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ANOTACE 

 Cílem předkládané diplomové práce je navrhnout optimální otvírku, přípravu a 

dobývání sloje 40 ve 4. kře Dolu ČSM metodou bezpoklesového dobývání (komora-pilíř).  

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

problematiky je v prvních kapitolách uvedena základní charakteristika Dolu ČSM , 

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

návrhu otvírky, přípravy a dobývání sloje 40. Další kapitoly jsou věnovány bezpečnostním 

hlediskům, jako je protiotřesová problematika, systém větrání, atp. V závěrečné kapitole je 

provedeno technické zhodnocení a přínos řešení.  

 

Klíčová slova: bezpoklesové dobývání, komora-pilíř, otvírka, příprava, dobývání  

 

 

SUMMARY 

 This thesis deals with proposal of optimum opening, preparation and exploitation 

of the seam No. 40 in the block No. 4 of CSM Mine by method of exploitation without 

declines (room-pillar).   

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

Mine, mode of deposit and geological conditions of the area are mentioned in the first 

chapters to initiate the problem. Key chapter is devoted to the proposal of opening, 

preparation and exploitation of the seam No. 40. Other chapters are devoted to the safety, 

such as bumpproof prevention, mine ventilation etc. The conclusion consists of technical 

evaluation and profitability. 

 

Key words: exploitation without declines, room-pillar, opening, driving, exploitation 
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OPV Odbor přípravy výroby  

PR  Polská republika  

PVU Protivýbuchová uzávěra 

SH  Stojka hydraulická  

THD  Těţký hřeblový dopravník  

TP  Těţní pás  

VŠB-TUO Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava  

ZD Závěsná dráţka 
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1. Úvod 

Jednou ze zásad stanovených v horním zákoně č. 44/1988 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů je hospodárné vyuţívání nerostného bohatství. Na Dole ČSM jsou 

části uhelného loţiska, které nelze vydobýt klasickými metodami. Jednou z metod, kterou 

lze aplikovat, je metoda chodbicování. Tato metoda umoţní částečné vydobytí loţiska, 

které by jinak zůstalo nevytěţeno. Je to metoda určená pro bezpoklesové dobývání loţisek. 

Cílem této mé bakalářské práce, je navrhnout řešení vydobytí sloje č. 40, jeţ 

náleţí vrstvám sedlovým karvinského souvrství. Vydobytí této sloje má být navrţeno tak, 

aby nedošlo k přímým, případně nepřímým poškozením nebo znehodnocení objektů 

umístěných na povrchu. Předmětná sloj se nachází ve 4. kře, mezi V. a VI. patrem na Dole 

ČSM. Zároveň je poloţena mezi závody Sever a Jih. Ve 4. kře je vydobytí úhelných zásob 

vázáno na existenci ochranného pásma města Stonava, a to z důvodu ochrany povrchu. 

Ţivotnost Dolu ČSM se odhaduje do roku 2030 a bude tak posledním činným dolem 

v karvinské části revíru. Lze očekávat vydobytí uhelných zásob po poslední sedlovou sloj 

č. 40 – evidenční č. 504. 

Návrh přípravy a vydobytí sloje č. 40 v oblasti 4. kry jsem provedl po 

konzultacích na příslušných odborných útvarech s cílem praktického uplatnění této práce. 
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2. Umístění a charakteristika Dolu ČSM 

Dobývací prostor Dolu ČSM je umístěn na loţisku české části hornoslezské pánve 

určené k dobývání černého uhlí ve vymezeném dobývacím prostoru (DP) pod názvem 

"Louky" (Obrázek č. 1 – Rozdělení loţiska na dobývací prostory v OKR) o rozloze 

22,17 km
2
, který se nachází v nejvýchodnějš í části karvinské dílčí pánve. Dobývací 

prostor „Louky“ je plošně vymezeny v Tabulce č. 1 – Hranice dobývacího prostoru. DP na 

povrchu zasahuje do katastrálních územních celků „Karviná – Louky“ 42,6%, „Stonava“ 

34,4%, „Albrechtice“ 16,3%, „Karviná – Darkov“ 4,5% a „Chotěbuz -  Podobora“ 2,2%.   

Dobývací prostor 
dolu ČSM - Louky

dobývací prostory

ložisko

prognózní území

ochranný pilíř centra Ostravy

státní hranice

hranice DP

 
Obr. č. 1 -  Rozdělení loţiska na dobývací prostory v OKR 

DP:  1 – Důl Jan Šverma, a – závod Šverma, b – závod Svinov; 2 – Důl Ostrava, a – závod Ostrava, b – závod 
Hlubina; 3 – Důl Odra; 4 – Důl Heřmanice, a – závod Heřmanice, b – závod Petr Cingr; 5 – Důl Julius Fučík, a 
– závod Julius Fučík, b – závod Ludvík, c – závod Evţen, d – závod Ţofie; 6 – Důl Dukla; 7 – Důl Lazy; 8 – Důl 
Doubrava;  9 – Důl Čs. Armády (ČSA); 10 – Důl Darkov, a – závod Barbora, b – závod Gabriela, c – závod 
Darkov; 11 – Důl František; 12 – Důl 9. květen; 13 – Důl ČSM; 14 – Důl Paskov; 15 – Důl Staříč; 16 – Důl 

Frenštát, a – Důl Frenštát-západ, b – Důl Frenštát-východ: 17 – Šilheřovice; 18 – Věřnovice; 19 – Dětmarovice; 
20 – Dětmarovice-Petrovice; 21 – Fryštát; 22 – Zábřeh;23 – Paskov-západ, sz. část; 24 – Paskov-západ, jv. část; 
25 – Václavovice; 26 – Příbor-sever; 27 – Oprechtice; 28 – Ţukov, a – Ţukov-západ, b – Ţukov-východ, 29 – 
Fryčovice, 30 – Příbor-východ; 31 – Příbor-západ; 32 – Kopřivnice-Tichá; 33 – 36 – Mořkov-Frenštát: 33 – 
Štramberk, 34 – Bordovice, 35 – Ţenklava, 36 – Hodslavice. PÚ: 37 – Hrabová-Bartovice; 38 – Datyně-
Bludovice; 39 – Bludovický výmol-východ; 40 – Datyně-Baška; 41 – Kozlovice-Frýdlant; 42 – Čeladná-Krásná; 
43 – Nový Jičín-Hodslavice; 44 – Mořkov-Zubří. 

[3] 
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DP 

(DOBÝVACÍ PROSTOR) 
severní část hranice DP demarkace s DP Darkov a poruchou „X“ 

DP 

(DOBÝVACÍ PROSTOR) 
jiţní část hranice DP Bludovická vymýtina 

DP 

(DOBÝVACÍ PROSTOR) 

východní část hranice 

DP 

Těšínský zlom a demarkace s Polskou 

Republikou 

DP 

(DOBÝVACÍ PROSTOR) 
západní část hranice DP 

demarkace s DP 9. květen a „Stonavská 

porucha“ 

Tab. č. 1 –  Hranice dobývacího prostoru 

V lednu roku 1969 byla zahájena těţba na tomto dole a její průměrná roční výše 

činí v současnosti zhruba 2 300 000 tun uhlí vhodného pro koksování, coţ představuje 

průměrnou denní těţbu ve výši asi 10 500 tun. 

Současná připravenost otvírky uhelných zásob je situována na těţní horizont 

V. patra, které je zaloţeno na úrovni 800 metrů pod hladinou moře dle systému Balt po 

vyrovnání, a zajišťuje dosahování projektovaných těţeb uhlí ve výši okolo 2 300 000 tun 

ročně aţ do roku 2020. 
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3. Charakteristika Dolu ČSM z důlně geologic-

kého hlediska  

3.1 Pokryvný útvar 

Charakteristickým společným rysem vybraných oblastí Dolu ČSM pro 

bezpoklesové dobývání je, ţe se nacházejí v ochranných pásmech (ochranné pásma jam 

závodu Sever, závodu Jih a ochranná pásma měst Karviná, Albrechtice a Stonava). 

Kvartérní a terciérní sedimenty tvoří pokryvný útvar produktivního karbonu. 

Kvartér je nejmladším útvarem v nadloţí karbonu a tvoří souvislou pokrývku celého 

území. Tyto sedimenty jsou pleistocenního stáří. Nejstarším členem kvartéru jsou fluviální 

štěrky hlinitopísčité, které jsou sloţeny z hornin beskydského původu. Slouţí jako kolektor 

spodních vod. Nejmladším kvartérním sedimentem jsou horniny holocenního stáří tvořeny 

hlinitými písky a bahnitými usazeninami. 

Terciér tvoří převáţně miocénní jíly šedé aţ zelenošedé barvy, spodnobadenského 

stáří. Nejvýznamnější je:  

 spodní miocénní obzor 

 svrchní miocénní obzor 

Spodní miocénní obzor se rozpadá na dvě samostatné části, které jsou odděleny 

polohou písčitých slinů. Průběh horizontu je podobný jako reliéf karbonu a jen místy přímo 

na něj nasedá. Střídají se v něm vrstvičky písků a pískovců s vrstvičkami slinů, přičemţ 

písčité polohy jsou kolektory vody a plynu.  

Petrograficky je svrchní miocénní obzor tvořen zpevněným jemnozrnným 

vápnitým pískem aţ pískovcem, často s útrţky uhelné hmoty, a je flaciálně stálý. [3] 

[3] 
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3.2 Rozdělení dobývacího prostoru na jednotlivé kry  

0. kra - je ohraničena na jihu poruchou "X", na severu demarkací mezi Dolem 

ČSM a Dolem Darkov, na východě státní hranicí s Polskem a na západě "Albrechtickou 

poruchou". Do hloubky -1400 m jsou zde z pohledu stratigrafie zastoupeny sloje vrstev 

spodních sušských a jakloveckých. 

1. kra - je ohraničena na severu poruchou "X" a částečně i poruchou "Olše ", na 

východě státní hranicí s Polskem, na jihu poruchou "A" a na západě „Albrechtickou 

poruchou“. Z pohledu stratigrafie jsou zde zastoupeny do hloubky -1400 m sloje vrstev 

doubravských spodních souvrství aţ porubských. Uhelné zásoby v klínu poruch "X", 

"Olše" a "Albrechtické" jsou uhelné zásoby pro účely výpočtu zásob povaţovány 

za poruchové pásmo. 

2. kra - je ohraničena na západě "Albrechtickou" poruchou, na severu poruchou 

"A", na východě státní hranicí s Polskem, na jihu poruchou "C", případně reliéfem 

karbonu. Porucha "B" dělí kru na: 2.A - severní část a 2.B - jiţní část. Toto dělení je ryze 

provozní charakter. Z pohledu stratigrafie jsou zde zastoupeny do hloubky -1400 m sloje 

vrstev doubravských, spodních sušských aţ jakloveckých. 

3. kra - ze severu je ohraničena poruchou "C", případně reliéfem karbonu, 

na východě průběhem státní hranice s Polskem, na jihu poruchou "E1" a na západě 

„Albrechtickou poruchou“. Z pohledu stratigrafie jsou zde zastoupeny do hloubky -1400 m 

částečně sloje vrstvy doubravské hlavně pak svrchní sušské aţ jaklovecké a částečně 

i vrstvy hrušovské.  

4. kra - je ohraničena na, na východě „Albrechtickou poruchou“, na západě 

„Stonavskou poruchou“, na severu poruchou "X" a na jihu reliéfem karbonu. Vzhledem 

k rozsáhlosti je kra rozdělena na severní a jiţní křídlo. Z pohledu stratigrafie jsou zde 

zastoupeny do hloubky -1400 m vrstvy vyšší doubravské aţ porubské. Tato kra je totoţná 

s oblastí tzv. „Stonavského výmolu“. Je rozdělena V - Z tektonikami do několika dílčích 

ker, které s pohledu na malý rozsah nejsou vykazovány samostatně. 
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5. kra - Je nejméně prozkoumanou části DP, je součásti důlního pole jiţně 

od poruchy "E1", která je ohraničená na své jiţní, východní i západní straně prudkým 

srázem reliéfu karbonu od bludovického výmolu. Z pohledu stratigrafie jsou zde 

zastoupeny do hloubky - 1400 m vrstvy svrchní sušské aţ hrušovské.  

Obrázek č. 2 ukazuje celkovou situaci rozdělení na jednotlivé oblasti a kry.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 2 -  Blokdiagram kerné stavby v dobývacím prostoru Louky (Waclawik 1994 in.Pavlík & Waclawik 

1999) 
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3.3 Stratigrafie produktivního karbonu 

Produktivní karbon tvoří podloţí vrstev devonského stáří a krystalinikum. 

Horniny devonu vystupující západně od Ostravy, a známé rovněţ z vrtů v oblasti Těšína, 

jsou z větší části budovány vápenci, slinitými vápenci, částečně i dolomity. Karbon se člení 

na dva základní vrstevní celky:  

 spodní karbon – neproduktivní  

 svrchní karbon – produktivní 

Produktivní karbon  

Je v předmětném dobývacím prostoru tvořen sedimenty karvinského 

a ostravského souvrství. Sedimenty karvinského souvrství přísluší kontinentální uhlonosné 

molase a patří k dosud nejlépe prozkoumaným vrstevním jednotkám. Biostratigraficky 

přísluší střednímu a svrchnímu namuru a spodnímu vestfálu. Litostratigraficky jej lze 

rozdělit do dvou komplexů: 

 spodního - silně písčitého s obsahem 60 - 80 % pískovců 

 svrchního - slabě písčitého 

Sloţení jednotlivých vrstev karvinského souvrství uvádí následující tabulka č. 2: 

VRSTVY UHLÍ 
JÍLOVCE A 

PRACHOVCE 
PÍSKOVCE A SLEPENCE 

Sedlové 6,6 % 19,1 % 74,3 % 

Spodní sušské 8,5 % 36,7 % 54,8 % 

Svrchní sušské 10,3 % 66,1 % 23,6 % 

Doubravské 5,5 % 62,1 % 31,4 % 

Tab. č. 2 -  Sloţení vrstev karvinského souvrství [%] 

Svrchní a spodní karbon nejsou odděleny ţádnou výraznější litologickou hranicí. 

Zvýšený obsah pískovců je moţno pozorovat od sloje č. 32 směrem do podloţí. Těţební 

horizont tvoří v současné době IV. - V. patro situované na úrovni - 630 m aţ - 900 m, 
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kterým jsou otevřeny spodní sušské sloje v 0., 1., 2.A, 2.B, 3. a 4. kře. Sedlové sloje jsou 

na tomto horizontu zpřístupněny v západní části 3. kry a v 5. kře. Těţební a přípravné 

práce probíhají v horizontu - 630 m aţ - 900 m. Bilanční volné zásoby na vyšších patrech 

v nadloţích svrchních sušských a doubravských slojích byly jiţ ve všech krách buď 

vytěţeny, nebo od jejích dobývání bylo upuštěno z bezpečnostních či ekonomických 

důvodů. 

Spodní sušské vrstvy se vyskytují v celém dobývacím prostoru „Louky“. Sloje 

v tomto prostoru byly jiţ v celém rozsahu ověřeny důlními díly a průzkumnými vrty. 

Přípravné, případně dobývací práce byly prováděny v těchto slojích: 25, 26.a, 28, 29.a 

vrchní lávka, 29a spodní lávka, 30, 31, 32, 33.a a 33.a.  

Petrograficky jsou zde zastoupeny v menší míře jílovce - písčité jílovce. 

Převládají pískovce, které směrem do hloubky přecházejí pozvolna aţ do jemnozrnných 

slepenců. Sloje jsou poměrně stálé. Sloj č. 26a. vykazuje nepravidelný vývoj, ve slojích 

č. 33.a a 33.b se vyskytují projevy syngenetických erozivních výmolů, které jsou 

charakteristické spíše pro další vrstevní jednotku. 

V celém DP „Louky“ se vyskytují sedlové vrstvy. Stratigraficky je významná 

i vlastní sloj „Prokop“, která dosahuje značných mocností (4,0 - 12,5 m). Petrograficky 

jsou zde převáţně zastoupeny pískovce a slepence. Jílovce a prachovce jsou vzácné 

a vyskytují se pouze v nejbliţším okolí. V důlním poli Dolu ČSM se nachází nejsvrchnější 

část vrstev hrušovských, vrstev jakloveckých a porubských, jenţ patří do ostravského 

souvrství. Od výše uloţených vrstev karvinského souvrství jsou odděleny výraznou 

erozivní diskordancí. Podloţí sloje „Prokop“ je provozně kladeno jako hranice mezi 

ostravským a karvinským souvrstvím.  

3.4 Uloţení slojí 

Generální směr úklonu je k východoseverovýchodu. Směrem na jih se směr 

úklonu stáčí k východu a v severní části DP jsou vrstvy uloţeny nepravidelně tak, ţe směr 

vrstev se mění obloukovitě ze směru sever - jih na východ – západ, a to několikrát. Uloţení 

slojí je subhorizontální a úklon se pohybuje od 6° do 15°. V oblasti větších tektonických 
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poruch dochází ke změně směru vrstev a ke zvětšení úklonu slojí, např. u poruchy "C" 

aţ na 19°. Ve 4. kře jsou úklony podstatně vyšší a jsou ovlivněny blízkostí „Stonavské“ 

a „Albrechtické poruchy“. Dosud zjištěné úklony se zde pohybují převáţně od 12° do 20°, 

místně aţ 30°. Pásmo nejvyšších úklonů se nachází podél „Albrechtické poruchy“ 

a „Těšínského zlomu“ (jiţně od poruchy "C"). 

3.5 Tektonická stavba  

V prostoru DP Dolu ČSM zcela převládá tarfogenní tektonický styl nad vrásovou 

tektonikou, kterou jiţ nelze v této oblasti vymezit. Četné zlomy poklesového charakteru 

rozčleňují důlní pole na kry s různou strukturní úrovní. V dobývacím prostoru lze rozlišit 

dva hlavní směry základních poruch, směr S - J (aţ JJZ - SSV, „Těšínský zlom“ aţ SSZ - 

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

vertikální sloţky obsahují také sloţku horizontální. Jsou to tedy poklesy kombinované 

s horizontálními posuny. Z nejnovějších poznatků z otvírky Dolu Morcinek vyplývá, 

ţe „Těšínský zlom“ je posunut jak po poruše "C", tak po poruše "E". Obdobně 

„Albrechtická porucha“, která je rovněţ S - J směru, je podle poznatků z Dolu Darkov 

zřejmě posunuta po poruše "X" západním směrem. Z uvedeného vyplývá, ţe „Albrechtická 

porucha“ a „Těšínský zlom“ jsou vzhledem k uvedeným V - Z poruchám starší. Problém 

vzájemného stavu tektonik bude moţno dořešit po dokončení detailního průzkumu 

v oblasti státní hranice s Polskou republikou.  

3.6 Hydrogeologické poměry 

Hydrogeologická problematika Dolu ČSM je jedním z nejsledovanějších 

provozních a bezpečnostních faktorů. Vzhledem k tomu, ţe dvě třetiny dobývacího 

prostoru jsou pokryty na reliéfu karbonu zvodněným detritovým horizontem a vzhledem 

k nedostatečné hydrogeologické prozkoumanosti je DP Dolu ČSM zařazen do kategorie 

dolu s nebezpečím průvalu vod. Velmi exponovanými oblastmi z hlediska nebezpečí 

průvalu vod jsou v současné době jiţní křídlo 4. kry a západní části 3. kry. V obou 

oblastech probíhá a bude probíhat intenzivní hornická činnost v bezprostřední blízkosti 
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zvodněného reliéfu karbonu. Hydrogeologie v DP Dolu ČSM je zpracována na základě 

výsledků povrchového průzkumu, důlního průzkumu a poznatků při vedení vlastních 

hornických prací. Zejména v oblasti „Stonavského výmolu“ je intenzivně prováděno 

aktivní odvodňování detritového horizontu. Důlní vody před vypouštěním do recipientu 

nejsou předčišťovány, jejich akumulace se neprovádí. Důlní vody jsou odváděny potrubím 

o Ø 500 spolu s důlními vodami OKD, a.s. Dolu Darkov, V. patrem do čerpací stanice 

a odtud jsou třemi agregáty čerpány na povrch a vyvedeny do Karvinského potoka, který 

ústí do řeky Olše. Celkové mnoţství odváděné důlní vody se pohybuje v rozmezí asi 

3 500 m
3
 za den. 
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4. Úloţní poměry předmětné sloje a její charak-

teristika 

Plánované bloky č. 400 400, 400 402, budou realizovány ve sloji č. 40, jeţ náleţí 

vrstvám sedlovým karvinského souvrství. Předmětná oblast je součástí rozsáhlé příkopové 

propadliny 4. kry, která je vymezena výraznou kernou tektonickou poruchou 

„albrechtická“ na východě resp. kernou poruchou „stonavská“ na západě. Na severu 

je předmětná oblast vymezená přesmykem o výšce zdvihu větším neţ 5 m, na jihu 

poklesem o výšce skoku zhruba 50 m a také výskytem pestrých vrstev. Mocnost sloje 

č. 40 kolísá od 420 do 660 cm s poklesem směrem k jihu. Průměrná mocnost sloje 

se v předmětné oblasti pohybuje kolem 440 cm. Vrstvy upadají směrem k severovýchodu 

s průměrným úklonem 14°. Vzhledem k blízkosti význačných kerných tektonik má 

předmětná oblast poměrně sloţitou tektonickou stavbu. V dobývané ploše se očekává 

přechod několika poklesů s výškou skoku aţ 2,5 m. 

Sloj č. 40 je poměrně čistá, bez výraznějších proplástků. Popelnatost sloje je nízká 

a pohybuje se do 6%. Z hlediska chemicko-technologických vlastností uhelné hmoty 

se jeví sloj jako značně nestálá. Vlastnosti se mění jak ve směru horizontálním, 

tak vertikálním. Obsah prchavé hořlaviny kolísá okolo 24,5 %, dilatace se pohybuje okolo 

0 a index puchnutí dosahuje hodnot 3,5. Sloj je zařazena do obchodní skupiny IV a VB. 

Ze škodlivin nepřekročí obsah síry 0,6 %. 

Bezprostřední nadloţí sloje č. 40 je tvořeno pískovcem, místy i slepencem 

(erozivní styk). Následuje mocná lavice pískovce s občasnými polohami slepence 

aţ po nejbliţší nadloţní sloje č. 39a ve vzdálenosti 27 m. Bezprostřední nadloţí je dle 

obsahu SiO2 zařazeno do kategorie III. Bezprostřední podloţí sloje č. 40 je tvořeno 

prachovcem. 

Nejbliţší podloţní slojí je sloj č. 499, která je vyvinuta nebilančně. Mezislojová 

vzdálenost mezi slojí č. 40 a č. 499 je 35 - 40 m. Bezprostřední podloţí je dle obsahu SiO2 

zařazeno do kategorie II. Výskyt přírodních, minerálních a léčivých vod se nepředpokládá. 

Sloj č. 40 byla v předmětné oblasti prozkoumána pouze průzkumnými důlními vrty.  

[3] 
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5. Návrh otvírky pro dobývání předmětné ob-

lasti 

5.1 Způsob otvírky a přípravy 

V současné době je v dobývacím prostoru „Louky v předmětné oblasti 4. kry 

dobýván porub č. 300 404, resp. č. 300 404/1 v komplexu slojí č. 30+31+32. S ohledem 

na skutečnost, ţe podloţní sloje č. 33 - 39 jsou dle dostupných vrtů vyvinuty v nebilančním 

vývoji, je moţno v předmětné oblasti dobývat z karvinských slojí pouze sloj č. 40. Dalším 

podstatným omezujícím faktorem při dobývání sloje č. 40 je skutečnost, ţe oblast 4. kry 

se nachází v centrální části obce Stonava, která je uţ v současné době významně 

poznamenána dobýváním slojí č. 28 - 30+31+32. Dobývání sloje č. 40 v mocnostech 

4  aţ  6  m by znamenalo fakticky její likvidaci. Proto ve své bakalářské práci navrhuji 

exploataci části uhelných zásob pomoci metody chodbicování. Tato metoda se vyznačuje 

nízkou výrubností, zvláště pak v oblastech, kde jsou bilanční zásoby vázány z důvodu 

ochrany povrchových objektů, případně v místech, kde převaţuje veřejný zájem 

nad vydobytím části loţiska. Tento způsob dobývání umoţňuje rychlé vytěţení části 

loţiska bez negativních projevů a dopadu na povrch. 

5.2 Vlastní otvírka sloje č. 40 v oblasti 4. kry 

Oblast 4. kry je v současné době zpřístupněná otvírkovými překopy v úrovni 

III.  patra (- 500 m) – výdušný překop č. 3404 a v úrovni IV. patra (- 630 m) - úvodní 

překop č. 4404. S přihlédnutím k podstatným skutečnostem jako jsou: 

 stav otvírkového překopu č. 3404 

 výšková úroveň dobývání v ostatních krách 

 způsob větrání větrných oblastí Sever a Jih 

 výšková úroveň sloje č. 40, oblast 4. kry – v rozmezí - 780 aţ 830 m. 

[1] [3] 
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Z mého pohledu by bylo vhodné vyrazit nový otvírkový překop v úrovni V. patra 

(- 806 m) č. 5404 v odhadované délce 1150 m s úklonem okolo - 1,5° zaústěného 

z překopu č. 5101. Navrhuji také vyrazit nový otvírkový překop v úrovni IV. patra  

( - 630 m) č. 52441 v odhadované délce 950 m s úklonem okolo 12° zaústěného z překopu 

č 44241/2.  

Dále bych doporučil vyrazit spojovací překop č. 400 493 v odhadované délce 

60 m zaústěného z překopu č. 5404 a proraţeného do překopu č. 52441. Po vyraţení těchto 

tří překopů dosáhneme mezipatrového samostatného větrného spojení a vytvoření 

samostatného větrního okruhu sloje č. 40. Dále je nutno vyrazit přípravné otvírkové 

spojovací důlní dílo č. 400 495 v odhadované délce 550 m zaústěno z překopu č. 52441. 

Pak vyrazit dílo č. 400 491 v odhadované délce 650 m zaústěno z překopu č. 5404. 

Je nutno také propojit důlní dílo č. 400 495 a důlní dílo č. 400 491 propojovacím důlním 

dílem č. 400 497 v odhadované délce 60 m pro zajištění průchodního větrního spojení mezi 

důlními díly č. 400 491, č. 400 497 a č. 400 495 v oblasti sloje č. 40.  

Z technologických důvodů je nutno následně vyrazit důlní dílo č. 54040 

v odhadované délce 100 m zaústěného z překopu č. 5404.  

Podmínkou k obfárání předmětného bloku určeného k dobývání je vyraţení 

důlních děl č. 400 442, 400 465, 400 422. Pro raţbu těchto důlních děl navrhuji pouţití 

kombajnu ABM 20, určeného pro kontinuální dobývání a pro zajištění vyuţít svorníkovou 

výztuţ. Současný a předpokládaný stav znázorňuje Příloha č.1. 

5.3 Popis pouţité technologie raţby a účelu děl 

Překop č. 52441 bude slouţit jako výdušná třída pro těţenou oblast a v něm bude 

zároveň vedeno centrální pásové odtěţení z celé předmětné oblasti na úroveň IV.  patra 

a dále pak v překopu č. 42441 do zásobníku č. 411. Odtud se pak vytěţená rubanina 

odveze velkokapacitními vozy na akumulační zásobník č. 2 závodu Sever. Důlní díla 

č. 400 495, 400 491, 400 493, 400 497 budou slouţit k vedení větrů a odtěţení rubaniny 

pásovými dopravníky v průběhu raţeb a v době chodbicování. Důlní dílo č. 5404 bude 

slouţit pro přívod čerstvých větrů, elektrické energie, poţární vody, technologické vody, 
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tlakového vzduchu, degazačního potrubí, dopravě hmot a osob. Na důlním díle č. 54040 

bude zřízena elektro rozvodna a čerpací stanice. Pro vyraţení těchto důlních děl se pouţije 

mechanizované raţení, které výrazně zvyšuje výkony při raţení, následně zvyšuje 

bezpečnost práce a sniţuje se fyzická náročnost prováděných prací. Navrhuji předmětná 

důlní díla vyrazit za pomocí vrtacích vozů VVH-1U, nakladačů jak škrabákových (NS-5), 

tak lţícových (Hausherr, NLH, SPH-1D) a razících kombajnů (AM 75, AM 50).  

Výše uváděná důlní díla navrhuji vyrazit po celé délce v profilu  00-0-16. Strojní, 

účelové a elektro výklenky vyrazit v profilu 00-0-18. Po celém profilu těchto děl pouţít 

nehořlavou výztuţ včetně obloţení. Při stavění výztuţe na uhlí pouţívat podkladky 

zabraňující boření výztuţe do počvy důlního díla. Dále doporučuji větrání raţeb provádět 

separátním větráním o průměru lutnového tahu 1000 mm za pomocí ventilátoru 

WLE 1005B umístěného v průchodním větrním proudu. Následně pouţít kombinovaného 

ventilátoru APXK 630, který bude nainstalován v jiţ samotném raţeném díle 

za postupující raţbou. Pro sníţení prašnosti navrhuji pouţít odprašovací zařízení typu 

OM 800 (odlučovač mokrý). Odtěţení horniny z raţeb provádět pomocí pásových 

dopravníků TP 630. Dopravu materiálu řešit dopravou po závěsné dráze ZD 24, která bude 

zajišťována pomocí závěsných lokomotiv LZH 50, DHL 100 a bude vedena z překladiště, 

které se nachází na překopu č. 4404 v úrovni IV. patra a poté z překladiště vybudovaného 

na překopu č. 5404.  
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6. Technologický postup 

6.1 Chodbicování bloku č. 400 400 

Metoda chodbicování je ve světě poměrně často pouţívaná metoda. U nás je tato 

metoda málo známá. Byla však jiţ vyzkoušena v devadesátých letech minulého století 

v podzemí Dolu ČSM na závodě Sever. Nasazením dobývacího stroje ABM 20 

v ohradníku jámy Sever bylo vyraţeno několik stovek metrů chodeb, které jsou 

do dnešních dnů pouţívané. Jako výztuţ byla pouţitá svorníková výztuţ 

Z vytvořené obfáravky porubu č. 400 400 navrhuji zaústění raţby č. 400 442/1 

ve staničení 30 m na díle č. 400 462. Tímto je ponechán 30 metrový pilíř mezi těţenými 

díly. (Šířka pilíře je navrţena o 10 m větší neţ byla šířka pilíře při raţbách provedených 

v roce 1994 v ohradníku jámy Sever na dole ČSM. Je to s ohledem na větší hloubku 

dobývaných děl). Dílo bude raţeno rovnoběţně s dílem č. 400 422/1 aţ do proraţení 

na díle č. 400 495. 

Stejným způsobem bude postupováno i při následujících raţbách aţ do poslední 

raţby v předmětném dobývaném bloku (Příloha č. 2). Dobývání bude prováděno 

za pomoci kontinuálně dobývacího kombajnu ABM 20, přičemţ pořadí jednotlivých úkonů 

při dobývání (obrázek č. 3) je následující:  

1. Zajištění stability stroje za pomoci stabilizačních stojek a dvojité zajišťovací 

stropnice. 

2. Vysunutí rozpojovacího výloţníku s rozpojovacím orgánem do řezu. 

3. Přesouvání rozpojovacího orgánu z horní plochy do spodní polohy (na počvu 

díla). Při tomto úkonu dochází současné navrtání vývrtů a svorníkování díla  

4. Zasunutí rozpojovacího výloţníku a srovnání počvy. 

5. Uvolnění stabilizačních stojek a dvojité zajišťovací stropnice. Pojezd 

housenicového podvozku dobývacího stroje o šířku záběru.  

Pořadí těchto úkonů se neustále opakuje v průběhu celého dobývání.  

[1] [2] [4] [5] 
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Obr. č. 3  -  Pořadí jednotlivých úkonů při dobývání. 

V průběhu dobývání bude za postupujícím strojem přidáváno pásové odtěţení 

TP 630, lutnový tah  Ø 1000 a instalovány veškeré potrubní řády, které zajišťují dodávku 

poţární, odpadní a technologické vody včetně tlakového vzduchu. Dále bude kladena trať 
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ZD 24A pro dopravu materiálů a zároveň bude v průběhu dobývání posouváno i pomocné 

větrání slouţící k odsávání nečistot od řezného orgánu na stroji. 

Po proraţení do důlního díla č 400 495 se kombajn ABM 20 po vlastní ose 

přesune o šíři pilíře, kterou navrhuji v délce 30 m. Opětovně se zarazí do pilíře, čímţ 

vznikne nové dílo č. 400 442/2 a bude opakovat cyklus raţení jako v předchozím raţeném 

díle. Při přejíţdění stroje ABM 20 mohou být jiţ demontovány strojní součásti děl 

č. 400 442, č. 4004 42/1 a částečně důlní díla č. 400 462, č. 400 495. jako je pásové 

odtěţení a lutnový tah. Veškerý tento materiál je následně postupně demontován 

a přemístěn do následné chodby. Tam je opětovně vyuţit při dobývání. Po vyraţení 

důlního díla č. 400 442/2 a jeho proraţení do chodby č. 400 462 se dobývací stroj vrátí 

po vlastní ose na dílo č. 400 442/1, kde bude provádět vyuhlování počvy důlního díla tak, 

aby nezůstalo v počvě díla ţádné uhlí. Zároveň bude provedeno zasvorníkování zbytků 

bočních stěn díla. Stroj projede celé důlní dílo tak, aby bylo zcela vyuhleno. Následně 

přejede znovu po vlastní ose na třídě č. 400 495 a znovu se zarazí o šíři pilíře o výměře 

30 m, čímţ vznikne další dobývané dílo s číslem 400 442/3. Tento cyklus dobývání bude 

opakován tak dlouho, aţ bude vydobyt celý předmětný blok č. 400 402. Vţdy při probití 

pilířové chodby do úvodní a výdušné třídy musí být provedena regulace větrání. Tato musí 

být vţdy při prvním projetí stroje ABM 20 provedená pomocí větrných závěsů. Následně 

při druhém projetí musí být vyuhlené dílo vyklizeno a uzavřeno. Uzavření bude provedeno 

vţdy pomocí peření  utěsněných foukací pěnou tak, aby nedocházelo k průtahu větrů v díle 

a nemohlo docházet k samovznícení uhlí a výronu plynu z uzavřených prostor. Peření 

navrhuji stavět maximálně do vzdálenosti 3 m od průchodního větrního proudu. 

6.2 Systém větrání 

Větrání dobývaného díla bude v první fázi prováděno vţdy za pomoci separátního 

lutnového tahu Ø 1000 a zároveň pomocného sacího větrání umístěného v závěsu 

dobývacího stroje. Pomocný ventilátor s vyztuţeným lutnovým tahem je veden do prostoru 

nakládacího zařízení a při uvedení řezného orgánu do chodu dojde k automatickému 

zapnutí ventilátoru a odsávání prachu a nečistot z prostoru řezného orgánu. Při vypnutí 

řezného orgánu dojde k automatickému přepnutí pomocného větrání na foukací větrání. 
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Tím je docíleno zlepšení klimatických podmínek v oblasti dobývacího stroje, ve kterém 

pracovníci po provedení řezu provádějí zavrtávání svorníku a zajišťování důlního díla. 

6.3 Základní navrţené údaje o těţeném díle  

Těţené dílo a následná díla v porubním bloku budou mít shodné parametry. 

Rozdíly budou pouze ve výšce přibírky, a to v závislosti na vývinu mocnosti sloje a v délce 

důlního díla.  

 délka díla (m)  přibliţně (760 m aţ - 1100m )  

 šířka díla (m)  5,2 m  

 výška díla (m)  1,95 m – 6 m  

 potrubní řády  

o nízkotlaký vzduch   JS150mm /JT 1,013 MPa  

o poţární voda  JS100mm /JT 4,053 MPa  

o odpadní voda  JS100mm /JT 1,621MPa  

o technologická voda  S100mm /JT 1,419MPa  

 těţní zařízení   TP – 630 (THD 730)  

 dopravní zařízení   ZD 24  (A,C) 

 technologie  

o rozpojování   ABM 20 

o nakládání   ABM 20 

o vrtání   ABM 20,NVK 03 

 mocnost sloje (m)  Ø 4,4 m  

 zajištění stropu důlního díla 

o lepený svorník APB = 1,8 m, svařovaná ocelomříţovina z drátů o Ø 6-8 mm, 

přeplátovaná pásnicemi šíře 200 mm a přichycené talířovými podloţkami 

Ø 210 mm v místě svorníků 

 zajištění boků důlního díla  

o sklolaminátové svorníky FIB 24/BO = 2,2 m, ocelová mříţovina z drátů Ø 4 mm 
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 ostatní mechanizace  

 přípravné práce budou maximálně mechanizovány 

 kromě razicího kombajnu navrhuji např.: 

o hydraulické utahováky  

o vzduchové pily 

o mechanické střihačky  

 elektrifikace 

o přívod elektrické energie navrhuji z úsekové rozvodny na 5. patře 

 doprava těţiva 

o horninu z raţby č. 400462 odtěţit pásovými dopravníky TP 630 umístěných 

na chodbách č. 400442, 400497, 400495, 52441, 42441 aţ do akumulačního 

zásobníku č. 441 umístěného na 4. patře 

 doprava materiálu 

o dopravu materiálu pro předmětnou raţbu navrhuji závěsnými lokomotivami po ZD 

24 z překladiště na překopu č 5404 v úrovni 5. patra 

o pro přibliţování materiálu za postupující raţbou navrhuji pouţít manipulační tahač 

pro ZD 24 s pneumatickým pohonem 

 lutnový tah 

o prodluţovat za postupující čelbou jednotlivými lutnami tak, aby byla dodrţena 

max. vzdálenost luten od čelby  

o příruby luten spojovat šrouby 

o lutnový tah utěsňovat gumovým těsněním nebo větracím plátnem, jednotlivé lutny 

zavěšovat na vázací drát a kaţdý 12 m na řetěz Ø 8 mm.  

o u všech ventilátorů umístěných v hlavním lutnovém tahu musí být zřízeno 

sledování jeho chodu s vyvedením na CŘS  

o separátním větráním nesmí být v ţádném místě PVP odebráno více neţ 

70% objemového průtoku důlních větrů  

 typ odprašovacího zařízení  

o navrhuji OM 800 (odlučovač mokrý)  
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 bezpečnostní čidla pro dílo č. 400 442/1 umístit: 

o čidlo CH4 umístit 0,1 m pod nejvyšším místem výztuţe ve vzdálenosti nejvíce 

3,0 m od čelby, min. vzdálenost před ústím sacího lutnového tahu 0,5 m. Čidlo 

musí být nainstalováno nejpozději při dosaţení staničení čelby 15 m.  

o havarijní meze  CH4 - 1 % 

o bezpečnostní čidla CO pro dílo od 5 do 10 m od konce lutnového tahu 

v průchodním větrním proudu. Vyvedení signalizace a archivace bude provedeno 

na CŘS.  

o havarijní meze CO - 0,003 %,  
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7. Bezpečnostní hlediska a opatření. 

7.1 Protizáparová opatření 

a) razit dílo bez ponechání uhlí ve stropu díla  

b) místa s ponechaným uhlím ve stropě díla zřetelně označit, evidovat 

a v průběhu raţby denně kontrolovat technickým dozorem. Na základě 

výsledků těchto kontrol rozhodnout o dalších opatřeních (nástřik rychle 

tuhnoucími hmotami, injektáţ apod.).  

c) při raţbě zabraňovat tvoření vícevýlomů v bocích a stropu díla zavrtáváním 

svorníků roxorů, vzniklé výlomy zakládat pytlovaným materiálem. 

d) vzdálenost jednotlivých pilířů navrhuji 30 m a to z důvodů zamezení projevů 

a vlivu hornické činnosti na povrch a objekty v této oblasti  

7.2 Ochrana proti přenosu výbuchu uhelného prachu  

Raţba bude chráněna proti přenosu výbuchu uhelného prachu protivýbuchovými 

uzávěrami. Tyto PVU budou v provedení soustředěné vodní, jejich konstrukce a rozmístění 

musí odpovídat poţadavkům vyhlášky ČBÚ č 22/1989 Sb. 

7.3 Likvidace prachu. 

Navrhuji pouţít zde vyjmenované postupy. 

a) vrtání - centrální výplach  

b) přesypy - automatické zkrápění  

c) nakládání -  zkrápěním rubaniny  

d) důlní dílo -  poprašovat inertním prachem  

e) rozpojování – postřik na řezném orgánu razicího kombajnu  

f) lutnový tah – mokrý odlučovač OM 800 

  

[6] 
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7.4 Zajištění čelby 

Při raţení pomocí trhací práce zajistit čelbu prozatímní výztuţí do doby instalace 

stálé výztuţe. Při dobývání za pomocí kontinuálně vyuhlovacího kombajnu ABM 20 

budovat ihned stálou výztuţ. Volné prostory za výztuţí zakládat pytlovaným materiálem. 

V tektonických poruchách a tlakových pásmech zhustit budování dle místních podmínek, 

zkrátit zabírku.  

7.5 Umístění havarijního materiálu a protipoţárního 

zařízení 

 Inertní kamenný prášek bude umístěn: 

a) 200 kg do 100 m od pracoviště  

b) 30 kg (v pytlích) co 50 m podél pásových souprav a u pohonů pásů 

 Na důlním vodovodu  Ø 100 mm budou instalovány: 

o „B“ odbočky na začátku a konci SVO 

o „C“ odbočky kaţdých 40 m přímo na chodbě s pásovou dopravou uhlí 

a u pohonů a vrátných stanic pásových dopravníků ve směru proti proudění 

větrů.  

 Hadicové skříně na raţeném díle budou rozmístěny: 

o u pohonů pásových dopravníků  

o do 50m do čelby 

 Hasicí přístroje schválených typů na raţeném díle budou rozmístěny: 

o u pohonů pásových dopravníků  

o lutnového prachového filtru 

o chladícího zařízení 

o elektrozařízení 

o a čelbě raţeného díla 



Jozef Pohrom: Bezpoklesové dobývání sloje č. 40, ve 4. kře, OKD, a.s. Dolu ČSM,Stonava 

2011 23 

 

 

7.6 Klimatizace 

Klimatické potíţe při raţbě se mohou projevit z důvodu poměrně velké hloubky 

raţeného díla a dlouhé délky důlního díla. Pro zlepšení klimatických poměrů v separátně 

větraném důlním díle je nutno vyloučit netěsnosti luten, zvětšovat mnoţství větrů pouţitím 

luten o dostatečném průměru, sníţit vlhkost větrů zřizováním čerpacích jímek při průsaku 

vody a okamţitým vyčerpáním nahromaděných vod. Přímo na čelbě navrhuji pouţít 

kombinovaný způsob větrání pomocí lutnového tahu Ø 630, který je umístěn přímo 

na dobývacím kombajnu ABM 20. Tento lutnový tah při zabírce kombajnu nasává 

nečistoty od řezného orgánu a provádí jejich filtraci.  

Pro ochranu všech pracovníků při raţbě před nepříznivými klimatickými poměry 

navrhuji pouţít chladící zařízení RWK300, které bude ochlazovat větry před nasátím 

do ventilátoru a následně do luten foukacího separátního větrání. 

7.7 Jiné moţné komplikace při raţení chodeb 

Jiné moţné komplikace se mohou vyskytnout například jako přítoky důlních vod 

v dobývané oblasti sloje č. 40. ve 4. kře a proto je nutno stanovit hydrogeologická 

bezpečnostní opatření.  

7.8 Hydrogeologická bezpečnostní opatření  

a) odpadní potrubí - po celé délce díla navrhuji pokládat odpadní potrubí 

o Ø 100 mm, v případě instalace chladicí techniky bude pro odvádění vody 

z chladicího zařízení instalováno další potrubí o Ø 100 mm. 

b)  čerpací technika - navrhuji k dispozici čerpací agregát KDMU-80, nebo 

KDDF 80 po celou dobu raţby. 

c) práce v blízkosti průzkumných vrtů nafárání všech výše uvedených 

nelikvidovaných vrtů se nepředpokládá. Pro práce v jejich blízkosti popřípadě 

jejich nepředpokládanému nafárání se hydrogeologická bezpečnostní opatření 

nestanovují. Pro práci v blízkosti nebo při přechodu všech výše uvedených 
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likvidovaných vrtů se hydrogeologická bezpečnostní opatření rovněţ 

nestanovují, nelze však vyloučit lokální přítoky z okolních hornin, které 

neohrozí bezpečnost pracujících a provozu.  

d) nafárání tektonických poruch se předpokládá. 

e) čidla pro hlídání výšky vodní hladiny budou instalována. Při úpadním vedení 

díla navrhuji instalovat ve vzdálenosti 10 m za postupující čelbou čidlo 

pro hlídání výšky hladiny vody ve výšce 0,3 m od počvy. Signalizaci čidla 

vyvést na stanoviště inspekční sluţby. 
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8. Parametry dobývacího stroje ABM 20 

Dobývací stroj je určen pro kontinuální dobývání uhlí. Pracovní šířka 

rozpojovacího orgánu dobývacího stroje je 4,9 - 5,2 metrů. Dobývaná výška je 1,95 - 3 m 

při pouţití přídavného zařízení. Dovolený podélný úklon dobývacího stroje 19° a příčný 

úklon 4°, bezprostřední zajišťování stropu vyuhleného prostoru se provádí pomocí 

svorníků, jejichţ instalace včetně vyvrtání vývrtů pro svorníky je součásti pracovního 

cyklu dobývacího stroje. 

8.1 Popis stroje  

ABM 20 (Obrázek č. 4) se skládá z housenicového podvozku, základního rámu 

rozpojovacího orgánu nahrnovacího štítu, nakládacího zařízení, které je opatřeno čtyřmi 

hvězdicemi pro nakládání na hřeblový dopravník slouţící k odtěţení rubaniny. 

Je opatřen otočným výloţníkem, který prochází středem nahrnovacího štítu. 

Součástí stroje je i zajišťovací stropnice s hydraulickými stojkami a šesti hydraulickými 

vrtacími jednotkami slouţícími k vrtání vývrtů a pro instalování svorníkové výztuţe. 

Hlavní pohon stroje je elektrický o celkovém výkonu stroje 542 kW, z toho výkon 

pro rozpojování činí 270 kW, výkon pro naloţení 2 x 36 kW a výkon pro hydraulický 

pohon je 2x100 kW. Rozpojovací orgán je tvořen z levého a pravého středového válce 

opatřeného řeznými noţi a vodními tryskami pro zkrápění. Na těchto bočních válcích jsou 

navařeny úchyty, na kterých jsou umístěna výsuvná ramena, a která jsou rovněţ opatřena 

noţi. Při spuštění řezného orgánu se tato ramena pomocí hydraulických válců vysunou 

o 300 mm do pracovní polohy a tím zvětší šířku zabírky. Nedílnou součásti stroje 

je i pomocné větrání, které slouţí k přímému odsávání nečistot z prostoru řezného orgánu. 

Je provedeno z vyztuţených poddajných luten. Při rozpojování rubaniny je automaticky 

zapnuto odsávání nečistot z prostoru řezného orgánu. Následně při vrtání, budování 

a přejezdu stroje je přepnuto na foukací větrání. Tím jsou zajištěny lepší klimatické 

podmínky v prostoru dobývání. 

[2] [7] 
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Obr. č. 4  Dobývací stroj ABM 20 
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8.2 Základní parametry dobývacího stroje 

 Celková délka 10,8 m 

 Šířka 4,3 m 

 Minimální výška 1,7 m 

 Hmotnost stroje 75 t 

 Celkový výkon 542 kW 

 Napětí 1000 V / 50 Hz 

 Šířka záběru 4,9 aţ 5,2 m 

 Šířka podvozku 2,89 m 

 Maximální příčný úklon 5° 

 Maximální podélný úklon 15° 

 Rozpojování: 

 Profil obdélníkový 

 Pracovní rozsah s přídavným zařízením 2-3 m 

 Vysunutí noţových drţáků na bocích rozpojovacího orgánu 2 x 0,3 m 

 Průměr rozpojovacího orgánu 1,15 m 

 Řezná rychlost 1,5 m·s
-1 

 Rychlost výsuvu rozpojovacího orgánu 0,025 - 0,06 m·s
-1 

 Rozteč noţů 130 mm 

 Maximální záběrová síla 350 kN 

 Rozpojovací výkon 270 kW 

 Zajišťování stropu svorníkováním: 

o Vzdálenost vrtacího zařízení od čelby 1,8 m 

o Počet vrtacích zařízení pro vrtání vývrtu do stropu  4 ks 

o Délka vývrtů 2,1 m 

o Princip vrtání rotační 

o Průměr vrtací korunky 42 mm 

o Utahovací moment 270 - 380 Nm 

o Posuvná síla 15 kN 

o Počet vrtacích jednotek pro boční svorníky 2 ks 
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 Zajišťovací stropnice: 

o Podpěrná síla 2 x 500 kN 

 Nakládací zařízení: 

o Nakládací systém hvězdicový 

o Nakládací výkon 15 t·min
-1

 

o Šířka nakládání 4,2 - 4,8 m 

o Výkon pro nakládání 2 x 36 kW 

 Dopravník: 

o Šířka dopravníku 760 mm 

o Rychlost řetězu 2 m·s
-1

 

o Dopravní výkon 15 t·min
-1

 

 Podvozek: 

o Typ housenicový 

o Rychlost pojezdu 4,5 – 18 m·min
-1

 

o Světlá výška 230 mm 

o Jmenovitý tlak na počvu 20 N cm
-2

 

o Síla v pásech v podvozku 2 x 300 kN 

o Šířka housenice 570 mm 

 Hydraulické vybavení: 

o Instalovaný výkon 2 x 100 kW 

o Maximální tlak 25 MPa 

 Elektrické vybavení: 

o Dálkové bezdrátové ovládání pro všechny funkce Systém Pempek 

8.3 Svorníková výztuţ 

Navrhuji v celé dobývané oblasti pomocí kontinuálně dobývacího stroje ABM 20 

pouţít svorníkovou výztuţ. Tato výztuţ bude mít jednotné schéma pro rozteč a délku 

svorníků v celém profilu děl (Příloha č. 3). Zajištění stropu bude provedeno pomocí pásnic 

a svařované mříţoviny. Pro boky důlních děl navrhuji kotvení pomoci sklolaminátových 

svorníků a svařované mříţoviny Schéma veškerého rozmístění svorníků a délek svorníků 
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je závislá na matematickém modelovaní oblasti sloje č. 40, 4. kry. Toto modelování 

rozmístění svorníků bude provedeno aţ po ověření geomechanické situace v dané oblasti, 

která nastane po provedení samotné obfáravky daného dobývaného bloku. Navrhuji 

rozmístění svorníků, jejich délky a tvary dle předběţného matematického modelování 

(Obrázek č. 5) znázorňující ilustrační pohled na monitor počítače. Parametry jsou uvedeny 

v následujícím protokolu výpočtu projektu. 

 

Obr. č. 5 -  Program ANKER-Výpočet svorníkové výztuţe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jozef Pohrom: Bezpoklesové dobývání sloje č. 40, ve 4. kře, OKD, a.s. Dolu ČSM,Stonava 

2011 30 

 

 

 

 

  *********************************************************** 

  *     Protokol výpočtu projektu : 40. sloj                * 

  *     Datum                     : 22.3.2011 (8:19:52)     * 

  *********************************************************** 

  

    1   V  S  T  U  P  N  Í    H  O  D  N  O  T  Y 

  -------------------------------------------------- 

 

     1.1   S t r o p   d ů l n í h o   d í l a 

  --------------------------------------------- 

  

    Šířka chodby [m] :                       5.20 

    Výška chodby [m] :                       4.50 

    Koeficient Alfa :                        0.10 

    Efektivní hloubka [m] :                885.00 

    Reduk.pevnost nadl.hornin [MPa] :       76.37 

    Odpor podpěrné výztuže :                 0.00 

    Typ svorníku :                            APB 

    Únosnost 1 svorníku [kN] :             250.00 

    Manip.délka svorníku [m] :               0.10 

    Geometrický koeficient RMR :            65.00 

    Objemová tíha hornin [kN/m2] :          25.00 

    Koeficient bezpečnosti :                 2.50 

 

  ----------------------------------------------------------------------------- 

  |  n  | Pevnost [MPa] | Mocnost [m] |  Typ nadložní horniny | gamma [kN/m2] | 

  |---------------------------------------------------------------------------| 

  |  1  |         90.00 |        1.00 |    Pískovec hrubozrný |            25 | 

  |  2  |         90.00 |        4.80 |Pískovec střednězrnitý |            25 | 

  |  3  |         80.00 |        1.20 |              Slepenec |            25 | 

  |  4  |         90.00 |        3.00 |Pískovec střednězrnitý |            25 | 

  |---------------------------------------------------------------------------| 

  |                       Suma  10.00 |                         gamma   25.00 | 

  ----------------------------------------------------------------------------- 

    Koeficient Beta :                        0.86 

    Reduk.pevnost nadl.hornin [MPa] :       76.37 

 

 

    1.2   B o k   d ů l n í h o   d í l a 

  ----------------------------------------- 

  

    Mocnost [m] :                            4.50  

    Úhel vnitřního tření uhlí [deg] :       63.43 

    Typ svorníku :                      FIB 24/BO 

    Manip.délka svorníku [m] :               0.10 

    Únosnost 1 svorníku  [kN] :            150.00 

    Objemová tíha hornin [kN/m2] :          25.00 

    Koeficient bezpečnosti :                 2.50 

  

  ----------------------------------------------------------------------------- 

  |  n  | Pevnost [MPa] | Mocnost [m] |  Typ nadložní horniny | gamma [kN/m2] | 

  |---------------------------------------------------------------------------| 

  |  1  |         20.00 |        4.50 |                  Uhlí |            25 | 

  |---------------------------------------------------------------------------| 

  |                       Suma   4.50 |                         gamma   25.00 | 

  ----------------------------------------------------------------------------- 

    Koeficient Beta :                        1.00 

    Reduk.pevnost nadl.hornin [MPa] :       20.00 

    Úhel vnitřního tření uhlí [deg ] :      63.43 
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    2   V  Ý  S  L  E  D  K  Y 

  ------------------------------ 

 

    2.1   S t r o p   d ů l n í h o   d í l a 

  --------------------------------------------- 

  

    Délka svorníku [m] :                     1.77 

    Zatížení svorníku [kN/m2] :            241.99 

    Hustota budování [svor/m2] :             0.97 

    Celkem svorníků na šířku chodby             5 

    Vzdálenost svorníku od boku [m] :        0.50 

    Vzdálenost svorníků v řadě  [m] :        1.00 

  

 

    2.2   B o k    d ů l n í h o   d í l a 

  ------------------------------------------ 

  

    Délka svorníku  [m] :                    2.16 

    Výška rozvolněné zóny  [m] :             2.66 

    Zatížení svorníku [kN/m2] :             24.94 

    Hustota budování [svor/m2] :             0.17 

    Celkem svorníků na výšku sloje              2 

    Vzdálenost svorníků v řadě  [m] :        2.25 

  

 

    2.3   R o z d ě l e n í   s v o r n í k ů 

  --------------------------------------------- 

  

    S t r o p  důlního díla : [m]            0.50 + 4 x 1.00 + 0.50 

    B o k  důlního díla : [m]                1.13 + 1 x 2.25 + 1.13 

 

V příloze č 3. je znázorněna délka jednotlivých svorníků  
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9. Ekonomicko technické zhodnocení. 

9.1 Technická část 

 Délka přípravných děl 2190 m 

 Délka otvírkových děl ve sloji 1225 m 

 Délka otvírkových děl v bloku 400402 2170 m 

 Délka chodbicovaných děl v bloku 400402 7360 m 

 Délka otvírkových děl v bloku 400404 1580 m 

 Délka chodbicovaných děl v bloku 400404 6270 m 

 Celková délka chodeb ve sloji 18605 m 

 Geologické zásoby ve sloji č. 40, 4. kře 6071 kt 

 Průměrná dobývaná mocnost sloje 4,4 m 

 Předpokládaný denní postup 25 m 

 Předpokládaný měsíční postup 750 m 

 Předpokládaný výkon 7,5 t/os/sm 

9.2 Ekonomická část 

Předpokládané náklady 

- na vyraţení 1m přístupových děl 160 000 Kč 

- celkem na vyraţení přístupových děl 350 400 000 Kč 

- na nákup ABM 20 100 000 000 Kč 

- na vydobytí 1 m pomocí svorníkové výztuţe 60 000 Kč 

- na vydobytí pomocí svorníkové výztuţe 1 116 300 000 Kč 

NÁKLADY CELKEM 1 566 700 000 Kč 

cena energetického uhlí na světových trzích dne 10.4.2011 2223,65 Kč/t 

celkově vydobyté mnoţství uhlí 557 644 t 

CELKOVÝ VÝNOS 1 240 000 000 Kč 

CELKOVÝ ČISTÝ VÝNOS - 327 000 000 Kč 
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9.3 Porovnání údajů 

 

NÁKLADY CELKEM 1 566 700 000 Kč 

TRŢBY CELKEM 1 240 000 000 Kč 

ZISK (+) / ZTRÁTA (-) - 327 000 000 Kč 

 

Po vyhodnocení výše uvedených hodnot jsem dospěl k závěru, ţe ekonomické 

ukazatele pro vydobytí předmětné oblasti vycházejí v záporných číslech. Z důvodu 

nedostupnosti některých dat, musím ovšem podotknout, ţe nebyla provedena hloubková 

analýza celé problematiky zaměřené na ekonomickou část. Proto nemůţeme toto 

hodnocení povaţovat za kvalifikovaný ekonomický rozbor. Zároveň můţeme předpokládat 

z rostoucích cen uhlí na světových trzích, ţe bychom se dostali do kladných - ziskových 

hodnot. 

Nákupem stroje ABM 20 se v případě realizace tohoto díla zvýší náklady právě 

o částku pořizovací ceny stroje. Lze však předpokládat, ţe po ukončení prací ve sloji 

č. 40, 4.  kře bude tento kombajn pouţit v jiných dalších lokalitách v rámci společnosti 

OKD, a.s.  Výše uvedená ztráta se tudíţ eliminuje v rámci dobývání následných důlních 

děl.  
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10. Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem popsal situaci a umístění Dolu ČSM v rámci OKR, 

konkrétně jeho dobývacích prostor společně s důlně geologickou charakteristikou tohoto 

dolu. Ve své práci jsem se zaměřil na oblast sloje č. 40, 4. kru, která je vhodná právě 

pro způsob dobývání bezpoklesovou metodou a má zamezit přímým či nepřímým 

poškozením a znehodnocením objektů na povrchu. Zaměřil jsem se na metodu 

chodbicováním, která v našich podmínkách je z různých důvodů nevyuţívána. 

Metodu dobývání formou chodbicování jsem popsal v 6. kapitole, které 

předcházel návrh otvírky předmětné sloje. Pro metodu chodbicováním jsem vybral jako 

nejvhodnější stroj ABM 20, který je hojně vyuţíván v Americe a Austrálii. V Evropě tato 

metoda je poţívána zřídka a díky zkušenostem na Dole ČSM, kde byl jiţ tento stroj vyuţit 

v polovině 90. let 20. století, jsem se rozhodl pro aplikaci tohoto stroje v rámci mého 

projektu. 

Nespornou výhodou tohoto stroje je částečné a rychlé vydobytí uhelných zásob 

v oblastech, které by díky standardním postupům dobývání zůstaly navţdy znepřístupněny 

a tím pádem nevytěţeny. 

Postupoval jsem dle zásad pro zpracování bakalářské práce. Postupně jsem 

zpracoval jednotlivé kapitoly tak aby můj návrh mohl být realizován.  

Na závěr bych rád poděkoval vedoucímu mé bakalářské práce 

Ing. Josefu Chovancovi, Ph.D. a také mému konzultantovi Ing. Antonínovi Baselidesovi, 

vedoucímu ODMG, Ing. Petrovi Waclawikovi a jeho spolupracovníkům, kteří mi svými 

zkušenostmi a radami byli nápomocní při vypracování mé bakalářské práce. Dále bych 

chtěl poděkovat prof. Ing. Horstu Gondkovi, DrSc., i všem pedagogům z institutu 

hornického inţenýrství a bezpečnosti za předané znalosti a vědomosti při studiu. 
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