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Abstrakt 

Otázka podpatrového dobývání jako způsobu, kterým lze v určitých případech 

efektivně vytěžit uhelné zásoby, byla ještě nedávno předmětem diskuse. V současně době 

se ale jednotlivé těžební revíry v různých zemích na tento způsob přípravy uhelných slojí 

k dobývání orientují stále častěji.  

Obdobná situace je i v Ostravsko-karvinském revíru (dále OKR), kde podpatrové 

dobývání v současné době převládá. V disertaci se posuzují jednotlivé aspekty této metody, 

zejména z toho hlediska, jak lze zvýšit její bezpečnost a efektivnost.  

 

Klíčová slova 

Podpatrové dobývání, sloj, hmotnost zásob, větrní zkrat, jáma, překop, otvírka, 

příprava, náklady na přípravu, ekonomika, způsob přípravy. 
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Abstract 

Question of under level mining like the way that in certain cases can effectively 

exploit coal reserves, has been recently discussed. At the same time period, but preserve 

collieries in different countries this method of cooking coal seams for mining more and 

more. A similar situation exists in the Ostrava-Karviná Mining District where under level 

mining at the moment prevails. The dissertation examined various aspects of the method 

particularly in terms of how to improve its safety and effectiveness. 

 

Key words 

 Mining under level, seam, mass of reserve, short circuit, shaft, drift, development, 

opening, expense on opening, economy, way of opening.  
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Úvod a cíl práce 

 

V předložené práci se posuzuje stav, v jakém se dnes nachází způsob podpatrového 

dobývání z hlediska přípravy ložiska, bezpečnosti, větrání, mikroklimatu, únikových cest 

a ekonomiky. Hlavní cíl práce spočívá ve zhodnocení výhod a nevýhod všech uvedených 

hledisek. Na základě dosavadních zkušeností a zhodnocení problematiky jsou pak 

doporučeny možnosti, které by měly přispět k vyšší efektivnosti a bezpečnosti tohoto 

způsobu dobývání. Po uvedení základních zákonitostí, které souvisí s aplikací 

podpatrového dobývání, je řešena konkrétní situace při dobývání porubu ve sloji č. 112, 

na Dole Paskov v Ostravsko-karvinském revíru (OKR). Při řešení způsobu otvírky 

a přípravy porubů ve sloji č. 112, byly konkrétně zhodnoceny všechny důležité aspekty 

zvoleného postupu. Vzhledem k aktuálnosti tohoto způsobu dobývání na dolech 

Ostravsko-karvinského revíru (OKR), ale i jinde ve světě, přináší provedené hodnocení 

komplexní pohled, jak je třeba posuzovat metodu v  důlních podmínkách.  

Cílem práce je zjištění všech okolností, které jsou významné pro efektivní a 

bezpečný postup při podpatrovém dobývání. Ke zpracování disertační práce jsem zvolil 

metodu ekonomického srovnání a metodu analýzy bezpečnostních rizik. Podrobným 

rozborem všech vlivů, které se vyskytly při otvírce a přípravě zmíněné sloje, jsem navrhl 

opatření pro podpatrové dobývání. Jejich zhodnocení, a to z kladného i případně 

problematického hlediska, poskytuje možnost správné orientace při aplikaci podpatrového 

dobývání v jiných podmínkách. V tom spatřuji konkrétní přínos doktorandské disertační 

práce. Z tohoto hlediska může mít práce význam pro praxi i rozvoj vědního oboru. 
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1 Základní úvahy o aspektech dobývání pod patrem 

 

Starší práce, které se uvedenou problematikou zabývaly, při rozhodnutí o aplikaci 

podpatrového dobývání vždy přihlížely k celkové důlně-geologické situaci. Zjednodušeně 

to vyjadřuje obrázek 1, převzatý a upravený podle [1]. 

 

Obrázek 1 Schéma jednoho možného způsobu podpatrového dobývání [1]. 

Charakteristickými rysy podpatrového dobývání ve srovnání s převažujícím 

klasickým způsobem dobývání, jsou především rozdílné systémy otvírky a přípravy 

předmětných oblastí a slojí, které pak podmiňují i zavedení méně obvyklých způsobů 

větrání. Účinné a vyvážené ovětrání podpatrových pracovišť, ražeb i dobývek, má 

rozhodující vliv na minimalizaci potencionálních bezpečnostních rizik s podpatrovým 

dobýváním spojených.  

Za klasické podpatrové dobývání z hlediska větrání je považováno situování porubů 

pod posledním vtažným patrem, kdy úvodní větry jsou pro poruby přiváděny z vtažného 

patra úpadně a výdušné větry odváděny dovrchně na totéž nebo vyšší patro. Do druhé 

skupiny, tzv. porubů provozovaných v režimu podpatrového dobývání, se řadí poruby 

s úpadním vedením větrů přes porub. Přitom je nutno poznamenat, že takto zařazené 

poruby nemusí být situovány pod úrovní nejnižšího úvodního patra, avšak bezpečnostní 

opatření pro jejich provoz jsou obdobná jako ve skupině prvé. 

Důvody vedoucí k rozhodnutí realizovat podpatrové dobývání spočívají jednak ve 

snaze vydobýt zbytkové zásoby uhlí pod úrovní posledního otevřeného úvodního patra bez 
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prohlubování vtažné jámy a jednak ve zlepšení mikroklimatických podmínek a snížení 

prašnosti v porubech a na těžních třídách prostřednictvím úpadního vedení větrů 

v porubech a jejich odvodu podél závalu předmětných porubů. 

Pro rozhodovací proces a případném zpracování projektu otvírky, přípravy a 

dobývání v oblasti podpatra, jsou nezbytné zejména následující podklady: 

 výpočet dobyvatelných zásob pod úrovní posledního úvodního patra a 

předpokládaná hloubka jejich exploatace, 

 zařazení oblasti podpatra z hlediska důlních otřesů, dobývaných slojí z pohledu 

nebezpečí průtrží uhlí a plynů a stanovení míry nebezpečí vzniku samovznícení 

uhlí „M“ pro vedení důlních děl,  

 předpokládaná plynodajnost dobývaných slojí, 

 výsledky vrtného geologicko-tektonického průzkumu zájmové oblasti podpatra, 

 zpracovaný návrh otvírky, přípravy a podpatrového dobývání, 

 variantní výpočty důlní větrní sítě s napojenou předmětnou podpatrovou oblastí 

dolu, včetně ověření potřebného výkonu hlavních důlních ventilátorů k zajištění 

efektivního větrání celé větrní oblasti výdušné jámy, 

 výpočet předpokládaného mikroklimatu na pracovištích podpatra s návrhem 

případného snížení teploty větrů prostřednictvím umělého chlazení větrů, jehož 

podkladem je zpracovaná výhledová tepelná bilance v zájmové hloubce, 

 posouzení případné možnosti efektivní degazace oblasti podpatra ve vztahu ke 

kapacitě stávající degazační stanice, 

 posouzení kapacity čerpacího systému pro odčerpání případných zvýšených 

průtoků důlních vod z oblasti podpatra, 

 porovnání nákladů na otvírkové, přípravné a dobývací práce při klasické otvírce 

patra prohloubením úvodní jámy nebo realizací slepé úvodní jámy (šibíku), 

s náklady ke zřízení a provozování podpatra, 

 soupis všech potencionálních bezpečnostních i provozních rizik spojených 

s realizací konkrétního podpatrového dobývání s návrhy způsobů jejich 

minimalizace. 

Důsledná podrobná analýza všech zvýšených bezpečnostních rizik a jejich 

vzájemných souvislostí při realizaci podpatrového dobývání umožní minimalizaci těchto 
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rizik, tzn., že preventivně přispěje k omezení nebo i zabránění vzniku mimořádných 

událostí. 

Záměr vyprojektovat a zrealizovat podpatrové dobývání musí být zakomponován 

do dlouhodobých výhledů konkrétního dolu a konzultován se zástupci státní báňské 

správy. 

Zhodnocení důlně-geologické situace je tedy hlavním činitelem, pro rozhodnutí o 

způsobu přípravy. Okolnost, v které části důlního pole se nacházejí zásoby pro uvažované 

dobývání, ovlivní délku důlních otvírkových děl a tím i ekonomickou efektivnost. Pokud 

budou zásoby soustředěny ve větší vzdálenosti od svislých jam, pak jsou výhody dobývání 

pod patrem jednoznačné. Pro takové posouzení je nutno zjistit náklady na díla potřebná 

k přípravě podpatrového dobývání a současně náklady potřebné na díla pro klasickou 

otvírku, prohloubením jam. Z tohoto porovnání se pak dá najít způsob, který přinese menší 

náklady na otvírku a přípravu. 

V [2] je uveden hypotetický příklad, který dokazuje, že v jisté konfiguraci důlního 

pole, jsou náklady klasickým způsobem výhodnější při otvírce zásob nad 150 000 t. Je to 

však jen velmi obecný závěr a každá konkrétní situace musí být posouzena samostatně. 

Současné trendy, kdy došlo k modernizaci zařízení pro těžbu podpatrem, zejména 

zařízení pro dopravu těživa, dopravu materiálu i osob, umožnily volit kratší délky šikmých 

děl, kterými se podpatro zpřístupňuje. 

Zároveň došlo ke zlepšení kontrolního systému, který monitoruje případné rizikové 

stavy podpatrového dobývání. Za takové se považoval možný zkrat větrů na patře, které 

bylo současně vtažné i výdušné. Protože se také sleduje i koncentrace nebezpečných plynů 

na důležitých místech oblasti, je tak pro eventualitu větrního zkratu k dispozici dvojí 

kontrola. 

Obdobným způsobem monitoringu lze zjistit a včas omezit případné vznícení 

v oblasti podpatra. Vzníceni v podpatře bylo také zařazováno mezi rizikové zdroje, protože 

se s ohledem na útěkové cesty obtížněji řešila havarijní situace. Nové prostředky pro 

dopravu mužstva představují pokrok i v této oblasti. 
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Za další rizikový faktor se považovalo zatopení pracovišť vodou, jejíž odčerpání 

z oblasti připravené pod patrem bylo složitější. Moderní čerpací technika s automatickým 

sledováním hladiny však řeší i tento problém. 
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2 Definice podpatrového dobývání a jeho základní zákonitosti 

 

Podpatrovou těžbou se rozumí dobývání těživa pod úrovní patra, přivádějícího do 

dolu čerstvé větry. Bezpečnostní předpis neobsahuje přesnou definici, nicméně se dotýká 

pojmu a jeho obsahu v celé řadě paragrafů platných vyhlášek [3]. V [3], §91 odst. 1 je 

stanoveno: „ Vtažné větry musí být vedeny na příslušné patro nebo nejhlubší místo a odtud 

nejkratší větrní cestou k porubům.“ V odst. 2 pak: „Výdušné větry musí být vedeny 

vodorovně nebo vzestupně. Úpadní vedení těchto větrů je dovoleno za podmínky, že 

rychlost větrního proudu bude vyšší než 0,6m/s a budou splněny požadavky § 182 odst. 1, 

písm. b)". Tento § upravuje podmínky vybavení důlního díla nehořlavou výztuží v jejich 

délce (odst., a, b, c, d, e), § 175 pro ústí hlavního důlního díla (HDD) a jeho výstroj, ale i 

pro vrty, komíny, slepé jámy a šibíky, nouzové průchody do vtažných důlních děl, ústících 

na povrch a pro dělicí stěny ve vozovnách a skladech hořlavých hmot. 

Zvláštní opatření pak stanoví předpisy pro větrní oddělení v podpatře, vzájemná 

oddělení proudů uvnitř takového větrního oddělení, izolace jednotlivých větrních proudů, 

opatření pro pásovou dopravu atd. [3, 4, 5]. 

U podpatrového dobývání je stabilita větrání významně ohrožena zkratovými 

podpatrovými propojeními a nebezpečím zvratu důlních větrů v důsledku termických změn 

v úvodních dílech. Ustálené termodynamické poměry větrní sítě dolu jsou působením 

důlního požáru a nedýchatelnými zplodinami, náhlou exhalací metanu při důlním otřesu 

nebo průtrží uhlí a plynu narušeny. 

Hodnocení změn ve větrání v důsledku těchto mimořádných událostí přispěje k 

posouzení s tím spojených možných rizik, lokalizaci jejich zdrojů, vymezení ohrožené 

oblasti, umožní určit způsob záchrany osazenstva a zhodnotit uplatněná opatření ke zdolání 

mimořádné události. 

Analýza větrní sítě hlubinného dolu v režimu podpatrového dobývání založená na 

matematickém modelování nestacionárních procesů se stává nedílnou součástí monitoringu 

větrání činných dolů Ostravsko-karvinského revíru, (OKR). Umožní predikci a hodnocení 

náhlých změn větrání a přispěje k operativnímu posuzování mimořádných stavů vedoucím 

likvidace havárie. Předností tohoto způsobu jsem využil i v disertační práci a s použitím 
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programu VentGraf, jsem posuzoval důležité stavy ve větrní síti Dolu Paskov v OKR. [4, 

5, 10]. Program VentGraf je určen pro modelování poměrů ve větrních sítích a je 

k dispozici na Institutu hornického inženýrství a bezpečnosti Hornicko-geologické fakulty 

VŠB – TU Ostrava. 

 

2.1 Důvody použití podpatrové těžby 

 

Při řešení podpatrové těžby je nutno respektovat následující zásady: 

 bezpečnostní předpis uznává jako důvod racionální vydobytí zbytku zásob 

užitkového nerostu pod úrovní posledního patra, 

 nedostatek investičních kapitálových prostředků na výstavbu hlavních důlních děl, 

 chybějící čas na výstavbu hlavních důlních děl (HDD) a potřeba rychlého zahájení 

dobývání v ložisku, 

 u hlubokých dolů řešení klimatických problémů využitím úpadního vedení 

čerstvých větrů s lepšími klimatickými vlastnostmi (teplota, vlhkost), [8, 9], 

 pro řešení ochrany zdraví před účinky vysoké nebo zdraví nebezpečné prašnosti - 

čerstvé a čisté bezprašné větry vedeny úpadně a odtěžení spolu s odváděním prachu 

výdušnými cestami s omezením pobytu osazenstva v nich, 

 pro řešení těžení ložiska s mimořádnými přítoky vod s částečným ukládáním vod 

ve vydobytém prostoru, případně řešení ukládání plynů s větší hustotou nežli je 

vzduch ve stařinách, (možné řešení pro C02 apod.), 

 nejnovější poznatky boje proti důlním otřesům vybízejí k využití myšlenky 

neponechávat žádné ochranné pilíře jam a hlavních důlních děl, (HDD) a teprve po 

vyrubání zásob ve skupinách ohrožených slojí a doznění účinků poddolování 

(maximální účinky do 5 let po odrubu), pak přikročit v odlehčeném masivu k 

výstavbě HDD, zejména hloubení jam. Technické prostředky a vývoj technologií 

jak dobývání, tak hloubení a ražení tento postup umožňují. 

 

 



Václav Dorazil: Ekonomika a bezpečnost podpatrového dobývání 

2012   18 
 

2.2 Vydobytí zásob pod úrovní posledního patra 

 

Zásoby vyhrazeného užitkového nerostu jsou vydobyty po nejnižší patro a zbytek 

zásob pod patrem je dosažitelný z nejnižšího patra jednoduchou otvírkou bez prohlubování 

kterékoliv z jam a je možné jejich úplné vytěžení. BP toto řešení připouští za určitých 

podmínek - jedno větrní podpatrové oddělení, isolace větrních proudů, vedení odtěžení 

přes objekty, nehořlavá výztuž na větrních cestách, přípravné hráze, atd. Tato metoda byla 

využívána pro vydobytí zbytku zásob pod patrem na závodech Dolu Julia Fučíka - Dolem 

Ludvík ve III. ležaté sloji, při zachování plného provozu obou hlavních jam, nebo i na 

jiných závodech podniků v OKR. Už v průběhu minulých let v OKD docházelo k 

opožděné výstavbě a prohlubování jam a šibíků z důvodů nedostatku investičních 

prostředků. Proto i v minulosti byla v různé míře aplikována podpatrová těžba. 

 

2.3 Zvláštní způsob otvírky ložiska v malé hloubce 

 

Otevření mělce uloženého ložiska z povrchu racionální otvírkou úklonnými HDD 

z povrchu, je široce využíván u hornicky vyspělých zemí - USA, Austrálie, Kanady, 

Argentiny, Číny, Indonésie i u ostatních zemí jako Indie, Afghánistánu, Pákistánu apod. 

Metoda je uplatňována u mělce uložených ložisek uhlí (zpravidla do 300 m pod 

povrchem). V USA jsou nehluboké doly zakládány s cílem zahájení dobývání a rychlého 

využití prostředků co nejdříve a HDD jsou vyhlubovány teprve po ověření efektivnosti 

práce na ložisku. 

Chybějící čas na výstavbu HDD byl charakteristický pro válečná období. Typické 

to bylo zejména pro Rusko. Když se významný revír Donbas stal součástí Ukrajiny, bylo 

nutno v co nejkratší době rozvinout těžbu v ložiscích za Uralem (Karaganda, Kuzbas) a v 

evropské části Vorkuta. Bylo proto přistoupeno k nejjednodušší otvírce z povrchu bez 

HDD jen úpadnicemi ve slojích a ražbami s dvojitými předky [10]. 

Aplikovatelná je tato metoda i v podmínkách českého hornictví, jestliže by vznikla 

potřeba rychlé přípravy zásob uhlí k užití a nebyla by možnost rychlého nastartování 

vyšších objemů těžeb v klasických revírech. K dispozici by mohly být zásoby ponechané v 
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ohradnících opuštěných jam. Podle určitých odhadů by se mohlo v ochranných pilířích jam 

OKR nacházet až kolem 400 mil. tun zásob. 

V úvahu je zapotřebí vzít skutečnost, že obchodní skupina uhlí na převážné části 

karvinských dolů je 34, kdežto na ostravských dolech především obchodní skupina 35, 

významně kvalitní koksovatelné uhlí. Z hlediska mocnosti je průměrná mocnost 

karvinských uhelných slojí vázaných v ohradnících cca 2 m, kdežto v ostravských vrstvách 

0,7 m. Prozkoumání zásob je velmi dobré, protože byly ověřeny všemi druhy hornických 

děl. Jde tedy o zásoby podmíněně bilanční a bilanční v kategoriích B, C1 a C2. 

 

2.4 Nedostatek investičních prostředků pro výstavbu dolů nebo jejich pater 

 

Rozpočtové náklady klasické otvírky patra nebo dokonce nového dolu jsou často za 

rámcem možností dnešních investorů. Proto se již dnes přistupuje ve větším měřítku k 

úsporným variantám otvírky patra, nebo extensivní cestou propojování dolů s cílem 

zpřístupnit zásoby vedlejších dolů z hlubších pater dolů sousedních (Důl Karviná ). 

Metoda podpatrové těžby je v záměrech těžařů obsažena v projektech vydobytí sedlových 

slojí pod stávajícími patry. 

Srovnání náročnosti otvírky podpatra s klasickou otvírkou nového patra na základě 

konkrétního příkladu není za současných podmínek bohužel možné. Poslední hloubení jam 

na Dole Frenštát nebo jam na Dole Slaný je zatíženo mimořádně vysokými vícenáklady na 

řešení mimořádných událostí, které se vyskytly při jejich hloubení. V případě Frenštátu šlo 

o destrukci jámového stvolu při přechodu vrstev, porušených strukturami hornin 

geologickými procesy nasunu beskydského příkrovu na původní terén. V případě Dolu 

Slaný šlo o opakované masivní průtrže C02 s horninou, s výhozem velkého objemů plynu a 

hornin, s devastacemi hloubících a těžních zařízení. 

Klasická otvírka s hloubením či lépe s prohlubováním stávajících jam ať s celíkem 

nebo klasickým způsobem nebo s podfáráním a předvrtáním na volně zvolenou hloubku 

100 m má navíc problém sladění využívání jam k potřebám provozu a investiční činnost. 

Otvírka zahrnuje samozřejmě i výstavbu děl, spojených s využitím jam - ku příkladu 

vybudování zásobníků sběrných na vozíkovém oběhu či u výsypu sběrných dopravníků, 

výstavbu vlastní skipové stanice s odměrným zásobníkem a potřebnou soustavu komor pro 
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technologické strojní a elektrifikační komponenty skipového těžení. U jam s těžením 

klecovým to znamená dostatečně dimenzované náraží s vozíkovými oběhy, komorami pro 

nástup a výstup mužstva do klecí a podobně. 

Otvírka podpatrovým překopem obsahuje vlastní hlavní důlní dílo (HDD), jeho 

strojní vybavení, (zpravidla pásová doprava těživa a zařízení pro dopravu materiálu a 

mužstva). 

Pokus o srovnání nákladů na otvírku, vztažených na 1 bm HDD k otvírce zásob pod 

stávajícím patrem, vede k výsledku 50 až 70 násobku nákladů na zpřístupnění zásob při 

klasické otvírce oproti nákladům na podpatro. l když pouhé srovnání potřebné délky jámy s 

úpadním překopem při zachování úklonu, vhodného pro aplikaci pásového odtěžení 

znamená téměř 4 násobek délky překopu oproti délce jámy.  

Metodika nákladového srovnání podle posledních dokumentů, platných pro OKD 

[9], je nepoužitelná pro jiný přístup k hodnocení otvírky, které jsou zásadně vztahovány ke 

konkrétním zásobám otvíraného patra a jeho předpokládané životnosti. Pro orientační 

stanovení investiční náročnosti otvírky patra v závislosti na důlně geologických 

podmínkách těžby uhlí a při řešení problémů, souvisejících s volbou varianty otvírky patra, 

je doporučeno užití nomogramů, které však neuvažují s podpatrovou otvírkou a obsahují 

jen parametry horizontální otvírky bez nákladů na hloubení, vystrojení a vybavení 

přístupových jam. 

Navíc metodika byla zpracována za jiných ekonomických poměrů, financování 

výstavby a dodavatelsko-odběratelských vztahů a při existenci domácích dodavatelů 

speciálních prací (hloubení, strojní dodávky apod.). 

Přes určité výhrady k [9] lze využít závěry této práce, které mají platnosti i v 

nových podmínkách (s přehodnocením uvedených nákladových cen). 

Celkové důlní investiční náklady na otvírku patra vztaženy na uhelné zásoby se na 

každých 100m hloubky u pater s karvinskými slojemi zvyšují o 3,36 Kč na 1t vytěžitelných 

uhelných zásob a u pater s ostravskými slojemi o 16,72 Kč na 1t vytěžitelných zásob. Při 

stanovení investičních nákladů otvírky pater, kdy se otvírají sloje karvinské i ostravské, je 

nutné postupovat vždy metodou faktorové analýzy. Na každých 100m hloubky se celkový 

výlom investičních důlních děl zvyšuje o 1,07 m
3
 u karvinských slojí a o 6,8 m

3
 u pater s 

ostravskými slojemi. Za každých 100 m hloubky se zvyšují celkové důlní investiční náklady 
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na 1 m
3
 celkových výlomů u pater s ostravskými a karvinskými slojemi o 127,2 Kč, hloubce 

700m jsou důlní stavební náklady na m
3
 3 863,59 Kč, a v hloubce 1000m 12 450,25 Kč. U 

projektované roční čisté těžby z patra za každých 100m hloubky se zvyšují investiční 

náklady na otvírku patra o 90,57 Kč na 1t projektované roční čisté těžby z patra, u pater s 

karvinskými slojemi a o 201,7 Kč u pater s ostravskými slojemi [6, 9]. 

Každé srovnání obou základních variant tedy musí vycházet z řešení konkrétního 

projektu a jeho variantního provedení. Pro úvahy o vhodnosti je tedy nutno vycházet z 

provedeného odhadu nákladovosti, uvedeného výše. Zdůrazňuji, že odhad je zatížen 

nepřístupnosti jakýchkoli současných podkladů a může být ovlivněn také výsledkem dnes 

požadovaných výběrových řízení. 

V každém případě je rozdíl nákladů výhodnější při otvírce zásob podpatrovým 

způsobem. 

 

2.5 Chybějící čas na výstavbu HDD a potřeba rychlého zahájení dobývání 

 

Čas je pravděpodobně hlavním důvodem vedle kapitálových nákladů na volbu 

způsobu otvírky patra.  

Při klasickém hloubení je měsíční postup hloubení cca 50 m. Při podfárání 

stávajících jam je zapotřebí započíst dobu ražby překopu do podfárání, zařízení staveniště 

pro hloubení - odhad nejméně 3 až 5 měsíců. Na 100 m hloubky je tedy čas hloubení stvolu 

s přípravou nejméně 5 až 7 měsíců. Vystrojení jámy je odhadováno na 3 měsíce, celkem 

tedy 10 měsíců. Ražba náraží, komor, zásobníků a vozíkových oběhů, plnicí stanice skipu 

a potřebné strojní vybavení se odhaduje na 12 až 15 měsíců. Navazující horizontální 

otvírka překopy nejméně 6 měsíců, propojení jámy s přeložením odtěžení na nové patro s 

potřebnou výlukou v těžbě v rozsahu týdne - 3 měsíce (rozebrání celíku resp. povalů, 

propojení výstroje apod.). Celkem lze očekávat čas 2 až 2,5 roku pro otvírku nového patra. 

Otvírka podpatra zahrnuje vyražení 4 násobné délky otvírkového překopu úvodního 

a výdušného, (možná současnost) při průměrném postupu 6m/den - cca 4 měsíce, potřebné 

vystrojení a vybavení 2 měsíce. Lze důvodně očekávat, že otvírka podpatra může být při 

dobré organizaci uskutečněna za 6 až 8 měsíců. 
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Otvírka zásob ochranných pilířů jam a závodů, zmíněných v bodě výše, je možná 

rovněž metodami, které jsou známy ze zemí s vyspělým hornictvím pomocí otvírky z 

povrchu úklonnými jamami, resp. překopy u zásob do hloubek 300 m. Jsou k dispozici 

podklady výpočtu zásob v ochranných pilířích podle hloubek na jednotlivých dolech OKR 

a lze tedy poměrně snadno určit, které zásoby by přicházely v úvahu. U těchto otvírek lze 

předpokládat i podpatrové dobývání k racionálnímu vydobytí zásob pod horizontem paty 

otvírkového úklonného HDD. 

U zásob pod hloubkovou úrovní 300 m lze předpokládat možnost vydobytí 

kombinovaným způsobem, tj. zčásti nad patrem s úpadním vedením výdušných větrů na 

nejbližší horizont, otevřený v činném dole a dílem podpatrové k horizontu úsporně 

otevřeného patra znovuotevřením kupř. některého z bývalých pater. Je možné počítat i s 

překlenutím mezipatrové výšky do 300 m, což je technicky řešitelné. 

Otvírka zásob pod posledními činnými patry je předpokládána podpatrově pod 

úrovní nejnižšího stávajícího horizontu. 

Otvírka zásob uložených mělce (do 300 m ) pod povrchem je metodou ověřenou na 

zahraničních dolech, jak bylo již výše uvedeno a lze u ní rovněž předpokládat racionální 

vytěžení zásob i podpatrově. 

 

2.6 Řešení klimatických problémů využitím úpadního vedení čerstvých větrů 

 

U hlubokých dolů je úpadní vedení čerstvých větrů s lepšími klimatickými 

vlastnostmi (teplota, vlhkost), řešením klimatických problémů.  

Doly, které přicházejí v úvahu pro uplatnění podpatrové těžby pod stávajícími 

horizonty, mají založená patra v hloubkách, pro něž platí problematika spojená s pojmem 

hlubokých dolů. Geotermický stupeň způsobuje, že teplota hornin v karbonském masivu 

již překračuje 40°C a je zapotřebí uplatňovat rozsáhlá opatření v klimatizaci pracovišť, aby 

nebylo nutno zkracovat efektivní pracovní dobu v rozsahu, který by ovlivnil efektivitu 

dobývacích a razících prací. 

Dříve prosazované záměry v centrální klimatizaci pater a klimatizaci z povrchu 

vzaly postupně za své a současný stav je charakterizován širokým užíváním úsekové a 
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místní mobilní klimatizace k dosažení pracovní pohody. Stále narůstá problém odvodu 

kondenzačního tepla. 

U záměru otvírky podpatra je kontraproduktivní rychlost provedení otvírky, protože 

tvorba vyrovnávacího tepelného pláště je kromě jiných závislostí - především času - pro 

vytvoření a vznik tohoto stabilního pláště. Podle [7] je poměrně široký stabilní 

vyrovnávací plášť již vytvořen v okolí stvolu jam. 

V úvahách o potřebě klimatizace je však zapotřebí vycházet ze základních poznatků 

o teple a jeho šíření, teplotách a geotermickém stupni a teplotním gradientu. 

 

2.7 Geotermický stupeň a teplotní gradient 

 

Závislost nárůstu teploty hornin s hloubkou je vyjadřována geotermickým stupněm, 

jehož převrácená hodnota je teplotní gradient (m/°C ), představující přírůstek teploty v °C 

na 1m hloubky. Stálý růst teploty počíná od neutrálního pásma, které leží v hloubce, v níž 

jsou utlumeny vlivy roční povrchové teploty. 

Souhrnně lze říci, že nejvyšší teploty hornin ve srovnatelných hloubkách jsou na 

okraji revíru (sever a jih). Ve středu jsou srovnatelné teploty nižší asi o 5°C ve srovnatelné 

hloubce 500 m.  

Přestup tepla do větrního proudu je uskutečňován vedením a to v tzv. mezní vrstvě 

při stěnách důlního díla (DD), kde je proudění prakticky laminární, téměř jako by ovzduší 

bylo v klidu. Teprve teplo předané z mezní vrstvy do větrního proudu se dále šíří 

prouděním, znamenajícím rychlé vyrovnávaní teplot větrů v profilu DD. Součinitel 

přestupu tepla je velmi složitou funkcí mnoha veličin charakteristických pro vyšetřovaný 

plyn, jako jsou rychlost proudu, tepelná vodivost, objemové teplo, vazkost, a hustota. 

Jednotkou součinitele přestupu tepla je Wm
-2

*K
-1

. Ve skutečnosti je však určení 

koeficientu obtížné proto, že teplota stěn DD není totožná s teplotou v masivu, neboť pro 

vznik tepelného toku je nutný teplotní spád ve směru šíření tepla. Sdílení tepla sáláním 

chápeme jako vyzáření tepelné energie povrchu sálajícího tělesa - uhelného boku. 

Horniny mají charakteristické veličiny ovlivňující teplotní a tepelné změny a 

vlastnosti té které horniny. Velikost uvedených tepelných parametrů je ovlivněna 
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mineralogickým složením, petrografickou stavbou, strukturou, texturou a diagenezí, 

pórovitostí a vlhkostí hornin. 

Kromě geotermického stupně a výše uvedených zdrojů jsou pro klima na 

pracovištích významné místní zdroje tepla a chladu. Za zdroj chladu je možno považovat 

vliv expanze stlačeného vzduchu. Praktická měření prokázala, že stlačený vzduch přichází 

na pracoviště se zhruba stejnou teplotou jako úvodní větrní proud. Vlivem expanze na 

výfuku z pracovního stroje se může stát zdrojem místního ochlazení. V konečném součtu  

se však práce poháněného stroje opět mění v teplo a tepelný ekvivalent vykonané práce se 

rovná chladicímu efektu expandujícího vzduchu. Výjimkou jsou některé vzduchové 

motory u stacionárních zařízení a v určitých podmínkách (například vrátky). Opačně zdroji 

oteplení jsou elektrické motory, elektrické ventilátory, potrubí stlačeného vzduchu, potrubí 

pro odvedení odpadních vod, silové a komunikační kabely apod. Velký vliv má oxidace 

uhelné hmoty, vliv tepla těženého uhlí, dýchání a odpařovací teplo, oxidace biolátek a 

odpadů. 

Dalším problémem pro pracovní pohodu je obsah vlhkosti v důlních větrech, který 

se mění jak v závislosti na ročním období již na vstupu do dolu, ale zejména odpařováním 

volné vody na hladinách (louže, nezakryté stoky, výtoky vod ze stařin a z masivu apod.). 

Zásadním opatřením, snižujícím požadavky na náročnou klimatizaci, je uplatnění 

úpadního vedení větrního proudu. Způsob spočívá v přivedení úvodních větrů na vyšší 

patro nejkratší cestou k pracovištím, úpadní vedení větrů dobývkami a odvedení 

výdušného proudu po spodním patře. 

 

2.8 Výhody úpadního vedení větrů 

 

Za výhody úpadního vedení větrů považujeme především přivedení relativně 

chladnějšího a suššího ovzduší bez ovlivnění místními zdroji tepla na pracoviště. Za místní 

zdroje, které byly odděleny od úvodního větrního proudu lze zařadit elektrické motory na 

odtěžení z porubů (těžba svedena na spodní horizont), oddělení příslušné silové kabeláže, 

oddělení systému čerpaných odpadových vod, odstranění zdrojů tepla z odtěžovaného uhlí, 

snížení odpařování volné vody za předpokladu odvedení volných vod na nižší horizont. 
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Výsledkem řešení je snížení požadavků na úsekovou, patrovou a mobilní 

klimatizaci oproti klasické otvírce patra. 

 

2.9 Nevýhody úpadního vedení větrů 

 

Rozdílná hustota vzdušin ve větrním proudu oproti hustotě metanu a vodní páry, 

působící svou silovou výslednicí proti směru proudění. Metan se shromažďuje ve 

vícevýlomech, kterým nelze zcela zabránit a často ani je vhodně vyplnit. Problém souvisí 

jednak s kvalitou ražby DD, odpovědností a důsledností kontroly při vlastní ražbě a 

zejména pak při přejímce vyraženého DD, ale i s vlastnostmi hornin v hloubkách. 

Metan vystupuje ze stěn DD, boku porubu i ze stařin a vytváří jednak výplň 

vícevýlomů, ale při výstupu do sféry laminárního proudění větrů při stropu a stěnách tvoří 

velmi soudržné metanové vrstvy, které postupují podél stěn a zejména stropu proti směru 

proudění. Tyto vrstvy postupně i po značných délkách výskytu turbulencí se „ rozmývají " 

do větrního proudu. Metanová vrstva je stratifikovaný útvar, který má od okraje styku s 

turbulentním proudem koncentraci od 0 do 100% a způsob jejího „ rozmytí" do větrního 

proudu je po jednotlivých stratifikovaných vrstvách. Metanovou vrstvu tak lze nalézt i ve 

větších vzdálenostech od zdroje výstupu. 

Nebezpečí vrstvy spočívá v možnosti jejího zapálení, kdy postupně odhořívá 

rychlostí odpovídající zpočátku explosivnímu hoření, která však může a také v mnoha 

případech přešla do explosivního hoření s výbuchem. 

Problém rovněž může tvořit i ve vlastní přípravě bloků ražením chodeb v 

proměnlivých mocnostech sedlových slojí, které k dobývání podpatrem přicházejí zejména 

do úvahy. Ražba díla po počvě s ponecháváním lávky uhlí nad stropem důlního díla (DD) 

je pro vznik nadvýlomů prvním předpokladem. Nelze ale bezpečně vyloučit vznik 

nadvýlomů v podmínkách ražby pod stropem sloje, která navíc hrozí sníženou stabilitou, 

zvedáním počvy při předporubním tlaku a v případě vzniku důlních otřesů hrozí i zatlačení 

profilu se ztrátou stability výztuže. Ražba s ponecháním uhlí, ať pod stropem či v počvě, 

vždy hrozí nebezpečím vzniku endogenního zahoření při rozdrcení a nevytěžení ponechané 

lávky uhlí. 
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2.10 Možnosti řešení problémů při úpadním větrání 

 

Metanové vrstvy - eliminace problému nebo alespoň jeho ovlivnění - lze řešit 

úpravami podél stěn DD vhodnými opatřeními pro zvýšení turbulence větrního proudu. 

Některé způsoby zvýšení turbulence již nastínil v základní učebnici větrání Skočinskij s 

Komarovem. Prostředky odpovídaly době vzniku učebnice, ale na podobném principu je 

třeba hledat řešení modernějšími prostředky. 

Metody injektáže výplňových hmot za výztuž by mohly snížit rizika z existence 

vícevýlomů. 

Snížení exhalace metanu a tepla ze stěn DD by mohly pomoci řešit obložení stěn 

materiály snižujícími výstup plynu jeho svedením do míst stálého odběru a rozptýlení 

řízeně do větrního proudu, respektive při odpovídající koncentraci do degazačního potrubí. 

Degazace boků DD jako součást prevence by měla být doplněním technologických 

postupů v ražbě DD.  

 

2.11 Snížení emise tepla z místních zdrojů 

 

Předpoklad tepelné izolace rozvodů stlačeného vzduchu a odpadních vodních 

potrubí buď volbou vhodného materiálu potrubí, nebo ochranným nátěrem, snižujícím 

převod tepla. 

Chlazením (nuceným) elektrických motorů a vhodnou volbou skříní převodovek a 

jiných zdrojů tepla u elektrozařízení. 

Kapotáž elektrických ventilátorů. Zakrytí vrchních větví dopravníků, snižujících 

emisi tepla do okolí, ale zároveň umožňujících vizuální kontrolu a odstraňování poruch. 

Zásadním opatřením pak je již zmíněné umístění místních zdrojů tepla do výdušného 

proudu na nižším horizontu. 

Zabezpečit dopravu lidí a materiálu zásadně v čerstvých úvodních větrech a snížit 

tím expozici živé síly. 
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2.12 Ochrana zdraví před účinky vysoké prašnosti 

 

Pro řešení ochrany zdraví před účinky vysoké nebo zdraví nebezpečné prašnosti 

jsou důležité čerstvé a čisté bezprašné větry.  

Zdroje prašnosti je třeba spatřovat především v rozpojovacím procesu v porubu, v 

řízení stropu pomocí zavalování nebo zakládání vydobytého prostoru. Mimořádným 

zdrojem je vlastní porubový dopravník a sběrný dopravník s drtičem uhlí, doprava po 

dopravních pásech, přesypy na dopravní cestě a soustava zásobníků včetně odměrného 

zásobníku před skipem a manipulace s těživem při skipovém těžení. 

Úpadní vedení větrů s umístěním všech uvedených zdrojů do výdušných cest na 

spodním patře vyřeší ve velké míře všechny uvedené problémy. 

Při podpatrovém způsobu je možno umístit zdroje tepla, vlhkosti a prašnosti do 

výdušného proudu na spodním patře. To ovšem vyvolává mimořádné požadavky na 

monitoring obsahu metanu, škodlivin, teploty a možného místa exogenního a endogenního 

požáru v celé délce výdušného proudu. Kromě míst přímo požadovaných BP by bylo 

zapotřebí věnovat maximální pozornost pásovým pohonům, přesypům, napínacím 

stanicím, místům soustředěného ovládání elektrifikační soustavy. Zejména zásobníky, 

jejich kontrola a větrání uvnitř a nad plnicím místem, by si vyžadovaly mimořádnou 

pozornost (viz výbuch na Dole ČSA 1976, sice se zdrojem u trhacích prací, ale mimořádný 

dopad mělo zapálení a následný výbuch v zásobnících u těžní jámy). Novým požadavkem 

se jeví monitoring možných zdrojů rozpoutání exogenního požáru - čidla teplotní, kouřová 

či světelného záření. Všechny tyto prostředky včetně vizuálních prostředků kontroly, jsou 

dnes již v široké míře k dispozici. 

 

2.13 Těžení ložiska s mimořádnými přítoky vod, ukládání ve stařinách 

 

Těžení ložiska s mimořádnými přítoky vod s částečným ukládáním vod ve 

vydobytém prostoru, případně řešení ukládání plynů s větší hustotou nežli je vzduch ve 
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stařinách (možné řešení pro C02 apod.), je jedním z námětů, který by mohl zvýšit efektivitu 

podpatrového dobývání. 

Stávající doly jsou na posledních patrech vybaveny čerpacími stanicemi s výkonem 

postačujícím s rezervou na čerpání stálých přítoků do dolových polí jednotlivých závodů. 

Problém je odsunut do okamžiku naplnění dolového pole František a ostatních uzavřených 

dolů podél bludovické vymýtiny. Problém také může nastat, když případně realizovaná 

podpatra po vytěžení zásob způsobí možné přetoky ze zvodní výše vytěžených a 

zatopených podpater, pater, nebo hydraulicky jinak oddělených ker. V případě podcenění 

eventuality náhlého zvýšení přítoků z takto vzniklých zvodní by stávající kapacity v 

některých případech nemusely stačit.  

Na straně druhé vytěžená kapacita polí nabízí možnost využití vzniklého prostoru 

pro uložení vod jako „zvýšená žumpovní rezerva", resp. zásobník pro dobu potřebnou na 

dobudování zvýšené kapacity čerpacího systému na patře. 

 

2.14 Možnosti ukládání některých plynů, kapalin či pevných látek ve stařinách 

 

Za škodlivinu je považován plyn, zhoršující vlastnosti vrstev atmosféry - metan a 

oxid uhličitý. Metan je řešen jímáním, využíváním přímo, nebo ve směsi se zemním 

plynem a jsou předpoklady pro zvyšování jak těžby, tak využití. 

Oxid uhličitý je škodlivinou, vznikající ve velkých množstvích při spalovacích 

procesech. Jímání z mobilních zdrojů (spalovací motory v dopravě) je obtížným procesem, 

ale možnosti spočívají v jímání ve stabilních spalovacích zařízeních. Jde zejména o uhelné 

elektrárny a teplárny na bázi spalování černého a hnědého uhlí. 

Vlastnosti oxidu uhličitého jsou vhodné pro ukládání. Hustota při teplotě 0°C a 

100 000 Pa je 1,9768 kg/m
3
 . Oproti vzduchu, (hustota 1,2928 kg/m

3
 při 0°C a 100 000 

Pa), je teoreticky možné ukládání do prostor, které vznikly po ukončeném dobývání.  

Metoda je užívána a široce doporučována pro užívání v Polsku, ale jsou i pokusy o 

její aplikaci v USA. 
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Výhodou ukládání oxidu uhličitého je možnost tlakového ukládání i do prostor 

zaplněných vodou i s určitým stupněm zasolení. Oxid uhličitý se totiž na rozdíl kupř. od 

metanu snadno rozpouští (a opačně i uvolňuje) ve vodě. Platí Henryho zákon: 

Absorbované množství plynu v jednotkovém množství kapaliny je úměrné jeho tlaku, 

podle vztahu: 

iii pHm  , 

kde m je koncentrace plynu v roztoku, vyjádřená v jednotkách hmota/objem a H je 

Henryho konstanta úměrnosti. Působící tlak je p. V rozsahu teplot, přicházejících v úvahu, 

je H: 

Tabulka 1 Henryho konstanta pro CO2 při různé teplotě [10]. 

Teplota 
0
C 10 20 30 40 50 

H pro CO2 73,73 105,32 1,439*10
2 

1,88*10
2
 2,36*10

2 

 

Je tedy možnost ukládat do vod pod tlakem poměrně vysoká množství oxidu 

uhličitého. 

Důležité ale je, že možnost ukládání oxidu do uzavřených dolů existuje pouze tam, 

kde se prokáže dokonalá uzávěra vůči atmosféře.  

 

2.14.1 Kapalné odpady 

Ukládání do vzniklých prostor je možné, když v případě škodlivin je vyloučena 

kontaminace vod a ovlivnění prostředí. 

 

2.14.2 Pevné odpady 

Podpatrové dobývání a prostory jím vytvořené, je vhodné pro ukládání všech typů 

pevných odpadů. Tato možnost samozřejmě vzniká i při jiných způsobech hornické 

otvírky, tj. při klasickém dobývání patrovou otvírkou. 

Základka byla metodou, která umožňovala snížit vlivy na povrch a umožňovala 

dobývání mocných slojí čistě a s technologiemi nízkonákladovými, oproti dnes 

využívaným nákladným technologiím pro dobývání na plnou mocnost. Výhodou byla 

možnost vydobytí i slojí s nepravidelným vývojem. Nevýhodou byla ekonomická 
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náročnost vlastního dobývání, ale často stanovená sporným způsobem. Při započítání všech 

nákladů spojených s dobýváním ve vztahu na 1tunu nerostu (včetně nákladů na zahlazení 

účinků) by některá rozhodnutí mohla být sporná. Rovněž cena dobývaného nerostu se proti 

tehdy provedeným výpočtům změnila. Rozhodování bylo ovlivněno velkou liberalizací 

pohledu na hospodaření se zásobami a celkovou společenskou změnou náhledu na 

hornictví. Hospodaření s nejcennějším bohatstvím státu - zásobami užitkových nerostů - se 

ovlivnilo jinými než pouze ekonomickými úvahami. 

Podpatrové dobývání principiálně umožňuje ukládání škodlivin do podzemí 

způsobem, který v určitých podmínkách vylučuje kontaminaci prostředí v podzemí i 

zhoršení ekologicky udržitelných životních podmínek na povrchu nad využívaným 

prostorem. 

 

2.15 Výhody podpatrového dobývání 

 

Za největší výhody podpatrového dobývání se považuje: 

 podstatné snížení nákladů na otvírku a přípravu ložiska, 

 podstatné zkrácení času od prospekce k exploitaci ložiska, 

 zpravidla vede k vyšší čistotě vydobytí zásob, 

 důvody vyšší ochrany horníků a povrchových škod před důsledky horských otřesů 

(HO), 

 vyšší vydobytí zásob z důvodů neponecháváni zásob v ohradnících. 

 

2.16 Nevýhody podpatrového dobývání 

 

Mezi nevýhody podpatrového dobývání patří: 

 vyšší nároky na náklady na bezpečnost, bezpečnostní techniku, potřeba vývoje a 

výzkumu, 

 potřeba řešení nově vyvolaných problémů v technologiích - snižování vývinu tepla 

strojů a zařízení, 
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 prověření délek útěkových cest a namáhavosti útěku při zvýšených teplotách na 

ůklonných hlavních důlních dílech (HDD), z podpatra. 

 

 

2.17 Dílčí závěr k obecné problematice podpatrového dobývání 

 

Podpatrové dobývání je vhodným prostředkem k racionálnímu vydobytí zásob 

například sedlových slojí a sloje Prokop pod stávajícími patry do dokončení životnosti 

provozovaných dolů za předpokladu, že nevznikne požadavek dobývání slojí ostravských 

vrstev, a nutné výstavby nových těžebních horizontů a pater. Poznamenávám, že sloj 

Prokop je některými autory zařazována již do komplexu ostravských slojí. 

Analýza prokázala i možnost podpatrového i nadpatrového vydobytí zásob 

některých ochranných celíků jam a závodů za předpokladu vzniku potřeby zvýšit množství 

vydobytého uhlí. 

Podpatrové dobývání je z hlediska investičních nákladů podstatně méně náročné 

než klasická otvírka s hloubením jam a patrové klasické otvírky. 

Podpatrová otvírka z hlediska času, potřebného pro provedení investičních prací, je 

podstatně méně náročná oproti klasické otvírce. 

Podpatrová otvírka a dobývání s úpadním vedením větrního proudu k nižšímu 

horizontu dává předpoklad k vyšší ochraně pracovníků před účinky zvýšené teploty, 

vlhkosti a prašnosti. 

Podpatrová těžba dává předpoklady k nižším investičním a výrobním nákladům po 

celou dobu výstavby, přípravy a exploitace ložiska. 

Nevýhody, které přináší volba alternativy podpatrové těžby, jsou řešitelné 

stávajícími technickými a organizačními prostředky a opatřeními. 
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3 Přehled geologické situace v Horno-slezském revíru a na Dole Paskov 

 

Hornoslezská pánev, do které také patří Důl Paskov, jehož příklad podpatrového 

dobývání řešený v disertaci, se rozkládá na území České republiky (ČR) a Polska, (obr. 2). 

Z celkové rozlohy pánve asi 7 000 km
2
, připadá na ČR pouze ¼. Na jihu zasahuje hluboko 

do Beskyd, které zakrývají její jižní a jihovýchodní omezení. Hornoslezská pánev je 

budována karbonskými sedimenty. Vznikla v hornoslezské předhlubni a platformě k ní 

přilehlé.  

Z hlediska Dolu Paskov je významné, že všechny jeho sloje náleží už do 

ostravského souvrství. V důsledku postupně rostoucího tlaku od západu, proti platformě na 

východě, vznikla v ostravském souvrství západně, od někdejšího k severu otevřeného 

mořského zálivu, severo-severně východním směrem orientovaná hornoslezská 

předhlubeň. V této předhlubni a na platformě východně od ní, se utvářely sedimenty 

spodnonamurského ostravského souvrství, které náleží k paralické uhlonosné molase. 

Vykazují některé zákonitosti. Vzhledem k maximální subsidenci při severo-západním 

okraji pánve, klesá mocnost všech dílčích jednotek spodního namuru Ostravsko- 

karvinského revíru (OKR), od západu k východu a částečně též od severu k jihu. Zatímco 

na Ostravsku je ostravské souvrství mocné až 2 880 m, na východ odtud, na Karvinsku, je 

jeho mocnost sotva poloviční. Určitá redukce je patrná i směrem k jihu, do podbeskydské 

části pánve. K východu i jihu se snižuje i mocnost a počet dobyvatelných slojí, vytrácejí se 

vůdčí obzory, nebo se výrazně mění jejich charakter. Rozdělení Ostravsko-karvinského 

souvrství je uvedeno v tabulce 2. 

Petřkovické vrstvy ostravského souvrství jsou asi 700 m mocné. Začínají Štúrovou 

skupinou mořských horizontů. Slabě v nich převládají jemnozrnné pískovce, nad šedými 

aleuropelity. Četné jsou i polohy tufogenních hornin, zejména brousků. Nejdůležitější je 

hlavní brousek, ve stropu této jednotky. 

Hrušovské vrstvy, z kterých v současné době pochází největší podíl těžby Dolu 

Paskov, dělí mohutný bezeslojový úsek do dvou dílčích jednotek, spodní a svrchní 

hrušovské vrstvy. Celková mocnost hrušovských vrstev dosahuje až 1 000 m. Vykazují 

obdobné zákonitosti jako vrstvy petřkovické. V obou dílčích jednotkách je místy výrazné 
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zastoupení pískovců. Nápadná je redukce hrušovských vrstev k východu a jihu. Hrušovské 

vrstvy končí bezeslojovým úsekem významné skupiny mořských sedimentů sloje Enna. 

Jaklovecké vrstvy dosahují na Ostravsku mocnosti až 500 m. Jsou v nich přítomny 

četné sladkovodní horizonty. Během jejich sedimentace došlo v OKR k částečnému 

zjemnění ukládaného materiálu. Završení této sedimentace reprezentuje uložení skupiny 

mořských horizontů sloje Barbora. 

Porubské vrstvy se vyznačují mírnou redukcí mocnosti k východu. Ve spodní části 

této jednotky došlo k výraznému narušení paralické sedimentace. Ukládání porubských 

vrstev skončilo vytvořením poslední skupiny mořských horizontů – skupiny Gablerovy.  

Do Ostravského souvrství se řadí i vrstvy sloje Prokop, mocné většinou jen 25, max. 50 až 

60 m. Tato jednotka s jedinou těžitelnou, avšak neobyčejně významnou slojí, se vyskytuje 

jak na Karvinsku, tak v reliktech na jihu OKR [11]. 

Tabulka 2 Rozdělení vrstev Ostravsko-karvinského revíru. Zjednodušeno, podle [11]. 

Stáří Souvrství Vrstvy 

 

 

 

 

 

karbon 

vestfál karvinské doubravské 

 

 

 

 

 

namur 

sušské svrchní 

spodní 

sedlové 

ostravské sloje Prokop 

porubské 

jaklovecké 

hrušovské svrchní 

spodní 

petřkovické 

 

3.1 Popis lokality Paskov, OKR, Česká republika 

 

Před rokem 1990 existoval samostatný Důl Staříč. Dnes je znám pod názvem Důl 

Paskov a skládá se ze tří závodů - Sviadnov, Staříč a Chlebovice. Je situován v jihozápadní 
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části Ostravsko-karvinského revíru, mezi městy Ostrava a Frýdek-Místek. Jeho poloha je 

uvedena na obr. 2. 

 

Obrázek 2 Odkrytá geologická mapa karbonu čs. části hornoslezské pánve a geologický řez přes ostravský 

hřbet OKR [11]. 

Vysvětlivky k mapě:  

1 až 3 - karvinské souvrství - vrstvy: 1 - doubravské a sušské, 
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2 - sušské, sedlové včetně sloje Prokop, 3 - sedlové včetně sloje Prokop, 4 až 5 - ostravské 

souvrství - vrstvy: 4 - porubské a jaklovecké, 5 - hrušovské a pctřkovické, 6 - dinant 

(kulen), 7 - devon a dinant (karbonáty), 8 - michálkovická (MP) a orlovská (OP) porucha: 

a - doly ověřený průběh, b - předpokládaný průběh, 9 - osy významných antiklinál, 10 - 

zlomy základního významu, 11 - ostatní zlomy, 12 - významná ložiska plynu, 13 - linie 

geologického řezu. Čísla (v kroužku) u ložisek plynu: 1 - Žukov, 2 -. Bruzovice, 3 - Staříč, 

4 -Krmelín, 5 - Příbor - sever, 6 - podzemní zásobník plynu Příbor- jih.  

Vysvětlivky k řezu: 1 - pokryv, 2 až 8 - svrchní karbon: 2 až 4 - karvinské souvrství vrstvy: 

2 - doubravské, 3 - sušské, 4 - sedlové, 5 až 8 - ostravské souvrství - vrstvy: 5 - sloje 

Prokop a porubské, 6 - jaklovecké, 7 - hrušovské, 8 - petřkovické, 9 – dinant. 

 

3.1.1 Geologické poměry ve sloji č. 112 na Dole Paskov, závod Chlebovice 

Stratigrafické poměry sloje č. 112, jsou uvedeny na obr. 3. Sloj č. 112 (B4+B3) se 

nachází ve spodních hrušovských vrstvách, v hloubce cca 1 095 m pod povrchem. Generel 

směru vrstev je SV – JZ. Úklony vrstev se pohybují v rozmezí od 10
0
 do 24

0
. Mocnost 

sloje 112 (B4+B3) je přibližně 150 cm. Průvodní horniny jsou tvořeny převážně prachovci, 

písčitými prachovci a pískovci.  

Sled vrstev na obr. 3 je výsledek vrtu NP – 182 – 56 a jeho situování je uvedeno na 

obr. 4.  

Z profilu vrtu je zřejmé, že nadloží sloje č. 112 (B4+B3) je tvořeno převážně 

písčitým prachovcem o celkové mocnosti 16, 7 m. Dále do nadloží následuje uhelná sloj 

115 (B5), o mocnosti 0,15 m. Bezprostřední podloží sloje 112, je tvořeno kořenovým 

prachovcem o mocnosti cca 4 m. Dále následuje pozvolným přechodem do podloží až 12 

m mocná vrstva pískovců, sledovaná vrstvami písčitých prachovců a prachovců. Pod slojí 

č. 112 je v podloží uložena sloj č 109 (B3), která má mocnost 0,72 m. V případě vrtu NP – 

182 – 56, došlo ale ke spojení slojí B4 a B3, takže vznikla sloj B4+B3, jak je označena 

v profilu na obr.G2. Pod slojí č. 109 následují vrstvy pískovců a písčitých prachovců. Sled 

a složení vrstev je také zřejmé z označení, které je přiloženo k obr. 3. 
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Obrázek 3 Profil vrtu NP – 182 – 56, pro identifikaci sloje č. B4. 
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Obrázek 4 Situování vrtu NP – 182 – 56. 

Z uvedeného přehledu geologické situace vyplynul, i ke vztahu se způsobem 

otvírky, který je předmětem disertace, poměrně důležitý poznatek. Pod slojí č. 112 

(B4+B3), je další sloj B1, mocnosti 0,7 m. Je to zřejmě poslední sloj vrstevní skupiny 

spodní hrušovské. Pak už nastává přechod do petřkovických vrstev, s prvními slojemi 24c 

a 24b, zřejmě také už menší mocnosti. Pokud by se, z hlediska strategie rozhodlo vedení 

dolu, že v této oblasti je poslední dobyvatelnou slojí sloj č. 112 (B4+B3), pak je způsob 

podpatrové otvírky, jak byl uplatněn, bezpochyby nejvýhodnější. 
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4 Větrání porubů ve sloji č. 112 dobývaných podpatrovým způsobem 

 

V této kapitole 4 vycházím ze současného stavu otvírky, jak byla aplikována 

důlním podnikem a je vzhledem k velikosti formátu zařazena jako  Příloha A.  

Při posuzování stavu, jaký vznikne při větrání porubů ve sloji č. 112, se budu 

zabývat poruby 112 403 a 112 404. 

Pro vysvětlení stavu větrání v oblasti porubů 112 403 a 112 404, jsem využil 

zobrazení na obr. 5, který je součástí výpočtu větrní sítě programem VentGraf a je vhodný 

pro zařazení do textu. 

Poruby 112 403 a 112 404 jsou v samostatném větrním oddělení (SVO), které je 

vymezeno uzlovými body (UB) 711 až 704.  

Podle obr. 5 lze určit, že z UB 711, který má hloubkovou úroveň - 601,3 m, se 

vtažný větrní proud dělí na větve s objemovými průtoky:  

Q1 = 26,9 m
3
.s

-1
 

Q2 = 11,0 m
3
.s

-1
 

Objemový průtok Q1 = 26,9 m
3
.s

-1
, pak proudí nejprve vzestupně až do UB 769, 

v hloubkové úrovní - 676,0 m. V UB 769, uniká z Q1 část objemového průtoku a to 1,8 

m
3
.s

-1 
do UB 774. Dále pak větry v objemovém průtoku 25,1 m

3
.s

-1
 proudí do UB 770, na 

hloubkové úrovni - 642,0 m. V uzlovém bodě 770, přes větrní dveře s průchodem pro 

pásovou dopravu, unikají větry v objemovém průtoku 7,1 m
3
.s

-1
 do UB 773. Dále pak 

větrní proud z UB 770, proudí do UB 771, na hloubkové úrovni - 595,0 m. Nyní už mezi 

UB 770 a 771, původní hodnota větrního proudu Q1 = 26,9 m
3
.s

-1
 klesla na 18,0 m

3
.s

-1
.       

I z tohoto objemového průtoku přes izolační větrní dveře mezi UB 771 a 775, unikají větry 

v objemovém průtoku 7,8 m
3
.s

-1
, takže pro vlastní porub 112 403 je k dispozici mezi UB 

771 až 773, větrní proud v objemovém průtoku 10,2 m
3
.s

-1
. UB 773 má hloubkovou 

úroveň - 710 m. 

Z popisu této větrní cesty je zřejmé, že přivedení větrů pro poruby dobývané 

úpadně vyžaduje střídavé vedení větrů úpadně, mezi UB 711 až 769 

      dovrchně mezi UB 769 až 770 
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      dovrchně mezi UB 770 až 771 

      úpadně ve vlastním porubu mezi UB 771 až 773. 

Úpadně jsou větry vedeny i v porubu 112 404/1. Na těžní chodbě porubu 112 404/1 

je hloubková úroveň - 762,4 m (viz obr. 6), který je částečný výřez důlní mapy, podle 

Přílohy A. 
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Obrázek 5 Celková situace samostatného větrního oddělení (SVO), ve kterém jsou poruby č. 112 403 a 112 

404. 
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Obrázek 6 Poruby 112 403/1 a 112 404/1, výřez důlní mapy. 

 

4.1 Koncentrace a vrstvení metanu 

 

Pro určení koncentrace a vrstvení metanu jsem použil jednoduché vztahy z [8]. Mezi 

exhalací, plynů (metanu), objemovým průtokem větrů, denní těžbou a koncentrací metanu 

platí vztah: 

4,14




vQ

TE
p        (1) 

p koncentrace CH4 (%) 

E exhalace plynu (m
3
.t

-1
) 

T těžba za 24 hod. (t. den
-1

) 

Qv objemový průtok větrů (m
3
.min

-1
) 

Pro exhalaci plynu ve sloji č. 112 je E = 10 m
3
.t

-1
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Koncentrace plynu by měla být p = 1 %,  

Objemový průtok podle obr. v 1, Qv = 612 m
3
.min

-1
 

Z toho vychází, že maximální denní těžba může být T = 881 t. Pokud se prokáže, že 

exhalace E je menší, úměrně tomu se může zvýšit denní těžba. Z výpočtu podle (1), budu 

vycházet při řešení havarijních stavů, ke kterým může ve větrní síti dojít, například větrním 

zkratem.
1
 

Vrstvení metanu je další fenomén, který je třeba, zejména při úpadním větrání, 

zohlednit. Pro vrstvení je k dispozici poměrně omezený počet vhodných řešení. Použil 

jsem jednoduchý postup podle [8]. Ten ve zjednodušené formě vyjadřuje nebezpečí vzniku 

metanové vrstvy jako: 

2vC           (2) 

ΔC rozdíl koncentrací metanu daný nárůstem před a za sledovaným úsekem  

v rychlost proudění větrů (m.s
-1

) 

Je-li ΔC > v
2
 existuje nebezpečí vzniku vrstev. 

Je-li ΔC < v
2
 je vrstvení metanu nepravděpodobné. 

Protože ve sledovaném případu je rozdíl koncentrace metanu na vtahu a výduchu porubu, 

ΔC = 0,5 % a rychlost větrů v porubu v = 2,5 m.s
-1

, lze vrstvení metanu vyloučit. 

 

4.2 Rozbor větrní sítě 

 

Otázka větrání má v důlním provozu velký význam. Při aplikaci podpatrového 

dobývání je správné projektování a realizace způsobu větrání ještě závažnější. 

V kapitolách, kde budu posuzovat možné havarijní stavy, které v důsledku porušení 

některých prvků větrní sítě mohou vzniknout, na jejich závažnost upozorním. 

Základní stav větrání pro poruby 112 403 a 112 404 je uveden v tabulce 3 a na obr. 

5. 

                                                 
1
 Rovnice (1) není z hlediska použití jednotek v souladu s mezinárodním standardem. Praxe ji ale běžně 

používá, proto jsem ji převzal v uvedené formě. 
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Tabulka 3 Proudění větrů v SVO mezi UB 711 až 704, za normálního stavu větrní sítě. 

 

Z tabulky 3 je zřejmé, že pro SVO, které je části větrní sítě dolu a je vymezeno UB 

711 až 704, je pro účinné větrání zapotřebí deprese 727,3 Pa. Tato deprese vyvine v SVO 

celkový objemový průtok 37,9 m
3
.s

-1
. Po přepočtu celkového odporu SVO na ekvivalentní 
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průřez je hodnota ekvivalentního průřezu SVO, A = 1,67 m
2
. Popis větrní cesty a rozdělení 

větrů pouze pro předmětné poruby, jsem uvedl v úvodu této kapitoly. 

Z tabulky 3 je třeba upozornit na větve tvořené UB 770 až 773 s odporem 5,000 kg/m
7 

                 UB 771 až 775 s odporem 5,000 kg/m
7 

                 UB 713 až 709 s odporem 5,000 kg/m
7 

Na těchto větvích jsou pro zamezení zkratu instalovány regulační objekty. Jejich 

funkce má zásadní důležitost. Jejich otevřením, nebo dokonce porušením, by vznikly ve 

větrní síti vážné změny, které by ohrozily bezpečnost provozu. Aby však bylo na těchto 

větvích dosaženo přijatelné složení vzduchu, protože se zde pohybují lidé a jsou 

instalována různá, zejména dopravní zařízení, nemohou být odpory neomezeně velké.  

Při použití odporu R = 5,000 kg/m
7
 vzniknou v jednotlivých větvích tyto objemové 

průtoky Qv: 

Větev tvořená UB 770 až 773   Qv = 7,1 m
3
.s

-1
. 

Větev tvořená UB 771 až 775   Qv = 7,8 m
3
.s

-1
. 

Větev tvořená UB 713 až 709   Qv = 8,6 m
3
.s

-1
. 

Ve větrní síti podle obr. 5 a tabulky 3 je zobrazen normální stav větrání, jak je 

projektován pro bezpečný provoz pracovišť v SVO. Pro komplexní řešení bezpečnosti na 

každém pracovišti a v případě podpatrového dobývání rovněž, je však zapotřebí uvažovat i 

s možným vznikem havarijních situací. V havarijním plánu je na ně nutno reagovat. 

Mimořádné stavy ve větrní síti mohou nastat z různých důvodů. Jedním z nejčastějších a 

také poměrně nebezpečných je větrní zkrat. Dalším, z hlediska bezpečnosti však mnohem 

vážnějším ohrožením, je vznik ohně nebo požáru.  

 

4.3 Zkrat ve větrní síti 

 

Ke zkratu ve větrní síti obvykle dojde otevřením větrních dveří. Důsledky takového 

stavu jsou uvedeny na obr. 7, tabulce 4 a v tabulce 5. Na obr. 7 a v tabulce 4 je uveden 

případ, kdy došlo ke zkratu, otevřením dveří na cestě mezi UB 775 až 771. Obr. 7 je 

zařazen na konci kapitoly. Detailní situace zkratu mezi UB 775 – 771 je na obr. 7a. 
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Obrázek 7a) Detailní situace zkratu otevřením dveří na cestě mezi UB 775 až 771. 
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Tabulka 4 Proudění větrů po zkratu mezi UB 771 – 775. 

 

Z obr. 6 vyplývá, že oddělení větru těmito objekty zaručuje proudění větrů směrem 

k porubu 112 403, v objemovém průtoku 10,2 m
3
.s

-1
 a směrem k výdušné straně, proudí do 

UB 775 objemový průtok větrů 7,8 m
3
.s

-1
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Pokud ale dojde k  otevření dveří, nastane stav, který je vyjádřen na obr. 7 a 

v tabulce 4.  

Otevření dveří jsem simuloval změnou odporu mezi UB 771 a 775. Srovnáním 

tabulek 3 a 4 vyplývá tato změna odporu. 

Odpor na cestě mezi UB 771 – 775 před otevřením dveří   5,20000 kg/m
7 

Odpor na cestě mezi UB 771 – 775 po otevření dveří   0,150000 kg/m
7
. 

Objemové průtoky větrů do porubu 112 403 a k výdušné straně se změní 

v neprospěch objemového průtoku do porubu. Tento nový stav rozdělení objemových 

průtoků vyjadřuje tabulka 5. 

Tabulka 5 Rozdělení objemových průtoků při zkratu na cestě mezi UB 771 až 775. 

Před otevřením dveří Po otevření dveří 

Objemový průtok mezi UB 771 – 773, do 

porubu 112 403 (m
3
.s

-1
) 

Objemový průtok mezi UB 771 – 773, do 

porubu 112 403 (m
3
.s

-1
) 

10,2 5,4 

Objemový průtok mezi UB 771 – 775, 

k výdušné straně (m
3
.s

-1
) 

Objemový průtok mezi UB 771 – 775, 

k výdušné straně (m
3
.s

-1
) 

7,8 25,1 

 

Toto dramatické snížení větrů do porubu, z 10,2 na 5,4 m
3
.s

-1
, negativně ovlivní 

mimo jiné i koncentraci metanu.  

Podle rovnice (1) můžeme zjistit, že při zachování stejné výše denní těžby (881 

t/den), by se koncentrace metanu při dobývání porubu 112 403/1 zvýšila na 1,88 %.  

Na obr. 8 a v tabulce 5 je uveden příklad, kdy by mohlo dojít ke zkratu na cestě 

mezi UB 770 – 773. Obr. 8 je zařazen na konci kapitoly. Na obr. 8a je detail situace zkratu 

mezi UB 770 – 773. 
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Obrázek 8a) Detail situace větrního zkratu na cestě mezi UB 770 – 773 při porušeném objektu, nebo 

otevřením dveří. 
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Tabulka 6 Proudění větrů po zkratu mezi UB 770 – 773. 

 

Větrní objekt na cestě mezi UB 770 – 773, je konstruován tak, že jím prochází 

pásový dopravník pro odtěžení z porubu 112 403. Jak vyplývá z obr. 5, objekt vytváří na 

cestě mezi UB 770 - 773 poměrně vysoký odpor 5,20000 kg/m
7
. 
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Větrní zkrat, který by mohl nastat například mechanickým poškozením objektu, 

nebo otevřením dveří, jsem simuloval změnou odporu, obdobně jako u příkladu při zkratu 

mezi UB 771 – 775. 

Odpor na cestě mezi UB 771 – 773 při regulérním stavu objektu  5,20000 kg/m
7 

Odpor na cestě mezi UB 771 – 773 při porušeném objektu   2,57380 kg/m
7
. 

Při porušení objektu na cestě mezi UB 771 – 773 by vznikly velmi podstatné 

změny ve větrní síti, které se týkají porubů 112 403 i 112 404. Tyto změny lze odvodit 

z obr. 5 a 8, a tabulek 3 a 5. Jsou uvedeny v tabulce 7. 

Tabulka 7 Změny ve větrní síti při porušení objektu na cestě mezi UB 770 – 773. 

Při regulérním stavu objektu Při porušeném objektu 

Objemový průtok mezi UB 770 – 773, do 

porubu 112 403 (m
3
.s

-1
) 

Objemový průtok mezi UB 770 – 773, do 

porubu 112 403 (m
3
.s

-1
) 

10,2 4,9 

Objemový průtok mezi UB 770 – 773, do 

porubu 112 404 (m
3
.s

-1
) 

Objemový průtok mezi UB 770 – 773, do 

porubu 112 404 (m
3
.s

-1
) 

17,3 25,7 

Objemový průtok mezi UB 770 – 771, 

k výdušné straně (m
3
.s

-1
) 

Objemový průtok mezi UB 770 – 771, 

k výdušné straně (m
3
.s

-1
) 

18,0 10,9 

Z tabulky 7 je zřejmé, že porušení objektu na cestě mezi UB 770 – 773, by 

způsobilo pokles objemového průtoku do porubu 112 403 na hodnotu 4,9 m
3
.s

-1
. Podle (1) 

by tak koncentrace metanu dosáhla 2,08 %. 
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Obrázek 7 Větrní zkrat na cestě mezi UB 771 – 775 při otevření dveří. 
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Obrázek 8 Větrní zkrat na cestě mezi UB 770 – 773 při porušeném objektu, nebo otevřením dveří. 
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5 Řešení klimatických poměrů v oblasti porubů č 112 403 a 112 404 

 

Požadavky na dlouhodobou a krátkodobou únosnou dobu práce na pracovištích 

hlubinných dolů, způsob jejich stanovení a způsob stanovení režimu práce a odpočinku, 

jsou stanoveny v [5]. 

Obecně se uvádí, že při podpatrovém dobývání, kdy se využívá chladivý účinek 

vtažných větrů, vedených z vyššího k nižšímu patru, se vytvářejí příznivější podmínky pro 

řešení klimatu. Jak konkrétně se uvedený vliv projevil při přípravě a dobývání porubů 

č. 112 403 a 112 404, jsem se pokusil vyjasnit, s použitím programu VentGraf.  

Po zadání příslušných vstupních údajů, jsem s pomocí tohoto programu získal 

všechny potřebné údaje k posouzení klimatických poměrů. Situace je uvedena na obr. 9. 

Z obr. 9 je zřejmé, že při přípravě porubu č. 112 403, ražením chodby 112 6441 na 

výškové úrovni - 595,0 m, a 112 5441/2, se vtažné větry, které měly na úvodu teplotu 

suchou k teplotě vlhké v poměru 23,8° C/17,2° C, postupně zahřívaly. Ve fázi probití 

prorážky pro porub č. 112 403, dosáhly podílu teploty suchá k vlhké 34,4° C/31,9° C. Při 

objemovém průtoku 684 m
3
.min

-1
, to znamenalo, že zde mohla být maximální pracovní 

doba na pracovišti 288 min/40. To znamená, že po 40 minutách práce, musela následovat 

přestávka, takže v maximálně přípustné pracovní době 288 minut, muselo být 7 přestávek.  

Okolnost, že níže ražená přípravná díla 112 5441/2, (hloubková úroveň - 642,0 m), 

112 5443 a 112 5445, mají příznivější klimatické podmínky, než chodba 112 6441, lze 

vysvětlit podle obr. 6. Z něj vyplývá, že čerstvé větry s teplotami 23,8° C/17,2° C, 

přivádíme z nižší hloubkové úrovně, (UB 769, s kótou - 676,0 m). Větry se pak postupem 

k chodbě 112 6441 zahřívají. Na obr. 9 je nutno také upozornit na poměrně velký počet 

tepelných zdrojů, jak si je moderní technologie ražby vyžadují. Jedná se například o vrtací 

vozy, nakladače, hřeblové a pásové dopravníky, drtiče, ventilátory. 

Pro řešení klimatických poměrů v oblasti chodby 112 6441, bylo rozhodnuto o 

instalaci chladicí jednotky. Jednalo se o 3 jednotky KLJ DV 150. Změna poměrů po 

nasazení je zřejmá z obr. 10. V prorážce pro porub č. 112 403, po zavedení klimatizace, už 

je možno využít plně pracovní dobu 480 minut, bez pracovních přestávek. Stejně příznivý 

stav nastal i na dalších ražbách v oblasti. 
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Uvedený případ přípravy porubů ve slojí 112 dokazuje zvláštní variantu 

podpatrového dobývání, která souvisí s popsaným způsobem otvírky. Vtažné větry jsou 

vedeny postupně na úpad a pak dovrchně, jak jsem popsal v kapitole Větrání. V porubu č. 

112 403 jsou ale vedeny úpadně. Při uplatnění klimatizačních jednotek se docílila 

přijatelná situace na všech pracovištích v oblasti. 
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Obrázek 9 Klimatické poměry při přípravě porubů ve sloji č. 112. 
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Obrázek 10 Klimatické poměry při přípravě porubů ve sloji č. 112, po nasazení klimatizační jednotky. 
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6 Vznik požáru v SVO, ve kterém jsou poruby 112 403 a 112 404 

 

Stav, jaký nastane v SVO, ve kterém jsou poruby 112 403 a 112 404, pokud by 

vznikl požár ve větvi mezi UB 711– 769, je uveden na obr. 11, až 12.  

Z obr. 11 lze odvodit, že už v počáteční fázi požáru se změní objemový průtok ve 

větvi mezi UB 770 – 773, na 7,5 m
3
.s

-1
. Před vznikem požáru to byla hodnota 7,1 m

3
.s

-1
. 

Rozdíly objemových průtoků v porubech 112 403 a 112 404 jsou zřejmé z tabulky 8. 

Tabulka 8 Hodnoty objemového průtoku v SVO před a po vzniku požáru. 

Uzlové body (UB) Pracoviště Objemový průtok 

  (m
3
.s

-1
) 

  před vznikem požáru po vzniku požáru 

711 - 773 porub 112 403 10,2 10,8 

773 -774 porub 112 404 17,3 18,3 

 

Po rozvinutí požáru, asi po 1 hodině, vznikne situace uvedená na obr. 12. 

Rozvinutím požáru už dochází ke snížení objemových průtoku ve větvích mezi UB 

711 - 773 a 773 – 774. Pro porub 112 403, se objemový průtok snížil na 10,1 m
3
.s

-1
  

(z původních 10,2 m
3
.s

-1
) a pro porub 112 404 se objemový průtok snížil na 16,9 m

3
.s

-1
 

(z původních 17,3 m
3
.s

-1
). 

Z obr. 13 lze doložit, jak se vyvíjí teploty počínaje ohniskem požáru, v dalších 

větvích sítě. Zatímco u ohniska požáru dosahuje teplota 100 – 400° C, je pak na výdušné 

straně před vstupem do výdušné jámy 20 – 40° C. 

V porubech 112 403 a 112 404, to jsou teploty 40 – 60° C. 

Na obr. 14 je uveden vývoj obsahu kyslíku počínaje ohniskem požáru, v dalších 

větvích sítě. Nebezpečné snížení obsahu kyslíku v možném rozsahu 18 – 13 % je ve větvi 

mezi UB 711 – 770. 

Z obr. 15 vyplývá, že poměrně hustý dým prostoupí celou oblast sítě, kterou 

posuzuji. 
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Obrázek 11 Situace při počátečním vzniku požáru ve větvi mezi UB 711 – 769. 
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Obrázek 12 Situace v SVO v době, kdy se ve větvi, mezi UB 711 – 769, rozšířil požár. 
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Obrázek 13 Vývoj teplot postupně od ohniska požáru v dalších větvích sítě. 
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Obrázek 14 Vývoj obsahu kyslíku postupně od ohniska požáru v dalších větvích sítě. 
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Obrázek 15 Vývoj dýmu postupně od ohniska požáru v dalších větvích sítě. 
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Stav, který nastane, pokud by vznikl požár ve větvi mezi UB 771- 773, je uveden 

na obr. 16. a 17. Z obr. 16 lze odvodit, že v počáteční fázi požáru vznikne situace téměř 

totožná s výsledky, jak jsou uvedeny v tabulce 8. 

V rozvinuté fázi požáru, cca po 1 hodině, nastane stav, který je uveden na obr. 17. 

Porovnáním hodnot objemového průtoku v porubech 112 403 a 112 404 dojde ke změnám, 

které jsou uvedeny v tabulce 9. 

Tabulka 9 Objemové průtoky v porubech 112 403 a 112 404, v rozvinutější fázi požáru, který vznikl ve větvi 

mezi UB 771- 773. 

Pracoviště Objemový průtok 

 (m
3
.s

-1
) 

 před vznikem požáru po vzniku požáru rozvinutá fáze 

porub 112 403            10,2            10,6            7,5 

porub 112 404            17,3            18,2           15,8 

Z tabulky 9 vyplývá, že snížení objemového průtoku větrů v porubech dosahuje 

v rozvinuté fázi požáru v porubu 112 403 27 %, v porubu 112 404, pak 9 %. 

Na obr. 16 a 17 je na vtažné straně porubu 112 403, mezi UB 771 – 773, objemový 

průtok v okamžiku vzniku požáru 10,6 m
3
.s

-1 
, vlivem rozšíření požáru klesá na 8,7 m

3
.s

-1
, 

ve vlastním porubu je pak 7,5 m
3
.s

-1
. Tento zdánlivý úbytek objemového průtoku souvisí 

se změnou teplot větrů za požářištěm. Vlivem teploty, kterou vyvine požár, dojde ke 

změně objemového průtoku větrů ve větvích od ohniska požáru počínaje. Tato změna 

souvisí se změnou měrné hmotnosti proudících větrů (vzdušin). 

Lze to vyjádřit vzorcem: 

2

22

1

11

T

Vp

T

Vp 



,         (3) 

1

1


m
V  ,          (4) 

2

2


m
V  ,          (5) 

kde 1p   tlak při objemu V1 a teplotě T1 
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V1   objem při tlaku p1 a teplotě T1 

2p    tlak při objemu V2 a teplotě T2 

V2   objem při tlaku p2 a teplotě T2 

Pro konkrétní příklad požáru mezi UB 771 – 773, lze z výpočetního programu zjistit, že: 

1 = 0,81 kg*m
-3

 

2 = 1,15 kg*m
-3

 

Objemy jsou v nepřímém poměru k měrným hustotám: 

1

2

2

1






V

V
, 

12 70,0 VV   

A podle tohoto výsledku se proto objemový průtok, v okamžiku vzniku požáru 10,6 m
3
.s

-1
, 

sníží na 7,5 m
3
.s

-1
, v porubu 112 403. 

Zjištění, jak jsou uvedena v kapitolách „Větrání porubů dobývaných 

podpatrovým způsobem“ a „Vznik požáru v SVO, ve kterém jsou poruby 112 403 a 

112 404“, jsou využity při zpracování návrhu havarijního plánu, pro uvedenou 

oblast. 
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Obrázek 16 Stav, kdy vzniká požár ve větvi mezi UB 711 – 773. 
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Obrázek 17 Stav rozvinutého požáru ve větvi mezi UB 711 – 773, je rovněž zakreslen rozvoj dýmu.
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7 Postup při sestavení havarijního plánu pro oblast sloje č. 112 

 

Pro sestavení havarijního plánu pro oblast, která se dobývá podpatrovým 

způsobem, platí obecné zásady, obvyklé při způsobech klasické otvírky. V této části 

disertační práce bych chtěl ale zdůraznit některé zvláštnosti, související právě se zvoleným 

způsobem otvírky a přípravy.  

 

7.1 Predikce nebezpečných stavů s využitím příslušných programů 

 

Velmi významným pomocníkem při predikci havarijních situací se staly výpočetní 

programy. V kapitolách předešlých jsem uvedl stavy, jaké mohou vzniknout například 

zkratem na větrní cestě, způsobené otevřením dveří. Tomuto nebezpečí se čelí dvojím 

způsobem: 

 používá se automatický způsob jejich otvírání a zavírání. Je převážně založen na 

funkci vzduchových válců, které se uvedou v činnost pohybem páky, umístěné 

v určité vzdálenosti před dveřmi,  

 dalším prostředkem je kontrola čidly, která polohu dveří signalizují na řídicí 

stanoviště, mnohdy i s výstražnou signalizací,  

 v  případě střídavého vedení větrů na úpad a dovrchně, ke kterému v této konkrétní 

situaci dochází, umístit čidla k měření koncentrace plynů, zejména metanu, 

v nejvyšších místech díla. 

Výpočetní program uvedený v disertaci také může zjistit, jak se šíří zplodiny 

požáru při jeho vzniku v různých částech větrního systému. Tato znalost umožní, aby 

vedoucí havárie zvolil vhodné ústupové cesty osazenstva a tím minimalizoval riziko. 

V případě potřeby, může být použit k urychlení evakuace i dopravní prostředek, například 

závěsná drážka ZD 24D/130. 
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7.2 Všeobecně platná nařízení pro podpatrové dobývání 

 

Vyhláška č. 22/1989 Sb. [3] Českého báňského úřadu stanoví, že kromě všeobecně 

platných nařízení a požadavků jsou pro podpatrové dobývání závazné především: 

 § 93 Samostatná větrní oddělení, 

 § 95 Větrání porubů a dobývek, 

 § 96 Větrní a hrázové dveře, 

 § 83 Složení důlního ovzduší, 

 § 182 Místa s nehořlavou výztuží, 

 § 207 Pomocné čerpací stanice. 

 

7.3 Problematika hlavního a separátního větrání 

 

Problematika hlavního i separátního větrání a chlazení důlních větrů je základním 

aspektem podílejícím se na bezpečném a efektivním ražení a dobývání v podmínkách 

podpatrových samostatných větrních oblastí (dále SVO). Jedním ze zásadních předpokladů 

pro dosažení výše uvedených cílů je volba vhodného systému větrání porubu a jeho 

zapojení do důlní větrní sítě. 

Doposud převládající způsob větrání porubů „U“ systémem se dá aplikovat téměř 

univerzálně ve všech druzích důlních větrních sítí. Jeho použití má však ve vztahu k 

zajištění příznivého mikroklimatu a prašnosti celou řadu nevýhod. Vtažný větrní proud je 

veden na těžní třídu a odtud podél odtěžení do porubu, což způsobuje jeho oteplení již tím, 

že úvodní těžní třída je situována hlouběji nežli výdušná třída, dále pak předáváním tepla 

z vytěženého uhlí i elektromotorů a trafo stanic na odtěžení i pro technologii porubu. 

Odtěžení z porubu je vedeno proti směru vtažných větrů, což má za následek zvýšení 

prašnosti na třídě i v porubu, zvýšení relativní vlhkosti větrů a v neposlední řadě i 

nabohacování úvodních větrů exhalací CH4 z přepravovaného podrceného uhlí. 

Tyto nepříznivé důsledky, výše velmi stručně popsaného klasického „U“ systému 

větrání porubu, odstraňuje systém s úpadním vedením větrů porubem, avšak ve spojitosti 

s jeho provozem, je nezbytné dodržet všechny podmínky předepsané pro podpatrové 

dobývání. Poruby s úpadním vedením větrů jsou zařazeny mezi poruby dobývané v režimu 
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podpatra. Ještě v nedávné minulosti bylo velmi obtížné prosadit dobývání porubu, který 

byl situován ve větrním schématu diagonálně do větrní sítě zapojeném SVO. V současné 

době nejsou ojedinělými případy státní báňskou správou schválená SVO s dobývkami 

s úpadně vedeným větrním proudem, situovaná na mezioblastních diagonálních 

propojeních. Děje se tomu tak proto, že tyto způsoby zapojení SVO do větrních sítí tzv. 

„Y“ systémem nesou s sebou celou škálu nesporných výhod zlepšujících zejména 

klimatické, plynové i prašné podmínky nejen v porubu, ale i na vtažné a zkratové dopravní 

třídě. Všechny tyto negativní problémy se koncentrují na výdušné třídě za protisměrně 

postupujícím porubem. Situace předmětného porubu je zřejmá z následujícího schématu na 

obr.18. 
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Obrázek 18 Schéma porubu s „Y“ systémem větrání na mezioblastní diagonále [4, 10]. 

 

Kritickým místem je spodní úvrať porubu cca 20 m po směru výdušných větrů, kde 

se zdržuje osádka, jejímž úkolem je budovat těsnící žebro a zmáhat potlačenou těžní třídu 

za postupujícím porubem. Na tomto pracovišti je vysoká prašnost a nepříznivé 
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mikroklimatické podmínky. Pracovní i hygienické podmínky jak na úvodní třídě, v porubu, 

tak i na zkratové těžní třídě, jsou však velmi dobré. 

Je zcela logické a nesporné, že při tomto „Y“ systému zapojení porubu do důlní 

větrní sítě dochází k průtahům úvodních větrů z horní úvratě i ze samotného porubu přes 

zával na výdušnou třídu a způsobuje tím zvýšené koncentrace metanu ve výdušných 

větrech. Tento jev je známý pod názvem „vymývání závalu“. Státní báňská správa tuto 

skutečnost respektuje a závodní dolu může povolit zvýšené koncentrace CH4 do 1,5 % ve 

výdušném větrním proudu ve stanovené vzdálenosti od spodní úvratě porubu (cca 30 m) až 

do určené vzdálenosti, např. do prvního uzlového bodu na styku výdušné třídy porubu 

s dovrchní výdušnou třídou apod. Popsaný způsob „Y“ podpatrového dobývání lze uplatnit 

jen při existenci vhodných podmínek v rozfárávce dolu a příznivé situaci ve větrání, tzn. 

v případech, kdy např. větrní oblast jedné výdušné jámy je vytížena a druhá má volnou 

kapacitu apod.  

K tomuto systému „Y“ dobývání je nezbytné dodat, že je nevhodný pro dobývání 

slojí náchylných k samovznícení. Běžně je využíván na OKR Dole Paskov závodě Staříč, 

kde je úvodní větrní proud veden z vtažné jámy č. II/2 na lokalitě Staříč a výdušný větrní 

proud z porubů je odváděn do výdušné jámy č. III/5 na lokalitě Chlebovice. Dobývány jsou 

také sloje ohrožené nebo nebezpečné průtržemi uhlí a plynů a sloje s vyšší plynodajností. 

 

7.4 Problematika délky útěkových cest 

 

Problém délky útěkových cest a v případě záměru realizace podpatrových dobývání 

též obtížnosti úniku z dlouhých cest proti úklonu HDD. 

Nebude pravděpodobně možné bez výstavby dalších podzemních úkrytů na cestách 

od pracovišť do nezasažených proudů existencí výskytu škodlivin, zejména při požárech. 

Vzhledem k izolacím mezi větrními oblastmi propojených dolů a jejich větrních oblastí, je 

třeba počítat s možným ohrožením z kteréhokoliv napojeného pole a přizpůsobit tak 

umístění útěkových komor různým směrům útěku. Jejich vybavení dýchací a oživovací 

technikou včetně přítomnosti pravděpodobně stálé odborné obsluhy, bude vzhledem k 

délce a náročnosti útěkových cest nezbytné [10].  
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Významnou pomoc při přesunu mužstva v případě havárie, může znamenat nové 

dopravní zařízení, kterým společnost Ostravsko-karvinské doly (OKD) vybavuje důlní 

podniky. Zařízení je uvedeno na obr. 19. Jedná se o dopravní prostředek na drážce, má 

dosažitelnou pevnost spoje 180 kN horizontálně a 130 kN vertikálně [12]. 

 

Obrázek 19 Závěsná drážka ZD 24D/130 [12]. 

 

7.5 Čerpání vod 

 

Stávající doly jsou na posledních patrech vybaveny čerpacími stanicemi s výkonem 

postačujícím s rezervou na čerpání stálých přítoků do dolových polí jednotlivých závodů. 

Problém je odsunut do okamžiku naplnění dolového pole František a ostatních uzavřených 

dolů podél bludovické vymýtiny. Problém také může nastat, když případně realizovaná 

podpatra po vytěžení zásob způsobí možné přetoky ze zvodní výše vytěžených a 

zatopených podpater, pater, nebo hydraulicky jinak oddělených ker. V případě podcenění 

eventuality náhlého zvýšení přítoků z takto vzniklých zvodní by stávající kapacity v 

některých případech nemusely stačit.  

Na straně druhé vytěžená kapacita polí nabízí možnost využití vzniklého prostoru 

pro uložení vod jako „zvýšená žumpovní rezerva", resp. zásobník pro dobu potřebnou na 

dobudování zvýšené kapacity čerpacího systému na patře. 
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7.6 Dálkové sledování vybraných funkcí 

 

Důležitým prvkem ochrany v případě havárie, ale zejména pro možnost včasného 

zásahu při selhání některých činností, je dálkové sledování vybraných funkcí. Pro takové 

sledování takových činností se používají různé systémy. Na obr. 20 je uvedena jedna 

z možností sledování systémem SCDA. Tento systém umožňuje sledovat současně: 

 koncentrace plynů, 

 otevření nebo zavření dveří, 

 automatické otevírání a zavírání dveří, 

 stav hladiny vody, 

 činnost ventilátorů separátního větrání, 

 teplota vybraných strojních zařízení, 

 provoz dobývacích a razicích mechanizmů.  

 

Obrázek 20 Koncept SCDA, automatického sledování vybraných funkcí [12]. 

Všechna tato opatření jsou součástí havarijních plánů, které pak ještě detailně 

upřesňují některé důležité podmínky. Například se do důlních map zakresluje umístění 

čidel ke snímání koncentrace plynu, ale i dalších činností. Vyznačuje se i poloha 
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rozmístění pomůcek osobní ochrany, například záchranných přístrojů a rovněž se 

vyznačuje dislokace záchranných komor. Osazenstvo se v určitém časovém období musí 

seznámit s ústupovými cestami a to tak, že je musí projít. 
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8 Zhodnocení ekonomiky a bezpečnosti při dobývání podpatrovým 

způsobem 

 

Hlavním tématem disertační práce je ekonomické zhodnocení způsobů otvírky a 

přípravy sloje a s tím související bezpečnost.  

Hodnotím otvírku klasickým způsobem prohloubením jámy, a otvírku podpatrovým 

způsobem a zároveň ověřuji, jaké mají oba způsoby vliv na bezpečnost práce. 

Zkoumal jsem možnost otvírky sloje č. 112 v oblasti, jak je uvedena například na 

obr. 21, prohloubením jámy. Vycházel jsem při tom z názorů, že ne za všech okolností, 

může být otvírka podpatrem ekonomicky výhodnější, než otvírka prohloubením jámy. 

Uvedený příklad tak může vyjasnit všechny okolnosti, které mohou jednu, či druhou 

variantu ovlivnit. 

Jako výchozí způsob variantní otvírky sloje č. 112 prohloubením jámy, jsem 

rozhodl o prohloubení vtažné jámy III/6, závodu Chlebovice na hloubkovou úroveň cca     

- 676 m. To je hloubková úroveň UB 769, do kterého by směřovalo otvírkové dílo z nově 

vzniklého patra, prohloubené jámy. Tento záměr je uveden na obr. 21. Takovým způsobem 

otvírky by se nemusela provádět díla mezi UB 711 až 769 (viz obr. 5) a vyhnuli bychom se 

úpadnímu vedení větrů. 
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Obrázek 21 Otvírka sloje č. 112 prohloubením jámy. 

 

V dané konkrétní situaci je ale varianta otvírky sloje č. 112 prohloubením jámy, 

teoretickým námětem, jehož realizace vyžaduje zohlednit následující skutečnosti:  

 k převedení těžby z porubů č. 112 403 a 112 404 na zásobník situovaný mezi UB 

709 a 707, by byly vedeny dopravní trasy, pásových dopravníků, po cestách mezi 

UB 774, 775, 712, 705, 709, vesměs ve výdušných větrech. Takové řešení není 

reálné, 

 vyražení nové dopravní cesty pro odtěžení porubů č. 112 403 a 112 404, například 

z UB 770, do UB 713, představuje výškový rozdíl mezi UB 770 (- 642 m) a UB 

713 (- 464 m), 192 m. K překonání takového výškového rozdílu, aby se na těchto 

trasách dala uplatnit pásová doprava, při odpovídajícím úklonu 15°, by se musely 

chodby zalomit. Potřebná délka trasy pro výškový rozdíl 192 m a úklon 15° je 742 

m, 
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 možnost vést dopravní trasy, pásových dopravníků, pro odtěžení porubů č. 112 403 

a 112 404 po otvírkovém díle z nového patra vtažné jámy III/6, závodu Chlebovice, 

přímo k této jámě je nereálná. Těžba z dolu na povrch, v celém rozsahu dolu, tj. ze 

všech tří závodů - Sviadnov, Staříč, Chlebovice - je koncentrována na Jámu II/4, a 

II/3, závodu Staříč.  

Vtažná jáma č. II/4 závodu Staříč je kruhového profilu o průměru 7,5m. 

Vyhloubena je 35m pod úroveň 5. patra na kótu - 850,5 m. Vybavena je dvojicí 

dvojčinných klecových těžních zařízení.  

Výdušná jáma č. II/3 závodu Staříč je kruhového profilu o průměru 7,5 m. 

Vyhloubena je na úroveň 4. patra na kótu - 614,14 m. Vybavena je dvojčinným skipovým 

těžním zařízením. 

Obě jámy jsou prohloubeny v souladu s § 80, odst. 3 Vyhlášky ČBÚ č. 22/89 Sb., 

v platném znění. 

Je tedy jediná možnost odtěžení porubů č. 112 403 a 112 404 a to tak, že se těžba 

vede v čerstvých větrech, přes chodby s UB 770, 769, 711, 713, a 709, na hlavu zásobníku. 

Ze zásobníku se pak převáží vozy po dílech č. 2436, 2034, kolem jam závodu Chlebovice, 

ke skipové jámě č. II/3 závodu Staříč - viz obr. 22.  
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Obrázek 22 Situace dopravy uhlí ze zásobníku k jámě Chlebovice III/6 a směr na závod Staříč, k jámě II/3 

[viz Příloha A]. 

Toto organizační uspořádání, které směřuje ke koncentraci těžby, je důležitým 

činitelem, který vylučuje aplikaci odvedení těžby z porubů č. 112 403 a 112 404 k nově 

vybudovanému náraží na kótě – 676 m.  

Pokud by ale možnost těžit poruby 112 403 a 112 404, jámou III/6, závodu 

Chlebovice existovala, nabízí se vhodný příklad výpočtu ekonomické efektivnosti dvou 

způsobů otvírky sloje č. 112. 

 

8.1 Ekonomická náročnost vybudování nového patra na úrovni - 676 m 

 

Ekonomická náročnost prohloubení jámy Chlebovice III/6 a vybudování náraží na 

patře – 676 m, by bylo nákladnou záležitostí. Prohloubení jámy a provedení náraží je 

uvedeno na obr. 21. Náraží na kótě - 676 m bylo, vzhledem k nárokům na poměrně menší 
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objem těžby, oproti uspořádání na 3. patře podstatně zjednodušeno. Přesto jsou náklady na 

jeho vybudování poměrně vysoké -  viz tabulka 12. 

Podle literárních zdrojů [2, 9, 10], a dalších pramenů, jsem zjišťoval přibližné 

náklady na prohloubení jámy a vybudování náraziště. Tyto náklady jsem pak porovnával 

s náklady na původní otvírku, podle stávající situace. Podle výsledků, jak jsou uvedeny 

v tabulkách 11 a 12, vychází relace, které jsou v tabulce 10. 

Tabulka 10 Náklady na současnou otvírku podpatrem a možné náklady na otvírku prohloubením jámy. 

Shrnutí výsledků z tabulek 10 a 11. 

Náklady na 

současnou otvírku 

(Kč) 

Náklady na 

prohloubení jámy 

(Kč) 

Náklady na 

zřízení náraží 

(Kč) 

Náklady na 

otvírkové dílo 

z náraziště z 

kóty -676 m do 

UB -769 (Kč) 

Celkové 

náklady na 

otvírku 

prohloubením 

jámy (Kč) 

144 971 667 108 600 000 180 534 000 80 590 000 369 724 000 

. 

Podrobnější rozpis nákladů na varianty otvírky podpatrem (varianta 1) a 

prohloubením jámy (varianta 2), je uveden v tabulkách 11 a 12. K tabulce 11 je třeba 

uvést, že úpadní přípravná díla 2044 a 2344, mezi UB 713 – 711, slouží také k otvírce 

slojí, západně od porubů č. 112 403 a 112 404, takže jsem je do kalkulace, kde srovnávám 

rozdíly nákladů na dva způsoby otvírky, nezahrnul. 

Z výsledků v tabulce 10 je zřejmé, že stávající způsob otvírky je i po stránce 

ekonomické výhodnější, ve srovnání se způsobem otvírky prohloubením jámy. 

Uvedený příklad by se mohl jevit, jako pouze teoretický, ale při bližším pohledu 

jsou zřejmé jeho praktické aspekty. 

Především, se prokázalo, že i kdyby existovala možnost těžit zásoby z porubů 

112 403 a 112 404, jámou III/6, závodu Chlebovice, jsou náklady na otvírku porubů 

stávajícím podpatrovým způsobem nižší, oproti nákladům na otvírku prohloubením jámy. 

Rozdíl nákladů přesahuje částku 100 mil Kč. 

Dále se příkladem prokázalo, že při řešení způsobu otvírky je dominantní 

organizační uspořádání dolu. V daném případě okolnost, že je těžba všech závodů dolu 
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koncentrována na jámy závodu Staříč, vylučuje způsob otvírky porubů č. 112 403 a 

112 404 prohloubením jámy úplně. 

Postup, jak jsem kalkuloval některé náklady, například mzdové, je uveden 

v tabulce 13.  

 

8.2 Některá bezpečnostní rizika otvírky podpatrovým způsobem 

 

Objektivně je ale nutno přiznat, že způsob otvírky podpatrem přináší také některé 

komplikace. Jednou z nich je náročný způsob odtěžení z příprav a porubů, v dané oblasti. 

Podle obr. 5 je zřejmé, že nejprve musíme překonat výškový rozdíl z UB 713 do UB 711, 

který činí z kóty – 464, na kótu - 601 celkem 137 m, poté z UB 711 opět úpadně do UB 

769, což je výškový rozdíl dalších 75 m. V UB 769 je zastižena sloj č. 112. Z UB 769 pak 

pokračuje dovrchní ražba ve sloji až do UB 771, který má výškovou kótu - 595 m. To 

znamená, že jsme z UB 769 (- 676 m) do UB 771 (- 595 m), vystoupali dovrchně o 

výškový rozdíl 81 m. Takovéto střídavé ražení a s ním související vedení větrů, může 

ovlivnit spolehlivost větrání. Zejména je tu riziko tvorby metanových vrstev. Tuto možnost 

jsem posuzoval v kapitole výše.  

Podle dříve uvedené rovnice (2), by k vyloučení tvorby metanových vrstev měla 

platit podmínka, že rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou koncentrace metanu na 

začátku a konci sledovaného úseku, by měl být menší než druhá mocnina rychlosti.  Pokud 

by byl rozdíl koncentrací metanu ve sledovaném úseku díla, se změnou úklonu 1 %, pak by 

musela být rychlost proudění větrů také minimálně 1 m/s. Taková podmínka v úseku mezi 

UB 713 a 711, kde je objemový průtok větrů 11 m
3
/s a průřez díla 14 m

2
, splněna není, 

protož tam dosahuje v
2
 hodnoty pouze 0,61.  

Na tuto okolnost reaguji v příslušné části havarijního plánu. Především tak, aby se 

podle výpočtu větrání dodržely všechny podmínky k dosažení požadovaného objemového 

průtoku a dále pak důsledným sledováním koncentrace plynů na exponovaných místech.  

Také složitý způsob odtěžení z porubů 112 403 a 112 404, jak je popsán výše, 

představuje značné komplikace. K nevýhodám otvírky podpatrem bychom tak museli do 

ekonomické kalkulace ještě zahrnout náklad na složité pásové linky, včetně potřebné 
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energie. Z UB 770, (hloubková úroveň – 642 m), do UB 769, (hloubková úroveň – 676 m), 

tj. na úpad a pak přes UB 711, 713, 709, až na (hloubkovou úroveň – 436 m), dovrchně 

také vyžaduje zvýšené náklady na údržbu. Ve srovnání s náklady na otvírku, jak jsou 

uvedeny v tabulce 10, je to ale jen nepatrný podíl, takže jsem ho ani nezjišťoval.
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Tabulka 11 Varianta č. 1: Způsob přípravy sloje 112 dle stávající aplikace dolu. 

Název díla 
Uzlové 

body 

Výšky 

uzlových 

bodů (m) 

Profil 
Délka 

(m) 

Náklady na 

zhotovení 

(m/Kč) 

Celkové 

náklady na 

zhotovení (Kč) 

přípravné dílo 

2344/1 + 

2344/2 

711 - 

769 

-601,3/ -

676,4 

K14-

P28-

0,5m 

657 81 735 Kč 53 699 895 Kč 

přípravné dílo 

2438 

771 - 

712 
-595,2/ -459 

K12-

P20-

0,7m 

590,5 36 816 Kč 21 739 848 Kč 

chodba 112 

7430 

712 - 

705 
-459/ -439 

K14-

P28-

0,5m 

182 81 735 Kč 14 875 770 Kč 

přípravné dílo 

2436 + 2034 

705 - 

706 
-439/ -439 

K14-

P28-

0,5m 

668,7 81 735 Kč 54 656 195 Kč 

Celkové náklady na provedení děl pro podpatrovou těžbu 144 971 667 

 

 

Tabulka 12 Varianta č. 2: Náklady na prohloubení jámy ze 4. patra na úroveň UB 769 (- 676,4 m. n. m.) 

Název díla Profil 
Délka 

(m) 

Náklady 

na 

zhotovení 

(Kč/m) 

Celkové 

náklady na 

zhotovení 

(Kč) 

prohloubení jámy na úroveň UB769   72,4 1 500 000 108 600 000 

vybudování náraziště nového patra   
  

180 534 000 

překop z jámy na úroveň bodu UB769 
K14-P28-

0,5m 
986 81 735 80 590 710 

Celkové náklady na otvírku 

prohloubením jámy     
369 724 000 
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Cena směny je proměnná pro každou činnost, uvažuji tedy průměr. Ve skutečnosti se 

kalkuluje z 20 – 30 položek, byly tedy vybrány hlavní položky. 

Tabulka 13 Příklad kalkulace ceny směny. 

Položka Výše  Vysvětlivky 

mzda 730 Kč průměr z tarifů 

příplatky 85 Kč noční, odpolední, nepřetržitý, otřesový, mikroklima 

prémie 25% 204 Kč   

odvody 346 Kč 34% z mezd 

OPN 198 Kč svačina, koupelna, šatna, podíl subdodavatelských směn 

ONN 1 490 Kč ostatní nepřímé náklady, podíl dodavatelského střediska 

součet 3 053 Kč 

náklad na 13.a 14. plat, na dovolenou, energie, ubytovací 

prostory 

zisk 1-5% 153 Kč   

Cena směny 3 206 Kč   
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Závěr 

 

V doktorandské disertační práci jsem posuzoval ekonomická a bezpečnostní 

hlediska při aplikaci podpatrového způsobu otvírky, přípravy a dobývání uhelné sloje. 

Přestože se uvedený způsob dobývání v poslední době v praxi stále více prosazuje, existují 

v odborných kruzích k jeho aplikaci i jisté rozpaky. K jejich vyjasnění jsem podle 

literárních zdrojů shromáždil podstatné údaje a provedl jsem vlastní hodnocení, podle 

stávající situace na Dole Paskov, a to v porubech 112 403 a 112 404.  

Z nich vyplývá, že k aplikaci uvedeného způsobu dobývání je možno efektivně a 

bezpečně přistoupit, jen při dodržení specifických zákonitostí: 

 především je to respektování příslušných výnosů a ustanovení Státní báňské správy 

České republiky, 

 před rozhodnutím o aplikaci způsobu dobývání podpatrovým způsobem zhodnotit 

celkovou důlně-geologickou situaci dolu. Ověřit stav zásob pod posledním patrem 

a zvážit, zda se v budoucnosti dají ekonomicky využít, a v jakém rozsahu. Při 

větším objemu zásob pod posledním patrem a perspektivě jejich využití, musí být 

provedena důkladnější kalkulace. Nejméně v rozsahu, jak jsem ho uvedl 

v disertační práci, 

 způsob otvírky podpatrem musí být také posouzen z hlediska celkového 

organizačního uspořádání dolu. Je-li těžba z více závodu centralizována na jedno 

těžební místo, vzniká situace kdy, jako v případě uvedeném v disertační práci, 

může být rozhodnutí o aplikaci podpatrového způsobu jednoznačné, 

 mimořádnou pozornost je při aplikaci podpatrového způsobu nutno věnovat 

prognóze možných mimořádných situací ve větrání a i případnému vzniku vážnější 

havárie, například požáru. A to tak, že tyto stavy budou predikovány výpočetními 

programy a podle jejich výsledků, uplatněny v havarijním plánu, tak jak jsem to 

uvedl v disertační práci, 

 ke stanovení ekonomické efektivnosti způsobu dobývání podpatrem jsem, díky 

pochopení vedení Dolu Paskov, mohl použít aktuální kalkulaci a použil jsem 

postupy, uvedené například v tabulce 13. I tak jsou ale náklady uváděné 
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v disertační práci jenom přibližné. Přesto však mohou být užitečnější, než náklady 

stanovené bývalými Báňskými projekty Ostrava, z roku 1983, a od té doby, žádný 

veřejně přístupný zdroj tyto náklady neuvádí. Poněkud optimistický dřívější údaj, 

že náklady na otvírku podpatrem jsou ve srovnání s náklady na klasickou otvírku 

prohloubením jámy, výhodnější řádově desetkrát, potvrdit nemohu. Ale podrobnější 

kalkulací s respektování současných cen, jsem dospěl k závěru:  

V konkrétní posuzované situaci na Dole Paskov jsou náklady na otvírku 

podpatrem 2,5x nižší ve srovnání s klasickou otvírkou. Zároveň na základě podrobného 

rozboru v disertační práci, lze při respektování uvedených zásad zajistit i dostatečnou míru 

bezpečnosti, avšak navržená opatření pro podpatrové dobývání by vždy měla zahrnovat: 

 posouzení větrání porubů, 

 řešení klimatických poměrů, 

 možné havarijní stavy, 

 ekonomické aspekty. 
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