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ANOTACE 

V předložené práci je popsán projekt dobývání uhelných zásob pod bočními 

závěrnými svahy lomu ČSA, geologická charakteristika zájmového území a jeho 

polohopisné určení. Jsou zde vyhodnoceny kvalitativní a kvantitativní parametry zásob v 

tomto území a ekonomické zhodnocení připravovaného projektu otvírky hlubinného dolu. 

Popsána je navrhovaná dobývací metoda chodbicování a způsob otvírky, přípravy a 

dobývání. V další, stěžejní části této práce jsou navrženy optimální strojní technologie pro 

těžbu v zájmovém území a zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu projektovaného 

hlubinného dolu. V závěru práce je navrhované zařízení zhodnoceno z hlediska výkonu 

s přihlédnutím k minimalizaci investičních nákladů. 

 

Klíčová slova: dobývání, závěrný svah, chodbicování, razící kombajn. 

SUMMARY 

 The thesis describes a project of coal mining under side slopes of the 

brown coal mine ČSA, the geological character of the region and its 

geographical location. It evaluates the qualitative and quantitative 

parameters of related coal reserves and discusses economical aspects 

of the intended project of opening a new underground mine. The 

proposed method of tunnelling and ways of opening, preparation and 

extraction are given. The ensuing core part of the thesis deals with 

the optimal equipment to be used for coal mining in the region of 

interest; the necessary conditions providing continuity of the process 

and its safety are proposed. Finally, the conclusion discusses the 

assessment of the design with respect to the achievements and 

minimization of investments. 

 

Keywords: mining, shut-off slope, tuneling, road header machine 

  



Bc. Milan Bail: Optimalizace pro technologie dobývání v bočních závěrných svazích lomu ČSA. 

 

2013   
 

OBSAH 
 

Úvod ....................................................................................................................................... 1 

1. Stručný popis geologických a hydrogeologických poměrů ............................................ 2 

1.1 Určení polohy zájmové oblasti................................................................................ 2 

1.2 Kristalinikum........................................................................................................... 2 

1.3 Terciér ..................................................................................................................... 3 

1.3.1 Podloží uhelné sloje ......................................................................................... 3 

1.3.2 Uhelná sloj ....................................................................................................... 3 

1.3.3 Nadloží ............................................................................................................. 3 

1.4 Kvartér ..................................................................................................................... 3 

1.5 Tektonika ................................................................................................................. 4 

1.6 Hydrogeologické poměry ........................................................................................ 4 

2. Způsob přípravy a otvírky .............................................................................................. 5 

2.1 Výpočet zásob ......................................................................................................... 5 

2.2 Otvírka ..................................................................................................................... 6 

2.3 Dobývací metoda .................................................................................................... 8 

2.4 Větrání ..................................................................................................................... 9 

3. Předpokládaná těžba a náklady .................................................................................... 11 

3.1 Roční těžba ............................................................................................................ 11 

3.2 Časový harmonogram otvírky a dobývání ............................................................ 11 

3.3 Předpokládané náklady ......................................................................................... 12 

4. Návrh vybavení dolu strojní technologií ...................................................................... 15 

4.1 Větrání ................................................................................................................... 15 

4.1.1 Průchozí větrání ............................................................................................. 15 

4.1.2 Separátní větrání ............................................................................................ 16 

4.1.3 Lutny .............................................................................................................. 17 

4.2 Doprava ................................................................................................................. 17 

4.2.1 Doprava materiálu .......................................................................................... 18 

4.2.2 Doprava médií ................................................................................................ 19 

4.2.3 Doprava rubaniny .......................................................................................... 21 

4.2.4 Odtěžení z dolu .............................................................................................. 25 



Bc. Milan Bail: Optimalizace pro technologie dobývání v bočních závěrných svazích lomu ČSA. 

 

2013   
 

4.3 Ražba ..................................................................................................................... 26 

4.4 Výztuž důlních děl ................................................................................................ 29 

4.4.1 Svorníky ......................................................................................................... 29 

4.4.2 TH výztuž ...................................................................................................... 30 

4.5 Technické zabezpečení dolu ................................................................................. 30 

4.6 Pomocná zařízení .................................................................................................. 32 

Závěr .................................................................................................................................... 33 

Literatura .............................................................................................................................. 35 

Seznam obrázků ................................................................................................................... 37 

Seznam tabulek .................................................................................................................... 37 

Seznam příloh ...................................................................................................................... 37 

 



Bc. Milan Bail: Optimalizace pro technologie dobývání v bočních závěrných svazích lomu ČSA. 

 

2013   
 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

ČSA    lom Československé armády 

ČBÚ    Český báňský úřad 

DPD    Dálková pásová doprava 

EU    Evropská unie 

OBÚ    Obvodní báňský úřad 

PDD    Přípravné důlní dílo 

VÚHU    Výzkumný ústav hnědého uhlí 

 



Bc. Milan Bail: Optimalizace pro technologie dobývání v bočních závěrných svazích lomu ČSA. 

 

2013  1 
 

ÚVOD 

Tématem mé diplomové práce je optimalizace technologického vybavení pro 

dobývání pod bočními závěrnými svahy lomu ČSA, který je v současnosti provozován 

společností Litvínovská uhelná a.s. V této společnosti vznikl projekt pro vytěžení vázaných 

zásob pod bočními závěrnými svahy při úpatí Krušných hor a před ochranným pilířem 

souboru památek Jezeří. 

V mé práci je popsáno rozložení zájmového území. Zabývám se i množstvím 

vázaných zásob a možností jejich odtěžení hlubinným způsobem při zachování bezpečnosti 

a stability bočních závěrných svahů a ochranných pilířů. Jsou zde i určeny kvalitativní 

parametry uhlí v zájmové oblasti a nastíněna je ekonomická rozvaha a časový 

harmonogram připravovaného projektu dolu. 

Podstatou mé práce je návrh strojního vybavení pro otvírku, přípravu a dobývání 

první fáze ložiska. Při řešení této problematiky vycházím z vlastních zkušeností 

s provozem posledního hlubinného hnědouhelného dolu v Čechách, dolu Centrum 

v Dolním Jiřetíně. Většina mnou navrhovaných řešení využívá výhody dosud používaných 

zařízení a zároveň navrhuji, tam kde je to výhodné nebo potřebné, řešení jiná. 

Cílem mé diplomové práce je navržení optimálního strojního vybavení dolu, které 

splňuje všechny zákonné požadavky, předpisy a vyhlášky. Navrhovaná zařízení také 

splňují i požadavky objemu těžby a investičních záměrů provozovatele, tedy optimální 

sladění základních faktorů cena – výkon.  
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1. STRUČNÝ POPIS GEOLOGICKÝCH A HYDROGEOLOGICKÝCH 

POMĚRŮ 

1.1 URČENÍ POLOHY ZÁJMOVÉ OBLASTI 

Území plánované jako dobývací prostor pro těžbu v bočních závěrných svazích 

lomu ČSA je situováno pod úpatím Krušných hor (příloha 1) a pro určení geologických a 

hydrogeologických poměrů ložiska bylo zapotřebí zájmovou oblast rozdělit na tři dílčí 

plochy. Vymezení ploch pro výpočet zásob a určení kvalitativních znaků proběhlo 

následovně:  

Plocha č. 1 – je vymezena uhelnými řezy závěrných svahů lomu ČSA, jihovýchodní 

hranicí hlubinného dobývání revíru Jezeří C, hranicí ochranného pilíře pro soubor památek 

Jezeří a severozápadní hranicí revírů Albrechtice A. 

Plocha č. 2 – na severozápadní straně navazuje na plochu č. 1, vymezena 

ochranným pilířem souboru památek Jezeří a hranicí tzv. „limitů těžby“ lomu ČSA 

stanovených usnesením vlády ČR č. 444/1991 [14]. 

Plocha č. 3 – na jihovýchodě navazuje na plochu č. 2 a na severozápadě je hranice 

stanovena určujícími kvalitativními parametry uhlí směrem k výchozu pánve.[11] 

1.2 KRISTALINIKUM 

Geologický vývoj zájmové oblasti probíhal v období terciéru sedimentací 

jednotlivých vrstev do pánve, jejíž podklad tvoří krystalinikum. Petrograficky je 

krystalinikum tvořeno především ortorulami a pararulami a jeho svrchní vrstva pod 

pánevním dnem je silně zvětrána. 

První sedimentační vrstvou jsou druhohorní křídové sedimenty, tvořené jílovitými 

velmi jemnými šedými až šedohnědými pískovci a křemičitými pískovci. 
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1.3 TERCIÉR 

1.3.1 Podloží uhelné sloje 

Podloží uhelné sloje v mocnosti 15 až 20 metrů tvoří sedimenty při úpatí Krušných 

hor na bázi slepence a brekcie, které směrem do pánve přecházejí v písky a pískovce. Ve 

svrchní části jsou především písčité jíly až kaolinové jílovce. 

1.3.2 Uhelná sloj 

V oblasti lomu ČSA lze vyčlenit dvě vývojové oblasti uhelné sloje: 

 Oblast typického pánevního vývoje. 

 Oblast okrajového pánevního vývoje. 

V zájmovém území je vyvinutý okrajový vývoj s mocností sloje do 30 metrů. 

V uhelné sloji došlo k třílávkovému vývoji, který se k okraji pánve ztrácí. Hranice mezi 

podložím a uhelnou slojí je ostrá. Nejkvalitnější uhlí se nachází ve středu sloje a přechod 

do nadloží je opět většinou ostrý se zvýšenou popelnatostí. Součástí uhelné sloje jsou i 

proplástky jílovitých tvrdších sedimentů s mocnostmi do několika centimetrů, které byly 

většinou vodítkem při předchozí hlubinné těžbě.[12] 

Rozložení uhelné sloje je nerovnoměrné s četnými výskyty elevací a depresí, které 

byly způsobeny poklesy podloží a výzdvihem Krušných hor. 

1.3.3 Nadloží 

Mocnost nadložního souvrství se pohybuje několik metrů u výchozu uhelné sloje 

při úpatí Krušných hor, až ke 200 metrů v nejhlubší části zájmového území. V nadložních 

vrstvách se objevují při úpatí Krušných hor písčito-jílovité sutě, mrazově zvětralé pelity, 

šedé pevné až tvrdé jílovce a v těsném nadloží uhelné sloje se vyskytují zpevněné až velmi 

pevné polohy sideritických jílovců. [12] 

1.4 KVARTÉR 

V oblasti vlastního svahu Krušných hor tvoří kvartérní pokryv sedimenty ve formě 

balvanitých sutí, které tvoří ostrohranné úlomky rul a křemene o velikosti štěrků až 
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několikametrových balvanů. Směrem do pánve se mocnost kvartéru snižuje a sutě 

přecházejí v hlíny. 

Pro geologickou stavbu okraje pánve při styku se svahy Krušných hor je typické, že 

všechny vrstvy sedimentů naléhají na svahy pod úhlem 30 až 50°. 

1.5 TEKTONIKA 

V zájmové oblasti nejsou dokumentovány žádné větší tektonické poruchy. 

Drobnější rozpukání a trhliny se objevují směrem k výchozu pánve a jejich generální směr 

je rovnoběžný s linií Krušných hor. 

1.6 HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY 

 V prostoru budoucí těžby se nepředpokládá výskyt spodních či slojových vod. Ke 

zvodnění může docházet částečně při styku s oblastí ovlivněnou starou důlní činností. Tyto 

antropogenní kolektory, vyskytující se v prostoru, mohou obsahovat stařinové zvodnělé 

horizonty. Ohrožení povrchovými vodami je vyřešeno v rámci dobývacího prostoru lomu 

ČSA, jeho odvodněním a přeložkami toků. 
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2. ZPŮSOB PŘÍPRAVY A OTVÍRKY 

2.1 VÝPOČET ZÁSOB 

Pro určení kvalitativních vlastností a množství dobyvatelných zásob uhlí v určeném 

prostoru byl použit geologický model. Z výpočtového tělesa byly vyloučeny plochy 

přerubané dřívější hlubinnou těžbou v rámci celé sloje. V ploše Albrechtice B byl do 

výpočtu zařazen i zbytek sloje, která byla rubána systémem komorování, ale pouze v první 

lávce. [11] 

Zásoby v jednotlivých výpočtových tělesech byly vyhodnoceny podle využitelnosti 

v podmínkách platných pro lom ČSA. (Tabulka 1)  

Skutečně vytěžitelné zásoby jsou závislé na zvolené dobývací metodě a skutečnosti, 

že vliv této metody na povrch by měl být minimální nebo žádný. Metodou zvolenou pro 

dobývání pod bočními závěrnými svahy lomu ČSA byla zvolena metoda chodbicování. 

Tato metoda je ověřenou báňskou bezzávalovou metodou, která těmto podmínkám 

vyhovuje. Množství vytěžitelných zásob je především závislé na příčném profilu chodbic a 

ponechaných mezipilířích. 

Parametry úvodních dvanácti chodbic jsou připraveny na základě ověřovacích 

chodeb, které byly v prostoru uhelného řezu vyraženy v roce 2012, a byly stanoveny na: 

 Výška chodbice včetně klenby 5,5 m 

 Šířka chodbice   5,5 m 

 Šířka mezipilíře   5 m 

Z uvedených parametrů vyplývá, že plocha příčného profilu chodbice je 27,5 m
2 

což odpovídá při objemové hmotnosti uhlí ρ = 1,3 t·m
-3

 vytěžitelným zásobám 37,5 tuny 

z jednoho běžného metru chodbice. 

Po vyhodnocení zkušeností z úvodních dvanácti chodbic je záměrem rozšířit profil 

chodbic na šířku 6 metrů a dosáhnout výtěžnosti z jednoho metru až 42,9 tuny uhlí, 

přičemž by se také zúžil mezipilíř na 4 metry a tím by se zvýšila i celková výtěžnost. 
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Tabulka 1: Výpočet zásob [11] 

Výpočtové těleso Plocha: 797 tis. m
2
 plná mocnost 

  
  

135 tis. m
2
 pod plochou Albrechtice B 

  
   

  

 Bilanční zásoby 

  Tonáž 

Obsah popela 

Ad 

Výhřevnost 

Qir 

Obsah síry 

Sd 

  t % MJ·kg
-1 

% 

T1 25 962 951 7,7 19 1,6 

T2 5 199 238 25,5 15,4 1,6 

T3 727 670 40,8 12,3 1,3 

T4 5 325 56,4 8,3 1,1 

Celkem/Průměr 31 895 184 11,4 18,3 1,6 

        

Nebilanční zásoby 

  Tonáž 

Obsah popela 

Ad 

Výhřevnost 

Qir 

Obsah síry 

Sd 

  t % MJ·kg
-1 

% 

T1 41 036 15,9 17,9 4,4 

T2 459 412 26,8 15,2 5,1 

T3 100 362 42,4 11,9 4,9 

T4 48 624 57,3 8,3 5,1 

Celkem/Průměr 649 434 30,8 14,3 5 

2.2 OTVÍRKA 

Otvírka ložiska pro dobývací metodu chodbicování bude provedena z prvního 

uhelného řezu lomu ČSA. Otvírka základního větrního okruhu bude probíhat pomocí 

razících kombajnů v otevřené ocelové výztuži O4, s mezerami mezi jednotlivými prvky 3 

metry s ocelovými rozpínkami, doplněné svorníkovou výztuží. 

Z úrovně prvního uhelného řezu bude vyražen krátký větrní okruh chodeb 3101A, 

část 3106 mezi 3101A a 3101 a část 3101 zpět na uhelný řez. Ve zděné přepážce v chodbě 

3101A bude umístěn důlní ventilátor, který bude mít charakter hlavního důlního 

ventilátoru v hlavním důlním díle. Chodbou 3101 bude probíhat odtěžení zásoby z dolu na 

uhelný řez a bude jako chodba vtažná. [11] 
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Dále bude pokračovat ražba základního větrního okruhu A chodbami 3106, 3103, 

3105 a z opačné strany 3102 s příčnými chodbami pro zajištění prostorů pro dílenské 

provozy a pokračování chodby 3101 a 3105 až do propojení základního větrního okruhu 

(Obrázek 2, příloha 5). 

Na všech úvodních důlních dílech budou vybudovány bezpečnostní vstupní portály 

k zajištění bezpečného přístupu pod řez (Obrázek 1). 

 

 

Obrázek 1: Zabezpečené vstupní portály průzkumných chodeb [foto: Bc. Folta] 

 

Druhý základní větrní okruh B bude pokračováním okruhu A. bude realizován 

chodbami 3108, 3104, a 3107. Současně s přípravou tohoto okruhu, bude probíhat ražba 

úvodních chodbic. Každá chodbice bude po vyražení a vyklizení uzavřena dvěma těsnícími 

hrázemi. [11] 

Koncem roku 2014 dojde z důvodu postupu vnitřní výsypky lomu ČSA k uzavření 

a přesypání vstupních portálů. Do této doby budou vyraženy náhradní přístupové a větrní 

chodby 3109, 3110, 3111, 3112, které budou raženy z chodby 3101 (Obrázek 2, příloha 5) 
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okolo vyrubaného revíru Albrechtice B s roztečí 30 metrů až na úroveň prvního uhelného 

řezu.  

 

Obrázek 2: Schéma základního větrního okruhu [11] 

2.3 DOBÝVACÍ METODA 

Jak jsem již zmínil v předchozím textu, z důvodu potřeby minimálních projevů 

důlní činnosti na povrch, bude použita bezzávalová metoda chodbicování. Tato metoda je 

známá a vhodná především k dobývání zbytkových zásob v ochranných pilířích. Dobývací 

práce budou probíhat pouze v prostoru Ervěnice, jen dvojice přístupových chodeb 

ražených kolem revíru Albrechtice A zasáhne do prostoru Komořany u Mostu (příloha 4). 
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Dobývání bude prováděno ražením chodbic ze základního větrního okruhu v délce 

do 700 metrů. Ražba je plánována v osmihodinových směnách ve třísměnném provozu. 

Postup ražby je předpokládán v průměru 12,5 metru za směnu s vyztužováním svorníky 

v počtu 8 na 1 běžný metr a s ocelovou výztuží po 3 metrech. Tento postup se bude 

opakovat ve dvou po sobě jdoucích směnách, přičemž směna třetí provede prodloužení 

dopravního pásu, technických rozvodů v chodbě, závěsné drážky ZD 24 pro dopravu 

materiálu. Závěsná drážka ZD 80 a větrání se prodlužuje s postupem razícího kombajnu 

tak, aby byla drážka v dostatečném předstihu a větrání splňovalo parametry určené 

technologickým postupem. Po vyražení plného profilu chodbice v dané délce se provede 

výkliz zařízení a jeho přemístění na novou ražbu. Poté se dílo uzavře dvojicí hrází, které se 

dotěsní naplavením těsnícího materiálu. 

2.4 VĚTRÁNÍ 

Hlubinná přípravná díla v závěrném severním svahu lomu ČSA budou řešena jako 

samostatný centrální sací větrní systém. Důlní větry budou rozvedeny do jednoho 

samostatného větrního oddělení, ve kterém budou důlní díla větraná buď průchozím 

větrním proudem, nebo separátním větráním. Umístění hlavního důlního ventilátoru a 

hlavní díla určená pro vedení důlních větrů jsou popsána v kapitole 2.2. 

Zařazení důlních děl z hlediska nebezpečí hořlavých prachů bylo předběžně určeno 

jako prostory bez nebezpečí výskytu prachu, za dodržení podmínek stanovených pro jeho 

likvidaci a zamezení víření. 

Z hlediska nebezpečí výbuchu metanu a požadavků na provoz elektrických zařízení 

se prostory zařazují: 

a) S nebezpečím výbuchu metanu jsou separátní důlní prostory. 

b) Bez nebezpečí výbuchu metanu jsou zařazeny prostory větrané vtažnými větry, 

které dosud nebyly použity v místech, kde se dobývá. 

Definitivní zařazení prostorů může být určeno jako prostory bez nebezpečí výbuchu 

metanu za předpokladu, že bude organizací zajištěn takový průtok větrů, že koncentrace 

metanu nepřesáhne 0,25% a při poruše větrání nedojde ke zvýšení koncentrace na 

výbušnou směs. [11] 
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Separátní větrání bude použito na neproražená a dobývací důlní díla. Lutnové tahy 

z flexibilních luten (Obrázek 3) budou v průchozím větrním proudu napojeny na elektrický 

ventilátor s možností použít jak větrání foukací tak i sací. 

Pro zajištění dostatečného objemu v dlouhých separátních dílech jsou zvoleny tři 

varianty větrání: 

1. Průměry luten i ventilátorů jsou 630 mm a ventilátory jsou kaskádovitě 

zapojovány po 300 metrech. 

2. Průměr luten 800 mm a ventilátorů 630 mm s jejich zařazením po 500 

metrech. 

3. Průměr luten i ventilátoru 800 mm za použití ventilátoru s možností 

regulace výkonu změnou otáček v závislosti na prodlužování lutnového 

tahu. 

 

 

Obrázek 3: Zásobník na flexibilní lutny [27] 
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3. PŘEDPOKLÁDANÁ TĚŽBA A NÁKLADY 

3.1 ROČNÍ TĚŽBA 

Těžební výkony jsou závislé na mnoha faktorech, z nichž některé lze jen 

odhadovat, nebo určit až podle skutečných podmínek in situ. Budu se zabývat výkony 

pouze teoretickými v závislosti na předpokládaných báňsko-technických podmínkách, 

které byly ověřeny na průzkumných štolách v oblasti těžby, a výkonech strojů, určených 

z tabulkových hodnot. Vycházím-li z předpokladu, že příčný průřez chodbice je 33 m
2
, 

postup ražby odpovídá 25 běžným metrům za den a výkliz technologie z odtěžené 

chodbice je předpokládán na 7 dnů, pak 700 metrů chodbice i s výklizem trvá 35 dnů. 

Průměrný denní těžební výkon jedné chodbice Qd: 

 

    
            

  
 

              

  
               

 

ρ = 1,3 t·m
-3

, S – příčný průřez chodbice, ld – denní ražené metry, nr – počet dnů 

potřebných k vyražení chodbice, nc – počet dní k ražbě + výklizu. 

Roční výkonnost jednoho razícího kombajnu v třísměnném provozu v pracovní dny 

by se mohla pohybovat okolo 220 000 tun. Prozatím se počítá s nasazením dvou kombajnů, 

které budou používány i pro ražbu ostatních důlních děl, ve kterých výkon klesne 

s profilem díla. Do konce roku 2014 bude nutné vyrazit náhradní přístupové chodby 

v koordinaci s postupem hlavní porubní fronty a vnitřní výsypky lomu ČSA. Vliv na výkon 

budou mít i přestavby technologií. Vždy při zarážení nové chodbice bude postup zpomalen 

častým prodlužováním sekcí vynášecího pásku a zajištěním křížů chodeb. Předpokládaná 

roční těžba by měla dosáhnout 300 000 tun. 

3.2 ČASOVÝ HARMONOGRAM OTVÍRKY A DOBÝVÁNÍ 

Výsledky přípravných a projektových prací souvisejících s dobýváním v oblasti 

severního svahu lomu ČSA jsou přiloženy k žádosti o povolení k hornické činnosti na 

OBÚ v Mostě. Pokud OBÚ vydá k dobývání souhlasné stanovisko, je možné použít, pro 
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prvotní otvírku do doby dodání razících kombajnů výrobcem, kombajny a osádky dolu 

Centrum v Dolním Jiřetíně, který je v současné době v likvidaci. Zaměstnanci této 

organizace, která se jako poslední zabývá hlubinným dobýváním uhlí v severozápadních 

Čechách, se významnou měrou podíleli na přípravě projektů a razili i čtyři průzkumné 

chodby, pro ověření báňsko-technických podmínek. Je také pravděpodobné, že většina 

těchto zaměstnanců se bude podílet na dobývání revíru Albrechtice A. Podle plánu by 

mohla otvírka začít v říjnu roku 2013. 

Otvírka základního větrního okruhu A v délce 2500 metrů s přilehlými technickými 

prostorami včetně vystrojení důlních děl podle vyhlášek ČBÚ, zákonů a norem, určujících 

podmínky hlubinného dobývání, by měla trvat sedm měsíců tj. do dubna roku 2014 

[15][16][17][18]. 

Dodávka technického vybavení je již rozjednána s dodavateli včetně termínů 

splnění dodávek. Ty jsou závislé jen na povolení činnosti a závazném potvrzení 

objednávek. 

Po ukončení otvírky základního větrního okruhu A je možné začít s ražbou prvních 

dvanácti ověřovacích chodbic a postupném vytěžení celého bloku A (příloha 4). Ukončení 

těžby v tomto bloku je plánováno do čtyř roků. Současně je nutné vyrazit dvojici nových 

přístupových chodeb a připravit okruh B, ve kterém by těžba pokračovala další čtyři roky. 

Životnost dolu v revíru Albrechtice A je tedy s přihlédnutím k rychlosti postupu 

těžby a báňsko-technickým podmínkám předpokládána na 8 až 10 let. 

Následně po ukončení těžby dojde k uzavření dolu, resp. popisované oblasti. 

V závislosti na postupu lomu ČSA a jeho vnitřní výsypky jsou již dnes navrhovány další 

oblasti, které by bylo možné vytěžit hlubinným dobýváním. To by bylo možné rozšířením 

stávající otvírky. V dolovém poli ČSA jsou určeny bloky, které by bylo možné těžit 

systémem stěnování v lávkách s mezistropem na zával. Vzhledem k tomu, že projekt 

takového rozsahu je teprve v počátku a jeho popis by byl nutný ve všech souvislostech a 

větším rozsahu, nebudu se jím ve své práci dále zabývat. 

3.3 PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY 

Náklady na otvírku, vybavení a vystrojení důlních děl v současné době vycházejí 

z analýzy počátečních investic jednotlivých úseků a předpokládaných provozních nákladů 

dolu tak, jak je projektován. Nejsou prozatím započítány další položky nákladů, jako je 
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pojištění, poplatky, rezervy pro mimořádné události apod. Srovnání se skutečnými náklady 

bude možné až po zahájení plného provozu dolu, kdy budou podrobně známy všechny 

investice, jejich odpisy, průměrné měrné náklady na tunu vytěženého nerostu a stabilizuje 

se personální obsazení dolu.  

V současnosti vycházím z ekonomické rozvahy zpracované hlavním ekonomem 

dolu Centrum (příloha 2), která v sobě zahrnuje všechny předpokládané vstupní investice 

do strojního a elektro vybavení, výstroje důlních děl a náklady na energie a zaměstnance. 

V tabulce (Tabulka 2) je naznačen rozpočet na rozrážku základního větrního okruhu včetně 

předpokládaných zisků z vytěženého nerostu, ze kterých se budou investiční náklady 

umořovat už od počátku otvírky. Teoretický výsledný efekt rozrážky základního větrního 

okruhu je: investice 151 265 000 Kč a výnos 45 900 000 v prvních sedmi měsících 

provozu. Další čtyři roky těžby bloku A vyvolají jen náklady provozu, spotřeby materiálu a 

mezd. Zásadní investice do vybavení už proběhly při otvírce a následně nebudou třeba. 

Bilance tohoto období vychází: náklady 431 848 000Kč a výnos 1 389 960 000Kč. Stejná 

situace nastane při otvírce a následné těžbě bloku B, jehož rozpočet by měl být velice 

podobný těžbě bloku A. Z tohoto předpokladu můžu vycházet při plánování celkových 

zisků z vytěžení zájmové plochy. Další možné zisky (nejsou zahrnuty v rozvaze) mohou 

plynout z případného rozšíření těžební oblasti nebo změně dobývací metody, která ovšem 

vyvolá další nemalé investice [7]. 

Z uvedeného je patrné, že podstatnou část výdajů tvoří prvotní investice do zařízení 

a materiálové náklady rozrážky základního větrního okruhu. Tato část tvoří téměř 26 % 

celkových výdajů na ražbu a vytěžení bloku A a je nutné je vložit ještě před počátkem 

otvírky. Investice vložené v tomto období se potom budou odepisovat v průběhu celé 

životnosti dolu, protože zařízení za ně pořízené se nemusí s postupem další ražby 

obnovovat. Z tabulky také vyplývá, že již rozrážkou  základního větrního okruhu a 

prodejem takto vydobytého uhlí lze splatit cca 30% vložených prostředků. Při současném 

nákupu dalšího materiálu pro ražbu by mohlo dojít již po prvním roce k návratnosti všech 

vynaložených prostředků a důl by od tohoto okamžiku mohl pokrývat všechny svoje 

potřeby z výnosů prodeje. 
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Tabulka 2: Rozpočet rozrážky a těžby bloku A [7] 

10 987 000 Kč

86 786 000 Kč

23 940 000 Kč

29 553 000 Kč

151 265 000 Kč

Položka množství/cena
R

o
zr

á
žk

a
 o

k
ru

h
u

 A
Větrání

Materiál pro ražbu

Zaměstnanci 7 měsíců

Elektromateriál + energie

Výdaje celkem

Uhlí

Ražba O4 - 2 500 m 17 t·m-1 42 500 t

Výhřevnost 18 GJ·t
-1 765 000 GJ

Tržba 60 Kč·GJ
-1 45 900 000 Kč

136 360 000 Kč

295 488 000 Kč

431 848 000 Kč

C
h

d
b
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o
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á

n
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A

Materiál + energie

Zaměstnanci 4 roky

Výdaje celkem

Uhlí

R
o
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á

žk
a

 o
k

ru
h

u
 A

Uhlí

Ražba 5,5x6 - 30 000 m 42,9 t·m
-1 1 287 000 t

Výhřevnost 18 GJ·t
-1 23 166 000 GJ

Tržba 60 Kč·GJ
-1 1 389 960 000 Kč

583 113 000 Kč

1 435 860 000 KčTržby z prodeje uhlí

C
h

d
b

ic
o

v
á

n
í 

b
lo

k
 

A

Uhlí

Investice + náklady celkem

 

Hrubý zisk za celé období rozrážky a těžby v bloku A vychází přibližně na 800 

miliónů Kč. Při reálném předpokladu, že blok B může být vyražen a vytěžen v obdobných 

podmínkách jako blok A, může hrubý zisk dolu za celé období jeho životnosti dosáhnout 

až 1,8 miliardy Kč, což odpovídá ročnímu průměrnému zisku 250 miliónů Kč. Jak je tedy 

z předchozích informací patrné, celková bilance dolu je výrazně zisková i přesto, že 

dobývací metoda chodbicování je na první pohled neefektivní a ponechává velké zásoby v 

pilířích. Je nutné znovu připomenout, že zásoby v zájmovém prostoru jsou pro povrchovou 

těžbu vázané a zůstaly by s velkou pravděpodobností nedotčeny a odepsány. 
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4. NÁVRH VYBAVENÍ DOLU STROJNÍ TECHNOLOGIÍ 

Tato kapitola je pro mou práci stěžejní. Na návrhu jednotlivých technologií jsem 

spolupracoval především s hlavním mechanikem dolu Centrum v Dolním Jiřetíně Ing. 

Wagnerem. V návrhu strojního vybavení jsme se snažili využít v maximální míře stávající 

použitelné technologie likvidovaného dolu Centrum, v nejmenším pro počáteční práce na 

otvírce dolu. Zároveň jsme využili dosavadních zkušeností s tímto zařízením v provozu 

dolu a navrhli vybavení splňující požadavky v příznivém poměru cena – výkon. 

V dalších kapitolách této práce jsou popsána navrhovaná technologická řešení 

optimalizovaná pro jednotlivé oblasti dolu. 

4.1 VĚTRÁNÍ 

4.1.1 Průchozí větrání 

Větrání v dole bude, jak už bylo zmíněno v předchozích kapitolách, zajištěno 

základním větrním okruhem A, později rozšířeným o okruh B, s dodatečnou ražbou 

nových přístupových chodeb. Zabezpečení dostatečného průtokového množství a rychlosti 

větrů v ražených profilech, s připočtením odběru separátních odboček, bude provedeno 

ventilátorem ve zděné přepážce výdušné chodby 3101 A. Ten bude pracovat proti celkové 

aerodynamické odporové charakteristice přípravných důlních děl (PDD) Rv = 0,5826 

Pa·s
2
·m

-6
.  Z toho pak lze vypočítat ekvivalentní otvor přípravného důlního díla: 

      
   

   

  
   

       
           

 

Z tohoto výpočtu vyplývá charakteristika větrního oddělení jako střední (         2 

m
2
). Celkový tlak, resp. podtlak ventilátoru            . Celkový objemový průtok 

důlních větrů                . Údaje jsou vypočítány softwarem VÚHU Most, 

programem pro výpočet větrní rozvahy VS7. [11] 

Vypočteným hodnotám odpovídá dostupný axiální přetlakový ventilátor APJ 

s průměrem D = 1 400 mm a průtokem n = 680 l·min
-1

 pro měrnou hmotnost vzdušiny 

ρ=1,2 kg·m
-3

. Jeho pracovní hodnoty jsou zřetelné z grafu (Obrázek 4). 
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Pro instalaci platí Vyhláška ČBÚ 22/1989 Sb. V prostoru ventilátorovny musí být 

zabudovány dva na sobě nezávislé a samostatně uzavíratelné ventilátory se stejnými 

parametry, z nichž jeden je hlavní důlní ventilátor a druhý záložní. [16] 

4.1.2 Separátní větrání 

Separátní větrání v dole je nutné rozlišit pro ražená důlní díla v profilu O4, tzn. 

přístupové chodby, základní větrní okruh a technické chodby, a chodbice v profilu 6x6 m.  

Pro ražená důlní díla v profilu O4 s maximální předpokládanou délkou separátu 

1 180 metrů postačí v počátku otvírky ventilátory VES 630 mm a kovové lutny Ø 630 mm 

dodané z dolu Centrum. Pro další ražbu doporučuji použít flexibilní univerzální lutny Ø 

630 mm s parametrově stejnými ventilátory. Zajištění vhodných mikroklimatických 

podmínek na čele ražby docílíme pravidelným prodlužováním lutnového tahu s postupem 

čelby tak, aby vzdálenost čelby a konce tahu nebyla větší než 5 metrů. Systém větrání 

doporučuji sací do průchozího větrního proudu nebo, v případě otvírky, mimo důl. Sací 

větrání zabezpečí plynulejší přívod větrů na čelbu a zároveň sníží prašnost pracoviště. Pro 

dlouhé lutnové tahy, v uvedených parametrech, je nutné vřadit každých 300 metrů další 

Obrázek 4: Graf pracovní oblasti ventilátoru APJ [11] 
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ventilátor. V nejdelším úseku jsou celkem 4 ventilátory kaskádovitě zapojené, z nichž 

první je v průchozím větrním proudu. [5] 

Pro chodbice doporučuji, z důvodu většího příčného profilu díla a nutnosti většího 

průtokového objemu vzdušiny, použít ventilátor typu ADF – 800B s možností regulace 

otáček pomocí frekvenčního měniče. Při ražbě úvodních metrů chodbic by velký výkon 

ventilátoru způsobil nadměrnou rychlost větrů a velké chlazení pracoviště. U 

navrhovaného ventilátoru s frekvenčním měničem o Ø 800 mm lze plynule regulovat 

objemový průtok od 4,05 do 18 m
3
·s

-1
. V kombinaci s flexibilními univerzálními lutnami 

Ø 800 mm zajistí větrání chodbice v plné délce jen jeden ventilátor v průchozím větrním 

proudu. Systém větrání navrhuji sací ze stejných důvodů jako v předchozím případě. 

4.1.3 Lutny 

Při navrhování lutnových tahů jsme museli brát v úvahu především snadnou 

manipulaci a minimální ztráty. V omezeném množství na kratší ražby lze použít kovové 

lutny Ø 630 mm s těsnícími manžetami z PVC ze zásob dolu Centrum. Ty jsou ale 

náročnější na manipulaci a je nutné častější prodlužování větrání. Také třecí odpor a horší 

těsnění spojů nejsou vhodné pro větší vzdálenosti.  

Vhodnější jsou flexibilní univerzální lutny se zásobníkem (Obrázek 3). Univerzální 

lutny vhodné pro foukací i sací větrání se prodlužují postupným vytahováním ze 

zásobníku. Výrobce dodává díly dlouhé až 50 metrů. Pro potřeby dolu jsou objednány díly 

po 25 metrech pro snadnější manipulaci v důlním díle. Výhody flexibilních luten proti 

kovovým: 

 Doprava poskládaných 25 metrových dílů je prostorově méně náročná a 

ekonomicky výhodnější. 

 Odpadá časté prodlužování, je méně spojů. 

 Menší třecí odpor, lepší těsnění spojů. 

 Menší hmotnost. 

Nevýhodou je jen menší odolnost proti mechanickému poškození. 

4.2 DOPRAVA 

Pro návrh strojního vybavení je třeba rozdělit dopravu v důlních dílech nového dolu 

na tři druhy. Dopravu materiálu, dopravu médií a dopravu rubaniny. 
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4.2.1 Doprava materiálu 

Doprava materiálu do důlního díla začíná už před vstupním portálem chodby 3101 

A v uhelném řezu, před kterým bude vybudováno překladiště. Sem musí být veškerý 

materiál a strojní zařízení dopraven po přístupových komunikacích lomu ČSA kolovou 

dopravou. Z automobilů proběhne překládání pomocnou mechanizací pod závěsnou drážku 

ZD 24, která povede z portálu prostorem překladiště. 

Samotná doprava v dole bude probíhat po závěsné drážce ZD 24, která povede ve 

všech důlních dílech. Zavěšení stavebnicových dílů drážky bude provedeno pomocí 

šroubovaných patek na TH výztuži nebo pomocí svorníkových závěsných koncovek a 

řetězů. Předpokládám použití asi 2 000 běžných metrů závěsné tratě včetně oblouků, 

výhybek a ostatního příslušenství. 

Břemena se dopravují zavěšením na drážkový vozík o nosnosti 2 700 kg 

s rychloupínacím řetězovým závěsem. Vozíky mezi sebou jsou spojovány pevnými táhly 

s čepy a délkou přizpůsobenou pro dopravu různých materiálů. Zavěšení jednotlivých kusů 

(např. elektromotoru) se provede na jeden vozík. Delší materiál (konstrukce dopravníků, 

dřevěné stojky, kontejner na sypký materiál apod.) se zavěšuje na dva spřažené vozíky. 

Trať musí být zavěšena tak, aby bylo možné s materiálem projíždět kolem dopravníků a 

jiného vybavení dolu bez jeho poškození a při zachování pochůzních cest podle Vyhl. 

ČBÚ 22/1989 Sb. Zároveň musí trať splňovat technické parametry pro dopravu, tzn. 

minimální poloměr oblouku a maximální povolený sklon. V daném prostoru se 

nepředpokládá úklon větší než 5º. [16] 

Pohyb při strojní dopravě materiálu bude zajištěn důlní závěsnou lokomotivou LZH 

50.D-3 (Obrázek 5, Tabulka 3), která může být vybavena až třemi pohonnými jednotkami 

s přítlačnými třecími kotouči. Pohonné hydromotory jsou hnány tlakovým diesel-

Obrázek 5: závěsná lokomotiva LZH 50.D-3 [24] 
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hydraulickým agregátem, zavěšeným mezi kabinami řidiče. Použity budou lokomotivy 

z majetku dolu Centrum v Dolním Jiřetíně po generální opravě. Náklady na opravu jedné 

lokomotivy jsou přibližně 2 mil. Kč a cena nového stroje se stejnou užitnou hodnotou je 5 

mil. Kč.  

Tabulka 3: Technické parametry lokomotivy LZH 50.D-3 [24] 

Typ LZH 50D-3 

Výkon (kW) 50 

Tlak v hydr. obvodu (MPa) 32 

Tlak v příd. hydr. obvodu (MPa) 16 

Počet pohonů 3 (2) 

Délka (mm) 6495 

Šířka (mm) 1200 

Tažná síla (kN) 63 (42) 

Brzdná síla (kN) 95 

Rychlost (m/s) 0 - 1,7 

Profil koleje I 155 

Max poloměr trasy - vertikální (m) 4 

Max. poloměr trasy - horizontální (m) 8 

Max. úklon trati 25 

Hmotnost (kg) 3550 

 

V každé soupravě musí být pro zajištění bezpečné dopravy zařazen i brzdný vozík 

BV – 1. Ten v případě ujetí, nebo překročení nastavené rychlosti, pomocí odstředivého 

hydraulického zařízení soupravu zastaví. Povolená rychlost strojní dopravy po závěsné 

drážce je 2 m·s
-1

 a brzdný vozík zapůsobí při rychlosti 3,2 m·s
-1

. [24] 

4.2.2 Doprava médií 

Tato specifická oblast dopravy umožňuje zásobit důl médii potřebnými pro jeho 

bezpečnost a provoz. Doprava médií je provedena potrubím většinou pod stálým tlakem. 

Rozvod požární vody bude ve všech důlních dílech proveden v ocelových 

trubkách s tvarovkami, šoupaty a ventily s koncovkami pro napojení požárních hadic C 52. 

Pro zabezpečení tlaku a průtokového množství předepsaných Vyhláškou ČBÚ č. 2/1994 

Sb. navrhuji vystrojení hlavních důlních děl potrubím se jmenovitou světlostí DN 100 mm 

a dobývacích chodbic a krátkých pomocných důlních děl světlostí DN 80 mm. Napájení 
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důlního požárního vodovodu bude řešeno odbočkou z výtlačného řádu hlavní čerpací 

stanice lomu ČSA. Technicky zde bude nutné vyřešit dodávku minimálně 500 l·min
-1

 a to i 

v případě výpadku čerpání. Navrhuji využít zkušeností s gravitačním vodovodem dolu 

Centrum. Dotaci gravitačního řadu je možné zajistit havarijním čerpadlem z úpravny 

důlních vod zpět do výtlaku spolu s otevřením zpětných klapek v řádu. [15] 

Vzhledem k hydrogeologickým poměrům ložiska a odvodnění lomu ČSA není 

potřeba činit zvláštní odvodňovací práce. Přítoky vody do dolu budou způsobeny 

především technologickou vodou z vlastní činnosti dolu, především zkrápěním dobývacích 

orgánů kombajnů, svorníkováním, zkrápěním přesypů dopravníků, zkrápěním profilu 

důlních děl proti hromadění uhelného prachu, plavením těsnících směsí při uzavírání 

vytěžených chodbic, případně likvidací ohňů a záparů. Pro tyto případy hromadění vody 

v důlním díle stačí použít přenosného ponorného čerpadla KDFU 80 nebo KDFU 125 

umístěného ve vykopané jímce a napojeného na výtlačné potrubí DN 100 mm. Základní 

větrní okruh musí být vybaven sběrným potrubím DN 150 mm s vyústěním před důl do 

sběrného koryta s odtokem do hlavní čerpací stanice lomu ČSA. 

Dalším médiem nutným pro zabezpečení provozu dolu je stlačený vzduch. Ten 

bude v dole využíván k ovládání výhybek závěsné drážky, pro pohon pneumatického 

ručního nářadí a doplňování svorníkové výztuže při výlomech boků nebo stropů důlních 

děl. Rozvod stlačeného vzduchu navrhuji řešit v potrubí DN 80 mm v základním větrním 

okruhu a DN 50 mm v chodbicích. V úvodních metrech chodbic je možné řešit odbočení 

pomocí tlakových hadic se závitovým spojováním, maximálně však do 100 metrů. 

Posledním potrubním rozvodem, který je nutné rozvést po základním větrním 

okruhu je plavící a inertizační potrubí. Tento rozvod není nutné stavět do jednotlivých 

chodbic, protože bude sloužit především k jejich uzavírání po vytěžení a výklizu. 

Operativně je možné potrubí prodloužit i do chodbice v případě potřeby likvidace záparu 

nebo ohně. Aby se zamezilo ztrátám tlaku a ucpávání potrubí, nedoporučuji po trase 

zmenšovat jeho světlý průměr. Celý rozvod navrhuji provést v rozměru DN 100 mm. 

Pro všechny zmíněné rozvody platí, že budou použity ocelové nebo ocelové 

pozinkované trubky s drážkovým systémem spojování pomocí šroubových spojek 

GRINNELL. Tento systém je snadnější na montáž a manipulaci než přírubové spojování a 

v případě pozinkovaných povrchů má i větší chemickou odolnost a menší třecí ztráty. 

V důlních dílech budou rozvody umístěny v pochůzní straně a zavěšeny pomocí řetězů na 
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výztuži. Na všech odbočkách a v určených vzdálenostech budou, kromě výtlaku, 

instalovány uzavírací klapky nebo šoupata. Všechny rozvody budou na vstupu nebo 

výstupu z důlního díla a mimo něj izolovány proti zamrzání a přívod požární vody bude 

opatřen teplovodním kabelem. Rozvody stlačeného vzduchu a požární vody budou 

v předepsaných vzdálenostech opatřeny výstupními uzavíratelnými armaturami, 

opatřenými koncovkami pro připojení hadic. [15] 

4.2.3 Doprava rubaniny 

Doprava rubaniny se nejeví v případě důlních děl pod bočními závěrnými svahy 

lomu ČSA problematickou. V této oblasti lze plně využít zkušeností a částečně i 

technologií z dolu Centrum v Dolním Jiřetíně, protože zde používaná zařízení jsou 

v báňských provozech běžně používaná a schválená. Pro nasazení v popisované lokalitě 

ani nevyžadují žádné úpravy. Nově je nutné vyřešit dopravu rubaniny z dolu ven a 

návaznost na dálkovou pásovou dopravu v lomu. 

Doprava těženého uhlí začíná po rozpojení samotnou nakládkou razícím 

kombajnem na integrovaný vynášecí dopravník zavěšený nad pásovým dopravníkem. Pro 

odtěžení použijeme stavebnicový pásový dopravník s rámovou konstrukcí (Obrázek 6) 

postavenou na počvě důlního díla na nehořlavých podkladech. Konstrukce spodní větve je 

dvouválečková s roztečí válečkových stolic 2 m a horní je tříválečková s roztečí 1 m. 

Pohon dopravníku je dvoububnový s průměrem bubnů 630 mm a dvoumotorový 

s možností použití 30 až 75 kW motorů, v závislosti na délce dopravníku a jeho vytížení.  

Pro uhlí se osvědčil dopravní pás s PVC vrchní krycí vrstvou odolnou proti povrchovému 

odírání, samozhášecí úpravou a tří až pětivrstvou kostrou z polyuretanu pro zvýšení tahové 

Obrázek 6: Stavebnicová konstrukce pásového dopravníku [13] 
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pevnosti pásu. Nekonečný pás šíře 1 000 mm je spojen sponkami NILOS a napínání je 

primárně prováděno při spojování pásu a následně šroubovými stahováky na vratné stanici. 

Kotvení vratné stanice a pohonu je nutné řešit pomocí dlouhých ocelových klínů 

zaražených v počvě, řetězů a šroubových napínáků. Toto osvědčené řešení dopravníku lze 

použít ve všech chodbách s výjimkou prvního pásu v chodbě 3101, který bude vynášet 

rubaninu z prostoru dolu na uhelný řez. U tohoto pásu je nutné zohlednit, že bude umístěn 

na hlavní vtažné chodbě a částečně i venku před vstupem do dolu. Proto na něj budou ve 

větší míře působit povětrnostní vlivy, z kterých je nejnepříznivější mráz. Ten u pásu z PVC 

způsobuje tvrdnutí a ztrátu adhezních vlastností. Z tohoto důvodu pak může dojít k lámání 

svrchní krycí vrstvy pásma nebo prokluzu pásu v pohonu, tím i rychlé zkracování jeho 

životnosti a výpadků v dopravě. Proto je na tomto dopravníku vhodné použít pás 

s pryžovou krycí vrstvou s podobnými pevnostními vlastnostmi jako PVC. Je také nutné 

provést přepočet pásového dopravníku k ověření tahů a určení šíře a konstrukce pásu. 

Při výpočtu vycházím z potřeby dopravovaných objemů a hmotností i 

v nejnepříznivějších podmínkách. Dopravník bude provozován v chodbě 3101 v délce 540 

metrů včetně přesahu na řez lomu. Chodba je bez úklonu. Výpočtem ověřím, zda bude 

vyhovovat pás šíře 1000 mm, aby bylo možné použít díly a konstrukcí z ostatních 

dopravníků v dole. Pro pohon navrhuji dvourychlostní převodovky s výstupními 

rychlostmi 1,6 a 2 m·s
-1

. [8] 

Výchozí parametry: 

Sypná hmotnost ρs = 1000 kg·m
-3

, požadovaný dopravní výkon Q = 390 t·hod
-1

, 

rychlost dopravy v = 1,6 m·s
-1

, délka dopravníku L = 540 m, sypný úhel materiálu Ψd=27º, 

součinitel tření v násypce μs = 0,5. [13] 

Výpočet: 

Požadovaný průřez náplně pásu:     
 

                 
  

   

                   
          . 

Volím šířku pásu:               a pro tuto šířku tříválečkovou stolici. 

Využitelná ložná šířka pásu:                                  . 

Teoretický průřez náplně: úhel sklonu válečků α = 30°, délka středního válečku l3 = 

360 mm[13].  

Základna:                                            
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Průřez vrchlíku:     
  

        

 
  

             

 
            

Průřez základny:     
   

      
       

 
  

                

 
          

Teoretický průřez náplně:                                   

Kontrola teoretického a skutečného průřezu náplně:        

                    průřez vyhovuje 

Měrné hmotnosti dopravníku.  

Počet válečků v horní větvi nvh = 3, ve spodní větvi nvd = 2, hmotnost rotujících částí 

horní větve mrh = 5,1 kg, dolní větve mrd = 6,9 kg, rozteč podpěr horní větve lh = 1,15 

m, dolní větve ld = 2,3m, měrná hmotnost dopravního pásu mp = 12,8 kgˑm
-1

. [13] 

Měrná hmotnost spodní větve:         
          

  
       

      

   
                

Měrná hmotnost materiálu:     
 

      
  

   

        
                

Měrná hmotnost horní větve:            
          

  
            

      

    
 

               

Odpory dopravníku. 

Měrný pohybový odpor dopravníku: koeficient f = 0,02, koeficient C volím k  délce 

pásu 540 m C = 6,5.                          

Odpor setrvačných sil v oblasti urychlování: 

                                               

Odpor tření mezi materiálem a bočním vedením: délka bočního vedení l B = 4 · 2,3 = 

9,2 m, šířka bočního vedení bB = 0,8 m, součinitel tření v násypce μs = 0,5  

     
       

          

       
   

                      

          
            

Odpor na nepoháněném bubnu:                                    

Odpor shrnovače pásu:                          . 

Odpor čističe pásu:                         

Suma všech odporů:                                          
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Tahové síly v pásu. 

Tn – tahové síly, dovolený průvěs mezi válečkovými stolicemi u   0,02, Fodb – 

odbíhací síla od pohonu, sklon dopravníku H = 0.  

         

                                                            

                  

       

                       

                                            

                  

Přepětí v páse: 

Minimální tah v horní větvi:        
                  

    
  

                       

       
        

Minimální tah ve spodní větvi:        
          

    
  

               

       
        

Minimální odbíhací síla z poháněcího bubnu: 

                                                                

                   

                  

Tahové přepětí v páse:                                      

Skutečný průběh tahových sil v pásu. 

                              

                           

                             

                                              

Maximální tahová síla v páse:                                        

Dovolená tahová síla v páse: dovolené napětí v páse pro B = 1000 mm určené 

výrobcem σdov = 100 N [19] 
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Potřebný výkon pohonu dopravníku. 

Účinnost poháněcí stanice pásového dopravníku ηPS = 0,85 – 0,95, součinitel 

současnosti elektromotoru kb2 = 1,1 – 1,2 

         
       

         
   

                  

          
         

Z výpočtu vyplývá, že pro vynášecí pás lze použít konstrukci dopravníku 

stejnou jako v ostatních důlních dílech včetně pohonu. K pohonu jsou v plánované 

těžbě postačující dva elektromotory s výkonem 30 kW. Dopravní pás navrhuji na 

základě požadavků a parametrů pryžový s polyetylenovou kostrou šíře 1 000 mm 

s nehořlavou povrchovou úpravou vhodnou pro hlubinné doly a  schválený k použití 

Českým báňským úřadem. Obchodní značení pásu je EP 630/3 S, nebo EP 400/3 S. 

Tento pás vyhovuje všem vypočítaným hodnotám i požadavkům provozu i s  rezervou, 

kterou je možné využít při dynamičtějším rozvoji těžby, než je předpokládáno. I při 

zvýšení kapacity až o dva razící kombajny bude rozměr a pevnost pásu postačující. 

Vyměnit by se musely pouze elektromotory o výkonu 30 kW za výkon 55 kW 

současně se zvýšením rychlosti na 2 m·s
-1

, což umožňuje druhý stupeň 

převodovek.[19] 

4.2.4 Odtěžení z dolu 

Posledním problémem netypickým pro hlubinnou těžbu je napojení na dopravní 

systémy povrchového lomu. Řešení musí zaručit nepřetržitý provoz dolu a musí minimálně 

zatěžovat dopravní systém lomu. Z těchto podmínek vycházejí tři varianty: 

1. Přímé napojení na DPD – toto řešení jsem odmítl, protože vyžaduje 

nepřetržitý provoz DPD a v okamžiku jejího zastavení se zastaví i celý důl. 

2. Napojení na DPD pomocí zásobníku s vynášením uhlí v pravidelných 

intervalech – řešení je možné, jeho výhoda spočívá v možné automatizaci 

provozu, ale je technicky a ekonomicky náročné. 

3. Deponie s překládáním pomocnou mechanizací na DPD nebo jiný druh 

dopravy. Kromě DPD připadá do úvahy doprava kolejová, nebo kolová. 
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Obě varianty jsou ekonomicky náročné. Vyžadovaly by velké úpravy terénu 

a stavbu tratě s příslušenstvím, nebo pořízení velkoobjemových dumperů. 

Z těchto řešení jako nejvýhodnější navrhuji před vynášecí pás z chodby 3101 

instalovat vysoký skládkový dopravník SPT 650 s bočním pohybem (Obrázek 7), pomocí 

kterého lze uložit až 127 m
3
 sypaného uhlí. Toto množství přibližně odpovídá hodinovému 

maximálnímu výkonu těžby ve dvou chodbicích. Překládání na DPD by probíhalo při 

naplnění kapacity skládky čelním kolovým nakladačem a po odtěžení lze linku DPD, 

pokud není využívána jiným zařízením, vypnout. Výhoda tohoto řešení se projeví v době, 

kdy důl těží jen část plánovaného maximálního výkonu a překládání a spouštění DPD je 

prováděno v delších intervalech. 

 

Obrázek 7: Skládkový dopravník SPT 650 

 

4.3 RAŽBA 

Rozpojování horniny je v hornictví obecně nejdůležitější a podstatnou činností. Liší 

se vždy podle druhu a vlastností rozpojované horniny a metody, kterou je dobývání 

prováděno. Pro dobývací metodu chodbicování stejně jako pro ražení otvírkových a 

přípravných důlních děl jsou pro rozpojování a nakládání horniny nejvhodnější razící 

kombajny. Ve své práci jsem již zmínil, že pro projekt dobývání pod bočními závěrnými 

svahy lomu ČSA se počítá se dvěma razícími kombajny. Situace se podle potřeby může od 

projektu odlišit. [22] 
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Předpokladem úspěšné otvírky je provádění prací zkušenými a kvalifikovanými 

pracovníky, kterými v oblasti disponuje pouze důl Centrum v Dolním Jiřetíně. Ten kromě 

osádek může dodat i tři razící kombajny PK 3r. Ty byly využity i při ražbě průzkumných 

chodeb v uhelném řezu lomu. Pro otvírku a rozrážku základního větrního okruhu v profilu 

O4 jsou svými parametry vyhovující. Využití těchto strojů by bylo možné i po započaté 

těžbě z chodbic, pro ražení dalších pomocných chodeb a náhradního větrního okruhu, čímž 

by nebyly vázány kombajny z těžby. Pro ražení chodbic v plném profilu je tento stroj 

nevhodný pro jeho malý dosah ramene a tím i přejíždění do několika pracovních pozic. Při 

ražbě kombajnem PK 3r se svorníkovou výztuží je nutné počítat s menším výkonem také 

pro delší prostoje při ručním zavrtávání svorníků. 

Pro ražbu chodbic je třeba zajistit razící kombajn splňující požadavky pro 

rozpojování celého příčného profilu chodbice:  

 S minimálním počtem změn pracovního postavení musí vyříznout příčný 

profil chodbice. 

 Vynášecí dopravník musí být dlouhý minimálně 30 metrů pro zajištění 

postupu dvou těžebních směn bez přestavby. 

  Musí mít integrovanou vrtací soupravu pro zavrtávání svorníků s pohonem 

a ovládáním z kombajnu. 

 Pro rychlou přestavbu musí být snadno rozebíratelný na části dopravitelné 

po drážce ZD 24. 

 Splňuje podmínky české legislativy pro použití v hlubinném hornictví, 

povolení ČBÚ nebo prohlášení o shodě v případě výrobce z EU. 

V severočeských hlubinných dolech byly používány razící kombajny ruské a 

rakouské výroby, protože v České republice se tyto stroje nevyrábějí. Ze zkušeností byly 

vyhodnoceny rakouské kombajny ALPINE jako nevhodné pro svou složitost, poruchovost 

a nevyhovující parametry. Ruský výrobce kombajnů PK 3 by mohl dodat vývojově novější 

typ 1 GPKS, který by vyhovoval parametrům ražby i s možností doplnění vrtací soupravy. 

Nevýhodou tohoto stroje je horší manipulace při montáži a dopravě a výrobce nesplňuje 

legislativní požadavky. Kombajn by bylo nutné po elektrické stránce přezbrojit podle 

Zákona 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky a přezkoušet ve zkušebně 

v Ostravě – Radvanicích. [17] 
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Dalším výrobcem razících kombajnů splňujících požadované parametry je firma 

REMAG S.A. z Polska. Tato firma nabízí razící kombajn REMAG AM 50 zw (Obrázek 8) 

s modifikacemi podle požadavku zákazníka. Pro svá zařízení má i certifikát o shodě a atest 

z Technických laboratoří Opava a.s (příloha 3). Parametry kombajnu REMAG AM 50 zw 

(Tabulka 4) zaručují dostatečný výkon, řezání plného profilu ze dvou postavení stroje i 

dodávku s vrtací soupravou ovládanou a poháněnou přímo z kombajnu. Nakládání je 

řešeno pomocí klepetového přihrnovače a vynášení hřeblovým dopravníkem až 50 metrů 

dlouhým. [25] 

 

Obrázek 8: Razící kombajn REMAG AM 50 zw [25] 

Na základě uvedených zjištění doporučuji zakoupit dva razící kombajny REMAG 

AM 50 zw pro těžbu v chodbicích a doplnit je dvěma kombajny PK 3r z dolu Centrum pro 

ražbu ostatních důlních děl.  

Tabulka 4: Technické parametry kombajnu REMAG AM 50 zw [25] 

délka 7660 mm

výška 1845 mm

šířka 2120 mm

hmotnost 29 t

instalovaný výkon 169 kW

tlak na podložku 0,116 Mpa

šířka záběru 5100 mm

výška záběru 4262 mm

Technické parametry razícího kombajnu REMAG AM 50 zw
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4.4 VÝZTUŽ DŮLNÍCH DĚL 

Už z popisu otvírky, přípravy a dobývání v zájmové oblasti bylo řečeno, že 

vyztužování důlních děl bude standardně prováděno pomocí svorníků, doplněných 

ocelovou TH výztuží. Lokální poruchy, ohně nebo nutnost ukotvení strojů a zařízení může 

vyžadovat jiné rozložení TH výztuže nebo hustější síť svorníků. 

4.4.1 Svorníky 

Na základě zkoušek v průzkumných chodbách se osvědčilo vyztužování stropu 

důlních děl pomocí svorníků s ocelovou sítí. Nejvýhodnější pro danou oblast jsou 

hydraulické horninové svorníky H-TEX vyráběné firmou MULTITEX s.r.o se sídlem 

ve Frýdlantu nad Ostravicí. 

Základem svorníku je uzavřený tenkostěnný profil z podélné vytvarované trubky 

zakončené plnící a uzavírací koncovkou, podložkou pro dosednutí k hornině a přitažení 

ocelové sítě nebo nasazení koncovek pro zavěšování břemen. Svorník se po nasunutí do 

vývrtu pomocí vysokotlakého hydraulického čerpadla roztáhne a svým obvodem dolehne 

na stěnu vývrtu (Obrázek 9). Po odpojení plnící pistole vysokotlakého čerpadla je ihned 

plně funkční.  

Pro rozpínání svorníků doporučuji použít hydraulické vysokotlaké čerpadlo HA 

80/320. Čerpadlo je přenosné a je možné ho zavěsit za razící kombajn. Připojení je třeba 

provést elektrickým kabelem z rozvodné skříně v nevýbušném provedení a běžnou hadicí 

na přívod požární vody. Pracovní tlak čerpadla dosahuje 30 MPa. Ten je pomocí tlakové 

hadice a plnící pistole přiveden do svorníku, který se rozepne ve vývrtu a při nastaveném 

přetlaku se pistole uvolní a je možné ji ze svorníku sejmout bez nebezpečí úrazu. 

Manipulace je pro osádku velice snadná a v případě strojního vrtání i rychlá. Odpadá zde 

lepení chemických kotev nebo klínování mechanických svorníků. Obtížnější je 

 

Obrázek 9: Postup rozepnutí hydraulického horninového svorníku [26] 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=hydraulick%C3%BD horninov%C3%BD svorn%C3%ADk&source=images&cd=&cad=rja&docid=H3-0TzoYJfm10M&tbnid=MkL79KDhThUmQM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.technifog.cz/cz/produkty-dynaset/vysokotlaka-voda&ei=wSIZUYGiJND64QS954DoCg&psig=AFQjCNFjcShMNzeWWg9SejHLQqRWVfra8w&ust=1360688127641027
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vrtání děr pro svorníky při ražbě kombajnem PK 3r, které probíhá pomocí ruční elektrické 

vrtačky z plošiny na rameni kombajnu. I v tomto případě je však práce méně namáhavá a 

méně časově náročná než stavba TH výztuže. Výhodou ve srovnání z TH výztuží jsou i 

pořizovací náklady a úspora práce, protože TH výztuž je nutné před uzavřením důlního 

díla vyplenit.  

V jednom běžném metru chodbice je projektem určen počet svorníků minimálně 8, 

ale v případě potřeby je možné počet zvýšit. Pokud bude potřebné doplnit svorníkovou 

výztuž mimo dosah razícího kombajnu, je třeba provést vývrt ruční vrtačkou a dopravit 

vysokotlaké čerpadlo na místo doplňování, případně jednorázově použít svorníky 

s chemickou kotvou. [11] 

4.4.2 TH výztuž 

Doposud se v hornické praxi v severočeských hlubinných dolech používala 

k vyztužování důlních děl téměř výhradně TH výztuž. Jedná se o ocelové profily dodávané 

ve tvarech a délkách dle požadavku zákazníka. Spojování jednotlivých dílů výztuže je 

prováděno třmenovými šroubovými spojkami, které při zvýšeném tlaku na výztuž umožní 

vzájemný prokluz dílů proti sobě, čímž je zabráněno plastické deformaci profilu. 

V projektu dobývání zájmového území se počítá v základním větrním okruhu a 

pomocných chodbách s výztuží oválnou s výškou 4 metry značenou O4 (Obrázek 1) a 

s roztečí jednotlivých výztuží 3 metry se zajištěním rozpínkami. Se stejnou frekvencí 

vyztužování se počítá i v chodbicích, ale profil výztuže bude lichoběžníkový, kopírující 

příčný profil chodbice. Třímetrové rozteče jsou projektovány hlavně pro zavěšování 

drážky ZD 24, pro kterou je TH výztuž vhodnější. Lze také snadněji opravit poškozené 

nebo posunuté zavěšení. Pomocí závěsných koncovek lze drážku ZD 24 montovat i na 

svorníky. Ty mají potřebnou nosnost, resp. odpor proti vytažení, ale poškozené závěsy se 

nedají opravit, je třeba zavrtat nový svorník. 

Oba druhy výztuže je vhodné používat současně s využitím jejich výhod.  

4.5 TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ DOLU 

Pro provoz každého hlubinného dolu jsou nezbytné dodávky energie, vody, 

stlačeného vzduchu a potřebné je i řešení utěsnění uzavřených důlních děl. Důl otevřený 

svislými jámami má technické zázemí na povrchu nebo v hlubině v blízkosti jámy s těžním 
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zařízením. Analogicky pro otvírku štolami z uhelného řezu lomu ČSA je nutné zajistit 

technické zázemí v nejkratších možných vzdálenostech od vstupních portálů dolu přímo 

v uhelném řezu, nebo v technických chodbách situovaných u vstupu do dolu. 

Ve čtyřech technických chodbách budou vybudovány mechanická a elektrodílna, 

remize důlních lokomotiv, sklady materiálu a havarijní sklad. Tyto prostory budou 

vybaveny dle potřeby pomocným technickým zařízením (zvedáky, ruční elektrické a 

pneumatické nářadí apod.) a vybavením pro osádku. Venku na uhelném řezu pak budou 

instalovány mobilní buňky vystrojené jako lampovna, výdejna sebezáchranných přístrojů a 

ochranných pomůcek, kompresorová stanice a sociální zázemí osádky dolu. Před vstupem 

do chodby 3101 bude vstupní portál protažen a rozšířen tak, aby zde mohlo vzniknout 

překladiště materiálu přístupné z venku pomocnou mechanizací a vybavené zvedacím 

zařízením pro nakládání na vozíky ZD 24. V jeho blízkosti musí být ohrazený prostor 

fungující jako dřevoskládka a sklad materiálu. 

Odvodňovací systém a připojení požární vody se zabezpečením jejího množství a 

tlaku jsem zmínil již v kapitole 4.2.2. 

Dostatečnou zásobu stlačeného vzduchu budou zabezpečovat dva šroubové 

kompresory SEC 450 – D VARIO s výkonem 45 kW a výkonností 8,2 m
3
·min

-1
 při tlaku 

0,6 MPa. Oba kompresory jsou zabudovány v jednom vyhřívaném přepravním kontejneru 

a jsou vybaveny plně automatickým řízením provozu. Ke kompresorové stanici je nutné 

instalovat na zpevněnou betonovou podložku dva tlakové zásobníky o objemu 2380 l. 

Veškerá propojení mezi kompresorovnou, zásobníky a důlním rozvodem jsou provedena 

tlakovými hadicemi. [23] 

K utěsňování hrází při uzavírání důlních děl nebo při likvidaci záparů a ohňů musí 

být zabezpečena doprava plavící směsi. K tomuto účelu bude sloužit dopravní čerpadlo na 

husté směsi s dostatečným výkonem pro dopravu do nejvzdálenějších míst v dole. 

Čerpadlo bude umístěno vedle vtažné chodby a bude vybaveno zařízením pro míchání 

směsi vody a sypkého materiálu ze zásobníku a bude napojeno na plavící potrubí. Jako 

těsnící materiál bude pravděpodobně použit elektrárenský popílek nebo jiný materiál 

podobných vlastností vhodný pro dopravu ve směsi s vodou. 

Pohon většiny strojů v dole je elektromotorem. Pro jejich napájení bude z rozvodné 

sítě lomu ČSA přívod 35 kV kabelem do mobilní transformátorové stanice TSM. 

Sekundární rozvod k pěti suchým nevýbušným transformátorům rozmístěným v dole pro 
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napájení jednotlivých větví je veden s napětím 6 kV. Odtud jsou rozvody podle použitých 

motorů a zařízení s napětím 500 nebo 400 V. [11]    

4.6 POMOCNÁ ZAŘÍZENÍ 

Ostatní strojní zařízení používaná v hlubinném dole pro zajištění jeho bezpečného a 

plynulého provozu využívají jako zdroj energie většinou elektrický proud nebo stlačený 

vzduch. Většina z nich má svou specifickou funkci: 

 Rovnačka a stříhačka TH výztuže – slouží pro opravy a úpravy nebo 

likvidaci poškozené vypleněné TH výztuže. 

 Přenosná ponorná čerpadla KDFU 80 nebo KDFU 125 – pro odvodňování 

jednotlivých pracovišť v dole. 

 Plenící vrátky VP 40 – pro plenění výztuže, pomocný posun materiálu nebo 

pomocnou dopravu. 

 Elektrická zdvihadla – využití v dílenských prostorách. 

 Hydraulické zvedáky  - pro překládání materiálu na závěsnou drážku ZD 24. 

 Řetězové zvedáky, hřebenové stojky a hevery – pro pomocnou manipulaci 

při montážních pracích přímo na pracovištích v dole. 

 Ruční elektrické a pneumatické nářadí – vrtačky, brusky, kladiva, svářečky 

apod. 

Většinu z těchto zařízení doporučuji zakoupit nové. Z dolu Centrum doporučuji 

převézt pouze zařízení speciálně upravená, jako jsou hydraulické zvedáky pro nakládání 

břemen na ZD 24. 
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ZÁVĚR 

V předložené diplomové práci je popsán záměr dobývání uhlí hlubinným způsobem 

pod bočními závěrnými svahy lomu ČSA. V této souvislosti jsem zde charakterizoval 

zájmové území polohou a geologickou stavbu. Nastínil jsem množství a kvalitativní 

parametry vytěžitelných zásob. 

Podrobněji se zabývám podmínkami pro otvírku, přípravu a dobývání ložiska, 

včetně systému dobývání a také hodnotím ekonomickou rozvahu uskutečnění projektu 

otvírky hlubinného dolu z hlediska vybavení a vystrojení důlních děl. 

Vytvořil jsem, na základě dostupných informací, návrh strojního vybavení 

projektovaných důlních děl od počátku otvírky až po samotné dobývání tak, aby splňovalo 

podmínky pro bezpečnost a plynulost provozu hlubinného dolu. V návrhu zohledňuji 

možné využití současného strojního vybavení dolu Centrum v Dolním Jiřetíně. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o nově otevíraný hlubinný důl v oblasti, kde není 

dostatek zkušených pracovníků na specializované báňské profese, navrhuji: 

1. Provést otvírku a přípravu k dobývání s využitím strojního vybavení a 

zaměstnanců dolu Centrum. 

2. Protože důl Centrum je v likvidaci, je nutné se s dostatečným předstihem 

zabývat fixací jeho zaměstnanců, případně jejich převzetím. 

3. Pro vystrojení základního větrního okruhu použít navrhovaná zařízení a 

vybavení. 

4. Provést napojení odtěžení na dopravní systém lomu ČSA navrhovaným 

způsobem a v případě progresivního rozvoje těžby do dalších oblastí se 

zabývat automatizovaným odtěžením pomocí zásobníků. 

Nová otvírka hlubinného dolu v prostoru povrchového lomu je v našich 

podmínkách dosud neznámá a ukazuje další možnosti součinnosti hlubinné a povrchové 

těžby uhlí. Pro tento netradiční způsob otvírky jsem navrhl optimální odtěžení a strojní 

vybavení navržené v mé práci je schopno zajistit v plném rozsahu bezpečnost práce a 

plynulost provozu v projektovaných důlních dílech. Zařízení jsem navrhoval tak, aby bylo 

dosaženo optimálního výkonu s přijatelnými investičními náklady. 

I přes skutečnost, že se jedná o dotěžování zbytkových zásob, pro povrchovou 

těžbu vázaných, lze důl provozovat jako značně ziskový s nezanedbatelným ročním 
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objemem těžby kvalitního hnědého uhlí. Ověřením této metody a součinnosti v hornictví 

může dojít i v ostatních povrchových uhelných lomech k efektivnějšímu dotěžení dosud 

vázaných zásob a dalšímu rozvoji hlubinného dobývání v severočeské hnědouhelné pánvi. 

Za odborné konzultace a pomoc při zpracování vstupních informací děkuji Ing. P. 

Wagnerovi, Ing. A. Kotrbatému a Ing. P. Stanislavovi. 
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