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1. Úvod 

Hornictví si i na začátku 21. století udržuje v karvinském regionu postavení 

klíčového oboru, který zajišťuje dobře placenou práci nejen pro jeho obyvatele, ale také 

pro občany z jiných oblastí České republiky i zahraniční pracovníky ze zemí Evropské 

unie.  

První zmínky o nálezech uhlí na severní Moravě a Slezsku datujeme okolo roku 

1770. Po vzniku dolů v Ostravě v letech 1835 až 1852, nastalo období růstu poptávky po 

uhlí. Zvyšující se požadavky na těžbu byly umocněny zahájením provozu Vítkovických 

železáren v roce 1829 a postupující výstavbou železniční sítě. Rozvoj průmyslu a zvyšující 

se poptávka po uhlí byly důvodem rozšíření těžby uhlí také na Karvinsku. Došlo 

k poměrně rychlému zakládání nových dolů [2]. 

 V dnešní době je uhlí stále důležitou surovinou pro různá průmyslová odvětví 

a především pro výrobu energie v tepelných elektrárnách. Se zhoršujícími se důlně-

geologickými a technicko-provozními podmínkami dobývání vyžaduje těžba uhlí stále 

výkonnější a bezpečnější zařízení pro tyto účely [1].  

 Proto i v mé práci využiji svých dlouhodobých zkušeností a poznatků z dobývání 

uhlí v našem regionu. Budu se věnovat návrhu přípravy a především dobývání porubu 

340 206 na Dole Darkov. Budu se věnovat návrhu nasazení technologie porubu 

a v neposlední řadě opatřeními pro bezpečnost práce. 
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2. Charakteristika dolu, sloje, porubu 

Důlní pole dnešního Dolu Darkov leží v české části hornoslezské černouhelné pánve, 

jejíž severovýchodní hranice je tvořena česko-polskou hranicí, jižní je zakryta příkrovy 

karpatského flyše. Sedimenty karvinského souvrství dosahují mocnosti až 1200 metrů 

a jsou členěny na vrstvy doubravské, svrchní a spodní sušské, vrstvy sedlové. Uhlonosný 

karbon se vyznačuje cyklickým střídáním slepenců, pískovců, prachovců, jílovců 

a uhelných slojí [2]. 

2.1 Situování porubu č. 340 206 

Porub č. 340 206 je situován ve 40. sloji 2. kře v dobývacím prostoru Karviná 

Doly II, v geologickém bloku č. 6, který je evidován jako bilanční volný a z hlediska 

stupně prozkoumanosti je zařazen do kategorie A, je ohraničen půdorysně na severu 

stařinami porubů č. 340 204 a 340 400, na jihu stařinami porubů č. 340 203 a 340 213, 

na západě tektonickou poruchou „Gabriela” a na východě nepojmenovanou tektonickou 

poruchou [2]. Předpokládaný průběh tektonických poruch je zakreslen ve výseku důlní 

mapy (příloha č. 1). 

 2.2 Geologická charakteristika porubu č. 340 206 

Hornická činnost bude prováděna ve sloji č. 40 (holeritní číslo 504). Sloj č. 40 náleží 

stratigraficky k sedlovým slojím karvinského souvrství. Generální úklon vrstev 

v předmětné 2. kře nepřesahuje 3
o
 až 5

o
 směrem severovýchodním.  

Podle vrtu č. 6212-91 (příloha č. 2.) je sloj č. 40 vyvinuta v mocnosti 7,94 m. 

V přímém nadloží sloje č. 40 se vyskytují střídající se vrstvy prachovců, pískovců 

a slepenců o celkové mocnosti 36,0 m až k sloji č. 39 (3,47 m uhlí). V bezprostředním 

podloží sloje č. 40 se vyskytují střídající se vrstvy prachovců, jílovců a pískovců mocné 

12,6 m po nebilanční nepojmenovanou sloj (0,25 m uhlí), dále následují střídající se vrstvy 

prachovců, pískovců a jílovců. Podle rozboru sloj obsahuje 0,5 % vody, 5,0 % popele, 

0,39 % síry, 25,3 % prchavých hořlavin, index puchnutí je 4,5, spalné teplo 36,345 MJ/kg.  

2.2.1 Zásoby výhradního ložiska 

V oblasti porubu č. 340 206 se nenacházejí zásoby vázané v ochranných pilířích. 

Dobýváním porubu č. 340 206 nedojde ke ztížení ani ohrožení vydobytí jiných zásob. 
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2.2.2 Plánované změny zásob výhradního ložiska 

K úbytku zásob dojde vydobytím porubu a technologickými ztrátami. Využití 

uhelných zásob a stanovení procenta výrubnosti sloje č. 40 ve 2. kře v dobývacím prostoru 

Karviná Doly II, část Gabriela, které souvisejí s dobýváním porubu č. 340 206: 

 Geologický blok č. 6 má 3 692 kt geologických zásob a 1 152 kt 

vytěžitelných zásob (příloha č. 3).      

2.2.3 Stavy zásob v nadložních slojích 

V přímém nadloží porubu č. 340 206 je vydobyta sloj č. 39 porubem č. 339 208. 

Ve vyšším nadloží se nacházejí uhelné zásoby v bilančním vývoji ve sloji č. 37c+d, jejichž 

podrubáním se předpokládá účinné odplynění a následné budoucí vydobytí. Z toho 

vyplývá, že provozem porubu nedojde k nežádoucímu podrubání. 

2.2.4 Konečný stav zásob 

 Po vydobytí porubu č. 340 206 a následném provedení výpočtu těžebních ztrát bude 

geologický blok č. 6 znovu zplanimetrován a vyčíslen v evidenci zásob. 

 2.3 Bezpečnostní rizika porubu č. 340 206 

S prováděním hornické činnosti v předmětném porubu jsou spojena rizika, která 

budou ovlivňovat bezpečnost a provoz porubu. Jsou uvedeny a popsány v níže uvedených 

podkapitolách a dále budou řešeny v kapitole bezpečnost a ochranou zdraví při práci.  

 2.3.1 Geologická rizika 

Porubem budou procházet tektonické poruchy o amplitudách od 0,2 m do 5 m, které 

nebudou výrazně ovlivňovat těžbu porubu. Zvýšenou pozornost při postupu rubání budeme 

muset věnovat procházení několika dělícími třídami tohoto uhelného bloku. 

2.3.2 Geomechanické rizika 

Důl Darkov je zařazen do kategorie dolů s nebezpečím důlních otřesů. Část horského 

masívu, ve kterém bude veden plánovaný porub, je považován za nebezpečný důlními 

otřesy. 

Na základě výsledků lokální prognózy bude porub č. 340 206 zařazen do 3. stupně 

nebezpečí důlních otřesů. Dobývání zde bude vedeno jen při soustavném provádění 
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průběžné prognózy a soustavném používání aktivních prostředků protiotřesové prevence – 

zavlažování, odlehčovací otřasná trhací práce (OOTP), odlehčovací vrtání (OV), případně 

bezvýlomová trhací práce velkého rozsahu (BTPVR) na základě „Projektu protiotřesové 

prevence“, který musí být posouzen znaleckou organizací Green Gas DPB, a.s. 

2.3.3 Riziko výbuchu plynů a uhelného prachu 

Opatření k zajištění odpovědnosti, kontroly a způsobu zneškodňování uhelného 

prachu jsou uplatňována ve smyslu vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů. Na ochranu proti přenosu výbuchu uhelného prachu a plynů budou na chodbách 

rozmístěny protivýbuchové uzávěry soustředěné (dále PVU). Stavby PVU budou 

provedeny podle vyhlášky ČBÚ č. 10/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Rozmístění 

PVU před zahájením dobývání porubu č. 340 206 je uvedeno v mapě větrání (příloha č. 4). 

Zneškodňování uhelného prachu bude prováděno v souladu s ustanovením § 153 až 

159 vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb. Zneškodňování uhelného prachu při trhací práci bude 

prováděno v souladu s ustanovením § 98 vyhlášky ČBÚ č. 72/1988 Sb. 

Nasazené stroje a zařízení při dobývání a na dopravních cestách budou vybaveny 

předepsaným skrápěcím zařízením. Vrtání v uhlí (kromě vrtání testovacích vrtů) 

a v kameni bude prováděno s vodním výplachem. Rozviřování prachu na přesypech 

pásových dopravníků je omezováno mlhovkami, udržováním minimální sypné výšky 

a zkrápěním spodní větve pásových dopravníků. 

Z hlediska možnosti zapálení metanovzdušné směsi budou respektována ustanovení 

směrnice OKD, a. s., č. 9/1998. Ve vrtu č. 6212-91 (příloha č. 2) je obsah SiO2 

v bezprostředním nadloží 40. sloje stanovený metodou RTG difrakce 28 % a obsah pyritu 

je 0 %. Z hlediska náchylnosti k zapálení metanovzdušné směsi se nadložní horniny 

40. sloje zařazují do I. kategorie nebezpečí zapálení metanu. Ve vrtu č. 6212-91 je obsah 

SiO2 v bezprostředním podloží 40. sloje stanovený metodou RTG difrakce 13 % a obsah 

pyritu je 0 %. Z hlediska náchylnosti k zapálení metanovzdušné směsi se podložní horniny 

40. sloje zařazují do I. kategorie nebezpečí zapálení metanu. 
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2.3.4 Riziko samovznícení požárů v podzemí 

V místech stanovených vyhláškou ČBÚ č. 22/1989 Sb. bude zřízena nehořlavá 

výztuž. 

K zajištění odběru požární vody bude potrubí důlního požárního vodovodu opatřeno 

podle § 13 odst. 2 vyhlášky ČBÚ č. 2/94 Sb. odbočkami s hydranty pro napojení požárních 

hadic. V souladu s článkem č. 27 rozhodnutí OBÚ v Ostravě bude sloj č. 40 porubního 

bloku č. 340 206 z hlediska náchylnosti uhelné hmoty k samovznícení zařazena 

do kategorie I. 

Stanovení náchylnosti sloje k samovznícení pomocí kriterií „M-F“ podle směrnice 

č. 5/2009 generálního ředitele OKD a.s. Míra nebezpečí vzniku samovznícení „M-F“ pro 

porub č. 340 206 byla výpočtem stanovena ve výši: 

 pro vybavování porubu 30, 

 pro provoz porubu 47, 

 pro likvidaci porubu bude stanovena po ukončení těžby. 

Pro naplnění ustanovení § 187 vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb. bude vypracován 

projekt prevence samovznícení. 

2.3.5 Riziko průvalů vod a bahnin 

Nebezpečí průvalů vod a bahnin v předmětné oblasti nehrozí. Nebezpečí zatopení 

v plném profilu v předmětné oblasti nehrozí. 

Porub č. 340 206 bude procházet bezpečnostními pásmy vrtů č. M3-60, M4-61, 

M15-64, 6115-80, 6032-88, 6033-88 a 6213-92. Zvýšené přítoky vod z těchto vrtů 

se neočekávají. Bezpečnostní opatření pro procházení bezpečnostních pásem těchto vrtů 

bude zpracované před zahájením porubu. 

2.3.6 Rizika průtrží uhlí, hornin a plynů 

Sloj č. 40 není nebezpečná průtržemi uhlí, hornin a plynů. Proto při ražení důlních 

děl a samotném dobývání porubu 340 206 nebudou stanovená žádná zvláštní opatření. 
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2.4 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a bezpečnost provozu  

Jedno z nejdůležitějších opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví při dobývání je 

zvláštní opatření proti otřesům (dále jen ZOPO). Pro porub 340 206 navrhuji následující 

opatření. 

2.4.1 Základní údaje 

Porub č. 340 206 bude dobýván ve sloji č. 40 na závodě 2 Dolu Darkov, lokalita 

Gabriela ve 2. dobývací kře do stupňů nebezpečí otřesů takto: 

 na základě výsledků lokální prognózy zařazuje závodní dolu závodu 2 porub 

a porubní chodby do 3. stupně nebezpečí otřesu. Grafické znázornění 

zařazení je uvedeno v mapové příloze v měřítku 1:2000 (příloha č. 1), 

 průběžná prognóza při dobývání porubu bude prováděna individuálním 

pozorováním, vrtnými testy a seizmickým sledováním. Součástí budoucího 

technologického postupu daného porubu bude samostatná kapitola, v níž 

se bude řešit problematika „Zvláštních opatření proti otřesům“.  

V následujícím odstavci budou popsány přírodně geologické podmínky horského 

masivu.  

Hloubka porubu pod povrchem je cca 780 až 820 metrů. Co se týče generálního 

úklonu 40. Sloje ten se pohybuje cca 5 stupňů severovýchodním směrem. Průměrná 

mocnost uhelné sloje je 7,2 metrů. 

Dosavadní poznatky z vedení důlních děl: 

V době vedení hornických prací v této části 2. kry ve sloji č. 40 byly zaznamenány 

dva důlní otřesy a jiné nepříznivé výsledky průběžné prognózy. 

Na základě fyzikálně-mechanických vlastností uhlí a průvodních hornin a dle 

charakteru přídatných napětí je možno předpokládat, že místo vzniku otřesu může být 

ve sloji a jejím blízkém okolí nebo ve vyšším nadloží. 

 Stanovení dosahu vlivu přídatných napětí (L), šířky pilíře v mezním stavu 

napjatosti (L0), šířky ochranné zóny (N) a šířky ochranné zóny v pilíři 

v mezním stavu napjatosti (N0): N = 11 m, N0 = 18 m, L = 115 m, L0 = 38 m. 
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2.4.2 Situování, četnost a prostředky průběžné prognózy ve standardních 

situacích 

a) Individuální pozorování (dále jen IP): 

Individuální pozorování v oblasti porubu a na přístupových důlních dílech provádí 

v každé směně všichni zaměstnanci. IP zaměřit na zjišťování možných příznaků otřesu, 

které se můžou projevovat zejména: 

 zvýšenou četností a intenzitou stropních a pilířových rázů, 

 odprýskáváním uhlí, které je doprovázené zvukovým efektem, 

 náhlými deformacemi výztuže na přístupových důlních dílech. 

V případě zjištění nepříznivého stavu IP přerušit další práce, odvést osádku mimo 

ohroženou oblast, ihned podat hlášení na dispečink a dále provést ověření napěťového 

stavu dle bodu 2.4.4. Ihned po ukončení každé směny provede technický dozor 

na příslušných formulářích zápis o výsledku pozorování. 

b) Vrtné testy (dále jen VT): 

 Vrtat průměrem 42 mm s úklonem dle místních podmínek a s ohledem na přibírku 

průvodních hornin v porubu takto: 

 četnost provádění: před každým provozním dnem, vždy po vyčerpání postupu 

„b“ minimálně 1x za 24 hodin, 

 situování: rozteč maximálně 24 m s přesazování maximálně 6 m délka: N, 

(N0) + „b“ (postup porubní fronty za 24 hodin). 

Porubní chodby včetně dělících tříd: 

 četnost provádění - minimálně 1x za týden, 

 situování - ve vzdálenosti 20, 60 a 115 m před porubní frontou, 

 délka - N, N0 (v pilíři v mezním stavu napjatosti). 

2.4.3 Nepříznivé výsledky 

Výsledky VT můžeme považovat za nepříznivé, jestliže: 
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 výnosy vrtné drtě (v litrech na běžný metr) překročí maximální přípustné 

hodnoty, 

 v průběhu vrtání dochází ke stropním nebo pilířovým ranám v místě 

testování, 

 dochází ke svírání nebo vtahování soutyčí, 

 dochází ke zvýšenému výnosu hrubozrnné drtě. 

V případě, že se vrtný test nedovrtá na požadovanou délku z důvodu navrtání 

kamene nebo vlhké drtě, která znemožní další vrtání, test opakovat ve vzdálenosti max. 

1 m od původního. Při opětovném nedovrtání požadované délky z výše uvedených důvodů 

se v případě příznivých výsledků navrtané části testu považuje VT za příznivý 

a do dokumentace se zaznamenají oba výsledky. 

2.4.4. Seizmické sledování a vyhodnocování 

Seizmickou aktivitu oblasti nepřetržitě sledovat a vyhodnocovat. V případě, 

že individuálním pozorováním bude zjištěn nepříznivý stav: 

 v porubu provést v postiženém úseku minimálně 3 VT s roztečí maximálně 

30 metrů, 

 na přístupových důlních dílech provést v postiženém úseku v obou bocích 

minimálně 3 VT s roztečí maximálně 30 metrů. 

V případě, že vrtný test je navrtán s nepříznivým výsledkem bude třeba provést 

na obě strany další vrtné testy o minimální délce N, N0 s roztečí maximálně 10 m 

od nepříznivého VT až k prvním testům, které budou navrtány s příznivými výsledky 

a následně realizovat v tomto úseku OOTP, včetně prvních vrtů s příznivými výsledky. 

Po provedené OOTP provést ověření napěťového stavu masivu kontrolními VT. Rozteč 

VT max. 20 metrů v celém úseku důlního díla kde byla provedena OOTP, rozšířeném 

na obě strany o 10 metrů. 

2.4.5 Aktivní prostředky protiotřesové prevence 

Z aktivních prostředků protiotřesové prevence budou prováděny následující úkony.  

a) Zavlažování uhelného pilíře. V níže uvedené tabulce bude představeno 

zavlažování uhelného pilíře. 
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Tabulka č. 1 Parametry zavlažování uhelného pilíře 

Parametry 

rozteč vrtů maximálně 10 m 

předstih před porubní frontou minimálně L = 115 m 

minimální množství vody (litry/běžný metr) 600 l/b.m 

minimální množství vody pro dovlažení (litry/běžný metr) 450 l/b.m. 

Délky vrtů volit tak, aby došlo k zavlažení celé plochy porubu. Množství vody 

injektované do pilíře měřit průtokoměry.  Zavlažování porubního pilíře nesmí být starší jak 

3 měsíce v úseku L0 před postupující porubní frontou. V opačném případě pilíř v tomto 

úseku opětovně zavlažit. 

b) Bezvýlomová trhací práce velkého rozsahu (BTPVR). 

c) Otřasná odlehčovací trhací práce (OOTP).  

V případě nepříznivých výsledků vrtných testů provést odlehčovací otřasnou trhací 

práci (OOTP) v celém úseku, kde byly zjištěny nepříznivé VT včetně nejbližších 

příznivých testů s následujícími parametry. 

Tabulka č. 2 Parametry vrtných testů 

délka vývrtů stejná jako délka VT 

rozteč vývrtů maximálně 5 metrů 

nálož trhaviny ve vrtu min. 50% délky vývrtu, max. však 10 kg DBT - I. kat. 

časování náloží 1. časový stupeň 

V případě nepříznivých výsledků VT po provedené OOTP realizovat opakovanou 

OOTP o stejných parametrech ve vývrtech navrtaných přibližně v polovině rozteče 

původních vrtů. V případě opětovných nepříznivých výsledků VT stanoví další postup 

geomechanik ve spolupráci s profesními pracovníky Green Gas DPB, a. s. 

2.4.6 Pasivní prostředky protiotřesové prevence 

a) Vymezení ohrožené oblasti 

za ohroženou oblast považovat porub a porubní chodby do vzdálenosti L = 115 m 

od porubní fronty č. 340 206. 

b) Stanovení nepřípustného souběhu činností 

v době vyuhlovací, nakládací jízdy kombajnu a překládání sekcí mechanizované 

výztuže jsou v ohrožené oblasti na porubních chodbách zakázány jakékoliv jiné činnosti 
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s výjimkou kontroly odtěžení, zajištění styku porub-porubní chodba, překládka hřeblového 

dopravníku a nezbytné práce pro zajištění bezpečnosti. 

V době vrtání OV za účelem odstranění nepříznivých napěťových stavů jsou 

do vzdálenosti L od místa vrtání zakázány jakékoliv jiné práce. V této oblasti se mohou 

pohybovat pouze pracovníci určeni pro obsluhu vrtného stroje. 

V době provádění VT neprovádět v ohrožené oblasti žádné činnosti se zásahem 

do horského masivu. 

V době plenění porubních chodeb jsou do vzdálenosti L od místa plenění zakázány 

jakékoliv práce se zásahem do horského masivu. 

c) Stanovení nejvyššího přípustného počtu zaměstnanců v ohrožené oblasti 

při vyuhlování, nakládce a překládání sekcí v porubu (zásah do masivu) - 30 lidí, při 

realizaci aktivních prostředků protiotřesové prevence za účelem odstraňování 

nebezpečných stavů - 5 lidí, mimo dobu zásahu do masívu (údržbářská směna, plenění 

chodeb, budování předstihů) - 50 lidí. 

Za zaměstnance pro tento účel považovat všechny osoby pohybující se v ohrožené 

oblasti včetně THZ zaměstnanců, orgánů vyššího dozoru státní báňské správy, nebo 

návštěv. 

2.4.7 Jiné pasivní prostředky protiotřesové prevence 

a) Střídání zaměstnanců musí být prováděno mimo ohroženou oblast. Místo střídání 

osádek umístit na označeném bezpečném místě důlního díla prostém od materiálu 

a zařízení, které by mohlo být zdrojem úrazu. Předávání pracoviště se zúčastní pouze 

nezbytný počet zaměstnanců (např. předák, kombajnér, havíř apod.) a to tak, aby nebyl 

překročen max. přípustný počet pracovníků. 

b) Konce rovinových tahů v předpolí porubu zajistit proti kmitnutí připoutáním k TH 

výztuži. 

c) Všechny přístupy do ohrožené oblasti označit: výstražnými tabulemi, výstražnými 

červenými světly, funkčními telefony a otevíratelnými brankami. Výstražná červená světla 

musí být v době zásahu do masivu v porubu rozsvícena a otevíratelné branky musí být 

nepřetržitě uzavřeny. Signalizace otevření nebo uzavření otevíratelné branky musí být 

vyvedena na centrální řídící středisko (dále jen CŘS).  
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d) CŘS musí být vedena evidence osob pohybujících se v ohrožené oblasti v každé 

směně. Všechny osoby vstupující do ohrožené oblasti se musí hlásit inspekční službě 

závodu (dále jen IS). IS povoluje vstup do ohrožené oblasti na základě vývoje seizmické 

aktivity. První vstup na porubní chodby v úseku mezi porubem a brankou po přerušení 

ovlivňování horského masívu povoluje na základě žádosti vstupujících zaměstnanců ústně 

IS s přihlédnutím k vývoji seizmické aktivity. Vstupem na porubní chodby se rozumí vstup 

do úseku mezi brankami a porubem a to i vstup z porubu (z prostoru sekcí mechanizované 

výztuže). Pokud je vstup povolen v době ovlivnění horského masívu musí IS zaznamenat 

do směnového záznam: čas vstupu, počet vstupujících osob, důvod vstupu a čas opuštění 

ohrožené oblasti. Mimo ovlivnění horninového masívu IS zaznamenává pouze počet 

vstupujících a počet osob opouštějících ohroženou oblast. 

e) Po přiblížení se porubní fronty č. 340 206 na vzdálenost L = 115 m a menší 

k důlnímu dílu č. 340 440, které se nachází v přímém předpolí porubu, bude vstup na toto 

důlní dílo zakázán. 

f) Výztuž porubních chodeb č. 340 226, 340 226.1 a 340 246 před postupujícím 

porubem musí být zesílena zdvojenými skládanými nosníky, které budou podbudovány 

stojkami s předstihem před postupujícím porubem minimálně na 10 m. Další zesílení TH 

výztuže musí být provedeno do vzdálenosti minimálně L = 115 m před postupujícím 

porubem: RTH rovinou, stojkami stavěnými s roztečí maximálně 1 m. Toto zesílení 

nemusí být provedeno na důlním díle č. 2090.3 (dělící chodba), protože ta bude zesílena 

RTH rovinou, která je s roztečí co 2 m kotvena lanovými svorníky do nadloží. 
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3. Otvírka, příprava a dobývání 

K provádění hornické činnosti při ražbách důlních děl v této oblasti byla vydána 

rozhodnutí OBÚ v Ostravě pro dobývání porubu č. 340 206 s kladným stanoviskem. Ražba 

likvidačního kanálu č. 340 226.4 bude zahájena po dokončení dobývání porubu č. 340 206. 

Ražba bude vedena z úvodní třídy č. 340 226 dovrchně jižním směrem, bude procházet 

chodbou č. 2090.3 a bude ukončena probitím do třídy č. 340 246. Hornická činnost nebude 

prováděna na hranici dobývacích prostorů. 

3.1 Způsob přípravy pro blok porubu č. 340 206  

a) Ražba chodby č. 340 246 bude zahájena z kříže chodeb č. 2090.2 a 340 246. 

Ražba bude vedena úpadně severovýchodním směrem, bude nadcházet 

uzavřené chodby č. 340 522.1 a 340 522.2 s celíkem 6 m, následně bude 

pokračovat pod č. 340 422 severozápadním směrem a bude ukončena 

probitím do stávající chodby č. 2090.3. 

b) Ražba třídy č. 340 442.1 bude zahájena z  chodby č. 340 246. Ražba bude 

vedena dovrchně jihovýchodním a severovýchodním směrem s probitím 

do stávajícího překopu č. 3902. Ražba bude nadcházet třídu 2090.3 s celíkem 

76 m. 

c) Ražba chodby č. 340 422 bude zahájena z kříže chodeb č. 2090.3 a 340 422 

úpadně severozápadním směrem. Po ověření tektonické poruchy „Ležatá“ 

bude ražba pokračovat pod č. 340 226 dovrchně jihozápadním směrem. 

Ražba bude postupně protínat uzavřené chodby č. 340 440, 340 224.1, 

340 420 a 340 440, které budou vždy před probitím odvětrány a jejich 

nepotřebné části budou výbuchuvzdorně uzavřeny. Ražba bude ukončena 

probitím do prorážky č. 340 226.2, 340 226.3. 

d) Ražba prorážky č. 340 226.2 bude zahájena ze stávající chodby č. 339 360 

úpadně severovýchodním a dovrchně jihovýchodním směrem s probitím 

do stávající chodby č. 2090.3, dovrchně jihovýchodním směrem s probitím 

do stávající chodby č. 340 246. Rozšíření prorážky pod č. 340 226.3 bude 

probíhat již v rámci PVP. 
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e) Důlní díla č. 340 226.2 a 340 226.3 budou sloužit jako výchozí prorážka 

porubu č. 340 206. Chodby č. 340 226 a 340 422 budou sloužit jako úvodní 

a pásové chodby. Chodba č. 340 246 a třída č. 340 442.1 budou sloužit jako 

výdušné třídy. 

3.2 Způsob rozpojování hornin 

Rozpojování hornin v ražených chodbách bude prováděno: 

 v kameni pomocí trhací práce malého rozsahu za použití vrtacích vozů VVH 

- 1B nebo ručního vrtání a nakládání horniny nakládači PSU - 9000, 

 v uhlí razicími kombajny MR -340X-EX-S. 

3.3 Odtěžení z ražeb tříd 

Odtěžení z ražeb bude vedeno pásovými dopravníky TP 630, TP 1200, Belt 1200 

a hřeblovým dopravníkem typu TH 601S do centrálního zásobníku uhlí č. 392. Dále 

kolejovou dopravou velkoprostorovými vozy po překopech 9. patra do centrálního 

zásobníku uhlí na 9. patře v oblasti výdušné jámy Mír IV nebo do centrálního zásobníku 

uhlí na 10. patře v oblasti výdušné jámy Mír IV a skipem touto jámou na povrch. 

3.4 Elektrozařízení 

Elektromotory jednotlivých mechanismů budou napojeny na důlní síť 500 V 

a 1 000 V. Elektrická zvuková signalizace a osvětlení budou napojeny na rozvod 230 V. 

Napojení sdělovacích, přenosových, převodníkových, jiskrově bezpečných zařízení 

a jiných bezpečnostních zařízení je součástí důlního slaboproudého rozvodu. Pro 

elektroinstalaci bude použito schválených elektrozařízení. Elektroinstalace 

jednotlivých pracovišť bude prováděna podle předem schválených elektroprojektů. 

3.5 Doprava materiálu 

Materiál pro ražby přípravných důlních děl bude dopravován na místo použití 

pomocí závěsné dráhy ZD-24 a závěsných lokomotiv z úrovně 9. patra z překladiště 

na překopu č. 3992 nebo z úrovně 10. patra z překladiště na překopu č. 2021.  
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3.6 Rozvod požární vody 

Hlavní rozvod důlního vodovodu je veden jámou Mír V přes redukční stanici 

na 4. patře, vyrovnávací nádrž na 8. patře a dále na 8., 9. a 10. patro. Důlní vodovod 

je zřizován dle prováděcích projektů dlouhých důlních děl v souladu s požadavky vyhlášek 

ČBÚ č. 22/1989 Sb. a č. 2/1994 Sb. v platných zněních. 
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4. Nasazení technologie  

Porub č. 340 206 bude dobýván úpadně směrným stěnováním na řízený zával z pole 

s použitím mechanizované výztuže typu DBT 2,6/5,5 určenou pro stěnování. Jedná 

se o schválenou metodu dobývání. Průměrná dobývaná mocnost v porubu č. 340 206 

nepřesáhne 550 cm. 

Rozpojování uhlí v porubu č. 340 206 bude prováděno dvouválcovým kombajnem 

typu SL 500. Při vyuhlování výklenků, v poruchových, erosivních a stlakových pásmech 

bude použita podle potřeby trhací práce malého rozsahu. 

Pro daný uhelný blok nového rubání navrhuji tuto technologii: 

a) dobývací kombajn SL-500, 

b) mechanizovanou výztuž DBT 2600/5500, 

c) stěnový dopravník PF 6/1046, 

d) podporubový komplex PZF-11 s dopravníkem PF 4/1132, 

e) odtěžení pásovými dopravníky TP-1200, BELT-1200, BELT-1400. 

4.1 Dobývací stroj                                                                             

Dobývací kombajn musí splňovat požadované parametry, které vyplývají 

z geologické stavby sloje, včetně nadloží a podloží. Svým výkonem musí vyhovovat 

objemu plánované těžby z porubu. Po provedení analýzy parametrů navrhuji k posuvné 

výztuži DBT 2600-5500 nasadit dobývací kombajn firmy Eickhoff  SL 500 (viz. obrázek 

č. 1). 
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Obrázek č. 1: Hlavní rozměry dobývacího kombajnu SL 500 [5] 

Pozn.: (1- jednotka elektro s transformátorem, 2 – hydraulická jednotka, 3 – elektrický zámek, 4 – skříň 

pojezdu, 5 – ložiskové uložení, 6 – řezné rameno, 7 – řezný orgán, 8 – radlice, 9 – přídavný válec, 10 – 

uchycení vedení, A – teoretický spodní řez limitovaný pouzdrem, B – praktický spodní řez limitovaný 

pouzdrem, C – vrchní řez pracovní rozpětí).  

 Důlní dobývací kombajn SL 500 (obrázek č. 2) je vybavený pojezdovou soustavou 

s pohonným systém pro Jumbotrack 2000, kterou tvoří elektrické vrátky v levém a pravém 

provedení vybavené elektromagnetickými dvoustrannými brzdami. Dále elektro-skříní, 

v níž je umístěn transformátor, vysokonapěťové spínací zařízení včetně ovládání. Součástí 

kombajnu je rovněž hydraulická jednotka a ložiskové uložení pro řezná ramena. Ramena 

kombajnu jsou s globoidními řeznými rozpojovacími orgány se čtyřchodou šroubovicí 

o průměru 2500 mm a pokosem 850 mm. Vnitřní ejektorové zkrápění kotoučů snižuje 

prašnost a zabraňuje zapálení metanu. Pro zlepšení nakládání jsou použity radlice. 

K usnadnění průjezdu uhlí pod kombajnem je možno použít přídavný válec-drtič [5]. 
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Obrázek č. 2: Dobývací kombajn SL 500 firmy Eickhoff [5] 

Kombajn SL 500 (obrázek č. 2) má monitorovací systém, jehož nedílnou součástí je 

vizualizace stavu kombajnu. Řízení kombajnu je pomoci dálkového bezdrátového systému 

včetně automatického řízení pojezdů kombajnu. Dobývací kombajn se bude se pohybovat 

po porubovém dopravníku PF6/1042 s vedením pro bezřetězový pojezd systému 

„Jumbotrack 2000“ a při dodržení technických podmínek použití uvedených v tabulce č. 4 

bude stabilní [5]. 
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Tabulka č. 4 Technická data válcového kombajnu SL 500 [5] 

Údaje o výkonech  
  

Výkon 

[kW]  
Napětí 

[V]  

    

Řezné motory   2 x 500 3300 

Motory vrátků      2 x 60 460 

Motor přídavného válce    1 x 100 3300 

Hnací motor (čerpadla hydrauliky)   35 1000 

Celkový nainstalovaný výkon   1315   

    

Otáčky   

Řezný orgán 23 min
-1

 

Přídavný válec 159 min
-1

 

    

Přívod vody 
Objem proudu 

[l/min]  
Tlak  

[barů] 
Teplota 

[°C]  

Množství vody 262 max. 100 

min. 40    

Vstupní teplota chladící vody       max. 30 

Voda pro ostřik 170     
 

4.2 Druh výztuže porubu 

Tak jako dobývací kombajn musí splňovat požadované parametry pro dobývání tak 

i mechanizovaná výztuž. Pro dobývání porubu 340 206 navrhuji výztuž DBT 2600/5500 

(obrázek č. 3) včetně nasazení koncových 4 stojkových sekcí stejného značení.  

 

Obrázek č. 3: Posuvná výztuž firmy Bucyrus s rozsahem 2,6 – 5,5m [3] 
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V níže uvedené tabulce jsou uvedena základní technická data mechanizovaných 

výztuží, které budou použity pro dobývání porubu č. 340 206. 

Tabulka č. 5: Technická data mechanizovaných výztuží [3] 

Typ výztuže DBT 2600-5500 
DBT 2600-5500 

(sekce koncová) 

Výška sekce  2,6 – 5,5 m 2,6 – 5,5 m 

Pracovní rozsah  3,0 – 5,5 m 3,0 – 5,5 m 

Max. podélný úklon (vč.
 
stabil.

 
zařízení)  25° 25° 

Max. příčný úklon   ±25°  ±25° 

Rozteč sekcí v porubu   1 750 mm 1 750 mm 

Krok sekce  900 mm 900 mm 

Jmenovitý pracovní tlak  max. 32 Mpa max. 32 Mpa 

Odpor výztuže (pro: w > 4,8 m) 886 – 1088 kNm
-2

 774 – 1088 kNm
-2

 

Nosnost sekce (pro: w > 4,8 m)  11 271 kN 11 271 kN 

Max. síla pro přesunutí sekce  814 kN 1005 kN 

Max. síla pro přesunutí dopravníku  563 kN 613 kN 

Hmotnost sekce  ~ 35 713 kg ~ 37 994 kg 

4.3 Stěnový dopravník PF-6/1046 

Pro daný porub bych navrhoval stěnový dopravník PF-6/1046 (obrázek č. 4 a 5), 

jehož technické údaje jsou uvedeny v následující tabulce.  

Tabulka č. 6: Těžní zařízení v porubu 

Těžní zařízení v porubu 

Technické údaje 

dopravní výkon max. 2 000 t.h
–1

 

dopravní rychlost 1,35 m.s
–1

 

výsypný pohon 1 x 500 kW/3 300 V 

vrátný pohon 1 x 500 kW/3 300 V 

Překládání porubového hřeblového dopravníku 

Překládání porubového dopravníku je prováděno překládacími válci posuvné výztuže 

typu: DBT 2600-5500. 
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Obrázek č. 4: Stěnový dopravník PF 6/1046 [4] 

      

Obrázek č. 5 Stěnový dopravník PF 6/1046 [4] 

4.4. Podporubové zařízení 

Pro odtěžení z tohoto porubu bych ve své práci použil podporubové zařízení PZF -11 

s kapacitou 2000 t za hodinu, umožňující přesouvání hřeblového dopravníku PF4/1132 
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vybaveného převodovkou KP-25/30 firmy Bucyrus a elektromotorem 500 kW/1kW  

s drtičem DU – 3, včetně energovlaku souběžně s postupem porubu (obrázek č. 6).  

 

Obrázek č. 6 Část podporubového zařízení PF-11 [4] 

4.5 Pásové dopravníky 

Odtěžení z  porubu bude vedeno pásovými dopravníky typu TP -1200, Belt -1200, 

Belt- 1400 do centrálního zásobníku uhlí na 10. patře a skipem výdušnou jámou Mír IV 

na povrch. 

4.6 Údržba strojního zařízení 

Pro údržbu strojního zařízení musí být vymezeno min. 4 hodiny nepřetržitě 

v průběhu 24 hod. v provozních dnech. Organizace práce údržby strojního zařízení musí 

být uvedena v TP včetně povinností pracovníků provádějících obsluhu a údržbu strojního 

zařízení. Pracovníci určení k provádění údržby strojního zařízení musí být prokazatelně 

proškoleni o konstrukci, způsobu montáže a dopravy zařízení. Musí být také seznámeni 

s funkcí a obsluhou jednotlivých částí, hydraulickým rozvodem, signalizací a osvětlením. 
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5. Větrání v oblasti, protizaparová opatření, protiprašná opatření 

Větrání při dobývání porubu č. 340 206 ve 40. sloji 2. kře bude realizováno v rámci 

SVO 40. sloje 2. kry. Současný stav větrání v předmětné oblasti je znázorněn 

na přiloženém výseku důlní mapy v příloze č. 3. 

5.1 Začátek a konec SVO 

Začátek SVO 40. sloje 2. kry bude na třídě č. 2090 západně od třídy č. 2090.1 v bodě 

č. 176. 

Konec SVO 40. sloje 2. kry bude na překopu č. 3902 západně od třídy č. 3966 

ve sdruženém bodě č. 266. 

5.1.1 Spojený vtažný větrní proud 

Bude proudit z 10. patra od vtažné jámy Darkov 1 horizontálně od bodu č. 4 mapy 

větrání překopy č. 2019z, 2001, 2021, 2001.2 a 2090.1 přes body č. 7, 10, 169, 175, 174 

a 379 do sdruženého bodu č. 176, kde bude začátek SVO 40. sloje 2. kry. 

Uvnitř tohoto SVO bude vtažný větrní proud dále pokračovat dovrchně třídou 

č. 2090 do bodu č. 420, kde se bude dělit do dvou paralelních větví: dovrchně chodbami 

č. 340 422, 340 226 a 340 226.1 do porubu č. 340 206 přes body č. 425, 426, 427, 428 

a 463, dovrchně porubem č. 340 206 do bodu č. 453, proměnlivým úklonem chodbou 

č. 2090.3 do bodu č. 453 přes body č. 421, 445, 423 a 424. Z bodu č. 453 budou vtažné 

větry pokračovat dovrchně porubem č. 340 206 do bodu č. 422. 

5.1.2 Výdušné větry  

Z porubu č. 340 206 budou proudit úpadně chodbou č. 340 246 přes bod č. 444 

do bodu č. 447, dovrchně třídami č. 340 442.1 a 340 442.2 kolem ražby č. 337 227, 

horizontálně překopem č. 3902 do sdruženého bodu č. 266, kde bude konec SVO 40. sloje 

2. kry. 

5.1.3 Spojený výdušný větrní proud  

Bude dále pokračovat horizontálně překopy č. 3902, 3903, 3929 a 3995.1 přes body 

č. 265 do bodu č. 262, dovrchně a úpadně třídami č. 3995.1 a 3995 do bodu č. 333, dále 

úpadně a horizontálně třídou č. 3995.2 přes bod č. 331 do výdušné jámy Mír IV na 9. patře 

do bodu č. 403.  
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5.1.4 Izolace 

o zkrat uvnitř SVO 40. sloje 2. kry na chodbách č. 340 422 a 340 246 

mezi body č. 420 - 447 bude izolován dvojicí větrních izolačních 

dveří. 

o zkrat uvnitř SVO 40. sloje 2. kry na chodbě č. 2090.2 mezi body 

č. 445 – 444 bude izolován izolační příčkou s průlezem bez dopravy 

po ZD. 

5.1.5 Výpočet průchodního větrního proudu 

Výpočet větrní sítě byl proveden programem NetzCAD (verze 2.1) na základě větrní 

rozvahy z roku 2011 v předpokládaném termínu zahájení dobývání porubu č. 340 206.  

  Kontrola rychlosti větrů v předmětném SVO je provedena v následující tabulce. 
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Tabulka č. 7 Kontrola rychlosti větrů 

Větev od – do číslo důlního díla Q volný průřez rychlost 
(m

3
.s

-1
) (m

2
) (m.s

-1
) 

68 176 - 420 2090 21,86 16,4 1,33 

298 420 - 425 340 422, 340 226 10,35 19,6 0,53 

307 425 - 426 340 226 10,56 19,6 0,54 

308 426 - 427 340 226 10,76 19,6 0,55 

309 427 - 428 340 226 11,04 19,6 0,56 

310 428 - 463 340 226, 340 226.1 11,35 19,6 0,58 

335 463 - 453 340 206 9,46 19,8 0,48 

311 420 - 421 2090.3 8,22 16,7 0,49 

314 421 - 445 2090.3 8,01 16,7 0,48 

321 445 - 423 2090.3 6,26 16,7 0,37 

346 423 - 424 2090.3 5,99 16,7 0,36 

349 424 - 453 2090.3 5,68 16,7 0,34 

336 453 - 422 340 206 14,19 19,8 0,72 

334 422 - 444 340 246 17,03 19,9 0,86 

317 444 - 447 340 246 18,57 19,9 0,93 

328 447 - 266 
340 442.1, 

340 442.2, 3902 

22,00 16,7 1,32 

Tučnou kurzívou je označen úpadně vedený výdušný proud. Rychlost větrů vyhovuje 

§ 85 a 91 vyhlášky ČBÚ č. 22/89 Sb. v platném znění. 
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Zařízení pro klimatizaci 

Při dobývání porubu č. 340 206 se plánuje nasazení klimatizace schváleného typu. 

5.2 Protizáparová opatření pro dobývání porubu 340 206  

Pro zabezpečení protizáparových opatření pro dobývání porubu č. 340 206 stanovím 

následující opatření: 

 dobývací práce vést s minimálním měsíčním postupem porubu 50 m, 

 pravidelně plenit výztuž výdušné a těžní třídy za porubem. Po vyplenění třídy 

instalovat náběhové plenty za účelem omezení vyvětrávání závalových 

prostor. Na výdušné třídě č. 340 226.1 později 340 226 v úrovni zálomové 

hrany vždy před blokem volných dnů (tří a více dnů) postavit izopěnovou 

hrázku. Izopěnovou hrázku nelikvidovat, ponechat v závalu, 

 pro usměrnění větrů podél pilířové strany porubu dbát na důsledné 

zajišťování předstihu včasným vyuhlováním výklenku na spodní a vrchní 

úvrati porubu, 

 objemový průtok větrů porubem musí být v souladu se schváleným plánem 

OPD tak, aby bylo dodrženo Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a složení ovzduší 

bylo v souladu s § 83 vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb, 

 na úvodní třídě č. 340 226 klást 2 tahy ztraceného potrubí Js 100 (resp. 

Js 150) pro vypouštění N2 do závalových prostorů porubu. Ztracené potrubí č. 

1 založit od výchozí prorážky porubu. Druhý tah založit po ujetí 50 m 

porubu. Jednotlivá ztracená potrubí rozpojovat dle rozhodnutí závodního 

dolu. Místa rozpojování potrubních řádů konzultovat s vedoucím ZBZS 

a vyznačit do mapy, 

 zahájení napouštění a množství napouštěného dusíku do ztraceného potrubí 

rozhodne závodní dolu na základě vývoje CO a na základě konkrétních 

hodnot minimálního objemového množství větrů před pracovištěm, 

 kontinuálně sledovat depresní spád v porubu č. 340 206 čidlem tlakové 

diference signalizujícím na CŘS otevření objektu, 
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 instalovat čidlo pro kontinuální měření rychlosti větrů na třídě č. 340 226 

podle dispozicí vedoucího větrání závodu s vyvedením do CŘS, 

 při vývinu CO nad 20 ppm na výdušné třídě zajistit havarijní připravenost 

materiálu v ochozech 10. patra (lutny, dřevo, rychletuhnoucí hmota) 

pro stavbu hrází.  

V místech havarijních uzavírek nesmí být skladován žádný nepotřebný materiál, 

kromě materiálu pro stavbu hrází. 

5.3 Kontrolní činnost 

a) Kontinuálně sledovat koncentrace CO, CH4 pomocí čidel umístěných: 

 na začátku SVO, 

 na styku porub – výdušná třída, 

 na konci SVO.  

b) Odběr vzorků vzdušin mokrou cestou v oblasti porubu 340 206 provádět 1x měsíc: 

 na výdušné třídě za plentou,  

 na výdušné třídě 20 m před porubem. 

c) O odběru vzorků vzdušin suchou cestou v oblasti porubu rozhodne závodní dolu 

na základě vývoje CO. 

d) Provádět indikaci a detekci směnovým technikem se zápisem do pochůzkových 

knih u plenty a 20 m před porubem na výdušné třídě a to: 

 2x za směnu v pracovní dny. 

e) V intervalu 1x za 14 dnů porub profárat pověřeným zaměstnancem ZBZS 

za účelem kontroly stanovených protizáparových opatření. 

5.4 Protiprašná opatření v porubu č. 340 206                       

 Pro zachycování nečistot ve vodě instalovat do vodovodního rozvodu před 

porubem účinné filtry a zajistit jejich pravidelné čištění. Filtry umístit 

na konec vodovodního potrubí před přepojovací hadicí na chodbě č. 340 226. 

Jemná filtrační stanice bude sloužit k filtraci vody pro dobývací stroj.  



Petr Věčorek: Dobývání porubu č. 340 206 vysokým komplexem DBT 2,6 – 5,5 na dole Darkov 
 

27 

 

 Posilovací čerpadla EHP-3k 125/62 (3ks) pro zvýšení tlaku vody budou 

instalovány na chodbě č. 340 226. 

5.4.1 Zavlažování sloje 

Zavlažování sloje se musí provést před nájezdem porubu z  úvodní a výdušné chodby 

s těmito parametry: 

 předstih před porubní frontou – 80 m, 

 průměr vrtů – 42 mm, 

 délka vrtů – zavlažit celou délku pilíře, 

 rozteč vrtů – 10 m, 

 množství vody – zavlažování 250 l.m
-1

, dovlažování 200 l.m
-1

. 

5.4.2 Zneškodňování uhelného prachu 

 Pásové, hřeblové dopravníky a drtič 

na všech přesypech jsou instalovány automatické skrápěče s rozprašovačem typu 

RMC 2,5 s pevným uchycením a skrápění spodní větve pásových dopravníků u jejich 

vratných stanic. Pro zamezení víření prachu při drcení rubaniny je drtič opatřen 

automatickým skrápěčem s rozprašovači typu RMC 2,5. 

 Postřiky a skrápění dobývací stroj                                  

     a) dle požadavku výrobce kombajnu  EICKHOFF SL 500 zajistit tlak na tryskách 

min. 2,0 MPa, a to ve smyslu hygienických předpisů, 

     b) pro předmětný dobývací stroj je nutno zajistit následující množství vody: 

175 litrů za minutu. Dále musí být instalováno účinné automatické blokování 

řezného orgánu kombajnu tak, aby spuštění kombajnu bylo podmíněno spuštěním tlakové 

vody. 

Na čelní straně kombajnu bude namontováno přídavné skrápěcí zařízení s reverzací 

přívodu tlakové vody. 

 Mlžná děla 

 Mlžná děla se musí instalovat na místech a těchto činnostech: 
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o nad místem provádění trhací práce v porubu, 

o při plenění výztuže dlouhých důlních děl za postupujícím porubem, 

o při provozu porubu na třídě č. 340 246 max. 100 m před porubem (provozem 

se rozumí jízda dobývacího kombajnu nebo překládání sekcí).       

Průběžně odstraňovat usazený uhelný prach na výstroji a výztuži dlouhých důlních 

děl. U všech výše uvedených zařízení musí být postřiková zařízení udržovaná 

v provozuschopném stavu. Provoz bez postřiků nebo s poškozenými postřiky není 

přípustný. 
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6. Výkonná a ekonomická data pro porub 

Součástí předložené bakalářské práce je předpokládaná celková bilance 

vynaložených nákladů na vydobytí uhelných zásob porubem č. 340 206 v závislosti 

na stanovených výnosech získaných při prodeji uhlí. Je tu sumář vynaložených nákladů 

potřebných k přípravě, vybavení technologií, vydobytí a likvidaci porubu. 

V níže uvedených tabulkách jsou vyčísleny předpokládané náklady na materiál, 

opravy a údržbu dále náklady osobní, mzdové a odpisové. Shrnutí nákladovosti je 

promítnuto do tabulky výnosů, kde je po odečtení celkové nákladovosti patrný zisk.  

Rovněž je zde zpracována tabulka denní odpisové sazby. 

Tabulka č. 8 Předpoklad nákladů s použitím komplexu DBT26-55 

  Průměrný Ražba       

Náklady 

celkem 
  náklad na porubních Vybavování Těžba  

Likvi

dace 

  1 m ražby chodeb       

  Kč/m tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 

Materiál 35 200 80 196 26 450 15 300 900 148 285 

Opravy a udržování 1 230 3 691 5 640 1 320 0 10 651 

Osobní náklady 0 0 21 398 0 21 398 42 796 

Dodavatelé 19 008 57 043 18 238 50 419 18 238 173 938 

Odpisy technologií   8 092 8 652 138 860 8 652 164 256 

Náklady celkem 55 438 149 023 80 378 205 899 49 188 539 926 

 

Tabulka č. 9 Předpokládané výnosy  

Výnosy (tržby za uhlí ) - tis. Kč á 1 807 kč/t 1 926 081 

 Náklady celkem -  tis. Kč   539 926 

 Zisk - mil. Kč   1 386,2 

 

Tabulka č. 10 Denní odpisová sazba  

Denní odpisová sazba   

MR 340X- Ex- SANDVIK  ( 462 prov.dnů) 17 516 Kč 
DBT 2600/5500 ( 112 sekcí ) 114 464 Kč 

SL 500 13 339 Kč 

PF6/1042 16 392 Kč 

 celkem rubání 144 195 Kč 
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Ekonomickou výkonnost návrhu jsem provedl v pěti rámcových ukazatelích: 

Materiálové náklady - spotřeba provozního materiálu (dle vyhodnocování 

materiálových vstupů profesními zaměstnanci Dolu Darkov). 

Opravy a udržování - náklady spojené s opravami a údržbou strojního zařízení 

instalovaného v porubu (dle dlouhodobého sledování nákladů na opravy a údržbu strojů 

a zařízení). 

Osobní náklady -  mzdy + „odvody“ (zdravotní a sociální pojištění, pojistné, fixní 

náklady – náklady na vlastního zaměstnance). 

Dodavatelé - smluvní náklady na pracovní sílu (dodavatelská organizace). 

Odpisy technologií - dle vnitřních pravidel pro odpisování investičního majetku 

společnosti OKD, a.s. 

Celkové náklady nutné pro vydobytí zásob porubu č. 340 206 je součet nákladů 

na přípravu, vybavení, provoz a likvidaci porubu.  

celkové náklady: ltvpc NNNNN                  (6.1) 

kde: 

cN   - celkové náklady, 

pN  - náklady vynaložené na přípravu bloku, 

vN  - náklady vynaložené na vybavování porubu, 

tN  - náklady spojené s těžbou, 

lN  - náklady na likvidaci porubu. 

4918820589980378204461 cN  

KčtisNc .539926  
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cNvýnosyZisk                   (6.2) 

539926 081 926 1 Zisk  

KčmilZisk .2,3861 1  

Z výše uvedeného výpočtu je patrné, že i při značných nákladech, bude dobývání 

porubu č. 340 206 ziskové. 
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7. Závěr  

V předložené bakalářské práci jsem se zabýval návrhem dobývání porubu č. 340 206, 

ve 40. sloji 2. kře v dobývacím prostoru Karviná Doly II, v němž provádí hornickou 

činnost závod 2 –  Dolu Darkov. Podle zásad pro vypracování bakalářské práce jsem 

postupně zpracoval jednotlivé dílčí kapitoly. 

V úvodní kapitole jsem stručně popsal jak sociologický, tak hospodářský význam 

dobývání černého uhlí s připomenutím historie těžby na Karvinsku. 

Druhá kapitola je zaměřena na geologickou charakteristiku Dolu Darkov, zejména 

pak na situování porubního bloku č. 340 206 včetně úložních poměrů a geologické stavby, 

jeho tektonické rozčlenění a hydrogeologické podmínky. Zde jsou rovněž popsána 

bezpečnostní rizika budoucího dobývání s akcentem na bezpečnost provozu a ochranu 

zdravý zaměstnanců.  

V následující kapitole je zpracována vlastní otvírka a příprava a dobývání budoucího 

porubu s popisem technologie ražení porubních chodeb, rozpojování hornin, vybavení 

elektrickým zařízením a v neposlední ředě zajištění dopravní obslužnosti jednotlivých 

činností.  

V návrhové části bakalářské práce uvádím popis zvolené technologii pro dobývání. 

Zaměřil jsem se na nejdůležitější zařízení porubu, a to dobývací kombajn, mechanizovanou 

výztuž a hřeblový dopravník. Uvedl jsem technická data zvolené technologie, které 

reprezentují její výkonnost a vhodnost použití v  důlně-geologických podmínkách 

popsaných v předcházejících kapitolách této bakalářské práce. Zaměřil jsem se také 

na pomocné údržbářské práce v porubu, které jsou nedílnou součástí jeho provozu.  

Součástí návrhové části práce je taktéž popis větrání přípravných děl pro porub 

č. 340 206 a poté také vlastní větrání porubu. Uvádím trasy pro vedení větrních proudů 

a jejích rychlosti včetně začátku a konce samostatného větrního oddělení. Stručně popisuji 

bezpečnostní opatření, která je nutno dodržet pro správnou funkci větrání. Dále se v této 

kapitole věnuji významným bezpečnostním opatřením, která zajišťují bezpečnost 

pracujících a důlního provozu z hlediska protiprašného a protizáparového ohrožení. 

V kapitole věnované ekonomické bilanci uvádím výkonnostní a ekonomická data 

vypovídající o efektivnosti nasazení technologie, vysokého dobývacího komplexu DBT, 
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pro exploataci černého uhlí z porubu č. 340 206, který bude rozhodujícím způsobem 

ovlivňovat výrobní a ekonomické ukazatele Dolu Darkov v následujícím období 

a z časoprostorového hlediska je nezbytným prvkem pro celou společnost OKD, a.s.  



Petr Věčorek: Dobývání porubu č. 340 206 vysokým komplexem DBT 2,6 – 5,5 na dole Darkov 
 

34 

 

Seznam použité literatury 

[1]   GRYGÁREK, J., HUDEČEK, V. a kol.: Základy hornictví. Skriptum, VŠB-TU 

Ostrava, 2007.  

[2]  KOLEKTIV AUTORŮ.: Důl Darkov.  OKD, a. s., Důl Darkov, 2007, 2. vydání, 

173 s., ISBN 67-80-86-15-1.   

[3] Návod a technické podmínky sekcí DBT 2600/5500, firmy Bucyrus. 

[4]  Návod a technické podmínky dopravníků PF-6/1046, PF-4/1132,firmy Bucyrus. 

[5] Návod a technické podmínky kombajnu SL-500, firmy Eickhoff. 

[6]  Směrnice OKD a.s. č. 9/1998. 

[7] VAVRO, M. a kol.: Technologie hlubinného dobývání ložisek. Skriptum, VŠB-TU 

Ostrava, 1993. 

[8]  Vyhláška č. 22/1989 ČBÚ o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti 

provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí. 

[9] Vyhláška ČBÚ č. 2/1994 sb. 

[10] Vyhláška ČBÚ č. 22/1989 sb. 

[11] Vyhláška ČBÚ č. 10/1994 sb. 

[12]  Vyhláška ČBÚ č. 72/1988 sb. 

[13] Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (Horní zákon) ve 

znění jeho novel. 



Petr Věčorek: Dobývání porubu č. 340 206 vysokým komplexem DBT 2,6 – 5,5 na dole Darkov 
 

35 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHY 

 



Petr Věčorek: Dobývání porubu č. 340 206 vysokým komplexem DBT 2,6 – 5,5 na dole Darkov 
 

36 

 

Seznam příloh 

Příloha č. 1 Mapa porubu č. 340 206  

Příloha č. 2 Ověřovací vrt č. 6212-91 

Příloha č. 3 Geologický blok zásob č. 6 

Příloha č. 4 Mapa větrání 

 

 


