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Sumary 

The proposal of mining technology of coal face 080 206/1 in Paskov Mine, Staříč 

enterprise, is compiled in the surrendered thesis. 

The introductory part is geological charakteristics of Paskov Mine, with the charakteristics 

of the layer 080 (22b) and stowage proportions in the area. Next part considers the 

proposal of preparation of faces block and then mining technology of coal face 080 206/1 

with the technology project. Ventilation, degassing of Theka area and air – conditioning 

follows with the methad of mucking and transport of the muck and material. There are the 

description of tour operations, performance parametres and economic avaluation at the 

close. 

 

Keywords: Mine Paskov, coal face 080 206/1, mining technology 

Anotace 

V předloţené bakalářské práci je zpracován návrh dobývání porubu č.080 206/1 na Dole 

Paskov, závodě Staříč. 

V úvodní části je geologická charakteristika Dolu Paskov, s charakteristikou sloje 080 

(22b) a úloţními poměry v dané oblasti. Další část se zabývá návrhem přípravy porubního 

bloku a dále pak dobývání samotného porubu 080 206/1 s návrhem technologie. Následuje 

řešení větrání, degazace a klimatizace daného porubu se způsobem odtěţení rubaniny a 

dopravou materiálu. V závěru je popis organizace provozu, výkonné parametry a 

ekonomické zhodnocení. 
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Seznam zkratek 

Bpv: Balt po vyrovnání 

ČBÚ: Český báňský úřad 

ČR: Česká republika 

DN: jmenovitý vnitřní průměr potrubí 

DO: důlní otřes 

DP: dobývací prostor 

IHV: individuální hydraulická výztuţ 

IS: inspekční sluţba 

OBÚ: Obvodní báňský úřad 

OKD: Ostravsko karvinské doly 

PN: jmenovitý tlak 

PUP: průtrţ uhlí a plynů 

PVP: průchozí větrní proud 

SHZ: stojka základní hydraulická 

SVO: samostatné větrní oddělení 

V
daf

: obsah prchavé hořlaviny v uhlí 

ZD: závěsná dráţka 
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1 Úvod  
Hlubinné dobývání uhelných loţisek v ČR charakterizují stále se zhoršující důlně-

geologické a technicko-provozní podmínky. Jsou to stále sloţitější úloţní a tektonické 

poměry, vzrůstá hloubka dobývání a zhoršuje se tím také geomechanická charakteristika 

horského masívu. Zvyšuje se výskyt přírodních podmínek pro vznik důlních otřesů a 

průtrţí uhlí a plynu. V neposlední řadě stoupá s rostoucí hloubkou i teplota hornin. 

Další nepříznivou skutečností je zahraniční konkurence, která má často výhody v podobě 

lepších úloţních podmínek a ne zřídka bývá export uhlí dotován. Tato skutečnost nás nutí 

hledat kvalitnější, bezpečnější a ekonomicky výhodnější způsoby a postupy dobývání, kde 

bývá často nutno ponechat nevyuţité zásoby pro jejich sloţité geologické poměry a jejich 

těţba by byla sloţitá a ekonomicky velmi náročná. 

Uhlí je důleţitým zdrojem paliva pro tepelné elektrárny, lze ho vyuţít také v chemickém 

průmyslu a kvalitní uhlí pro výrobu koksu. Ten je důleţitou surovinou v hutnickém 

průmyslu, který je u nás značně rozšířen. Uhlí je celosvětově strategickou surovinou, jejíţ 

zásoby se odhadují na více neţ 200 let. 

S dalším růstem obyvatel na naší planetě a se zvyšující se ţivotní úrovní souvisí i 

zvyšování spotřeby energie. Tuto energii je společnost schopna zajistit pouze jadernými a 

tepelnými elektrárnami. Elektrárny vodní, větrné, sluneční a jiné jsou sice důleţité, avšak 

nedostačující. Proto lze říci, ţe těţba a zpracování uhlí je a dlouhá léta bude 

nepostradatelným odvětvím ve světě i u nás. 

V mé práci se budu věnovat návrhu přípravy a dobývání části sloje 080 (22b) na Dole 

Paskov-závodě Staříč, která je právě dosti tektonicky porušena a mým cílem je navrhnout 

právě takovou přípravu, aby bylo moţné co nejefektivněji vydobýt zásoby z této oblasti. 
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2 Báňsko-geologická charakteristika dané oblasti 

2.1 Důlně geologická charakteristika Dolu Paskov    

OKD, a.s. Důl Paskov dobývá černé uhlí v rámci stanoveného dobývacího prostoru Staříč 

(dále jen DP Staříč). DP Staříče se nachází cca 7 km západně od Frýdku-Místku a cca 15 

km jiţně od Ostravy. Je situován v příborské oblasti hornoslezské uhelné pánve. Pro svoji 

poměrně velkou rozlohu, která činí cca 42,5 km
2
, je DP Staříč vnitřně organizačně členěn 

na tři lokality: Staříč I ve Sviadnově, Staříč II ve Staříči a Staříč III v Chlebovicích (viz 

příloha č.1). Černé uhlí je v rámci DP Staříč dobýváno od roku 1970 (v letech 1970-1994 

pod názvem Důl Staříč). V současné době je plánovaný pro rok 2011 objem těţby 1 100 

000 tun a následně aţ 1 150 000 tun od roku 2012, do konce ţivotnosti dolu. Perspektiva 

dolu je dána nově zpracovaným generelem do roku 2030. V současné době je úroveň 

přípravy a dobývání loţiska v hloubkovém rozpětí -500 m aţ – 850 m Bpv. (Balt po 

vyrovnání), tedy 880 m aţ 1150 m pod povrchem.     

Uhlonosný svrchní karbon je omezen neproduktivními kyjovickými vrstvami. Svrchní 

hranici tvoří paleoreliéf karbonského útvaru s pokryvnými útvary v nadloţí. Ve struktuře 

pokryvných útvarů lze rozlišit miocenní sedimenty a vněkarpatské příkrovy, které zahrnují 

slezskou a podslezskou jednotku. Reliéf karbonského pohoří je součástí pozitivní 

morfostruktury, tzv. příborsko-těšínského hřbetu. V rámci DP Staříč byly definovány dílčí 

elevace: sviadnovská, staříčská a chlebovická, do jejichţ části byla situována primární 

otvírka loţiska. 

Produktivní karbon je v DP Staříč zastoupen petřkovickými a hrušovskými vrstvami 

ostravského souvrství  

Petřkovické vrstvy dosahují mocnosti 670 aţ 750 m. Jejich spodní hranice je kladena do 

stropu mořských horizontů Štúra, které reprezentují nejmladší uloţeniny kulmských 

kyjovických vrstev v typicky mořském vývoji. Svrchní hranice petřkovických vrstev je 

kladena do stropu hlavního ostravského brousku, význačného vulkanogenního horizontu. 

Petřkovické vrstvy jsou rozděleny na spodní mocnost (mocnost 225-250 m) a svrchní, 

bohatě uhlonosnou část (mocnost 435-525 m). Jejich rozhraní tvoří další významný 

vulkanogenní horizont-pseudobrousek Leonarda. 

Hrušovské vrstvy dosahují celkové mocnosti aţ 760 m. Dělí se rovněţ na spodní a svrchní 

část. Spodní hrušovské vrstvy jsou mocné 220-270 m. Hranice mezi spodními a svrchními 

hrušovskými vrstvami je kladena do stropu mořského horizontu Františky. 

2.2 Petrografie, stupeň prouhelnění a kvalita uhelných slojí 

Sloje petřkovických vrstev jsou typické černouhelné humity s převahou lesklé sloţky nad 

matnou. Poměr jednotlivých sloţek je závislý na stupni prouhelnění s tím, ţe s hloubkou 

přibývá lesklého uhlí. Stupeň prouhelnění ovlivňuje hloubka uloţení a významně jej 

ovlivňuje i polarita pánve, tedy nárůst prouhelnění k jejímu západnímu okraji. I přes 

uvedené trendy lze vysledovat odchylky ve stupni prouhelnění jednotlivých slojí, např. 

v závislosti na jejich vývoji, petrografickém sloţení, obsahu popela a tektonickém 

porušení. Vertikálně je stupeň prouhelnění vyjádřen shora dolů následujícími 



Petr Tobola: Dobývání porubu č. 080 206/1 

 

2011    3 

 

technologickými typy uhlí: uhlí koksové I (21-28%), uhlí koksové II (15-20%) a uhlí 

antracitické (10-14%).  

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

kompresních strukturách se pohybují v rozpětí centimetrů po desítky metrů. Amplituda 

hlavního paskovského přesmyku činí aţ 200 m. Extenzní deformace je reprezentována 

téměř výhradně poklesy. Mezi nimi výrazně převládají poklesy podélné nad příčnými. 

Hlavní regionální podélné poklesy, např. centrální zlom a severojiţní porucha, mají 

charakter kloubových zlomů a výška skoku se pohybuje v desítkách aţ několika stovkách 

metrů. Trend nárůstu výšky skoku je k jihu. Tato skutečnost podporuje výskyt poklesů 

vlivem nasunutí vněkarpatských příkrovů. Velmi četné jsou systémy drobných a slojových 

poklesů. Četnost uvedených systémů kulminuje poblíţ velkých zlomů. 

Průvodní horniny dobývaných uhelných slojí tvoří převáţně prachovce s přechodem do 

pískovců s různou zrnitostí (jemnozrnné, střednězrnné, a hrubozrnné), případně jejich 

laminací. Prachovce jsou zde zastoupeny různými formami (kořenové, se zuhelnatělou 

rostlinnou drtí, se stopami fauny nebo flóry, apod.) a přechází aţ do jílovců. 

2.3 Charakteristika porubního bloku 080 206/1 na Dole Paskov, 
závodě Staříč 

Zařazení z hlediska PUP, DO : 

Porub bude veden ve sloji 080 (22b) (viz příloha č. 2), dle analogie s poruby 080 202/1, 

080 203/1, 080 204/1 a 080 202/11. Porub bude velmi pravděpodobně zařazen ve II. 

stupni nebezpečí z hlediska průtrţí uhlí a plynů (PUP). Z hlediska důlních otřesů (DO) 

je Důl Paskov, závod Staříč zařazen jako důl bez nebezpečí důlních otřesů. 

Litologie, stratigrafie: 

Sloj 080 (22b) náleţí litostratigraficky svrchní části petřkovických vrstev ostravského 

souvrství. 

- Kóta těţiště porubů pod povrchem: cca – 760 m Bpv. 

- Kóta styku pokryv/karbon pro těţiště porubu: - 375 m Bpv. 

- Mocnost karbonu: max. 385 m 

- Absolutní hloubka: max. 1035 m 

- Kóta povrchu: 275 m Bpv.  

- Horniny pokryvu lze charakterizovat jako nepropustné, zpravidla Ca-jílovce aţ prachovce 

- Mocnost sloje činí v průměru 100 cm, v místě štěpení aţ na 150cm a více, svrchně je sloj     

vyvinuta  v sapropelitovém vývoji, podmiňuje plynonosnost sloje. 

- Kvalitativně odpovídá obchodní skupině Va, obsah V
daf

 (prchavých látek) nad 15%, popel 

do 15% 

- Podloţí sloje tvoří cca 3 metry mocná lavice prachovce ve svrchní části s kořeny, dále 

spodní lávka sloje 080 (22b) v mocnosti kolem 40 – 50 cm, následuje cca 6 m mocná 

lavice tmavošedých prachovců s písčitými vloţkami a sloj 079 (22a) o mocnosti nejčastěji 

okolo 30 cm. 

- Nadloţí sloje tvoří cca 1-3 m laminovaného prachovce, dále 7 m drobového 

jemnozrnného pískovce, následuje poloha jílovitých prachovců do mocnosti 5 m. 
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2.4  Úložní poměry a tektonická stavba 

Porub je situován v antiklinální struktuře, v jejíţ apikální části lze identifikovat dílčí, od 

západu plochou synklinálu, východní křídlo se strmě zvedá pod úhlem větším neţ 20°. 

Východní část antiklinály je naproti tomu mírněji ukloněna (cca 15°) k V, západní část 

upadá v úklonu cca 20° a více. Uvedená antiklinální struktura je součásti rozsáhlejší 

brachysynklinály s generelním směrem osy SSV-JJZ. 

Tektonické porušení sloje lze předpokládat na úrovni slojových zlomů do amplitudy 3 m, 

puklinových a kliváţových systémů. Západně i východně je zájmová oblast omezena 

tektonickou dislokací přesmykového charakteru o amplitudě cca 220 m (Z), respektive 20-

40 m (V). Severním směrem je plánováno dobývání porubních bloků 080 206, 080 207, 

080 208, 080 206/2, 080 207/2, 080 208/2 a 080 209/2 i za hranicí původního DP, tedy v 

jiţ schváleném rozšíření DP. Porubní bloky 080 208, 080 208/2 a 080 209/2 jsou zčásti 

(080 209/2 zcela) situovány do předpokládané tektonické dislokace, vzhledem k jejímu 

charakteru (přesmyk) lze však také očekávat jejich úspěšné vydobytí. Jiţním směrem se 

předpokládá štěpení sloje ve dvou generacích, tedy odštěp spodní lávky (cca 40-50 cm) a 

odštěp horní lávky (cca 50 cm), coţ zapříčiňuje redukci mocnosti na nebilanční hodnotu 

cca 60-90 cm. 

Zhodnocení:  

Porubní blok je nezbytné lokalizovat do dostatečné vzdálenosti od uvedených přesmyků z 

důvodu moţného relativně širokého pásma doprovodných tektonických dislokací menších 

amplitud (cca do 3 m). Bezvýlomová trhací práce v nadloţí porubu se nepředpokládá, 

zával se bude vyvíjet bezproblémově s ohledem na laminity v nadloţí.  
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3  Návrh přípravy porubního bloku 

3.1  Popis současného stavu 

Zájmová oblast se nachází SZ od jam II/4 a II/3 v druhém důlním poli DP Staříč. Leţí mezi 

4. a 5. patrem na severozápadní hranici dobývacího prostoru. Z vtaţné strany je 

zpřístupněna z úrovně 5. patra po překopech 2052, 2252 a dále pak důlním dílem 080 

7254. Z výdušné strany je pak zpřístupněna ze 4. patra po překopech 2042/1, 2042/2, 

2042/9 a dále pak důlními díly 082 7242, 082 7242/2, 082 7242/3, 082 7242/4, 082 

7242/5, 082 7242/6, 084 7254, 084 7254/1  a  084 7254/2 (viz příloha č. 3). Oblast se 

nachází mezi dvěma významnými tektonickými dislokacemi, kde nebyla doposud 

provedena ţádná průzkumná raţba ani průzkumný vrt. 

3.2 Návrh ražby přípravných děl pro dobývací blok 

Jelikoţ přípravná důlní díla umístěná v této oblasti budou slouţit pouze pro vydobytí 

tohoto porubu a s postupem porubní fronty se budou tyto díla plenit i s přihlédnutím k 

průměrné mocnosti sloje, která je 100cm a z důvodu moţného relativně širokého pásma 

doprovodných tektonických dislokací navrhuji razit tyto díla v profilu K12 a K14/P28. 

Vzhledem těmto skutečnostem bych dal přednost dobývání tohoto porubu pomocí 

individuální hydraulické výztuţe (dále jen IHV). 

Počátek raţby se provede prodlouţením stávající třídy 080 7254, aţ k demarkační linii, tj. 

od st. 600 do st. cca 815 m (ve st. 645 m provedu zalomení směrem na sever pod úhlem 

30°. Navazující důlní dílo č. 080 6254/1 se zaústí z pravého boku důlního díla č. 080 7254 

a povede podél západní hranice DP směrem aţ na severní hranici DP s celkovou délkou 

780 m. Současně s raţbou důlního díla č. 080 6254/1 bude zahájena raţba důlního díla č. 

080 4251/1, kterou napojím ze stávajícího důlního díla č. 080 6250. Toto důlní dílo musí 

být vedeno souběţně s důlním dílem č. 080 6254/1, kde předpoklad délky raţby je 800 m. 

Zároveň se při raţení důlního díla č. 080 4251/1  vyrazí z tohoto díla průzkumná proráţka, 

která bude umístěna ve st. 180 m. Cílem této průzkumné raţby bude ověření rozsáhlosti 

štěpení sloje. Výchozí proráţku č. 080 3206/1 budu razit z důlního díla č. 080 4251/1 ve st. 

790 m a bude vedena kolmo na důlní dílo č. 080 6254/1 v délce 200 m.  

3.3  Způsob ražení a vybavení chodeb 

Raţení důlních děl 080 7254, 080 6254/1 a 080 4251/1 bude prováděno pomocí trhací 

práce, s pouţitím důlně bezpečné trhaviny II. třídy bezpečnosti Ostravit C, běţně 

pouţívanou na Dole Paskov. Vrtání bude prováděno vrtacím vozem VVH-1R a k nakládání 

se pouţije nakladače D-1131 s bočním výklopem (viz tabulky č. 1-2 a obrázek č. 1).  Pro 

všechny důlní díla v této oblasti navrhuji pouţít profilu K12, K14/P28 (viz příloha č. 4) a u 

proráţek bude obdélníkový profil CHD-5 s pouţitím dřevěné dveřejové výztuţe (viz 

příloha č. 5). Při raţení proráţek 080 3206/1 a 080 3206/2 bude rovněţ pouţito trhací práce 

a odtěţení pomocí škrabáku VPR 2000. V průběhu raţení se bude stavět a překládat trať 

pásových dopravníků a překládat hřeblový dopravník. Tratě pásových dopravníků se budou 

zavěšovat pomocí řetězů na výztuţ díla. Pro zajištění bezpečnosti se podél pásových 

dopravníků instaluje signalizační souprava MJM 20. 
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Tabulka č. 1, technické parametry vrtacího vozu VVH – 1R 
 

Technické parametry vrtacího vozu VVH – 1R 

 

Délka 9 200 mm 

Výška 1 600 mm 

Šířka 1 120 mm 

Hmotnost 8 000 kg 

Rychlost pojezdu 0,20 m.s
-1

 

Vrtací kladivo HVKS-125 typ 

Průměr vrtu 42 – 52 mm 

Počet úderů 4 500 n.min
-1

 

Počet otáček vrtací tyče 380 n.min
-1

 

 

 

Tabulka č. 2, technické parametry nakladače D-1131 
 

Technické parametry nakladače D - 1131 

 

Délka 7 360 mm 

Výška 1 160 mm 

Šířka 1 100 mm 

Hmotnost 7 500 kg 

Rychlost pojezdu 0,35 m.s
-1

 

Objem lopaty 0,3 nebo 0,8 m
3
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Obrázek č.1.  lopatový nakladač s bočním výklopem 

 

Zdroj: /1/ Exner K: Raţení důlních děl, VŠB Ostrava 1991 

Popis: 1- lţíce, 2- rameno výloţníku, 3- zvedací válec, 4- uloţení zvedacího mechanismu,            

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

4.1 Popis a postup porubu 

Porub bude dobýván metodou směrného stěnování na řízený zával při postupu z pole 

s pouţitím IHV. Pro vyuhlování bude pouţit pluh PL 82. Signalizace pro dobývací 

soupravu bude APD-1. Průměrná mocnost porubu je 1 m a jeho směrná délka bude 

ukončena po 735 m na kolmici vedené z výdušné třídy porubu ve st. 55 m, coţ je velikost 

ochranného pilíře důlního díla č. 080 6250.  Délka porubní fronty je 200 m. Plocha porubu 

činí 147 000 m
2
.  Dobyvatelné zásoby činí 199 920 tun.  

Směr postupu porubu je SSV-JJZ. V průběhu dobývání porubu se předpokládají dvě 

štěpení sloje – zhruba ve st. 60 a 120 m na třídě 080 6254/1 a ve st. 230 a 310 m na třídě 

080 4251/1. Toto štěpení sloje bude ověřeno průzkumnou proráţkou 080 3206/2.  Porub se 

nachází ve sloji s nebezpečím vzniku průtrţí uhlí a plynů, proto se budou provádět 

bezpečnostní opatření k zamezení jejich vzniku (viz kapitola 3.5.). Při dobývání porubu 

nepočítám s udrţováním přilehlých důlních děl, jelikoţ v okolí porubu nejsou podmínky 

pro další dobývání. Větrání porubu 080 206/1 bude „U“ systémem. Obě chodby se budou 

za postupujícím porubem plenit.  

4.2 Návrh technologie pro porub 080 206/1 

Pro dobývání nízkých slojí se v současné době pouţívá pluhová technologie nebo dobývání 

uhelnými kombajny. 

Pluhování má oproti dobývání kombajnem několik výhod: 

- vyuhlování pilíře je rovnoměrnější 

- výron metanu z pilíře je rovnoměrný 

- pluh vyvíjí méně prachu neţ kombajn 

- fragmentace rozpojeného uhlí je rovnoměrnější 

- větší kusovitost rozpojeného uhlí 

- pevnost počvy u pluhování nehraje takovou roli jako u kombajnu 

- odpadá otázka čištění uličky 

- není nutné manipulovat elektrickým kabelem v porubu 

Nejpříznivější skutečností u pluhování je rovnoměrnost zabírky při vyuhlování pilíře, coţ 

je ţádoucí zejména ve slojích náchylným k průtrţím uhlí a plynů. 

Vzhledem k tomu, ţe se na Dole Paskov pouţívají k dobývání výhradně pluhy a průměrná 

mocnost sloje je jeden metru, zvolil jsem k rozpojování uhelný pluh PL 82, vyrobený 

firmou Ostroj Opava a.s. Tento pluh je vhodný pro dobývání slojí od mocností 0,55 m. 

K tomuto pluhu doporučuji pouţít porubový dopravník TH 601 s kotvícím zařízením KP – 

F40P1 a přesouvacím zařízením PZ-15. Na těţní třídě č. 080 6254/1 bude instalovaný 

podporubový hřeblový dopravník TH 601 s drtičem uhlí DU-2. Dopravník bude přesouván 

pomocí zařízení PZP- 01. Na úpravu přilehlých chodeb těsně před postupem porubu se 

bude provádět přibírka v rozsahu dle geologických podmínek pomocí přibírkového stroje 

(viz příloha č. 6). Plenění chodeb 080 6254/1 a 080 4251/1 bude prováděno pomocí vratu 

VP 4000. Projektovaný porub bude napájený elektrickou energií z rozvaděče 6kV, 

umístěného na třídě 080 6254/1. Ve všech důlních dílech přilehlých porubu bude 
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instalován důlní poţární vodovod DN 100, PN 16. Potrubí poţárního vodovodu bude 

vybaveno na konci a podél tahu odbočkami pro připojení poţárních hadic dle Vyhlášek  

ČBÚ č. 22/1989 Sb. a  ČBÚ č.2/1994 Sb. Předmětná oblast sloje (porubu) včetně 

přístupových cest bude zajištěna nehořlavou výztuţí. Pro zajištění bezpečnosti bude 

v porubu a podél sběrného dopravníku instalováno signalizační zařízení. 

4.2.1 Popis strojního vybavení porubu 080 206/1 

TĚŢNÍ ZAŘÍZENÍ V PORUBU:                                            Hřeblový dopravník TH 601 

 DÉLKA                                               200 m 

  POČET ŢLABŮ                                     130ks 

 MOTOR HLAVNÍHO POHONU                               100kW/1000V H2O Damel 

 MOTOR POMOCNÉHO POHONU                               100kW/1000V H2O Damel 

 DOPRAVNÍ RYCHLOST (m.s
-1

)                                                     0,5/0,9 (m.s
-1

) 

 DOPRAVNÍ ŘETĚZ                       3x 18x64 mm ON 023215 

  PŘEVODOVKA                             PCE 100C 

 TYP SPOJKY                            pruţná  300 mm 

  DOPRAVOVANÉ MNOŢSTVÍ (t.h
-1

)                                                380 (t.h
-1

) 

 DOBÝVACÍ ZAŘÍZENÍ:                        Pluh PL 82 

 MOTOR HLAVNÍHO POHONU                               100kW/1000V H2O Damel 

 MOTOR POMOCNÉHO POHONU                               100kW/1000V H2O Damel 

  DOPRAVNÍ ŘETĚZ              30x108 mm 

  PŘEVODOVKA                 PCE 100N 

  TYP SPOJKY                 pruţná 300 mm 

TĚŢNÍ ZAŘÍZENÍ POD PORUBEM:                          hřeblový dopravník TH 601  

   DÉLKA                 78 m 

   MOTOR POHONU           2x100kW/500V H2O Damel 

   DOPRAVNÍ RYCHLOST (m.s
-1

)         0,5/0,9 (m.s
-1

  DOPRAVNÍ ŘETĚZ            3x 18x64 mm ON 023215 

  PŘEVODOVKA                 PKO 100C 

  TYP SPOJKY        pruţná 300mm 

   DOPRAVOVANÉ MNOŢSTVÍ (t.h
-1

)              380(t.h
-1

)  

UMÍSTĚNÍ POHONNÝCH STANIC 

   HLAVNÍ POHON     v ´´T´´ sestavě na podstavci na tř. 080 4251/1 

   ZPŮSOB KOTVENÍ                   kotvení dolní jednosystémové  

  POMOCNÝ POHON               v ´´T´´ sestavě na tř. 080 6254/1 
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  POHON STHD         podélně k ose dopravníku na tř. 0804251/1 

PŘEKLÁDACÍ ZAŘÍZENÍ POHONNÝCH STANIC:  

  HLAVNÍ POHON       překládacím zařízením PZP 01 

   ŘETĚZ           30mm 

   DÉLKA                 40 m 

   POMOCNÝ POHON       kotvením KP – F 40 P1 

  POHON STHD      překládacím zařízením PZP 01 

  ŘETĚZ               30 mm, délka cca 100 m 

KOTVENÍ DOBÝVACÍHO ZAŘÍZENÍ:                 KP – F40 P1 

PŘESOUVACÍ  ZAŘÍZENÍ  DOBÝVACÍ  TECHNOLOGIE:    hydraulické válce PZ15 

   SÍLA PŘESUNU                    0 – 127 KN 

   CELKOVÝ POČET VÁLCŮ              44ks 

DRTIČ DU 2 VÝKON MOTORU               75kW/500V 

PŘÍVOD NT VZDUCHU                 tlakovou hadicí 50 mm 

                       HADICE NT VZDUCHU             ve ţlábcích bočnic RTHD 

PŘÍVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE                  silovými kabely 

   UMÍSTĚNÍ                         ve ţlábcích bočnic RTHD 

HYDRAULICKÝ ROZVOD          HRZ1 + PZP 15 + redukční stanice pod R 

   TLAK                         max. 20 MPa 

   UMÍSTĚNÍ HADIC HRZ               na bočnicích RTHD 

HYDRAULICKÝ AGREGÁT                         1 x HA 60/160, 1 x HA 70/200 

   UMÍSTĚNÍ                          080 4251/1  

POSTŘIKY V PORUBU   ROZVOD            tlak. hadice DN 25, k tryskám DN 8 

     POČET TRYSEK                     44ks 

     ROZMÍSTĚNÍ         ve vzdálenosti co 6 m 

TECHNOLOGICKÁ DRÁŢKA             nad STHD, délka cca 100 m 

SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ 

  V PORUBU A PODÉL STHD                  APD – 1 

  NA TŘÍDÁCH – HOVOROVÉ                   EZT – 3 

  PRO DOPRAVU NA ZD-24 A POMOCÍ          mţiková signalizace závěsné 

  ZÁVĚSNÉ LOKOMOTIVY                          lokomotivy 

OVLÁDÁNÍ PÁSOVÝCH DOPRAVNÍKŮ       MJM 20 
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4.3 Zajišťování porubu 

Porub 080 206/1 bude zajišťován IHV, jejíţ stojkořadí se bude stavět rovnoběţně 

s postupující porubní frontou. Vzdálenost stojkořadí volím 1,0 m a rozteč mezi 

stropnicovými tahy bude 0,8 m. Fáze vyztuţování porubu je zakresleno v příloze č. 7. 

Výztuţ porubu: 

Hydraulické stojky řady SHZ potřebné dimenze, ocelové kloubové stropnice OSO 110/40, 

dřevěné přítesy (min. tloušťka 6 cm a délka 40-60 cm). V případě přechodného zhoršení 

stropních poměrů tyče profilu K-24 (P 28), ocelové kloubové stropnice OSO 1600 nebo 

dřevěná kulatina minimálního průměru 18 cm. 

Výztuţ úvratí: 

Hydraulické stojky řady SHZ potřebné dimenze, ocelové kloubové stropnice OSO 1600, 

tyče profilu K-24 (P 28), dřevěná kulatina minimálního průměru 18 cm, polůvky o tloušťce 

minimálně 6 cm. Před zahájením vyuhlování předstihu úvratí musí být na styku třídy a 

zřizovaného výklenku (v celé délce) zajištěno paţení a základka díla v úrovni stropu 

zřizovaného výklenku proti uvolnění a pádu vhodným způsobem (rozepřením dřevěné 

kulatiny mezi výztuţí díla a nadloţní horninou a zapaţení, uvázání paţení k  výztuţi díla, 

případně výstroji díla, podbudováním, apod.). Vyuhlený prostor zřizovaného výklenku 

před porubní frontou musí být neprodleně zajištěn. Strop musí být paţen šachovitě odkory, 

případně dřevěnými polůvkami, v případě výlomů budou tyto vyplněny dřevem. Minimální 

předstih výklenků musí být 2 m. 

Při budování v porubu platí: vyuhlený prostor musí být ihned zajištěn prozatímní 

výztuţí v téţe směně, kdy byl vyuhlen a to postavením minimálně 2ks hydraulických 

stojek se stropnicí nebo přítesem mezi kaţdou dvojici tlačných válců. Dočasnou výztuţí 

musí být vyuhlený prostor zajištěn v téţe směně, kdy byl vyuhlen, nejpozději však 

v následující směně před zahájením vyuhlování porubu.  

  



Petr Tobola: Dobývání porubu č. 080 206/1 

 

2011    12 

 

4.3.1 Výpočet hustoty IHV a vývinu závalu porubu 080 206/1 

SYMBOL             VÝZNAM HODNOTA JEDNOTKA   

RPO Potřebný odpor výztuže Dle výpočtu [ kN. m
-2

] 

O Objemová tíha hornin v nadloží 26,00 [ kN. m
-2

] 

RINST Instalovaný odpor výztuže Dle výpočtu [ kN. m
-2

] 

KOZ Součinitel vlivu opožďování závalu Dle výpočtu  

KZ Součinitel vlivu způsobu likv. vydob. prostor 1,0  

KS Součinitel vlivu samonosnosti vrstev 0,5  

mS Dobývaná mocnost sloje  1,0 [m ] 

k Součinitel nakypření hornin efektivního nadloží 1,17 m 

hEF Výška efektivního nadloží Dle výpočtu [m ] 

x Parametr typu nadloží 0,5  

 Zálomový úhel 40 [ ] 

l Délka pracovního prostoru 3,5 [m ] 

hPO Potřebná hustota výztuže Dle výpočtu [ ks.m
-2

] 

UJ Jmenovitá únosnost hydraulické stojky 400 [ kN] 

KBEZP Součinitel bezpečnosti při budování 0,8  

hSK Skutečná hustota výztuže Dle výpočtu [ ks.m
-2

] 

n Počet hydraulických stojek v tahu 3 (4) [ ks] 

r Rozteč stropnicových tahů 0,8 [m ] 

p Šířka pokosu (uličky) 1,0 [m ] 

UEF Efektivní únosnost hydraulické stojky Dle výpočtu [ kN] 

LMAX Max. postup porubu do vytvoření 1. závalu Dle výpočtu [m ] 

lVD Šířka výchozího díla porubu 3,0 [m ] 

Q Objemové množství větrů v porubu 10,5 [ m
3
.m

-1
] 

v Požadovaná min. rychlost větrů v porubu 0,5 [ m.s
-1

] 

Omax Max. opoždění závalu v rozvinutém porubu Dle výpočtu [m ] 

 

VÝPOČTY: 

Potřebný odpor výztuţe: 

RPO = O . mS . kOZ . kZ . kS . 
1

1

K
 = 26 . 1 . 1,918 . 1 . 0,5 . 

117,1

1
 =    146,7 [ kN. m

-2
] 

Výška efektivního nadloţí: 

hEF =  
1

mS

k
 = 

117,1

1
 =                      5,88 [m] 
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Součinitel vlivu opoţďování závalu: 

koz = 1+ 
l

tghkx EFS ..
 = 1+ 

5,3

8391,0.88,5.5,05,0
 =                                 1,848 

Potřebná hustota výztuţe: 

hPO = 
BEZPJ kU .

POR
 =  

8,0.400

7,146
 =              0,46 [ ks.m

-2
] 

Skutečná hustota výztuţe: 

hSK = 

).( plr

n
 

PŘED VYUHLENÍM - hSK1 =   
)05,3.(8,0

3
 =                                 1,07 [ ks.m

-2
] 

PO VYUHLENÍ -     hSK2 =   
)0,15,3.(8,0

3
 =           0,83 [ ks.m

-2
] 

PO ZABUDOVÁNÍ -   hSK3 =   
)0,15,3.(8,0

4
 =                                1,11 [ ks.m

-2
] 

PO VYPLENĚNÍ -     hSK4 =   hSK1              1,07 [ ks.m
-2

] 

Instalovaný odpor výztuţe: 

RINST =  hSK2 . UEF  = 0,83 . 320 =        256,6 [ kN. m
-2

] 

Únosnost výztuţe: 

UEF = UJ . kBEZP = 400 . 0,8 =            320 [ kN. m
-2

] 

Maximální postup do vytvoření 1. závalu z hlediska únosnosti výztuţe: 

LMAX = 
SzSo

INSTAL

kkm

klR

...

)1.(..2
 . lVD = 

5,0.0,1.0,1.26

)117,1.(5,3.6,256.2
 - 3 =                                     20,5 [ m] 

Opoţdění závalu v rozvinutém porubu z hlediska únosnosti výztuţe: 

OMAX < [
SzSo

INSTAL

kkm

klR

...

)1.(.
 - 1] . l - 

)1.(2

tm g . S

k
=  

  = [
0,1.5,0.0,1.26

)117,1.(6,256
 - 1] . 3,5 - 

)117,1.(2

8391,0.1
    < 5,8 [ m] 

Maximální postup do vytvoření 1. závalu z hlediska maximální rychlosti větrů: 

LMAX = 
Smv

Q

.
 - lVD = 

0,1.5,0

5,10
 -3 =                       18 [ m] 

Opoţdění závalu v rozvinutém porubu z hlediska minimální rychlosti větrů: 

LMAX = 
Smv

Q

.
 - l = 

0,1.5,0

5,10
 -3,5 =                  17,5  [ m] 
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4.4 Chránění přilehlých tříd 

Těţní třída č. 080 6254/1 a výdušná třída č. 080 4251/1. 

V podélné ose tříd bude veden souvislý tah z tyčí prof. K-24 (P 28). Tyče budou 

zavěšovány v předstihu min. 10 m před porubem. Jednotlivé tyče musí být vzájemně 

přeplátovány min. 40 cm a spojeny 2ks spojek S-70 Z a třmenů M 27x168x99. Kaţdá tyč 

musí být zavěšena na horních obloucích výztuţe pomocí třmenů nebo háků (v případě 

nerovností stropu prodlouţených). Prostor mezi podélnými tyčemi a horními oblouky musí 

být vyklínován dřevem. Volný konec zavěšené tyče profilu K-24 (P 28) musí být zajištěn 

podbudováním stojkou řady SHZ příslušné dimenze, nebo uchycen závěsnými hákovými 

šrouby s třmenem o segment obloukové výztuţe, který je nejblíţe volnému konci 

souvislého tahu. 

Oblouková výztuţ bude do vzdálenosti min. 3 m před porubem a za porubem aţ po místo 

plenění podbudována stojkami řady SHZ. Od zálomové hrany porubu aţ k místu plenění 

smí být tyto stojky SHZ nahrazeny dřevěnými stojkami minimálního průměru 18 cm nebo 

kluznými tyčemi K-24 (P 28). Stojky budou stavěny v ose díla, případně i mimo jeho osu 

vzhledem k umístění strojního zařízení s roztečí max. 1,0 m. V prostoru pohonů jen je-li to 

vzhledem k umístění pohonů moţné. Před porubem bude nasazen přibírkový stroj pro 

nakládání propadu horniny z porubového dopravníku a pro přípravu předstihu 

z připravovaných úvratí porubu.  

Třídy 080 6254/1 a 080 4251/1  budou za postupujícím porubem pleněny.  

Plenění se smí opozdit nejvýše o 5 m za zálomovou hranou porubu. Nevypleněná část díla 

musí být od vypleněné oddělena větrní přepáţkou. V případě opoţdění plenění musí být 

nevypleněná část třídy větraná separátním foukacím lutnovým tahem průměru 315 mm. 

Na těţní třídě 080 6254/1 bude ventilátor APX V 315 umístěn minimálně 5 m v PVP před 

porubem a vzdálenost konce lutnového tahu od větrní přepáţky nesmí být větší neţ 1m.  

Na výdušné třídě 080 4251/1 bude ventilátor APX V 315 umístěn v porubu minimálně 5 m 

v PVP a vzdálenost konce lutnového tahu od větrní přepáţky nesmí být větší neţ 1m. 

4.5 Bezpečnostní opatření 

OPATŘENÍ PROTI VZNIKU A PŘENOSU OHNĚ 

Mechanismy pouţívané k raţení a dobývání mohou, hlavně v případě nesprávného 

pouţívání, způsobit vznik důlního poţáru. K tomu, aby se případné ohně mohly 

zlikvidovat jiţ v počátečním stádiu, je nutné dodrţovat tyto poţadavky:  

Při postupech čeleb dbát, aby vzdálenost vodního potrubí zajišťujícího dostatečný přísun 

vody pro hašení nepřesáhla vzdálenost 40 m od čelby díla, na vodovodních řádech zřizovat 

co 50 m C-odbočky, na pásových chodbách rozmísťovat co 50 m dostatečné mnoţství 

interního kamenného prachu spolu s předepsaným mnoţstvím hasicích přístrojů a hadicové 

skříně. Při postupu porubu je nutné dodrţovat vzdálenost max. 40 m vodního potrubí na 

vtaţné i výdušné třídě porubu.   

OPATŘENÍ PROTI VZNIKU A PŘENOSU VÝBUCHU 

Při vedení hornických prací můţe dojít k výbuchu matanovzdušné směsi nebo k výbuchu 

uhelného prachu. Dále můţe při výbuchu dojít k rozvíření usazeného prachu a následnému 
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přenosu výbuchu do dalších prostor. Zamezení moţnosti vzniku exploze spočívá 

v odstranění příčin v oblasti kontroly sloţení důlního ovzduší, tak i zneškodňování 

uhelného prachu. 

Kontrola sloţení ovzduší bude zabezpečována čidly metanoměrné ústředny bezpečnosti, 

pouţíváním předepsané indikační techniky a kontrolními odběry vzorků pro analýzu. 

K zamezení moţného přenosu výbuchu v důlních dílech bude vybudován systém 

protivýbuchových uzávěr. Jejich velikost, umístění a provedení je dáno Vyhláškou ČBÚ č. 

10/1989 Sb. 

OPATŘENÍ PROTI VZNIKU UHELNÉHO PRACHU 

Při dobývání budou meze prašnosti dodrţovány zavlaţováním pilíře tlakovou vodou a 

zkrápěním uhlí při vlastním dobývání. Zavlaţování porubu bude prováděno dlouhými vrty 

z tříd č. 080 6254/1 a 080 4251/1 v předstihu před porubem tak, aby předstih zavlaţení 

nebyl nikdy menší neţ 30 m. Vrty pro zavlaţení porubu se zhotovují s roztečí 8-10 m. 

Délka vrtů je závislá především na geologických, zejména tektonických podmínkách 

daného bloku. Úsek porubu mimo dosah zavlaţení dlouhými vrty bude zavlaţen čelním 

zavlaţením.  Přesypy pásových dopravníků budou vybaveny účinným zkrápěním, dále pak 

prach z výztuţe, výstroje a zařízení v důlních dílech odstraňován omýváním, posolováním 

a poprašováním inertním prachem. 

PROTIPRŮTRŢOVÝ BOJ 

Sloj 080 (22b) je zařazena do 2. stupně nebezpečí PUP, při vlastním dobývání se bude 

dodrţovat Rozhodnutí OBÚ v Ostravě č. j. 3895/2002. 

Průtrţ uhlí a plynu, její příznaky, opatření při průtrţi nebo jejich příznacích: 

- osádka urychleně opustí dobývaný porub, vypne elektrický proud na havarijním tlačítku a 

odebere se do čerstvých větrů 

- musí být provedena kontrola koncentrace CH4 na výdušné straně pracoviště, v  případě 

překročení koncentrace CH4 nad  2,0%  musí být odvoláni všichni pracovníci podle 

havarijního plánu 

- osádka neprodleně oznámí inspekční sluţbě (dále jen IS) nastalou situaci, znepřístupní 

dobývaný porub a odebere se záchrannou cestou dle havarijního plánu 

Opětovné zapojení elektrického proudu můţe povolit pouze IS. 
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Příznaky průtrţe : (za příznaky průtrţe se povaţují některé z těchto jevů, pokud jsou         

                                 provázeny náhlou zvýšenou exhalací plynů). 

1. Prudký výhoz mnoţství uhlí menšího neţ 0,5 tuny a současné zvyšování koncentrace  

CH4. 

2. Viditelné vytlačování uhlí z pilíře. 

3. Náhlý zvýšený tlak na výztuţ. 

4. Rány různé intenzity ve sloji a horninovém masívu. 

5. Pulzovité  vyfoukávání drtě z vývrtů. 

6. Vytlačování soutyčí z vrtu. 

7. Svírání soutyčí za současného praskání ve sloji. 

8. Náhlá zvýšená koncentrace CH4. 

 

ODVODNĚNÍ 

Přítomnost zvodněných horizontů se nepředpokládá. Pro vyčerpání přítoků provozní a 

případně důlní vody bude na pásových třídách instalováno odpadní potrubí DN 100, 

kterým bude odpadní voda odčerpávána směrem na překop 2252 a odtud dále svedena do 

čerpací stanice 5. patra. 
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5 Větrání, degazace a klimatizace oblasti 

5.1 Větrání 

Účelem větrání je zabezpečit vhodné pracovní podmínky – zředit exhalující metan na 

přípustnou koncentraci v důlním ovzduší, zabezpečit mikroklimatické poměry na 

pracovišti a tím vytvořit podmínky pro bezpečnou práci. Z tohoto důvodu je nutné návrh 

větrání rozvrhnout na větrání pro přípravné práce a větrání při samotném dobývání porubu. 

5.1.1 Popis samostatného větrního oddělení 

Samostatné větrní oddělení (SVO) 080 206/1 začíná na odbočce důlních děl 2252 a 2252/4 

a končí na odbočce důlních děl 084 7254/1 a 2252/9.  

5.1.2 Popis vedení separátního větrání pro přípravné práce  

Větrání raţených důlních děl bude separátní foukací pomocí flexibilních luten 

nevyztuţených průměru 1000 mm a 630 mm. Ústí luten bude chráněno kovovou lutnou 

s mříţkou. Lutnový tah nesmí být vzdálen od čelby více neţ 13 m, dle vyhlášky  ČBÚ č. 

165/2002 Sb. Větry budou odebírány pomocí ventilátoru APX 630K s průchodního 

větrního proudu. Mnoţství odebíraných větrů ventilátorem můţe činit nejvýše 70% z 

objemového průtoku v průchozím větrním proudu. 

Větrní základna pro raţení tříd 080 7254 a 080 6254/1 bude na třídě 080 7254.  Větrní 

základna pro raţbu třídy 080 4251/1, výchozí proráţky pro porub 080 206/1  a průzkumné 

proráţky 080 3206/2  bude na třídě 080 6250. Jedním lutnovým tahem bude větraná raţba 

třídy 080 4251/1 a následně výchozí proráţka a druhým lutnovým tahem průzkumná 

proráţka 080 3206/2.  

5.1.3 Popis vedení větrů při dobývání porubu 080 206/1 

Porub bude větrán průchozím větrním proudem (PVP). Dle výpočtu větrní sítě bude 

porubem proudit mnoţství větrů ve výši 10,5 m
3
.s

-1
, tj. 630 m

3
. min

-1
.  

Úvodní vtaţné větry budou vedeny od vtaţné jámy II/4  na 5. patře překopy 2052 a 2252 

k odbočce s překopem 2252/4 (začátek SVO 080 206/1) a dále díly č. 2252, 080 7254 a 

080 6254/1 nad porub 080 206/1. 

Výdušné větry budou po ovětrání porubu 080 206/1 vedeny třídami 080 4251/1, 084 

7254/2 a 084 7254/1 (konec SVO 080 206/1). Spojený výdušný větrní proud bude dále 

veden třídami 084 7254, 082 7242/5, 082 7242/31, 082 7242/4 a 082 7242/3. Dále se 

výdušný větrní proud rozdělí. Jedna část bude vedena díly 082 7242/2, 082 7244/3, ŠPV 

27, 2042, 2240/4, 2240/2 a 2240/1 do výdušné jámy II/3  na 4. patře. Druhá část bude 

vedena díly 082 7242/2, 082 7242 a dále se větrní proud opět rozdělí. Jedna část bude 

vedena díly 082 7242/1 a 2042/13  do výdušné jámy II/3 nad 4. patrem a druhá část bude 

vedena díly 082 7242/6 a 2042/9 do výdušné jámy II/3 na úrovni 4. patra. 

Na třídě 080 6250 bude zkrat mezi úvodním větrním proudem a výdušným větrním 

proudem, který bude izolovaný dvojici větrních dveří ve zdivu. 
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5.1.4 Použití čidel k měření koncentrace CH4 a CO 

Pro zajištění bezpečnosti při raţbách a dobývání je sledován chod ventilátorů s vyvedením 

do centrálního řídícího střediska. Kontinuální sledování ovzduší zajišťují čidla MTA 11 

umístěné dle vyhlášky č. 165/2002 Sb. Výsledky měření čidel jsou přenášeny na dispečink 

dolu a zajišťují také přerušení přívodu elektrické energie v případě překročení stanovené 

koncentrace CH4. 

Umístění čidel pro raţby:  

1. čidlo CH4 do vzdálenosti 3 m od čelby raţeného důlního díla, v ose díla, 0,1 m pod 

nejvyšším místem důlního díla. 

2. čidlo CH4 ve staničení 10 m v separátně větraném díle, v ose díla, 0,1 m pod nejvyšším 

místem důlního díla 

3. čidlo CO ve staničení 10 m v separátně větraném díle, 1,8 m nad počvou díla. 

Umístění čidel pro porub 080 206/1: 

1. čidlo CH4  na třídě 080 6254/1 nad porubem, v ose elektrického pohonu porubového 

dopravníku, 0,1m pod nejvyšším místem výztuţe, nastavené na mez vypnutí 1%. 

2. čidlo CH4 na třídě 080 4251/1 pod postupujícím porubem na úrovni pilířové strany 

spodního výklenku v 1. stojkořadí, 10 cm pod stropem, nastaveném na mez vypnutí 1% 

CH4.  

3. čidlo CO na třídě 080 6254/1 ve výši 1,8 m nad počvou díla. 

Při překročení CH4 nad 1% musí být veškeré ostatní práce zastaveny, vypnut přívod 

elektrické energie a pracovat se smí jen na odstranění tohoto stavu. Při překročení 

koncentrace CH4 nad 2% musí být pracovníci vyvedeni do vtaţných větrů, vypnut přívod 

elektrické energie, pracoviště znepřístupněno a tato skutečnost nahlášena IS, která 

rozhodne o dalším postupu. 

5.1.5  Rychlost a množství větrů 

Z výpočtu větrní sítě jsem zjistil, ţe daným porubem bude proudit mnoţství větrů ve výši  

10,5 m
3
.s

-1
. Depresní spády a odpory důlních děl jsou vyznačeny v kanonickém schématu v 

příloze č. 8.  

Porub 080 206/1:   SP = 3,5 m
2  

SP – průřez porubu [m
2
] 

Dílo 080 6254/1, K12/ P28:  ST = 12,7 m
2
         ST – průřez třídy [m

2
]  

Dílo 080 4251/1, K14/P28:  ST = 14,5 m
2
         ST – průřez třídy [m

2
]  

Rychlost větrů: 

v = 
S

Q
   [m.s

-1
]           

Q objemový průtok [m
3
.s

-1
] 

S průřez díla [m
2
] 
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porub 080 206/1: 

v = 
PS

Q
 = 

5,3

5,10
 = 3,0 m.s

-1
        

pro třídu 080 6254/1: 

v = 
TS

Q
 = 

7,12

5,10
= 0,83 m.s

-1 

pro třídu 080 4251/1: 

v = 
TS

Q
 = 

5,14

5,10
 = 0,72 m.s

-1 

Podle vyhlášky  ČBÚ č. 22/1989 Sb. musí být rychlost větrů: 

a) nejméně 0,5 m.s
-1

, pokud koncentrace CH4 v ovzduší je větší neţ 0,5 %. 
 

Q = v.Ssv [m
3
.s

-1
]       

Q  objemový průtok větrů [m
3
.s

-1
] 

v  rychlost větrů [m.s
-1

] 

Ssv  světlý průřez díla [m
2
] 

Ssv = ms . l [m
2
]        

ms  mocnost sloje [m] 

l  šířka udrţovaného prostoru [m] 

Q = v . ms . l 

Q = 0,5 . 1,0 . 3,5 

Q = 1,75 m
3
.s

-1
   10,5 > 1,75  

uvaţuji s maximální šířkou udrţovaného prostoru – 3,5 m, kdy bude nejnepříznivější 

případ pro dodrţení předpisu. 

b) maximálně 4 m.s
-1

 v otvírkových a přípravných dílech, porubech a dobývkách 

Q = v . ms . l 

Q = 4 . 1,0 . 3,5  

Q = 14,0 m
3
.s

-1
   10,5 < 14,0 

V obou případech vyhovují hodnoty zjištěné výpočtem těmto hodnotám podle 

bezpečnostního předpisu.   
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Zjištění maximální vzdálenosti, o kterou se můţe opoţďovat zával, aby byla dodrţena 

rychlost větrů 0,5 m.s
-1

: 

l = 
Smv

Q

.
   [m]    

l =  
0,1.5,0

5,10

0,1.1

5,10

 = 21 m 

lo = l – 3,5 = 17,5 m 

l délka udrţovaného prostoru včetně volného prostoru, která není zavalena [m] 

lo        délka o kterou se můţe opozdit zával, aby byla dodrţena rychlost větrů 0,5 m.s
-1

 [m] 

Q objemový průtok větrů porubem [m
3
.s

-1
] 

v rychlost větrů [m.s
-1

] 

ms mocnost sloje [m] 

 

Zával se tudíţ můţe opozdit maximálně o 17,5 m, aby byl ještě dodrţen předpis a rychlost 

větrů v porubu neklesla pod 0,5 m.s
-1

. Tuto hodnotu jsem vypočetl pro případ, kdy je délka 

udrţovaného prostoru právě 3,5 m. V případě, ţe bude tato hodnota menší – maximální 

vzdálenost opoţďování závalu se můţe úměrně prodlouţit. 

5.2 Degazace 

Na základě poznatků získaných z dobývání porubu 080 204/1 je prognózována 

plynodajnost pro porub 080 206/1 ve výši 25 300m
3
 CH4.den

-1
 (při těţbě 800 t. 24 h

-1
) a 

účinnost degazace se předpokládá ve výši 50 %.  Degazace porubu bude prováděna pomocí 

vstřícných vrtů do nadloţí sloje, které budou vrtány z tříd porubu. Úvodní kolony 

jednotlivých vrtů musí být pevně ukotveny a utěsněny pryţovým těsněním schváleného 

typu nebo tlakovou cementací. Délka úvodních kolon je stanovena na 9m. Vrtání je nutno 

organizovat tak, aby předbíhalo porubní frontu minimálně o 80m. 

Projektované vrty budou napojeny na plynovod DN 150 PN 6, který následně přechází 

z úvodní a výdušné třídy do plynovodu DN 200 PN 6. Na plynovodu bude umístěna měřící 

trať s centrickou clonou a uzavíracím šoupátkem. Odlučovače vody budou v místě 

zvodněných vrtů a v nejniţších místech degazačního systému. 

5.3  Klimatizace 

Vzhledem ke klimatickým poměrům v oblasti sloje 080 (22b) je nasazení klimatizační 

jednotky při raţbě tříd pro přípravu porubu a při samotném dobývání porubu 080 206/1 

nezbytné. 

Pro samotnou instalaci klimatizační jednotky jsou dvě moţnosti zapojení:  

a) otevřený okruh – chladící voda do klimatizační jednotky se přivádí z poţárního 

vodovodu a je vyvedena do odpadního potrubí. Spotřeba provozní vody činí 13 m
3
 za 

1hod, měsíčně cca 6 864 m
3
 při 22 pracovních dnech.   
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b) uzavřený okruh – voda, která odchází do zpětného chladiče má cca 42°C, po ochlazení 

cca    25°C se vrací zpět do klimatizační jednotky. Při tomto okruhu se počítá pouze ztráta 

postřikové vody, která představuje 1 – 1,5 m
3
 za 1 hod. 

Raději bych volil variantu zapojení na uzavřený okruh z důvodů menších provozních 

nákladů.  

Zpětný chladič RK 450 : (viz tabulka č. 3) 

Zpětný chladič RK 450 je jednoduchý zpětný chladič, který je proveden jako výměník 

tepla pomocí vinutého svazku trubek. Slouţí k zpětnému chlazení chladící vody, která je 

pouţívána pro chlazení kondenzátoru zařízení k chlazení důlních větrů. 

 

 Tabulka č. 3, technické parametry zpětného chladiče RK 450 

 

  

Stavební díl Název  Jednotka 

 přípustný provozní tlak 40.10
5 

Pa 

 objem prostoru v trubkách 303 l 

 hmotnost 3200 kg 

    Zpětný chladič Délka 3600 mm 

         RK 450 Výška 1900 mm 

 přípojka chladící vody - vstup DN65 PN40  

 přípojka chladící vody - výstup DN65 PN40  

  přípojka vstupu vzduchu 800 mm 

 přípojka výstupu vzduchu 800 mm 
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Klimatizační jednotka typu DV 150 : 

Zařízení k chlazení důlních větrů DV 150 (viz tabulka č. 4) je speciální chladící zařízení 

vyvinuté pro pouţití v dole, určené k výrobě chladného vzduchu. Pomocí DV 150 se 

ochlazuje větrní proud. Jeho mnoţství tepla se pomocí kompresoru uvede na vyšší teplotní 

hladinu a tak můţe být v kondenzátoru přeměněno na proud studené vody. Studená voda se 

dál zchlazuje v centrálním chladicím zařízení. DV 150 sestává v podstatě ze dvou 

navzájem spojených částí. Tyto části jsou – strojní část a výparník. 

 

Tabulka č. 4, technické parametry zařízení k chlazení důlních větrů 

 

Stavební díl Název  Jednotka 

Strojní část celková délka 3350 mm 

 celková šířka 790 mm 

 celková výška 1100 mm 

 hmotnost 2500 kg 

Kondenzátor vstup vody DN50 PN40  

 výstup vody DN50 PN40  

připojení sací strana DN80  

 tlaková strana DN40  

Výparník celková délka 3200 mm 

 celková šířka 810 mm 

 celková výška 1000 mm 

 hmotnost 1150 kg 

 přípojka ventilátoru DN700  

 přípojka luten DN800  

připojení vstup chladící kapaliny DN40 PN25  

 výstup chladící kapaliny DN80 PN25  
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6  Dopravy rubaniny a materiálu 

6.1  Doprava rubaniny 
Rubanina bude z porubu odtěţována porubovým hřeblovým dopravníkem TH 601 na 

sběrný podporubový hřeblový dopravník TH 601 s drtičem DU 2, který bude umístěn na 

těţní třídě 080 6254/1. Dále bude těţba vedena po třídě 080 7254 pásovými dopravníky TP 

630A na pásové dopravníky centrálního odtěţení typu TP 1201/1 a BELT 1200 (viz 

obrázky č. 2-3) po třídách 2252, 2252/3, 2254, 084 5249, 082 7242/2, 082 7244/1, 082 

7244/2, 2241/1, 2241/4, 2241/3, 2241/2, 2230/2 a 2230/3 do skipového zásobníku 3. patra, 

odkud bude skipem těţivo dopraveno na povrchovou třídírnu Staříč. Odtud po odstranění 

hrubé hlušiny (nad 200 mm) bude po ţeleznici dopraveno na úpravnu Paskov, kde se 

proces úpravy dokončí do finálního produktu. 

Pásový dopravník TP 630 slouţí pro dopravu rubaniny při úklonech +18 aţ -12  a šířka 

pásu je 1000mm. Šířka dopravních pásů u centrálního odtěţení je 1200mm. Maximální 

délky dopravníků se odvíjejí od výkonu elektromotorů, rychlosti, úklonu a dopravního 

mnoţství.  Další provozní a technické parametry jsou uvedené v tabulkách č. 5 a 6. 

 

Tabulka č. 5, parametry dopravníku TP 630. 
 

                                          Parametry dopravníku TP 630 při provozu 

Rychlost pásu            

[m.s
-1

]  při  

normalizovaném 

80% plnění                       

        1,25 t.h
-1

 340 

        1,6 t.h
-1

 450 

        2,0 t.h
-1

 560 

        2,5 t.h
-1

 710 

Technické parametry dopravníku TP 630  

Průměr hnacích bubnů mm 630 

Průměr výsypných a vratných bubnů mm 315 

Rozměr transportních válečků mm 89x360 – 3x 

Rozměr válečků spodní větve mm 89x530 – 2x 

 

 

 

 



Petr Tobola: Dobývání porubu č. 080 206/1 

 

2011    24 

 

 

Obrázek č. 2, průřez nosné konstrukce pásového dopravníku TP 630. 

Zdroj: Interní materiály dolu Paskov. 

 

 

Tabulka č. 6, parametry dopravníku TP 1201/1. 
 

Parametry dopravníku TP 1201/1při provozu 

Rychlost pásu        

[m.s
-1

] při  

normalizovaném 

100% plnění                       

        1,6 t.h
-1

 900 

        2,0 t.h
-1

 1130 

        2,5 t.h
-1

 1420 

        3,15 t.h
-1

 1780 

Technické parametry dopravníku TP 1201/1 

Max. výkon poháněcí stanice kW 3x75 

Průměr hnacích bubnů mm 630 

Průměr výsypných a vratných bubnů mm 500 

Rozměr transportních válečků mm 108x465 – 3x 

Rozměr válečků spodní větve mm 108x700 – 2x 
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Obrázek č. 3, průřez nosné konstrukce pásového dopravníku TP 1201/1. 

 

Zdroj: Interní materiály dolu Paskov. 

 

6.2 Doprava materiálu 

Pro zajištění dopravy potřebného materiálu při raţbě přípravných důlních děl a dobývání se 

bude pouţívat kolejové a závěsné dopravy. Kolejová doprava pomocí lokomotiv se vyuţije 

při dopravě materiálu po překopech 2052, 2252 a 2254/2, které spojují jámu s předmětnou 

oblastí. Odtud bude materiál dopravován po ZD 24A pomocí závěsných lokomotiv. 

Překládání materiálu z vozů na závěsnou dráţku se uskuteční v místě překladiště překopu 

2254/2 a odtud po dílech -  2252, 080 7254, 080 6250, 080 4251/1 pod porub a po dílech 

2252, 080 7254, 080 6254/1 nad porub. Doprava materiálu v porubu bude řešena pomocí 

porubového hřeblového dopravníku.  
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7 Organizace provozu, výkonné parametry a 
ekonomické  zhodnocení. 

7.1 Organizace provozu  

Porub bude provozován ve třech těţebních směnách a jedné směně přípravné. Počet 

pracovníků v jednotlivých směnách je uveden v tabulce č. 7. V těchto směnách budou 

prováděny mimo jiné tyto následující operace. 

Těţní směny - vyuhlování porubu pomocí pluhové soupravy 

  - zajišťování vyuhleného prostoru včetně plenění závalového stojkořadí 

  - vyuhlování úvratí trhací prací včetně jejich zajišťování 

  - úprava počvy důlních děl 080 6254/1 a 080 4251/1 před postupujícím 

    porubem pomocí přibírkových strojů 

  - zesilování výztuţe přilehlých děl v předpolí porubu  

 

Přípravná směna - v případě potřeby dokončení zajištění vyuhleného prostoru 

   - potřebné práce v porubu a jeho úvratích 

   - přemísťování sběrného THD a práce s tím související 

   - plenění důlních děl 080 6254/1 a 080 4251/1 

   - údrţba a prohlídky strojního a elektrozařízení, těmto pracím musí 

     být vyčleněna potřebná část směny v souvislém časovém úseku 

     v rozsahu 
1
/2 směny, tj. min 4 hodiny   
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Tabulka č. 7, Obsazení porubu osádkou 

 

Zařazení pracovníků 
Počet pracovníků v jednotlivých 

směnách 

Směna I. IV V. VI. 

Předák 2 1      1 1 

Pracovníci 

v porubu 

Panelista 

 

1 1 1 1 

Vrchní úvrať 2 2 2 2 

Rubání 8 8 8 8 

Spodní úvrať 2 2 2 2 

Pracovníci 

mimo 

porub 

Zámečník 4 2 2 2 

Elektrikář 1 1 1 1 

Poţárník 1 1 1 1 

Zavlaţování 2 - - - 

Plenění 4 - - - 

Doprava materiálu+výkliz 2 2 2 2 

Údrţba pásu 2 - - - 

celkový počet pracovníku v jednotlivých 

směnách 
31 20      20  20 

Celkový počet pracovníku v jednom 

cyklu 
91 

 

7.2 Výkonné parametry 

Denní těţba z porubu 

T = L . ms . u . p . n       (t) 

T = 200 . 1 . 1,36 . 1 . 3 

T = 816 t  
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T -  denní těţba z porubu (t/den) 

L -  průměrná délka porubní fronty 

ms - průměrná mocnost sloje 

u   - objemová hmotnost uhlí, u = 1,36 t.m
-3 

p  - šířka pokosu, p = 1 m 

n  - počet pokosů za den, n = 3 

 

Odrubaná plocha za 24 hodin 

P = L . p . n (m
2
.den

-1
) 

P = 200 . 1 . 3 

P = 600  m
2 

P - plocha odrubaná za 24 hodin (m
2
.den

-1
) 

 

Měsíční postup porubní fronty 

Lm = p . n . i (m.měsíc
-1

) 

Lm = 1 . 3 . 20     

Lm = 1 . 3 . 20 

Lm = 60 m.měsíc
-1

  

Lm - měsíční postup porubní fronty (m.měsíc
-1

) 

i - průměrný počet pracovních dnů v měsíci, i = 20 

 

Výpočet porubového výkonu                 

VP =   
m

T
                       

VP =    
91

816
      

VP =    8,97  t . hl
-1

 . sm
-1 

VP - porubový  výkon (t . hl
-1

 . sm
-1

) 

m - počet pracovníků za den, m = 91 
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7.2.1 Stanovení směrného čísla příprav                 

SP =    
Z

M
10

3
 =  

199920

2125
 10

3
   (m.kt

-1
)                           

SP =    
199920

2125
10

3
 = 10,63 m.kt

-1
           

SP - směrné číslo příprav (m.kt
-1

) 

M - metráţ přípravných důlních děl pro daný úsek (m) 

Z     - vytěţitelné zásoby v příslušném porubu (t) 

7.3 Ekonomické zhodnocení 

Ekonomické zhodnocení se týká návrhu přípravy a dobývání pro budoucí vydobytí porubu 

080 206/1 ve sloji 080 (22b). Pro přípravu porubu bude vyraţeno 2 125 m důlních děl 

včetně proráţek. Celkové mnoţství zásob v porubu je 199 920 t s průměrnou mocností 1m.   

Při ekonomickém zhodnocení návrhu budu vycházet z průměrných podnikových nákladů, 

které jsou vtaţeny na jednu tunu vytěţeného uhlí. 

Výpočet vytěţitelných zásob v porubu 080 206/1: 

Ts = p . ms . u                 (t) 

Ts = 147 000 . 1 . 1,36 

Ts = 199 920 t 

Ts – těţitelné zásoby v bloku  

p –  plocha daného bloku (m
2
) 

ms –  průměrná mocnost sloje   

u –  objemová hmotnost uhlí, u = 1,36t.m
-3 

Výpočet těţitelných zásob z přípravných důlních děl: 

Tp = M . Lp . ms . u      (t) 

Tp = 2125 . 4 . 1 . 1,36 

Tp = 11 560 t. 

Ts – těţitelné zásoby v bloku  

Lp – průměrná šířka důlních děl (4 m) 

M – metráţ přípravných důlních děl:  

     1795 m -  důlní díla s ocelovou obloukovou výztuţí  

     330 m   - proráţky 
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Celkové vytěţitelné zásoby: 

Tcelk =  Ts + Tp =  199 920 + 11 560 =  211 480 t 

Výpočet výnosů: 

Vc = Tcelk  . Cu = 211 480 . 3540  =  748 639 200 Kč 

Cu  - cena uhlí: 3540 Kč.t
-1 

Výpočet nákladů: 

Nc = Tcelk  . Nt = 211 480 . 2000  =  422 960 000 Kč 

Nt – průměrné podnikové náklady na tunu vydobytého uhlí: 2000 Kč.t
-1 

Hospodářský výsledek: 

HV = Vc - Nc =  748 639 200 -  422 960 000  = 325 679 200 Kč 

 

Hodnota hospodářského výsledku je pouze orientační, protoţe veškeré ekonomické 

ukazatele nejsou veřejně dostupné, jsou součástí obchodního tajemství. 

Z ekonomického zhodnocení vyplývá, ţe příprava a následné dobývání uhelných zásob 

v porubním bloku 080 206/1 je z ekonomického hlediska výhodné. 

  



Petr Tobola: Dobývání porubu č. 080 206/1 

 

2011    31 

 

8 Závěr 
V této bakalářské práci jsem řešil návrh dobývání porubu 080 206/1 na Dole Paskov, 

závodě Staříč. 

V 1. kapitole jsem stručně charakterizoval geologickou situaci Dolu Paskov s popisem 

dobývacího prostoru. Následně je zpracována charakteristika porubního bloku, úloţní 

poměry a tektonická stavba zájmové oblasti sloje 080 (22b). 

V další kapitole jsem popsal návrh přípravy porubního bloku s návrhem raţby přípravných 

důlních děl pro dobývací blok, včetně průzkumné a výchozí proráţky. V 3. kapitole jsem se 

zabýval samotnou technologií dobývání s popisem strojního vybavení pro daný porub 

080 206/1 a  uvedením bezpečnostních opatření. Vedení větrů, degazaci a klimatizaci 

oblasti pro porub jsem řešil ve 4. kapitole a v další kapitole jsem uvedl způsob odtěţení 

rubaniny a dopravy materiálu.  

Závěrečná část bakalářské práce je věnována organizaci provozu, výkonným parametrům a 

ekonomickému zhodnocení. Pro přípravu porubu bude vyraţeno 2125 m důlních děl včetně 

proráţek s celkovým mnoţstvím dobyvatelných zásob 199 920 t. Z vypočtených 

orientačních údajů vyplývá, ţe příprava a následné dobývání uhelných zásob v porubním 

bloku 080 206/1 je z ekonomického hlediska výhodné. 

Při zpracování bakalářské práce jsem vycházel nejen z vlastních zkušeností získaných 

dosavadní praxí na Dole Paskov a studiem na VŠB-TU Ostrava, ale také z informací od 

spolupracovníků a kolegů zabývajících se stejnou problematikou na Dole Paskov. Závěrem 

bych rád poděkoval všem pedagogům VŠB-TU Ostrava, kteří mě provázeli studiem. 

Zvlášť děkuji vedoucímu bakalářské práci Ing. Pavlu Zapletalovi, Ph.D. za odborné 

vedení, cenné rady a připomínky. 
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