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Anotace 

V této diplomové práci je zpracován návrh přípravy a dobývání porubních bloků ve 

sloji 074 (21a) jiţně od třídy 080 7254 v 2. důlním poli dobývacího prostoru Staříč OKD, 

a.s., Dolu Paskov.  

Je zde stručný popis geologické stavby jednak samotného Dolu Staříč, dále pak 

samotné zájmové oblasti. Dále je zde návrh zpřístupnění sloje podpatrovou otvírkou a 

přípravy sloje k dobývání i s technologii raţení, včetně výpočtu hustoty výztuţe a 

konvergence důlního díla, s pouţitím doprovodné svorníkové výztuţe, při průchodu 

jednotlivých porubů. Následující odstavec se zabývá způsobem dobývání připravených 

porubních bloků včetně technologie a výpočtu zatíţení výztuţe. Nakonec jsou zde 

bezpečnostní opatření a ekonomické zhodnocení. 

Klíčová slova: sloj 074 (21a), důl Paskov, Staříč  

 

Annotation 

In this diploma thesis is process a concept of preparation and mining of long wall 

blocks in the seam 074 (21a) south direction from the gate No. 080 72 in the 2nd mine 

field of mining area Staříč OKD, Mine Paskov. 

There is a brief description of geology structure of both Mine itself, then the 

interest area. There is also a proposal making to coal seam by underfloor´s opening and 

preparation of coal seam to mining with heading technology, including the calculation of 

the density of support and convergence of the mine corridor, using by accompanying 

support, during transit by the individual longwall. The following item occupied with 

method to minimg disposed longwall blocks including mining technology and calculate of  

the stress of support. Finally, there are safety measures and economy evaluation. 

Keywords: the seam 074 (21a), Paskov mine, Staříč  
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Seznam zkratek 

Bpv  Balt po vyrovnání 

ČBÚ Český báňský úřad 

DO Důlní otřes 

IHV Individuální hydraulická výztuţ 

IS Inspekční sluţba 

OBÚ Obvodní báňský úřad 

OdTP Odlehčovací trhací práce 

OKD a.s. Ostravsko karvinské doly - akciová společnost 

OKR Ostravsko-karvinský revír 

OTP Otřasná trhací práce 

PUP Průtrţ uhlí a plynů 

PVP Průchozí větrný proud 

SHZ Stojka hydraulická základní 

SVO Samostatné větrní oddělení 

Vdaf Obsah prchavé hořlaviny v uhlí 

VŠB Vysoká škola báňská 

 

 

 

  



Jaroslav Muta: Návrh přípravy a dobývání porubních bloků ve sloji 074 (21a) 

 

2013    1 

 

1 Úvod 
Uhlí je a stále bude strategickou surovinou, která pokrývá aţ 25 % celosvětové 

spotřeby energie. Nemalý význam má i v chemickém průmyslu a v hutnictví. Dle 

nejnovějších publikovaných, seriózních vědeckých poznatků, se v současné době 

evidované světové zásoby této strategické suroviny, za předpokladu zachování úrovně 

stávající spotřeby, odhaduji na více neţ 200 let, coţ pro tuto komoditu vyznívá zvlášť 

pozitivně, srovnáme-li ji se současným, odhadovaným, celosvětovým stavem zásob ropy, 

kde se uvaţuje o vyuţití současných známých zdrojů těţby jen zhruba na necelých 70 let.  

Na území České republiky se zabývá průmyslovou těţbou černého uhlí výhradně 

těţební společnost OKD a.s., která má ovšem v porovnání s celosvětovou konkurencí 

jednu podstatnou nevýhodu, a to v podobě nesrovnatelně horších geologických podmínek. 

Také zásluhou nepříliš koncepční energetické politiky Českého státu je těţební společnost 

OKD na světovém trhu s touto strategickou komoditou oproti některým těţařským 

zahraničním firmám viditelně znevýhodněna, kdyţ jsou tyto společnosti svými vládami 

v celé řadě případů v produkci uhlí podporovány formou přímých státních dotací.  

 Jestliţe chce do budoucna, přes všechny tyto uvedené skutečnosti společnost OKD 

a.s. v této velmi silné konkurenci uspět a prosadit své zájmy na trhu, bude muset zajistit 

konkurenceschopnější a efektivnější způsoby těţby, a také v neposlední řadě hledat úspory 

v investičních a výrobních nákladech, při zachování nastaveného současného trendu 

zvyšování produktivity práce. Nezbytnou součásti této dlouhodobé strategie nejsou pouze 

investice do zavádění nových, moderních, progresivních technologií, ale i kvalitní a 

zodpovědné zpracování přípravy s důrazem na její následnou implementaci při způsobu 

dobývání uhlí. 

Některé části této diplomové práce jsou převzaty z mé bakalářské práce z toho 

důvodu, ţe v diplomové práci řeším podobnou problematiku, sice v jiné sloji a v jiných 

podmínkách, ale řešení některých aspektů jako např. průtrţi, zůstává stejné. Tato 

diplomová práce se zabývá především návrhem přípravy porubních bloků a jejich 

následného dobývání ve sloji 074 (21b) jiţně od třídy 080 7254 v 2. důlním poli 

dobývacího prostoru Staříč OKD, a.s., Dolu Paskov. Způsob návrhu realizace vedení 

přípravných důlních děl, ve svém důsledku přímo ovlivní mnoţství vydobytých zásob z 

dané lokality. Následně způsob zajišťování důlních děl a technologie dobývání pak 

ekonomickou efektivitu vydobytí této oblasti. Jelikoţ výše uvedená oblast leţí pod úrovní 

posledního těţního patra, bude třeba, s ohledem na zajištění vyšší úrovně bezpečnost práce, 

klást větší důraz a pozornost zejména v oblasti účinné degazace a větrání.  
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2 Báňsko-technická charakteristika sloje 074 (21a) 
v předmětné oblasti 

2.1 Vymezení dobývacího prostoru Staříč a charakteristika důlně-
geologických podmínek 

Jak je uvedeno v [2] „Dobývací prostor Staříč je součásti Dolu Paskov, člen 

akciové společnosti OKD. Důl Paskov vznikl v roce 1960, a první tuny uhlí zde byly 

vytěţeny, aţ v roce 1966. V roce 1994 byl sloučen Důl Paskov s dolem Staříč v jeden 

skupinový důl s názvem Důl Paskov a to z důvodu zachování obchodní značky, pod kterou 

se uhlí obou dolů do té doby prodávalo. V roce 1999 byla ukončena těţba v dobývacím 

prostoru samotného dolu Paskov a nyní probíhá těţba jen v dobývacím prostoru bývalého 

Dolu Staříč. V roce 2007 byl k Dolu Paskov přičleněn také Důl Frenštát s dobývacím 

prostorem Trojanovice o rozloze 63,2 km
2
, který je udrţován v konzervačním reţimu.  

Důl Paskov je nejjiţněji poloţeným a současně také jediným činným dolem 

ostravské části revíru. Dobývací prostor Staříč patří do severo-východní části příborské 

oblasti hornoslezské uhelné pánve a nachází se mezi Frýdkem-Místkem a Ostravou na 

území obci Sviadnov, Ţabeň, Lískovec, Staříč, Paskov, Fryčovice, Brušperk, Chlebovice a 

Lysůvky. Dobývací prostor má rozlohu 42,5 km
2
 a je vnitřně členěn na tři části: lokalita 

Staříč I ve Sviadnově, ve kterém je provoz zajišťován z úrovně třetího patra z lokality 

Staříč II v Staříči a lokalita Staříč III v Chlebovicích. Provozně je pak rozčleněn na 4 důlní 

pole (viz obrázek č. 1).  

V dobývacím prostoru je produktivní karbon zastoupen spodní části ostravského 

souvrství, zejména téměř kompletními petřkovickými vrstvami a výrazně erodovanými 

hrušovskými vrstvami. Sloje výše uvedených vrstevních jednotek dosahují mocností aţ 2 

metry, průměrně ale jen 73 cm. Svrchní část ostravského souvrství je zastoupena částečně 

zachovanými jakloveckými vrstvami v denudačních reliktech. Produktivní karbon, 

zastoupený petřkovickými a hrušovskými vrstvami, je zespod omezen neproduktivními 

kyjovickými vrstvami reprezentovanými tzv. Štúrovým mořským patrem a svrchně je omezen 

mořským patrem Enny. Jaklovecké vrstvy navazující na mořské patro Enny, jsou pak 

svrchně omezeny mořským patrem Barbora. Průvodní horniny dobývaných uhelných slojí 

tvoří převáţně prachovce s přechodem do pískovců s různou zrnitostí (jemnozrnné, 

střednězrnné a hrubozrnné), případně jejich laminací. Prachovce jsou zde zastoupeny 

různými formami (kořenové, se zuhelnatělou rostlinnou drtí, se stopami fauny nebo flóry, 

apod.) a přechází aţ do jílovců. V nadloţí produktivního karbonu jsou deponovány 

autochtonní miocénní sedimenty – bazální klastika a jílovce v mocnostech několika desítek 

metrů. Jejich původní mocnost a stavba se vzhledem k nasunutí vněkarpatských příkrovů 

(slezská a podslezská jednotka) nedochovaly. Generel kompresní tektoniky je SV - JZ aţ 

SSV - JJZ a lokálně i VSV - ZJZ. Výšky skoku na kompresních strukturách se pohybují 

v rozpětí od centimetrů po desítky metrů. Amplituda hlavního paskovského přesmyku činí 

aţ 200 m. 
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Perspektiva dolu je dána tonáţí bilančních zásob, která činí zhruba 40 miliónů tun 

po úroveň -1000 m Bpv. V současné době je úroveň přípravy a dobývání loţiska v 

hloubkovém rozpětí -500 m aţ -850 m Bpv., tedy 880 m aţ 1150 m pod povrchem. V 

současnosti se počítá s provozem dolu minimálně do roku 2028 s roční produkci uhlí v 

objemu okolo 1 000 000 tun uhlí ročně.“  

 
Obrázek č. 1 Dobývací prostor Dolu Paskov  

 

Zdroj: Odbor technologie a plánování dolu Paskov 

2.2 Vymezení sloje 074 (21a) v předmětné oblasti  

Sloj 074 (21a) stratigraficky patří mezi svrchní části petřkovických vrstev 

ostravského souvrství. V předmětné oblasti je sloj 074 (21a) ohraničená ze severu budoucí 

základnou, z východu přirozenou hranici tektonické dislokace přesmykového charakteru o 

amplitudě 20 m s generálním směrem SV – JZ (viz příloha č. 1) a z jihu a západu pak 

štěpením sloje omezujícím vývoj sloje do nebilančních hodnot. Ze západu se toto štěpení 

nachází v blízkosti demarkační linie dobývacího prostoru.  
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2.3 Geologicko-úložní poměry sloje 074 (21a) v předmětné 
oblasti 

Sloj kopíruje dílčí brachysynklinálu, která vyvrásnila v apikální části 

brachyantiklinální struktury, nacházející se uvnitř rozsáhlejší brachysynklinální struktury. 

Úklony v brachyantiklinální i dílčí brachysynklinální struktuře dosahuji 0 - 10°. Mocnost 

sloje v oblasti činí v průměru 110 cm, místně narůstá aţ na cca 163 cm. Ve východní části 

předmětné oblasti se nachází tektonická dislokace přesmykového charakteru o amplitudě 

20 m, ze které vychází jiţním směrem štěpení sloje ohraňující oblast i ze západní strany. 

Toto štěpení redukuje mocnost na nebilanční aţ podlimitní vývoj. V oblasti se dají 

předpokládat doprovodné slojové tektonické dislokace kompresního i extenzního 

charakteru do amplitudy cca 3 m. 

Bilanční vývoj sloje 074 (21a) se generuje z jedné aţ dvou hlavních lávek a v jejím 

maximálním vývoji dosahuje celková mocnost 163 cm. Průběh mocnosti sloje v této 

oblasti bude upřesněn přípravnými raţbami, coţ můţe ovlivnit změnu tvaru naplánovaných 

porubních bloků. 

Kóta těţiště sloje pod povrchem je od -870 aţ -920 m Bvp, tzn. maximálně 1200 m 

absolutní hloubky. 

Bezprostřední nadloţí sloje 074 (21a) dle vrtu II-903-09 (viz příloha č. 2) tvoří 

0,6 m tmavošedého kořenového prachovce ve spodní části s příměsi jílovce s úklonem 

vrstev 5°, který přechází přes erozivní styk do cca 14,5 m mocné lávky světlošedého 

střednězrnného pískovce s otisky rostlin a s řídkou zuhelnatělou rostlinnou drtí, dále 

následuje pozvolný přechod do 65 cm tmavošedého kořenového prachovce a 27 cm mocná 

uhelná sloj 075 (21b).  

Bezprostřední podloţí sloje 074 (21a) tvoří 47 cm kořenového aţ písčitého šedého 

prachovce, který pozvolna přechází do 9,4 m mocné lavice světlošedého střednězrnného 

pískovce, místy rozpukaného. Zde je vrt ukončen. (viz příloha č. 2) 

Sloj 074 (21a) je zařazena ve II. stupni nebezpečí z hlediska průtrţí uhlí a plynů 

(PUP), takţe poruby v předmětné oblasti budou s vysokou pravděpodobnosti taktéţ 

zařazeny ve II. stupni nebezpečí z hlediska průtrţí uhlí a plynů (PUP). Z hlediska důlních 

otřesů (DO) není Důl Paskov, závod Staříč zařazen jako důl s nebezpečím důlních otřesů. 

Náchylnost uhlí k samovznícení se vyhodnocuje dle Směrnice 05/2009 gen. ředitele 

OKD .a.s ve smyslu § 187 vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb., v platném znění a Čl. 27 

Rozhodnutí OBÚ v Ostravě, spis. zn.: S 0300/2008-6-68/Ing.Kp/Pe ze dne 25. 11. 2008. 

Na dole Paskov pak pouze pro poruby a vypočtená náchylnost je vţdy pod hranicí danou 

směrnicí, není tedy realizováno ţádné opatření. V blízkosti sloje se nenachází ţádny 

zvodnělý horizont, jen jsou zde lokalizace ochranných pásem osmi průzkumných vrtů.  

2.4 Zásoby sloje 074 (21a) v předmětné oblasti 

Zásoby v této oblasti jsou řazeny jako bilanční do kategorie C2, kromě oblasti za 

hranici štěpení nacházející se od západu po jihovýchod, kde jsou zásoby řazeny jako 

nebilanční do kategorie C2 (viz příloha č. 3). 

Kvalitativně uhlí s této sloje odpovídá obchodní skupině IV - Va, s obsahem Vdaf do 

20% a popela pod 15%.  
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2.4.1 Výpočet vytěžitelných zásob [dle 3]:  

 

𝒁𝒄 = 𝒁𝟎𝟕𝟒 𝟕𝟎𝟔 + 𝒁𝟎𝟕𝟒 𝟕𝟎𝟕 + 𝒁𝟎𝟕𝟒 𝟕𝟎𝟕/𝟏 + 𝒁𝒅𝒅 [ t ]   [1]  

 

𝒁𝒄 −  𝒛á𝒔𝒐𝒃𝒚 𝒗𝒚𝒕ěž𝒊𝒕𝒆𝒍𝒏é 𝒄𝒆𝒍𝒌𝒐𝒗é [ t ] 

𝒁𝟎𝟕𝟒 𝟕𝟎𝟔 −  𝒛á𝒔𝒐𝒃𝒚 𝒑𝒐𝒓𝒖𝒃𝒏í𝒉𝒐 𝒃𝒍𝒐𝒌𝒖 𝟎𝟕𝟒 𝟕𝟎𝟔 

𝒁𝟎𝟕𝟒 𝟕𝟎𝟕 −  𝒛á𝒔𝒐𝒃𝒚 𝒑𝒐𝒓𝒖𝒃𝒏í𝒉𝒐 𝒃𝒍𝒐𝒌𝒖 𝟎𝟕𝟒 𝟕𝟎𝟕 

𝒁𝟎𝟕𝟒 𝟕𝟎𝟕/𝟏 −  𝒛á𝒔𝒐𝒃𝒚 𝒑𝒐𝒓𝒖𝒃𝒏í𝒉𝒐 𝒃𝒍𝒐𝒌𝒖 𝟎𝟕𝟒 𝟕𝟎𝟕/𝟏 

𝒁𝒅𝒅 −  𝒛á𝒔𝒐𝒃𝒚 𝒛 𝒗𝒚𝒓𝒂ž𝒆𝒏ý𝒄𝒉 𝒅ů𝒍𝒏í𝒄𝒉 𝒅ě𝒍 

 

a) vytěžitelné zásoby porubního bloku 074 706 

 

𝒁𝟎𝟕𝟒 𝟕𝟎𝟔 = 𝑺 ∙ 𝒎 ∙ 𝝆 [ t ]   [2]  

 

𝑺 = 𝒑𝒍𝒐𝒄𝒉𝒂 𝒑𝒐𝒓𝒖𝒃𝒖  𝒎𝟐  

𝒎 = 𝒑𝒓ů𝒎ě𝒓𝒏á 𝒎𝒐𝒄𝒏𝒐𝒔𝒕 𝒔𝒍𝒐𝒋𝒆  𝒎  

𝝆 = 𝒎ě𝒓𝒏á 𝒉𝒖𝒔𝒕𝒐𝒕𝒂 𝒖𝒉𝒍í  𝒕/𝒎𝟑  

 

𝒁𝟎𝟕𝟒 𝟕𝟎𝟔 = 𝟏𝟑𝟗 𝟏𝟐𝟎 ∙ 𝟏. 𝟏 ∙ 𝟏. 𝟒𝟕𝟐 = 𝟐𝟐𝟓 𝟐𝟔𝟑 𝒕  

 

b) vytěžitelné zásoby porubního bloku 074 707 

 

𝒁𝟎𝟕𝟒 𝟕𝟎𝟕 = 𝑺 ∙ 𝒎 ∙ 𝝆 [ t ]     

 

𝒁𝟎𝟕𝟒 𝟕𝟎𝟕 = 𝟏𝟐𝟏 𝟏𝟒𝟖 ∙ 𝟏. 𝟏 ∙ 𝟏. 𝟒𝟕𝟐 = 𝟏𝟗𝟔 𝟏𝟔𝟑 𝒕  

 

c) vytěžitelné zásoby porubního bloku 074 707/1 

 

𝒁𝟎𝟕𝟒 𝟕𝟎𝟕/𝟏 = 𝑺 ∙ 𝒎 ∙ 𝝆 [ t ]     

 

𝒁𝟎𝟕𝟒 𝟕𝟎𝟕/𝟏 = 𝟑𝟗 𝟒𝟔𝟖 ∙ 𝟏. 𝟏 ∙ 𝟏. 𝟒𝟕𝟐 = 𝟔𝟑 𝟗𝟎𝟕 𝒕  
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d) vytěžitelné zásoby z vyražených důlních děl (zásoby z ražby výchozích kanálů jsou 

započtené do zásob jednotlivých porubních bloků) 

 

𝒁𝒅𝒅 = 𝑺 ∙ 𝒎 ∙ 𝝆 [ t ]     

 

𝒁𝒅𝒅 = 𝟐𝟑𝟕𝟕𝟖 ∙ 𝟏. 𝟏 ∙ 𝟏. 𝟒𝟕𝟐 = 𝟑𝟖 𝟓𝟎𝟏 𝒕  

 

Celkové vytěžitelné zásoby z této oblasti jsou: 

 

𝒁𝒄 = 𝟐𝟐𝟓 𝟐𝟔𝟑 + 𝟏𝟗𝟔 𝟏𝟔𝟑 + 𝟔𝟑 𝟗𝟎𝟕 + 𝟑𝟖 𝟓𝟎𝟏 = 𝟓𝟐𝟑 𝟖𝟑𝟒 𝒕           
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3 Návrh přípravy sloje 074 (21a) jižně od třídy 
č. 080 7254 v 2. důlním poli a technologie ražení 

3.1 Popis současného stavu 

Předmětná oblast se nachází v blízkosti severozápadní hranice dobývacího prostoru 

v 2. důlním poli a leţí v rozmezí 60 – 100 m pod úrovní 5. patra. V současné době sloj 

074 (21a) v předmětné oblasti není zpřístupněná, proto se budu zabývat nejprve otvírkou.  

Dobyvatelná plocha 074 (21a) sloje v této oblasti přibliţně koresponduje s dobyvatelnou 

plochou sloje 080 (22b) nad touto oblasti, která jiţ byla exploatována. Proto se jako 

nejlepší jeví umístění budoucí základní výchozí třídy pro poruby dále je „výchozí třídy“ 

v 074 (21a) sloji pod výchozí třídu č. 080 7254, určenou pro poruby v 080 (22b) sloji, tj. 

v jejím ochranném pilíři. Toto umístění zajistí stabilitu tohoto díla proti důlním tlakům. 

Otvírku budu realizovat z důlních děl v 080 (22b) sloji, které jsou zpřístupněny z 

úrovně 5. patra po překopech č. 2052 a 2252. 

3.2 Návrh umístění otvírkových důlních děl a základní výchozí 
třídy pro poruby 

Jak jsem jiţ psal v bodě 3.1, je nejefektivnější umístit budoucí výchozí třídu pro 

poruby v 074 sloji, v ochranném pilíři pod výchozí třídu č. 080 7254 určenou pro poruby 

v 080 sloji. Její umístění je dále limitováno tvarem dobyvatelné plochy a umístěním 

budoucích porubu v této oblasti a od východu také tektonickou dislokaci přesmykového 

charakteru o amplitudě 20 m. Horizontální vzdálenost obou těchto výchozích tříd je 

v rozmezí 70 – 90 m.  

Tuto výchozí třídu navrhuji razit protičelbou ze dvou míst současně, aby byly 

zásoby co nejdříve zpřístupněny. Dalším faktorem pro tento návrh, je nutnost raţby dvou 

přípravných důlních děl pro první dobývací blok současně, coţ zajistí stávající osádky 

provádějící otvírku. Výchozí třída tedy bude sloţená ze dvou části, které budou mít 

samostatné označení. Část raţená z východu bude označená číslem 074 7254/1 a část 

raţená ze západu číslem 074 7254/2. Maximální úklon otvírkových důlních děl je omezen 

mechanizaci, kterou navrhuji pouţít pro raţby v rámci této práce, na 15°. Z tohoto důvodu 

musím hledat zaústění otvírkových důlních děl v takové vzdálenosti od budoucí výchozí 

třídy, abych dosáhl poţadované hloubky v místě plánovaného umístění budoucí výchozí 

třídy.   

Z východu provedu otvírku zaústěním otvírkového důlního díla č. 2260/2 na levém 

boku důlního díla č. 2252/7 ve staničení 380 m pod úhlem 135°. Raţbu povedu přímo s 

úklonem -15°, dokud nenarazím na sloj 074 (21a). Maximální délka tohoto otvírkové díla 

bude 330 m. Pokud narazím na sloj dříve, neţ dosáhnu poţadované délky, budu pokračovat 

s raţbou ve sloji. V opačném případě budu s tímto úklonem pokračovat i v raţbě výchozí 

třídy, dokud na sloj nenarazím. Po vyraţení 330 m toto otvírkové důlní dílo ukončím a 

začnu s raţbou samotné výchozí třídy, tedy s její východní části č. 074 7254/1. Zaústění 

provedu na pravém boku předešlého otvírkového díla ve staničení 330 m pod úhlem 60°. 

Pokud jsem uţ na sloj narazil, povedu raţbu ve sloji do staničení 300 m, kde dojde 

k probití protisměrné raţby. Jinak, budu pokračovat s raţbou výchozí třídy s úklonem 
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otvírkového důlního díla, dokud na sloj nenarazím, a aţ pak pokračuji ve sloji aţ do místa 

probití.  

Ze západu provedu otvírku systémem krátkých důlních děl, navzájem ostře 

zalomených, abych se dostal na relativně malém prostoru do poţadované hloubky a přitom 

aby tyto důlní díla nebyla ovlivněna plánovaným vydobytím porubu. Otvírku tedy začnu 

zaústěním prvního otvírkového důlního díla č. 2253/1 na levém boku důlního díla 

č. 080 7254 ve staničení 340 m pod úhlem 70°. Raţbu povedu přímo s úklonem -15° do 

vzdálenosti 60 m. Z tohoto důlního díla budu pokračovat v raţbě druhého otvírkového 

důlního díla č. 2253/2 a to na pravém boku ve staničení 60 m pod úhlem 120° do 

vzdálenosti 150 m. Třetí otvírkové důlní dílo č. 2253/3 bude navazovat na předchozí ze 

staničení 150 m pod úhlem 105° do vzdálenosti 60 m. Analogický jako v případě otvírky 

z východu, povedu tyto otvírkové díla pod stejným úklonem, dokud nenarazím na sloj. 

Raţbu druhé části výchozí třídy č. 074 7254/2 začnu zaústěním na předchozím díle na 

levém boku ve staničení 60 m pod úhlem 122° v délce 370 m do místa probití 

s protisměrnou raţbou z východu.  

3.3 Návrh přípravy sloje v předmětné oblasti 

V předmětné oblasti navrhuji vytvořit tři dobývací bloky (poruby) a to porub 

č. 074 706, 074 707 a 074 707/1. Toto dělení volím s ohledem na velikost a tvar dobývané 

oblasti. Poruby se budou dobývat zprava do leva, tedy po úklonu. Jako první porub 

č. 074 706, pak porub č. 074 707 a nakonec porub č. 074 707/1. Úklon sloje je zde 

minimální, ale přece jen se svaţuje od západu k východu. Druhým faktorem proč začít 

odrubávání uhelných bloků ze západu, je jejich větší směrná délka.  

U porubu č. 074 706 navrhnu dvě varianty pro nákliz a rozjezd porubu. Následně 

provedu u jednotlivých variant vzájemné srovnání výhod a nevýhod. První varianta bude 

navrţena jako klasická proráţka raţena ve sloji a druhá varianta bude navrţena jako raţba 

klasického důlního díla vyztuţeného TH obloukovou výztuţi. U dalších porubu navrhnu jiţ 

jen jednu variantu, a to tu výhodnější pro danou situaci. 

3.3.1 Návrh přípravy prvního dobývacího bloku 

Přípravu začnu raţbou důlního díla č. 074 5250, jehoţ osa bude umístěna ve 

staničení 18 m na pravém boku výchozí třídy č. 074 7254/2 pod úhlem 120°. Raţbu 

povedu přímým směrem po sloji aţ do vzdálenosti 770 m. Toto přípravné důlní dílo bude 

ověřovat štěpení sloje, ohraničující dobyvatelnou plochu z jihozápadní strany, kterou 

většinou své délky kopíruje. Taktéţ v závislosti na průběhu štěpení u konce tohoto důlního 

díla, které se stáčí k východu, je moţné toto důlní dílo prodlouţit. (viz příloha č. 4) 

 Druhé přípravné důlní dílo č. 074 5251 pro přípravu první dobývacího bloku 

č. 074 706 bude svou osou vzdálené 184 m od osy předešlého důlního díla. Osa tohoto díla 

bude taktéţ umístěna na pravém boku výchozí třídy č. 074 7254/2, ale ve staničení 227 m. 

Raţbu povedu analogicky s předešlým důlním dílem do vzdálenosti 916 m. Délka tohoto 

důlního díla bude ovlivněna jednak štěpením sloje na jihozápadě omezujícím délku 

porubních bloku, ale také délkou prvního přípravného díla. Obě tyto důlní díla budu razit 

současně.  
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Po dokončení raţby prvního přípravného důlního díla č. 074 5250 pokračuji raţbou 

proráţky č. 074 3706, pro porub č. 074 706. Jak jsem avizoval výše, navrhnu zde dvě 

varianty a porovnám jejich výhody a nevýhody. Pro větší objektivitu porovnání, popíšu 

v této kapitole i rozjezd porubu, který má také značný vliv na výslednou efektivitu 

jednotlivých variant. Proráţka u obou variant bude mít negativní úklon porubní fronty 

vzhledem ke směru těţby, a to posunutím spodní úvratě o 40 m od kolmice porubu. Tímto 

se trať porubového dopravníku prodlouţí o cca 4,5 m, coţ jsou 3 ţlaby, které budu muset 

odebrat, neţ se s porubovou frontou dostanu na kolmici. Posunutím spodní úvratě o 40 m 

směrem na zával vydobudu o 5281 tun zásob víc oproti kolmému umístění proráţky.  

Varianta A (klasická prorážka ražena ve sloji) 

Důlní dílo č. 074 3706 zaústím na levém boku důlního díla č. 074 5250 ve staničení 

760 - 766 m a prorazím ho do důlního díla č. 074 5251 ve staničení 906 - 912 m. Úklon 

porubu předpokládám 0 – 2°.  

 

 

Obrázek č. 2 Řez prorážkou a umístění technologie 
 

Zdroj: /8/ Prezentace pro interní potřeby OKD a.s.: _Zapluhování 163902GR.pptx  

 

Proráţka bude raţena pomocí trhací práce. Nakládání a odtěţení rubaniny bude 

zajištěno dvojici škrabákových nakládačů. Proráţka bude široká 6 m s čistou výškou 1,5 m, 

coţ znamená i částečnou přibírku nadloţních hornin. Bude rozdělena na tři oddíly po 2 

metrech, z čehoţ dva budou těţní a třetí bude lezní a technický pro umístění liniových 

rozvodu a větrání.  Zajišťování se bude provádět pomoci IHV uprostřed proráţky a 

dřevěné výztuţe na bocích díla.  

Mechanizovaná výztuţ a porubový dopravník budou dopraveny k proráţce po 

závěsné dráţce a do porubu budou instalovány smykem. Rozjezd porubu bude proveden 

standardním způsobem ve sloji, tzn., ţe dřevěná výztuţ na pilířové straně proráţky bude 

postupně pleněna pluhovým tělesem a porub bude plynule přecházet do těţebního reţimu. 

Hydraulická výztuţ byla postupně pleněna při instalaci mechanizované výztuţe a 

vypouštěna z proráţky ven. 
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Varianta B (ražba klasického důlního díla vyztuženého TH obloukovou výztuži) 

Jelikoţ se jedná o variantní řešení, důlní dílo bude mít stejně číslování a úklon jako 

má u varianty A. Zaústění provedu taktéţ na levém boku důlního díla č. 074 5250 ve 

staničení 760m a prorazím ho do důlního díla č. 074 5251 ve staničení 906 m. Důlní dílo 

bude vyztuţeno stejně jako ostatní přípravná díla TH obloukovou výztuţí. Navíc bude 

v době raţby zesilováno kotvením do stropu a boku díla a po vyraţení bude toto důlní dílo 

zesíleno vějířem injektáţích kotev nad sloj, pro zesílení nadloţí při zapluhování.  

 

 
Obrázek č. 3 Řez výchozím důlním dílem a umístění technologie 

 

Zdroj: /8/ Prezentace pro interní potřeby OKD a.s.: _Zapluhování 163902GR.pptx  

Mechanizovaná výztuţ a porubový dopravník budou dopraveny přímo do porubu 

aţ na místo určení po závěsné dráţce, tím pádem odpadá instalace smykem. Rozjezd 

porubu bude proveden zapluhováním dobývací soupravy do sloje na levém boku 

výchozího důlního díla. Zapluhování se bude provádět od spodní úvratě v úseku dlouhém 

23 kusů mechanizované výztuţe. Před zapluhováním se v tomto úseku odeberou spodní 

poloviny bočních části TH obloukové výztuţe (viz obrázek č. 5) a postupným pluhováním 

se mechanizovanou výztuţí zajede 2,8 m do sloje (viz obrázek č. 4). Postupně, jak budou 

od spodní části pluhovaného úseku mechanizované výztuţe zajeté 2,8 m do sloje, budou se 

nad vrchní části tohoto úseku odebírat další části TH obloukové výztuţe a pluhovaný úsek 

se bude posouvat směrem k vrchní úvrati. Všechny funkce mechanizované výztuţe (tlačení 

dopravníku, překládka sekcí, utaţení sekce) jsou přepnuty do manuálního reţimu.  
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Obrázek č. 4 Zajetá mechanizovaná výztuž po zapluhování 
 

Zdroj: /8/ Prezentace pro interní potřeby OKD a.s.: _Zapluhování 163902GR.pptx  

 
Obrázek č. 5 Odebraná TH oblouková výztuž a začátek zapluhování 
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Zdroj: /8/ Prezentace pro interní potřeby OKD a.s.: _Zapluhování 163902GR.pptx 

Po celou dobu zapluhování je nutno budovat dřevěné rozepře mezi 

mechanizovanou výztuţ a TH obloukovou výztuţ důlního díla, jako oporu mechanizované 

výztuţe proti ujetí směrem na zával (viz obrázek č. 6).  

 

Obrázek č. 6 Začátek zajíždění mechanizované výztuže 

Zdroj: /8/ Prezentace pro interní potřeby OKD a.s.: _Zapluhování 163902GR.pptx 

Tyto dřevěné rozepře je nutno budovat do té doby, něţ bude mechanizovaná výztuţ zajetá 

2,8 m do sloje a upnuta. Nejsloţitější části této operace je fáze, kdy stropnice sekce je vjeta 

do porubu na vzdálenost cca 0,6 m a musí se zesílit SHZ stojkou zabudovanou pod štít 

mechanizované výztuţe v místě hrany přechodu z důlního díla do sloje. (viz obrázek č. 7). 
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Obrázek č. 7 Zajíždění mechanizované výztuže do sloje 

Zdroj: /8/ Prezentace pro interní potřeby OKD a.s.: _Zapluhování 163902GR.pptx 

 

Srovnání obou variant 

Nastíním zde jen výhody a nevýhody varianty B, protoţe nemá smysl tytéţ 

vlastnosti popisovat i u varianty A, které budou z principu věci opačné. Mezi výhody 

varianty B lze zahrnout především kratší dobu raţby. Nejinak je tomu při náklizu 

mechanizované výztuţe, která se nemusí sloţit před proráţkou a pak pracně smykem 

dopravit ve stísněném prostoru na místo instalace, ale závěsná lokomotiva dopraví 

mechanizovanou výztuţ aţ na místo určení. S tím pak souvisí i vyšší kultura práce, která 

zahrnuje, jednak prostor ve kterém se pracovníci pohybuji, ale i velké procento práce 

zajištěné pomocí mechanizace.  

Zásadní kritérium pro volbu této varianty je pouţitá dobývací technologie. Nemá 

smysl se k této variantě přiklonit, jestliţe bude porub dobýván technologii s pouţitím 

individuální hydraulické výztuţe. I kdyţ plánujeme pouţít mechanizovanou výztuţ, jsme 

prakticky omezení úklonem sloje. Razicí technika pouţívaná k raţbě dlouhých důlních děl 

na Dole Paskov má konstrukčně omezenou dostupnost ve směru raţby na ± 15°. Proto 

v případě většího úklonu musíme volit vţdy variantu klasické proráţky. Mezi další 

nevýhody této varianty, patří zejména vysoké náklady na svorníkování a taktéţ delší čas 

potřebný na zapluhování dobývací soupravy do sloje. Zasvorníkované důlní dílo nevytváří 

plynulý zával, ale podobný problém je s prvním závalem i u klasické proráţky. Pouţitá 

výstroj zůstává bez vyuţití v závalu.   
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Přibliţné ekonomické zhodnocení obou variant přináší následující tabulka č. 1. 

Tabulka je staršího data a byla vyhotovena pro jiný důl, ale pro částečnou orientaci v dané 

problematice plně postačuje. Jak z této tabulky vyplývá, tak ekonomicky je na tom lépe 

varianta B a to o 7,2 % z celkových nákladů pro raţbu a rozjezd porubu. I kdyţ by se dalo 

o některých poloţkách polemizovat (např. poloţka číslo IV. sníţení nákladů o výnos 

z raţby, protoţe z klasické proráţky získáme při raţbě také nějaké tuny uhlí a toto dílo je 

dokonce o 20 cm širší, neţ důlní dílo s TH obloukovou výztuţí. Dále poloţka II. pořízení 

IHV. Na dole Paskov provozujeme poruby s pouţitím IHV, tedy nemusíme nic kupovat a 

v klasické proráţce tyto stojky při raţbě jen zabudujeme a při instalaci zase popleníme a 

vyklidíme z porubu. Nemusí jít tedy na opravu a mohou se dále pouţít na jiném pracovišti. 

Naopak u varianty B se časem po vyzkoušení v praxi můţe zredukovat počet svorníku, 

atd.). Nicméně i kdyţ zohledním všechny faktory, tak ekonomika obou variant bude 

vycházet ± 5 – 10 %. Ale nesporným faktorem pro variantu B je úspora 44 provozních dnů 

a taktéţ uţ zmiňovaná kultura práce.  

Tabulka č. 1 Porovnání obou variant 
 

    (1) Varianta A (2) Varianta B Rozdíl 2-1 

I. Ražba prorážky         

  délka ražby m 182 200 18 

  směny na ražbu počet 3 548 2 401   

  cena za práci Kč 9 402 200 6 363 650   

  materiál na ražbu Kč 2 123 697 3 795 124   

  cena celkem za ražbu Kč 11 525 897 10 158 774   

  náklady celkem za přepočtenou ražbu Kč 12 665 821 10 158 774 -2 507 047 

  nákladovost na 1 metr ražby Kč/m 69 592 50 794   

  doba ražby den 90 66 -24 

II. Pořízení IHV pro metodu klasickou         

  pořízení IHV Kč 4 928 560 0   

  náklady pro porub 2 použití Kč 3 203 564 150 000 -3 053 564 

III. Zvýšení nákladů na energii z delší doby ražby         

  energie za 1 měsíc Kč 100 000 0 -100 000 

IV. Snížení nákladů o výnosy z ražby 1 kol. 1 měsíc   
 

    

  ražba 1 kol. 1 měsíc (70 m = 463 t) Kč 0 -485 687 -485 687 

  celkem bilance ražby Kč 15 969 385 9 823 087 -6 146 298 

V. Svorníkování pro metodu zapluhování   
 

    

  cena za svorníky Kč 0 839 920   

  vrtání svorníků Kč 0 12 997 500   

  lepení svorníku Minova Kč 0 3 385 388   

  náklady celkem za svorníkování Kč 0 5 522 708 5 522 708 

VI. Překliz porubů     
 

  

  směny na překliz, srovnatelné činnosti počet 4 067 3 652   

  směny na překliz přepočtené k délce porubu doba překlizu počet 4 469 3 652   

  doba překlizu den 79 55 -24 

  náklady celkem na překliz Kč 13 868 023 11 332 156 -2 535 867 

VII. Zapluhování a klasický rozjezd   
 

    

  směny celkem počet 538 775   

  počet provozních dnů počet 2 8   

  počet kalendářních dnů počet 5 9 4 

  náklady celkem na rozjezd Kč 2 002 436 2 884 550 882 114 

  Celkem bilance Kč 31 839 844 29 562 501 -2 277 343 

 

Zdroj: /8/ Prezentace pro interní potřeby OKD a.s.: _Zapluhování 163902GR.pptx 
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3.3.2 Návrh přípravy druhého dobývacího bloku 

Pro přípravu druhého dobývacího bloku pro porub 074 707 vyuţiji stávající těţní 

třídu porubu 074 706 jako třídu výdušnou. Jako těţní třída bude slouţit důlní dílo 

č. 074 5252, které zaústím ve staničení 228 m na levém boku výchozí třídy č. 074 7254/1 

pod úhlem 60°. Osa tohoto důlního díla bude vzdálená od osy úvodní třídy určené pro 

tento blok ve vzdálenosti 188 m.   

Raţbu povedu přímým směrem po sloji aţ do vzdálenosti 577 m, kde 

předpokládám štěpení sloje a tím pádem redukci mocnosti sloje aţ na nebilanční vývoj . 

V opačném případě pokračuji s raţbou, aţ na toto štěpení narazím. Po dosaţení tohoto 

štěpení provedu vykrácení délky porubu vyraţením dílčího výchozího kanálu 

č. 074 3707/11 v délce 56 m na pravém boku budoucí těţní třídy pod úhlem 80°, coţ 

odpovídá úklonu porubu ve směru těţby. Tento dílčí výchozí kanál č. 074 3707/11 bude 

slouţit nejprve jako dopravní a větrní cesta a po přiblíţení porubu k tomuto dílu pro 

prodlouţení délky porubu.  Toto štěpení sloje směřující jihozápadním směrem mě znova 

omezí při pokračování v raţbě těţní třídy č. 074 5252/2 vykráceného porubu a tím omezí 

jeho směrnou délku. Raţbu druhé části těţní třídy povedu z dílčího výchozího kanálu, aţ 

do místa, kde znova narazím na ono štěpení. Výskyt předpokládám po vyraţení 306 m.  

Zde těţní třídu ukončím a začnu s raţbou výchozího kanálu č. 074 3707 pro nákliz 

dobývací technologie. Pro tento porub budu navrhovat jako dobývací technologii dobývací 

komplex s mechanizovanou výztuţí, proto jako výchozí kanál navrhuji vyrazit dlouhé dílo 

s TH obloukovou výztuţí, tedy variantu B. Úklon porubu předpokládám 6 – 10°, coţ 

variantu B nevylučuje. Raţbu začnu na pravém boku těţní třídy ve staničení 306 m a 

prorazím ho do důlního díla č. 074 5251 ve staničení 822 m. Výchozí kanál bude mít 

trochu větší pozitivní úklon porubní fronty vzhledem ke směru těţby, a to posunutím 

vrchní úvratě o 34 m od kolmice porubu. Tímto se trať porubového dopravníku prodlouţí o 

cca 4,5 m, coţ jsou 3 ţlaby. Délku tratě porubového dopravníku pak podle potřeby o cca 1-

2 ţlaby vykrátím, abych se dostal s porubní frontou na přijatelný úklon. Posunutím vrchní 

úvratě o cca 34 m směrem na zával vydobudeme o 3265 tun zásob víc oproti kolmému 

umístění výchozího kanálu.  

3.3.3 Návrh přípravy třetího dobývacího bloku 

Pro přípravu třetího bloku pro porub 074 707/1 taktéţ vyuţijí stávající těţní třídu 

sousedního porubu jako třídu výdušnou. Raţbu těţní třídy zaústím ve staničení 45 m na 

levém boku výchozí třídy č. 074 7254/1 pod úhlem 60°. Osová vzdálenost od sousedního 

důlního díla bude 162 m. 

 Raţbu povedu přímým směrem po sloji aţ do vzdálenosti 354 m, kde opět narazím 

na štěpení sloje, jako u porubu č. 074 707, ale tentokrát není moţné zmenšit délku porubu 

a v raţbě pokračovat. Štěpení ostře přechází celým porubem od těţní třídy po úvodní, proto 

zde směrnou délku ukončím a začnu s raţbou výchozího kanálu.  

Úklon porubu předpokládám 0 – 5°, coţ nevylučuje variantu B, ale z důvodu malé 

směrné délky porubu (těţní třída 350 m, mínus ochranný pilíř základny), navrhuji zde 

pouţít variantu A. Raţbu začnu na pravém boku těţní třídy ve staničení 354 m a prorazím 

ho do důlního díla č. 074 5252 ve staničení 306 m. Paralelně s předchozím porubem bude 

mít tento taktéţ větší pozitivní úklon ve směru těţby. Posunutím vrchní úvratě o cca 38 m 
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směrem na zával vydobudeme o 4447 tun zásob víc oproti kolmému umístění výchozího 

kanálu.  

3.4 Technologie ražení 

Všechna důlní díla budou raţena klasickou razicí technologií [6], jejíţ operační 

cyklus je tvořen čtyřmi dílčími fázemi. Operační cyklus je stejný jak při raţbě důlního díla 

vyztuţeného TH obloukovou výztuţí, tak proráţky. Před samotnou raţbou bude pro kaţdé 

důlní dílo vypracován samostatný technologický postup.  

V první fázi se provede vyvrtání vývrtů pomoci vrtacího vozu DH-DT 1 od firmy 

Deilmann-Haniel mining systems GmbH. U klasické proráţky se na vývrty pouţije ruční 

vzduchová vrtačka, typ PVN 42B.  Způsob vrtaní je rotační s mechanickým vynášením 

uhelné drtě pomocí šnekového vrtného nářadí. 

Druhá fáze zahrnuje trhací práci, která musí být provedena v souladu 

s bezpečnostními předpisy.  

Při třetí fázi naloţíme rozpojenou horninu a odtěţíme ji. Pro nakládání rozpojené 

rubaniny pouţijí hydraulický nakladač s bočním výklopem DH-L 1200 taktéţ od firmy 

Deilmann-Haniel mining systems GmbH a v klasické proráţce škrabákový nakladač typ 

VPR 2000 s přímým nakládáním na hřeblový dopravník. Rozpojenou horninu budu 

nakládat na hřeblový dopravník TH 601S umístěný přímo v čelbě raţeného důlního díla 

nebo pod proráţkou. Tento hřeblový dopravník bude navazovat na pásovou odtěţovací 

linku tvořenou pásovými dopravníky TP630 A. Odtud bude rozpojena hornina pokračovat 

na centrální odtěţení, které dopraví rozpojenou horninu do skipového zásobníku. 

Poslední fázi je vyztuţování důlního díla. Všechna důlní díla budou vyztuţena 

ocelovou obloukovou výztuţi v profilu SP 14, váhového stupně TH-29. V případě, ţe důlní 

dílo bude vyuţito dvakrát nebo bude slouţit jako výchozí kanál pro variantu B, bude pouţit 

profil SP 16 stejného váhového stupně.  

Tabulka č. 2 Parametry výztuže profilu SP 
 

Profil Výška Šířka 
Světlý 

průřez 

Počet 

dílu 

SP 12/TH29 3760 ±75 5240 ±105 15,1 4 

SP 14/TH29 4000 ±80 5580 ±115 17,4 4 

SP 16/TH29 4240 ±85 5920 ±120 19,7 4 

SP 16/TH34 4240 ±85 5920 ±120 19,7 5 

SP 19/TH29 4620 ±95 6280 ±125 22,6 5 

SP 19/TH34 4620 ±95 6280 ±125 22,6 6 

SP 26/TH34 5000 ±100 6640 ±135 25,8 6 

SP 30/TH34 5380 ±110 7000 ±110 29 6 

 
Zdroj: Odbor technologie a plánování dolu Paskov 
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Vzdálenost mezi oblouky TH výztuţe, dle výpočtu a zkušenosti z podobných 

důlních děl, bude 0,8 m. V místech zvýšených tlaků a tektonických poruch se zmenší na 

0,5 m. Výztuţ bude stavěna do hnízd na ocelové patky. Jednotlivé komplety obloukové 

výztuţe budou spojeny mezi sebou 5 kusy rozpínek, pro zachování rozteče mezi 

jednotlivými komplety. Paţení stropů bude provedeno ocelovými síty typu MIDO 

kladenými bez mezer přes sebe, aby vytvořily souvislou vrstvu. Boky díla budou paţeny 

tahokovem. Ještě před instalaci paţení stropů bude prováděna instalace svorníkového 

systému Hilti One Step mezi jednotlivé oblouky ocelové důlní výztuţe s roztečí 1 m. 

Prostor mezi horninovým masívem a paţením bude vyplněn hlušinou. Uprostřed díla bude 

veden stropní tah z tyčí profilu K-24, který bude k obloukové výztuţi připevněn háky. 

Svorníkový systém Hilti One Step je dvouplášťová dutá svorníková tyč obsahující 

lepicí ampule a je zakončena vrtacím dlátem. Po zavrtání svorníku se přepojením 

výplachové vody z pláště do dovnitř svorníku, kde jsou lepicí ampule, zajistí promísení 

lepicích sloţek a vytlačení lepicí směsi přes vrtné dláto ven ze svorníku do prostoru mezi 

svorník a horninový masív, čímţ dojde k ukotvení svorníku v masívu. Opačný konec 

svorníku je opatřen maticí a podloţkou, která zajišťuje opěrnou plochu pro horninový 

masív. 

 
Obrázek č. 8 Řez svorníkem Hilti One Step 

 

Zdroj: /7/ Technická dokumentace dodána výrobcem. Odbor technologie a plánování dolu Paskov 

Výchozí kanál bude zajišťován tyčemi profilu K 24 kladenými na strop díla. Tyto 

tyče budou uprostřed díla zajištěny hydraulickými stojkami v počtu dvou kusů na kaţdou 

tyč a na obou koncích tyčí, po obvodu důlního díla budou zajištěny stojkami z dřevěné  

kulatiny o minimálním průřezu 15 cm. Prostor mezi jednotlivými tahy tyči profilu K 24 

bude prokládán dřevěnými odkory a proti zamezení pohybu těchto tahů do stran bude mezi 

ně kladeno 5 kusů dřevěných rozpínek.  (Viz. obrázek č.2) 
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3.4.1 Výpočet hustoty obloukové výztuže 

Výpočet byl proveden pomoci programu „Dimenzování výztuţe dlouhých důlních 

děl“ pouţívaného na Dole Paskov k tomuto účelu. V rozsahu této práce není prostor pro 

výpočty všech důlních děl, proto jsem provedl výpočet jen pro jedno dílo. Vybral jsem si 

důlní dílo č. 074 5251, které bude mít největší nároky na stabilitu, protoţe je určeno pro 

dvojí pouţití a při druhém pouţití bude zatíţeno přídatným napětím jiţ vydobytého 

porubu.  

Dimenzování podpěrné obloukové výztuže 
 
Důl: Paskov 

Závod: Staříč 

Datum výpočtu: 19. 2. 2013 

Vypracoval: Muta Jaroslav 

Staničení chodeb-úseku: 10 – 800 

Překop/chodba: chodba     074 5251   

Mocnost sloje: 1,1 m 

 

 Parametry díla 
  

 Ţivotnost: 2 aţ 5 let Součinitel zatíţení  n1: 1,1 

 Typ díla: dlouhé dílo Součinitel zatíţení  n2: 1,0 

 Profil_1: SP 16 Šířka díla_1:  5,92 m 

  Výška díla_1:  4,24 m 

 Součinitel ovlivnění:  1,5*1 

 Hloubka díla: 1200 m Efektivní hloubka: 1800 m 

 

 Parametry horniny 

 

 Nadloţí: opoţděné Empirický součinitel C:  47,5 

 Počet vrstev: 1 Součinitel vrstevnatosti:  1 

 Red. Pevnost: 80 [MPa] Objemová tíha:  24,5 [kN/m
3
] 

 

 hornina  mocnost  pevnost  měr. hm.  

    typ     [m]   [MPa]  [kg/m
3
]  

 

 sz. pískovec    11,84     80    2500 

 

 Dimenzování podpěrné výztuže 

 

 Typ výztuţe: TH 29 Normové zatíţení:  105,86 kN/m
2
 

 Vzdálenost výztuţí: 0,77 m Výpočtové zatíţení:  116,45 kN/m
2
 

 

 Výpočet přitížení 

 

 Koef. přitíţení předp. tlaků: 2,1 Přitíţení v předpoli:  52,44 kN/m
2 

 Koef. nakypření: 1,1 Přitíţení při průchodu:  76,56 kN/m
2
 

 Dobývaná mocnost: 1,1 m Celkové zatíţení:  193,01 kN/m
2
 

 Úhel zavalování:  65° Vzdálenost výztuţí: 0,47 m 
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Z výše uvedeného výpočtu vyplývá, ţe vzdálenost jednotlivých oblouku ocelové 

výztuţe má být 0,47 m, coţ je pod minimální roztečí výztuţe, která je 0,50 m. V tomto 

případě je moţno pouţít vyšší váhový stupeň obloukové výztuţe nebo pouţit stávající 

výztuţ a zesílit stabilitu díla pomocí svorníkové výztuţe. U vyššího váhového stupně 

rozteč jednotlivých oblouku výztuţe dle výpočtu vychází na 0,56 m, coţ mi dává  jen 

minimální rezervu. Proto ze zkušenosti z podobných důlních děl volím variantu 

s dodatečnou svorníkovou výztuţí. 

 Pro aplikaci svorníkové výztuţe jsem provedl prognózu konvergence důlního díla 

programem „Conversys“, který je dostupný jen jako on-line verze na www.conversys-

online.com. (Viz příloha č. 5) Jako vstupní hodnoty jsem zadal rozteč obloukové výztuţe 

0,8 m a instalaci dřevěných hráni systému LINK N´ LOCK šíře 1,2 m, která bude uvnitř 

zaplavena cementopopílkovou směsi. Ostatní parametry jsou shodné s výpočtem hustoty 

obloukové výztuţe. 

Z výše uvedeného výpisu vyplývá, ţe z původní projektované výšky důlního díla 

4600 mm (bez výztuţe), dojde ke konvergenci mezi stropem a počvou důlního díla při 

raţbě o 189 mm na výšku 4411 mm. Při průchodu porubu dojde k další konvergenci o 639 

mm na celkovou výšku 3772 mm. Ve vzdálenosti 300 m za porubem bude konvergence 

dalších 1204 mm na celkovou výšku 2568 mm. Při průchodu druhého porubu bude celková 

výška důlního díla uţ jen 1427 mm a to sníţením o konvergenci 1141 mm. Zde bude před 

postupujícím porubem prováděna přibírka počvy o 0,6 – 0,8 m. 300 m za druhým porubem 

bude teoretická výška důlního díla bez přibírky počvy 351 mm, coţ uţ mě nezajímá, 

protoţe za tímto porubem bude důlní dílo pleněno.  

  

http://www.conversys-online.com/
http://www.conversys-online.com/
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4 Dobývání připravených zásob s návrhem 
technologie 

Jako dobývací metodu u prvních dvou porubů volím směrné stěnování z pole na 

řízený zával s pouţitím mechanizované výztuţe. U třetího porubu vzhledem k jeho směrné 

délce volím taktéţ směrné stěnování z pole na řízený zával, ale s pouţitím individuální 

hydraulické výztuţe [1,5]. 

4.1 Návrh dobývaní prvního dobývacího bloku 

Jako první začnu dobývat porub č. 074 706. U tohoto porubu jsem zvolil pro 

rozjezd variantu B., coţ bude nejtěţší fáze celého dobývacího procesu. Jak jsem jiţ psal 

v odstavci 3.3.1., rozjezd porubu bude proveden zapluhováním dobývací soupravy do sloje 

na levém boku výchozího důlního díla, z pohledu směru raţby. Zapluhování se provede 

postupně po úsecích dlouhých 23 kusů mechanizované výztuţe a tento úsek se bude 

postupně posouvat od spodní úvratě směrem k horní. Po zapluhování celé dobývací 

soupravy začnu dobývat.  

Porubní fronta má negativní úklon ve směru těţby, proto musím z počátku dobývací 

práce soustřeďovat hlavně do spodní poloviny porubu, tak abych porubní frontu nejprve 

dostal na kolmici a pak na mírně pozitivní úklon. Přitom budu muset vykrátit trať 

porubového dopravníku asi o tři ţlaby. V průběhu dobývacích prací předpokládám místně 

problémy s důlními tlaky spojenými s hloubkou uloţení sloje, hlavně na přilehlá dlouhá 

důlní díla a problémy se štěpením sloje, které lemuje úvodní třídu ve větší části její délky a 

částečně zasahuje i do porubu v prvních metrech po rozjezdu. Porub bude v průběhu svého 

postupu procházet šesti ochrannými pásmy průzkumných vrtů. Dle těchto vrtů se bude 

mocnost uhlí pohybovat od 80 cm při rozjezdu, přes 150-160 cm v průběhu dobývacích 

prací aţ po 105 cm na konci porubu a úklon porubu bude mezi 0 a 2°.  

Výdušná třída č. 074 5250 se bude za postupujícím porubem plenit. Těţní třída 

č. 074 5251 bude v prvních cca 80 metrech taktéţ pleněna a od staničení 830 m bude 

zachována pro porub č. 074 707 jako třída úvodní. Z důvodu dvojího pouţití bude na této 

těţní třídě před postupujícím porubem aplikováno prolepování přímého nadloţí sloje 

injektáţními vrty pomocí injektáţních svorníků IB typu R32N délky 3 m a dvousloţkové 

lepící pěny Rkdur a Rkdol. Ve výklenku v závalové části bude stavěná hráň systému LINK 

N´ LOCK šíře 1,2 m, která bude uvnitř zaplavena cementopopílkovou směsi. 

Porub bude ukončen vrchní úvrati ve staničení 60 m, coţ je velikost ochranného 

pilíře kolem základny č. 074 7254/2. Spodní úvrať ukončím ve staničení 103 m. Dle místní 

situace můţu pokračovat s těţbou aţ k ochrannému pilíři ve staničení 60 m, ale porub bude 

uţ ve staničení 103 m o 60 m popředu oproti kolmici a uţ i tehdy bude časově náročné 

v krátkých intervalech prodluţování porubového dopravníku, nehledě na křivku porubní 

fronty. 
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4.2 Návrh dobývaní druhého dobývacího bloku 

Druhý v pořadí bude sousední porub č. 074 707. Zde jsem taktéţ pro rozjezd volil 

variantu B. Rozjezd a zapluhování dobývací soupravy bude postupovat analogický 

s porubem č. 074 706. 

U tohoto porubu je porubní fronta s pozitivním úklonem ve směru těţby, ale větším 

neţ je potřeba, proto budu z počátku dobývací práce soustřeďovat do vrchní poloviny 

porubu. Taktéţ u tohoto porubu předpokládám místně problémy s důlními tlaky spojenými 

s hloubkou uloţení sloje a problémy se štěpením sloje, které na rozdíl od předešlého 

porubu lemuje jeho těţní třídu, proto zde došlo k redukci délky porubu. Toto štěpení 

s postupem porubu odstupuje od této třídy a je tedy moţno porub prodlouţit. Po odrubání 

cca 300 metrech směrné délky najedu spodním pohonem do dílčího výchozího kanálu 

č. 074 3707/11, kde dojde k prodlouţení dopravníku o cca 56 m a zapojení mechanizované 

výztuţe a postupnému zapluhování této prodlouţené části.   

Porub bude v průběhu svého postupu procházet pěti ochrannými pásmy 

průzkumných vrtů. Dle těchto vrtů se bude mocnost uhlí pohybovat od 80 cm při rozjezdu, 

přes 150-160 cm v průběhu dobývacích prací aţ po 134 cm na konci porubu a úklon 

porubu bude mezi 6 a 10°. 

Úvodní třída č. 074 5251 a těţní třída č. 074 5252/2 budou za postupujícím 

porubem pleněny. Těţní třída č. 074 5252 bude v prvních cca 270 metrech taktéţ pleněna a 

od staničení 310 m bude zachována pro porub č. 074 707/1 jako třída úvodní. Z důvodu 

dvojího pouţití bude postupováno analogický s důlním dílem č. 074 5251. Taktéţ ukončení 

porubu bude analogický s předešlým porubem, jen spodní úvrať ukončím ve staničení 

106 m. 

4.3 Návrh dobývaní třetího dobývacího bloku 

Jako poslední budu dobývat porub č. 074 707/1. Z důvodu jeho krátké směrné 

délky jsem zde pro rozjezd zvolil variantu A. Rozjezd porubu zahrnuje jen vyraţení 

pilířových dřevěných stojek pluhovým tělesem. 

U tohoto porubu je taktéţ porubní fronta s větším pozitivním úklonem ve směru 

těţby, proto i zde budu z počátku dobývací práce soustřeďovat do vrchní poloviny porubu. 

Předpokládám místně problémy s důlními tlaky spojenými s hloubkou uloţení sloje a 

problémy se štěpením sloje jen při rozjezdu porubu v okolí spodní úvratě.  

Porub bude v průběhu svého postupu procházet jen jedním ochranným pásmem 

průzkumného vrtu. Dle tohoto vrtu se bude mocnost uhlí pohybovat okolo 130 cm a úklon 

porubu předpokládám mezi 0 a 5°. 

Obě dvě třídy budou za postupujícím porubem pleněny. Taktéţ ukončení porubu 

bude analogický s předešlými poruby, jen spodní úvrať ukončím ve staničení 87 m. 
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4.4 Technologie dobývání [4,5] 

Pro variantu A jsem zvolil pluhovou dobývací soupravu PL 82 s podporubovým 

dopravníkem TH 700 a drtičem DU 2 – P2 vše od firmy Ostroj a.s., napojeného na 

pásovou odtěţovací linku s dopravníky TP 630A. Zajišťování porubu bude pomoci 

individuální hydraulické výztuţe. 

U varianty B jsem zvolil kluzný pluh GH 9-38VE/5.7N od firmy Bucyrus Europe GmbH. 

Porubový dopravník GH PF 4/932 od téţe firmy a podporubový dopravník DH 830 S od 

firmy Ostroj a.s. s drtičem DLB 1000 K od firmy ITIEN-BRIEDEN Nerger GmbH. 

Podporubový dopravník bude napojen stejně jako u varianty A. Zajištění porubu bude 

pomocí štítové výztuţe  GLINIK 06/15 PozS.  

4.4.1 Výpočet potřebného odporu výztuže porubu  

 

Potřebný odpor výztuže 

𝑅𝑃𝑜 = 𝛾𝑜 · 𝑚𝑠 · 𝑘𝑂𝑍 · 𝑘𝑍 · 𝑘𝑆 ·
1

𝑘−1
= 𝛾𝑜 · 𝑘𝑂𝑍 · 𝑘𝑍 · 𝑘𝑆 · 𝐸𝐹    𝑘𝑁 · 𝑚−2  [3] 

 

𝑅𝑃𝑜 = 𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑛ý 𝑜𝑑𝑝𝑜𝑟 𝑣ý𝑧𝑡𝑢ž𝑒  𝑘𝑁 · 𝑚−2   

𝛾𝑜 = 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑚𝑜𝑣á 𝑡í𝑎 𝑜𝑟𝑛𝑖𝑛 𝑣 𝑛𝑎𝑑𝑙𝑜ží = 26,0  𝑘𝑁 · 𝑚−2   

𝑚𝑠 = 𝑚𝑜𝑐𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑑𝑜𝑏ý𝑣𝑎𝑛é 𝑠𝑙𝑜𝑗𝑒 = 1,1  𝑚  

𝑘𝑂𝑍 = 𝑠𝑜𝑢č𝑖𝑛𝑖𝑡𝑒𝑙 𝑣𝑙𝑖𝑣𝑢 𝑜𝑝𝑜žď𝑜𝑣á𝑛í 𝑧á𝑣𝑎𝑙𝑢  −  

𝑘𝑍 = 𝑠𝑜𝑢č𝑖𝑛𝑖𝑡𝑒𝑙 𝑣𝑙𝑖𝑣𝑢 𝑧𝑝ů𝑠𝑜𝑏𝑢 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑎𝑐𝑒 𝑣𝑦𝑑𝑜𝑏𝑦𝑡ý𝑐 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡𝑜𝑟 = 1  −  

𝑘𝑆 = 𝑠𝑜𝑢č𝑖𝑛𝑖𝑡𝑒𝑙 𝑣𝑙𝑖𝑣𝑢 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑛𝑜𝑠𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑣𝑟𝑠𝑡𝑒𝑣 = 0,5  −  

𝑘 = 𝑠𝑜𝑢č𝑖𝑛𝑖𝑡𝑒𝑙 𝑛𝑎𝑘𝑦𝑝ř𝑒𝑛í 𝑜𝑟𝑛𝑖𝑛 = 1,17  𝑚   

 

Součinitel vlivu opožďování závalu 

𝑘𝑂𝑍 = 1 +
𝑥+0,5·𝐸𝐹 ·tg 𝛿

𝑙
 −  [4] 

 

𝑥 = 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟 𝑡𝑦𝑝𝑢 𝑛𝑎𝑑𝑙𝑜ží = 0,5  –   

𝛿 = 𝑧á𝑙𝑜𝑚𝑜𝑣ý ú𝑒𝑙 = 40  °  

𝑙 = 𝑑é𝑙𝑘𝑎 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡𝑜𝑟𝑢 = 4,5  𝑚  

 

𝑘𝑂𝑍 = 1 +
𝑥+0,5·𝐸𝐹 ·tg 𝛿

𝑙
= 1 +

0,5+0,5·6,47·tg 40

4,5
= 1,71  –    
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Výška efektivního nadloží 

𝐸𝐹 =
𝑚𝑠

𝑘−1
=

1,1

1,17−1
= 6,47  𝑚  [5] 

 

𝑅𝑃𝑜 = 26 · 1,71 · 1 · 0,5 · 6,47 = 144   𝑘𝑁 · 𝑚−2   

4.4.2 Výpočet hustoty výztuže 

 

Potřebná hustota výztuže 

𝑃𝑂 =
𝑅𝑃𝑜

𝑈𝐽 ·𝑘𝑏𝑒𝑧𝑝
  𝑘𝑠 · 𝑚−2  [6] 

 

𝑈𝐽 = ú𝑛𝑜𝑠𝑛𝑜𝑠𝑡 IHV 𝑗𝑚𝑒𝑛𝑜𝑣𝑖𝑡á = 400  𝑘𝑁  

𝑘𝑏𝑒𝑧𝑝 = 𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑏𝑒𝑧𝑝𝑒č𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑝ř𝑖 𝑏𝑢𝑑𝑜𝑣á𝑛í = 0,8  –   

 

𝑃𝑂 =
144

400·0,8
= 0,45  𝑘𝑠 · 𝑚−2   

 

Skutečná hustota výztuže 

SK =
n

r·(l+p)
  𝑘𝑠 · 𝑚−2  [7] 

 

𝑛 = 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝐼𝐻𝑉 𝑣 𝑡𝑎𝑢 = 3(4)  𝑘𝑠  

𝑟 = 𝑟𝑜𝑧𝑡𝑒č 𝑠𝑡𝑟𝑜𝑝𝑛𝑖𝑐𝑜𝑣ý𝑐 𝑡𝑎ů = 0,8  𝑚  

𝑙 = 𝑑é𝑙𝑘𝑎 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡𝑜𝑟𝑢 = 4,5  𝑚  

𝑝 = šíř𝑘𝑎 𝑝𝑜𝑘𝑜𝑠𝑢 = 1  𝑚  

 

SK =
3

0,8·(4,5+1)
= 0,68  𝑘𝑠 · 𝑚−2   

 

Skutečná hustota výztuţe je větší neţ potřebná hustota výztuţe, takţe je splněn poţadavek 

na potřebnou hustotu výztuţe. 
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4.4.3 Instalovaný odpor výztuže 

 

Individuální hydraulická výztuž 

𝑅𝑖𝑛𝑠𝑡 = SK · 𝑈𝐽 · 𝑘𝑏𝑒𝑧𝑝 = 0,68 · 400 · 0,8 = 217,6  𝑘𝑁 · 𝑚−2  [8] 

 

Mechanizovaná výztuž (z dokumentace) 

𝑅𝑖𝑛𝑠𝑡 = 482 − 666  𝑘𝑁 · 𝑚−2  

 

Z výše uvedených výpočtu vyplývá, že instalovaný odpor výztuže i hustota budování 

odpovídá potřebným podmínkám.  
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5 Návrh větrání a řešení bezpečnosti při 
podpatrovém dobývání 

Všechna raţena dlouhá důlní díla budou větrána separátně, foukacím systémem, za 

pouţití poddajných nevyztuţených luten o průměru 1000 mm, v případě klasické proráţky 

o průměru 630 mm, a kombinovaného ventilátoru příslušné velikosti umístěném v 

průchodním větrním proudu. V případě větrání raţby proráţek bude tento lutnový tah 

napojen na stávající separátní větrání. 

5.1 Větrání 

5.1.1 Samostatné větrní oddělení 

Otvírkou a vyraţením základny vznikne samostatné větrní oddělení (SVO) pro 

přípravu a dobývání porubních bloků. Toto SVO začíná na odbočce důlních děl č. 2252/7 x 

2260/2 a končí na odbočce důlních děl č. 080 7254 x 2253/1. Objemový průtok větrů 

proudící tímto SVO bude 960  𝑚3 · 𝑚𝑖𝑛−1 . 

5.1.2 Vedení větrů 

Úvodní čerstvé větry budou vedeny z úrovně 5. patra po překopech č. 2052 a 2252, 

2252/4, 2252/7, 2260/2 na základnu 074 7254/1 a dále do projektovaných porubů (viz 

příloha č. 1). Pro první dobývaný porub 074 706 je navrţeno kanonické schéma. (viz 

příloha č. 6). 

Výdušné větry pak k výdušné jámě na 4. patře z výchozí třídy č. 074 7254/2 po 

důlních dílech č. 2253/3, 2253/2, 2253/1, 080 7254, 080 6250, 084 7254/2, 084 7254/1, 

084 7254, 082 7242/5, 082 7242/4, 082 7242/31, 082 7242/3, 082 7242/2, 082 7242 a odtud 

pak paralelně dvěma větvemi po 082 7240/1 a 2042/13 a současně po 082 7242/6 a 2042/9. 

5.1.3 Větrní izolační objekty 

Na výchozí třídě mezi úvodní a výdušnou třídou budou umístěny dva hrázové 

objekty s hrázovými dveřmi a s průvětrníkem o průměru 500 mm, aby bylo moţno 

regulovat objemový průtok větrů procházející hrázovými objekty pro pomocný foukací 

lutnový tah na výdušné třídě. 

5.1.4 Výpočet množství větrů 

Pro výpočet objemového průtoku větrů jsem pouţil křivku plynodajnosti z porubu 

ve stejné sloji a to z porubu 074 696/1. Při plánované těţbě 1000 t denně a účinnosti 

degazace 50 %, vychází plynodajnost na 10 200  𝑚3𝐶𝐻4 · 24−1 . Větrání je systémem 

„U“. Na výdušné straně porubu bude aplikováno přivětrávání pomoci ventilátoru a 

poddajných nevyztuţených luten. Ventilátor bude umístěn v čerstvých větrech a lutnový 

tah bude veden výdušnou třídou aţ nad porub, coţ zvýší průtok větrů o 180  𝑚3 · 𝑚𝑖𝑛−1  a 

tím pádem eliminuje tvorbu metanových vrstev. (viz výpočet dle vzorce 10) 
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Výpočet koncentrace metanu v porubu 

 
Tabulka č. 3 Profily a parametry větrů v důlních dílech 

  

Druh díla Číslo díla Profil Q (m
3
.s

-1
) S (m

2
) v (m.s

-1
) 

Úvodní třída 074 5251 SP 16 11 19,7 0,56 

Porub 074 706 1,10 11 3,1 3,55 

Výdušná třída 074 5250 SP 14 14 17,4 0,8 

 

c =
PD − PD ·η 

14,4·QC
  %  [9] 

 

𝑐 = 𝑘𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑢  %  

𝑃𝐷 = 𝑝𝑙𝑦𝑛𝑜𝑑𝑎𝑗𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑝𝑜𝑟𝑢𝑏𝑢 = 10 200  𝑚3𝐶𝐻4 · 24−1  

𝜂 = úč𝑖𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑑𝑒𝑔𝑎𝑧𝑎𝑐𝑒 = 0,5   −  

QC = celkové množství větrů v porubu = 660  𝑚3 · 𝑚𝑖𝑛−1  

 

c =
10200− 10200·0,5 

14,4·660
= 0,54  %   

 

Výpočet koncentrace metanu na výdušné třídě 

 

c =
PD − PD ·η 

14,4·QC
  %   

 

𝑐 = 𝑘𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑢  %  

𝑃𝐷 = 𝑝𝑙𝑦𝑛𝑜𝑑𝑎𝑗𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑝𝑜𝑟𝑢𝑏𝑢 = 10 200  𝑚3𝐶𝐻4 · 24−1  

𝜂 = úč𝑖𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑑𝑒𝑔𝑎𝑧𝑎𝑐𝑒 = 0,5   −  

 

QC = celkové množství větrů na VT = 840  𝑚3 · 𝑚𝑖𝑛−1  

 

c =
10200− 10200·0,5 

14,4·840
= 0,42  %   
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Minimální potřebná rychlost větrů 

 

v =  
1

3
· c ·  S

2 
  𝑚 · 𝑠−1  [10] 

 

𝑐 = 𝑘𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑢 𝑛𝑎 𝑉𝑇  %  

𝑆 = 𝑝𝑟ůř𝑒𝑧 𝑑ů𝑙𝑛í𝑜 𝑑í𝑙𝑎 = 17,4  𝑚2  

v = potřebná rychlost větrů na VT  𝑚 · 𝑠−1  

 

v =  
1

3
· 0,42 ·  17,42 

= 0,77  𝑚 · 𝑠−1   

 

Podmínka je splněna, na VT třídě je rychlost větrů 0,8  𝑚 · 𝑠−1  

 

Stanovení čísla vrstvení metanových vrstev 

 

s =  
24·v2

c·  S
2

3
  −  [11] 

 

𝑐 = 𝑘𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑢 𝑛𝑎 𝑉𝑇  %  

𝑆 = 𝑝𝑟ůř𝑒𝑧 𝑑ů𝑙𝑛í𝑜 𝑑í𝑙𝑎 = 17,4  𝑚2  

v = rychlost větrů na VT = 0,8  𝑚 · 𝑠−1  

 

s =  
24·0,82

0,42·  17,42

3
= 2,07 −   

 

s > 2 – je splněna podmínka proti nebezpečí vzniku metanových vrstev 

5.1.5 Degazace 

V návaznosti na poruby 074 696 a 074 697 je předpokládaná plynodajnost v této 

oblasti 10 200  𝑚3𝐶𝐻4 · 24−1  při plánované těţbě 1000 t denně a účinnosti degazace 

50 %. Z tohoto důvodu bude při raţbě dlouhých důlních děl prováděna pokládka 

degazačního potrubí, které bude vyuţito při degazaci dobývaných porubních bloků. 

Degazační vrty budou vrtány vţdy ve dvojicích na výdušné třídě ve vzdálenosti 20m od 

sebe a na těţní třídě jednotlivé vrty ve vzdálenosti 25 m od sebe. Tyto vrty budou napojené 

na jiţ poloţené degazační potrubí.  
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5.2 Bezpečnostní opatření [9,10] 

Stěţejním předpisem, který řeší problematiku bezpečnosti práce v podzemí a 

kterým se zde budu zabývat, je VYHLÁŠKA Českého báňského úřadu č.22/1989 Sb. o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a 

při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí v platném znění. Protoţe Důl Paskov je 

zařazen mezi doly s nebezpečím průtrţí uhlí a plynů, důleţité je zde taktéţ Rozhodnutí 

OBÚ v Ostravě č. j. 3895/2002. 

5.2.1 Nebezpečí výbuchu plynů a prachu  

Z hlediska protivýbuchové prevence budou v raţených důlních dílech rozmístěny 

protivýbuchové uzávěry a zařízení pro izolaci větrních proudu, rozmístěný hasicí 

prostředky, instalován důlní poţární vodovod, zneškodňován uhelný prach, budou střeţené 

pásové linky, vše v souladu s ustanoveními Vyhlášek ČBÚ č.22/1989 Sb., 4/1994 Sb., 

10/1994 Sb. a 361/2009 Sb. v platných zněních.   

Bude prováděna stálá kontrola koncentrace CH4 a CO kontinuálními analyzátory 

ve smyslu Vyhlášek ČBÚ č. 22/1989 Sb. a č. 165/2002 Sb. v platných zněních. Rozmístění 

jednotlivých čidel bude uvedeno v provozní dokumentaci pracovišť, a vyznačeno v 

mapové části havarijního plánu. 

5.2.2 Samovznícení uhlí  

Náchylnost uhlí k samovznícení se vyhodnocuje dle Směrnice 05/2009 gen. ředitele 

OKD a.s. ve smyslu § 187 vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb., v platném znění a Čl. 27 

Rozhodnutí OBÚ v Ostravě, spis. zn.: S 0300/2008-6-68/Ing.Kp/Pe ze dne 25. 11. 2008. 

Na dole Paskov pak pouze pro poruby a vypočtená náchylnost je vţdy pod hranicí danou 

směrnicí, není tedy realizováno ţádné opatření.  

5.2.3 Průvaly vod a bahnin 

Rozhodnutím OBÚ v Ostravě zn.3916/1994-60-Ing.H/Ml ze dne 28. 2. 1995 byl 

Důl Paskov přeřazen do kategorie „ bez nebezpečí průvalu vod“. 

5.2.4 Opatření při průchodu ochranných pásem průzkumných vrtů 

Zjisti-li osádka vlhnutí čelby, nadloţí nebo výtok vody z puklin popřípadě z vývrtů 

musí neprodleně opustit pracoviště, toto pracoviště znepřístupnit a vše nahlásit inspekční 

sluţbě podniku. 

5.2.5 Odvodnění 

V oblasti dobývaného porubu se v jeho nadloţí nacházejí vyrubané prostory ve sloji 

080 (22b). Vzdálenost těchto prostor je cca 70-90 m. Přítomnost zvodnělých horizontů se 

v této oblasti nepředpokládá. Pouze v blízkosti tektonických poruch lze očekávat pouze 

průsaky důlních vod.  
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Pro odvodnění přítoků provozní a případně důlní vody bude na pásových třídách 

poloţeno odvodňovací potrubí Js 100, kterým bude voda odčerpávána do čerpací stanice 

na 5. patře. 

5.2.6 Ochrana proti nebezpečí průtrží uhlí a plynů 

Sloj 074 (21a) je zařazena ve 2. stupni nebezpečí průtrţí uhlí a plynů, proto je při 

raţbě a dobývání nutno dodrţovat Rozhodnutí OBÚ v Ostravě č. j. 3895/2002. Na ochranu 

pracovníků před účinky případné průtrţe uhlí a plynů, bude kaţdý pracovník vybaven 

izolačním sebezáchranným přístrojem a prokazatelně seznámen s jeho uţíváním.  

 

Příznaky průtrží uhlí a plynu  

Dle Rozhodnutí OBÚ Ostrava č. j. 3895/2002 se za příznaky průtrţe povaţují:  

- prudký výhoz mnoţství uhlí většího neţ ½ tuny, současné zvyšování koncentrace CH4,  

- viditelné vytlačování uhlí z pilíře, náhlý zvýšený tlak na výztuţ,  

- rány různé intenzity ve sloji a horninovém masívu,  

- pulzovité vyfoukávání drtě z vrtů,  

- vytlačování soutyčí z vrtu,  

- svírání soutyčí za současného praskání ve sloji,  

- náhlá zvýšená exhalace CH4,  

- průtrţ uhlí a plynu můţe vzniknout i bez předchozích příznaků.  

 

Opatření při průtržích uhlí a plynu  

- osádka urychleně opustí raţené dílo a informuje IS,  

- musí být provedena kontrola koncentrace CH4 v místě spojení výdušných větrů ze 
separátně větraného důlního díla do PVP. V případě překročení koncentrace CH4 2,0% 

musí být odvoláni všichni pracovníci z ohroţených oblastí,  

- znepřístupní důlní dílo a odebere se záchrannou cestou k jámě dle přílohy 
technologického postupu - Havarijního plánu,   

 

Prevence průtrže uhlí a plynu  

Dle technologického postupu bude prováděno prognózní měření tlaku plynu a 

desorpce a poměrná změna mocnosti sloj. Na základě tohoto měření, při překročení daných 

hodnot musí být pro vytvoření dostatečné a souvislé zóny potřebného sníţení napětí v 

předpolí důlního díla pouţito některé z níţe uvedených metod:  

A. odlehčovací trhací práce v uhlí (OdTP)  

B. otřasná trhací práce (OTP)  

C. odlehčovací práce v plošné zóně  
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5.2.7 Důlní otřesy  

S ohledem na skladbu nadloţí, které je tvořeno periodicky se opakujícími vrstvami 

jílovců, prachovců a pískovců v malých mocnostech, a které nemají schopnost kumulovat 

energii, jsou sloje v celém dobývacím prostoru OKD, a.s., Dolu Paskov podle výnosu 

ČBÚ č. j. 1498/90 zařazeny jako sloje bez nebezpečí vzniku důlních otřesů.  

5.2.8 Jiných nebezpečných jevů  

Opatření v místech se zvýšenými tlaky 

V místech zvýšených tlaků na výztuţ budou pod souvislý tah z tyčí K-24 stavěny 

stojiny z tyčí profilu K-24, sloţené ze dvou dílu spojené 2 ks šroubu. Stojiny budou 

stavěny na ţelezniční praţce a zajištěny proti neţádoucímu posunu dřevěnou vloţkou.  

Opatření při nesoudržném nadloží 

V případě nesoudrţného nadloţí, tektonické poruchy výraznějšího charakteru nebo 

vyjíţdění nadloţních vrstev bude předstih po obvodě zajišťován pomoci zavrtaných roxoru 

délky 3 m nebo prolepováním. Rozmístění a způsob zajištění rozhodne předák pracoviště 

nebo směnový technik dle místní situace. 

  



Jaroslav Muta: Návrh přípravy a dobývání porubních bloků ve sloji 074 (21a) 

 

2013    31 

 

6 Technicko-ekonomické zhodnocení 
Na základě výpočtu vytěţitelných zásob zde zhodnotím z ekonomického hlediska 

efektivitu dobývání zásob z této oblasti. Protoţe všechny údaje z ekonomické oblasti 

spadají pod obchodní tajemství firmy OKD a.s., vycházím jen z orientačních hodnot 

odvozených ze starších dat a předpokládaného vývoje trhu.  

6.1 Výpočet hospodářského výsledku dané oblasti:  

  

a) výpočet výnosů:  

 

𝑽𝒄 = 𝒁𝒄 ∙ 𝑪𝒖 [ tis. Kč ]  [12] 

 

𝑽𝒄 −  𝒗ý𝒏𝒐𝒔𝒚 𝒄𝒆𝒍𝒌𝒐𝒗é [ tis. Kč ] 

𝒁𝒄 −  𝒛á𝒔𝒐𝒃𝒚 𝒗𝒚𝒕ěž𝒊𝒕𝒆𝒍𝒏é 𝒄𝒆𝒍𝒌𝒐𝒗é [ t ] 

𝑪𝒖 −  𝒐𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒂č𝒏í 𝒄𝒆𝒏𝒂 𝒖𝒉𝒍í ] (3 595 Kč/t) 

 

𝑽𝒄 = 𝟓𝟐𝟑 𝟖𝟑𝟒 ∙ 𝟑 𝟓𝟗𝟓 = 𝟏 𝟖𝟖𝟑 𝟏𝟖𝟑 𝒕𝒊𝒔. 𝑲č  

 

b) výpočet nákladů: 

  

𝑵𝒄 = 𝒁𝒄 ∙ 𝑵𝒕 [ tis. Kč ]  [13] 

 

𝑵𝒄 −  𝒏á𝒌𝒍𝒂𝒅𝒚 𝒄𝒆𝒍𝒌𝒐𝒗é [ tis. Kč ] 

𝒁𝒄 −  𝒛á𝒔𝒐𝒃𝒚 𝒗𝒚𝒕ěž𝒊𝒕𝒆𝒍𝒏é 𝒄𝒆𝒍𝒌𝒐𝒗é [ t ] 

𝑵𝒕 −  𝒐𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒂č𝒏í ∅ 𝒑𝒐𝒅𝒏𝒊𝒌𝒐𝒗é 𝒏á𝒌𝒍𝒂𝒅𝒚 𝒏𝒂 𝒕𝒖𝒏𝒖 𝒗𝒚𝒅𝒐𝒃𝒚𝒕é𝒉𝒐 𝒖𝒉𝒍í (2 400 Kč/t) 

 

𝑵𝒄 = 𝟓𝟐𝟑 𝟖𝟑𝟒 ∙ 𝟐 𝟒𝟎𝟎 = 𝟏 𝟐𝟓𝟕 𝟐𝟎𝟐 𝒕𝒊𝒔. 𝑲č   
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c) výpočet hospodářského výsledku:  

 

𝑯𝒗 = 𝑽𝒄 − 𝑵𝒄 [ tis. Kč ]  [14]  

 

𝑽𝒄 −  𝒗ý𝒏𝒐𝒔𝒚 𝒄𝒆𝒍𝒌𝒐𝒗é [ tis. Kč ] 

𝑵𝒄 −  𝒏á𝒌𝒍𝒂𝒅𝒚 𝒄𝒆𝒍𝒌𝒐𝒗é [ tis. Kč ] 

 

𝑯𝒗 = 𝟏 𝟖𝟖𝟑 𝟏𝟖𝟑 − 𝟏 𝟐𝟓𝟕 𝟐𝟎𝟐 = 𝟔𝟐𝟓 𝟗𝟖𝟏 𝒕𝒊𝒔. 𝑲č   

6.2 Zhodnocení 

Dle výše uvedených orientačních výpočtů mohu konstatovat, ţe příprava a následné 

dobývání uhelných zásob v této oblasti bude z ekonomického hlediska pro Důl Paskov 

výhodná.  
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7 Závěr 
V této diplomové práci jsem navrhl způsob otvírky a přípravy uhelného bloku ve 

074 sloji v 2. důlním poli dobývacího prostoru Dolu Staříč. K realizaci tohoto návrhu budu 

potřebovat vyrazit 600 m otvírkových a 3649 m přípravných důlních děl mimo výchozí 

kanály pro rozjezd porubů. Následně jsem navrhl způsob dobývání těchto připravených 

porubních bloků, ve kterých je uloţeno 523 834 t zásob černého uhlí.  

Při řešení návrhu této diplomové práce jsem vyuţíval nejnovějších technologií 

pouţívaných na Dole Paskov, jak pro samotnou raţbu, tak následně i pro dobývání. Rovněţ 

jsem vyuţil nejnovějších postupů a poznatku pouţívaných na tomto dole co se týče 

aplikace svorníkování včetně výpočtu konvergence důlních děl, pouţití nového typu 

obloukové výztuţe, způsobu odvětrávání výdušné třídy, atd.  

Jako nový způsob rozjezdu porubu z výchozí třídy jsem zde navrhl zapluhování 

dobývací soupravy přímo z výchozího důlního díla. Doposud se na Dole Paskov při 

rozjezdu porubu s mechanizovanou výztuţí volí „varianta B“. Navíc se při této variantě 

vyrazí klasickou metodou proráţka, která lemuje výchozí kanál v boku tohoto důlního díla. 

Do této proráţky se pak naklízí porubový dopravník a z výchozího důlního díla se k němu 

připojí mechanizovaná výztuţ. To má za následek, jednak nutnost vyrazit samotnou 

proráţku, coţ je finančně i časově náročné, ale hlavně, něţ se do proráţky naklidí 

porubový dopravník, tak vlivem důlních tlaků dojde k její deformaci. K další deformaci 

dojde při zajíţdění mechanizované výztuţe, kdy je otevírán stále větší prostor. Neţ se celý 

dobývací komplex dostane do sloje, je nutno ve většině případu provést ruční přibírku 

průvodních hornin nebo vyrazit proráţku o větší světlé výšce a řádně ji zajistit např. 

hráněmi.  

V mém návrhu zůstává otevřen minimální prostor jen v úseku pluhování, kdy 

spodní část porubu je postupně zajišťovaná mechanizovanou výztuţí a vrchní část je stále 

stabilizovaná uhelnou sloji.  

Tuto diplomovou práci jsem vypracoval na základě vědomosti získaných během 

studia na Vysoké škole báňské a na základě dlouholeté praxe při práci v hornictví na Dole 

Paskov. Cenné informace mi poskytli i spolupracovníci z Dolu Paskov a pedagogové 

VŠB - TU Ostrava, bez kterých bych se při tvorbě této práce neobešel. Zvláštní 

poděkování patří vedoucímu diplomové práce Ing. Josefu Chovancovi Ph. D. a p. Petru 

Bartíkovi z Dolu Paskov.  

 

  



Jaroslav Muta: Návrh přípravy a dobývání porubních bloků ve sloji 074 (21a) 

 

2013    34 

 

Seznam Literatury  

1. GRYGÁREK, J., HUDEČEK, V. a kol.: Základy hornictví. Skripta VŠB-TU Ostrava, 

2007  

2. MUTA, J.: Návrh přípravy a dobývání porubních bloků ve sloji 080 (22b) z větrní 

základny 080 7252/1 ve 2. důlním poli dobývacího prostoru Staříč OKD, a.s., Dolu 

Paskov.  VŠB Ostrava, 2011.  

3. GRYGÁREK, J., VÍTEK, A.: Příprava výroby v dolech a projektování. Skripta VŠB 

Ostrava, 1996.  

4. VAVRO, M. a kol.: Mechanika hornin a masivu. Skripta VŠB Ostrava, 1984.  

5. VAVRO a kol.: Technologie hlubinného dobývání uhelných loţisek. Skripta VŠB 

Ostrava, 1993.  

6. EXNER, K.: Raţení důlních děl I. VŠB Ostrava, 1991 

7. Technické podmínky výrobců navrţených razících, dobývacích a dopravních zařízení. 

OKD a.s., Důl Paskov 

8. Prezentace pro interní potřeby OKD a.s.: _Zapluhování 163902GR.pptx. OKD a.s., 

Důl Paskov 

Bezpečnostní předpisy a vyhlášky v platném znění: 

9. Vyhláška ČBÚ č. 22/1988 Sb. O  bezpečnosti  a  ochraně  zdraví  při práci a 

bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů 

v podzemí. [online] In Sbírka zákonů, Česká republika 1989.  

[cit. 2011-04-01] Dostupné z : 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=22%2F1989&number2=&name=

&text= 

10. Rozhodnutí OBÚ v Ostravě č.j. 3895/2002 a Instrukce pro doly s nebezpečím průtrţí 

hornin a plynů. OKD a.s., Důl Paskov 

  

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=22%2F1989&number2=&name=&text
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=22%2F1989&number2=&name=&text


Jaroslav Muta: Návrh přípravy a dobývání porubních bloků ve sloji 074 (21a) 

 

2013    35 

 

Seznam obrázků  

Obrázek č. 1 Dobývací prostor Dolu Staříč ........................................................................... 3 

Obrázek č. 2 Řez proráţkou a umístění technologie .............................................................. 9 

Obrázek č. 3 Řez výchozím důlním dílem a umístění technologie ....................................... 10 

Obrázek č. 4 Zajetá mechanizovaná výztuţ po zapluhování ................................................ 11 

Obrázek č. 5 Odebraná TH oblouková výztuţ a začátek zapluhování ................................. 11 

Obrázek č. 6 Začátek zajíţdění mechanizované výztuţe ...................................................... 12 

Obrázek č. 7 Zajíţdění mechanizované výztuţe do sloje ..................................................... 13 

Obrázek č. 8 Řez svorníkem Hilti One Step ......................................................................... 17 

 

 

 

  



Jaroslav Muta: Návrh přípravy a dobývání porubních bloků ve sloji 074 (21a) 

 

2013    36 

 

Seznam tabulek  

Tabulka č. 1 Porovnání obou variant ................................................................................... 14 

Tabulka č. 2 Parametry výztuţe profilu SP .......................................................................... 16 

Tabulka č. 3 Profily a parametry větrů v důlních dílech...................................................... 26 

 

  



Jaroslav Muta: Návrh přípravy a dobývání porubních bloků ve sloji 074 (21a) 

 

2013    37 

 

Seznam příloh  

Příloha č. 1…………………………………………..…… Mapa vedení větrů  

Příloha č. 2……………………………………..………… Řez vrtem II-903-09  

Příloha č. 3……………………………………………..… Mapa zásob  

Příloha č. 4…………………………………………..…… Detail oblasti 

Příloha č. 5……………………………………………..… Konvergence  

Příloha č. 6……………………………………………….. Kanonické schéma 

 

 


