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Anotace 

Diplomová práce se věnuje bezpoklesovému dobývání pomocí dobývací metody 

Komora-pilíř, se stabilními mezikomorovými pilíři, jako jedné z možností dobývání v 

ochranných pilířích jam. Velkou pozornost zasluhuje výpočet dimenzování pilířů, kterým 

se stanoví velikost ponechaných uhelných pilířů a tím extrakční poměr, jenž je důležitým 

ekonomickým ukazatelem. Hlavní část práce tvoří návrh otvírky, přípravy a dobývání sloje 

č. 30 v ochranném pilíři jam závodu Sever Dolu ČSM. V závěru práce jsou shrnuty 

bezpečnostní aspekty při dobývání. 

Klíčová slova: Komora-pilíř, dimenzování pilířů, ochranný pilíř  

 

Summary 

This thesis is devoted to getting by without a drop in mining Room-pillar method, 

with stable pillars between the chamber as one of the options in protective pillars mining 

pits. Great attention should be given sizing calculation pillars on the left size of coal pillars 

and the extraction ratio, which is an important economic indicator. The main part consists 

of the proposal opening, preparation and extraction of coal seam No. 30 in the protective 

pillars race pits North Mine CSM. The conclusion summarizes the safety aspects of 

mining. 

Keywords: Room-pillar, pillar design, protective pillar 
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1 ÚVOD 

Metoda KOMORA-PILÍŘ jako bezpoklesová metoda dobývání je velmi flexibilní. 

Při použití této metody nastává možnost dobývání zbytkových zásob, pilíře kolem 

otvírkových překopů a menší plochy mezi tektonikami. Hlavní výhodou této metody je její 

použití v místech, kde jsou povrchové objekty chráněny před porušením stability, pro 

zachování správné funkce nebo pro zajištění jejich svislosti. 

Pro pilotní projekt v rámci OKD tedy i České republiky byl vybrán ochranný pilíř 

jam (OPJ) závodu Sever Dolu ČSM. 

Ochranný pilíř jam závodu Sever Dolu ČSM váže značné zásoby uhlí, které není 

dovoleno dobývat klasickým stěnováním na řízený zával, při němž by došlo k poklesům a 

deformacím jam a povrchových objektů. Proto je v plánu společnosti OKD použít metodu 

KOMORA-PILÍŘ se stabilními mezikomorovými pilíři. Předpokládá se, že tato dobývací 

metoda je z hlediska ochrany šetrná na povrchové objekty. 
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2 ZÁKLADNÍ GEOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA DOLU ČSM 

2.1 Pokryvný útvar 

Kvartérní a terciérní sedimenty tvoří pokryvný útvar produktivního karbonu. 

Kvartér je nejmladším útvarem v nadloží karbonu a souvisle pokrývá celé území. Tyto 

sedimenty jsou pleistocenního stáří. Nejstarším členem kvartéru jsou fluviální štěrky 

hlinito-písčité, složené z hornin beskydského původu. Tyto štěrky jsou kolektory spodních 

vod. Nejmladším kvartérním sedimentem jsou horniny holocenního stáří, tvořeny hlinitými 

písky a bahnitými usazeninami [7].  

Terciér tvoří převážně miocénní jíly šedé až zelenošedé barvy, spodnobadenského 

stáří. Písčitá frakce je soustřeďována do lamin a vrstviček a vytváří několik výrazných 

poloh. Nejvýznamnější je: 

a) spodní miocénní obzor 

b) svrchní miocénní obzor 

Spodní miocénní obzor se rozpadá na dvě samostatné části, které jsou odděleny 5 - 

8 m mocnou polohou písčitých slínů. Mocnost vlastních horizontů se pohybuje okolo 10 - 

20 metrů. Průběh horizontu je podobný jako reliéf karbonu a jen místy přímo na něj 

nasedá. Střídají se v něm vrstvičky písků a pískovců s vrstvičkami slínů, přičemž písčité 

polohy jsou kolektory vody a plynu. Petrograficky je tvořen zpevněným jemnozrnným 

vápnitým pískem až pískovcem, často s útržky uhelné hmoty. Svrchní část horizontu 

vytváří plynonosný obzor [7]. 

2.2 Stratigrafie produktivního karbonu 

Podloží produktivního karbonu tvoří vrstvy devonského stáří a krystalinikum. 

Horniny devonu vystupující západně od Ostravy, a známé jsou rovněž z vrtů v oblasti 

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

se v ČHP člení na dva základní vrstevní celky [7]: 

a) spodní karbon (neproduktivní) 
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b) svrchní karbon (produktivní) 

Produktivní karbon v předmětném dobývacím prostoru tvoří sedimenty 

karvinského a ostravského souvrství. Sedimenty karvinského souvrství přísluší 

kontinentální uhlonosné molase a patří k dosud nejlépe prozkoumaným vrstevním 

jednotkám. Biostratigraficky přísluší střednímu a svrchnímu namuru a spodnímu vestfálu. 

Litostratigraficky jej lze rozdělit do dvou komplexů [7]: 

a) spodního (silně písčitého) 

b) svrchního (slabě písčitého) 

Tab. 2.1 Složení jednotlivých vrstev karvinského souvrství [7] 

VRSTVY UHLÍ 
JÍLOVCE A 

PRACHOVCE 

PÍSKOVCE A 

SLEPENCE 

Sedlové 6,6 % 19,1 % 74,3 % 

Spodní sušské 8,5 % 36,7 % 54,8 % 

Svrchní sušské 10,3 % 66,1 % 23,6 % 

Doubravské 5,5 % 62,1 % 31,4 % 

2.3 Tektonická stavba 

Ve východní části karvinské dílčí pánve, kde se nachází dobývací prostor Dolu 

ČSM, převládá extenzní tektonika. Vrásový styl již nelze v této oblasti vymezit. V oblasti 

se vyskytuje výrazné přesmykové pásmo s ověřenými výškami zdvihu na jednotlivých 

přesmycích až 20 m. Četné zlomy poklesového charakteru rozčleňují důlní pole na kry s 

různou strukturní úrovní [7]. 

V dobývacím prostoru lze rozlišit dva hlavní směry základních zlomů kerného 

charakteru. Ve směru S-J se jedná o Stonavskou poruchu, Albrechtickou poruchu a 

Těšínský zlom a ve směru V-Z to jsou porucha ''X'', porucha ''A'', porucha „B“, porucha 

„C“, porucha „D“ a porucha ''E''.  
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Obr. 2.1 Blokdiagram kerné stavby v dobývacím prostoru Louky [7] 

2.4 Uložení slojí 

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

úklonu stáčí k východu a v severní části DP jsou vrstvy uloženy nepravidelně tak, že směr 

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

jsou uloženy subhorizontálně a úklon se pohybuje od 6° do 15°. V oblasti větších 

tektonických poruch dochází ke změně směru vrstev a ke zvětšení úklonu slojí, např. u 

poruchy "C" až na 19°. Pásmo nejvyšších úklonů se nachází podél „Albrechtické poruchy“ 

a „Těšínského zlomu“ (jižně od poruchy "C") [7]. 

2.5 Hydrogeologické poměry 

Hydrogeologická problematika Dolu ČSM je jedním z nejsledovanějších 

provozních a bezpečnostních faktorů. Jelikož dvě třetiny dobývacího prostoru jsou pokryty 
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na reliéfu karbonu zvodněným detritovým horizontem a vzhledem k nedostatečné 

hydrogeologické prozkoumanosti je DP Dolu ČSM zařazen mezi doly s nebezpečím 

průvalu vod. Hydrogeologie v DP Dolu ČSM je zpracována na základě výsledků 

povrchového průzkumu, důlního průzkumu a poznatků při vedení vlastních hornických 

prací. Hlavní oblastí, kde je intenzivně prováděno aktivní odvodňování detritového 

horizontu, je oblast „Stonavského výmolu“. V posledních letech byly zaznamenány 

výrazné přítoky detritové vody do důlních děl opět i ve východní části DP. Jedná se o 

přetok detritovým kolektorem z oblasti zatápějícího se, zlikvidovaného Dolu Morcinek 

v Polsku. Důlní vody před vypouštěním do recipientu nejsou předčišťovány, jejich 

akumulace se neprovádí. Jsou odváděny potrubím  po otvírkových překopech do čerpací 

stanice a odtud jsou čerpány na povrch a vypuštěny do Karvinského potoka, jenž ústí do 

řeky Olše. Celkové množství odváděné důlní vody z celého DP se pohybuje okolo 3 500 

m
3
 za den [7]. 
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3 DOBÝVÁNÍ V OCHRANNÝCH PILÍŘÍCH JAM 

Dobývání uhelných zásob vázaných ochranným pilířem jam je velmi závažným 

technickým, provozním, bezpečnostním a ekonomickým problémem hlubinného hornictví. 

S narůstající hloubkou uložení dobývajících slojí se současně zvětšují rozměry 

ponechaných ochranných pilířů a zmenšuje se produktivní plocha dobývacího prostoru. 

Proto je snaha těžebních organizací najít vhodný způsob dobývání v ochranných pilířích 

jam [11]. 

3.1 Ochranný pilíř 

Hlubinné dobývání má za následek narušení celé nadložní části pohoří a povrchu. 

Jednou z možností ochrany objektů před vlivy dobývání jsou ochranné pilíře. 

Ochranný pilíř je část horninového masivu, určená pro ochranu povrchu nebo 

důlních děl, ve které lze provádět důlní činnost jen při dodržení zvláštních opatření, nebo 

kde jsou dobývací práce úplně vyloučeny. Hlavním prostorem ochranného pilíře je 

vymezená část ložiska [5]. 

Účelem stanovení takového prostoru je tedy úplné zajištění objektů na povrchu i 

v nadložním prostoru v dole před důsledky pohybu nadloží, které mají obvykle za následek 

deformace v tomto prostoru, a tím i deformace objektů, které se v něm nalézají. 

Objekty, které se takto mají chránit, mohou mít různý tvar i velikost. Jsou to 

budovy, tovární haly se strojním zařízením, průmyslové objekty, vysoké pece, jeřábové 

dráhy, silnice, železnice, lanové dráhy, řeky, vodní dopravní cesty, vodní nádrže, kanály, 

potrubí, nadzemní a podzemní kabely, elektrické vedení, lesní a zemědělské plochy atd. 

Důvody ochrany bývají různé. Objekt se chrání před porušením stability, např. u 

budov, továrních hal, nebo z hlediska zachování správné funkce zařízení jako u vodovodů, 

kanalizací, nebo zajištění svislosti vodojemů, plynojemů, atd. Jiným důvodem je ochrana 

elektrického vedení před protržením, nebo ochrana mostu proti poklesu.  

Většina těchto objektů se nalézá na povrchu, tedy v určité vzdálenosti od ložiska. 

Jiné objekty jsou důlní díla, z nichž se mnohá k ložisku přibližují a obvykle je protínají [5]. 
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3.1.1 Vymezení ochranného pilíře 

Stanovení rozměrů ochranného pilíře je rozsáhlý a závažný úkol. Především je 

nutno stanovit v dané lokalitě pro jednotlivé geologické vrstvy mezné úhly vlivu µ. Podle 

[16] se používají v OKR tyto hodnoty mezných úhlů vlivu: 

pro pokryvný útvar  µ1 = 55° 

pro karbonský útvar  µ2 = 65° 

 

Obr. 3.1 Ochranný pilíř pro vodorovně uložené ložisko [5] 

Poloměr účinné plochy R v ploše ložiska je dán výrazem: 

 2211 cotcot  ghghR    (x) 

h1, h2 - mocnost jednotlivých vrstev [m] 

Plášť ochranného pilíře je tvořen kuželovou plochou. Jeho vrchní podstava tvoří 

chráněnou plochu na povrchu ve tvaru n-úhelníka. Je-li ložisko vodorovně uložené, je 

konstrukce ochranného pilíře obdobná jako na Obr. 3.1. K vrcholům chráněné plochy na 

povrchu se opíše poloměr účinné plochy R a obalová čára kružnic vytvoří hranici 

ochranného pilíře v ložisku [5]. 
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3.1.2 Ochranné pilíře jam Dolu ČSM 

Ochranné pilíře jam a povrchových objektů závodu Sever a závodu Jih byly 

schváleny rozhodnutím OBÚ v Ostravě ze dne 23. prosince 1964 č.j. 9433/465/04/64. 

Velikost ochranných pilířů kuželového tvaru byla určena rozsahem chráněné plochy 

na povrchu a úklonem povrchových přímek pilířového kužele 60° pro miocén a 70° pro 

karbon. Zatímco OPJ závodu Jih doznal v průběhu dobývání značných změn, konstrukce 

OPJ závodu Sever zůstala nezměněna [7]. 

3.2 Způsoby dobývání v ochranných pilířích jam 

Při dobývání jámových ochranných pilířů lze jen částečně uplatnit teorii a poznatky 

o vlivech poddolování na pohyb vrstev v okolí jámy. Jámový stvol se dostává do přímých 

vlivů každé rubané sloje. Nadložní podrubané vrstvy nepoklesají v celku, nýbrž jednotlivé 

vrstvy se od sebe postupně odlupují až do svého prolomení. Jámový stvol tedy neklesá 

jako celek, ale po částech [11].  

Při dobývání jámového pilíře jsou destrukce jámové výztuže úměrné velikosti 

poklesu nadložních vrstev. Jámová roura se zkracuje a její výsledné zkrácení se rovná 

celkovému poklesu ohlubně jámy. V ideálním případě by měla být jámová výztuž ve 

vertikálním směru namáhána na tlak. Ve skutečnosti vlivem nerovnoměrného poklesu 

nadložních vrstev je jámová výztuž namáhána nejen tlakem, který způsobuje drcení 

výztuže, ale také tahem, při němž ve výztuži vznikají trhliny. Při jednostranném dobývání 

se také jámový stvol naklání. V tomto případě je jámové zdivo namáháno na ohyb nebo na 

střih a projevuje se to vytlačováním výztuže do profilu jámy. 

Největší poškození výztuže nastává zpravidla 20 až 30 m nad dobývanou slojí i pod 

ní, tedy v tlakové oblasti porubu, která jámovou výztuž zasáhla. Větší poškození výztuže 

lze pozorovat rovněž v místech, kde jsou tektonické poruchy, méně pevné horniny, jako 

jsou uhelné proslojky, a také v místech náraží [5] a v místech s výraznou změnou litologie 

jako např. styk miocén-karbon.  

Způsob dobývání jámového ochranného pilíře musí vycházet z toho, zda je nutno 

zachovat jámový stvol. 
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3.2.1 Zmenšení ochranných pilířů 

S postupem dobývání do hloubky se deformační účinky dobývacích prací na povrch 

zmírňují. Proto od určité hloubky pod povrchem (bezpečné hloubky) můžeme použít 

zmenšeného ochranného pilíře [11]: 

a) kuželového pilíře 

Konstrukce ochranného pilíře jámy podle pilířového úhlu (zvětšený o 10 až 15° 

oproti úhlu meznému). Úsek h' jámové roury se dostává do přímého vlivu dobývacích 

prací. Z předpokladu symetrického vedení porubu bude jámová výztuž v úseku h' 

poklesávat a bude docházet jen ke stlačování výztuže. 

b) válcového pilíře 

Horní část tvoří plně ochranný kuželový pilíř a od určité hloubky pod povrchem 

(300 m pro karbonské podmínky) přechází na válcový ochranný pilíř. Tímto způsobem se 

uvolní více blokovaných zásob uhlí, ale za cenu zvětšení úseku přímého vlivu dobývacích 

prací na jámovou rouru. 

c) tangentoidního pilíře 

Profesor Neset navrhl místo válcového ochranného pilíře ochranný pilíř ve tvaru 

rotačního tělesa s řídící křivkou tvaru tangentoidy, který se vyznačuje omezením rozměrů 

pilíře ve větších hloubkách při srovnání s plně účinným ochranným pilířem [5]. 

 

Obr. 3.2 Tvary zmenšených ochranných pilířů jam [11]  

V mezikruží, mezi plně účinným ochranným pilířem a zmenšeným ochranným 

pilířem, je doporučeno dobývat pouze s kvalitní plavenou základkou [5]. 
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3.2.2 Souvislé dobývání v ochranných pilířích 

Před začátkem dobývání je třeba provést řadu preventivních opatření. Hlavní je 

zesílení výztuže v místech, kde se očekávají největší deformace. Při dobývání se musí stále 

kontrolovat stav výztuže a zjištěné destrukce průběžně opravovat. Sloje v ochranném pilíři 

jámy se musí dobývat postupně a rovnoměrně. Má se vždy dobývat jedna sloj souměrně 

vedenými poruby z pole k jámě, nebo zpod jámy k okraji ochranného pilíře. Vyrubaný 

prostor se musí založit základkou o co nejmenší stlačitelnosti, aby pokles stropu byl co 

nejmenší. 

Existují tři časové možnosti dobývání slojí v ochranném pilíři vzhledem k dobývání 

stejných slojí v důlním poli mimo ochranný pilíř [11]: 

a) předpatrové dobývání 

Odrubání zásob v ochranném pilíři jámy před zahájením porubů v poli mimo 

 ochranný pilíř na stejném patře. 

b) soupatrové dobývání 

Současné dobývání zásob v ochranném pilíři i mimo něj na stejném patře. 

c) popatrové dobývání 

Dodatečné odrubání zásob ochranného pilíře po dokončení dobývacích prací na 

 předmětném patře a po přesunutí těžby na nižší patro. 

 

Jedním ze způsobů řešení je návrh profesora Římana, který předpokládá pouze 

mírný a rovnoměrný pokles jámové roury při dobývání slojí, postupující před dalším 

hloubením jámy. Toho se má dosáhnout tím, že se sloje zpřístupní dvěma šachticemi z 

patra. Každá sloj se má dobývat souměrně vzhledem k těžní jámě, aby se nevychýlila ze 

svislého směru. Vyrubaný prostor se má vyplnit základkou o co nejmenší stlačitelnosti (u 

nízkých slojí žebrovou základkou). Teprve po vyrubání slojí v ochranném pilíři se začnou 

prohlubovat jámy a otevře se další těžní patro [11]. 
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3.2.3 Bezpoklesové dobývání v ochranných pilířích 

Aby se dobývací metoda dala označit za bezpoklesovou, hodnoty deformací na 

povrchu nesmí překročit hodnoty poddolování, jejichž intenzita je charakterizována 

V. skupinou stavenišť na poddolovaném území podle [17]. 

Tab. 3.1 Kategorizace stavenišť na poddolovaném území [17] 

skupiny stavenišť 

očekávané deformace povrchu 

vodorovné přetvoření poloměr zakřivení naklonění 

ε [mm/m] R [km] I [mm/m], [‰] 

I 7 a více 3 a méně 10 a více 

II 7 až 5 3 až 7 10 až 8 

III 5 až 3 7 až 12 8 až 5 

IV 3 až 1 12 až 20 5 až 2 

V 1 a méně 20 a více 2 a méně 

Pro bezpoklesové dobývání je nutno použít metodu se stabilními mezikomorovými 

pilíři, které slouží jako trvalá podpěra stropu: 

a) chodbicování 

b) komora-pilíř 

  



Marek Mikoláš: Bezpoklesové dobývání v ochranných pilířích jam Dolu ČSM 

2012  19  

4 METODA KOMORA-PILÍŘ 

Metoda KOMORA-PILÍŘ je často používaná metoda těžby uhlí v USA, Kanadě, 

Jihoafrické republice a Austrálii. V České republice nebyla tato metoda zatím použita. 

4.1 Technologie dobývání 

Dobývání se provádí ražením dvou až deseti souběžných chodeb, které se v určité 

vzdálenosti propojují spojovacími chodbami [8]. Po dosažení určité vzdálenosti, hranice 

DP nebo tektonické poruchy dobývané sloje, se tvoření pilířů zastaví a začíná ústup, při 

němž se vyuhlují ponechané pilíře. Postup sice snižuje náklady na pomocné větrání, ale z 

hlediska geomechaniky nebo samovznícení má své nevýhody [3]. 

Chodby se razí razícím kombajnem (Continus Miner), který rozpojené uhlí 

současně transportuje na dopravní zařízení. Nejčastěji se používají tyto způsoby odtěžení: 

a) kyvadlová kolová doprava rubaniny (Shuttle Car) 

b) kontinuální pásová doprava rubaniny (Continuous Haulage) 

Kyvadlová nebo kontinuální doprava přepraví uhlí na podavač drtiče (Feeder-

Breaker) a dále je uhlí dopraveno na povrch. 

Ražené chodby šířky 4-6 m a výšky 2-3 m se vyztužují v některých případech 

dřevěnými nebo hydraulickými stojkami, nověji však nejčastěji svorníky a síťovinou. Pro 

zajištění stropu se používá svorníkovací stroj (Roof Bolter). 

Na obr. 4.1 je vidět postup dobývání, kde se postupuje zprava doleva. V chodbě č.3 

razící kombajn (CM) dokončil ražbu a přesunul se na ražbu chodby č.2. Po razícím 

kombajnu do chodby č.3 přijede svorníkovací stroj (RB), kde provede zajištění stropu 

svorníky a síťovinou. V chodbě č. 2 razící kombajn zahájí ražbu a nakládá rozpojené uhlí 

na kolovou dopravu (SC1). Po naložení kolová doprava odjíždí vysypat uhlí na podavač 

drtiče (FB). Mezitím se kolová doprava (SC2) přesune za razící kombajn pro naložení. 

Kolová doprava (SC1) a (SC2) používají samostatné trasy. Razící kombajn dokončí ražbu 

chodby č.2 a přesune se na ražbu chodby č.1, zatímco svorníkovací stroj se přesune do 

chodby č.2. 
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Obr. 4.1a Metoda KOMORA-PILÍŘ, CM-razící kombajn (Continuous Miner), SCi-kolová 

doprava rubaniny (Shuttle Car), RB-svorníkovací stroj (Roof Bolter), S-kolová doprava 

materiálu (Scoop), B-větrní regulace (Brattice), Pi-pilíř (Pillar) [8]  

 

Obr. 4.1b Metoda KOMORA-PILÍŘ, PC-energetická centrála (Power center), FB-drtič 

(Feeder-Breaker), BC-pásový dopravník (Belt Conveyor), ST-přehrazení (Stopping), T-

kolej (Track), MT-kolejová doprava (Man Trip) [8] 
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Pro ražení chodeb v horších geologických podmínkách, kde nelze razit chodbu bez  

okamžitého zajištění stropu, je možno použít razící kombajn (Miner Bolter), který je 

sloučení razícího kombajnu (Continuous Miner) a svorníkovacího stroje (Roof Bolter). 

Pomocí tohoto razícího kombajnu může být délka ražené chodby daleko vetší než při 

použití razícího kombajnu (Continuous Miner). Při použití razícího kombajnu (Miner 

Bolter) se po vyražení chodby může okamžitě razit spojovací chodba pro účely větrání. 

4.1.1 Bezpoklesové dobývání 

Postup dobývání metodou KOMORA-PILÍŘ, jak již bylo řečeno v předcházející 

kapitole, je v zahraničních revírech rozdělen do dvou fází: 

a) vytvoření pilířů 

b) těžba pilířů 

Pokud je realizováno jen vytvoření pilířů bez jejich těžby, předpokládá se, že 

pokles a deformace povrchu budou téměř nulové [8]. Jelikož pevnost uhlí je čtyřikrát 

menší než pevnost okolních hornin, ponechané pilíře se budou deformovat a bude docházet 

k jejich stlačení. Hlavními faktory jsou štíhlostní poměr pilíře a hloubka uložení dobývané 

sloje. 

Nevýhodou tohoto postupu je poměrně nízká výrubnost. Při ponechání pilířů klesá 

výrubnost s rostoucí plochou pilíře [1]: 

 1001

2



























Bw

w
e  (4.1) 

e - výrubnost [%] 

w - šířka čtvercového pilíře [m] 

B - šířka ražené chodby [m] 

Zkušenosti za posledních 100 let ukázaly, že pokud je výrubnost menší než 50 % 

nebude vyvolán pokles povrchu [8]. 
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4.2 Dimenzování pilířů 

Dimenzování pilířů zasluhuje pozornost jak z hlediska provozně-technického a 

bezpečnostního, tak ekonomického. Zvláštní důležitosti nabývá tato otázka při použití 

metody KOMORA-PILÍŘ, protože základním rysem této metody je, že část ložiska se 

dobývá a část zůstává jako přechodná nebo trvalá podpěra stropu. Je snahou, aby za 

určitých přírodních a technických podmínek dobývání byl zajištěn potřebný stupeň 

bezpečnosti pracovišť s pokud možno nejmenšími ztrátami uhelných zásob. Velikost 

ponechaných pilířů se stanovuje na základě zkušeností a laboratorních pokusů. 

V základní úvaze pro dimenzování je důležitý geometrický tvar pilíře: 

a) čtvercové pilíře (kosočtvercové) 

b) obdélníkové pilíře (kosodélníkové) 

U obou způsobů je pouze volitelná šířka komory B a šířka pilíře w, zatímco další 

parametry jsou dány. Velikost B, která má být co největší, je shora omezena stavem a 

pevností nadložních hornin, jak vyplývá z klenbové a nosníkové teorie. Velikost w, která 

má být co nejmenší, je určena podmínkou, že ponechaný pilíř musí nejméně udržet v 

rovnováze síly, které na něj působí okolní horniny [4].  

Faktory ovlivňující pevnost pilíře: 

a) petrografické vlastnosti hornin 

b) tektonika 

c) přítomnost proplástku ve sloji 

d) vlhkost hornin 

e) vrstevnatost hornin 

f) hloubka uložení pod povrchem H 

g) dobývaná mocnost h 

h) stupeň rozrušení pilíře 

i) poloha pilíře (okrajový nebo středový pilíř) 
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Obr. 4.2 Znázornění plochy zatěžující pilíř 

Problematiku dimenzování čtvercových pilířů vystihuje podmínka, kde na levé 

straně rovnice je vyjádřena velikost zatížení pilíře a na pravé straně jeho pevnost: 

   KwBw uz   22
 (4.2a) 

Sp - zatížení pilíře [MN] 

σp - pevnost pilíře [MN] 

σz - vertikální napětí [MPa] 

σu - pevnost uhlí v prostém jednoosém tlaku [MPa] 

K - koeficient štíhlosti 

Pro výpočet zatížení a odporu pilíře v MPa lze rovnici vyjádřit takto: 
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Velikost vertikálního napětí závisí na měrné tíze nadložních hornin γ a hloubce 

uložení H: 

 Hz    (4.3) 

γ - měrná tíha nadložních hornin [MN·m
-3

] 

H - hloubka uložení pod povrchem [m] 

Bezpečnostní faktor F se vypočte jako poměr mezi pevností a zatížením pilíře [1]: 

 
p

p

S
F


  (4.4) 

Hodnota bezpečnostního faktoru by se měla pohybovat v intervalu 1,3 - 1,5. 

V Tab. 4.1 je zobrazen jednoduchý přehled vybraných teorií pro výpočet pevnosti 

pilíře, které se používaly a doposud používají v USA, Kanadě, Jihoafrické republice a 

Austrálii (mimo teorie podle prof. Mikesky). 

Tab. 4.1 Přehled vybraných teorií pro výpočet pevnosti pilíře 

Mikeska 
h

w
w up   2  

Holland 
h

w
up    

Salamon and Munro 
66,0

46,0

h

w
up   

Obert and Duvall 








h

w
up 222,0778,0  

Bieniawski 








h

w
up 36,064,0  

Výpočty podle Mikesky a Hollanda se shodují, jelikož oba autoři použili shodný 

koeficient štíhlosti. Více o dimenzování pilířů v [1], [4] a [8]. 
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4.3 Strojní zařízení 

Pro dobývání metodou KOMORA-PILÍŘ v OPJ závodu Sever Dolu ČSM se 

předpokládá nasazení tohoto strojního zařízení od společnosti JOY: 

razící kombajn:    Miner Bolter 12CM30 

kolová doprava rubaniny:  Shuttle Car 10SC32B 

drtič s podavačem:   Feeder-Breaker B-F14 

kolová doprav materiálu:  Scoop 

 

Obr. 4.3 Umístění strojních zařízení při dobývání [18] 

4.3.1 Razící kombajn (Miner Bolter 12CM30) 

Technická specifikace dobývacího kombajnu Miner Bolter 12CM30 [18]: 

fréza 

 maximální výška řezu  3880 mm 

 šířka řezu   5200 mm 
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 průměr frézy   1120 mm 

 rychlost frézy   3 m∙s
-1

 (49 rpm) 

 rozestup nožů   75 mm 

 výkon řezného motoru 170 kW 

dopravník 

 typ    hřeblový  

 šířka dopravníku  760 mm 

 rychlost výsypu  2,4 m∙s
-1

 

 rozteč řetězu dopravníku 83 mm 

 výška řetězového tunelu 100 mm 

 pohon dopravníku  37 kW (individuální zadní pohon) 

podvozek 

 typ    housenkový 

 max. rychlost   20 m∙s
-1 

 

Obr. 4.4 Miner Bolter 12CM30 [18] 
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4.3.2 Kolová doprava rubaniny (Shuttle Car 10SC32B) 

Technická specifikace Shuttle Car 10SC32B [18]: 

rozměry 

 délka    9,0 m 

 šířka    2,6 m 

 výška    1,5 m (bez postranic a stropnice) 

výkon 

 pojezd    85 kW  

 dopravník   24 kW  

kapacita 

 bez postranic   10,3 m
3
 

 300 mm postranice  12,4 m
3 

sklon 

 podélný   max. 15° 

 příčný    max. 5° 

dopravník 

 typ    hřeblový 

 doba výsypu   30 - 45 s (plně naložený) 

pojezd (max. rychlost) 

 metoda pohonu  A.C. trakce s využitím regulace otáček 

 prázdný   9,6 km∙h
-1

 

 naložený   9,0 km∙h
-1 
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Obr. 4.5 Shuttle Car 10SC32B [18] 

4.3.3 Drtič (Feeder-Breaker BF-17) 

Technická specifikace Feeder-Breaker BF-17 [18]: 

výkon 

 drtič    125 kW 

 dopravník   125 kW 

drtič 

 směr rotace   s tokem materiálu 

 nastavení výšky  nastavitelné po 50 mm 

 průměr kladiv drtiče  610 mm 

dopravník 

 typ    hřeblový 

 šířka    1270 mm 
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Obr. 4.6 Feeder-Breaker BF-17 [18] 

4.3.4 Kolová doprava materiálu (Scoop) 

Kolová doprava materiálu (Scoop) slouží nejen pro dopravu svorníku a síťoviny 

pro zajištění stropu vyražené chodby, ale také pro dočištění prostoru čelby po ražbě. Svou 

lžící shrne rozpojené uhlí z počvy k čelbě, kde ho při dalším postupu dobývání odtěží 

dobývací kombajn. Dále lze použít pro další specifické úkoly. Používá se pro transport 

technologických zařízení (např. ventilátor, elektrocentrála), výměnou lopaty za speciální 

nadstavbu lze použít k nástřiku speciální pěny případně k práškování v rámci 

protivýbuchové a protizáparové prevence atp.   

 

Obr. 4.7 Scoop [21] 
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5 NÁVRH ŘEŠENÍ DOBÝVÁNÍ 

5.1 Důlně-geologické podmínky v OPJ 

Pro metodu dobývání KOMORA-PILÍŘ, kde jsou důlní díla zajišťována pomocí 

svorníků, byly vytipovány v OPJ závodu Sever sloje 30, 33a, 39a a 40. Charakteristika 

vybraných slojí je uvedena níže. Vzhledem k tomu, že v oblasti OPJ byly provedeny 

analýzy uhlí slojí v omezené míře jsou pro popis fyzikálně-mechanických vlastností uhlí 

použity hodnoty z vrtů v těsné blízkosti OPJ případně tabulkové hodnoty vycházející 

z průměrných hodnot z celého dobývacího prostoru Dolu ČSM [19]. 

5.1.1  Sloj č. 30 (č.634) 

Sloj č. 30 náleží vrstvám spodním sušským. V oblasti ochranného pilíře jam se sloj 

nachází v hloubce přibližně od 700 m do 900 m pod povrchem. Sloj je ploše uložená 

s průměrnou velikosti úklonu 12°. Vrstvy jsou ukloněny k SV. Mocnost sloje 30 (č.634) se 

v předmětné oblasti pohybuje od 190 cm do 330 cm. Směrem k SZ se k samostatné sloji 30 

postupně připojují sloje 31 (č.626) a 32 (č.624). V severozápadní části pak mocnost 

slojového komplexu slojí 30+31+32 dosahuje až 500 cm. V místech, kde probíhá 

přesmykové pásmo s výškou zdvihu až 5 m dochází lokálně ke zvětšení mocnosti sloje [2]. 

Naměřená pevnost v tlaku sloje 30 dosahuje v průměru 17 MPa, stupeň elasticity 

uhlí dosahuje v průměru 81,5%. Kusovitost jádra z důvodu nekompatibility uhlí bývá 

určována pouze omezeně. Na vrtu ČSM 140, který se nachází v blízkosti OPJ, se 

kusovitost pohybovala kolem 25 ks/m [19]. 

5.1.2 Sloj č. 33a (č.608) 

Sloj č. 33a (č. 608) náleží vrstvám spodním sušským. V oblasti ochranného pilíře 

jam se sloj nachází v hloubce přibližně od 730 m do 970 m pod povrchem. Sloj je ploše 

uložená s průměrnou velikosti úklonu 12°. Vrstvy jsou ukloněny k SV. Mocnost sloje 33a 

(č.608) se v předmětné oblasti pohybuje od 190 cm do 370 cm [2].  
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V předmětné oblasti nebyla pevnost v tlaku ani stupeň elasticity sloje 33a měřen. 

Ze známých hodnot nepřekračuje pevnost v tlaku sloje 33a hodnotu 18 MPa a stupeň 

elasticity uhlí dosahuje cca 80%. Kusovitost jádra z důvodu nekompatibility uhlí bývá 

určována pouze omezeně. Na vrtu ČSM 140, který se nachází v blízkosti OPJ, se 

kusovitost pohybovala kolem 30ks/m [19]. 

5.1.3 Sloj č. 39a (č.512) 

Sloj č. 39a (č. 512) náleží vrstvám sedlovým karvinského souvrství. V oblasti 

ochranného pilíře jam se sloj nachází v hloubce přibližně od 960 m do 1180 m pod 

povrchem. Sloj je ploše uložená s průměrnou velikosti úklonu 12°. Vrstvy jsou ukloněny 

k SV. Mocnost sloje 39a (č.512) se v předmětné oblasti pohybuje od 230 cm do 330 cm 

[2].  

Naměřená pevnost v tlaku sloje 39a dosahuje v průměru 18 MPa, stupeň elasticity 

uhlí dosahuje v průměru 78%. Kusovitost jádra z důvodu nekompatibility uhlí bývá 

určována pouze omezeně. Na vrtu ČSM 140, který se nachází v blízkosti OPJ, se 

kusovitost pohybovala kolem 30ks/m [19]. 

5.1.4 Sloj č.40 (č.504) 

Sloj č. 40 (č. 504) náleží vrstvám sedlovým karvinského souvrství. V oblasti 

ochranného pilíře jam se sloj nachází v hloubce přibližně od 980 m do 1220 m pod 

povrchem. Sloj je ploše uložená s průměrnou velikosti úklonu 12°. Vrstvy jsou ukloněny 

k SV. Mocnost sloje 40 (č.504) se v předmětné oblasti pohybuje od 440 cm do 780 cm [2].  

Naměřená pevnost v tlaku sloje 40 dosahuje v průměru 16 MPa, stupeň elasticity 

uhlí dosahuje v průměru 82%. Kusovitost jádra z důvodu nekompatibility uhlí bývá 

určována pouze omezeně. Na vrtu VOKD-1(1088-97), který se nachází uprostřed OPJ, se 

kusovitost pohybovala kolem 25ks/m. Podloží sloje 40 je tvořeno prachovci až písčitým 

jílovcem. Pevnost v tlaku prachovce dosahuje v průměru 83 MPa. Kusovitost jádra podloží 

sloje je proměnlivá a pohybovala se kolem 7 ks/m [19]. 
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5.2 Výpočet dimenzování pilířů 

Pro vlastní výpočet dimenzování pilířů pro dobývání sloje 30 v OPJ závodu Sever 

Dolu ČSM byly použity hodnoty podle důlně-geologické dokumentace dolu a technologie 

dobývací metody: 

šířka ražené chodby   B = 5,2 m (dáno razícím kombajnem) 

mocnost dobývané sloje  h = 3 m 

měrná tíha nadložních hornin  γ = 0,025 MN∙m
-3

 

hloubka uložení   H = 900 m 

vertikální napětí   σz = 22,5 MPa 

pevnost uhlí    σu = 15 MPa (doporučení OKD) 

Tabulka 5.1 zobrazuje výpočet, který byl proveden v prostředí Microsoft Office 

programem Excel. Výpočet zahrnul stanovení výrubnosti ze vztahu 4.1 a stanovení zatížení 

a odporu pilíře podle vybraných teorií z tabulky 4.1. 

Tab. 5.1 Výpočet bezpečnostního faktoru pro různou šířku pilíře. 

strana 
pilíře 

vý
ru

b
n

o
st

 Mikeska Holland 
Salamon and 

Munro 
Obert and Duvall Bieniawski 

zatížení 
pilíře 

odpor 
pilíře 

faktor 
bezp. 

zatížení 
pilíře 

odpor 
pilíře 

faktor 
bezp. 

odpor 
pilíře 

faktor 
bezp. 

odpor 
pilíře 

faktor 
bezp. 

odpor 
pilíře 

faktor 
bezp. 

w e Sp σp F Sp σp F σp F σp F σp F 

[m] [%] [MN] [MN] - [MPa] [MPa] - [MPa] - [MPa] - [MPa] - 

10 57 5198 2739 0,53 52,0 27,4 0,53 21,0 0,40 22,8 0,44 27,6 0,53 

15 45 9181 7547 0,82 40,8 33,5 0,82 25,2 0,62 28,3 0,69 36,6 0,90 

20 37 14288 15492 1,08 35,7 38,7 1,08 28,8 0,81 33,9 0,95 45,6 1,28 

25 31 20521 27063 1,32 32,8 43,3 1,32 31,9 0,97 39,4 1,20 54,6 1,66 

30 27 27878 42691 1,53 31,0 47,4 1,53 34,7 1,12 45,0 1,45 63,6 2,05 

35 24 36361 62763 1,73 29,7 51,2 1,73 37,3 1,26 50,5 1,70 72,6 2,45 

40 22 45968 87636 1,91 28,7 54,8 1,91 39,6 1,38 56,1 1,95 81,6 2,84 
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Graf. 5.1 Vliv šířky pilíře na jeho porušení 

 

Z výsledků dimenzování, které jsou prezentovány tabulkou 5.1 a grafem 5.1, je 

patrno, že použitím výpočtu podle Bieniawského by stačila šířka čtvercového pilíře 20 m 

(F = 1,28). Při použití výpočtu podle Mikesky (Hollanda) a Oberta a Duvalla, které se k 

sobě velmi přibližují, vyhovuje pro bezpečnostní faktor (F = 1,3-1,5) šířka pilíře 30 m. 

Výpočet podle Salamona a Munra není vhodný pro podmínky v OKR, jelikož byl používán 

pro dobývání v Jihoafrické republice do hloubky 300 m. 

5.3 Otvírkové a přípravné práce 

Sloj 30 je v oblasti OPJ závodu Sever Dolu ČSM v současné době zpřístupněna 

otvírkovými překopy v úrovni 4. patra (-630 m). Pro vytvoření základního větrního 

okruhu, pro možnost dopravy technologie a následně transport technologického materiálu 

potřebného pro dobývací práce je nutno v první fázi vyrazit základní okruh prezentovaný  

důlními díly č. 430 20/1 a 300 291/1 (Příloha č.1). Dílo 430 20/1 bude vedeno překopně 

dovrchně z otvírkového důlního díla.4501/V. Dílo bude přecházet také sloj 33a, a proto 

může být po vydobytí sloje 30 použito jako základní okruh pro sloj 33a. Celková délka díla 

43020/1 se bude pohybovat kolem 250 m. Z časových důvodů bude současně s dílem 

zahájena ražba 300 291/1. Dílo bude vyraženo z díla 300 299/1 razícím kombajnem 

v samostatné svorníkové výztuži. Parametry díla jsou voleny v souladu s parametry 

nasazené technologie pro metodu KOMORA-PILÍŘ, tedy na výšku 3,5 m a šířku 5,2 m. 
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Celková předpokládaná délka je 280m. Dílem se přepokládá přechod tektoniky 

přesmykového charakteru s výškou zdvihu cca 5 m. Dílo 300 291/1 bude následně sloužit 

zejména k odtěžení rubaniny ze všech navržených dobývek [19].    

Dále je navrženo vyrazit důlní dílo 430 20/2, které bude nejprve sloužit jako 

montážní komora pro dodané technologie a následně jako dílna případně nabíjecí komora 

pro bateriové Scoopy.   

5.4 Návrh dobývání 

Po montáži technologie a transportu na začátek díla 300 291/1 bude započato 

s dobýváním základního okruhu I. Následně se z něj budou razit postupně podle čísel 

jednotlivé dobývky II-VIII (Příloha č.1 a Obr. 5.1). Vydobytí dobývky č. III. se 

předpokládá pouze částečně. V předmětné ploše této dobývky se přepokládá snížená 

mocnost sloje kolem 1,9 m. Tato mocnost a pevnost průvodních hornin kolem 80 MPa 

pravděpodobně znemožní dobývání v této oblasti [19]. 

 Pokud se týče pořadí dobývání dobývek, bylo by vhodné, s ohledem na maximální 

ochranu jámy, dobývat souměrně. To znamená v daném případě současně dobývky II a V, 

pak IV a VI. Tento způsob ovšem není možný z ekonomických důvodů, neboť by bylo 

potřeba zakoupit druhý dobývací kombajn včetně kolového odtěžení, ventilátoru, 

elektrocentrály atp. 

Pilíře jsou voleny ve tvaru kosočtverce s vrcholovým úhlem 60° z důvodu 

usnadnění zatáčení razícího kombajnu. Velikost pilíře je volena v souladu s výpočtem 

dimenzace pilíře (viz kap. 5.2). Základní chodby v dobývkách budou od sebe vzdáleny 

32 m což dle Mikesky odpovídá bezpečnostnímu faktoru 1,6. 
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Obr. 5.1 Předpokládaný postup vydobytí části ochranného pilíře [20]  
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6 VĚTRÁNÍ 

Do doby, než se důlní dílo ražbou propojí s průchodním větrním proudem, musí být 

větráno pomocným větráním. Kritéria pomocného větrání jsou tyto [10]: 

a) dostatečná výměna ovzduší na pracovištích (čelba a celé délka důlního díla) 

b) odvádění škodlivých plynů a prachu z čelby 

c) zajištění příznivých mikroklimatických podmínek na pracovištích 

Pomocné větrání dělíme na: 

a) podružné 

b) separátní 

6.1 Separátní větrání 

Separátní větrání je jednou z variant pomocného větrání. Provádí se pomocí 

lutnových tahů ve spojení se samostatným zdrojem tlaku (lutnovým ventilátorem) [6]. 

Separátní větrání rozdělujeme na: 

a) sací 

Použité větry jsou pomocí lutnového tahu a ventilátoru dopravovány do 

průchodního větrního proudu. Čerstvé větry proudí celým průřezem díla směrem k čelbě. 

Výhodou sacího větrání je, že škodliviny jsou odváděny lutnovým tahem. Nevýhodou je 

malý dosah účinného větrního proudu, který přesahuje konec lutnového tahu o 1,5 až  2 m. 

b) foukací 

Pomocí lutnového tahu a ventilátoru jsou čerstvé větry dopravovány z průchodního 

větrního proudu na čelbu raženého díla. A použité větry s obsahem škodlivin proudí celým 

otevřeným profilem důlního díla. Výhoda foukacího větrání je intenzivnější pohyb větrů v 

prostoru čelby raženého důlního díla. Nevýhodou je, že použité větry jsou odváděné celým 

profilem důlního díla. 

c) kombinované 

Způsob separátního větrání, jenž spojuje výhody sacího a foukacího větrání. 
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Na Obr. 6.1 je schéma větrání při dobývání, které bude realizováno sacím 

separátním větráním, dokud nebudou ražené chodby propojeny a následně větrány 

průchodním větrním proudem.  

 

Obr. 6.1 Schéma postupu dobývání a separátního větrání [21] 

Základní požadavek na technicky správné separátní větrání je stanovení potřebného 

objemového průtoku větrů Qv. Hlavní podmínka je bezpečnost a ochrana zdraví 

pracovníků na čelbách [6]. 

6.1.1 Stanovení Qv podle exhalace metanu 

Objemový průtok větrů, potřebný k ředění exhalujícího metanu: 

 100
21





CC

Ex
Qv  (6.1) 

Qv - potřebný objemový průtok větrů [m
3
∙s

-1
] 

Ex - celková exhalace metanu [m
3
∙s

-1
] 

C1 - přípustná koncentrace metanu [%] 

C2 - koncentrace metanu v průchodním větrním proudu [%] 
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6.1.2 Stanovení Qv podle exhalace oxidu uhličitého 

Objemový průtok větrů, potřebný k ředění exhalujícího oxidu  uhličitého, se 

vypočte podle vzorce (6.1) s tím, že místo hodnot exhalace a koncentrace metanu se 

dosazuje exhalace a koncentrace oxidu uhličitého. 

6.1.3 Stanovení Qv se zřetelem na rychlost proudění větrů 

Objemový průtok větrů v závislosti na světlém průřezu: 

 SvQv   (6.2) 

v - rychlost proudění větrů [m∙s
-1

] 

Minimální přípustná rychlost proudění větrů je podle [14] v = 0,30 m∙s
-1

 

S - světlý průřez důlního díla [m
2
] 

6.1.4 Výpočet Qv 

Podle exhalace metanu vypadá dosazení do vzorce 6.1 takto (denní postup 25 m): 

123,1100
1,07,0

0078,0 


 smQv
 

Podle exhalace oxidu uhličitého (3 osoby v prostoru čelby): 

1201,0100
1,07,0

00006,0 


 smQv
 

Podle rychlosti proudění větrů vypadá dosazení do vzorce 6.2 takto: 

137,46,153,0  smQv
 

Separátní větrání bude prováděno za pomocí poddajných luten Ø 800 mm a 

pomocného ventilátoru od firmy CFT typu ESa 9-500/80 [21]. 
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7 BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY 

7.1 Protizáparová opatření 

a) razit dílo bez ponechání uhlí ve stropu 

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

c) při ražbě zabraňovat tvoření výlomů ve stropě a v bocích díla 

d) zajistit uzavření vydobytých prostor 

e) zamezit přístupu kyslíku k místu samovznícení nástřikem pomocí   

  rychle tuhnoucí hmoty 

f) umístění analyzátorů CO a CH4 

7.2 Ochrana proti přenosu výbuchu uhelného prachu 

Ražba bude chráněna proti přenosu výbuchu uhelného prachu protivýbuchovými 

uzávěrami. Tyto protivýbuchové uzávěry budou v provedení soustředěné vodní, jejichž 

konstrukce a rozmístění musí odpovídat požadavkům uvedených v [14]. 

7.3 Likvidace prachu 

a) rozpojování - postřik na rozpojovacím orgánu 

 

Obr. 7.1 Postřik na rozpojovacím orgánu [18] 
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b) nakládání - zkrápění rubaniny 

c) vrtání - centrální výplach 

d) přesypy - automatické zkrápění 

e) důlní dílo - poprašovat inertním prachem 

f) lutnový tah - mokrý odlučovač OM 800  

7.4 Zajištění stropu a boků díla 

Při dobývání razícím kombajnem se bude současně budovat stálá výztuž. Trvalá 

výztuž bude prováděna svorníky a ocelovou síťovinou. V tektonických poruchách a 

tlakových pásmech zhustit budování dle místních podmínek. 

Na Obr. 7.2 je zobrazeno schéma rozteče, délky a typu zvolených svorníku pro 

zajištění stropu a boků vyražené chodby. Ve směru ražby se svorníková výztuž bude 

budovat s krokem 1 m. 

 

Obr. 7.2 Schéma rozteče a délky svorníků [20] 

Následující fotografie Obr. 7.3 zobrazuje zajištění stropu a boků vyražené chodby 

svorníky a síťovinou v hlubinném dole v USA. 

5,2 m 

1,0 m 1,0 m 1,0 m 1,0 m 
2,4 m  
ocelový svorník 

1,8 m  

sklolaminátový  

svorník 3 m 
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Obr. 7.3 Zajištění stropu a boků díla [20] 

7.5 Umístění havarijního materiálu a protipožárního zařízení 

Inertní kamenný prášek bude umístěn: 

a) 200 kg do 100 m od pracoviště 

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

Na důlním vodovodu Ø 100 mm budou instalovány: 

a) „B“ odbočky na začátku a konci SVO 

b) „C“ odbočky každých 40 m přímo na chodbě s pásovou dopravou uhlí a u 

  pohonů a vrátných stanic pásových dopravníků ve směru proti proudění  

  větrů.  

Hadicové skříně na raženém díle budou rozmístěny: 

a) u pohonů pásových dopravníků 

b) do 50m do čelby  

Hasicí přístroje schválených typů na raženém díle budou rozmístěny: 

a) u pohonů pásových dopravníků 
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b) lutnového prachového filtru 

c) chladícího zařízení 

d) elektrozařízení 

e) a čelbě raženého díla 

7.6 Hydrogeologické bezpečnostní opatření 

a) vzhledem k tomu, že se předpokládá převážně dovrchní vedení dobývek  

nebude odpadní potrubí instalováno. 

c) práce v blízkosti průzkumných vrtů - nafárání nelikvidovaných vrtů se  

  nepředpokládá. Pro práce v jejich blízkosti popřípadě jejich   

  nepředpokládanému nafárání se hydrogeologická bezpečnostní opatření  

  nestanovují. Pro práci v blízkosti nebo při přechodu všech výše uvedených 

  likvidovaných vrtů se hydrogeologická bezpečnostní opatření rovněž  

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

  ohrozí bezpečnost pracujících a provozu.   

d) nafárání tektonických poruch se předpokládá. 

e) vzhledem k dovrchnímu vedení dobývek nebudou čidla pro hlídání výšky 

  hladiny vody instalována. 
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8 NÁKUP STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ 

Z tabulky 8.1. je zřejmé, že náklady na zakoupení technologie s kolovým 

odtěžením mírně překračují náklady technologie s odtěžením kontinuálním. Přesto navrhuji 

použít technologii s kolovým odtěžením. Díky větší flexibilitě kolového odtěžení je 

výrazně vyšší výrubnost. Za předpokladu ponechání bezpečných horninových celíků se u 

kontinuálního odtěžení pohybuje výrubnost kolem 17%, u kolového odtěžení dosahuje 

22%. Největší zkušenosti ze světového hornictví jsou také z kolovým odtěžením. 

Kontinuální odtěžení je používáno jen výjimečně [19]. 

 

Tab. 8.1 Ceny strojního zařízení [20] 
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ZÁVĚR 

Diplomová práce se zabývá bezpoklesovým dobýváním v ochranných pilířích jam 

Dolu ČSM. Nejdříve je stručně popsána geologická charakteristika Dolu ČSM. Dále se 

práce věnuje způsobům dobývání v ochranných pilířích a navazuje popisem technologie a 

technických zařízení jedné z možností bezpoklesových metod dobývání, metody 

KOMORA-PILÍŘ se stabilními mezikomorovými pilíři. Důležitou část práce tvoří kapitola 

Dimenzování pilířů, podle které se stanoví velikost ponechaných uhelných pilířů a tím 

extrakční poměr, jenž je důležitým ekonomickým ukazatelem. Hlavní kapitolu tvoří 

způsob otvírky a návrh dobývání sloje č. 30 v ochranném pilíři jam závodu Sever Dolu 

ČSM. Následují kapitoly věnující se bezpečnosti a ochraně zdraví při práci jako jsou např: 

větrání, protizáparová opatření, likvidace prachu, atd. V poslední kapitole jsou uvedeny 

pořizovací ceny strojních zařízení. 
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