtu,  

- svírání soutyčí za současného praskání ve sloji,  

- náhlá zvýšená exhalace CH4,  

- Průtrţ uhlí a plynu můţe vzniknout i bez předchozích příznaků.  

5.4.2 Opatření při průtržích uhlí a plynu  

- osádka urychleně opustí raţené dílo a informuje IS,  

- musí být provedena kontrola koncentrace CH4 v místě spojení výdušných 

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

koncentrace CH4 2,0% musí být odvoláni všichni pracovníci z ohroţených 

oblastí,  

- znepřístupní raţené dílo a odebere se záchrannou cestou k jámě dle přílohy 

technologického postupu - Havarijního plánu,   

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

Prognózní opatření u přípravných důlních děl v 2. stupni nebezpečí PUP zahrnují měření 

tlaku plynu a desorpce před kaţdou zabírkou a změny poměrné mocnosti sloje při kaţdé 

zabírce. 

A. ČETNOST MĚŘENÍ:  

Prognózní měřeni při raţbě ve sloji a v blízkosti uhelné sloje před kaţdou zabírkou.  

Pokud je sloj rozdělena na lávky s celistvým proplástkem mocnějším neţ 10 cm, musí být vrty 

situovány v kaţdé lávce o mocnosti větší neţ 20 cm.  
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B. ZPÚSOB MĚŘENÍ (v díle vedeném ve sloji a v blízkosti sloje):  

Pro měření poměrné změny mocnosti sloje se provede měření maximální mocnosti 

(Mmax) a minimální mocnosti (Mmin) sloje na čelbě v cm a vzdálenosti mezi těmito 

měřeními (L) v m, výsledky měření se dosadí do vzorce (Mmax – Mmin). 100 : Mmax : L  

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

díla ve směru jeho raţby. Uhelná drť pro měření desorpce musí být odebrána v hloubce 

vrtu  2,8 - 3,0 m přeseta a po dobu 35 s změřena rychlost desorpce. Do l minuty po 

odvrtání vývrtu musí v něm být utěsněna měřící sonda a změřen tlak plynu, doba měření 

minimálně 4 minuty.  

C. VÝSLEDKY MĚŘENÍ:  

V případě, ţe bude naměřen tlak 250 kPa a vyšší, rychlost desorpce 2,5cm
3
.10g za 35s 

nebo větší, musí být provedena OTP, rovněţ při naměření poměrné změny mocnosti 10 a 

větší a tlaku plynu 150 kPa a více musí být provedena OTP.  

5.4.4 Prevence průtrže uhlí a plynu  

Pro vytvoření dostatečné a souvislé zóny potřebného sníţení napětí v předpolí 

raţeného díla musí být pouţito některé z níţe uvedených metod:  

A. ODLEHČOVACÍ TRHACÍ PRÁCE V UHLÍ (OdTP)  

Touto trhací prací musí být v předpolí raţeného díla vytvořena zóna sníţeného 

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

Parametry OdTP:  

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

jeho raţby (moţno vyuţít vrtů pro prognózní měření). V mocnosti větší neţ 0,8 m 

musí být proveden další vrt v podélné ose díla,  

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

zasunuta na dno vývrtů,  

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

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

případě, ţe pro vyuhlovací vývrty bylo vytvořeno odlehčené pásmo sníţeného 

napětí dřívějšími preventivními opatřeními,  

- kontrola úplnosti detonace odlehčovací (bezvýlomové) náloţe odpalované 

samostatně se provádí neprodleně po uplynutí čekací doby. Kontrolu úplnosti 

detonace náloţe OdTP v případě současného odpalu s náloţemi pro výlomovou TP 

provádí střelmistr po odkrytí vývrtů pro OdTP.  

B. OTŘASNÁ TRHACÍ PRÁCE (OTP)  

Při OTP musí být přítomen technický dozor, který posoudí před vrtáním vhodnost 

rozmístění vývrtů.  

OTP je nutno provádět aţ po dohodě s inspekční sluţbou.  

Před přípravou OTP musí technický dozor zajistit odvolání všech pracovníků z 

pracovišť v ohroţeném větrním proudu aţ do konce SVO. Dále musí zajistit vypnutí 
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elektrického proudu s výjimkou zařízení třídy JB III. Spolu se střelmistrem zajistí rozmístění 

hlídek.  

Po provedení OTP a prohlídce pracoviště musí směnový technik, nebo střelmistr podat 

neprodleně zprávu inspekční sluţbě.  

C. ODLEHČOVACÍ PRÁCE V PLOŠNÉ ZÓNĚ  

Odlehčovací trhací práce v plošné zóně je metodou prevence vhodnou pro procházení 

díla stlaky sloje, vyhlušením sloje a v případě podobných změn geologických podmínek, 

kterou musí být vytvořena zóna sníţeného napětí předstihující čelbu do jejího předpolí 3 m a 

boků minimálně 1,5 m.  

Plošná zóna se provede tak, ţe se v nadloţí nebo podloţí sloje vyvrtá řada vrtů v 

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

časovém stupni neţ ve vývrtech ţabákových.  

V místech, kde to mocnost sloje a její úloţní podmínky umoţní nebo pokud některý z 

vývrtů pronikne do sloje a je v něm moţno dodrţet podmínky pro měření ukazatelů průběţné 

prognózy musí být účinnost plošné zóny kontrolována průběţnou prognózou.  

5.5 Důlní otřesy  

S ohledem na skladbu nadloţí, které je tvořeno periodicky se opakujícími vrstvami 

jílovců, prachovců a pískovců v malých mocnostech, a které nemají schopnost kumulovat 

energii, jsou sloje v celém dobývacím prostoru OKD, a.s., Dolu Paskov podle výnosu 

ČBÚ č. j. 1498/90 zařazeny jako sloje bez nebezpečí vzniku důlních otřesů.  

5.6 Jiných nebezpečných jevů  

5.6.1 Opatření v místech se zvýšenými tlaky 

V místech zvýšených tlaků na výztuţ budou pod souvislý tah z tyčí K-24 stavěny 

stojiny z tyčí profilu K-24, sloţené ze dvou dílu spojené 2 ks šroubu. Stojiny budou 

stavěny na ţelezniční praţce a zajištěny proti neţádoucímu posunu dřevěnou vloţkou.  

5.6.2 Opatření při nesoudržném nadloží 

V případě nesoudrţného nadloţí, tektonické poruchy výraznějšího charakteru nebo 

vyjíţdění nadloţních vrstev bude předstih po obvodě zajišťován pomoci zavrtaných roxoru 

délky 3 m nebo prolepováním. Rozmístění a způsob zajištění rozhodne předák pracoviště 

nebo směnový technik dle místní situace. 

5.7 Větrání 

Všechna raţena důlní díla budou větrána separátním foukacím systémem za pouţití 

lutnového tahu z poddajných nevyztuţených luten o průměru 1000 mm, v případě 

raţených kanálů o průměru 630 mm, a kombinovaného ventilátoru APX K630 umístěném 

v průchozím větrním proudu na větrní základně 080 7252/1. V případě větrání raţby 

výchozích kanálů bude ventilátor umístěn v důlním díle, ze kterého je raţen.  
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5.7.1  Samostatné větrní oddělení 

Samostatné větrní oddělení (SVO) pro sloj 080 začíná na odbočce důlních děl č. 

080 7254 x 080 5256/2 a končí na odbočce důlních děl č. 080 7254 x 080 6251. Po 

zprůchodnění průchozího větrního proudu po dílech č. 080 5256 a č. 080 7654 bude konec 

SVO přemístěn na odbočku důlních děl č. 082 7242 x 082 7242/2. 

5.8 Degazace 

Při raţbě přípravných důlních děl nebude prováděna degazace těchto děl, ale bude 

jen poloţeno degazační potrubí, které bude vyuţito při degazaci dobývaných porubních 

bloků. Poloţené degazační potrubí můţe být vyuţito v raţených důlních dílech při nafárání 

fukačů. 
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6 Technicko-ekonomické zhodnocení 

Kaţdá podnikatelská činnost musí mít pro danou firmu ekonomický přínos, tak i 

tento projekt by měl mít ekonomický přínos pro Důl Paskov. Proto je na řadě vyčíslit 

efektivitu tohoto návrhu. Jelikoţ všechny ekonomické ukazatele Dolu Paskov jsou interní 

informace a patří mezi tzv. obchodní tajemství, pouţiji pro své výpočty jen orientační 

údaje. Pro výpočet nákladu vyuţijí orientační průměrné náklady podniku na jednu tunu a 

pro výpočet výnosu vyuţiji orientační cenu uhlí za jednu tunu. Pro oba dva výpočty 

potřebuji znát mnoţství vytěţitelných zásob z dané oblasti. 

6.1 Výpočet vytěžitelných zásob:  

 

                                  [ t ]   [1]  

 

                               [ t ] 

                                         

                                         

                                         

                                     

 

a) vytěžitelné zásoby porubního bloku 080 205 

 

                    [ t ]   [2]  

 

                                          

 

b) vytěžitelné zásoby porubního bloku 080 204 

 

                    [ t ]   [2]  
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c) vytěžitelné zásoby porubního bloku 080 203 

 

                    [ t ]   [2]  

 

                                           

   

d) vytěžitelné zásoby z vyražených důlních děl (zásoby z ražby výchozích kanálů jsou 

započtené do zásob jednotlivých porubních bloků) 

 

          [ t ]   [2]  

 

                               

 

 

Celkové vytěžitelné zásoby z této oblasti jsou: 

 

                                                      

  

6.2 Výpočet hospodářského výsledku dané oblasti:  

  

a) výpočet výnosů:  

 

         [ tis. Kč ]  [3] 

 

                   [ tis. Kč ] 

                               [ t ] 

                         ] (3 540 Kč/t) 
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b) výpočet nákladů: 

  

         [ tis. Kč ]  [4] 

 

                    [ tis. Kč ] 

                               [ t ] 

                                                           (2 000 Kč/t) 

 

                                

 

c) výpočet hospodářského výsledku:  

 

         [ tis. Kč ]  [5]  

 

                   [ tis. Kč ] 

                    [ tis. Kč ] 

 

                                     

 

6.3 Zhodnocení 

Z výše uvedených orientačních výpočtů mohu konstatovat, ţe příprava a následné 

dobývání uhelných zásob v této oblasti bude z ekonomického hlediska pro Důl Paskov 

výhodná.  
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7 Závěr 

V této bakalářské práci jsem řešil přípravu sloje 080 (22b) k dobývání v 2. důlním 

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

Po krátké báňsko-technické charakteristice zájmové oblasti jsem navrhnul situování 

raţených důlních děl pro přípravu sloje k dobývání. Navrhl jsem zde technologii a postup 

při raţbě důlních děl, včetně mechanizace pro vrtání vývrtu a nakládání a odtěţení horniny, 

dále technologický postup pro trhací práce a způsob vyztuţování.  

V další kapitole jsem upozornil na hlavní bezpečnostní problémy, které se mohou 

pří realizaci mého návrhu vyskytnout a navrhl jsem k nim i opatření pro eliminaci 

případných rizik. Zvláštní pozornost věnuji prevenci proti průtrţím uhlí a plynu, které jsou 

zvlášť nebezpečné a také proto, ţe se v našem revíru vyskytuji jen na Dole Paskov. V 

tomto bodě ještě navrhuji způsob větrání dané větrní oblasti.  

V mém návrhu počítám s vyraţením 2 626 m důlních chodeb a 492 m výchozích 

kanálů. Touto raţbou připravím k vydobytí celkem 367 816 tun zásob. Skutečné mnoţství 

vyraţených důlních děl a tím pádem i mnoţství připravených zásob k dobývání, se ukáţe 

aţ při samotné raţbě. Prioritou v tomto ohledu bude výskyt a průběh předpokládaných 

dislokaci. Efektivnost mého návrhu jsem pak shrnul v technicko-ekonomickém 

zhodnocení. Zde jsem vycházel pouze z orientačních ekonomických ukazatelů podniku, 

protoţe všechny tyto údaje patří mezi obchodní tajemství.  

Tuto bakalářskou práci jsem vypracoval nejen na základě vědomosti získaných 

během studia na této škole, ale i na základě dlouholeté praxe při práci v hornictví na Dole 

Paskov. Cenné informace mi poskytli i spolupracovníci z Dolu Paskov a pedagogové VŠB 

- TU Ostrava, bez kterých bych se při tvorbě této práce neobešel. Zvláštní poděkování patří 

vedoucímu bakalářské práce Ing. Petru Urbanovi Ph. D. a pánům Petru Bartíkovi a Filipu 

Grygarčíkovi z Dolu Paskov.  
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