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Anotace 

 Mým cílem v této práci je komplexně popsat problematiku prohloubení svislých 

důlních děl (jam) na Dole Karviná – lokalitě Lazy a následně zpracovat potřebnou 

dokumentaci pro otvírku sloje Heřman (č. 424) z úrovně 10. patra. V první části diplomové 

práce se věnuji popisu dobývacího prostoru v návaznosti na prohloubení svislých důlních 

děl. Další část diplomové práce se zabývá pracovními postupy v konkrétních na sebe 

navazujících krocích včetně určení optimálních technologií pro tyto jednotlivé činnosti. 

Závěr práce je věnován popisu dosaţených výsledků, jejich vyhodnocení. 

 

Klíčová slova: svislé důlní dílo, otvírka sloje, dobývací prostor. 

 

 

Summary 

My object in this work is to describe the problems of deepening of vertical mine 

workings (pits) on Karviná Mine, plant Lazy comprehensively and afterwards process the 

necessary documentation for opening of the Heřman seam (No. 424) from the level No. 10. 

The first part of my thesis deals applies to the description of the mining area in response to 

the deepening of vertical mine workings.  Another part of my thesis deals with the working 

procedures in the specific consecutive steps including determination of optimal 

technologies for these individual activities. The conclusion of the thesis is focused to the 

description of the achieved results and their evaluation. 

 

Keywords: vertical mine working, seam opening, mining area  
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Seznam pouţitých zkratek 

 

ČBÚ  Český báňský úřad 

DP  Dobývací prostor 

MP  Mezipatro 

OBÚ  Obvodní báňský úřad 

OKD  Ostravsko-karvinské doly 

TZ  Těţní zařízení 

ZS  Zařízení stavby
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Úvod 

 

Vznik loţisek černého uhlí na Ostravsku a Karvinsku se odhaduje přibliţně na 

období před 320 miliony let. Před tímto procesem byl zaznamenán hojný rozvoj 

rostlinstva, jenţ byl doprovázen vlhkým a horkým klimatem – karbonem. Obrovské 

plavuně a přesličky se ukládaly do vrstev, z nichţ ty nejspodnější postupem času vlivem 

tlaku horních vrstev a zamezení přístupu kyslíku procházely proměnou v kvalitní černé 

uhlí koksovatelné a uhlí energetické. 

Karbonské uhlonosné sedimenty z okolí výše uvedené lokality patří do rozsáhlé 

hornoslezské pánve. Tato se nachází na území České republiky a je ohraničena hranicemi 

s Polskem na severu, pohořím Beskyd na Vsetínsku a následně od Hlučína aţ po Česko – 

těšínsko. Karbonské uloţeniny byly do pánve přinášeny po dobu téměř 5 milionů let 

říčními toky od západu a jihozápadu. Vznikl tak soubor sedimentů, který je mocný sedm 

set aţ tisíc metrů a jednotlivé uhelné sloje v tomto sedimentu mají mocnost od několika 

desítek centimetrů aţ po několik metrů. 

Od prvních pokusů o hledání černého uhlí v okolí Orlové uplynulo jiţ více neţ 

190 let. V roce 1835-1838 jsou otvírány tři nevelké šachty v důlním poli současného Dolu 

Karviná – lokality Lazy. Významnější byla Altmaschinenschacht (stará strojní jáma), kde 

byl v roce 1836 instalován jako první na Ostravsku parní vodotěsný stroj. 

V roce 1890 zaloţili bratří Gutmannové s Ignácem Vondráčkem v Orlové – 

Lazech důl s názvem Nová jáma. Ta se po dokončení stala největším a nejmodernějším 

dolem revíru. Těţba byla zahájena v roce 1892 a v roce 1895 bylo dosaţeno 100 000 tun 

roční těţby.  

Důl Karviná – lokalita Lazy produkuje kvalitní černé uhlí, které vykazuje velmi 

nízký obsah síry. V roce 2006 tvořilo celkovou produkci energetické uhlí. Od roku 2007  

tvoří energetické uhlí 95 % a uhlí vhodné pro koksování 5 % celkové produkce. 
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Důl Karviná – lokalita Lazy je v současné době otevřen třemi jámami umístěnými 

přibliţně ve středu dobývacího prostoru, kolem nichţ je rozmístěno veškeré povrchové 

zařízení. Vtaţné jámy č. 2 a 5 jsou vyhloubené na úroveň 9. patra do hloubky -589 m,  

resp. -585m. Výdušná jáma č. 6 je vyhloubena do hloubky -642,4 m [4]. 

S přibývající nutností zvýšení výkonů a zvětšení raţených profilů jsou raţby v 

 mocných slojích karvinského souvrství prováděné výhradně pomocí razících kombajnů 

těchto typů: AM 50, AM 75, SM-130-2, 4PP-2, MR 340. Pro raţby v ostravské sloji 

s výraznou přibírkou průvodních hornin nebo při raţbách překopních úseků se pouţívají 

vrtací vozy, pásové nakladače HAUSHERR a trhací práce. 

Dobývání slojí probíhá dle hornických pravidel sestupně a nedochází 

k podrubávání nadloţní sloje. Jako dobývací metoda je výhradně pouţívané směrné 

stěnování z pole na řízený zával. Pro dobývání slojí slouţí dobývací kombajny typů SL500, 

KGE 750 F, KSW 500, KSW 475, pluhová souprava RHH 2 a mechanizované výztuţe 

typů: MEOS 17/37, MEOS 22/46, FAZOS 22/48, FAZOS 15/33, DBT 600/1400,         

DBT 2800/6000.  

Tato práce je zaměřena na problematiku prohloubení úvodní jámy č. 2 na kótu        

-1035,5 m, výdušné jámy č. 6 na kótu  -1084,5 m, výstavby hloubícího mezipatra na kótě   

-664 m, vytvoření větrního propojení obou jam na úrovni 10. patra -1006 m 

na Dole Karviná - lokalitě Lazy, a tím zpřístupnění slojí ostravského souvrství, mezi nimiţ 

se nachází i výše uvedená sloj Heřman (č. 424). 
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1. Důlně geologická situace 

 

1.1.  Všeobecná charakteristika DP Dolu Karviná – lokality Lazy 

 

Dobývacímu prostoru Lazy náleţí část uhlonosného souvrství mezi poruchami 

Ţofinskou, Barbora, Lazeckou a hranicí orlovské vrásy. Produktivní karbon je zde uloţen  

v hloubce 30 ÷ 380 m pod pokryvnými útvary miocénu a kvartéru. Produktivní karbon je 

zastoupen karvinským souvrstvím s úplným sledem vrstev sedlových, sušských, 

doubravských a ostravským souvrstvím s vrstvami hrušovskými, jakloveckými a 

porubskými. Geologická stavba loţiska je charakterizována leţmým uloţením, vrstvy jsou 

dislokovány četnými poruchami převáţně poklesového charakteru. Uhelné sloje jsou 

poměrně málo stálé, v sušských a sedlových vrstvách typické častým štěpením, vrstvy 

porubské mají značnou variabilitu vývoje. 

V dobývacím prostoru Lazy se rovněţ nachází příčné, podélné a diagonální 

tektonické poruchy: 

 tektonické poruchy příčné (východ – západ, V-Z) 

Žofínská porucha – mírně zvlněný průběh, úklon 56° ÷ 70° k jihu, velikosti          

90 ÷ 20 m klesá k východu, 90 m je uváděno z oblasti demarkace s dolem J. Fučík. 

Předmětná porucha tvoří přirozenou severní hranici dobývacího prostoru. 

Porucha Anna – patří k hlavním tektonickým liniím V-Z směru. Porucha Anna je 

kerný pokles o amplitudě 6 ÷ 20 m s úklonem 60° ÷ 75° k severu (od SSZ aţ k SV). 

Severní větev se na východním okraji DP spojuje s poruchou Barbora. 

Porucha Lazecká – mírně zvlněný průběh, uváděná velikost 60 ÷ 130 m, úklon     

70° ÷ 75° k jihu. Výška skoku se dle ověřených skutečností zvětšuje k západu. 

Tvoří přirozenou jiţní hranici dobývacího prostoru Lazy. 
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 tektonické poruchy podélné (sever – jih, S-J): 

Porucha Barbora – představuje nejvýznamnější strukturu této kategorie. Je 

prakticky severojiţním pokračováním severní větve poruchy Anna. Její velikost 

roste směrem k jihu. Tvoří přirozenou východní hranici dobývacího prostoru. 

Velikost 10 ÷ 80 m, úklon 60° ÷ 70° k východu. 

Porucha „K“ – v důlním poli Dolu Dukla, známá pod označením „severojiţní“. 

Výška skoku 2 ÷ 12 m, severním směrem se zmenšuje, úklon dislokační plochy  

60° ÷ 70° k východu. Zvlněný průběh, prochází centrem dobývacího prostoru 

západně od sušské synklinály. 

 tektonické poruchy diagonální: 

Porucha Ceres – patří mezi stálé a dobře ověřené tektoniky. Vstupuje do 

dobývacího prostoru Poruba přes orlovskou strukturu a západně od centrálních jam 

se štěpí na dvě větve, které postupně vykliňují. Jde o pokles o amplitudě 1 ÷ 14 m, 

ukloněný 70° ÷ 80° k jihozápadu, místy dochází k překocení přes podloţní kru.  

Porucha „e“ – probíhá od centrálních jam jihovýchodním směrem a končí na 

poruše Barbora. Jedná se o zvlněnou strukturu, tvořenou nejméně dvěma větvemi   

o celkové výšce 3,5 ÷ 5 m, s úklonem 65° ÷ 70° k severovýchodu.  

Porucha „f“ – je méně nápadná poruchová zóna, začínající cca 300 m východně od 

severovýchodního „rohu“ ochranného pilíře jam a jdoucí jihovýchodním směrem 

k poruše Barbora. Velikost se pohybuje od 0,5 m na Z aţ do 5 m u východní 

demarkace. Úklon 60° k severu. 

Tzv. „centrální přesmyk“ zasahuje do dobývacího prostoru ze severu. Byl 

zachycen raţbou třídy č. 40 490-3 a 40 900. Danými raţbami byl zachycen jako 35° 

k jihu ukloněná mohutná poruchová zóna, která se můţe i rozdělit na dva 

přesmyky. Uváděná výška je 50 m, obloukovitý průběh, úklon k jihozápadu, jihu aţ 

jihovýchodu. 
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Dobývací prostor lokality Lazy leţí v katastrálním území Lazy u Orlové. Hranice 

dobývacího prostoru (DP) tvoří výrazné tektonické poruchy. Na severu je to Ţofínská 

porucha, která odděluje DP od závodu ČSA. Na východě pak porucha Barbora odděluje 

DP také od závodu ČSA a závodu Barbora dolu Darkov. Na jihu probíhá Lazecká porucha, 

která rozděluje DP závodu Lazy a bývalého závodu Dukla, který uţ je uzavřen. Na západě 

tvoří hranici Orlovská vrása, kde podél dobývacího prostoru probíhá osa synklinály. 

Vlastní dobývací prostor závodu Lazy je pak rozdělen do devíti dobývacích ker a 

ohradníku. Situování dobývacího prostoru a ker je uvedeno na obrázku č. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Dobývací prostor Dolu Karviná - lokality Lazy 
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1.2. Geologická situace jam č. 2 a 6 

 Obě jámy jsou situovány v centru dobývacího prostoru Lazy s ústím přibliţně na 

kótě +262 m. Procházejí pokryvnými útvary v celkové mocnosti 132 m. Na kótě +134 m 

zachycují bezvodý karbonský detrit o mocnosti 2 m. Následuje cca 770 m karvinského 

souvrství s úplným vývojem tří nejspodnějších členů (sedlové, spodní sušské a svrchní 

sušské vrstvy) a s erozní troskou člena nejvyššího (vrstvy doubravské). Jáma číslo 2 končí 

na kótě – 589 m bezprostředním podloţím svrchní porubské sloje č. 495, jáma č. 6 na kótě 

-642,2 m v podloţí sloje č. 491. 

 Geologické poměry byly v celé délce prohlubovaného úseku jámy č. 2 ověřeny 

zajišťovacím vrtem D83/11 (příloha č. 3). Realizaci zajišťovacího vrtu provedla firma 

Green Gass DPB, a.s., vyhodnocení zpracoval Ing. Ivan Hoch. Zajišťovací vrt je situován 

do jiţního křídla náraziště překopu 9. patra prohlubované jámy č. 2, do vzdálenosti 45,0 m 

od osy jámy, s výškovou úrovní zhlaví vrtu na -560,4 m p.J.m. Prohlubovaný úsek jámy je 

situován do oblasti tzv. velkých hloubek, do absolutní hloubky 850,80 ÷1297,30 m p.J.m., 

v porubských vrstvách ostravského souvrství, situovaných pod mocnou uhelnou slojí č. 40 

– „Prokop“. Porubské vrstvy, nazvané dle obce Poruba u Orlové, jsou vymezeny slojí        

č. 402, svrchní hranice je kladena do počvy sloje č. 504 (40-Prokop). 

Stratigraficky se porubské vrstvy řadí do svrchní části spodního namuru. Typický je 

výskyt mořských a sladkovodních horizontů s faunou, jichţ je známo 35. V porubských 

vrstvách je důleţitým korelačním a identifikačním znakem výskyt poloh vulkanogenních 

hornin – tufitu a uhelných tonsteinů. Litologie porubských vrstev má některé zvláštnosti. 

Pískovce, prachovce a jílovce lze srovnat s horninami cyklu svrchních hrušovských vrstev. 

Základní cykly jsou význačné karbonicko-jílovitými nebo arkozovými pískovci a různě 

laminovanými prachovci, zatímco stropy slojí jsou ze světlých, měkkých jílovců bohatě 

prostoupeny slojotvornou květenou. Porubské vrstvy obsahují významné polohy slepenců 

v obzoru, pojmenovaných podle slezkoostravského zámku „zámecký slepenec“.  
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Slepenec dále nacházíme v porubských vrstvách vzácně ve formě několika cm aţ 

dm mocných, převáţně čočkovitých těles. Pískovce porubských vrstev jsou zastoupeny 

různými typy. Nejčastěji se vyskytuje přechodný typ mezi drobovými pískovci a drobami s 

poměrně vysokým obsahem jílovité hmoty. Prachovce a jílovce jsou tvořeny převáţně 

jílovitou základní hmotou, drobnými lištami slíd, ţivci a křemenem. Často obsahují 

pelokarbonátové konkrece, a to zvláště v polohách mořské sedimentace. Zastiţené 

porubské vrstvy jsou převáţně tvořeny mocnými lavicemi pískovců a prachovců. Polohy 

jílovců jsou registrovány v nízkém zastoupení, cca do 1 ÷ 2 % z prohlubované délky. 

Ověřeno bylo celkem osm výraznějších uhelných slojí s přijatou mocností v intervalu      

50 ÷ 130 cm (spojená sloj č. 482 + 479 –„Neznámá“ s mocností 131cm, sloj č. 463 – 

„Natan“ – 70 cm, č. 450 – „Lotar“ – 114 cm, č. 444 – „Konrád“ –  90 cm, č. 436 – „Justin“ 

- 92cm, č. 424 – „Heřman“ – 123 cm a sloj č. 420 – „Sek“ - 76cm). Zbývající uhelné 

polohy tvoří málo mocné proslojky, s mocností 5 ÷ 45cm, převáţně v intervalu hodnot    

10 ÷ 30cm. 

Fyzikálně - mechanické vlastnosti hornin porubských vrstev, které budou při 

otvírkových pracích (raţby i hloubení) procházeny, odpovídají průměrným hodnotám, 

obvyklým  této části produktivního karbonu. 

 

1.3. Hydrogeologické poměry 

Přímé nafárání zdrojů vod, vázaných na reliéf karbonu v DP Lazy, není dnes pro 

velkou odlehlost důlních pracovišť moţné. Můţe docházet pouze ke zprostředkované 

dotaci propustnými zónami karbonu, jako jsou pestré vrstvy a poruchové zóny většího 

řádu, zasahující na reliéf karbonu. 
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Chemickým sloţením jsou si vody z těchto zdrojů velmi podobné. Mineralizace se 

pohybuje mezi 20 ÷ 40 g.l
-1

, příznačný je rovněţ obsah bromidů a jodidů. 

 

Největší význam pro důlní provoz z hlediska bezpečnosti mají stále vody  

stařinové, nahromaděné v nejniţších partiích vyrubaných prostor, pocházející především 

z provozních zdrojů. Ostatní vody „přírodní“ mají význam spíše epizodický, po vysílení 

vysokých nástupních přítoků a tlaků pak představují dlouhodobé a většinou jiţ méně 

vydatné přítoky. 

Hydrogeologicky nejvíce exponovaná je centrální oblast sušské synklinály jako 

přirozená odvodňovací báze kaţdé dobývané sloje. Průměrný přítok do dolu se od roku 

1995 pohybuje v rozmezí cca 4,95 ÷ 9,4 l.s
-1 

V roce 1989 byl Důl Lazy přeřazen rozhodnutím OBÚ v Ostravě č. j. 7742-1989-

149-Ing.P/MI ve smyslu Vyhlášky ČBÚ 22/89 do skupiny dolů s nebezpečím průvalu vod 

a bahnin. V roce 1997 byla přeřazena větší část DP Lazy do skupiny dolů bez nebezpečí 

průvalů. V důvodové zprávě k ţádosti o přeřazení byl dobývací prostor rozdělen na 5 

hydrogeologických oblastí, kryjících se zhruba s obrysy dobývacích ker. U kaţdé oblasti 

byla na základě podrobného rozboru hydrogeologických poměrů doloţena vhodnost 

zpětného přeřazení. Ve skupině s nebezpečím zůstala pouze oblast „č. V“, vymezená 

jiţním obrysem přídatného pole Dolu J. Fučík, poruchou „C“, poruchou “A“ a poruchou 

ţofinskou. 

Ve smyslu tohoto zařazení lze dobývací prostor Lazy dělit na 2 hydrogeologické 

oblasti. Jednak oblast „č. V“, v níţ důvodem k příslušnosti ke skupině s nebezpečím je 

moţnost výskytu zvodnělého tělesa pestrých vrstev, která je indikována jeho prokazatelnou 

přítomností na jiţním okraji 9. kry a ověřenou přítomností v DP Doubrava a jednak zbytek 

důlního pole, který náleţí do skupiny bez nebezpečí. 
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2. Rozfárání 10. patra 

Z hlediska návazností důlních prací tento pracovní cyklus rozdělím do několika 

logických, na sebe navazujících postupových etap: 

 přípravné práce na 9. patře, charakterizované zkapacitněním bubnového těţního 

zařízení (dále TZ) č. 1 v jámě č. 5, přeloţením TZ 3 jámy č. 2 na 8. patro, úpravou 

ochozů u jámy č. 2 a vybudováním zařízení stavby (dále ZS) 1. etapy prohlubování 

jámy č. 2 z 9. patra na mezipatro -664 m 

 hloubení jámy č. 2 na mezipatře, včetně náraziště a tůně, přeloţení TZ 2, větrní spojení      

a ochozy na mezipatře, realizace zařízení pro prohlubování obou jam na 10. patro 

 prohlubování jam č. 2 a 6 na 10. patro 

 dostrojení jámy č. 6, likvidace ochranného povalu nad mezipatrem -664 m, vyloţení 

skipů na 10. patro 

 likvidace mezipatra (dále MP) -664 m 

 

2.1. Realizace otvírky 10. patra jámou č. 2: 

 

Průřez jámy je kruhový o průměru 6,5 m. Výztuţ jámy je různorodá a podle intervalů 

prohlubování ji tvoří cihlové zdivo, tvárnice a litý beton. Vyhloubena je na kótu -589,4 m. 

-  Jáma bude prohlubována z úrovně stávající jámové tůně pod ochranou kaskádového 

povalu situovaného v oblasti 9. p. pomocí technologie ZS, včetně komory těţního 

stroje, hloubení zhotovitele v úrovni 9. p. Po dokončení potřebných úprav na 9. p., 

přeloţení bubnového TZ na 8. p. a osazení technologie hloubení, bude zahájeno vlastní 

prohlubování jámy do úrovně – 664,0 m. 



Ladislav Grabovský: Řešení otvírky sloje Heřman (č. 424) z úrovně 10. patra  

po prohloubení jam na lokalitě Lazy Dolu Karviná 

2013  10 

 

 

-   Po prohloubení jámy č. 2 do úrovně hloubícího patra na – 664,0 m a výstavbě náraziště 

v oboustranné délce do 5,0 m bude dokončena 1. etapa hloubení do úrovně –703,0 m 

jámové tůně prohlubovacího patra, včetně osazené výstroje pro provoz TZ Koepe        

na – 664,0 m. 

-  Zprovozní se dočasné separátní větrání tůně z úrovně 9. p. a za provozu separátního 

větrání hloubení jámy se dokončí výstavba vyráţecí strany náraziště v celé poţadované 

délce. 

-  Osadí se technologie vyráţecí strany pro provoz TZ Koepe se sklopnými můstky                 

a plošinami náraziště. 

-  Následně se provede demontáţ kaskádového povalu a ZS hloubení v oblasti 9. p., 

nárazníkový rošt bubnového TZ se přeloţí do své původní úrovně na –15,5 m pod 9. p., 

demontuje se dosedací rošt s výdřevou vyrovnávacích lan TZ Koepe na –15,5 m pod 

9.p. a technologická část náraziště bubnového TZ se na 9. p. uvede do původního stavu. 

-  Přeloţí se TZ Koepe do úrovně -664,0 m. Tímto bude zprovozněna doprava TZ Koepe     

do úrovně -664,0 m hloubícího patra a obnovena doprava bubnového TZ do úrovně 9. p. 

-  V úrovni hloubícího patra se v jámě č. 2 osadí kaskádový poval, pod jehoţ ochranou 

bude probíhat hloubení jámy do úrovně 10. patra. 

-  Veškeré uvedené práce budou probíhat pomocí ZS hloubení jámy. 

-  Za provozu TZ Koepe a za provozu separátního větrání hloubení jámy bude zahájena 

raţba důlních děl do prostoru pod ochranný poval jámy č. 6 za účelem dosaţení            

1. větrního spojení na – 664,0 m. 

-  Po dosaţení PVP bude v jámové tůni zprovozněno separátní větrání lutnovým tahem     

DN 630 s osazeným ventilátorem VPAK 630 v PVP na – 664,0 m a dočasné separátní 

větrání z úrovně 9. p. se demontuje. 
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-   Dokončí se výstavba hloubícího patra na -664,0 m s osazeným ZS dodavatele stavby        

a bude zahájeno současné hloubení jam č. 2 a č. 6 do projektované úrovně 10. patra. 

-    Jáma č. 2 bude hloubena z jámové tůně na –703,0 m pod ochranou kaskádového povalu 

pomocí technologie ZS zhotovitele hloubení do úrovně 10. p. na – 1006,0 m p.J.m. 

-   V návaznosti na časový postup hloubení jámy č. 6 do úrovně 10. patra bude zahájena 

raţba větrního spojení jam č. 2 a 6 v profilu OO–O–12 jiţním směrem. Uvedeným 

dílem bude současně předraţeno jiţní náraţní křídlo vyráţecí strany náraziště 10. 

patra. 

-    Po dosaţení PVP probítkou na jámu č. 6 bude provedena výstavba jiţní vyráţecí strany 

náraziště jámy č. 2 na 10. patře v PVP a jáma č. 2 se prohloubí na projektovanou 

úroveň -1035,5 m p.J.m. jámové tůně za provozu separátního větrání z úrovně 

hloubícího patra na -664,0 m. 

-    Zprovozní se separátní větrání tůně jámy č. 2 s osazeným ventilátorem v PVP větrního 

spojení na 10. patře.  

-     Dokončí se výstavba severní naráţecí strany náraziště za provozu separátního větrání 

hloubené jámy, případně za provozu separátního větrání s osazeným ventilátorem       

v PVP 10. patra. 

-    Dostrojí se jáma č. 2 s osazením potřebných potrubních tahů a el. rozvod do úrovně       

10. patra, náraziště se osadí technologií naráţení s příslušnými plošinami a kolejovým 

vybavením. 

-    V úrovni hloubícího patra na -664,0 m se demontuje kaskádový poval, dosedací rošt        

a rošt vyrovnávacích lan těţního zařízení Koepe, pod úrovní 9. p. se demontuje 

dosedací rošt těţního zařízení bubnového č. 3. 
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-    Do úrovně 10. patra se postupně přeloţí klece bubnového TZ 3 a následně dopravní 

souprava TZ 2 Koepe. Tímto bude zprovozněna klecová doprava jámou č. 2 do úrovně        

10. patra (-1006,0 m). 

2.2.  Realizace otvírky 10. patra jámou č. 6: 

Průřez jámy je kruhového průměru 7,5 m, po celé délce vyztuţená litým betonem, 

průvodnice jsou ocelové čtvercového průřezu.  Je vyhloubena na kótu -642,4m. 

-   V rámci přípravných prací musí být v jámové tůni jámy č. 6 vybudován ochranný poval, 

který umoţní provoz stávajícího skipového TZ1 a TZ2 na 9. p., a pod jehoţ ochranou 

bude probíhat vlastní hloubení jámy. Ochranný poval je situován do koncové části jámy 

pod úrovní zásobníku propadu s tím, ţe zasahuje do výstroje provozovaného skipu 

vynášení propadu. Z uvedeného důvodu bude potřeba před zahájením výstavby povalu 

provést následující úpravy: 

zkrátit zásobník propadu o ~ 2,08 m, 

upravit skipovou nádobu zkrácením o 0,8 m, 

přeloţit nárazníkový rošt skipu vynášení propadu do horní úrovně ochranného povalu, 

v rámci přípravných prací prohloubit jámu o 1,5 m. 

Poval musí být navrţen v protivýbuchovém provedení, s osazením 3 ks průvětrníků DN 

800 s bezpečnostní, protivýbuchovou klapou a musí splňovat podmínky Vyhlášky ČBÚ                

č. 415/2003 Sb. Veškeré práce spojené s výstavbou ochranného povalu budou probíhat           

v nepracovních dnech neprovozované skipové těţby. 

-  Úvodní jáma č. 2 se v rámci 1. etapy prohloubí pod ochranou kaskádového povalu 

z úrovně 9. p. do úrovně hloubícího patra na –664,0 m. Před zahájením hloubení se 

přeloţí dosedací rošt bubnového TZ pod 8. p., v provozu na 9. p. zůstane TZ Koepe. Po 

ukončení 1. etapy hloubení se přeloţí TZ Koepe na –664,0 m, provede se demontáţ 
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kaskády na 9. p. a kaskádový poval se přeloţí do úrovně hloubícího patra, pod jehoţ 

ochranou bude probíhat 2. etapa hloubení jámy č. 2 v celé projektované délce, za 

provozu TZ Koepe mezi hloubícím patrem a ohlubní. Dosedací rošt bubnového TZ se 

přeloţí zpět pod 9. p. a tímto bude opětovně zprovozněno bubnové TZ v úrovni 9. p. 

-  Zahájí se raţba hloubícího patra na –664,0 m, v 1. fázi za účelem dosaţení PVP mezi 

úvodní jámou č. 2 a výdušnou jámou č. 6. Po realizaci 1. větrního spojení mezi jámou  

č. 2 a prostorem pod bezpečnostním povalem jámy č. 6 bude dosaţeno PVP a dokončí 

se výstavba hloubícího patra. 

-  Po propojení jámy č. 6 v úseku zhlaví ZS na –649,0 m pod ochranným povalem a MP    

na –664,0 m pomocí předvrtu systémem hloubení zásobníku a výstavbě komory těţního 

vratu bude uvedený prostor vybaven ZS zahloubení jámy. 

-  Jáma č. 6 bude zahloubena v dl. ~15,0 m aţ ~ 20,0 m pomocí těţního zařízení pro 

zaústění jam tzv. kudlanky, umístěného v nárazišti prohlubovacího patra a upraveného 

na menší výšku s klopením do vozu JDV – 1,0 m
3
 jedním okovem o obsahu 1,0 m

3
. 

Zahloubení je moţno realizovat i jiným způsobem dle technologie dodavatele. 

-  Po zahloubení jámy bude provedena potřebná úprava díla pro klopení okovu do vozu,         

v prostoru jámy mezi hloubícím patrem a ochranným povalem budou osazeny 

technologické plošiny a zprovozněno bude ZS zhotovitele pro hloubení. 

-  Následně bude pod ochranným povalem a pracovním povalem hloubení zahájeno 

prohlubování jámy č. 6 do projektované úrovně na –1084,5 m p.J.m. 

- V rámci hloubení jámy bude realizován: 

pronik do jámy č. 6 na –987,5 m, 

proniková část náraziště 10. patra na –1006,0 m, 

výklenek odměrných zásobníků skipové stanice pod úrovní 10. patra, 

pronik na –1082,0 m budoucího dovrchního překopu vynášení propadu. 
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-   Po dosaţení PVP větrním spojením jam č. 2 a 6 na 10. patře bude zprovozněno separátní 

větrání jámové tůně a čerpání vody z tůně, s převedením čerpané vody do tůně jámy č. 

2, odkud bude odpadní voda čerpána systémem ZS do ţumpovních překopů čerpací 

stanice na 9. p. 

-  Po výstavbě skipokomplexu, zásobníku propadu, cívkovny u jámy č. 6, dovrchního 

překopu vynášení propadu a jámových ochozů bude následovat: 

demontáţ bezpečnostního povalu a zásobníku propadu pod 9. p. v jámě č. 6 

zrušení separátního větrání tůně jámy č. 6 po dosaţení PVP dílem vynášení propadu 

dostrojení jámy č. 6 pod 9. p., včetně demontáţe dosedacího roštu a roštu  

vyrovnávacích lan TZ 1 pod 9. p. 

vyloţení TZ 1 jámy č. 6 na 10. p. a tím konečné zprovoznění skipové dopravy TZ 1 na 

10. p. a ponechané TZ 2 na 9. p. 

 

 

2.3. Stav zásob 

Otvírkou 10. patra lokality Lazy budou zpřístupněny sloje ostravského souvrství               

č. 436 – Justin, č. 424 – Heřman a č. 386 – Mohutný. Celkový objem plánované těţby 

z ostravských slojí k 10. patru činí 10 850 kt zásob ostravských slojí. 

V následující tabulce uvádím stav bilančních volných uhelných zásob výše 

uvedených slojí ostravského souvrství k datu 1. 1. 2008 podle „Výpočtu zásob černého uhlí 

OKD, a.s., Důl Lazy, DP Lazy“, zpracovaného Báňskými projekty Ostrava: 
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Tabulka č. 1 Stav bilančních zásob 

Sloj Hloubka Mocnost (cm) Ad  (%) Úklon Obch. skupina Tonáţ (kt) 

436 

-700 86 - 90 6 - 10 9 - 22° VC, VIA 601 

-1000 85 - 98 6 - 13 10 - 22° VB, VC, VIA 1 061 

424 

-700 192 15 24° VIA 528 

-1000 87 - 156 10 - 20 7 - 12° VB, VC, VIA 7 749 

-1200 94 - 127 10 - 20 8 - 10° VB 1 607 

386 

-1000 100 - 135 6 - 26 11 - 26° VB, VD 1 843 

-1200 92 - 164 6 - 33 6 - 14° VB, VD 10 540 

-1400 112 33 8 - 9° VB 786 

Celkem      24 715 

 

Toto mnoţství bilančních volných zásob je uváděno v celostátním výkazu o pohybu a 

stavu zásob výhradních loţisek nerostných surovin Geo (MŢP) V 3-01. 
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3. Otvírka, zpřístupnění sloje „Heřman“ 

 

3.1. Základní otvírka 

Navrhuji, aby raţby č. 0101, 0106, 0108, 0108/1, 24 000, 24 600, 24 980, 24 990, 

24 999 a 24 090 vedené z úrovně 10. patra slouţily k otvírce zásob uhlí, a zároveň 

respektovaly maximální vyuţití těchto zásob ve sloji č. 424 „Heřman“. Navrhované 

přípravné práce respektují ochranný pilíř centrálních jam. Plánovanými hornickými 

pracemi nedojde ke ztíţení nebo znemoţnění vydobytí přilehlých zásob ani zásob v 

nadloţních a podloţních slojích. Přípravnými důlními díly bude dopřesněn vývoj mocnosti 

sloje, průběh a velikost tektonických poruch, případně erozivních výmolů. Navrhované 

raţby budou procházet bezpečnostními pásmy vrtů č. D 4 – 81, D 75 – 08. Vrty jsou řádně 

likvidované. Raţby tříd budou prováděny pomocí razících kombajnů, v místech 

tektonických poruch bude pouţito trhacích prací a razících komplexů. Raţby budou 

mechanizovány a elektrifikovány. Pro odvětrávání raţených chodeb bude pouţito 

elektrických a vzduchoelektrických ventilátorů [1]. 

3.1.1 Odtěţení horniny   

Odtěţení rubaniny z jednotlivých přípravných důlních děl bude vedeno po třídách 

č. 0101, 0106, 0108, 24 000, 24 600, 24 980, 24 990, 24 999 a 24 090 do zásobníku uhlí na 

10. patře 

3.1.2. Doprava materiálu 

Doprava materiálu z povrchu bude realizována jámou č. 2 a 5 na 10. patro. Na 

pracoviště pro raţbu překopů č. 0101, 0106, 0108, 0108/1 bude doprava dále vedena po 

kolejích, rozvor 600 mm pomocí kolejových lokomotiv DLZ.  
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Pro raţby č. 24 000, 24 600, 24 980, 24 990, 24 999 a 24 090 bude doprava 

materiálu z 10. patra vedena po kolejích aţ na překladiště, jeţ bude zřízeno na překopu č. 

0101, odsud následně pomocí závěsných lokomotiv na ZD – 24C k plánovaným raţbám. 

3.2 Technologie raţení  

Vzhledem k rozsáhlosti, jeţ představuje řešení otvírky sloje č. 424 „Heřman“, se ve 

své diplomové práci budu podrobněji zabývat obfáráním základního větrního okruhu na 

10. patře a obfáráním prvního porubního bloku č. 124 502 ve sloji č. 424 „Heřman“. 

Základní větrní okruh 10. patra bude obfárán překopy č. 0101, 0106, 0108, 0108/1  a první 

blok porubu č. 124 502 bude obfárán třídami č. 24 000, 24 600 (větrní základny), č. 24 503 

(úvodní třída), č. 24 502 (proráţka) a č. 24 501 (výdušná třída). Raţby budou prováděny 

v průvodních horninách a po nafárání sloje č. 424 „Heřman“ v uhlí s přibírkou průvodních 

hornin. Při raţbě překopů, procházení tektonických pásem a erozí bude pro rozpojování 

průvodních hornin pouţito trhacích prací a nakladačů s bočním výklopem PSU 9000   

(obr. 2). Při raţení přípravných důlních děl ve sloji bude pouţito pro rozpojování horniny 

razícího kombajnu MR 340 [6]. Odtěţení horniny bude zajištěno pomocí pásových 

dopravníků TP 630, DP 1200 do centrálního zásobníku uhlí. Doprava materiálu na závěsné 

dráze ZD 24 bude realizována pomocí závěsných lokomotiv z 10. patra tak, aby nebyla 

narušena stabilita větrní sítě. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Nakladač s bočním výklopem PSU 9000 
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Tabulka č. 2 Základní větrní okruh na 10. patře 

Číslo chodby Profil Druh chodby 

0101 SP 16 Úvodní – větrní základna 

0106 SP 16 Úvodní – větrní základna 

0108 SP 16 Výdušná – větrní základna 

0108/1 SP 16 Výdušná – větrní základna 
 

Tabulka č. 3 Obfárání porubu č. 124 502 

Číslo chodby Profil Druh chodby 

24 503 SP 14 Úvodní 

24 502 LP-6,0/1,5 Porubní 

24 501 SP 12 Výdušná 
 

 

Tabulka č. 4 Základní údaje větrního okruhu 10. patra překop č. 0101 

Překop č. 0101  

Plánovaná délka 120 m 

Profil důlního díla SP 16 

Úklon díla +2° aţ +10° 

Výztuţ díla Hmotnostní stupeň TH 29 

Paţení důlního díla Betonové paţnice 

 

Tabulka č. 5 Základní údaje větrního okruhu 10. patra překop č. 0106 

Překop č. 0106  

Plánovaná délka 150 m 

Profil důlního díla SP 16 

Úklon díla +4°aţ +10° 

Výztuţ díla Hmotnostní stupeň TH 29 

Paţení důlního díla Betonové paţnice 
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Tabulka č. 6 Základní údaje větrního okruhu 10. patra překop č. 0108 

Překop č. 0108  

Plánovaná délka 110 m 

Profil důlního díla SP 16 

Úklon díla +2°aţ +10° 

Výztuţ díla Hmotnostní stupeň TH 29 

Paţení důlního díla Betonové paţnice 
 

Tabulka č. 7 Základní údaje větrního okruhu 10. patra překop č. 0108/1 

Překop č. 0108/1 

Plánovaná délka 180 m 

Profil důlního díla SP 16 

Úklon díla +4°aţ +10° 

Výztuţ díla Hmotnostní stupeň TH 29 

Paţení důlního díla Betonové paţnice 

 

Raţby základního větrního okruhu na 10. patře (viz tabulky výše) budou prováděny 

v masívu, kde hrozí nebezpečí otřesů, důlní díla budou zařazeny v 1° nebezpečí otřesů. 

Předpokládaný přítok vody v průběhu raţby je do 50 l. min
-1

.   

Hustota základního budování po 50 cm, v tlakových místech doporučuji zhustit 

budování na 30 cm. Po celé délce raţby bude pouţívaná nehořlavá výztuţ. V případě 

tvorby nadvýlomu provádět zpevňování čelby pomocí lepených svorníků, roxorů nebo 

vysokotlaké injektáţe.  

Technologie raţení bude realizována pomocí trhací práce a nakladačem s bočním 

výklopem PSU 9000. Odtěţení horniny bude pomocí hřeblového dopravníku TH 601,     

TP 630 a DP 1200. 
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Tabulka č. 8 Základní údaje větrní třídy č. 24 600. 

Třída č. 24 600  

Plánovaná délka 500 m 

Profil důlního díla SP 14 

Úklon díla +4°aţ +10° 

Úklon sloje      +4° aţ 12° SV 

Výztuţ díla Hmotnostní stupeň TH 29 

Paţení důlního díla Vaky nebo betonové paţnice, boky tahokov 

 

Větrní základnu navrhuji nejen pro pouţití porubu č. 124 502, ale také pro poruby 

v 5. kře. Raţba bude prováděna s přibírkou kamene cca 2,2 m na levém boku díla. Důlní 

díla v 5. kře jsou zařazena do 2. a 3. stupně nebezpečí otřesů. Předpokládaný přítok vody 

v průběhu raţby do 50 l. min.   

Hustotu základního budování po 50 cm v místech zvýšených tlaků doporučuji 

zhustit budování na 30 cm. Po celé délce raţby bude pouţívaná nehořlavá výztuţ. 

V případě tvorby nadvýlomu provádět zpevňování čelby pomocí lepených svorníků, 

roxorů nebo vysokotlaké injektáţe.  

Technologie raţení pomocí trhací práce a nakladačem s bočním výklopem PSU 

9000. Odtěţení horniny bude pomocí hřeblového dopravníku TH 601, TP 630 a DP 1200. 

Tabulka č. 9 Základní údaje úvodní třídy č. 24 503 

Úvodní třída č. 24 503  

Plánovaná délka 820 m 

Profil důlního díla SP 14 

Úklon díla +4°aţ +10° 

Úklon sloje      +4° aţ 12° SV 

Mocnost sloje 100 cm 

Výztuţ díla Hmotnostní stupeň TH 29 

Paţení důlního díla Vaky nebo betonové paţnice, boky tahokov 
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Zaústění díla bude respovou odbočkou z větrní třídy č. 24 600. Raţba úvodní třídy 

č. 24 503 bude prováděna se spodní přibírkou kamene cca 1 m na levém boku díla. Důlní 

dílo bude vedeno aţ do staničení 250 m v ochranném pilíři centrálních jam. 

Rozpojování horniny bude do st. 100 m pomocí trhací práce s razícím komplexem                

(přibírkový nakladač PSU 9 000, vrtný vůz VVH1-B). Odtěţení horniny bude hřeblovými 

dopravníky TH 600, TH 700 a následně pásovými dopravníky TP 630, DP 1200. 

Po dobu své ţivotnosti bude chodba č. 24 503 pouţita ke dvěma účelům. V prvé 

řadě bude slouţit jako úvodní třída porubu č. 124 502. Při provozu porubu se tato chodba 

bude udrţovat za postupujícím porubem (příloha č. 4). Důvodem udrţování této chodby je 

její vyuţití jako výdušné chodby vedlejšího porubu č. 124 504. Z tohoto důvodu navrhuji 

určitá opatření jiţ při raţení tohoto důlního díla a to od staničení cca 100 m. Pro zpevnění 

nadloţí doporučuji pouţití svorníkování (příloha č. 5).  

Svorníkování navrhuji pouţít v nadloţí a to dle výpočtů s pouţitím programu         

A N K E R  -  Výpočet svorníkové výztuže důlních chodeb (Verze: 1.1.4.0) 

 

Zajištění chodby č. 24 503 pomocí svorníkování. 
 

Pro zajištění stability chodby a sníţení celkové deformace okolního horninového 

masívu bude při raţbě prováděna instalace svorníků, která bude součástí razicího cyklu: 

 

- 3 ks svorníků - kotvy HILTI HOS-W 250/320 OneStep skalní, průměru 38,5 mm, délky 

2565 mm. Zavrtání a instalace svorníků do stropu díla kolmo na směr uloţení nadloţních 

vrstev. 

 

- 1 ks svorníku - pramencový svorník IR-4/B, průměru 20 mm, délky 5000 mm. Zavrtání a 

instalace svorníků kolmo do stropu díla. 
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Rozteč a hustota svorníkování         
 
a) kotvy HILTI HOS-W 250/320 OneStep   3 ks v řadě s rozteči 1,0 m 
 
b) pramencové svorníky IR-4/B    1 ks v řadě s rozteči 2,0 m 
 
 

Instalace skalních kotev HILTI HOS-W 250/320 se provádí z razicího kombajnu 

Sandvik MR-340, který je vybaven zařízením pro jejich vrtání a osazování (ABSE). 

Samovrtná skalní kotva HILTI HOS-W 250/320 o průměru 38,5 mm (rozměr přes hrany 

vrtáku 40,5 mm) a délce 2565 mm, osazena kulatou podloţkou 10-150/41, se zasune do 

vrtacího zařízení vybaveného dispensorem HOS I-N S5 a v přední části se uchytí do 

otevírací lunety vrtacího zařízení. Takto umístěna kotva se zavrtává za stálého přítoku 

výplachové vody s tlakem minimálně 2 MPa. Po zavrtání kotvy do hloubky 300 - 500 mm 

je nutno rozevřít lunetu, která umoţní průchod podloţky a dispensoru. Po zavrtání se kotva 

nechá pod přítlakem a vysokotlakou vodou se injektuje pryskyřice procházející statickým 

mixerem (pryskyřice a mixer uvnitř kotvy). V okamţiku, kdy tlak vody na manometru 

tlakové pumpy dosáhne maxima (15 MPa) a začne klesat, tak (ve většině případu dojde i 

k výronu pryskyřice z odvrtaného mezikruţí kotvy a okolní horniny) se po dobu 15 - 20 

sekund ponechá kotva bez manipulace pod přítlakem v hornině, čímţ dojde k vytvrzení 

pryskyřice a instalace kotvy je hotova. 

 

Instalace pramencových svorníků 

 

Vyvrtání vývrtu délky 4 800 mm přes TH rovinu pomocí vrtací a svorníkovací 

soupravy (Super Turbo Bolter), vrtné a montáţní tyče s korunkou ø 27 mm. Nasunutí 1 ks 

pomalu tuhnoucí dvousloţkové lepicí ampule o délce 800 mm a průměru 24 mm 

(LOKSET HS Slow 24/800) a 1 ks pomalu tuhnoucí dvousloţkové lepicí ampule o délce 

500 mm a průměru 24 mm (LOKSET HS Slow 24/500) aţ na dno vývrtu pomocí zaváděcí 

trubky pro lepící ampule. 
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Zavedení pramencového svorníku o délce 5 000 mm a průměru 20 mm (IR-4/B), 

osazeného ocelovou tvarovanou podloţkou 150 x 150 x 8 mm, s kónickým sedlem a maticí 

M 24 se střiţným kolíkem. Pomocí zaváděcího adaptéru pomalým otáčením vrtacího a 

svorníkovacího zařízení zavést svorník aţ na dno vývrtu a promíchat ampule pryskyřice   

(5 - 10 sekund). Poté jiţ musí zůstat svorník zajištěn proti pohybu aţ do dostatečného 

vytvrzení pryskyřice (230 aţ 270 sekund). Porušení střiţného kolíku na matici rotací 

vrtacího a svorníkovacího zařízení a dotaţení matice s podloţkami tak, aby došlo 

k vytvoření předpětí na svorníku, přičemţ vyčnívající závitová část svorníku můţe 

vyčnívat v rozmezí 20 - 100 mm. 

 

Tabulka č. 10 Základní údaje o prorážce č. 24 502 

Proráţka č. 24 502  

Plánovaná délka 215 m 

Profil důlního díla LP – 6,0/1,5 m 

Úklon díla +4°aţ +10° 

Úklon sloje      +4° aţ 12° SV 

Výztuţ díla Hmotnostní stupeň TH 29 – roviny + IHS 

Paţení důlního díla odkory 

 

Důlní dílo bude raţeno přímo ve sloji, po počvě díla s přibírkou stropu na výšku 1,5 

m. Raţba není ve svislé vzdálenosti 200 m nadrubána ani podrubána. Od staničení cca   

185 m bude raţba vzdálena méně neţ 30 m a ve staničení cca 205 m méně jak 10 m od 

třídy č. 24 501, do které se ve staničení cca 215 m prorazí. 

Technologie raţení pomocí trhací práce s ručním vrtáním a ručním nakládáním 

rozpojené horniny na hřeblový dopravník. Odtěţení horniny bude realizováno pomocí 

hřeblového dopravníku TH 601 a pásových dopravníků TP 630 a DP 1200. 
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Tabulka č. 11 Základní údaje výdušná třída 24 501 

Výdušná třída č. 24 501  

Plánovaná délka 840 m 

Profil důlního díla SP 12 

Úklon díla +4°aţ +10° 

Úklon sloje      +4° aţ 12° SV 

Výztuţ díla Hmotnostní stupeň TH 29 

Paţení důlního díla Vaky nebo betonové paţnice, boky ….. 

 

Zaústění výdušné třídy bude respovou odbočkou z těţní třídy č. 24 590. Raţená 

třída není ve svislé vzdálenosti 200 m nadrubána ani podrubána. Hustotu základního 

budování po 50 cm v místech zvýšených tlaků doporučuji zhustit budování na 30 cm. 

Pro tuto raţbu navrhuji pouţít k rozpojování horniny trhací práce a nakladač      

PSU 9 000. Pro vrtání doporučuji pouţití vrtacího vozu VVH – 1B nebo VVH – 1U. 

Odtěţení horniny hřeblovým dopravníkem TH 600, pásovými dopravníky TP630, 

DP 1200. 

 

Tabulka č. 12 Dimenzování výztuže pro výdušnou třídu č. 24 501 

V profilu      SP 12/4 v hmotnostním stupni TH-29 

Nadmořská výška chodby    - 890 m 

Nadmořská výška povrchu           262,3 m 

Ţivotnost díla                                                             3 roky 

Vrstvy od obrysu díla do nadloţí dle vrtu č.910-XXX  n – mocnost [m]       pevnost [MPa]   

                                                                                        1     1,60                      50 

             2   3,80         60 

             3   2,40         70 
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       4 0,10  20 

       5 1,90  50 

                                                                    6 0,70  70 

  k 1 = 1,15   k 2 = 1    beta = 0,79 

Efektivní hloubka                                                                               1 209,8 m 

Redukovaná pevnost                                                                           47,29 MPa 

Výpočtové zatíţení                     133,64 kN 
. 
m

-2
 

Normálové zatíţení                                                                            121,49 kN 
. 
m

-2 

Únosnost 1 oblouku        104 kN 
. 
m

-1
 

Vypočtená rozteč budování 0,77 m  Zvolená rozteč budování 0,50 m 

VÝPOČET PŘITÍŢENÍ 

Koeficient přitíţení tlaků 2,0  Koeficient nakypření  1,25 

Dobývaná mocnost  1,4 m  Úhel zavalování  65° 

Přitíţení v předpolí  53,92 kN 
. 
m

-2
 

Celkové zatíţení  192,95 kN 
. 
m

-2
 

Vzdálenost výztuţí  0,54 m               
 
 

Výpočet a dimenzování výztuţe dlouhých důlních děl byl proveden dle 

metodického návodu ÚCN. Výpočtové zatíţení odvozené popsaným způsobem platí za 

předpokladu vyplnění prostoru mezi horninou a výztuţi. V případě nesplnění uvedené 

podmínky mohou na výztuţ působit obtíţně definovatelné dynamické síly [7] (pád bloku 

horniny, ujetí vrstev ap.). 

 

Pro výpočet směrného čísla příprav pro porub č. 124 502, jsem pouţil vzorec  

                               [ m 
.
 kt-¹ ]                                (1) 

                                    l ........ délka vyraţených důlních děl           (m) 

Sp = 13,4 m 
.
 kt-¹              Zc ...... celkové čisté rubatelné zásoby bloku (t) 
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4. Větrání a bezpečnost 

 

Základním aspektem je dosaţení PVP v úrovni 10.p. mezi úvodní jámou č. 2 a 

výdušnou jámou č. 6 po jejich prohloubení na 10. p. v úrovni – 1006,0 m p.J.m. 

 

V této souvislosti navrhuji následující postup výstavby: 

 

1. Po prohloubení j. č. 2 do úrovně 10. p., bude realizován oboustranný průnik náraziště  

10. p. v délce do 5 - ti m. 

2. Zahájí se raţba větrního spojení jam č. 2 a 6 v profilu OO-O-12, která zahrnuje rovněţ 

předráţku jiţního křídla náraziště na 10. p. Součástí objektu je výstavba směrovacích 

kříţů K1 a K2, výstavba izolačních hrázových objektů zkratových větrů mezi jámou č. 2 

a 6 (příloha č. 2). 

3. Probítka raţby do jiţního proniku náraziště jámy č. 6 na 10. patro s dosaţením PVP. 

4. Dokončovací práce na úrovni 10. patra - výstavba náraziště jámy č. 2, dokončení 

hloubení jámy č. 2 do úrovně jámové tůně, zprovoznění klecové dopravy a separátního 

větrání tůní jam č. 2 a 6. 

 

4.1. Prohlubování úvodní jámy č. 2 – 1. etapa prohlubovací patro na úrovni -664 m 

Přístupová cesta a předráţka samotné komory bude realizována v profilu 00-0-10 

a bude větrána separátním větráním. Rozšíření komory do definitivního profilu bude 

prováděno v PVP. Potřebné mnoţství větrů na čelbě zajistí lutnový tah o ø 630 mm, ve 

kterém bude instalován ventilátor průměru 630 mm, umístěný v PVP ochozu č. 092-2. 

Jáma č. 2 bude prohlubována v kruhovém profilu o průměru 6,5 m v délce cca 

75 m. Poţadované mnoţství větrů min. 5,23 m
3
.s

-1 
bude na čelbu dopravováno foukacím 

lutnovým tahem z flexibilních luten o průměru 800 mm. V lutnovém tahu bude instalován 
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ventilátor o průměru 800 mm. Ventilátor bude umístěn v PVP na plošině v jámě č. 2 nad  

9. patrem v prostoru pod horní kaskádou ochranného povalu. Separátní větrání bude 

v provozu po dobu hloubení jámy po úroveň -703,0 m (dočasné dno jámy), vystrojení jámy 

v tomto úseku a přeloţení TZ 2 (Koepe) na patro -664,0 m. Technologie separátního 

větrání pro hloubení jámy bude také pouţita pro raţbu 1. větrního spojení na patře -664 m. 

V době realizace 1. větrního spojení bude nutno dočasně větrat jámovou tůň jámy č. 2 pod 

hloubícím patrem. Dočasné větrání bude realizováno foukacím lutnovým tahem 

z flexibilních luten průměru 630 mm s ventilátorem průměru 630 mm, umístěným v PVP 

v jámě nad 9. patrem. 

4.2. Realizace ochranného povalu na dně jámy č. 6 

Po dobu realizace povalu bude jámová tůň větrána stávajícím separátním větráním.               

Po podfárání ochranného povalu důlním dílem na –649,0 m v rámci výstavby „Hloubicí 

patro na –664,0 m“ bude dosaţeno PVP mezi úvodní jámou č. 2 a výdušnou jámou č. 6. 

4.3. Raţba důlních děl prohlubovacího patra na úrovni -664,0 m 

Z hlediska větrání bude výstavba prohlubovacího patra probíhat v etapách: 

- první větrní spojení na -664,0 m - čelba raţby bude větrána separátním větráním, 

vyuţívaným pro 1. etapu prohlubování jámy č. 2. Realizací díla dojde k vytvoření PVP na 

úrovni hloubícího patra. Propojení mezi úvodní a výdušnou jámou bude izolováno 

ochranným povalem se třemi průvětrníky s bezpečnostními klapami. 

- ochozy na mezipatře -664,0 m – budou větrány separátně z PVP mezipatra. Potřebný 

objemový průtok větrů min. 5,23 m
3
.s

-1 
bude na čelby dopravován foukacím tahem 

z flexibilních luten průměru 800 mm s ventilátorem průměru 630 mm v PVP v severní 

části ochozu. 

- komory těţních strojů na mezipatře -664,0 m – budou předraţeny v rámci ochozů, 

rozšiřování bude probíhat v PVP. 
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4.4. Prohlubování jámy č. 2 na 10. patro – 2. etapa a větrní spojení na 10. patře  

Poţadované mnoţství větrů min 5,75 m
3
.s

-1 
bude na čelbu dopravováno foukacím 

tahem z flexibilních luten průměru 800 mm. V lutnovém tahu bude instalován ventilátor               

o průměru 800 mm, který bude umístěn v PVP nad hloubícím patrem pod horní kaskádou 

povalu. Součástí lutnového tahu bude chladící zařízení, umístěné v PVP na plošině v jámě 

č. 2.  

Po probití raţby 1. větrního spojení na 10. patře do jámy č. 6 bude větrní spojení 

znepřístupněno a bude pokračovat hloubení do projektované úrovně dna jámy (-1035 m) 

při zachování separátního větrání z -664,0 m, následně bude zprovozněno průchodní 

větrání na 10. patře a jáma bude větrána PVP. Jámová tůň bude větrána separátním 

foukacím větráním.   

 

4.5. Prohlubování jámy č. 6 na 10. patro 

Výdušná jáma č. 6 bude prohlubována ve světlém průměru 7,5 m od úrovně 

-642,0 m (stávající dno jámy) aţ po úroveň -1084,5 m (projektované dno jámy).  

- úsek -642,0 m aţ -664,0 m - čelba hloubení bude větrána foukacím separátním větráním 

s lutnovým tahem o průměru 800 mm a ventilátorem průměru 800 mm. Ventilátor bude 

umístěn v PVP na překopu v úrovni -649,0 m. Foukací separátní větrání části překopu, 

ústícího do jámy na úrovni -664,0 m, bude zajištěno lutnovým tahem průměru 630 mm 

s ventilátorem o průměru 630 mm. Ventilátor bude umístěn v PVP na překopu před 

odbočením do strojovny TS jámy č. 6. 

- úsek -664,0 m aţ dno jámy č. 6 - poţadované mnoţství větrů min. 6,6 m
3
.s

-1 
bude na 

čelbu dopravováno foukacím tahem z flexibilních luten o průměru 800 mm. V lutnovém 

tahu bude instalován ventilátor o průměru 800 mm. Ventilátor bude umístěn v PVP u jámy 

č. 6 na úrovni -649,0 m. Součástí lutnového tahu bude také chladící zařízení ve stejném 

místě. 
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4.6. Větrání hloubícího patra při prohlubování jam na 10. patro 

Komplex důlních děl hloubícího patra na -664,0 m bude tvořit větrní základnu pro 

prohlubování jámy č. 6 a 2. etapy prohlubování jámy č. 2 na úroveň nového 10. patra. 

Hloubící patro bude větrně napojeno na úvodní jámu č. 2 na stávajícím 9. patře (1. etapa 

prohlubování jámy č. 2). Na výdušné straně bude hloubící patro napojeno na výdušnou 

jámu č. 6 jednak dovrchním podfáráním dna jámy na úrovni -649,0 m a jednak propojením 

v úrovni -664,0 m. 

Na dně jámy č. 6 bude vybudován ochranný poval pro zajištění prohlubování jámy č. 6         

na 10. patro. Ochranný poval je navrţen na výbuchový tlak 1,0 MPa a bude tvořit 

protivýbuchovou izolaci zkratových propojení na patře -664 m. Pro zajištění poţadovaných 

parametrů větrání jsou v ochranném povalu osazeny 3 ks průvětrníků o průměru 800 mm 

s protivýbuchovými klapami. 

 

4.7. Větrání po prohloubení jam na 10. patro 

Raţba horizontálního důlního díla bude za provozu ZS hloubené jámy č. 2 a bude 

prováděna trhací prací, vrty budou prováděny pomocí vrtacího vozu nebo pomocí ručních 

vrtacích kladiv. Nakládání rozpojené horniny bude realizováno do vozu JDV – 1,0 m
3
 

pomocí přehazovacího nakladače. Při raţbě budou vodící rámy a okovy ZS hloubení jámy 

nahrazeny podstavníky pro dopravu osob a vozu. Doprava materiálu a hlušiny v jámě č. 2 

bude pomocí ZS hloubení na – 664,0m hloubícího patra, kde bude převedena na TZ Koepe 

s dopravou na povrch. Raţba důlního díla bude probíhat v převáţné části v horninách 

písčitých prachovců s předpokládaným průchodem uhelné sloje č. 420 o mocnosti ~ 0,75 

m v podloţí a uhelné sloje č. 424 Heřman o mocnosti ~ 1,23m v nadloţí díla. Není 

vyloučeno, ţe v průběhu realizace předráţky náraţního ochozu jámy č. 6 vzhledem k 

výskytu tektoniky u jámy č. 2 nebude částečně dílo procházet slojí Heřman. Skutečné 

úloţní  poměry  budou  ověřeny  raţbou  zajišťovanou  předvrty a zjištěnou  geologickou  
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stavbou masivu v rámci hloubení jam č. 2 a 6. Podklady čerpány z vrtu č. D83-11 (u jámy 

č. 2) a D84-11 (u J.č.6). 

Úklon vrstev v zájmové oblasti se předpokládá ~ 6° SSV směrem. Průchod 

výraznější tektonikou se neočekává. 

Při raţbě bude důlní dílo větráno foukacím separátním větráním pomocí lutnového 

tahu DN800 hloubené jámy, vyvedeného pod úroveň horní kaskády povalu na hloubícím 

patře, s osazeným ventilátorem WLE 1005 B (obr. 3) a klimatizační jednotkou. Výpočet 

separátního větrání uvaţuji pro min. rychlost větru 0,15 m/s a 0,3m/s viz. níţe – Návrh 

separátního větrání v návaznosti na hloubení jámy č. 2. 

V definitivním stavu bude důlní dílo po probití do prohloubené jámy č. 6 větráno PVP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Lutnový tah s ventilátorem WLE 1005 B 
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N Á V R H     S E P A R Á T N Í H O V Ě T R Á N Í 

 

Výpočet potřebného mnoţství větrů pro separátní větrání jámy č. 2 byl proveden 

v programu SEP 2.1 (tabulky č. 13 a 14). 

  

 

Tabulka č. 13 Důlně technické podmínky potřebné pro výpočet požadovaného objemového průtoku 

Projektovaná délka důlního díla L = 550 [m] 

Světlý průřez projektovaného díla S = 12,8 [m
2
] 

Maximální průřez projektovaného důlního díla dílčího úseku v 

díle 

Smax = 33,2 [m
2
] 

Předpokládaná exhalace CH4 v projektovaném díle q1 = 0,023 [m
3
.s

-1
] 

Předpokládaná exhalace  CO2 v projektovaném díle q2 = 0,021 [m
3
.s

-1
] 

Předpokládaná exhalace Rn DRn = 750 [Bq.s
-1

] 

Koncentrace  CH4 v PVP před zaústěním lutnového tahu do 

projek. díla 

c1 = 0,01 [%] 

Koncentrace CO2 v PVP před zaústěním lutnového tahu do 

projek. díla 

c3 = 0,08 [%] 

Koncentrace Rn v PVP před zaústěním lutnového tahu do 

projek. díla 

cVt = 0,12 [Bq.m
-3

] 

Přípustná koncentrace CH4 v projektovaném díle c = 0,5 [%] 

Přípustná koncentrace CO2 v projektovaném díle c2 = 0,7 [%] 

Přípustná koncentrace Rn v projektovaném díle cRn = 0,31 [Bq.m
-3

] 

Hmotnost trhaviny pouţité na jednu zabírku A = 120 [kg] 

Celkový objem jedovatých zplodin trhaviny vyj. hodnot CO b = 0,04 [kg.m
-3

] 

Přípustná koncentrace konvenčního CO ve zplodinách po 

trhací práci 

cCO = 0,003 [%] 

Délka zabírky trhací práce LZ = 2,1 [m] 

Měrná hmotnost horniny roh = 3100 [kg.m
-3

] 

Čas ke sníţení koncentrace zplodin po trhací práci na 

přípustnou konc. CO 

tau = 1700 [s] 

Celkový výkon naftových motorů pracujících současně 

v projek. díle 

PN = 0 [kW] 

Největší vzdálenost ústí hlavního lutnového tahu foukacího od 

čelby 

L1 = 17 [m] 

Největší vzdálenost ústí hlavního lutnového tahu sacího od 

čelby 

L2 = 2 [m] 

Průměr projektovaných luten (u obdélníkových hydraulický) D = 0,8 [m] 

Koeficient porušení radioaktivní rovnováhy (0.2 - 0.5) p = 0,65 [-] 

Nejmenší povolená rychlost důlních větrů v důlním díle vmin = 0,15 [m.s
-1 

] 

Podíl objem. průtoku chlad. zařízením a hl. lut. tahem 

přivedeným na čelbu 

k = 0 [-] 
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Tabulka č. 14 Výchozí potřebné objemové průtoky 

Objem. průtok ke sníţení koncentrace exhalujícího CH4 na 

přípustnou mez   
Qv1 = 4,69 [m

3
.s

-1 
] 

Objem. průtok ke sníţení koncentrace exhalujícího CO2 na 

přípustnou mez 
Qv2 = 3,39 [m

3
.s

-1 
] 

Objem. průtok pro dosaţení nejniţší povolené rychlosti důlních 

větrů 
Qv3 = 4,98 [m

3
.s

-1 
] 

Objem. průtok ke sníţení koncentrace exhalujícího Rn na 

přípustnou mez 
Qv4 = 2,57 [m

3
.s

-1 
] 

Objem. průtok ke sníţení koncentrace zplodin po trhací práci na 

příp. mez 
Qv5 = 1,59 [m

3
.s

-1 
] 

 

 
 
 

     

Potřebný objemový průtok důlních větrů přivedených na čelbu Qv0 = 4,98 [m3
.s-1 ] 

 

PRO HLOUBENÍ: # 2 na 10. patro a raţby na PVP do # 6  

VETRÁNÍ: foukací 

PROFIL: max. 33,2 m
2
 (jáma), 12,8 m

2
 (raţba chodby na PVP) 

Délka raţby: cca 550 m 

1. Předpokládaná délka lutnového tahu: 562 m 

2. Potřebný objemový průtok větru na čelbě: 4,98 m
3
.s

-1
 při rychlosti větru v největším 

volném průřezu minimálně 0,15 m.s
-1

 (v jámě) a 0,30 m.s
-1

 (v raţbě na PVP), při 

maximální délce lutnového tahu. 

3. Poţadovaný objemový průtok větru v PVP: 14,21 m
3
.s

-1
. 

4. Typy a umístění ventilátoru v důlních dílech a v lutnovém tahu: 

Ventilátor v PVP - v jámě č. 2 min. 5m od překopu hloubicího mezipatra směrem ke 

kaskádovému povalu WLE 1005 B, 3m tlumiče hluku – na vyústění posledního 

ventilátoru před čelbou. 

Ochranné zařízení: Na sací straně základního a záloţního ventilátoru instalovat 

mříţovinu o min. okatosti 1,5 x 1,5 cm, nebo jiným vhodným způsobem zamezit 

vniknutí cizích předmětů. 

Odprašovací zařízení: neinstalováno. 

Chladící zařízení: nainstalováno v PVP. 
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5. Druh luten: Kovové ø 800 mm, poddajné lutny ø 800 mm. 

6. Úvodní ventilátor musí být umístěn v průchodním větrním proudu nejméně 5 m od  

výdušného větrního proudu z pracoviště. 

7. Ochrana pracovníků před zplodinami po trhací práci: 

- při délce raţby do 150 m od PVP úkrytem pracovníků v čerstvých větrech v 

průchodním větrním proudu 

- při délce raţby přes 150 m od PVP pomocí dýchacích a klimatizačních stanů. 

8. Chod ventilátoru separátního větrání musí být dálkově kontrolován s vyvedením 

signalizace na centrální řídící stanoviště. 

9. Vzdálenost konce lutnového tahu od čelby:  - max. 25 m – při hloubení 

- max. 16 m – při raţbě chodby na PVP 

10. Pracoviště z hlediska mikroklimatu bude zařazeno dle „Vnitřního předpisu pro 

hodnocení mikroklimatických podmínek a stanovení přípustné doby práce v dolech 

OKR“ zpracovaného prof. MUDr. Zdeňkem Jirákem CSc. a kol. dle nařízení vlády    

č. 361/2007 Sb. ze dne 28. 12. 2007. „Kategorizace prací s ohledem na rizikový faktor 

zátěţ teplem“ na základě skutečných výsledků měření mikroklimatických podmínek 

na dané čelbě. 

11. Kontinuální kontroly koncentrací CH4 a CO včetně umístění čidel budou provedeny dle 

§ 12 a § 13 Vyhlášky ČBÚ c.165/2002 Sb., 

12. Poznámky k projektu separátního větrání: 

- Při výpočtu objemového průtoku větru potřebného k ředění exhalujícího metanu je 

uvaţováno s koncentrací CH4 na čelbě maximálně 0,5 % po celou dobu raţby,             

- směrové zlomy lutnového tahu řešit kovovými koleny nebo klíny potřebného 

zakřivení a průměru. 
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 Zvláštní pozornost bude věnována probití do Betonového proniku jámy č. 6. 

Vlastní proráţka bude vedena se sníţenou zabírkou, průnikové okno bude ověřeno 

zajišťovacími předvrty (2 ks na čelbu, L=6m).  

 

Před probitím překopu prvního větrního spojení do jámy č. 6 budou na jiţní 

spojovací větvi ve vzdálenosti ~10 m od osy kříţe postaveny dva hrázové objekty               

( příloha č. 2). Vzdálenost mezi nimi cca 19 m. Konstrukčně se jedná o totoţné dílčí 

stavby, jejichţ základem je zděný skelet postavený v záseku do rostlé horniny na 

betonovou patku s jádrem vyplněným betonem téţe třídy.  

 

Hrázový objekt bude opatřen: 

– dvojicí hrázových průvětrníků LP 630-1 s uzavíracími klapami 

– hrázovými dveřmi HDJK – 2 – 1 osazenými do nosných rámů (U 160 – 1450x2125mm) 

– 2x potrubím DN 150 – chránička pro potrubí poţární vody a výtlaku DN 100 

– 2x potrubím DN 200 – chránička pro potrubí NT vzduchu a drenáţe (v počvě) DN 150 

– 3x potrubím DN 100 – chránička pro prostupy el. rozvodu 

 

Po vytvoření průchodního větrního proudu na 10. patře a vyloţení obou TZ jámy 

č. 2 na 10. patro bude jáma č. 6 připravena na vystrojovací práce, v provozu bude stále její 

hloubící těţní stroj na patře -664,0 m. 

Tím budou vytvořeny základní podmínky pro rozvinutí raţeb na 10. patře – 

skipostanice, rozvodna a čerpací stanice atd.  

Na úrovni hloubícího patra -664,0 m bude moţno zlikvidovat dovrchní překop pod 

stávající dno jámy č. 6 a ZS pro prohlubování j. č. 2 (mimo čerpací kaskády v jámě). 

Jámové tůně obou jam budou větrány separátním větráním z úrovně 10. patra. 
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Před likvidací ochranného povalu v jámě č. 6 v úrovni -642,0 m bude nutno 

ve zkratových spojeních mezi úvodní a výdušnou jámou na hloubícím patře -664,0 m a na 

10. patře vybudovat izolační objekty. 

 

 

4.8. Větrání ražeb pro získání větrního okruhu porubu č. 124 502 

Raţby důlních děl pro získání větrního okruhu porubu č. 124 502 budou separátně 

odvětrávány ze samostatného větrního oddělení (SVO) sloje č. 424 -„Heřman” napojené na 

základní větrní systém. 

Začátek SVO bude u jámy č. 2 na 10. patře. Konec SVO bude u jámy č. 6 na         

9. patře. 

 Raţby s pouţitím trhací práce budou ovětrávány pomocí separátního foukacího 

větrání a raţby s pouţitím razicího kombajnu budou ovětrávány pomocí separátního 

kombinovaného větrání s hlavním foukacím lutnovým tahem a vedlejším sacím lutnovým 

tahem.   

Úvodní větrní proud bude přiváděn z 10. patra překopem č. 0101, chodbou             

č. 24 000 a 24 600 do separátně odvětrávaných chodeb č. 24 503, 24 502 a 24 501.  

Raţba úvodní chodby č. 24503 bude odvětrávána do staničení cca 100 m 

separátním foukacím způsobem. Úvodní ventilátor bude na třídě č. 24 600 minimálně 5 m 

před raţenou chodbou č. 24503. Od staničení cca 100 m bude raţba odvětrána separátním 

kombinovaným způsobem s hlavním foukacím lutnovým tahem z důvodu změny razící 

technologie, kdy místo pouţití trhací práce bude nasazen razicí kombajn. Výdušný větrní 

proud ze separátně odvětrávaných tříd bude odváděn třídou č. 24 600, 24 980, překopy     

č. 96, 90 a 090-5 do výdušné jámy č. 6. 
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Zařízení pro izolaci a regulaci větrů budou postavena před dosaţením průchodního 

větrního proudu (PVP) v porubním bloku. 

Zneškodňování uhelného prachu u razícího kombajnu bude prováděno pomocí 

postřiků na řezném orgánu. Na přesypech hřeblových a pásových dopravníků bude těţivo 

zkrápěno mlhovkami. Uhelný prach z lutnového tahu bude při kombinovaném větrání 

zneškodňován odprašovacím zařízením. Při pouţití technologie trhací práce a nakladače 

bude uhelný prach zneškodňován na čelbě pomocí vodní clony. 

 

4. 9.       Klimatizace 

 Předpokládá se potřeba lokálního chlazení čeleb jak hloubení, tak i čeleb pro 

získání větrního okruhu porubu č. 124 502. V těchto případech bude chladicí zařízení 

umístěné v PVP na začátku lutnového tahu před základním ventilátorem.  

 

4. 10.     Důlní degazace 

Pro výše zmíněné raţby včetně hloubení se nepředpokládá nutnost důlní degazace. 

 

4. 11.     Opatření proti prašnosti 

  Během prací spojených s prohloubením jam č. 2 a č. 6 a vyraţením potřebných 

důlních děl pro zajištění prohlubování (mezipatra) bude uhelný prach zneškodňován 

prostřednictvím mlţných děl, umístěných v důlním díle při provádění trhací práce, během 

odtěţení bude hornina zkrápěna. Na všech přesypech budou umístěny postřiky. 
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4. 12. Základní bezpečnostní opatření 

 

4. 12. 1. Nebezpečí výbuchu plynů a prachu 

V předmětných důlních dílech budou provedena veškerá opatření proti výbuchu 

plynů a prachu v souladu s vyhláškou ČBÚ č. 22/1989 Sb. a vyhláškou ČBÚ č. 10/1994 

Sb., ve znění vyhlášky ČBÚ č. 361/2009 Sb. 

Prašnost, vznikající při výkonu trhací práce, při těţení na všech přesypech 

dopravníků i při klopení okovů do důlních vozů, bude zneškodňována v souladu 

s ustanovením § 153 aţ §159 Vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb. Zneškodňování uhelného 

prachu při trhací práci bude prováděno v souladu s ustanovením § 98 Vyhlášky 

ČBÚ č. 72/1988 Sb. ve znění Vyhlášky ČBÚ č. 173/1992 Sb. 

Protivýbuchové uzávěry budou zřízeny v souladu s poţadavky vyhlášky ČBÚ 

č. 22/1989  Sb., ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky ČBÚ č. 10/1994 Sb., ve znění 

vyhlášky ČBÚ č. 361/2009 Sb. 

Sloţení důlního ovzduší bude pravidelně kontrolováno v intervalech stanovených 

Vyhláškou ČBÚ č.22/89 Sb. Dále bude prováděn odběr vzorků vzdušin k chemickému 

rozboru. Bezpečnostním předpisem a platnými nařízeními je dána povinnost indikace 

(analýzy) stavu ovzduší schválenými typy zařízení.  

V době raţby musí být rozmístění kontinuálních analyzátorů metanu a kysličníku 

uhelnatého v souladu s Vyhláškou ČBÚ č. 109/1998 ze dne 24. 4. 1998. 
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4. 12. 2. Nebezpečí samovznícení 

Hlavní pozornost soustředím na prohlubování jámy č. 2 a 6 pod 9. patrem. Jámy 

budou v celé délce vyztuţeny litým betonem, který zabrání dlouhodobému kontaktu 

uhelné hmoty s ovzduším, a tím trvale zamezí případnému samovznícení uhelné hmoty. 

Soubor protizáparových opatření pro předmětné raţby bude stanoven 

v samostatném opatření prevence samovznícení uhlí závodního dolu, která budou součástí 

technologických postupů raţeb. Případné vícevýlomy ve stropě důlních děl během jejich 

raţeb budou zakládány inertním materiálem.  

V projektu elektroinstalace bude uvedeno umístění čidel na zjišťování koncentrací 

CO a CH4 dle vyhlášky ČBÚ č. 22/89 Sb. v platném znění. Sledování měření bude 

vyvedeno na stanoviště stálé inspekční sluţby. 

K zajištění odběru poţární vody bude potrubí důlního poţárního vodovodu 

opatřeno odbočkami a hydranty pro napojení poţárních hadic (vyhláška ČBÚ č. 2/1994 

Sb.). V místech stanovených vyhláškou ČBÚ č. 2/1989 Sb., budou rozmístěny hasící 

prostředky. 

 

4. 12. 3.  Nebezpečí průvalu vod a bahnin  

V roce 1989 byl Důl Lazy přeřazen rozhodnutím OBÚ v Ostravě č. j. 7742-1989-

149-Ing.P/MI ve smyslu vyhlášky ČBÚ č. 22/89 Sb., v platném znění, do skupiny dolů s 

nebezpečím průvalu vod a bahnin. V roce 1997 byla rozhodnutím OBÚ v Ostravě             

č. j. 3971/1997-60 větší část DP Lazy zařazena do skupiny dolů bez nebezpečí průvalů. Ve 

skupině s nebezpečím zůstala pouze oblast č.„V“ vymezená jiţním obrysem přídatného 

pole Dolu J. Fučík, poruchou „C“, poruchou “A“ a poruchou ţofinskou. 

 



Ladislav Grabovský: Řešení otvírky sloje Heřman (č. 424) z úrovně 10. patra  

po prohloubení jam na lokalitě Lazy Dolu Karviná 

2013  39 

 

 

4. 12. 4.  Nebezpečí průtrží hornin, uhlí a plynů 

Důl Karviná – lokalita Lazy je zařazena mezi doly bez nebezpečí průtrţí hornin, 

uhlí a plynů. 

4. 12. 5.  Nebezpečí důlních otřesů 

Důl Karviná – lokalita Lazy je na základě Vyhlášky  ČBÚ č. 22/1989 Sb. ze dne            

29. 12. 1988 o bezpečnosti a ochraně zdraví při hornické činnosti rozhodnutím OBÚ           

v Ostravě č. j. 7377/1989-515-Ing. Mk/Ml-70 ze dne 29. 12. 1989 zařazen mezi doly          

s nebezpečím důlních otřesů. Na základě zpracované regionální prognózy nebezpečí 

vzniku otřesů jsou ve vztahu k plánovanému dobývání vymezeny v dobývacím prostoru 

Lazy části horského masívu, kde hrozí nebo nehrozí nebezpečí otřesů.  

V částech horského masívu s nebezpečím horského otřesu jsou jednotlivá 

pracoviště (dlouhá důlní díla nebo poruby) zařazena do stupňů nebezpečí 1. aţ 3. 

Rozdělení se děje podle předpokládané míry nebezpečí, určeného hloubkou důlního díla 

pod povrchem a kombinací přídatných napětí různého původu. Kritéria pro zařazení do 

stupňů nebezpečí a prostředky protiotřesové prevence jsou stanoveny Vyhláškou ČBÚ č. 

659/2004 Sb. ze dne 17. 12. 2004. Mnou popisována sloj Heřman má jednotlivé porubní 

bloky zařazeny do 1. – 3. stupně nebezpečí otřesů, vše je patrno z přílohy číslo 1. 

Součástí technologických postupů důlních děl bude příloha "Zvláštní opatření proti 

otřesům", schválená závodním dolu.   

4. 12. 6.  Nebezpečí ionizujícího záření 

Zdroj ionizujícího záření se v předmětné oblasti nevyskytuje. 
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5. Technicko – ekonomické zhodnocení návrhu 

5. 1. Náklady na přípravu a dobývání porubů ve sloji č. 424 – „Heřman“ 

Pro přípravu porubů ve sloji č. 424 – „Heřman“ se počítá s vyraţením 32 495 m 

důlních děl s technologií pomocí razících kombajnů a pomocí trhací práce. Průměrný denní 

postup při raţení razicími kombajny MR 340 je 4,5 m a při pouţití trhací práce 2,0 m. 

Mnoţství dobyvatelných zásob je  4 906 900 t. Výpočet nákladů na přípravu a dobývání 

porubu je uveden v následujících podkapitolách. Podklady pro výpočet jednotlivých 

nákladů byly poskytnuty Dolem Karviná. 

5. 1. 1. Technické parametry porubů     

 Počet porubů      20 

Celková kapacita porubů               4 906 900 t 

 Průměrná délka porubů                208 m 

 Předpokládaná průměrná denní těţba  1 400 t . d-¹ 

 Raţby pro přípravu porubu kombajny  22 395 m 

            Raţby pro přípravu porubu pomocí TP  10 100 m 

5. 1. 2. Náklady na ražbu  

 Materiálové náklady            32 495 m . 37 360 Kč/m          1 214 013,2 tis. Kč 

 Provozní dny            22 395 m 4,5 m / den           4 977 dnů 

                                                         10 100 m 2,0 m / den            5 050 dnů 

 Dodavatel - pracovní síla     40 směn/d . 2 650,- Kč . 10 027 dnů  1 062 862 tis. Kč 
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5. 1. 3. Náklady na vybavení porubů 

 Provozní dny   45 dnů x počet porubů (20)   900 dnů 

 Směny celkem   2 600 směn x počet porubů (20)      52 000 směn 

 Dodavatel - pracovní síla   52 000 směn . 2 450,- Kč       127 400 tis. Kč 

 

5. 1. 4. Náklady na dobývání porubů 

 Materiálové náklady  4 906 900  t . 60,- Kč / t      294 414 tis. Kč 

 Provozní dny                                                                               7 249 dnů 

 Vlastní pracovní síla 80 směn/den . 7 249 dnů . 4 240 Kč/sm.  2 458 860,8 tis. Kč 

 

5. 1. 5. Náklady na likvidaci porubů 

 Provozní dny         900 dnů 

 Směny na likvidaci  1 700 směn x počet porubů (20)      34 000 směn 

 Dodavatel - pracovní síla  34 000 směn . 2450 Kč/směnu          83 300 tis.Kč  

 

5. 2. Celková doba přípravy a vydobytí porubů 

Veškerá důlní díla o celkové délce cca 32 495 m se budou razit pomocí razicích 

kombajnů MR 340 a pomocí trhacích prací. Průměrná raţba kombajnové raţby 4,5 m/den 

a raţby pomocí trhací práce 2,0 m. 
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Celková doba raţeb důlních děl ve sloji č. 424 – „Heřman“ cca 10 027 dní. 

Celkové instalační práce jednotlivých porubů budou trvat 900 dní. 

V porubech je připraveno cca 4 906 900 tun uhlí. Při plánované denní těţbě            

1 400 t.d-¹ budou poruby vydobyty přibliţně za 3 505 dní. 

 

5. 3. Výpočet předpokládané průměrné těžby 

 

  T = l . ms . p . n . γ  [ t . d-¹]  

  T = 208 . 1,35 . 0,6 . 6 . 1,35 

  T = 1 364,7 t.d-¹         

 

  l    = délka porubu   [m] 

  p   = šířka pokosů    [m] 

  ms = mocnost sloje  [m] 

  n  = počet pokosů     [den] 

  γ  = objemová hmotnost uhlí – 1,35 [kN . m-³] 
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5. 4. Výpočet předpokládaného rubáňového výkonu 

  Vp         [ t . sm-¹ ]      

  Vp
 

      

  Vp = 17,06 t 
. 
Sm

-1
     

  T  =   denní těţba [t] 

  sm = denní počet směn 

 

 

5. 5. Celkové ekonomické zhodnocení návrhu přípravy a dobývání porubů ve sloji 

„Heřman“ 

Celkové náklady na vyraţení přípravných důlních děl, vybavení, dobývání a 

vyklizení porubů ve sloji č. 424 – „Heřman“ činí cca 4 808 523,3 tis. Kč. Plánované 

mnoţství zásob připravených k vydobytí ve sloji je cca 4 906 900 tun. Výkupní cena 1tuny 

uhlí z Dolu Karviná, lokality Lazy je cca 2 450 Kč . t-¹.  Prodej uhlí ze sloje Heřman činí 

přibliţně 12 021 905 tis. Celkový předpokládaný zisk ze sloje Heřman je            

7 213 381,7 tis. Kč. Z uvedeného zhodnocení vyplývá rentabilnost dobývání ve sloji         

č. 424 – „Heřman“. 
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Závěr 

 

Tato diplomová práce se zabývá řešením otvírky sloje Heřman (č. 424) z úrovně 

10. patra po prohloubení jam na lokalitě Lazy Dolu Karviná. Vzhledem k zadanému 

rozsahu diplomové práce jsem se při její tvorbě zaměřil na podrobnější zpracování 

prohlubování úvodní jámy č. 2, výdušné jámy č. 6 a otvírku prvního porubního bloku        

č. 124 502. Podle zásad pro vypracování diplomové práce jsem postupně zpracovával 

jednotlivé dílčí kapitoly.   

V první části jsem popisoval geologickou stavbu, úloţní poměry a tektoniku, 

hydrogeologické poměry dobývacího prostoru Dolu Karviná – lokality Lazy, dále 

geologickou, stratografickou, petrografickou a hydrogeologickou charakteristiku u jam    

č. 2 a 6. 

Následně jsem se zabýval detailním návrhem prohlubování jámy č. 2 a 6 a 

přípravou prvního porubu č. 124 502. Popisoval jsem jednotlivé dílčí kroky prohlubování 

jam, způsob raţení jednotlivých chodeb a navrţenou technologii raţení.  

Větrání a bezpečnost provozu při prohlubování jam a raţení chodeb porubu je 

popsána v kapitole 4. V této části jsem popsal způsob větrání prohlubovaných jam jakoţto 

i raţeb, protiotřesová opatření, protizáparová opatření a ostatní opatření, která vyplývají z 

hornické činnosti.  

Mezi nejdůleţitější patří ekonomický výsledek. Ekonomické zhodnocení 

rentabilnosti dobývaných porubů ve sloji Heřman je popsáno v kapitole 5. V této části 

jsem provedl analýzu nákladů na raţby, vybavení, dobývání a likvidaci všech porubů 

v dané sloji. Provedené ekonomické zhodnocení dobývání ve sloji Heřman ukazuje na 

rentabilnost dobývání uhlí v daných podmínkách. 
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Při zpracování diplomové práce jsem vycházel z poznatků získaných během studia 

na VŠB – TU v Ostravě, z vlastní praxe a z informací získaných od zaměstnanců dolu 

Karviná. 

Zvláště bych chtěl poděkovat vedoucímu diplomové práce Doc. Ing. Petru Ţůrkovi 

CSc., konzultantovi Ing. Jiřímu Chlebíkovi a dalším pracovníkům Dolu Karviná, kteří mi 

vyšli vstříc při zpracování této diplomové práce.  
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