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Anotace 

V předloţené diplomové práci je zpracován návrh vyloţení těţního zařízení III/6 „A“ Dolu 

Paskov, závodu Staříč, lokality Chlebovice na čtvrté patro. 

V úvodní části je stručný popis dobývacího pole dolu Paskov s plánovanou těţbou 

v dalších letech. Následuje báňská a strojní charakteristika jámy a těţního zařízení 

v uvedené lokalitě Chlebovice, závodu Staříč, dolu Paskov. Další část se zabývá návrhem 

dokumentace k vyloţení jámy a vlastním řešením vystrojením jámy, vybavením strojním a 

elektro zařízením. Dále popis bezpečnostních aspektů a návrh způsobu čerpání důlních 

vod. V závěru je porovnání organizace provozu před a po vyloţení těţního zařízení. 

 

Klíčová slova: Důl Paskov, jáma, těţní zařízení, těţní stroj,  

 

Annotation 

In the present thesis is process design unloading mining equipment III/6 "A" Paskov Mine, 

Staříč enterprise, Chlebovice location on the fourth floor.  

In the introducy part is brief description of the mining field of Paskov Mine with plan 

mining in the coming years. Followed by mining and engeneering charakteristics of pit and 

mining equipment in stated lokality Chlebovice, Staříč enterprise, Paskov Mine. Next part 

considers the proposal of documentation for unloading pit and pit excavation support their 

own solutions, machinery equipment and electrical equipment.Next description of safely 

ascpects and proposal on the pumping of mining water. In the conclusion, the organization 

of operation compared before and after unloading mining equipment. 

 

Keywords: Mine Paskov, pit, mining equipment, mining machine 
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Seznam zkratek 

Bpv:   Balt po vyrovnání 

ČBÚ:   Český báňský úřad 

ČR:   Česká republika 

ČS:   čerpací stanice 

DN:   dopravní nádoba 

DP:   dobývací prostor 

HBZS:  hlavní báňská záchranná stanice 

HDČS:  hlavní důlní čerpací stanice 

IS:   inspekční sluţba 

Js:   jmenovitá světlost 

NZ:  naráţecí zařízení 

OBÚ:   Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého 

               v Ostravě. 

OKD:   Ostravsko karvinské doly 

PN:   jmenovitý tlak 

PPP:   pojízdný pracovní poval 

TS:   těţní stroj 

TZ:   těţní zařízení 

Vyhláška: Vyhláška ČBÚ č. 415/2003 Sb. 

ZBZS:  závodní báňská záchranná sluţba 

ZS:   zařízení staveniště 
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1 Úvod  
Hlubinné dobývání uhelných loţisek v ČR charakterizují stále se zhoršující důlně-

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

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

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

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

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

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

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

zásoby se odhadují na více neţ 200 let. 

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

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

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

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

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

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

pod názvem Důl Staříč). Produkce těţby v roce 2011 byla 1 034 000 tun a následný objem 

těţby je plánován na 1 150 000 tun ročně, aţ do konce ţivotnosti dolu. Perspektiva dolu je 

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

dobývání loţiska v hloubkovém rozpětí -500 m aţ – 850 m Bpv. (Balt po vyrovnání), tedy 

880 m aţ 1150 m pod povrchem.     

V mé práci se budu věnovat vyloţení těţního zařízení III/6 „A“ Dolu Paskov, závodu 

Staříč, lokality Chlebovice mezi 3. a 4. patrem. Rozvoj dolu Paskov a jeho další 

perspektiva je závislá na rozšíření příprav a následné dobývání z lokality Chlebovice, 

avšak na úrovni 4. patra je přístupná pouze jedním těţním oddělením. Mým cílem je 

zvýšení dopravní kapacity vtaţné jámy III/6, které bude mít vliv na zvýšení celé dopravní 

infrastruktury a následně co nejefektivnější vydobytí zásob z této oblasti. 
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2 Báňská a strojní charakteristika jámy a těžního 
zařízení 

2.1 Báňská charakteristika jámy 

V jámě jsou dvě těţní oddělení -  oddělení „A“ je sjízdné na 3. patro, oddělení „B“ je 

sjízdné na 4. patro. Pod 3. patrem na oddělení „A“ je dosedací rošt a dále pak kaskádový 

poval, pod kterým jiţ nejsou průvodnicové tahy. Na úrovni 4. patra oddělení „A“ je 

přejezdová lávka pro odvoz materiálu.  

Vedení dopravních nádob (dále jen DN) je zajištěno kolovým vedením po dřevěných 

lepených průvodnicích o průřezu 220 x 180 mm a jmenovité délce 6 m. Průvodnice jsou 

k rozponám připevněny šrouby M24. V místě přerušení průvodnicových tahů přes 

jednotlivá náraziště je vedení DN zajištěno ocelovým rohovým vedením. Lezní oddělení je 

z ohlubně po 3. patro situováno čelně proti dopravním nádobám těţního oddělení „A“. 

Přechod z lezního oddělení do dopravních nádob oddělení „B“ a opačně je zajištěn 

přechodovou lávkou, která je umístěna v obou DN (na střeše DN) oddělení „B“. Mezi 3. a 

4. patrem je lezní oddělení čelně umístěno proti DN obou těţních zařízení (TZ).  Svislá 

vzdálenost odpočívadel je 8 m. 

Brzdící průvodnice na oddělení „A“ se opírají pod 3. patrem o dosedací rošt a brzdící 

průvodnice na oddělení „B“ se opírají v jámové tůni pod úrovní 4. patra o dosedací rošt. 

Mají úkos 1 : 50 a účinnou dráhu brzděni 1,6 m. Ve věţi jsou brzdící průvodnice o úkosu 

1 : 75 a brzdné dráze 2,6 m.   

Akcelerografické měření bylo provedeno 3. 5. (oddělení „B“) a 25. 10. (oddělení „A“) 

2011 VŠB - TU Ostrava. Tímto měřením byla zjištěna zrychlení v horizontální rovině 

bočně na průvodnice a to max. 7,0 m. s
-2

 a čelně max. 4,1 m. s
-2

  u oddělení „B“ a u 

oddělení „A“ bočně na průvodnice a to max. 7,8 m. s
-2

 a čelně max. 3,3 m. s
-2

. Tyto 

hodnoty jsou v souladu s Vyhláškou ČBÚ č. 415/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 

přílohy č. 5, části D.   

2.2 Strojní charakteristika jámy 

Jáma je kruhového průřezu o průměru 7,5m. V zaústění je vyztuţena cihlovou výztuţí a 

dále litým betonem. Rozpony jsou v úseku ohlubeň, aţ 3. patro ocelového profilu U24 

vyztuţené profilem U20 a mezi 3. a 4. patrem jsou rozpony profilu U30 vyztuţeny 

profilem U20. 

Svislá vzdálenost rozpon je 2m. V úseku ohlubeň aţ jámová tůň jsou podepřeny do betonu 

příčkami profilu U16. Rozpony jsou v úseku ohlubeň aţ 3. patro přímo zapuštěny do 

jámového zdiva, v úseku 3. aţ 4. patro šroubované na nosných patkách. Rozmístění 

středových patrových příček je následující:  

Oddělení „A“: ohlubeň – 1 x profil I50, 2 x profil I14, 1 x profil I30; 1. patro – 12 x profil 

I16; 2. patro – 5 x profil U16; 3. patro – 5 x profil U16 a 4. patro – 10 x profil U20. 

Oddělení „B“: ohlubeň – 1 x profil I30, 1 x profil U16; 1. patro – 2 x profil I16; 2. patro – 

3 x profil U16; 3. patro – 4 x profil U16 a 4. patro – 15 x profil U20. 
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Měření korozivních úbytků kovových prvků jámové výstroje bylo provedeno proškoleným 

zaměstnancem ultrazvukovým tloušťkoměrem POCKET-MIKE v květnu 2011. Kompletní 

protokol vystavený dne 17. 5. 2011 byl předloţen ke kontrole a bylo zjištěno, ţe minimální 

naměřené hodnoty nedosahují minimálních vypočtených hodnot. Přípustné korozivní 

úbytky rozpon a příček byly zpracovány v červnu 2000 – VŠB TU Ostrava, byly stanoveny 

v hodnotě 2 x 3 mm. Jmenovitá síla stojiny je u profilu U30 10,0 mm, u profilu U24 9,5 

mm, u profilu U20 8,5 mm a u příček U16 7,5 mm.   

Dále byly VŠB-TU Ostrava stanoveny přípustné korozivní úbytky konzol nesoucí 

elektrické kabely v jámě a to výpočty provedenými v červnu 2007 – minimální tloušťka 

2 mm.              

2.3 Báňská a strojní charakteristika TZ oddělení „A“ 

Těţní zařízení (TZ) je dvojčinné se čtyřetáţovými dopravními nádobami pro dva vozy o 

objemu 1, 25 m
3 

na etáţi dopravní nádoby. Je vyloţeno na úroveň 3. patra 744 m pod 

ohlubní. Ostatní provozovaná patra jsou 1. a 2. patro. TZ bylo uvedeno do trvalého 

provozu v roce 1968. 

Těţní stroj (TS) typu ŠKODA 2B 6021 s elektrickým pohonem je poháněn stejnosměrným 

motorem o jmenovitém výkonu 3600 kW, řízen je rotačním měničem W – L. TS je 

vybaven dvěma rotačními měniči, je-li v činnosti pouze jeden je výkon těţního motoru 

2200 kW. TS je vybaven brzdovými stroji typu BV 810. 

Základní parametry těžního zařízení: 

Dopravované hmotnosti: 

- 4 vozy kamene nebo 6 vozů uhlí z 3. p 

- 6 vozů kamene nebo 8 vozů uhlí z 1. a 2. patra 

Materiálu a břemen: 

- 10 000 kg při vyváţení druhé DN 6 prázdnými vozy 

- 7 500 kg bez vyváţení druhé DN 

Doprava osob: 

- 17 osob v řádně vystrojené etáţi, tj. 68 osob v DN 

Dopravní rychlosti: 

- těţba     10 m. s
-1

 

- doprava osob   10 m. s
-1

 

- doprava kontejnerem   6 m. s
-1

 

Těţní lana jsou o průměru 56 mm dle ČSN 02 4362.53, těţní lano evidenční číslo 23 má 

jmenovitou nosnost 2416 kN, pevnost drátů 1860 MPa a bylo naloţeno 4. 10. 1990. Těţní 

lano ev. č. 24 má jmenovitou nosnost 2416 kN, pevnost drátů 1860 MPa a bylo naloţeno 4. 

10. 1990. Nedestruktivní kontrola obou těţních lan byla provedena 28. 4. 2011. Trvalý 

provoz těţního zařízení včetně řádné jízdy byl povolen OŘ OKD dokladem ze dne 28. 5. 

1968, po provedené podstatné změně bylo vydáno 1. 3. 1978 nové Povolení trvalého 

provozu. Trvalý provoz kontejneru pro dopravu dlouhého materiálu byl povolen 

23. 12. 1988. Řád o jízdě na laně byl vydán 19. 1. 2007.  
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Strojovna těžního stroje: 

Strojovna TS je umístěna v samostatné budově, je dostatečně prostorná, řádně osvětlená 

včetně poţadovaného nouzového osvětlení s automatickým zapínáním, (v souladu s § 257 

odst. 4 Vyhlášky ČBÚ 22/1989 Sb.). Stanoviště strojníka je chráněno prosklenou kabinou 

s vlastním vytápěním a osvětlením. 

Těžní věž: (viz obrázek č. 1) 

Je vzpěrné ocelové svařované konstrukce pro lanovnice 2 těţních zařízení vedle sebe. Je 

vybavena poţadovanými bezpečnostními zařízeními v souladu s ustanovením § 14 

Vyhlášky ČBÚ č. 415/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Obrysnice dráţek lanovnic 

byly k této revizi zhotoveny, jejich dráţky vyhovují. Poslední čtyřletá prohlídka ocelové 

konstrukce těţní věţe byla provedena 11. 4. 2012 firmou REKTIMONT. Při této prohlídce 

nebyly zjištěny závady, které by ohroţovaly bezpečný provoz těţní věţe, zjištěné drobné 

závady jsou průběţně odstraňovány, coţ je doloţeno ohlašovacími protokoly (zadní termín 

odstranění byl stanoven na 30. 4. 2016). Poslední měření svislosti těţní věţe bylo 

provedeno 16. 5. 2011, těţní věţ je vychýlena od svislice 28 mm, jak je uvedeno 

v protokolu ze dne 6. 6. 2011. 

Elektrická část TZ včetně návěstního a dorozumívacího zařízení: 

TS je poháněn stejnosměrným elektromotorem 2 200/3 600 kW. Zdrojem stejnosměrného 

napětí je W-L měnič, sestávající se z řídícího dynama 2 520 kW, 600 V, 4 200 A, poháněný 

asynchronním motorem 2500 kW, 6 kV. Původní přepojovače provozu měničů jsou 

v současném stavu nahrazeny měděnými pásovými propojkami sběrnic. Maximální 

ochrana W-L soustrojí je nastavena na 10,3 kA. Pomocné pohony těţního stroje jsou 

napájeny z rozvaděče 50 V. TZ je vybaveno zařízením pro kontrolu programované a 

přejezdové rychlosti TS AKR 22 zapojené do bezpečnostního obvodu TS.  

Návěštní zařízení je napájeno ze samostatného pole hlavního rozvaděče 500 V přes 2 

transformátory 500 V / 220 V a 220/220 V, 2kVA. Izolační stav obvodu návěštního zařízení 

220 V je trvale sledován přístrojem IZOMET, napojeným na signalizaci poklesu pod 

20 kΩ. Rázové návěštní je instalováno na odnímací plošině pro dopravu osob (výjezdní 

patro), na ohlubni a na 1., 2. a 3. patře. Přepínače pater jsou na ohlubni a výjezdním patře, 

přepínač výjezdní patro – ohlubeň je na ohlubni. Ve všech nárazištích jsou rovněţ spínače 

součtového návěští. Návěští „Stůj“ je vybaveno houkačkami a paralelně zapojeny spínači 

ve všech nárazištích a nástupištích. Návěští z dopravních nádob je vysokofrekvenční typu 

VFSK5 výrobce ZAM – Servis Ostrava s.r.o. s optickou signalizací dopravní nádoby, ze 

které je návěští dáváno. Toto zařízení je nově instalováno, v současnosti ve zkušebním 

provozu „Povolením č. 135/2011 závodního dolu Stařic“ za dne 31. 8. 2011 a slouţí nejen 

k bezdrátové signalizaci, ale rovněţ k hovorové komunikaci mezi dopravní nádobou / 

nádobami a strojníkem těţního stroje. Hovorové spojení je zajištěno paralelně zapojenými 

telefony v systému MB instalovanými na všech plošinách a u strojníka. 

Dokumentace a záznamy   

O TZ je řádně veden Spis o jízdě na laně v souladu s § 5 Vyhlášky ČBÚ č. 415/2003 Sb. 

Prohlídka, funkční zkoušky a poţadované kontroly jsou prováděny dle zpracovaného 

časového plánu prohlídek a jsou řádně zaznamenávány do příslušné dokumentace. 

Pracovní postup pro provádění prohlídek TZ a náročnější práce při jeho údrţbě jsou 

zpracovány a uloţeny ve Spisu o jízdě na laně.    
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2.4 Báňská a strojní charakteristika TZ oddělení „B“ 

Dvojčinné klecové TZ se čtyřetáţovými dopravními nádobami pro 2 důlní vozy o objemu 

1,25 m
3
 za sebou na etáţi je vyloţeno na úroveň 4. patra. Dalšími provozovanými patry 

jsou 1., 2., a 3. patro. TZ bylo uvedeno do trvalého provozu v roce 1991. Těţní stroj typu 

ČKD 2B 6121 s elektrickým stejnosměrným motorem o jmenovitém výkonu 3500 kW je 

napájen z tyristorového měniče. Brzdy jsou typu BR 66 s elektropneumatickým systémem 

Sistonik PR6B.   

Základní parametry těžního zařízení: 

Dopravované hmotnosti: 

- 4 vozy kamene nebo 6 vozů uhlí při vyváţení sjíţdějící DN stejným počtem vozů ze 4. p 

- 6 vozů kamene nebo 8 vozů uhlí při vyváţení sjíţdějící DN stejným počtem vozů  

   ze 3. a vyšších pater 

 

Materiálu a břemen: 

- z úrovně 4. patra:  8000 kg bez vyváţení DN  

                                10 000 kg při vyváţení druhé DN 4 vozy 

- z úrovně 3. a vyšších pater:  10 000 kg bez vyváţení druhé DN 

                                                13 000 kg při vyváţení druhé DN 6 vozy 

- při dopravě břemene v kontejnerové DN: 15 000 kg při vyváţení druhé DN 4000 kg 

 

Doprava osob: 

- 17 osob v řádně vystrojené etáţi, tj. 68 osob v DN 

 

Dopravní rychlosti: 

- těţba    10 m. s
-1

 

- doprava osob  10 m. s
-1

 

- doprava kontejnerem  6 m. s
-1

 

Těţní lana jsou o průměru 60 mm dle ČSN EN 12385-6, horní lano evidenčního čísla 45 o 

jmenovité nosnosti 2 692 kN, jmenovité pevnosti holých drátů 1 770 MPa bylo naloţeno 

19. 3. 2011, spodní lano evidenčního čísla 47, jmenovité nosnosti 2 692 kN, jmenovité 

pevnosti holých drátů 1 770 MPa bylo naloţeno 21. 5. 2011. Jedná se tedy o nově naloţená 

lana a první nedestruktivní kontrola byla u těţního lana č. 45 provedena dne 11. 5. 2011, 

lana č. 47 bude provedena do 21. 7. 2011. Trvalý provoz těţního zařízení byl povolen 

ředitelem dolu 26. 4. 1991, trvalý provoz kontejneru pro dopravu dlouhého materiálu byl 

povolen 30. 8. 1990. Řádná jízda byla povolena na úroveň 2. a 3. patra dokladem OBÚ č. j. 

4860/1991 a na úroveň 4. p dokladem 7279/1995. 

Elektrická část TZ návěštního a dorozumívacího zařízení: 

TS je poháněn stejnosměrným elektromotorem 3 500 kW spojeným hřídelem s pevným 

bubnem. Kotva těţního motoru je napájena z rezervačního 12-ti pulzního měniče 

v sériovém zapojení. Obvod kotvy je chráněn rychlovypínači a jeho proud vyhlazován 

pomocí vzduchových tlumivek. Izolační stav obvodu je průběţně kontrolován. Vlastní 

měnič je tvořen tyristorovými skříněmi a skříněmi ochran. Napájen je z vysokonapěťových 

transformátorů a řízen technologickým regulátorem MODULEX MB24, který obsahuje 
nereverzační měnič buzení motoru. Z rozvaděče pomocných pohonů jsou napájeny 

ovládací obvody, kompresor, čerpadla, ventilátor těţního motoru, zdroj buzení apod. Těţní 
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stroj je řízen ručně strojníkem ze stanoviště, na kterém je umístěn pult. V něm jsou 

soustředěny nejdůleţitější ovládací prvky včetně signalizace provozních a poruchových 

stavů. Povely ze stanoviště strojníka i stavy a informace ze všech částí TZ jsou 

zpracovávány v rozvaděči řízení a zpětně signalizovány na stanovišti strojníka. Rozvaděč 

řízení, programovatelný automat a zařízení pro kontrolu programované a přejezdové 

rychlosti typu AKR 22, zajišťují bezpečný provoz pomocí obvodů řídidel jízdy, 

zabezpečení dojezdu, přejezdových a ostatních kontrol, které působí na bezpečnostní 

obvod TS. 

 Návěštní zařízení je provedeno jako rázové s vlastní kontrolou daného návěští na ohlubni, 

plošinách pro nástup lidí, 1., 2., 3. a 4. patře. Doplněno je součtovým návěštím na hlavním 

nárazišti. Nástupní plošiny nad ohlubní a nástupní sklípky na 2. a 3. patře jsou vybaveny 

návěštím „HOTOVO“. Na všech nárazištích a nástupištích je umístěno návěští „STŮJ“. 

Dorozumívací zařízení – hovorové spojení je provedeno paralelně zapojenými telefony 

v systému JBMB na všech nárazištích včetně 1. patra a ve strojovně. Návěští z dopravních 

nádob je vysokofrekvenční typu DIS 511 výrobce ČKD Praha.   

Strojovna těžního stroje, těžní věž, dokumentace a záznamy – viz oddělení „A“. 

 
                           Obrázek č. 1. Těžní věž lokality Chlebovice 

Zdroj: /1/ úsek svislé dopravy Dolu Paskov  
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3  Navržení dokumentace k vyložení jámy 
Vlastní vyloţení TZ III/6 „A“ jámy Chlebovice na čtvrté patro je v souladu s Vyhláškou 

ČBÚ č. 415/2003 Sb. (dále jen vyhlášky) klasifikováno jako „Podstatná změna“. Před 

započetím prací by bylo vhodné posoudit záměr odborným znalcem v příslušném oboru 

jmenovaným ČBÚ. Tím to se vyhneme případným nejasnostem ve výkladu ustanovení 

Vyhlášky. Tento znalecký odborný posudek stanoví bez jakýchkoliv pochyb postup 

legislativních kroků   

3.1 Příkazy, opatření a povolení závodního dolu závodu Staříč 

1. Opatření závodního dolu Staříč – pozastavení konání řádné jízdy na dvojčinném 

klecovém těţním zařízení oddělení „A“ III/6  vtaţné jámy Chlebovice. Z důvodu 

provádění montáţních prací v jámě a seřizování těţního stroje za účelem vyloţení TZ 

oddělení „A“ III/6  vtaţné jámy Chlebovice na čtvrté patro se pozastavuje konání řádné 

jízdy. Po dobu pozastavení řádné jízdy bude povolena ve smyslu § 4, odst. 5, Vyhlášky 

výjimečná jízda. 

2.  Povolení závodního dolu Staříč -  povolení výjimečné jízdy na dvojčinném klecovém 

těţním zařízení oddělení „A“ III/6  vtaţné jámy Chlebovice. V souvislosti s prováděním 

montáţních prací v jámě a seřizováním těţního stroje za účelem vyloţení těţního zařízení 

oddělení „A“ III/6  vtaţné jámy Chlebovice  na 4. patro se povoluje výjimečná jízda na 

dvojčinném klecovém těţním zařízení oddělení „A“ III/6  vtaţné jámy Chlebovice na: 

výjezdní patro, ohlubeň, 1. patro, 2. patro, 3. patro a 4. patro. Výjimečná jízda se povoluje 

ve smyslu § 4, odst. 5, Vyhlášky se splněním dále uvedených podmínek: 

Výjimečná jízda se povoluje: 

a) zaměstnancům organizace provádějící práce v jámě nebo montáţ a seřizování TZ. 

b) zaměstnancům dodavatelské organizace provádějící práce v jámě nebo montáţ a 
    seřizování TZ. 

c) nadřízeným hospodářským orgánům, inspekčním orgánům a jejich průvodcům. 

d) nemocným a raněným zaměstnancům a jejich průvodcům. 

e) v případě nebezpečí. 

3. Povolení závodního dolu Staříč -   pro zvýšení dopravní obsluţnosti při provozu vtaţné 

jámy III/6 vtaţné jámy Chlebovice Dolu Paskov bylo provedeno vyloţení dvojčinného 

klecového těţního zařízení oddělení „A“ na úroveň 4. patra. V souvislosti s tímto 

vyloţením byly provedeny následující úkony: 

• Instalace průvodnicových tahů v jámě v úseku 3. a 4. patrem. 

• Realizace nástupních sklípků na 4. patře v oddělení A, B, včetně souvisejících stavebních 

   úprav a potřebných úprav naráţecí stolice. 

• Instalace dosedacího roštu a nové podlahy v prostoru volné hloubky. 

• Instalace signalizačních a dorozumívacích kabelů v úseku mezi třetím a čtvrtým patrem. 

• Instalace nového tahu potrubí průměru ø 250 v úseku mezi třetím a čtvrtým patrem jámy 

   k čerpání odpadních vod a likvidace tří etáţí nefunkčního potrubí ø 150 umístěného 

  v průjezdovém  profilu DN. 
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• Instalace signalizačních a dorozumívacích kabelů v úsecích mezi ohlubní a třetím patrem 

   a mezi strojovnou TS a ohlubní vztaţné jámy III/6, čemuţ bude předcházet likvidace 

   původních kabelů mezi 3 a 4. patrem 

• Kabeláţ pro kompletní vybavení všech nárazišť návěštními a dorozumívacími přístroji 

• Vystrojení jednotlivých nárazišť1.- 4. patra, ohlubně, výjezdního patra a strojovny TS      

    novým signalizačním a dorozumívacím zařízením 

• Instalace kompletního vybavení náraziště 4. patra (instalace 4ks sklopných můstků, 

    včetně příslušných vzduchových rozvodů, naráţecích vratů včetně naráţedel, brzd a 

    zaráţek, zátyňových branek včetně kompletních mechanismů, aretačních lyţin, 

    ovládacího pultu naráţeče, rekonstrukce a úpravy stávajícího kolejiště) 

• Instalace brzdících průvodnic pod čtvrtým patrem, rohového vedení v patře, patrových 

   příček a nájezdových průvodnic nad i pod čtvrtým patrem.   

• Likvidace kaskády, stávajícího dosedacího roštu pod třetím patrem a definitivní propojení 

   průvodnicových tahů. 

• Dodávka nových těţních lan. 

• Dodávka nových dopravních nádob včetně odpruţeného kolového vedení, jedna 

   z odnímacích plošin a druhá se závěsem pro kontejner. 

• Realizace zajištění stability jámy v oblasti náraziště 4. patra včetně sklípků a navazující 

   průnikové části jámy. 

 Na základě uvedených skutečností v souladu s § 4, odst. 1 a 2, Vyhlášky se povoluje 

zkušební provoz dvojčinného klecového těţního zařízení oddělení „A“  III/6 vtaţné jámy 

Chlebovice za těchto podmínek: 

a) maximální povolené rychlosti: těţba 10 m.s
–1

, doprava osob 10 m.s
–1 

b) maximální dopravované hmotnosti: 10.000 kg s vyváţením druhé dopravní nádoby 

   6 prázdnými vozy, 7.500 kg bez vyváţení druhé dopravní nádoby  

4. Povolení závodního dolu Staříč – Řád o jízdě na laně a povolení výjimečné jízdy na 

dvojčinném klecovém těţním zařízení oddělení „A“ III/6  vtaţné jámy Chlebovice. 

V souvislosti s uvedením dvojčinného klecového TZ oddělení „A“ III/6  vtaţné jámy 

Chlebovice do zkušebního provozu se povoluje výjimečná jízda na dvojčinném klecovém 

TZ oddělení „A“ III/6  vtaţné jámy Chlebovice na: výjezdní patro, ohlubeň, 1. patro, 2. 

patro, 3. patro a 4. patro. Výjimečná jízda se povoluje ve smyslu § 4, odst. 5, Vyhlášky se 

splněním dále uvedených podmínek: 

Výjimečná jízda se povoluje: 

a) technikům organizace 

b) inspekčním orgánům a jejich průvodcům. 

c) naráţečům a pracovníkům, kterým byly uloţeny práce v jámě a přilehlých prostorech 

d) řemeslníkům a jiným zaměstnancům za doprovodu naráţeče 

e) nemocným a raněným zaměstnancům a jejich průvodcům. 

f) v případě nebezpečí. 
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 Vydáním tohoto povolení se ruší platnost předcházejícího Povolení závodního dolu – viz 
bod č. 2 – povolení výjimečné jízdy. 

5. Ţádost o uvedení provedení „Podstatné změny“ do trvalého provozu na ČBÚ – se 
všemi podklady realizovaného díla.  

6. Na základě rozhodnutí ČBÚ, kterým povoluje uvedení podstatné změny do trvalého 
provozu, čímţ zároveň mění původní typ těţního zařízení na nový typ, následuje povolení 
závodního dolu Staříč o uvedení předmětného TZ do trvalého provozu.   

7. Povolení závodního dolu Staříč – povolení trvalého provozu, řádné jízdy, původní 
výjimečné jízdy rozšířené o dostupnost úrovně 4. těžního patra a nový „Řád o jízdě 
na laně“ (viz příloha č. 2). Na základě rozhodnutí ČBÚ a následného uvedení do trvalého 
provozu se povoluje řádná jízda na dvojčinném klecovém TZ oddělení „A“ III/6  vtaţné 
jámy Chlebovice na: výjezdní patro, 2. patro, 3. patro a 4. patro. 

Řádná jízda se povoluje ve smyslu § 4, odst. 4, Vyhlášky ČBÚ č. 415/2003 Sb., a to za 

těchto podmínek: 

• Řádná jízda smí být konána dvojčinně mezi výjezdním patrem na povrchu a nárazišti 

  2., 3. a 4. patra vtaţné jámy III/6, oddělení „A“. 

• Na hlavní odnímací plošině a na nástupních plošinách výjezdního patra na povrchu smějí 

zaměstnanci při řádné jízdě nastupovat do nebo vystupovat ze všech čtyř etáţí dopravní 

nádoby současně. Na úrovni 2. patra je nástup nebo výstup zaměstnanců moţný pouze 

na odnímací plošině a na úrovni 3. patra a 4. patra je nástup nebo výstup zaměstnanců 

moţný současně na odnímací plošině a nástupní plošině v úrovni 2. sklípku.  

 • Nástup nebo výstup zaměstnanců na odnímacích plošinách je moţný pouze z naráţecí 

strany. 

 • Řádná jízda smí být konána rychlostí nejvýše 10 m.s
–1 

 • Počet současně jedoucích zaměstnanců v jedné etáţi řádně vystrojené dopravní  nádoby    

smí být nejvýše 17,  t.j. celkem maximálně 68 zaměstnanců v plně obsazené dopravní 

nádobě. 

• Pro shromaţďování zaměstnanců před započetím řádné jízdy musí být v  nárazištích 

vymezen vhodný a dostatečně veliký prostor, který musí být řádně označen a trvale 

udrţován schůdným.  

• V ostatním platí v celém rozsahu Vyhláška ČBÚ č. 415/2003 Sb. a Řád o jízdě na laně 

pro předmětné těţní zařízení. 

• Povolení řádné jízdy musí být vyvěšeno ve strojovně těţního stroje, na výjezdním patře a 

na všech patrech s povolenou řádnou jízdou vtaţné jámy   III/6, oddělení „A“. 

• S tímto povolením konání řádné jízdy seznámí prokazatelně určené zaměstnance příslušní 

vedoucí úseků a směnoví technici. 

• Kontrolou dodrţování tohoto povolení pověřuji vedoucího provozu dopravy. 

3.2 Ohlašovací povinnost na Obvodní báňský úřad  

Na všechny výše uvedené legislativní kroky – bod 3. 1 se dle §4 odst. 7 Vyhlášky vztahuje 

ohlašovací povinnost na Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a 

Olomouckého v Ostravě. Ukázka ohlašovací povinnosti na OBÚ: 
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               O K D ,  a . s .  

                          vnitřní organizační složka nezapsaná v obchodním rejstříku: 
                        D ů l  P a s k o v   se sídlem 739 43  Staříč č.p. 528  

Obvodní báňský úřad                                                                                                           

Veleslavínova 18 

728 03  Moravská Ostrava  

 

 

 

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE         NAŠE ZNAČKA                    VYŘIZUJE/LINKA                             STAŘÍČ 

                                     TN/Ch/2006                                             

                                                                                                         

  

 

Věc: 

Ohlášení pozastavení konání řádné jízdy na těţních zařízeních Dolu Paskov 

 

    Dle Vyhlášky ČBÚ č. 415/2003 Sb., § 4, odst. 7, ohlašujeme pozastavení konání řádné 

jízdy na dvojčinném klecovém těţním zařízení oddělení „A“ vtaţné jámy III/6 závodu 

Staříč lokality Chlebovice v souvislosti s vykládáním uvedeného těţního zařízení na 4. 

patro. Po dobu pozastavení řádné jízdy bude povolena ve smyslu § 4, odst. 5, Vyhlášky 

výjimečná jízda. 

 

 

              S pozdravem 

 

………………………….                                         ………………………………. 

Ing. Vladislav Szmek                                             Ing. Jiří Hůla      

ředitel Dolu Paskov                                                závodní dolu Staříč 

na základě Plné moci ze dne 15. 12. 2008              na základě Plné moci ze dne 2. 1. 2009 
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4 Vlastní řešení vystrojení jámy, vybavením 
strojním a elektro zařízením 

4.1 1. část – práce mezi 4. patrem a jámovou tůni 

4.1.1 Přeložení větrání jámové tůně 

Nynější větrání jámové tůně je separátně foukací a tah větracích luten DN 630 je veden 

v oblasti patra v prostoru dopravní nádoby TZ III/6A  na vyráţecí straně. Pro provoz a 

úpravy tohoto TZ je nevhodně umístěn, část celého lutnového tahu se musí přemístit tak, 

aby nebránil v provozu budoucího DN. Vlastní lutnový tah ø 630 je sestaven z luten 

s točivými příruby dle ČSN 446160, stavební délky 3 m. Začátek lutnového tahu je 

v nárazišti 4. patra u vtaţné jámy III/6 oddělení „A“ a ukončení lutnového tahu je cca 1,8m  

nad plošinou čerpání. 

4.1.2 Přeložení potrubních tahů z čerpání jámové tůně 

Popis čerpání – v jámové tůni pod 4. patrem vtaţné jámy III/6 je na úrovni 693,89 m pod 

povrchem plošina s výklenkem do boku jámového stvolu. V tomto výklenku jsou umístěny 

dvě čerpadla typu  VN 3, které čerpají důlní vody z jámové tůně k 3. patru do pomocné 

čerpací stanice lokality Chlebovice. 

Pro provoz čerpací stanice v jámové tůni jámy III/6 oddělení „A“ jsou v jámě mezi 4. 

patrem a jámovou tůni poloţeny potrubní tahy DN 100, DN 50 (výtlačné potrubí Js 100, 

PN 16 kterými jsou důlní vody čerpány na úroveň 3. patra, zavodňovací potrubí Js 50, PN 

16 pro čerpadla VN 3) v průjezdném profilu TZ dopravních nádob III/6 oddělení „A“. Pro 

zajištění provozu čerpací stanice v jámové tůni je nutné nejprve poloţit nové potrubní tahy 

mimo prostor průjezdného profilu DN. Po montáţi a přepojení potrubních tahů na čerpací 

stanici mohou být likvidovány původní potrubní tahy Js 100 a Js 50. 

Začátek potrubní trasy je na úrovni plošiny čerpání a konec potrubní trasy je v nárazišti 4. 

patra kde potrubí napojeno přes šoupátko na stávající potrubí Js 150, PN 40, které je 

vedeno do pomocné čerpací stanice 3. patra. Jedná se tedy o poloţení 36 m potrubí Js 100 

a Js 50. Před uvedením do provozu se na potrubí provede tlaková zkouška. 

4.1.3 Montáž dosedacího roštu pod 4. patrem 

Pro zprovoznění TZ oddělení III/6 „A“ musí být ve volné hloubce zřízen dosedací rošt tak, 

aby vyhovoval poţadavkům Vyhlášky. Doplnění dosedacího roštu pro TZ „A“ vyuţívá 

stávající podélné nosníky I500, na které se uloţí dva nové příčné nosníky taktéţ z profilu 

I500 a na tyto pak další podélné nosníky I340, opatřené na horní přírubě dřevěným 

trámkem 100x140 mm. Horní hrana dosedacího roštu je pak v úrovni -18, 360m od úrovně 

čtvrtého patra. Brzdící průvodnice, rozšířené oboustranně úkosem 1:50 se opírají o podélný 

nosník I340. Tento je uchycen do příčných nosníků I500. Délka brzdění je 1880mm a 

volná hloubka pak 9200mm. Poměr volné hloubky k volné výšce je pak.  
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vyhovuje
hv

 8,0799,0
11520

9200hh

 

hh – volná hloubka 

hv – volná výška – viz obrázek č. 2 

Celková délka rozšířené průvodnice je 3420mm>3000mm, vyhovuje tedy poţadavkům 

Vyhlášky, §54 odst. 2 a 3. Úroveň DN, brzdících průvodnic a nárazníkového roštu v těţní 

věţi byly převzaty z odborných posudků Ing. Sobota z r. 1988 pro TZ „A“ i „B“ jámy III/6.  

Stávající plošina, spojující obě lezní oddělení, navrhuji taktéţ doplnit a to pod doplňujícím 

novým dosedacím roštem TZ „A“. Doplnění se skládá ze třech příčných nosníků I200, 

které budou uchyceny do hlavních podélných (stávajících) nosníků I500 (v úrovni – 19,3m 

od 4. patra). Takto navrţená plošina se zakryje ţebrovaným plechem ø 10mm doplní 

stávající plošinu v úrovni – 19,3m od 4. patra přes celý profil jámy. 

 

  

Obrázek č. 2. volná výška a volná hloubka – TZ III/6 oddělení „A“ 

 

                         Zdroj: /2/ úsek svislé dopravy Dolu Paskov 
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4.2 2. část – práce mezi 3. a 4. patrem (viz příloha č. 3)  

4.2.1 Likvidace a úpravy zbylé části kaskádového povalu 

V jámě, v hloubce cca – 22,5m pod 3. patrem, se nachází zbylá část bezpečnostního 

kaskádového povalu (z prohlubování jámy). Jedná se o dolní nosný ocelový rošt (16ks 

nosníků – profilu I 260), boční stěnu v ose jámy (12ks nosníků – profilu U 300) a vnitřní 

výplňovou část – škvárobeton s hranoly. Zbylé části kaskády budou vyuţity pro umístění 

zařízení staveniště (ZS) a ocelové konstrukce odtěţením vnitřní části (škvárobetonu a 

hranolů), a doplněním – zesílením, plošinou pro pomocné vraty ZS a převodní lanovnicové 

rošty ZS. 

Odtěžení vnitřní části kaskády a úpravy pro montáž nové ocelové konstrukce – ZS: 

- v nárazišti 3. patra se dle provozního řádu ukotví manipulační vrat VP 4000 R pro 

manipulaci s materiálem na kaskádovém povale v jámě, při montáţi ZS pro dostrojení 

jámy. 

- ocelové lano ø 16mm naloţené na manipulačním vratu VP 4000 R se popustí v oddělení 

„A“ nad kaskádu pro manipulaci s demontovaným materiálem (vypálené nosníky, dřevěné 

hranoly, atd.) a následným vytahováním na úroveň 3. patra z kaskády. 

- ručně odtěţovaný škvárobeton (oddělován sbíjecími kladivy) bude spouštěn plechovými 

skluzy – ţlaby přes poklopy do DN oddělení „B“ do důlních vozíků umístěných v DN.  

- na spodní (očištěný) rošt kaskády se umístí ZS – ocelová konstrukce převodních 

lanovnicových roštů a ukotvení pomocných vratů 2x VP 4000 - P2 - R1 (pro dopravu 

dřevěných průvodnic ze 4. patra do určeného místa k pracovnímu povalu), a 1x KUBA 5 

(pro zavěšení pracovního povalu). 

- nakonec budou vypáleny otvory do některých vodorovných nosníků I260 hlavního 

nosného roštu kaskády, pro průchody závěsných lan pro dopravu dřevěných průvodnic a 

pro průchody závěsného lana pracovního povalu. 

Lanovnicové rošty s pomocnými vraty na upravené kaskádě: 

- Pracovní 4 -etáţový pojízdný visutý poval bude zavěšen na 2 průřezech (přes lanovnici 

na hlavní plošině povalu) lano ø18mm HERKULES, na pomocném vratu KUBA 5 

(vzduch). 

- Komplet bude umístěn přímo na stávající nosníky (I 260) hlavního dolního roštu, a řádně 

uchycen kotevními třmeny (M24).  

- Závěsné povalové lano ø18mm bude vedeno od tohoto vratu přes lanovnicové rošty 

uchycené na nové horní plošině cca 2,5m nad dolním hlavním roštem kaskády, přes 

průchody v tomto hlavním roštu dolů do jámy, přes lanovnici ø360x18mm na horní hlavní 

plošině pracovního povalu, zpět na trubkový úvazek tohoto lana ukotvený opět na hlavním 

roštu (I 260) kaskády. 

- Horní plošina bude namontována cca 2,5m nad dolním hlavním roštem kaskády, a bude 

vyuţita pro ukotvení pomocných vrátků 2x VP 4000P  (vzduch). 

- Obě úrovně, dolní hlavní rošt i horní plošina, takto upravené kaskády budou pokryty 

dřevěnými fošnami tloušťky 50 (80)mm řádně uchycenými k nosníkům. 
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- Přístup na takto upravenou kaskádu bude dojezdem ze sousední těţní klece oddělení „B“, 

přestupem na svislý ţebřík, spojující obě úrovně, horní plošinu i dolní hlavní rošt kaskády. 

- Celý tento prostor - ZS vytvořený na upravené kaskádě bude chráněn proti pádu 

drobných předmětů dřevěným stropem (fošny tl.50mm) na konstrukci z hranolů nebo z 

lešenářských trubek postavenou nad horní plošinou. 

4.2.2 Pracovní vraty 

 Pomocný vrat KUBA 5 – V: 

 Je pomocný vrat vyhovující bezpečnostním předpisům ČBÚ č. j. 1/1971 § 05220. Je 

poháněn vzduchovým motorem a maximální taţná síla je 50 kN. Je určen k zavěšování 

pracovních povalů, ocelového bednění a k napínání vodících lan pro prohlubování jam a 

hloubení šibíku. 

 Umístění: Ve vtaţné jámě Chlebovice, - 20m pod 3. patrem, na spodním roštu 
bývalého kaskádového ochranného povalu. 

 Kotvení: Je provedeno kotevním rámem. Kotevní rám vratu je pevně spojen 

šroubovými spoji k ocelovým nosníkům spodního roštu kaskádového povalu. 

Pevnost kotvení je prohlíţena při denních prohlídkách určeným prohlíţitelem. 

 Lano: Ocelové více pramenné lano HERKULES (ČSN 024370) jmenovitého 
průměru 18mm, jmenovitá pevnost lana 219,7 kN. Volný konec lana je ukotven 

pevným úvazkem k ocelové konstrukci na spodní plošině bývalého ochranného 

kaskádového povalu. 

 Návěštní zařízení: vzduchové návěštní zařízení s akustickým návěštím (vzduchová 
píšťala v jámě), ocelové lanko ø 5mm po celé délce jámy. 

 

Pomocné vraty VP 4000 R: 

Rozhodnutím ČBÚ č. j. 5106-563-Kr/Po/78 ze dne 6. 4. 1979 je moţno vratu VP-4000 R 

pouţívat jako pomocného vratu na hloubení při dodrţení podmínky, ţe poměr průměru 

bubnu k průměru lana bude minimálně 20, coţ znamená, ţe při pouţití lana o průměru 

větším neţ 15mm, je nutno zvětšit průměr bubnu jeho obloţením, nebo neodvinováním 

posledních vrstev lana.  

 

 Umístění: a) 1ks v náraţí 3. patra, b) 2ks na horní plošině kaskádového povalu, ve 

vtaţné jámě Chlebovice III/6 – 18,2m pod 3. patrem. 

 Kotvení: a) 1ks v náraţí – vrátek je pevně spojen šroubovým spojením 4 šrouby M 
24 k ocelovým lyţinám U160 a ty jsou ukotveny 4mi lepenými svorníkovými 

šrouby Svl 25 délky 1,0 m do počvy, b) 2ks plošina -  vrátek je pevně spojen 

šroubovým spojením M 24 ke kotevnímu rámu. Kotevní rám je pevně zabudován 

do ocelové konstrukce horní plošiny kaskádového povalu. 

 Lano: ocelové více pramenné lano HERKULES 126 (ČSN 024370) jmenovitého 
průměru 16mm. Úvazek 3x svorka „bleichert“ a plechová lanová srdcovka. Při 

odvinutí lana musí na bubnu zůstat minimálně 3 plné závity. 



Petr Tobola: Návrh vyloţení těţního zařízení  III/6 „A“  Chlebovice na čtvrté patro. 

 

 

2013    21 

 

 Lanovnice: a) ocelová typová lanovnice JLV, 2x nezávisle zavěšená řetězem D10 

na ocelové konstrukci stolice 3. patra, b) lano je vedeno přímo z vratu bez 

lanovnicového převodu do jámy. 

 Technické údaje: Dovolená maximální taţná síla na bubnu 4,797 kN, maximální 
rychlost dopravovaného břemene 0,26 m/s, výkon hnacího motoru 13 kW. 

4.2.3 Pojízdný pracovní poval 

- Pro většinu prací ZS-dostrojení v jámě (demontáţních, montáţních, atd.) bude sestaven 

čtyř - etáţový pracovní pojízdný visutý poval, bez ochranné střechy, půdorysných rozměrů 

3,3 x 2,69 m v oddělení těţní soupravy „A“ – viz příloha č. 4.  

- Poval má 4 plošiny – horní hlavní a 3 pomocné plošiny.  

- Plošiny budou pokryty ţebrovaným plechem a opatřeny trubkovým zábradlím. Budou 

doplněny spojovacím přístupovým ţebříkem s poklopy.  

- Rovněţ budou mít menší poklopky pro průjezd dopravovaných dřevěných průvodnic do 

místa montáţe v jámě. 

- Pro bezpečný pojezd povalu v jámě budou na spodní plošině namontována pomocná 

vodítka, která se rovněţ mohou namontovat i na horní hlavní plošině, pro případný 

vícenásobný sjezd i výjezd povalu v jámě. 

- Přístup na tento pracovní poval bude dojezdem střední těţní klecí soupravy „B“, a vlastní 

přestup bude umoţněn malou sklopnou plošinkou na horní hlavní plošině. 

- Na horní hlavní plošině, ve vodících sloupech, budou rovněţ 4x výsuvné závěry, pro 

usazení povalu v jámě na stávající rozpony. 

4.2.4 Montáž průvodnicových tahů a likvidace nefunkčního potrubí 

Nad čtvrtým patrem se započne montáţ čtyř průvodnicových tahů aţ po kaskádový povál 

třetího patra a zároveň demontáţ tří etáţí nefunkčního potrubí JS 150, které je umístěné 

v průjezdovém profilu DN. Demontáţ zbylých tři tahů nefunkčního potrubí JS 150 se 

provede, aţ po vlastním vyloţení TZ III/6 A. Průvodnice navrhují stejné jako stávající tj. 

dřevěné lepené z profilu 180x220mm. Nové průvodnice budou navazovat na stávající tah 

pod třetím patrem v úrovni spodních jámových nosníků jámové stolice tj. -7,120m pod 

třetím patrem. Nájezdová průvodnice pod třetím patrem má úkos 1:25 o délce 1000mm. 

Běţná délka průvodnic je 6000mm. V prostoru cca 20m pod úrovní jámové stolice třetího 

patra je svislá vzdálenost rozpon rozdílná od typové vzdálenosti – 2000mm a proto je 

potřeba délky průvodnic přizpůsobit těmto stávajícím poměrům, přičemţ minimální délka 

průvodnice nesmí být kratší neţ 4000mm, i kdyţ to dnes platná vyhláška nevyţaduje.  

Nájezdová průvodnice nad a pod čtvrtým patrem mají úkos 1:25 o délce 1000mm. Brzdící 

průvodnice v jámové tůni navrhují o délce brzdění 1880mm s úkosem 1:50. Celková délka 

rozšířené průvodnice je 3420mm a opírá se o nosník dosedacího roštu, čímţ jsou splněny 

poţadavky §54 odst. 3 Vyhlášky. Brzdící průvodnice musí být z tvrdého dřeva dubu. 

Celková délka průvodnice, včetně rozšířené části je pod čtvrtým patrem 14250mm.  
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Uchycení průvodnic: V současnosti jsou všechny průvodnicové tahy v jámě III/6 

uchyceny k rozponám pomocí přestavitelného uchycení dle ON 445597 a to spoj E-M24. 

Spoj je tvořen: - šroub M24 vč. matice a pruţné podloţky 2x,  

   - podloţky 27 ČSN 02 1727 pro dřevěné konstrukce 

   - konzoly přivařené na rozponě (L160x100x14) 

   - pouzdra, vloţky 

Vzájemným natáčením pouzdra a vloţky se nastaví poloha otvoru shodující se s otvorem 

v průvodnici a tím je moţno vymezit toleranci svislosti průvodnice. Utaţením šroubů se 

pouzdro rozepře, čímţ se dosáhne pevné polohy spoje. Svislé zatíţení při zachycení DN se 

přenáší jednak třením mezi styčnými plochami a zvyšuje se zmáčknutím hrotu korunky a 

podloţky do průvodnice dovolené svislé zatíţení jednoho spoje je 15 kN.  

Doplnění chybějící výstroje: Při délce provozu jámy mezi třetím a čtvrtým patrem, který 

trval více, jak cca 25 let došlo na několika místech k poškození rozpon nebo uchycovacích 

úhelníků průvodnic. Výměna a doplnění příslušných prvků poškozené nebo chybějící 

výstroje se bude provádět postupně při montáţi průvodnic.  

4.2.5 Montáž výtlačného potrubí DN 250 

Nový potrubní tah výtlačného potrubí 1 x Js 250, PN 40 bude poloţen v úseku vtaţné jámy 

III/6 oddělení „A“mezi 3. a 4. patrem v délce 166 m. Umístění potrubí v jámovém terči – 

viz obrázek č. 3, navrhuji v potrubní zátyni vedle stávajících potrubí poţární vody Js 150 a 

výtlaku Js 100. 

 

                           Obrázek č. 3. umístění potrubí mezi 3. a 4. patrem 

Zdroj: /3/ VOKD a.s. Ostrava 
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Nové potrubí výtlaku Js 250, PN 40 bude poloţeno z trubky ocelové bezešvé dle ČSN 

425715, Ø 273 X 7 o stavební délce 6,0 m. Proti korozi je potrubí chráněno bitumenovým 

nátěrem. Uchycení potrubí navrhuji pevnými a suvnými úchyty, dle statického výpočtu a 

následné vypracované projektové dokumentace. 

Napojení potrubí: Na 4. patře se potrubí ukončí ohybem k boku díla a zaslepí se 

zaslepovací přírubou. Na takto připravené potrubí se napojí budoucí potrubí výtlaku 

z čerpací stanice z druhé strany jámy, neţ je potrubní zátyň. Na 3. patře bude potrubí 

výtlaku Js 250, PN 40 vyvedeno do patra ve středu jámy před stávajícím potrubí degazace 

Js 200 a ukončeno ohybem se zaslepovací přírubou. Na takto připravené potrubí se napojí 

budoucí potrubí výtlaku vedené po spojovacím překopu 2032 na lokalitu Staříč II.  

4.2.6 Návěštní a dorozumívací zařízení v jámě 

Kabelové rozvody mezi strojovnou TS a jednotlivými patry: Řeší kompletní poloţení 

kabelů mezi strojovnou TS, výjezdním patrem, ohlubní a jednotlivými těţními patry, které 

vzájemně propojí instalované patrové svorkovnicové skříně nárazišť a strojovny TS. 

Návěštní signalizace v jámě: V náraţích jámy bude, ze strany přístupu obsluhy, 

instalovaná nová výbava návěštní signalizace TZ. Umístění ovládacích a signalizujících 

přístrojů bude projektováno podle poţadavku provozovatele jámy. Zařízení bude připojeno 

kabelovými vedeními k příslušné patrové svorkovnici v nárazišti. Stávající zařízení 

návěštní signalizace bude demontováno.  

Hovorové dorozumívací zařízení: Ve strojovně těţního zařízení III/6 „A“ bude umístěn 

napájecí rozvaděč důlního dorozumívacího zařízení DZ – 01 – R, propojený nově 

instalovaným kabelem s patrovými uzavřenými svorkovnicemi hovorové soustavy, 

instalovanými v nárazištích jámy. V náraţích jámy budou instalována koncová účastnická 

zařízení napojená kabely z těchto patrových svorkovnic. Zdroj napájení hovorového 

zařízení se předpokládá ze stávajícího zdroje ve strojovně TZ. Stávající hovorové zařízení, 

které bude nahrazeno instalací novou, včetně kabelových vedení, demontováno.  

Kabelové rozvody v jámě: Kabelové rozvody návěštní signalizace se stávají z propojení 

patrových uzavřených svorkovnic nově instalovaných v náraţích jámy novým svislým 

kabelovým vedením uloţeným v jámě. Toto kabelové vedení je na povrchu, v úrovni 

výjezdního patra, propojeno se zařízením umístěným ve strojovně TS. Vodiče kabelů jsou 

zapojeny do svorek koncové svorkovnicové skříně umístěné pod rozvaděčem důlní 

signalizace + RH. Stávající kabelová vedení návěstní signalizace budou demontována.  

Oprava osvětlení v náražích: V náraţích bude opraveno umělé osvětlení. Budou 

instalována nová důlní nevýbušná svítidla LED, nové nevýbušné instalační krabice, nová 

kabelová elektroinstalace. Umístění zařízení nebude změněno. Stávající osvětlení bude 

demontováno.  

Seřízení a zkoušky instalovaného zařízení: Správnou funkci zařízení prověří zkušební 

provoz. Před uvedením zařízení do zkušebního provozu nutno provést výchozí revizi 

elektrického zařízení dle vyhlášky ČBÚ č. 75/2002 Sb.  

 

 

 



Petr Tobola: Návrh vyloţení těţního zařízení  III/6 „A“  Chlebovice na čtvrté patro. 

 

 

2013    24 

 

4.3 3. část – dokončení vystrojení jámy III/6 A 

S plynulým dokončením vystrojením jámy úzce souvisí raţba nového ochozu k jámě III/6, 

kdy po jejím probití můţou následovat další následující kroky, tak aby nebyl omezen 

provoz pro oběh vozů.  

4.3.1 Úprava kolejiště 4. patra a likvidace přejezdové lávky 

Stav současný: V současné době se zajišťuje veškeré popouštění materiálu a hlavně 

přetěţování malých vozů s těţivem pouze z TZ oddělení „B“. A to tak, ţe od jámy vede 

dvojkolejná trať, která se zbíhá v jednokolejnou a cca po 20 m otáčí zpět k jámě a pomocí 

přejezdové lávky přes TZ oddělení „A“ probíhá plynulý oběh vozů. 

Stav budoucí: Na vyústění realizované raţby jiţně od jámy III/6 naváţe dopravní kolej 

v úrovni 4. patra, která bude oboustranně navazovat na technologickou kolej náraziště, 

situována do prostoru v úrovni patra. Kolej bude směřována severním směrem od jámy 

z vyráţecí strany od jámy III/6. V nárazišti navrhuji čtyřkolejnou trať, která bude před 

náraţním přechodem redukována na trať trojkolejnou pomocí jednoduché výhybky pravé 

JVP. 

V návaznosti na technologickou kolej navrhuji kolejovou trať v délce 10m s klesáním 15
00

, 

v délce 10m s klesáním 10
00

 a dále s klesáním 3
00

 dle stanovených spádových poměrů 

projektem remízy kolejových a závěsných lokomotiv. Kolejiště severně od jámy navazuje 

na technologickou kolej naráţecí strany čtyřkolejnou tratí, následně redukovanou na trať 

trojkolejnou a dále do revíru po překopu 2044. 

4.3.2 Kompletní vybavení náraziště 4. patra, výstup lidí do sklípků 

Současný stav: Naráţecí zařízení na 4. patře je kompletně vybaveno jen pro TZ III/6 „B“. 

Pohon naráţení je elektrickým vrátkem, ovládání sklopných můstků, zaráţek, brzd a 

zátyňových dvířek je vzduchové. Náraziště TZ III/6 „A“ na 4. patře je vybaveno úloţnou 

konstrukcí naráţecího zařízení. Ta se skládá z plošin, vjezdových a výjezdových rámů, 

podpěr pod přední a zadní můstky, vedení beranu a podpěr. Otvory pro můstky, naráţecí 

vozík a sloupkové brzdy jsou zakryty plechem. 

Jámová stolice: Pro provoz na TZ III/6 „A“ je třeba jámovou stolici upravit a doplnit –  

a) demontovat mříţ na vjezdové a výjezdové straně zátyně klece č. 2 a dále demontovat 

průchod na vjezdové a výjezdové straně zátyně klece č. 1 

b) doplnit jámovou stolici o rohové vedení klecí č. 1 č. 2. 

c) doplnit jámovou stolici o ovladače aretace a ovládání dvířek (aretační lyţiny) 

d) doplnit jámovou stolici o dělicí zábradlí 

e) doplnit jámovou stolici o automatická zátyňová dvířka (výstup lidí do sklípků): 2x 

oboustranná na těţním patře, 1x jednostranná ve sklípku na naráţecí straně. Automatická 

zátyňová dvířka budou umístěna ve dvou výškových úrovních. V úrovni ± 0 m budou 

zátyňová dvířka na vjezdové i výjezdové straně a budou uloţena na odklopném nosníku. 

V úrovni sklípku -4,6 m bude na naráţecí straně prováděn nástup osob do klece. Nástupní 

zátyň bude uzavřena automatickými dvířky stejného typu jako v úrovni ± 0 m, dvířka 

avšak nebudou uloţena na odklopném nosníku. Těmito dvířky, bude vybaveno jak těţení A 
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tak těţení B. Proto je nutné demontovat stávající mříţoví. Pochozí plechy ve sklípku budou 

nahrazeny novými. 

Protoţe se předpokládá nástup i výstup osob z klecí ve sklípku TZ III/6 „A“ i TZ III/6 „B“, 

je nutno stavebně opravit přístupová schodiště do sklípků na úroveň – 4,6 m. Dále je nutné 

opravit podchodnou výšku u příčných nosníků při vstupu do sklípků na 1,9 m. 

Narážecí zařízení: Před instalací nového naráţecího zařízení je třeba demontovat ze 

stávající plošiny díly, které zakrývají otvory pro novou technologii. Po namontování nové 

technologie je třeba stávající plošinu upravit nebo doplnit. TZ III/6 „A“ je nutno kompletně 

vystrojit novou technologii naráţení pro dvě koleje. Pro tento účel je nutno nově vyrobit a 

dodat následující díly: 

- sklopný můstek přední a zadní včetně krycích plechů 

- naráţecí vozík 

- pohon naráţecího zařízení 

- ovládací pult 

- napínací stanice 

- vzduchový rozvod 4. patra, včetně ovládání el. naráţení 

- vzduchový rozvod dvířek 4. patra 

- zaráţky, sloupkové brzdy, horní vedení vozíků 

- zařízení proti pádů vozů do jámy 

4.3.3 Likvidace dosedacího roštu pod 3. patrem, propojení průvodnic 

Posledním vyuţitím TS před jeho odstavením z provozu a následné modernizace se vyuţije 

ještě k těmto následujícím krokům:  

- demontáţ brzdících průvodnic pomocí dlouhého lana pod DN: pod DN, se na rovinu 

   z profilu K – 24 zavěsí lano o Ø 16 mm 

- demontáţ dosedacího roštu, taky pomocí dlouhého lana pod DN 

- demontáţ zbylé části kaskádového bezpečnostního povalu se zařízením staveniště pro  

   pomocné vraty, kterých se pouţívaly pro vystrojení jámy 

- případná úprava rozpon, montáţ úchytů pro propojení stávajícího a nového tahu 

  průvodnic 

4.3.4 Odstavení těžního stroje za účelem modernizace 

TS typu Škoda 2 B 6021 – viz obrázek č. 4, byl uveden do provozu na dole Staříč lokalita 

Chlebovice v roce 1968. Po více neţ 40. létem provozu, i přes předchozí rekonstrukce 

dosáhl vrcholu ţivotnosti. Modernizace TS předmětného TZ v případě vyloţení na další 

těţní patro  nařizuje ,,Rozhodnutím OBÚ v Ostravě spis. zn. S 0378/2007 – 3 – Ing. Sa/Mc 

ze dne 30. 11. 2007. Obsahem modernizace TS III/6 „A“ je zejména zvýšení bezpečnosti 
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provozu a ulehčení ovládání TS a zvýšení technické úrovně na současný stav poznání. 

Rozsah celkové modernizace bude následující: 

- Náhrada stávajících brzdových čelistí včetně táhel, vahadel, trojúhelníků, čepů a nových 

vloţek volného bubnu 

- Náhrada stávajícího brzdového systému BV 810 systémem Sistonik 

- Náhrada dřevěného obloţení lanových bubnů obloţením alkamidovým 

- Náhrada stávajících VN rozvaděčů novými 

- Náhrada stávajících rotačních měničů W-L tyristorovým měničem 

- Instalace filtračně kompenzační stanice k dodaným tyristorovým měničům  

- Instalace technologického regulátoru MODULEX 

- Instalace nového zabezpečovacího zařízení – průmyslový počítač 

- Náhrada stávajících elektrických rozvaděčů pomocných pohonů těţního stroje, skříní  

  řízní těţního stroje a skříní návěštního a dorozumívacího zařízení těţního zařízení.  

- Instalace nového ovládajícího pultu strojníka včetně nového záznamového zařízení – 

   tachografu ET 02 v nové klimatizované kabině 

- Související kabeláţ, popř. pneumatické rozvody všech výše popsaných komponentů 

Pro tyto práce je nezbytně nutné nejprve provést odloţení lan předmětného TS III/6 „A“: 

4.3.5 Nasazení nových DN včetně kolového odpruženého vedení a 
vhodných těžních lan 

1. Nasazení nových DN včetně kolového odpruženého vedení:   

Stávající stav – na TZ III6/B jsou provozovány dvě klece, jedna čtyřetáţová, dělená, 

výroby ČKD a druhá kontejnerová, výrobek firmy SEMI. Tato skladba těţení zůstane 

zachována. Na TZ III/A jsou provozovány dvě stejné klece, čtyřetáţové, dělené, výrobek 

ČKD. Tyto klece budou nahrazeny klecemi novými, určenými pro dopravu materiálu a 

osob.  

Popis dopravní nádoby:  

Klec bude čtyřetáţová, svařovaná, dělená mezi druhou a třetí etáţí. Spojení je provedeno 

čtyřmi čepy ø70mm. Světlá šířka etáţe 1080mm. Všechny podlahy budou vybaveny 

kolejemi včetně vedení a aretačními zaráţkami za nápravu vozů, ovládanými lištou. 

V kaţdé etáţi je moţno dopravovat dva důlní vozy JDV 1,25m
3 

za sebou, nebo 17 osob. 

Klec bude zavěšena na jednom laně ø60mm a bude vedena v dřevěných průvodnicích 

kolovým vedením odpruţeným W-1-A a pevnými průvodnicovými vodítky. V místech 

přerušení průvodnic bude klec vedena rohovými vodítky. V hlavě klece bude zachycovací 

zařízení, které je moţno vyřadit za těţby z provozu. Na hlavě klece bude umístěna stříška. 

V dopravní nádobě bude provozována doprava osob, materiálu v důlních vozech. 

Předpokládaná hmotnost nádoby je 9640 kg včetně kolového vedení. Čtyřpatrová klec 

včetně závěsu a napojení na lanový úvazek (514 kg) je konstruována tak, aby vyhověla 

vyhlášce.  
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2. Návrh variant vhodných lan:  

Stávající stav – v současné době jsou na těţním zařízení TZ III/6 „A“ naloţena těţní lana 

ø56 ČSN 024362.53, pevnost drátků 1860MPa, jmenovitá nosnost 2416 kN. Tento typ lana 

jiţ výrobce ŢDB Bohumín nevyrábí a dodává lana šestiramenná, konstrukce 6x47WS 

NFC.  

Výběr lana 

Po konzultaci s odpovědnými pracovníky dolu Paskov, závod Staříč lokalita Chlebovice 

bylo konstatováno, ţe z důvodu minimalizace skladových zásob bude vhodné sjednotit 

průřez lan na obou instalovaných TZ a tedy u tohoto stroje nakládat lana o ø60mm. 

V úvahu přicházejí dvě varianty řešení: 

1. Varianta: Naloţení lana výrobce s ŢDB Bohumín 3.bokými prameny typu 6xV42 NFC 

1770V,  ø60mm, hmotnost 14,85kg/m a o jmenovité nosnosti 2692 kN.  

2. Varianta: Německý výrobce CASAR, typ TURBOPLAST -  lano ø60mm, hmotnost 

16,21 kg/m, jmenovitá nosnost 2790 kN. 

Kontrola bezpečnosti lana 

Vzdálenost (H) mezi osou lanovnice a nejniţší provozní polohou DN podle základních 

vstupních parametrů – viz příloha č. 5: 

H = H1 – HO + HTM – VN1 = 45 – 13,2 + 910,09 – 11,223 = 930,67 m 

H1 – vertikální vzdálenost osy lanovnice od ohlubně 

H0 – vzdálenost spodní části DN v horní poloze od ohlubně 

HTM – těţební hloubka: maximální dopravní dráha 

VN1 – výška DN č. 1 

Bezpečnost lana podle Vyhlášky č. 415/ 2003 Sb. 

B = 7,5 – 0,0007*H = 7,5 – 0,0007*930,67 = 6,84 

Tabulka č. 1, výpočet bezpečnosti lana pro variantu č. 1 

Hmotnosti Při těžbě [kg] Při jíz. lidí [kg] 

930,67 m těž. lana po 14,85 kg / m 13 820 13 820 

0 m vyrovn.. lana po 0 kg / m 0 0 

dopravní nádoba se závěsy a úvazky 10 154 10 154 

4 prázdné vozy po 480 kg 1 920           

4 náplně vozů po 1 250 kg uhlí 5 000           

4 prázdné vozy po 480 kg 1 920           

4 náplně vozů po 1 850 kg kamene 7 400           

          dvířek DN                     
započteno ve váze 

DN 
započteno ve váze 

DN 

68 osob po 90 kg           6 120 

Největší celková hmotnost [kg]: 33 294 30 094 

                                Největší statické zatížení lana [kN]: 327 295 
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Bezpečnost lana: jmenovitá nosnost lana 2692 kN  
                                                                            

    Při těžbě:                                                     

                                                
VYHOVUJE ! 

    

  2 692  : 327  = 8,2     8,2 >= 6,8  ......     

                                                                

                                                                

    Při jízdě lidí a mužstva:                                             

                                                
VYHOVUJE ! 

    

  2 692  : 295  = 9,1     9,1 >= 6,8  ......     

                                                                

                                Tabulka č. 2, výpočet bezpečnosti lana pro variantu č. 2 

 

Hmotnosti Při těžbě [kg] Při jíz. lidí [kg] 

930,67 m těž. lana po 16,21 kg / m 15 086 15 086 

0 m vyrovn.. lana po 0 kg / m 0 0 

dopravní nádoba se závěsy a úvazky 10 154 10 154 

4 prázdné vozy po 480 kg 1 920           

4 náplně vozů po 1 250 kg uhlí 5 000           

4 prázdné vozy po 480 kg 1 920           

4 náplně vozů po 1 850 kg kamene 7 400           

          dvířek DN                     
započteno ve váze 

DN 
započteno ve váze 

DN 

68 osob po 90 kg           6 120 

Největší celková hmotnost [kg]: 34 560 31 360 

                                                                

Největší statické zatížení lana [kN]: 339 308 

                                                                

                                                                

Bezpečnost lana: jmenovitá nosnost lana 2790 kN                           

                                                                

    Při těžbě:                                                     

                                                
VYHOVUJE ! 

    

  2 790  : 339  = 8,2     8,2 >= 6,8  ......     

                                                                

                                                                

    Při jízdě lidí:                                               

                                                
VYHOVUJE ! 

    

  2 790  : 308  = 9,1     9,1 >= 6,8  ......     

                                                                

 

Závěr: S českým výrobcem lan ŢDB Bohumín má provozovatel TS nedobré zkušenosti, 

zejména z důvodu nízké ţivotnosti a na své výrobky dává pouze záruku 1 rok od jejich 

naloţení. Oproti německý CASAR – 4 roky!, ačkoli je cena výrobku CASAR dvojnásobná 

s ohledem na čtyř násobnou záruku volil bych variantu č. 2. 
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Obrázek č. 4. Těžní stroj typu Škoda 2 B 6021 

Zdroj: /4/ úsek svislé dopravy Dolu Paskov 

4.3.6 Postup zprovoznění těžního zařízení, závěrečná fáze 

a) naložení lana pevného bubnu (hlavní úkony): 

1) Zhotoví se úvazek nového těţního lana na bubnu TS.  

2) Ve strojovně se provede navinutí nového lana na pevný buben TS, rychlostí maximálně 

do 0,5 m/s.  

3) Na ohlubni se zhotoví úvazek pro dopravní nádobu pevného bubnu a provede se jeho 

montáţ na dopravní nádobu.  

4) Provede se zataţení úvazku, uvolnění DN pevného bubnu z podkládacího nosníku a 

odstranění nosníku.  

5) Dotáhne se úvazek DN 

6) Spojí se bubny TS.  

7) Uvolní se DN volného bubnu z podkládacího vozíku a tento se odstraní z těţní zátyně.  

b) spojení bubnu pevný – volný a následné odložení a naložení lana volného bubnu: 

    viz bod a). 

c) výměna obou DN (hlavní úkony): 

Před zahájením prací přeloţit DN tak, aby vţdy měněná nádoba byla na ohlubni a druhá 

nádoba asi 50 m pod ohlubní, ve všech nárazištích jámy III/6 v dole umístit výstraţné 

cedulky „POZOR V JÁMĚ SE PRACUJE“ ve vzdálenosti 10 m od jámy z obou stran. 
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1) Z vyráţecí strany demontovat rohové vedení a zavětrované nosníky u měněné DN do 

výšky min. 7 m nad ohlubní. 

2) Sjet DN na úroveň 1. etáţe, najet do etáţe s podkládacím vozíkem, DN usadit na 

podkládací vozík, uvolnit tah těţního lana a demontovat VF signalizaci. 

3) Vyčepovat z DN úvazek, vypustit kruty v těţním laně a zavěsit zpět na úvazek na DN. 

4) Zatáhnout DN a uvolnit z podkládacího vozíku a vyjet s podkládacím vozíkem. 

5) Pomocí DN zatáhnout do těţní zátyně zaváţecí nosník a usadit jej na základovou desku 

pod sklopené můstky. 

6) Demontovat obě spodní kolová vedení. 

7) Sklopit sklopné můstky, najet pod DN se zaváţecími vozíky a usadit DN na zaváţecí 

vozíky. 

8) Demontovat spojení DN ve 3. etáţi a zataţením těţním strojem oddělit spodní část DN. 

9) Vyvézt spodní díl z těţní zátyně a transportovat jej na předem určené místo. 

10) Najet se zaváţecími vozíky pod horní díl DN a popuštěním těţním strojem usadit horní 

díl na zaváţecí vozíky a vyjet s DN do vzdálenosti 5 m od jámy. 

11) Na těţní lano namontovat protikrutovou svorku a přivázat na ohlubni 2 řetězy o 

průměru 13 mm ke kotvícím bodům, zavěsit úvazek DN na kladkostroj na ohlubni a 

vyčepovat úvazek ze závěsu DN. 

12) Odvézt horní díl DN na předem určené místo a vyloţit jej. 

13) Naloţit horní díl nové DN na zaváţecí vozíky, zavézt jej na ohlubeň a začepovat 

úvazek do závěsu horního dílu DN. 

14) Uvolnit protikrutovou svorku, zatáhnout těţním strojem horní díl DN tak, aby bylo 

moţno najet se spodním dílem do těţní zátyně a vyjet se zaváţecími vozíky z těţní zátyně. 

15) Naloţit spodní díl DN na zaváţecí vozíky a najet s ním do těţní zátyně. 

16) Popuštěním těţním strojem sjet s horním dílem DN tak, aby bylo moţno oba díly 

spojit. 

17) Spojit oba díly, řádně dotáhnout pojistné šrouby, zavařit nosné ţebra ve spoji a 

nadzvednout DN ze zaváţecích vozíků. 

18) Vyjet z těţní zátyně se zaváţecími vozíky, namontovat kolové vedení a vytáhnout 

z těţní zátyně zaváţecí nosník. 

19) Na DN namontovat veškeré prvky el. vybavení a vf. signalizace. 

Po té se provede výměna druhé DN podobným způsobem. 

d) seřízení a ověření spodní provozní polohy 

1) Provede se zpětná montáţ veškerého příslušenství jámové výstroje a zkušební průjezd 

jámou za doprovodu oddělení „B“ rychlostí max. 1m/s. Spojení mezi DN oddělení „B“ a 

strojníkem TS oddělení „A“ bude zajištěno pomocí vysílaček. 

2) Spojí se náhony hloubkoměru TS 
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3) Na 4. patro sjede sousedním TZ určený zaměstnanec za účelem seřízení hloubkoměru a 

koncových vypínačů. 

4) Provede se přeloţení DN na úroveň 4. patra s kontrolou průjezdu, zejména úsek mezi 3. 

a 4. patrem. 

5) Seřízení hloubkoměru a koncových vypínačů, včetně ustavení nejniţších provozních 

poloh. 

5) Provedou se zkušební jízdy dle Vyhlášky – po kaţdých pěti provedených jízdách se 

zkontroluje a dotáhne úvazek nového lana na DN a na bubnech TS. 
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5 Bezpečnostní aspekty a návrh způsobu čerpání 
důlních vod 

5.1 Bezpečnostní aspekty 

5.1.1 Dostupnost 4. patra při plánovaných opravách a revizí TZ  

Plánované: předepsaný systém prohlídek TS ve znění ustanovení Vyhlášky, §62, odst. d)  

1 x za rok odstávka TS- Roční prohlídka. 

Roční prohlídka TS se provádí v rozsahu dvouměsíční prohlídky, s případným rozebráním 

a očištěním i některých větších části TS. Sem zejména patří: 

- podrobná prohlídka hlavního hřídele stroje, zda nevykazuje viditelných trhlin 

- otevření a vyčištění hlavních loţisek při kaţdé druhé roční prohlídce 

- vyčištění vnitřků bubnů (třecích kotoučů) tak, aby se daly zjistit trhliny 

- proměření tloušťky obkladů bubnů 

- zjištění velikosti vůle v uloţení volného bubnu hřídelem se zjišťuje také vůle v zubech  

   segmentů a unášeče.  

- prohlídka převodové skříně při kaţdé třetí roční prohlídce 

- rozebrání a vyčištění řídidla brzdového tlaku a otevření válců jízdních a pojistných brzd 

   při kaţdé roční prohlídce 

- podrobná prohlídka hloubkoměru a řídidla jízdy po předchozím vyčištění. 

Z toho vyplývá, ţe je – li vyloţeno pouze jedno TZ na nejspodnější patro, bude po dobu 

této výluky nedostupné a musí být řešena sloţitá náhradní doprava. 

Neplánované: poruchy TS 

- el. poruchy, strojní poruchy 

Následuje havarijní řešení, dle technologického postupu pro pracoviště v úrovni 4. patra na 

lokalitě Chlebovice a následná sloţitá náhradní doprava. 

5.1.2 Předepsané prohlídky TZ 

Pro lepší představivost kdy nám nejezdí TZ pro provoz, ale v tuto dobu se provádějí 

předepsané prohlídky TZ, uvádím stručnou tabulku kontrol těţního zařízení a jámy dle 

Vyhlášky, §57-70. 
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Tabulka č. 3, kontrola těžního zařízení a jámy 

 

 Denní 

prohlídka 

Týdenní 

prohlídka 

Dvou- 

měsíční 

Šesti- 

měsíční 

Roční 

prohlídka 

Čtyřletá 

prohlídka 

JÁMA ● ● ● 
  

 

 

NÁRAŢIŠTĚ, 

PLOŠINY ● ● ● 
   

TĚŢNÍ VĚŢ    ● 
 ● 

LANOVNICE ● 
  ● 

  

TĚŢNÍ STROJ ● ● ● 
 ● 

 

FUNKČNÍ 

ZKOUŠKY 

TĚŢNÍHO 

STROJE 

   ● 
  

LANA, 

ÚVAZKY ● ● ● 
 ● 

 

DOPRAVNÍ 

NÁDOBY ● ● ● 
   

NÁVĚŠTNÍ 

ZAŘÍZENÍ ● ● ● 
   

 

Po těchto uvedených prohlídkách provádí komise odborníků určená závodním dolu vţdy 

jednou za dva roky revizi TZ a jámy jako celku. Při revizi se 

a) provede kontrola vedení předepsané dokumentace. 

b) posoudí výsledky prohlídek ucelených části TZ a jámy provedených za období od 

poslední revize. 

c) provede vnější prohlídka vybraných části TZ a jámy, zejména části, u kterých se 

v období od poslední revize vyskytly závady. 

d) posoudí pracovní činnost techniků pověřených dozorem nad příslušnou části TZ a nad 

udrţováním jámy. 

e) provede funkční zkouška TS a přezkoušení řídících a bezpečnostních obvodů. 

f) revize se koná za účasti techniků pověřených dozorem nad příslušnou části TZ a nad 

udrţováním jámy a techniků pro strojní a elektrické zařízení. 

g) o provedení revize TZ vypracuje komise odborníků zprávu, kterou spolu s návrhem 

případných opatření předloţí závodnímu dolu do 15 dnů po jejím ukončení OBÚ. Revizní 

zpráva musí obsahovat závěr, zda TZ je schopno bezpečného provozu. 
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5.1.3 Dostupnost 4. patra v případě úrazu 

Pro názornost popíšu, jak je důleţité mít dostupné nejspodnější patro oběma TZ, uvedu 

smyšlený úraz zaměstnance při raţbě překopu 2340/1 – viz příloha č. 6. 

1. varianta: TS oddělení „B“ pracuje normálně a pohotovostní jednotka ZBZS dolu Paskov 

dostane příkaz od IS podniku pro poskytnutí první pomoci pracovníkovi jiţ na zmíněné 

raţbě překopu 2340/1, prvotní informace o stavu postiţeném – otevřená zlomenina lebeční 

kosti. Následný postup – četa ZBZS po obdrţení příkazu neprodleně fárá k postiţenému a 

po cca 10-12 min je u postiţeného (zároveň je povolán lékařský výjezd HBZS s lékařem, 

který je u postiţeného po dalších 5 min.) a zajišťují 1. pomoc, ošetření a následný transport 

postiţeného na povrch - stanici první pomoci – odhad zkušeností záchranářů ZBZS, ţe 

celkový čas od obdrţení příkazu a kdy je postiţený na stanici první pomoci cca za 30 – 40 

min dle závaţnosti ošetření. 

2. varianta: v době ohlášení příkazu od IS dochází k poruše TS oddělení „B“ a 

pohotovostní jednotka dolu Paskov a následně lékařský výjezd HBZS je nucena fárat 

oddělením „A“, kterým se ovšem dostane pouze na úroveň 3. patra. Odtud pomocí nejprve 

kolejové dopravy po překopech 2032, 2331 a od kříţe 2331x2331/3 dále bude pokračovat 

pomocí závěsné dopravy po třídách 2331/4, 063 7340, 063 7340/2, 2342/7, 2342/6, 2044, 

aţ na čelbu raţeného díla 2340/1 – časový odhad cca 1 hod. Následné poskytnutí 1. 

pomoci, ošetření a cesta zpět na povrch – odhadovaný čas: další minimálně 2 hod 

(transport s postiţeným je vţdy časově náročnější), celkový čas od obdrţení příkazu po 

transport na povrch na stanici 1. pomoci jsou 3 hod.  

Časový rozdíl u porovnání obou variant je cca 2,5 hod! Je zde oprávněně se 

domnívat, že je tu reálné nebezpečí s prodlení a záchrany lidského života. 

5.1.4 Organizace - strojníci  

Pro zabezpečení plného provozu nově vyloţeného TZ III/6 „A“ na 4. patro, které se 

doposud vyuţívalo pouze při odstavení TZ III/6 „B“ právě z důvodu, ţe z 80% se veškerý 

provoz odehrává na 4. patře – je nutné v časovém předstihu proškolit nové strojníky, tak 

aby byli oprávnění pouţívat jak TZ III/6 „A“ a TZ III/6 „B“. K řízení TS smí být určen jen 

zaměstnanec, který je zdravotně způsobilý, splňuje odborné předpoklady a úspěšně 

absolvoval psychotechnickou zkoušku.  

5.2  Návrh způsobu čerpání důlních vod 

5.2.1 Čerpání důlních vod na dole Paskov 

Veškeré důlní vody na Dole Paskov z oblastí lokalit Staříč, Sviadnov a Chlebovice jsou 

směrovány do ţumpovních chodeb hlavní důlní čerpací stanice (HDČS) 4. patra lokality 

Staříč. V praxi to znamená, ţe veškeré přítoky důlních vod čerpáme pouze z jedné HDČS, 

která je umístěna na 4. patře lokalitě Staříč. HDČS v úrovni 4. patra je vybavena třemi 

odstředivými čerpadly (článkové dvoj agregáty) typu Sigma Lutín 150 CDB-400-22/8 a 22/10. 

V současné době se mnoţství čerpaných důlních vod pohybuje v průměru 70 aţ 80 000 m
3
 

měsíčně, ale v letních měsících kdy spotřeba vody je vyšší z důvodu provozu klimatizačních 

jednotek, tak mnoţství čerpaných důlních vod je i přes 100 000 m
3
 měsíčně.  
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Čerpání důlních vod a přívod poţární vody do dolu je neustále měřen pomocí 

nainstalovaných průtokoměrů a kontinuálně sledován při výstupu na PC – viz obrázek č. 5. 

 

 

 

 

Obrázek č. 5. Výstup na monitor, provozní voda důl 

Zdroj: https://www.okd/PortalOKD/home.aspx 

5.2.2 Systém čerpání důlních vod z lokality Chlebovice 

 Vody z úrovně 4. patra jsou přečerpávané z pomocné čerpací stanice (ČS) umístěné na překopu 

č. 2044 - ve st. 220m a z jámové tůně vtaţné jámy St III/6  do ţumpové chodby pomocné ČS 

3. patra lokality Chlebovice. Odtud se pak odpadní vody přečerpávají potrubím průměru 150 

mm po spojovacích překopech mezi lokalitami Chlebovice a Stařic, aţ přes jámu II/4 na 

úroveň 4. patra do ţumpovních chodeb HDČS. 

Pomocná ČS 3. patra lokality Chlebovice je osazena čerpadly typu 1 x CDB 100 a 2 x VN-4. 

K těmto čerpacím agregátům jsou důlní vody podávány pomocí ponorných čerpadel typu  

KDMU-80. Systém obsluhy Č. S. je ruční, ale není zde stálá obsluha. Ţumpovní chodba (pouze 

jedna) má objem 183 m
3
. 

Pomocná ČS 4. patra lokality Chlebovice je osazena čerpadly typu 2 x WPPS 150/6 a pro 

částečné odkalení důlních vod je zde instalováno 6ks odkalovacích vozů. Pomocná ČS pracuje 

v automatizovaném provozu s výstupem chodu na dispečinku. 
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V současné době kdy se rozšiřují přípravy a následné dobývání z lokality  Chlebovice, coţ má i za 

následek zvýšený přítok odpadních vod do pomocné ČS 4. patra. Zdroje odpadních vod jsou 

hlavně v nasazení klimatizačních jednotek v této oblasti a k chlazení el. motorů dobývacích 

komplexů. Dochází k případům hlavně v letních měsících, ţe ČS 4. patra je v provozu nepřetrţitě 

bez jakékoliv údrţby a při jakékoliv poruše čerpacího systému je samotná ČS vytopena. 

Následuje havarijní opatření ve sníţení počtu provozovaných klimatizačních jednotek, čímţ jsou 

bezprostředně ohroţené ţivoty zaměstnanců, kteří pracují na pracovištích za zhoršených 

klimatických podmínek. 

5.2.3 Výpočet přítoku důlních vod z lokality Chlebovice 

Orientační výpočet mnoţství čerpaných vod z lokality Chlebovice vycházím z dostupných 

informací mnoţství čerpaných důlních vod na Staříči II z HDČS na povrch. Pro výpočet 

průměrného mnoţství čerpaných důlních vod z lokality Chlebovice budu vycházet 

z kaţdoměsíčního vyhodnocení rozboru čerpání důlních vod za rok 2011: viz tabulka č. 4 

Tabulka č. 4, rozbor čerpání důlních vod 

Rozbor čerpání vody na povrch – září 2011 

Vypouštění důlních vod dle měření (průtokoměr)    82 420 m
3
 

Čerpání důlních vod ze  4. p dle měření (průtokoměr)   81 200 m
3
 

Čerpání důlních vod z 5. p dle měření (průtokoměr)   50 891  m
3 

z 5. p na 4. p: 

čerpadlo č. 1    10 hod       =    1 550 m
3
 

čerpadlo č. 2    177 hod =  27 435 m
3
 

čerpadlo č. 3    175 hod =  27 125 m
3 

      
celkem  362 hod

   
56 110 m

3
 

Pozn.: výpočet mnoţství čerpané vody dle štítkových údajů: 

č. 1, 2, 3    43 l/s  =  155 m
3
/hod 

dle průtokoměru:   č. 1, 2  =  143 m
3
/hod 

    č. 3  =  138 m
3
/hod 

z 3. p na 4. p: 

čerpadlo KDMÚ 80 -    150hod    5 400 m
3 

Pozn.: výpočet mnoţství čerpané vody dle štítkových údajů: 10 l/s  

 

ze 4. p na povrch: 

čerpadlo č. 1    180 hod =  34 344 m
3
 

čerpadlo č. 2    215 hod =  41 022  m
3
 

čerpadlo č. 3    80 hod  =  15 264 m
3
 

  celkem  475 hod =  90 630 m
3 

Pozn.: výpočet mnoţství čerpané vody dle štítkových údajů: 

č. 1, 2, 3     53 l/s   =  190,8 m
3
/hod 

dle průtokoměru: 

    č. 1  =  180 m
3
/hod 

    č. 2  =  160 m
3
/hod 

    č. 3  =  180 m
3
/hod 

 

přítok ze ST III: 90 630 – 56 110 – 5400  =  29 120 m
3
 

Ø/měsíční přítok ze ST III za rok 2011  =  30 000 m
3
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5.2.4 Návrh nové pomocné ČS 4. patra lokality Chlebovice 

Pro další ţivotnost lokality Chlebovice je nutné navrhnout novou pomocnou ČS včetně odkaliště, 

ţumpovních chodeb s parametry hlavní čerpací stanice tak aby vyhovovala vyhlášce ČBÚ č. 

22/1989 Sb., zejména §206 a §209. 

Záměr řešení: 

- lokalita Chlebovice, není a nebude podle studie nového těţebního patra horizontálně 

propojena s minimálně 4000 m vzdáleným, současným 4. patrem lokality Staříč, na kterém 

je realizována HDČS. 

- pro navrhovanou pomocnou ČS 4. patra, budou důlní vody čerpány potrubím Js 250 

vtaţnou jámou III/6 výše na stávající o cca 170 m 3. patro. Z lokality Chlebovice bude 

horizontálně vedeno potrubí DN 250, aţ k nárazišti vtaţné jámy II/4 lokality Staříč a zde 

napojeno na odpadní potrubí, které následně pokračuje přes vtaţnou jámu II/4, aţ do ústí 

ţumpovních chodeb 4. patra HDCS  . 

- výpočet průměrného přítoku mi vychází Q = 8,3 l/s, ovšem studiem odboru hydrologie 

byl stanoven průměrný přítok čerpaných vod ve výši Q = 43 l/s. Tato studie vychází ze 

dvou základních bodů: a) plánovaná přípravná důlní díla – sloje v příborském poli a 

následný nárůst provozovaných klimatizačních jednotek b) s lokalitou Chlebovice se 

nepočítá do budoucna, ţe by se zde plánovala centrální klimatizace na rozdíl od lokality 

Staříč, kde jiţ v současné době je zpracován projekt pro centrální klimatizaci. 

Návrh technologie: 

1. čerpadla – V ČS navrhuji umístit 3ks čerpadel, (provozní – záloţní a opravovaná 

záloha) dle Vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb., §206 má být minimální výkon provozovaného 

čerpadla Q = 64,5 l/s.   

Navrhuji odstředivé článkové vysokotlaké čerpadlo typu 150-CDB-400-22/6:  

Q = 70l/s, H = 230 m, P = 300 kW, n = 1480 ot/min, výrobce SIGMA GROUP Lutín – viz 

příloha č. 7. S tímto výrobcem má důl Paskov letité dobré zkušenosti a navíc tento typ 

s niţším počtem oběţných kol je stejného typu jako čerpadla v HDCS i v pomocné ČS 5. 

patra se pouţívají čerpadla od uvedeného výrobce. Dojde ke sjednocení typů čerpadel -  

výhoda při objednávání náhradních dílů, opravách a různých kombinací při poruchách. 

2. vybavení ČS, bezpečnost, automatizace 

V ČS navrhuji provoz se stálou obsluhou. Pro zajištění bezpečného chodu ČS navrhuji: 

- Instalace čidel zatopení (1 x sací jímka, 1x ţumpovní chodba) s výstupem na dispečink.  

- Výstup chodu ČS do podnikové sítě zobrazující technologické provozy s údaji o chodu 

čerpadel, výšky hladiny v sací jímce, aktuálního průtočného mnoţství z ČS, alarm 

havarijní hladiny, zatíţení el. motorů. 

- U jednotlivých panelů čerpacích soustrojí moţnost digitálního zobrazení a nastavení 

teplot loţisek motoru a čerpadla, výpis alarmu a propojení pro automatické vypnutí 

čerpadla při jakékoliv zaznamenané anomálii. 

- U spojení výtlačného potrubí s čerpadlem instalovat servoventil, kdy při spuštění 

čerpadla (po vizuální prohlídce a zavodnění čerpadla – viz technologický postup) dojde 

k automatickému otevírání servoventilu ve výtlačném potrubí. Při zastavení dojde 
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k automatickému postupnému zavírání servoventilu – tím se zabrání ke zpětným rázům 

vodního sloupce v potrubí. 

3. zařízení pro čištění žumpovních chodeb, odkaliště, jímek 

Pro pravidelné intenzívní čištění, které má velký vliv na ţivotnosti a výkonu čerpadel 

navrhuji taky pouţít stejné stroje jak u HDČS a pomocné ČS na lokalitě Staříč: 

a) čištění ţumpovních chodeb – lopatový pneumatikový nakladač NLP 15 je stroj ze 

skupiny přehazovacích nakladačů, poháněný stlačeným vzduchem, pojíţdějící na 

pneumatikovém řiditelném podvozku. Hlavní předností tohoto typu je vysoká manévrovací 

schopnost a snadná ovladatelnost – nakladač nepotřebuje koleje a nemá tedy ţádné 

omezení pracovního záběru závislého na šířce těţní chodby. Ovšem do budoucna je nutné 

zajistit nového výrobce, který by uvedený nakladač inovoval a garantoval náhradní díly 

(NLP 15 se jiţ nevyrábí – poslední opravy se provádějí tzv. svépomocně). 

b) čištění odkaliště – zařízení pro čištění jímek ZČJ1- viz obrázek č. 6 je zařízení typu 

čelního lopatového nakladače s vlastním pohonem, které je určeno k čištění kalových 

jímek, např. jímek odkališť před ţumpové chodby v dole. 

c) čištění sací jímky – elektrické kalové čerpadlo typu KDMÚ 80. 

 

 

Obrázek č. 6.  Zařízení pro čištění jímek 

Zdroj: Koexpro Ostrava, a. s.: 1- miniripadlo, 2- pojezdový rám, 3- kladkové vedení,  

                                                  4- hydraulické zapojení, 5- elektrozařízení 
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6 Porovnání stavu a organizace před a po vyložení 
těžního zařízení 

6.1 Organizace a stav před vyložením 

Oddělení „B“ TZ III/6 pracuje prakticky v nepřetrţitém třísměnném provozu, kdy počet 

zaměstnanců na směně je čtyři. Z hlediska obsazení provozu je 1. + 2. směna zajišťována 

naráţeči. Noční směna je obsazena údrţbáři jámy, kteří provádějí denní prohlídky jámy a 

zbytek směny by se měli věnovat činnostem, které souvisí s údrţbou jámy – ovšem 

skutečnost je jiná: viz tabulka č. 5. Přes pracovní dny je časový rozvrh hlavních činností 

následující, vyjímaje řádných jízd muţstva –  

1. směna -  přetěţování plných vozů  3. a 4. patra z přípravných raţeb  

                - vydávání nahoru krátkého vozového a klanicového šrotového materiálu 

                - popouštění krátkého vozového a klanicového materiálu 

2. směna - přetěţování plných vozů  3. a 4. patra z přípravných raţeb 

                - popouštění krátkého vozového a klanicového materiálu 

               - vydávání nahoru krátkého šrotového materiálu 

3. směna - provedení denních prohlídek TZ + NZ a jámy 

                - popouštění a vývoz dlouhého materiálu 

     - přetěţování plných vozů  3. a 4. patra z přípravných raţeb 

Nepracovní dny: vyjímaje zajištění nonstop pracovišť – R404/1, R760 a dvou raţeb 

Sobota 

1. směna – týdenní prohlídky TZ+NZ, sluţba na jámě (zajištění nonstop pracovišť) 

2+3. směna – denní prohlídky jámy + práce v jámě, sluţba na jámě 

Neděle 

1+
2
/4. směna – přetěţování plných vozů  3. a 4. patra z přípravných raţeb, sluţba na jámě 

5+
3
/4. směna – týdenní prohlídky jámy + práce v jámě, denní prohlídky TZ+NZ 

Oddělení „A“ vtaţné jámy III/6 pracuje pouze v prohlídkovém reţimu, zde se provádějí 

pouze dvou měsíční prohlídky. 

Výsledek: Z uvedených údajů je jasně vidět, ţe zaměstnanci jsou přetěţování počtem 

hodin přesčasové práce prací, která by se mohla za normálních okolností provádět přes 

pracovní týden a ne o volných dnech. TZ oddělení „B“ je evidentně vytíţeno na maximální 

výkon a je minimalizován čas potřebný pro provádění předepsaných prohlídek a údrţbu 

jámy. 
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Tabulka č. 5, výkaz práce vtažné jámy 

 

 

6.2 Organizace a stav po vyložení 

Budeme předpokládat, ţe organizace zajistí dostatečný počet kvalifikovaných zaměstnanců 

(strojníci, naráţeči, údrţbáři), tak abychom mohli obsadit obě TZ A+B jámy III/6. 

Z dostupných informací od vedení důlní dopravy lokality Chlebovice vyplývá, ţe největší 

výhoda z hlediska provozního ve vyloţení oddělení „A“ na 4. patro bude v tom, ţe jedno 

oddělení, ať uţ „A“ nebo „B“ se vyuţije pouze na přetěţování malých JDV. Tak jiţ nebude 

docházet k časovým prodlevám, z hlediska nedostatku prázdných vozů na pracovištích při 

raţbě přípravných důlních děl – viz příloha č. 8. 
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Ostatní a bezpečnostní výhody vyloţení TZ oddělení „A“ na 4. patro: 

- omezení přesčasové práce 

- větší časový prostor v provádění prohlídek a údrţby jámy, TZ a NZ 

- zvýšení aktivní pracovní doby (zvýšení časového fondu pracovní doby): nynější řádný 

výjezd a sjezd muţstva se provádí pouze na oddělení „B“ 

- oprava a úprava kolejiště na povrchu a následné moţnosti třídění materiálu dle pater na 

povrchu 

Po probití nového ochozu k jámě III/6: 

- popuštěný materiál z povrchu plynule odjíţdí do revíru 

- šrot a těţbu lze třídit na patře 

- větší prostor pro odstavování těţby a šrotu 

- jedna kolej zůstane vţdy volná k jámě (transport zraněného v případě úrazu zaměstnance) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Petr Tobola: Návrh vyloţení těţního zařízení  III/6 „A“  Chlebovice na čtvrté patro. 

 

 

2013    42 

 

7 Závěr 
V této diplomové práci jsem řešil vyloţení těţního zařízení III/6 „A“ Dolu Paskov, závodu 

Staříč, lokality Chlebovice na čtvrté patro.  

V 1. kapitole jsem stručně popsal dobývací pole Dolu Paskov s plánovanou těţbou 

v dalších letech. Následně je zpracována báňská a strojní charakteristika jámy a těţního 

zařízení v uvedené lokalitě Chlebovice, závodu Staříč, dolu Paskov. 

 V další kapitole jsem se zabýval návrhem dokumentace k vyloţení jámy. Ve 4. kapitole 

jsem jiţ řešil vlastní návrh vystrojení jámy, vybavením strojním a elektro zařízením, kterou 

jsem vzhledem k její velké obsáhlosti rozdělil na tři části: 1. část – práce mezi 4. patrem a 

jámovou tůni, 2. část – práce mezi 3 a 4. patrem, 3. část – dokončení vystrojení jámy III/6, 

oddělení „A“. Bezpečnostní aspekty a návrh způsobu čerpání důlních vod jsem popsal 

v předposlední 5. kapitole. 

Závěrečná část diplomové práce je věnována porovnání stavu a organizací před a po 

vyloţení těţního zařízení, kde jsem uvedl zásadní výhody vyloţení těţního zařízení 

oddělení „A“ na 4. patro. Dojde nejenom k tomu, ţe bude větší časový prostor na 

provádění prohlídek a údrţby jámy, těţního a naráţecího zařízení, ale v neposlední řadě ke 

zvýšení bezpečnosti práce. 

Při zpracování diplomové práce jsem vycházel nejen z vlastních zkušeností získaných 

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

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

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

Zvlášť děkuji vedoucímu diplomové práci Ing. Petru Urbanovi, Ph.D. za odborné vedení a 

Renému Gadatschovi a Pavlu Chýlkovi z Dolu Paskov za cenné rady a připomínky. 
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