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Anotace: 

Hlavním cílem této práce je vytvoření 3D vizualizace uranového dolu Rožná I. Podkladem 

pro zpracování jsou měřické data za celou historii dolu. V rámci tvorby této práce byly 

zahrnuty přírodní a báňsko-technické podmínky ložiska Rožná.  V práci je popsán postup 

tvorby vizualizace po jednotlivých krocích. Pro grafické zpracování byl použit program 

MicroStation PowerDraft V8i. V závěru jsou navrhnuty možná použití tohoto modelu. 

Výsledky uvedené v diplomové práci mohou být prakticky využity v oblasti vlivu 

poddolování a důlních škod. Diplomová práce má 32 stran, 1 příloh. 

 

Klíčová slova: Rožná I, uranový důl, 3D, MicroStation, 

 

Summary: 

The main objective of this work is to create a 3D visualization of the uranium mine Rožná 

I. The basis for processing are the surveying data from the entire history of the mine. As 

part of this work were included natural and mining-technical conditions of Rožná. The 

paper describes the procedure for visualization of the individual steps. For graphic design 

was used the MicroStation PowerDraft V8i program. In conclusion, there is possible put 

forward of using this model. The results in this thesis can be practically used in the sphere 

of  undermining  and the impact of the mine damage. This thesis has 32 pages, 1 

attachment. 

 

Keywords: Rožná I, uranium mine, 3D, MicroStation 
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1. Úvod 

Ložisko Rožná se nachází cca 50 km SZ od Brna a 6,5 km JZ od Bystřice nad 

Pernštejnem. Ložiskové území má zhruba obdélníkový tvar protažený ve směru S-J. Je 

situováno mezi obcemi Rozsochy, Rožná, Střítež, Žďárec, Radňoves, Strážek, Blažkov a 

Zvole. 

Z geomorfologického hlediska je tato oblast součástí Hornosvratecké vrchoviny  

(a jejich podcelků Žďárecké vrchy a Nedvědická vrchovina). Hlavním morfologickým 

prvkem ložiskového území je hřeben směru SSZ-JJV, po kterém probíhá místní rozvodí 

mezi vodními toky, a to Bobrůvkou (dále Loučkou) a Nedvědičkou (pravostranné přítoky 

Svratky). Vlastní ložiskové území je odvodňováno Dolnorožíneckým potokem vlévajícím 

se do Nedvědičky a Bukovským potokem (přítok říčky Bobrůvky). Terén v okolí ložiska je 

zčásti zalesněn, zbytek zemědělsky obděláván nebo slouží jako pastviny. Průměrné roční 

srážky dle dlouhodobých měření ČHMU v Bystřici nad Pernštejnem (1930-2000) jsou 583 

mm a průměrná teplota činí 6,7 °C. 

Po stránce geologické leží ložisko Rožná na styku čtyř základních regionálně-

geologických jednotek, a to strážeckého moldanubika, svrateckého krystalinika, svratecké 

klenby moravika a třebíčského masívu. Základním tektonickým fenoménem širší oblasti je 

bítešským zlom, podle kterého došlo k lokálnímu násunu moldanubika na moravikum, 

budované horninami vranovsko – olešnické skupiny. V horninových komplexech 

strážeckého moldanubika jsou vyvinuty (při styku se svrateckým krystalinikem) především 

dislokace směru S-J  s úklonem 40° - 60° k Z (roženské a olšínské rudní zóny), porušované 

dislokacemi SV-JZ směru (strážecká, habřínská,vidonínská, skryjská a boračská dislokace) 

a SZ – JV směru (litavské dislokace). Na severu jsou rudní zóny utínány dislokacemi 

směru Z-V patřícím ke křídelskému dislokačnímu systému. Ve strukturním plánu se dále 

uplatňují dislokace VSV-ZJZ směru (vírsko-bystřická a ořechovská dislokace). 

V severozápadní části rudního pole převládají dislokace ZSZ-VJV směru s U zrudněním, 

které bylo dobýváno na ložisku Slavkovice – Petrovice. 
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2. Geologická stavba 

2.1. Základní geologická charakteristika ložiskové oblasti 

Rudní pole Rožná – Olší se leží na východním okraji strážeckého moldanubika. 

Uranové zrudnění na ložisku Rožná je hydrotermálního původu a jeho stáří je variské (cca 

250 mil. let). Prostor ložiska je tvořen prekambrickými sedimentárními, 

vulkanosedimentárními a vulkanickými horninami, metamorfovanými za podmínek 

amfibolitové facie (lokálně granulitové facie). V ložiskové oblasti je převážně zastoupeny 

biotit - plagioklasové ruly, muskovit - biotitické migmatitizované ruly a migmatity, 

amfibol - biotitické ruly s polohami amfibolitů, vložkami erlanů, mramorů, kvarcitů a 

budinami serpentinitů a pyroxenitů. Migmatitizace hornin byla pozorována v celém 

ložiskovém území. Silná migmatitizace, (stadium pokročilých migmatitů až hybridních 

granitů), byla zjištěna na úseku Rozsochy. 

Ruly jsou v okolí tektonických struktur často mylonitizované a kataklazované. 

Metamorfovanými horninami pronikají žíly aplitů a pegmatitů, na okrajích rudního pole se 

nacházejí drobné masívky dvojslídných turmalinických granitů. V okolí rudních zón jsou 

horniny často silně alterovány (chloritizace, hematitizace, karbonatizace, pyritizace, 

grafitizace, zjílovatění). 

Pokryvné útvary tvoří 0,2 až 0,6 m mocná vrstva půdy (ornice, lesní a luční půda), 

náplavové a svahové hlíny mocnosti cca 1 m, místy jsou na východních svazích též 

sprašové hlíny. Mocnost eluvia je různá podle typu podložních hornin. Nejrozšířenější jsou 

jílovito – písčitá eluvia vznikající z rul, jejich mocnosti se obvykle pohybují kolem 1 – 2 

m, maximální mocnosti ověřené technickými pracemi byly do 5 m. (Hajek et al. 1987) 
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Obr. 1. Výřez geologické mapy oblasti: 

 2 - haldy, 4 - deluviofluvialní písčito - hlinité sedimenty, 17- dvojslidné svory středně až 

hrubě lepidoblastické (hlavně granátické), 18- dvojslidné migmatity a ortoruly, 20- 

amfibolity (místy páskované), granát-pyroxenické skarny, 22 -slídnaté kvarcity (místy 

páskované), 23 - serpentinity, 25- drobně až středně zrnité masivní granoblastické 

biotitické pararuly, 26- drobně okatá biotitická pararula s přechodem do perlových rul, 

perlové ruly, 27- biotitické migmatitické ruly až migmatity, 29- amfibolity (místy 

granitizované), 31- krystalické vápence (převážně dolomitické), 38- leukokratní biotitické 

migmatity nebulického typu, 41- hranice hornin, 42- petrografický přechod hornin, 43-

zlom ověřený se známým úklonem, 44- zlom předpokládaný, 45- foliace metamorfitu 
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2.2. Mineralogické složení a stáří U mineralizace 

Rudní tělesa na ložisku Rožná tvoří nízkoteplotní, hydrotermální uranová 

mineralizace, která je tvořena hlavně uraninitem (UO2.UO3) a coffinitem (USiO4), méně je 

zastoupen brannerit a v hlubších partiích ložiska pak komplexní U, Zr, Ti silikáty. 

V připovrchových partiích ložiska a na výchozech rudních žil byly zastoupeny U 

černě a U slídy (torbernit, autunit, metaautunit). Absolutní stáří primární mineralizace je 

variské (cca 260-280 mil. let), s alpínským omlazením (před 80 mil. až 120 mil. lety) 

Na ložisku Rožná jsou zastoupeny stratiformním a žilné typy mineralizací, z nichž 

má ekonomický význam pouze mineralizace uranová. 

Stratiformní typy mineralizace jsou tvořeny: 

 polohami baryt-hyalofán-sulfidických rud, 

 polohami pyrhotinu v rulách a v amfibolitech, 

 pyritovými impregnacemi v erlánových rulách, 

 impregnacemi pyritu, galenitu a sfaleritu v krystalických vápencích. 

Žilné a zonální typy mineralizací zahrnují: 

 před rudní křemen-sulfidickou a karbonát-sulfidickou mineralizaci, 

 uranovou mineralizaci 

 porudní křemen-karbonát-sulfidickou mineralizaci s barytem. 

 

2.3. Genetický typ a typologie ložiska 

Jedná se o nízkoteplotní hydrotermální ložisko uranu ve strmě uložených žilách a 

zónách (variského stáří uranové mineralizace). Hlavním horninovým typem kde se 

objevují rudní struktury, jsou jemnozrnné biotitické ruly střídající se s polohami amfibolitů 

a středně zrnitých biotitických rul. Vyšší stupeň procesu migmatitizace není příznivým 

kriteriem pro lokalizaci uranového zrudnění.  

Z hlediska obecné typologie a vhodnosti k exploataci se jedná o ložisko v pevných 

metamorfovaných horninách s žilnými a zónovými deskovitými rudními tělesy 
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s proměnlivou mocností, lokalizovanými převážně ve strmých zlomových strukturách 

s nerovnoměrným zrudněním a stálým mineralogickým složením rud.  

Rozměry rudních těles jsou plošně velké, rovnoměrnost distribuce zrudnění není 

velká (technicky je zvýšena konturací dobývacích bloků). 

2.4. Hydrogeologické poměry 

Podle hydrogeologické rajonizace spadá zájmové území hydrogeologického rajonu 

656 – krystalinikum v povodí Svratky (Michalicek et al. 1986). Ložiskové území je 

odvodňováno říčkou Nedvědičkou s potokem Rozinka a Bobrůvkou s Bukovským 

potokem (přítoky řeky Svratky). Nedvědička pramení u obce Zubří a ústí zprava do 

Svratky v Nedvědici, plocha jejího povodí je 85,4 km a délka toku je 28,6 km. Do roku 

1967 byly na základě vládní výjimky důlní vody po úpravě odváděny přímo do říčky 

Nedvědičky. Čištění vod bylo zahájeno s provozem chemické úpravny. Přesto monitoring 

nepotvrdil negativní vliv vod vypouštěných z CHÚ.  

Na celé ploše území vystupují horniny hydrogeologického masivu metamorfitů a 

magmatitů pestré a jednotvárné skupiny moldanubika. Základními znaky těchto hornin 

jsou puklinová propustnost a oběh podzemní vody probíhající především v připovrchové 

zóně rozvolnění hornin. Hlubší oběh podzemní vody je vázán pouze na tektonické zóny. 

Pohyb podzemních vod v připovrchové zóně probíhá nejprve ve smíšeném prulinovém a 

puklinovém prostředí, které směrem do hloubky přechází v prostředí výhradně puklinové. 

Existuji zde dva zvodnělé kolektory, které spolu prostorově souvisí, a liší se zejména 

rychlostí oběhu podzemních vod a závislostí na srážkách. Svrchní kolektor je vázán na 

kombinované propustné prostředí mělkého oběhu v pokryvných útvarech, případně 

zasahuje do exogenního pásma rozvolnění skalního podkladu. Spodní kolektor je vyvinut 

útržkovitě podle stupně exogenního rozvolnění a zrnitostního složení zvětralinového pláště 

a podílí se na dotaci hlubších oběhů poruchových pásem, trhlin a puklinových zón (Kribek 

et al. 1997). 

V antropogenně nepostižených podzemních vodách v okolí ložiska Rožná převažují 

mezi kationty vápník a mezi anionty hydrogenuhličitany. Jen výjimečně se vyskytují vody 

kalcium-sulfátového a magnezium-hydrogenuhličitanového typu. Celková mineralizace 

podzemních vod je nízká a pohybuje se většinou v rozmezí 0,3 – 0,6 g.l
-1

 . Antropogenně 
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ovlivněné důlní vody se oproti běžným podzemním vodám vyznačují vysokou tvrdostí 

(34,4 °N), vysokým obsahem síranů (555 mg/l), uranu (1,36 mg/l) a radia (199,6 Bq/m
3
). 

Typicky je také nízký obsah dusičnanů, železa a chloridu. Průměrné pH se blíží 8.  

Okolní horniny tektonických struktur, ve kterých je lokalizována uranová 

mineralizace, jsou prakticky nepropustné, vlastní rudonosné struktury jsou málo propustné. 

Ložisko Rožná má puklinový přítok důlních vod, přítok vody do dolu je malý a 

v hlubších partiích ložiska se snižuje. Akumulace podzemních vod nebyla zjištěna. 

Jedná se o dobře upravitelné uranové rudy bez škodlivých příměsí. Používá se 

atmosférické alkalické loužení (sodou Na2CO3) při teplotě 80 °C s použitím měďného 

katalyzátoru.  
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3. Technologie a dobývací metody  

3.1. Průzkum, otvírka a příprava ložiska k těžbě 

Ložisko bylo nalezeno emanačním průzkumem v sondách do 1 m v měřítku 

1:25000, který prováděli pracovníci Moravské geologicko-průzkumné skupiny národního 

podniku Jáchymovské doly v okolí Rožné, dne 23. 7. 1956. Původ anomálií byl zkoumán 

komplexem hloubicích povrchových prací. V kutacích rýhách i mělkých šachticích byly 

nalezeny U slídy a zvětralé U rudy. 

Na základě těchto pozitivních výsledků bylo započato s vrtným průzkumem (říjen 

1957). Na ložisku bylo v rámci vyhledávacího průzkumu na U odvrtáno v letech 1956-

1983 celkem 291 vrtů o úhrnné délce 100 730,2 m. 

Již v roce 1956 byl na ložisku zahájen důlní průzkum a bylo započato s ražbou 

dvou štol (Št-1 a Št-2 s raženým profilem 6,25 m
2
). Celková délka obou štol po dokončení 

činila 947,2 m. Dále byly vyhloubeny 4 průzkumné šachtice (Š-11, Š-12, Š-13 a Š-14). 

V letech 1956-1960 bylo vyhloubeno 11 průzkumných šachtic (šurfů) s profilem 3,75 m
2
 a 

6,7 m
2
 o úhrnné délce 528,2 m, ze kterých bylo vyraženo 7872,3 m průzkumných důlních 

chodeb. 

Ložisko bylo předáno k těžbě v roce 1957. V tom to roce bylo zahájeno hloubení 

hlavních těžních jam (27. 10. 1957 bylo zahájeno hloubení jámy R-1). V prvních letech 

(1957-1962) byla těžba prováděna z průzkumných jam (šurfů) a ze štol, které byly 

vyraženy v rámci geologicko-průzkumných prací. Otvírkové a přípravné práce byly 

prováděny z šurfu Š-11 (do úrovně 2. patra), z šurfu Š-13 (do úrovně 1. patra) a štoly Št-2 

(v úrovni 1. patra).  

Detailní geologický průzkum byl prováděn pomocí mezičeleb ražených z komínů 

lokalizovaných na sledných chodbách v místech s kontrastní U mineralizací. 

Otvírka ložiska byla do roku 1963 provedena do úrovně 12 až 14. patra (hloubka 

cca 600-700 m) jámami R-1, R-2,R-3, R-4 a B-1. Pro ověření zásob v hlubších partiích 

ložiska byla prohloubena jáma R-3 až na úroveň 24. Patra (1973) a v jižním křídle byla 

vyhloubena slepá jáma R-7S mezi 12. a 24. patrem (1978). 
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Jáma R-3 je vybavena skipovým zařízením s těžní nádobou o nosnosti 15t, těžní 

jáma R-1 a slepá jáma R-7S jsou klecové, čtyřetážové (na čtyři důlní vozy o obsahu 

0,65m
3
), ostatní jámy byly klecové, jedno nebo dvouetážové. 

V rámci geologicko-průzkumných prací byly vyraženy hornické práce na tzv. 

opěrných patrech (1958-1992), ražených v předstihu s hloubkovým předstihem 150 m, 

respektive 300 m. Tato patra umožnila detailní průzkum perspektivních částí ložiska. Po 

vyhodnocení těchto prací byla otvírána patra ležící mezi posledním dobývaným a opěrným 

patrem. Jako opěrné bylo vyraženo 3.,6. a 7.patro, 9.patro (hloubka 450 m), 12. patro 

(hloubka 600 m), 18. patro (hloubka 900 m) a 24. patro (hloubka 1200 m). 

Pod 24. patro je vyhloubena pouze jáma R-6S, hloubená z 18. patra, z které mělo 

být rozfáráno 25. a 26. patro. V roce 1988 byly po výlomech nárazišť 25. a 26. patra další 

práce zastaveny. Volná hloubka jámy R-6S je nejhlouběji dosaženým místem na ložisku  

(-702,4 m. n. m.) 

Po vyražení nárazišť a zabudování technologie pro kolejovou dopravu, byla 

jednotlivá patra otevřená hlavními překopy, ze kterých byly vyražené směrné překopy (tzv. 

péešáky – Polevoj Štrek) vedené v podloží hlavních rudných zón. 

Dále byly vylomeny technické komory, a to čerpací jímky a stanice, rozvodny el. 

energie, sklady střeliva, komorové úkryty, depa lokomotiv a sklady pohonných hmot a 

olejů. Ze směrných překopů (až několik km dlouhých) byly raženy rozrážky, protínající 

kolmo rudní struktury. Horizontální vzdálenost mezi dvěma sousedními rozrážkami činila 

zpravidla 50-60 m. Z rozrážek byly raženy komíny. 

Na svrchních patrech ložiska byl veden průzkum pomocí sledných chodeb (do 

úrovně 7. patra). Jednotlivé dobývací bloky jsou připraveny pro vlastní dobývání pomocí 

blokových komínů, které jsou raženy ze spodního patra směrem k hornímu patru přímo 

v zóně (v žíle) nebo v jejím podloží podle geologických podmínek v konkrétním místě. 

V roce 1992 byly geologicko-průzkumné práce v podzemí ukončeny (zatím 

posledním geologicko-průzkumným směrem bylo ověření uranové mineralizace na 21. 

patře v jižní části ložiska – zásoby 4. zóny a podložních odžilků 4. zóny). Provozně – 

průzkumné práce na patrech byly přerušeny v roce 2003 a k jejich obnovení došlo v roce 

2008. 
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V současnosti probíhají provozně-průzkumné práce z jámy R-7S na 23. a 24. patře, 

jejichž účelem je ověřit vývoj U mineralizace v jižním křídle ložiska. 

3.2. Dobývací metody 

Při exploataci ložiska byly používány celkem 4 hlavní dobývací metody a několik 

jejich variant podle konkrétních báňsko-geologických podmínek. Odlišnost jednotlivých 

variant obou základních metod je dána především různým provedením přípravných prací 

na bloku (situování komína v zóně nebo v jejím podloží, situování mezipatrových rozrážek 

apod.). Dobývací metody na ložisku Rožná jsou voleny tak, aby umožnily racionální 

vydobytí převážné části těžitelných zásob. 

Při dobývání ložiska se užívají následující metody: 

 výstupkové dobývání s vyztužováním a zakládáním vydobytým prostor, 

 sestupkové lávkování na zával pod umělým stropem, 

 dobývání rudních čoček z mezipatrových chodeb, 

 výstupkové dobývání na skládku 

 druhotné dobývání – vypouštění a dobývání aktivních zakládek 

3.2.1. Výstupková dobývací metoda 

Výstupková dobývací metoda spočívá ve vzestupném dobývání rudniny (od 

spodního patra k hornímu) horizontálně vedenými výstupy (lávkami) o výšce 3 m 

s vyztužováním a zakládáním vydobytých prostor. Základní rozměry bloku jsou 60-65 m 

(šikmá výška) a 50 – 60 m (délka) u okrajových a osamocených dobývavých bloků až 110 

m. 

V hranicích bloku jsou předraženy (nebo raženy současně s dobýváním) blokové 

komíny, které jsou společné vždy pro dva sousední bloky, mezi nimi uprostřed bloku může 

být s postupem dobývání zvedán pomocný komín sloužící především k odtěžování 

rubaniny.  

Způsoby dobývaní výstupkovou metodou se podle ražby vertikálního díla dělí na 

tyto varianty dobývání: 

 výstupkové dobývání s prorážkovým komínem, 
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 výstupkové dobývání s komíny zvedanými současně s dobývkou, 

 výstupkové dobývání pod úrovní patra do hloubky 20 m po úklonu zóny 

(žíly). 

Při dobývání je prováděno vyztužování vydobytých prostor dřevěnou výztuží 

(dveřejemi a půldveřejemi).  

Zakládání vydobytých prostor se provádí těmito způsoby: 

 rubaninou z hluchých a nebilančních úseků zóny (žily) 

 přibírkou nadloží či podloží (max. do šířky 2 m), 

 hlušinou z rozrážek ražených do nadloží a podloží dobývky 

 cizí základkou dopravovanou na dobývku z jiného zdroje, 

 místně a omezeně pomocí hrání. 

Zakládání vydobytých prostor musí být prováděno tak, aby nevznikla větší úklonná 

nezaložená výška větší než 6m. 

3.2.2.  Metoda dobývání sestupným lávkováním na zával pod umělým 

stropem 

Metoda dobývání sestupným lávkováním na zával pod umělým stropem spočívá 

v odpracování sestupně raženými lávkami výšky 3 m pod umělým stropem. Vydobyté 

prostory jsou zaplňovány závalem průvodních hornin. Prostorové vymezení bloku je 

obdobné jako u výstupkové metody, 60 – 65 m na výšku patra (po úklonu žíly) a směrně až 

80 m při délce křídel až 40 m a čtyřiceti metrech na každou stranu od hlavního blokového 

komína s tím, že patrová rozrážka s komínem je situována doprostřed bloku. Při 

mimořádném průběhu zrudnění a při dobývání okrajových a osamocených bloků může 

závodní dolu délku lávky jednostranně prodloužit až na 60 m. 

V dobývkovém bloku se dobývají pouze zrudnělé části zóny (žíly). Dle způsobu 

přípravy bloku se pak zahájí vlastní dobývání buď přímo z hlavního blokového komína, 

nebo ze spojovací rozrážky či pomocného komína, a to ražbou lávky směrem k hranici 

bloku. Výška lávky muže být max. 3 m, šířka najednou ražené lávky max. 8 m. Je-li 

dobývané zrudnění mocnější než 8 m anebo při ztížených báňsko-technologických 
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podmínkách, lze dobývat několika rovnoběžně raženými lávkami (pásy) o šířce max. 4 m 

anebo příčnými zátinkami rovněž o maximální šířce 4 metrů. 

Po vydobytí lávky, jejíž šířka závisí na mocnosti a průběhu zrudnění, provedení 

průzkumných prací a likvidaci průzkumem zjištěných rudních projevů se na urovnanou 

počvu položen umělý strop z kulatiny, fošen a pletiva. Zával průvodních hornin je vyvolán 

destrukcí dřevěné výztuže lávky za použití trhací práce. Poté je možno začít s ražbou nové 

lávky. Uvedený postup se opakuje do úplného vydobytí dobývavého bloku.??? 

3.2.4.  Metoda dobývání rudních čoček z mezipatrových chodeb  

Pro dobývání nepravidelných rudních struktur byla použita metoda dobývání 

rudních čoček z mezipatrových chodeb. Ta spočívala v rozfárání dobývavého bloku 

systémem mezipatrových chodeb, ověření průběhu zrudnění karotážními vrty a následný 

výlom bilančních rudních částí mezipatrových celíků výstupkovým dobýváním nebo 

sestupným lávkováním na zával pod umělým stropem. Dobývací metoda je určena pro 

dobývání rudných zón (žil) s nízkým koeficientem zrudnění, na kterých je nutno před 

zahájením provádět průzkum zrudnění uvnitř bloku pomocí mezipatrových chodeb. 

Prostorové vymezení bloků je u této metody následující, směrná délka bloku až 100 m a u 

okrajových a osamocených bloků až 125 metrů. Úklonná výška bloku je dána výškou patra 

a úklonem rudné zóny (žíly). Dobývací metoda je vhodná pro zrudnění čočkovitého 

zrudnění. V dobývkovém bloku se dobývají pouze jen zrudnělé úseky – rudní čočky. 

Nevydobyté nezrudnělé a nebilanční části mezipatrových celíků slouží jako opěrné pilíře 

podpírající nadloží vydobytých úseků, zamezují tak závalům nadloží většího rozsahu. 

V průběhu let 1980 – 1986 byl na ložisku prozkoumán a k dobývání připraven úsek 

ložiska s výskytem metastatického typu zrudnění tvořeného prostorově omezenými 

rudními tělesy o mocnosti až 15 metrů. Nová metoda vychází s principu dobývání rudních 

čoček a byla založena na variantním způsobu vydobytí rudních těles otevřenou komorou 

nebo výstupkovým dobýváním na skládku s rozdělením vydobytých prostor umělým 

lanovým stropem na úseky maximálně 12 metrů vysoké, případně s ponecháním celíku. 
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3.2.5. Metoda výstupkového dobývání na skládku 

Princip metody spočívá ve vzestupném dobývání horizontálně vedenými výstupy se 

zaplňováním vydobytých prostor vyrubanou rudninou, která se po ukončení dobývání 

odškrabe, vydobytá prostora se ponechá volná. Mimo dále uvedené odlišnosti je tato 

metoda shodná s „Výstupkovým dobýváním s vyztužováním a zakládáním vydobytých 

prostor“. Úklonná výška bloku je dána kolmou výškou patra a úklonem zónové struktury, u 

okrajových nebo osamocených bloků muže být tato výška překročena až o 15 m. Tam kde 

zrudnění nedosahuje výšky patra, je výška bloku omezena horní hranicí zrudnění. 

Maximální směrná vzdálenost komínů je 60 m. Pokud by směrná délka zrudnění 

překračovala tuto hodnotu, nutno zrudnělý interval rozdělit na více skládek. Dobývkový 

blok je vymezen okrajovým prorážkovým a zvedaným komínem, nebo dvěma okrajovými 

komíny v případě, že prorážkový komín je situován jako středový, že se jedná o dobývání 

s komíny zvedanými současně s dobývkou. 

U výstupkového dobývání na skládku se dle rozsahu zrudnění a ražeb vertikálních 

důlních děl se používají tyto varianty dobývaní:  

 dobývání s prorážkovým komínem, 

 dobývání s komíny zvedanými současně s dobývkou, 

 dobývaní tzv. slepého křídla 

Mezipatrové chodby se razí v případech, kdy se dobývá zrudnění nalézající se 

uvnitř bloku v určité výšce nad spodním patrem, nebo je nutno z důvodu větší souvislé 

výšky zrudnění než 20 m pokládat zavěšený umělý oddělovací strop nebo ponechat tzv. 

ochranný celík. Dále v případech, kdy je z důvodu koeficientu zrudnění nutné odstavit část 

plochy zrudnělé struktury. Profil a výztuž mezipatrové chodby musí být voleny z ohledu na 

požadavky budoucího dobývání, kdy mezipatrová chodba může zaniknout, nebo musí 

zůstat zachována jako přístupová, dopravní a větrací cesta. 

3.2.6.  Druhotné dobývání aktivních základek 

Na ložisku byly též druhotně dobývány základky již vytěžených dobývaných bloků, 

Které byly původně v počátečních fázích dobývání vydobyty výstupkovou metodou 

s vlastní základkou. Základka v mnoha případech vykazovala těžitelné obsahy uranového 
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zrudnění. Malá část základek byla získána prostým vypuštěním z dobývavých bloků, 

v naprosté většině byli základky dobývány klasickými metodami, protože jejich zpevnění 

dosahovalo téměř hodnot pevnosti původní žilné výplně.  

Od počátku dobývacích prací na ložisku do konce 60. let minulého století výrazně 

převažovala dobývací metoda výstupkového dobývání. Od poloviny 70. let se však začala 

stále výrazněji uplatňovat dobývací metoda sestupné lávkování na zával pod umělým 

stropem, která je od roku 1998 hlavní používanou metodou na ložisku.  

Uplatnění zbývajících dvou dobývacích metod je omezené, více nalézá uplatnění 

metoda dobývání rudních čoček z mezipatrových chodeb, která vychází z principů 

výstupkové dobývací metody nebo sestupného lávkování. 

Výkon horníka na dobývacích pracích se v počátcích dobývání ložiska pohyboval 

kolem 2 tun rudniny za směnu. V roce 2011 byl průměrný výkon horníka 6,7 tuny rudniny 

za směnu.  
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Obr. 2 Přehled použitých dobývacích metod 

 



Jan Vlk: 3D  Vizualizace dolu Rožná I 

 

14 

2012 

3.3.  Technologie dobývání 

Před zahájením dobývání se pro každý blok vypracovává projekt přípravy a postup 

dobývacích prací. V tomto projektu je řešeno vedení dobývacích prací tak, aby ztráty a 

znehodnocení (znečištění) rudniny bylo minimální. Pro projektování dobývacích prací a 

zajištění minimálních ztrát je nutné vzít v úvahu: 

1. Parametr zrudnění – mocnost, kovnatost, koeficient zrudnění 

2. Dopravu rudniny na dobývce a v komíně. 

3. Dobývání odžilků, při větších mocnostech dobývání sdružených lávek, 

vystavení hluchých celíků. 

4. Celkový postup dobývací fronty. 

5. Získání rubaniny pro eventuální zavezení vydobytého prostoru 

Závažným podmiňujícím činitelem pro volbu dobývací metody jsou ztráty kovu a 

znehodnocení. Ztráta kovu je množství kovu zanechané v zemi (např. ponechání 

ochranných pilířů, nevydobytých odžilků a kovu v základce). Ztráty jsou kontrolovány 

úplností vydobytí a karotáží základek. Znehodnocení (znečištění) je pak míra přimísení 

hlušiny nebo nebilanční rudniny do bilanční a tím snížení její kovnatosti. Celkový proces 

znehodnocení je možné rozdělit do dvou částí: 

 znehodnocení vznikající při odpalu (zabírka při odpalu, nebilanční přibírka 

nadložních a podložních hornin) 

 znehodnocení dodatkové (míchání bilančních a nebilančních rudnin při 

dopravě, vývaly hlušiny a nebilanční rubaniny) 

Opatření ke snížení ztrát ze znehodnocení se provádí, na blocích s nízkým 

koeficientem zrudnění oddělená doprava hlušin a rudnin v komínech, důsledná pokládka 

umělého stropu. 

3.4.  Vedení důlních děl, plán OPD 

 Plán OPD byl zpracován na základě vypočtených zásob radioaktivních rud k 1. 1. 

1991, s platností od 1991 do vytěžení zásob ložiska. Závod plán OPD doplňuje při každé 

změně dobývání či geologické situace formou dodatků POPD. Tento plán OPD byl 
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schválen OBÚ Liberec a jeho dodatky schvaluje příslušný orgán státní báňské správy. Plán 

OPD se skládá z těchto částí: 

1. Všeobecná část 

2. Plán otvírky 

3. Plán přípravy 

4. Plán dobývání 

5. Grafické přílohy 

3.4.1. Všeobecná část plánu OPD 

 Všeobecná část plánu OPD obsahuje geologický popis struktur důlního pole závodu 

Rožná I, ochranu ložiska proti průvalu vod a plynů, odvalové hospodářství, vypouštění vod 

na povrch, řešení likvidace oplachových a průvalových vod, zvláštní opatření při 

procházení a přibližování se ke starým důlním dílům, údaje o chráněných objektech, řízení 

havárie a likvidace důlních nehod, trhací práce, větrání a klimatizace, hygienická zařízení 

v dole, doprava, výroba a rozvod stlačeného vzduchu, rozvod výplachové vody a 

odvodnění pater, čerpání důlních vod, rozvod elektrické energie, ochranu proti otřesům, 

seznam platných odchylek OBÚ z BP. (Kolektiv 1991) 

3.4.2.  Plán otvírky 

Plán otvírky je zpracováván podle jednotlivých jam a pater dolu R1 podle toho kde 

se budou jednotlivá díla razit. Plány otvírkových prací obsahují popisy geologické situace 

a vedení důlních děl včetně profilů a zajišťovací výztuže těchto děl. Plán otvírky obsahuje 

rovněž seznam objektů investiční výstavby, GPP a komor pro plánované období. (Kolektiv 

1991) 

3.4.3.  Plán přípravy 

Plán přípravy je zpracováván podle jednotlivých zón a struktur v návaznosti na 

patra, po jednotlivých indexech – od 4. zóny po 1. zónu. Plány přípravy uvádějí, jakými 

profily budou díla raženy a jakou budou zajišťovány výztuží. (Kolektiv 1991) 
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3.4.4.  Plán dobývání 

 Plán dobývání je rozdělen po jednotlivých strukturách a patrech. Plán rovněž určuje 

dobývání likvidačních tun, dále určuje dobývací metody pro jednotlivé indexy a obsahuje 

seznam bloků ležících v ochranném pásmu obcí Dolní Rožínka, Milasín a Bukov, případně 

v jiných chráněných oblastech včetně plánované dobývací metody. (Kolektiv 1991)  

Součástí plánu OPD je harmonogram otvírkových, přípravných a dobývacích prací. 

3.4.4.  Grafická část plánu OPD 

Grafická část plánu OPD obsahuje základní povrchové mapy v měřítku 1:5000, 

základní plán závodu R1 v měřítku 1:5000, značky map, schéma propojení jam a 

útěkových cest, schéma větrání dolu R1, půdorysné patrové mapy v měřítku 1:5000, ve 

kterých je vyznačen DP, ochranné celíky a chráněné objekty, stav důlních děl a plánované 

postupy, plánovaná přípravná důlní díla a dobývací bloky. Je v nich vyznačen systém 

větrání, hygienická zařízení, komorové úkryty, rozvod čerstvých a výdušných větrů, 

rozmístnění skladů výbušnin, čerpacích stanic, trafostanic a schémata rozvodu elektrické 

energie napojení. Dále obsahuje vertikální projekci po jednotlivých zónách a strukturách 

v měřítku 1:2000 s vyznačením hranic vylomených objemů a s vyznačením platných 

otvírkových, přípravných a dobývacích prací a ochranných celíků.(Kolektiv 1991) 

3.4.  Větrání a klimatizace 

Důl Rožná 1 je rozhodnutím OBÚ Tišnov ze dne 22. 10. 1971 č. j. 1349-17/71 

zařazen mezi doly prosté výbušných plynů – neplynující doly. 

3.4.1.  Charakteristika větracího systému 

Důl Rožná I má sací systém větrání, který je zajišťován jedním hlavním 

ventilátorem typu VCD 31,5 M umístěným na výdušné jámě R6 se sníženým příkonem 0,9 

MW. Na hlavní výdušné důlní dílo v úrovni 18. patra navazuje slepá jáma R6S, kam 

směřují výduchy ze všech dobývek. Čerstvý vzduch do podzemí proudí soustavou 

vtažných jam R1, R2, R3, B1 a B2. Na posledně jmenovanou jámu, která slouží, jako 

hlavní vtažné důlní dílo navazuje další, pro větrání dolu velmi důležité důlní dílo, slepá 
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jáma R7S. Touto jámou do podzemí proudí cca 110 m
3
.s

-1
 čerstvého vzduchu, což 

představuje celkové množství větrů potřebných pro větrání pracovišť na postupu, tj. 

překopů, komínů a dobývek v dobývacím poli. Ostatní vtažné jámy z hlediska větrání 

slouží k ovětrávání provozoven, například čerpacích stanic. V případě výpadku hlavního 

ventilátoru je větrání dolu zajištěno záložním ventilátorem stejného typu umístěným na 

jámě VKS 7/0. V neprovozních směnách, kdy se provádějí práce související s údržbou a 

obnovou některých zařízení a důlních děl, je důl větrán pomocným ventilátorem ZVVZ 

2240, případně ventilátory VCD 31,5 M se sníženým výkonem. 

Důlní díla na dole Rožná I jsou větrána průchozím nebo separátním větrním 

proudem. Ve zvláštních případech se větrání důlních děl zajišťuje i stlačeným vzduchem. 

Průchozím větrním proudem se větrají hlavní vtažná důlní díla a přístupové cesty k 

pracovištím. Větrání horizontálních a vertikálních důlních děl se při jejich ražbě zajišťuje 

separátně. Způsob větrání pro jednotlivá důlní díla se konkretizuje podle místních 

podmínek (ražený profil, radioaktivita hornin atd.), které jsou určující pro typ, průměr a 

umístění ventilátorů, luten a tlumičů hluku. 

 Separátní větrání je zajišťováno lutnami a ventilátory s typovými označeními 

FALAX E-40, FALAX E-50, APZ 2-315, APZ 2-400, APZ 2-500, APZ (3)-630/II, APM 

630/2, APK Φ800, APT 1000, SVM-5M a Prochodka 500-2M. Lutnový tah se buduje tak, 

aby první ventilátor separátně větraného důlního díla byl ovládán z průchozího větrního 

proudu. 

 Samostatnou kapitolou je větrání důlních děl stlačeným vzduchem. Tento způsob se 

používá tam, kde technologie ražby nebo provoz zařízení neumožňuje použití průchozího 

nebo separátního způsobu větrání. Jedná se o: ražby některých vertikálních důlních děl,- 

prostor komína nad střeleckým povalem před vstupem pracovníka po provedené trhací 

práci,- neproražené patrové rozrážky za odtěžovacími komíny.(Kříž et al 2007). 

3.4.2.  Složení důlních větrů 

Předepsané objemové procento kyslíku je dodrženo v plném rozsahu. Rovněž není 

překračované povolené procento oxidu uhličitého. Hlavní rizikovou složkou důlního 

ovzduší je radon (Rn) a jeho produkty rozpadu. Kontroly složení důlních větrů jsou 
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prováděny čtvrtletně. Kontrola pracovišť je prováděna dozimetrickou službou v intervalu 

14 dnů. 

3.4.3.  Ohřívání důlních větrů 

Ohřev větrů je realizován na vtažných jamách R1,B1,B2. Ohřev větrů na jamách je 

dimenzován tak, aby do venkovní teploty -15 °C nedocházelo k omezení množství 

čerstvých větrů. Při nižších teplotách než -15 °C je nutno úměrně omezovat množství 

vtažných větrů. 

3.4.4.  Klimatizace 

Vlastní klimatizace pracovišť s obtížnými mikroklimatickými podmínkami je 

prováděna mobilními chladiči důlních větrů typu KLC 50. Chladící jednotky jsou 

nasazovány dle vývoje teplot na jednotlivých pracovištích. Měření teplot se provádí na 

všech pracovištích od 20. patra po 24 patro jámy R7S  jedenkrát za měsíc. 

3.5.  Důlní otřesy 

Prováděním hornických prací ve velkých hloubkách (ražba horizontálních a 

vertikálních důlních děl a vlivem trhací práce při dobývacích pracích) dochází k porušení 

rovnovážného stavu horského masívu. Za příznivých geologických podmínek může dojít 

k projevům náhlého uvolnění napjatosti horského masívu, které označujeme jako otřesové 

jevy.  

1. Praskavky a odprýskání  

2. Rázy, otřesové, pilířové a detonační rány  

3. Důlní otřesy 

V rudním poli Rožná-Olší jsou do kategorie děl s nebezpečím důlních otřesů 

zařazeny následující části dolu Rožná I: 

1. Rudní tělesa metasomatického typu v hloubce větší než 800 m pod 

povrchem, tzn. dobývání pod 17. patrem 

2. Ostatní části ložiska v hloubkách větších než 1200 m pod povrchem, tzn. 

dobývání pod 24. patrem 
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3.5.1. Důlní díla 1. stupně nebezpečí otřesů 

Na 1. stupni nebezpečí otřesů jsou důlní díla, u nichž se při běžných způsobech 

jejich vedení bez použití aktivních a pasivních prostředků protiotřesové prevence 

nepředpokládá vznik důlních otřesů.  

3.5.2. Důlní díla 2. stupně nebezpečí otřesů 

Mezi důlní díla na 2. stupni nebezpečí otřesů se zařazují díla, u kterých nelze při 

běžných způsobech vedení vyloučit nebezpečí vzniku důlních otřesu.  

3.5.3. Důlní díla 3. stupně nebezpečí otřesů 

K důlním dílům na 3. stupni nebezpečí otřesu zařazujeme díla, u nichž lze 

předpokládat při jejich vedení nebezpečí důlního otřesu nebo v nichž se důlní otřesy již 

projevily.  

 Zásady protiotřesových opatření jsou tvořeny souborem činností zaměřených jak 

k poznání náchylností masívu na vznik otřesů, tak k zamezení vzniku otřesů, tj. 

v maximální možné míře zaměřené na včasné a učinné řízení vývoje napětí v horském 

masívu. 

Opatření protiotřesové prevence pro 1. stupeň nebezpečí důlních otřesů na dole Rožná jsou 

následující: 

 Dodržování přijatých zásad časové a prostorové koordinace dobývání 

v jednotlivých partiích ložiska při využití stávajících a schválených dobývacích 

metod. Ražbu horizontálních děl ve vhodném profilu (minimálně vhodný profil), 

vzájemné křížení horizontálních děl razit co nejkolmější. Dobývací práce se 

organizují tak, aby dobývání bylo plynulé a co nejrychlejší. 

 

 Důsledné sledování, vyhodnocování a vyznačování všech projevů zvyšených 

horských tlaků ve smyslu § 40, odst.1 vyhlášky ČBÚ č. 22/89. 

 Důsledné sledování a vyhodnocování všech projevů náhlého porušení horského 

masívu včetně jejich zápisu do “Knihy otřesových jevů”, která je pro ten to účel 

vedena na důlním závodě a uložena na SGG. 
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 V částech ložiska, která jsou rozhodnutím OBÚ Liberec čj. 109 Šv/1990 ze dne 

15.2.1990 zařazena do kategorie s nebezpečím otřesu, musí byt každé dílo dále 

zařazeno podle stupně nebezpečí otřesu. Tato díla jsou bez rozdílu zařazena do 

1.stupně nebezpečí otřesu. Přeřazení do jiného stupně se provede v případech, kdy 

pro přeřazení vzniknou důvody (důlní otřes, změna prognozy otřesů apod.) 

 Zřizování pozorovacích stanic ve stanovených místech dolu. 

V současnosti se na ložisku Rožná neprovádí báňsko-průzkumné a dobývací práce 

na důlních dílech, která jsou zařazena do 2. a 3. stupně nebezpečí otřesu. (Kolektiv 1991) 
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4.  Důlně měřická dokumentace 

Při hornické činnosti je organizace povinna vést, včas doplňovat a uchovávat důlně 

měřickou dokumentaci (dále dokumentace). 

Tato činnost se řídí vyhláškou ČBÚ č. 435/1992 Sb. (dále vyhláška) O důlně 

měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým 

způsobem, ve znění vyhlášky č 158/1997 Sb. Vyhláška je pro konkrétní podmínky dolu 

Rožná 1 rozpracována vnitřními předpisy: 

- Tvorba, řízení a dokumentace měřických prací 

- Účelové důlní mapy 

- Odebírání hornických prací 

Tuto dokumentaci zajišťuje Středisko měřičské (dále SM) ve složení 

- hlavní důlní měřič (vedoucí střediska) 

 - důlní měřič 

 - dva pomocníci měřiče (figuranti) 

Toto personální obsazení je zcela dostačují pro plnění úkolů vyplívajících z výše 

uvedené vyhlášky. Jeden z pomocníků má střední geodetické vzdělání a dnes již i 

dostatečnou praxi, aby mohl v případě potřeby po prokázání odborné způsobilosti před 

komisí OBÚ zastávat funkci důlního měřiče. Druhý má všeobecné střední vzdělání, což 

zařazení na funkci měřiče neumožňuje, ale má výrazný vliv na samostatnost při plnění 

úkolů a kvalitu provedených měření. V minulosti byli pomocníky měřiče i pracovníci bez 

středoškolského vzdělání a jejich výsledky byly ve většině případů horší (slabší 

matematická a geometrická průprava). 

V působnosti SM je povrch závodu Rožná 1 a veškeré podzemí. Mimo závod 

zajišťuje práce na povrchu Oddělení měřičství a správy pozemků (dále OMSP) o. z. 

GEAM, pod nějž důl spadá. 

Obsah dokumentace (vedené na dole Rožná 1 dle vyhlášky a vnitřních předpisů): 
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Rozsah je menší, než uvádí vyhláška, což je dáno tím, že na ložisku nejsou plynonosné 

horizonty apod.  

4.1.  Základní dokumentace 

Soubor základní dokumentace, kterou tvoří údaje o 

 chráněném ložiskovém území (CHLÚ), ChLÚ Rožná (č. 24040000) 

 dobývacím prostoru včetně katastrálních území (s uvedením jejich poměrného 

zastoupení), na kterých je dobývací prostor stanoven, (DP 10041 Rožná). Dobývací 

prostor o současné rozloze 8,76 km2 je situován v katastrálních územích obcí 

Bukov, Milasín, Rožná, Dolní Rožínka, Horní Rožínka, Rodkov, Blažkov a Horní 

Rozsíčka. 

 ochraně povrchu (Kniha ochranných pilířů dolu R1- ochranný pilíř komunikací a 

koaxiálního kabelu,VN linky, obce Milasín a skupinového vodovodu, ochranný 

pilíř obce Dolní Rožínka) 

 ochraně jam (ochranný pilíř, přímost a svislost jámy apod.) a ostatních hlavních 

důlních děl. (ochranný pilíř jámy R1, R4, R4A, R4B, R6, B1, R3, R2, B2, R7S, 

R6S, šurfu č. 11, ochranný celík úpadnice mezi 5. a 6. patrem. 

 připojovacím a usměrňovacím měření. 

 Technická zpráva (o převzaté dokumentaci, závěrečná zprava o ložisku a evidenční 

listy hlavních důlních děl) 

 evidenční kniha dokumentace 

 

 

Číselnou část, která obsahuje 

 zápisníky 

 výpočtové knihy (výpočty polygonových a nivelačních pořadů) 

 odebírkovou dokumentaci 
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Grafickou část, která obsahuje 

 náčrty 

 základní důlní mapu 

 profily a řezy 

 mapu povrchu 

 účelové důlní mapy 

 ostatní účelové důlní mapy (dle vyhlášky ČBÚ č. 71/2002 Sb) 

4.1.1 Základní důlní mapa  

 Základní důlní mapa je technickým a právním dokladem organizace. Vyhotovuje se 

trvalým způsobem jako originál na základě údajů získaných vlastním měřením nebo 

převzatých údajů. 

  Základní důlní mapa obsahuje zákresy všech základních hornických, geologických 

a technických údajů i správních objektů a údajů, které jsou nutné pro vedení prací. Originál 

základní důlní mapy se vyhotovuje na podkladě, jehož srážlivost v žádném směru 

nepřekročí hodnotu jedné promile, v měřítku 1:1000, jednotně pro území celého 

dobývacího prostoru či pracoviště. Klad listů základní důlní mapy navazuje na dělení 

evidenční jednotky (triangulačního listu) v souřadnicovém systému jednotné 

trigonometrické sítě katastrální. 

 Základní důlní mapa při činnosti v podzemí se vyhotovuje pro horizonty (patra), 

protože ložisko má úklon větší než 45 stupňů je součástí základní důlní mapy průmět 

ložiska do svislé roviny. Stopa této roviny a další údaje o poloze roviny v prostoru jsou 

vyznačeny v základní důlní mapě. 

4.1.2 Mapa povrchu 

 Mapa povrchu se vede podle zvláštních předpisů (§ 4 zákona č. 200/1994 Sb., o 

zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.) na 

podkladu pozemkové mapy evidence nemovitostí. Tvoří-li číselný výsledek pozemkové 

mapy evidence nemovitostí registr souřadnic podrobných bodů, musí být souřadnice 
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podrobných bodů pozemkové mapy a obvody mapy povrchu identické. Mapa povrchu se 

vede v měřítku základní důlní mapy. 

4.1.3.  Účelové důlní mapy 

- provozní důlní mapy se vedou pro jednotlivá patra v měřítku 1:5000 v rozsahu 

provozované otvírky, přípravy, dobývání a likvidace výhradního ložiska. Formát mapy je 

libovolný dle rozsahu důlního patra.  

- mapa větrání vede se na podkladu provozní důlní mapy a musí vždy obsahovat, 

všechna důlní díla vlastní a sousedních dolů až do vzdálenosti 100m od společných hranic, 

vyznačení směru vtažných a výdušných větrů s uvedením jejich objemového průtoku a 

rychlosti, zařízení sloužící pro rozvod větrů a regulaci větrních proudů a větrních objektů, 

preventivní opatření proti požárům a přívalům vod, uzávěry stařin a místa uzavřených 

záparů a ohňů.  

- mapa zdolávání havárií obsahuje údaje shodné s mapou větrání a doplněné o další 

údaje dle Vyhlášky ČBÚ č. 71/2002 Sb. 

- základní mapa závodu její obsah je dán zvláštními předpisy, tj. Směrnicemi 

Českého úřadu geodetického a kartografického č.300/1984-21(o účelových mapách 

velkých měřítek, 1:500, 1:1000) 

- účelové důlní mapy (dle vyhlášky ČBÚ č. 71/2002 Sb. dodatkové ustanovení pro 

mapovou část havarijního plánu dolu) 

- mapa rozvodu elektrické energie a telekomunikačních zařízení 

- mapa důlního požárního vodovodu, tlakovzdušné sítě a ostatních hasebních 

prostředků 

- mapa rozmístnění zařízení aromatické signalizace je součástí mapy zdolávání 

havárií 

- ostatní účelové mapy se zhotovují, většinou jednorázově, dle požadavků ostatních 

středisek dolu. 
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4.2.  Důlní bodové pole 

4.2.1. Důlní polohové bodové pole 

Dokumentace se vyhotovuje v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické 

sítě katastrální (S-JTSK). Základní důlní polohové bodové pole v podzemí tvoří body 

základních orientačních přímek, určených při připojovacím a usměrňovacím měření a body 

orientačních přímek, které jsou součástí velmi přesných polygonových pořadů. Orientační 

přímky se rozmístí tak, aby délky mezi těmi to polygonovými pořady nebyly větší než 

1000 m. 

 Podrobné důlní polohové bodové pole v podzemí tvoří body, jejichž poloha byla 

určena důlním polygonovým nebo jiným měřením, které vychází z bodů základního 

důlního polohového bodového pole v podzemí. 

 Každá orientační přímka musí být zajištěna alespoň trojicí bodů. Poslední 

usměrňovací měření proběhlo na překopu Z3-XXIII raženém na 23. patře R7S v roce 2008. 

Měření provedlo MGG  VOKD a.s. za použití ruského gyrokompasu MVT 2. 

4.2.2.  Důlní výškové bodové pole 

Důlní výškové bodové pole je tvořeno: 

a) základní důlní výškové bodové pole v podzemí a na povrchu, 

b) podrobné důlní výškové bodové pole v podzemí a na povrchu. 

      Důlní výškové bodové pole na povrchu tvoří 

a) základní důlní výškové bodové pole, odvozené z Československé nivelační sítě I. až III. 

řádu, 

b) podrobné důlní výškové bodové pole, odvozené z Československé nivelační sítě IV. 

řádu nebo ze základního důlního výškového bodového pole na povrchu, 

c) body důlního polohového bodového pole na povrchu, jejichž výšky byly určeny 

technickým výškovým měřením. 
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Nadmořské výšky se uvádějí na povrchu ve výškovém systému baltském po 

vyrovnání (Bpv), v podzemí v systému Jadran. Na toto je Báňským úřadem schválena 

odchylka. 

Důvodem je stáří dolu – značná část dokumentace vznikla ještě v době platnosti 

výškového systému Jadran a její převod není účelný. Práce v dole probíhají v současnosti 

v takových hloubkách, že ke kontaktu s povrchem nemůže dojít. V případě potřeby se 

použije přepočet Bpv = Jadran – 0,390 m. 

4.3.  Přístrojové vybavení SM 

Polygonová měření a vytyčování směrů patrových ražeb bylo donedávna prováděno 

theodolity Zeiss Theo 010, 015 a 020 (podle požadované přesnosti). Tyto přístroje jsou 

nadále ve výbavě SM, ale pro jejich značné stáří (u nejnovějších 25 let) a tím i opotřebení 

byly v loňském roce nahrazeny pulzní totální stanicí Topcon GPT 7501. Tato stanice svojí 

přesností splňuje i požadavky na velmi přesná měření. Měření délek laserovým 

dálkoměrem pak zvyšuje přesnost a efektivitu měření oproti dřívějšímu měření pásmem. 

Výhodou je i velký dosah bezhranolového měření umožňující rychlé zaměření velkého 

počtu podrobných bodů (např. boky chodeb), které jsou, jako celé měření, snadno a rychle 

zpracovány díky softwaru TopSURV. Stanice je vybavena obrazovkou, kde je možno 

přímo na místě graficky zobrazit výsledky měření. To poskytuje nejenom okamžitou 

orientační kontrolu měření, ale také např. při vytyčování možnost ukázat situaci názorně 

osádce důlního díla. 

V souvislosti s uvedenou modernizací je část dokumentace vedena digitálně, ale 

pouze zkušebně – původní dokumentace je nadále vedena a doplňována v plném rozsahu. 

Jako oficiální by mohla být zavedena v budoucnu při plánované ražbě dalších částí 

podzemního zásobníku plynu. Ve stávajícím důlním poli je to pokládáno vedoucím SM za 

nevhodné z důvodu návaznosti dokumentace. 
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5.    3D Vizualizace dolu Rožná I 

Tato 3D vizualizace byla vytvořena pomocí programu MicroStation PowerDraft 

V8i se studentskou licencí.  

Při tvorbě 3D vizualizace jsem postupoval podle této osnovy: 

 Vyhledání a třídění topografických a mapových podkladů zájmové oblasti 

dolu Rožná I. (základní důlní mapa, jednotlivé patrové mapy, provozní 

mapy, mapy katastru, vyhledání souřadnicových knih aj.) 

 Skenování map a topografických podkladů (skenování patrových map, 

digitalizace bodů dle souřadnic). 

 Usazení naskenovaných map do reálných souřadnic. 

 

Obr.3 Výseč provozní mapy 23.patra 
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 V programu MicroStation byla provedena vektorizace obrysů důlních děl, 

výsledkem tohoto kroku je vytvoření 2D obrazu situace důlních děl v dané 

oblasti. 

 

Obr. 4 Výseč  provozní mapy 21.p 

 Dalším krokem v programu MicroStation je export vektorizovaného 2D 

obrazu důlních děl do 3D modelového prostředí a jejich usazení do 

trojrozměrného prostředí podle z-souřadnice. 
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 Připojení vertikálních důlních děl k horizontálním důlním dílům. 

 

Obr. 5 Výseč z 3D mapy oblast jámy R7S 

 Závěr práce je export 3D modelu důlních děl do výstupu. (PDF, tisk, aj.) 
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6. Výhody zpracovaného řešení 3D 

Mapové podklady zpracované a převedené do formy 3D modelu nám dávají 

prostorový pohled na ložiskovou oblast Rožná, umožňuje nám daleko větší představu o 

úložných poměrech a přehled rozfáranosti ložiska.  

 Průmět katastrů obcí do mapového podkladu nám umožňuje efektivnější 

vypořádání požadavků obcí a občanů v střetech zájmů (důlní škody 

z poddolování a výše náhrad) 

 

Obr.6  Průmět katastrální mapy a mapy 21. p 

Při doplnění o další prvky lze použít 3d model pro řešení následujících situací:  

 radioaktivita – volba nejefektivnější dobývací metody a efektivnější vydobytí 

ložiska 

 jiné mineralizace – v případě bilančnosti možnost vydobytí jako vedlejší suroviny, 

tím dosažení lepšího ekonomického výsledku organizace a prodloužení životnosti 

dolu.  
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 voda a vydatnost zvodní – při projekci důlních děl se vyhnout nebezpečným 

oblastem  

 tektonika – lepší přehled o tektonickém ohraničení ložiska a efektivnější vydobytí 

Další informace z měření geomechaniky masívu vynesené do modelu, nám mohou 

poskytnout komplexnější informace o rizikových oblastech s ohledem na protiotřesovou 

prevenci. 

Přehlednost 3D modelu muže být dále použita při: 

 projekci důlních děl 

 tvorba havarijního plánu, efektivní vytváření útěkových cest a komorových úkrytů 

s ohledem na jejich rozmístnění v dole. 

 tvorba větrních rozvah 
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7. Závěr 

Ve své diplomové práci jsem měl za úkol navrhnout tvorbu vizualizaci modelu dolu 

Rožná I v 3D prostředí. Při vlastní tvorbě své diplomové práce jsem vycházel ze zásad pro 

zpracování diplomové práce, kde jsem měl stanoveno šest hlavních cílů: 

 Prvním cílem mé práce bylo stručně charakterizovat důl Rožná I, místopisné 

umístnění dolu a klimatické podmínky v oblasti dolu Rožná I 

 Druhým cílem bylo popsat geologické poměry ložiska Rožná, jeho mineralogické a 

petrologické složení. Dále popis tektonické situace, hydrogeologické poměry a 

typologii ložiska Rožná 

 Třetím cílem je popis technologie dobývání na dole Rožná I. V tom to bodě je 

popsána historie dobývání ložiska, používané dobývací metody, technologie 

dobývání  a větrání ložiska. 

 V čtvrté kapitole jsem popsal fungovaní měřického střediska a tvorbu měřické 

dokumentace, která se stala rozhodujícím zdrojem informací a dat pro tvorbu 3D 

vizualizace dolu Rožná I 

 V páté kapitole je detailně popsána tvorba 3D vizualizace dolu Rožná I, 

v jednotlivých krocích od získání místopisu jednotlivých měřičských bodů přes 

vektorizaci měřických dat až po finální 3D model ložiska Rožná 

 Šestým cílem jsem popsal možná využití 3D vizualizace dolu Rožná v praxi a 

konkrétní příklady použití 3D modelu na oddělení měřických prací a správy 

majetku při vyhodnocování nároků za důlní škody způsobené poddolováním.   
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