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Anotace 
Bakalářská práce řeší ražbu spojovacího překopu mezi závody ČSM - sever a 

ČSM - jih. 

Práce popisuje geologický profil oblasti OKR. Dále navrhuje způsoby ražení a 

následné možnosti řešení případných problémů, které mohou nastat během ražby v 

důsledku zhoršených geologických podmínek. Doporučuje také použití důlních strojů 

tuzemské výroby, včetně jejich technické specifikace. 

Závěrem poukazuje na přínos  tohoto důlního díla na prodloužení životnosti dolu. 

 

 

Annotation 
Bachelor's work is trying to find striking solution of connecting digover between 

ČSM - north and ČSM - south coal mine. 

Work describes geographical profile of OKR area. It proposes ways of striking 

and subsequent possibilities of solutions of potential problems that can come during 

striking under worsened geographical conditions as well. Work recommends also using of 

mining machines of domestic production including their technical specification.  

At the end of this bachelor's work there is mentioned a contribution of this mine 

work to lifetime prolongation of the whole mine. 
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1 Úvod 

Důl ČSM, který mi byl určen pro řešení bakalářské práce a na kterém jsem jako 

zaměstnanec VOKD, a.s., pracoval, se nachází ve východní části karvinské dílčí pánve. 

Územně je členěn do dvou větrních oblastí sever a jih. Každá z nich má svou dvojici 

vtažných a výdušných jam. Organizačně jsou to dva těžební závody: důlní závod Sever a 

důlní závod Jih. Úpravna je v lokalitě sever s kapacitou 1100 t za hodinu. Dobývací prostor 

těchto dvou lokalit zasahuje do katastru obcí Stonava, Karviná, Albrechtice a Chotěbuz. 

Předpokládaná životnost dolu ČSM je, dle průzkumu, zásob a vzhledem k rozsáhlým 

investicím v 90. letech a po roce 2000, nejméně do roku 2028.  

Roční těžba dolu se pohybuje kolem 2,5 mil. tun černého uhlí. Výstavbu dolu ČSM 

zahájil podnik VOKD 1. září 1958 a hloubení jam bylo dokončeno 1. dubna 1965. První 

uhlí pak bylo vytěženo 16. prosince 1968. 1. listopadu 1990 byl důl ČSM vyčleněn 

z koncernu OKD a započal proces privatizace dolu. Ten byl společně s doly Kladno a 

Tuchlovice začleněn do akciové společnosti Českomoravské doly a stal se znovu součástí 

OKD v roce 2005. Výhledově se uvažovalo i o propojení dolu ČSM s nečinným dolem 

Morcinek v sousedním Polsku a o vydobytí uhelných zásob v dobývacím prostoru tohoto 

dolu na území cizího státu. 

Vzhledem k předpokládané životnosti dolů a s rostoucími požadavky na důlní 

dopravu v oblasti těžené suroviny se ukazuje jako nezbytné, oddělit těžbu energetického 

uhlí od uhlí koksovatelného. Pro tento záměr má sloužit dlouhá překopní ražba mezi 

závodem Sever a Jih, kterou bude v budoucnosti dopravováno po pásech energetické uhlí 

z jižního závodu na závod Sever a ulehčí tak již nyní přetížené kolejové dopravě. 

Právě o této ražbě pojednává a řeší případné problémy tato bakalářská práce. 



2 Geologický vývoj  a reliéf OKR 

Hornoslezská pánev zaujímá plochu asi 7000 km², z toho je na našem území asi 

1600 km². Západní hranice karbonu probíhá od Nového Jičína směrem na Hošťálkovice a 

dále k česko-polské hranici. Na jihu dosahuje ložisko až k Frenštátu pod Radhoštěm. 

Uhlí vzniklo v období organogenní sedimentace, kdy podnebí bylo teplé a 

stejnoměrně vlhké, nikoliv však tropické. V historickém vývoji země vzniklo maximum 

geologických zásob uhlí v geologických útvarech svrchního karbonu a permu a zejména 

v třetihorách, kdy atmosférické a geologické podmínky byly nejpříznivější. Ložiska 

černého uhlí se vyskytují z časového hlediska především v období karbonu a permu 

zatímco ložiska hnědého uhlí jsou v naprosté většině třetihorního stáří. Procesy vzniku uhlí 

probíhají ve dvou fázích, biochemické a geochemické. V průběhu biochemické fáze 

dochází nejdříve k hromadění rostlinného materiálu a později k jeho rozkladu. Při 

geochemické fázi dochází k prouhelňování vrstev rašeliny na hnědouhelnou, černouhelnou 

nebo antracitovou složku [1]. 

Z provozního hlediska se na našem území dělí hornoslezská pánev, viz obr. č. 1, na:  

 Ostravsko-karvinskou oblast; 

 Příborsko-těšínskou oblast; 

 Podbeskydskou oblast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr .č.1 - Mapa oblasti české části hornoslezské pánve  [1] 

2.1 Ostravsko-karvinská oblast 

V Ostravsko-karvinské dílčí pánvi (dále jen OKDP) se nachází ložiska černého 

uhlí a pánev se na území české republiky skládá z ostravské dílčí pánve (dále jen ODP ) a 

z karvinské dílčí pánve (dále jen KDP). V ostravské dílčí pánvi se již netěží. Zde se 

nacházely např. Doly Ostrava, Jan Šverma, Vítězný únor, Rudý říjen, Julius Fučík. Celá 

ostravská pánev byla po roce 1989 uzavřena a nyní se zde provádí pouze čerpání vody v 

lokalitách Dolu Jeremenko a Dolu Fučík 5, aby nedošlo k zatápění karvinské pánve. 

V karvinské pánvi probíhá těžba dodnes. Nacházejí se zde Doly Karviná, Důl Darkov, ke 

kterému byly přičleněny Doly 1. Máj a 9. Květen a Důl ČSM. 

V ostravské pánvi probíhala těžba v ostravských slojích, které začínaly Štúrovým mořským 

horizontem a končily slojí Prokop (40. sloj). V ostravské pánvi se vyskytují pouze vrstvy 

petřkovické, hrušovské,jaklovecké a porubské. Sloj Prokop se nevyskytovala, protože byla 

erodována. 53% rubaných slojí měly mocnost 0,5-0,7 m a 22% mělo mocnost 0,7 - 0,9 m. 

V KDP se těží karvinské sloje, které začínají pískovci a slepenci nad 40. slojí a 



pokračují vrstvami sedlovými, sušskými a doubravskými, 17 % slojí má mocnost 3 m a 

více než 12 % slojí má mocnost 2-3 metry. 

V karvinských vrstvách se vyskytuje uhlí jak koksovatelné, tak energetické. Průvodní 

horniny jsou v ostravských vrstvách většinou měkčí prachovce a jílovce, v karvinských 

vrstvách se vyskytují hlavně v sedlových vrstvách těžké pískovcové několikametrové 

polohy [2]. 

2.2 Příborsko-těšínská oblast 

V příborsko-těšínské oblasti leží dobývací prostory dolů: Staříč II a Staříč III 

(Chlebovice). Ověřené zásoby jsou v oblastech Václavovice, Příbor, Kopřivnice – Tichá, 

Fryčovice, Žukov. Nyní probíhá těžba pouze na Dole Paskov, který vznikl v roce 1994 

sloučením Dolu Paskov a Dolu Staříč. Těží se zde ostravské sloje a to spodní hrušovské a 

svrchní petřkovické. Těží se výlučně koksovatelné uhlí nejvyšší kvality pro metalurgické 

účely v tuzemsku i na export. Roční těžba dosahuje 1 100 kt a průměrná mocnost 

dobývaných slojí dosahuje 120 cm [3]. 

2.3 Podbeskydská oblast 

V podbeskydské oblasti jsou ověřeny zásoby v polích Frenštát, Mořkov, Čeladná, 

Krásná a Malenovice. V podbeskydské oblasti se uvažuje o těžbě pouze v průzkumném 

poli Frenštát. V této oblasti se nachází jak karvinské vrstvy, tak ostravské vrstvy. 

Z karvinských to jsou sedlové vrstvy od 36. sloje, která dosahuje mocnosti 3,5 metru. 

Mocnost 37. sloje se pohybuje rovněž okolo 3,5 metru. Sloje 38 a39 jsou zde vyvinuty 

pouze v malých mocnostech, nebo vůbec zde nejsou. Zato sloj č. 40 se zde nachází 

v mocnosti okolo deseti metrů. Ostravské vrstvy jsou zde zastoupeny porubskými 

vrstvami, které jsou ověřené vrty. Vytěžitelné zásoby jsou zde odhadovány na 247 726 kt 

v karvinských vrstvách a 37 930 kt v ostravských vrstvách. Celkem jsou zde zásoby 

odhadovány na 285 656 kt uhlí.  

 Z hlediska geologického vývoje lze v ostravsko-karvinském revíru pozorovat 

zvláštní vývoj v tzv. pestrých vrstvách. Pestré vrstvy jsou horniny zbarvené převážně 

červeně až hnědočerveně, jindy jsou nazelenalé a nažloutlé či nafialovělé. Jejich výskyt je 

vázán převážně na pásmo sedlových vrstev, méně jsou i ve vrstvách sušských a 



doubravských, viz obr. č. 2. V oblastech, kde se vyskytují pestré vrstvy uhelné sloje, úplně 

chybějí nebo jsou zachovány s výrazně menší mocností. Zachovaná uhelná hmota tu nese 

známky působení vnějších vlivů, především oxidace a karbonizace. Místy uhelná hmota 

nabývá charakteru, který nazýváme „mrtvé uhlí“. Veškeré hornické práce v těchto 

oblastech přinášejí zvýšené riziko závalů a jiných geotechnických potíží.   

 Průměrná mocnost slojí v bývalé ostravské části revíru byla 0,73 m a v karvinském 

souvrství, které čítá 87 slojí, je průměrná hmotnost 1,76 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 2 -  Schematický řez ostravsko-karvinským revírem [1] 

  

 Reliéf karbonu se skládá z úzkých a prudkých roklin, širokých údolí, a různě 

strmých kopců. Rokle a údolí nazýváme výmoly, kopce, vrchy a pásma kopců hřbety. Tyto 

prvky nesou většinou místní označení. Karbonská parovina se skláněla od severozápadu 

k jihovýchodu a tento sklon je zřejmě následek zatěžkání nasunutými příkrovy. 

 Hlavními morfologickými prvky karbonského reliéfu jsou hřbety ostravsko – 

karvinský a příborsko – těšínský a výmoly dětmarovický a bludovický. Mají několik 

společných znaků: a)mají východozápadní směr; b) jsou shodné se strukturami tektoniky 

(výmoly jsou příkopové propadliny, hřbety jsou hrástě); c)jsou inverzní ke strukturním 

jednotkám karbonského vrásnění [3]. 

 Podrobná geologická mapa ostravsko-karvinské oblasti je pro úplnost a přehlednost 

v příloze č.1 [2]. 



3 Řešení problematiky předmětné oblasti 

V současné době je těžba závodu Jih a závodu Sever Dolu ČSM v oblasti 4. kry 

odtěžována v úrovni 4. patra (- 630 m) velkoprostorovými vozy do akumulačního 

zásobníku (dále jen AZ) č. 1, eventuelně do AZ č. 2 a z oblasti 1. a 2. kry pásovými 

dopravníky do AZ č. 2 Severní a jižní závod dolu ČSM bude propojen překopními ražbami 

4528, 5205 a 5000/2 z oblasti důlního pole severního závodu a 54023 a 5206 z oblasti 

důlního pole jižního závodu. Tato dlouhá překopní ražba bude sloužit k účelu selektivní 

těžby energetického uhlí ze závodu Jih na závod Sever. Odpadne tak mnohdy 

komplikovaná doprava velkoprostorovými vozy.  

Příprava centrálního odtěžení bude zahájena ražbou č. 4528 na závodě Sever. 

Zaústění této ražby bude realizováno zarážkou u zásobníku AZ č. 1 s následným 

vytvořením vstupu do prostoru zásobníku za účelem zajištění odtěžení z budoucích ražeb. 

Zarážka a probití do zásobníku bude provedeno za bezpečnostních opatření stanovených 

závodním dolu. 

Z jižní strany závodu bude překopní ražba spojovacího překopu zahájena stavbou 

montovaného konti kříže z překopu 5204 ve staničení 925m [5, 6]. 

3.1 Stavba kříže 

Výlom horniny se provede pomocí trhací práce postupným přistřelováním boků a 

stropu díla 5204, přičemž se budou stavět přechodné dveřeje. Po výlomu přechodného 

úseku se postaví nosný portál. Přesné zaměření provedou důlní měřiči. 

Volný prostor před postavením nosného portálu musí být řádně zajištěn. Portál 

navrhuji stavět postupně od spodního dílu k hornímu. Jedná se o 3 díly spojené navzájem 

šrouby přes příruby. Měřiči pak po dokončení hlavní nosné části provedou kontrolní 

zaměření. Při stavbě dalších prvků kříže bude třeba použít zavrtané lepené svorníky a 

dočasnou výztuž a volné prostory vícevýlomů důkladně zakládat. Po vytěžení narušené 

horniny dle rozměrových požadavků a po zajištění stropu pomocí dočasné výztuže lze do 

stropu zavrtat lepený svorník na celou délku. Pomocí řetězu ukotveného na lepeném 

svorníku a řetězového zvedáku se zvedne prvek podpěrného oblouku na potřebnou výšku a 

spojí se s nosným portálem. Každý prvek pak podepřeme stojkou např. typu VALENT, 



která bude na počvě uložena na pražec a hlava stojky ukotvena lankem nebo řetězem 

k nosnému oblouku [8]. 

3.2 Geologické poměry v předmětné oblasti 

Projektované dílo bude vedeno úpadně z úrovně podloží slojového komplexu slojí 

39 a sloje 40.  Jedná se o nejsvrchnější část porubských vrstev tvořenou Gaeblerovým 

mořským horizontem, který je tvořen černošedými jílovci s pelosiderity a mořskou faunou.  

Začíná slojí č. 499, jejíž mocnost se pohybuje od 1 - 20 cm a její vzdálenost od 40. sloje se 

pohybuje v této oblasti od 3m do 15 metrů.  Průvodní horniny jsou tvořeny prachovci 

v nadloží mořského horizontu a jemnozrným pískovcem až písčitým prachovcem, který se 

nachází v podloží sloje č. 499. Poněvadž vzdálenost sloje č. 499 od sloje č. 40 je variabilní, 

nelze vést ražbu po sloj č. 499. Mohlo by totiž dojít k nafárání sloje č. 40, nebo vypadnutí 

podloží sloje, čemuž se chceme při ražbě vyvarovat, aby se nemuselo přistupovat 

k asanacím, které by toto dílo prodražily. Ražba bude vedena překopně, aby docházelo k co 

nejmenším devastacím až dojde k dobývání 40. sloje v oblasti 2.b kry. Vzdálenost překopu 

od 40. sloje by se měla udržovat ve vzdálenosti cca 4 - 5 metrů, což je dostatečný celík pro 

zajištění bezpečné ražby a zároveň vzdálenost není veliká pro následnou otvírku 

40.sloje.V průběhu ražby bych doporučil vrtat kontrolní vrty do nadloží překopu, které by 

ověřily polohu 40. sloje. Vzdálenost kontrolních vrtů by se měla pohybovet v rozmezí 10 

až 20 metrů, což by mělo zajistit požadovaný celík mezi překopem a 40. slojí. Po tomto 

překopu dojde k odtěžení všech bloků 40. sloje z 2b. kry. K tomuto rozhodnutí (překopní 

ražba na odtěžení) se přistoupilo po zkušenostech z celého revíru, kdy docházelo 

k obrovským deformacím těžebních chodeb ražených ve slojích. Průchod 40. slojí je 

plánován až ve staničení cca 700 metrů, kde již bude dílo vedeno dovrchně na probítku 

v lokalitě ČSM sever. Dílo bude dále vedeno přes sloje 38b, 38a, 37b, 37a, 36b, 36a a 35a, 

tudíž v sedlových vrstvách karvinského souvrství, které jsou tvořeny převážně pískovci a 

slepenci.    
 

 Předmětné důlní dílo se nachází ve 2b. kře a bude pokračovat do 2a. kry. Hranice 

mezi krami je vymezena poruchou „B“ s výškou zdvihu cca 10 m.  Důlním dílem (54023) 

se předpokládá přechod poruchy „B“, za níž by mělo důlní dílo začít stoupat na probítku. 

Průchod přes poruchu může způsobit nemalé problémy vzhledem k nízké pevnosti hornin, 

ve kterých bude vedena ražba, jak horizontálního, tak vertikálního posunu, který je na 



tektonice ověřen. Důlní dílo by se mělo v dané oblasti vést níž pod 40. slojí, aby nedošlo 

k jejímu vypadnutí. Vzhledem k menší míře prozkoumanosti oblasti v hloubkové úrovni, 

v níž bude vedeno projektované důlní dílo, nelze vyloučit nafárání nepředpokládaných 

tektonických poruch slojového charakteru.  

 Z chemicko-technologického hlediska řadíme sloj 35a a 37b ke koksovatelným 

uhlím převážně k obchodní skupině V b a sloje 38a až 40 k energetickým uhlím k obchodní 

skupině III a ž IV. Obsah síry v uhlích nepřesahuje 0,7 %. Vrstvy ve směru ražby upadají 

směrem k severovýchodu pod průměrným úklonem 15°. V oblasti průchodu slojemi a 

v jejich blízkosti se mohou vyskytnout nesoudržné horniny, které mohou s sebou přinést 

nečekané problémy. S potížemi se můžeme setkat i při samotném průchodu přes sloje, 

jejichž mocnost je okolo 10m – např. spojená 39. a 40. sloj. Při šikmém průchodu sloje pak 

budeme mít uhlí po několik ražených metrů v plném profilu chodby. Také nelze opomenou 

to, že se budeme s ražbou tohoto díla pohybovat v oblastech s nebezpečím důlních otřesů 

ve 3. stupni a s tím spojenými opatřeními z hlediska bezpečnosti. Jedná se o vrtné testy do 

čelby a do obou boků důlního díla a následnou odlehčovací otřasnou trhací práci 

v komplexu 39. a 40. sloje, která danou sloj ještě více rozruší. Litologický vývoj, mocnost 

slojí a tektonická porušenost předmětné oblasti byla ověřena důlními vrty [7]. 

 

 Důlní dílo 54023 bude vedeno v bezpečnostním pásmu vrtu NP 104, z čehož 

vyplývají hydrogeologická a bezpečnostní opatření. 

Základní údaje: 

Datum odvrtání  → v roce 1957 

Konečná hloubka vrtu → -865,3 m B. p. v. 

Nafárání detritu → vodoplynonosný horizont nebyl navrtán 

Likvidace vrtu → likvidace vrtu byla provedena od ústí do hloubky 905 m  

(-660,3 m B. p. v.) cementací a od hloubky 905 m až do konce 

vrtu dusaným slínem a štěrkem.  

Vedení ražby v bezpečnostním pásmu vrtu  

→ dílo bude vedeno od staničení 524 m ve vnějším 

bezpečnostním pásmu vrtu NP 104 a od staničení 606 m v jeho 

vnitřním bezpečnostním pásmu. 

Přítoky z vrtu → vzhledem ke způsobu likvidace se nepředpokládají přítoky 

ohrožující bezpečnost pracujících a provozu. Jeho nafárání 

však nelze vyloučit. 



3.2.1 Návrh bezpečnostních  opatření vyplývající z přiblížení raženého 
díla k vrtu ve vnitřním bezp. pásmu: 

a) V případě použití trhací práce musí být prostor čelby důkladně prohlédnut, zda 

někde neprosakuje voda. Prohlídku bude provádět střelmistr, předák, popř. 

technický dozor. O prohlídce se bude provádět písemný záznam v pochůzkové 

knize. 

b) V případě zjištění příznaků vlhnutí a průsaků vody a zápachu po sirovodíku je 

nutno tento stav nahlásit přes inspekční službu hydrogeologovi, který učiní 

rozhodnutí o dalším postupu prací. Hydrogeolog rozhodne o nutnosti stálého 

technického dozoru při provádění dalších prací a vydá ho písemně. 

c) Na pracovišti se bude udržovat pořádek. Ústupové cesty musejí být volné. 

V případě havárie musí osádka ustupovat za použití sebezáchranných přístrojů 

podle havarijního plánu. Sebezáchranné přístroje musí mít každý na dosah 5 m. 

d) Technický dozor, vedoucí úseku, popř. vedoucí pole musí vést o každé pochůzce 

v předmětném důlním díle záznam v pochůzkové knize. 

e) S těmito opatřeními bude technický dozor a osádka oproti podpisu seznámena. 

3.2.2 Návrh bezpečnostních opatření vyplývající z přiblížení raženého 
díla k vrtu ve vnějším bezpečnostním pásmu: 

→ platí body: a) b) c) e)  uvedené v kapitole 3.2.1 [7]. 



4 Současné možnosti ražeb v tektonických pásmech 

Ve své bakalářské práci se v užším spektru mé pozornosti ocitl již dříve zmiňovaný 

překop mezi severním a jižním závodem dolu ČSM. Vzhledem k významnosti a 

plánovanému dlouhodobému využívání při těžbě a odvětrávání dané oblasti jsou na toto 

dílo kladeny vysoké nároky zejména v oblasti průchodu tohoto díla přes sloj č. 39 + 40 a 

s ním spojené předpokládané komplikace z hlediska soudržnosti hornin, jak v podloží 

zmíněných slojí, samotné sloji i s nebezpečím samovznícení, k němuž jsou tyto sloje 

náchylné. 

4.1 Základní údaje o důlním díle 

Číselné označení důlního díla → 54023 (5206) 

Délka díla (m) → 770 m 

Profil díla → 00-0-18 P36; 0-216 m, 241-522 m, 247-770 m 

  00-0-V22 P36 , 216-241 m, 247-522 m 

Rozpínky →  THK 18/36 – 10 ks kovové -0-18 

  THK 22/36 – 11 ks kovové -0-V22 

Pažení → Strop a boky plně, nehořlavá výztuž beton. 

pažiny 

Osová vzdálenost výztuže → 0,5 m (0-770 m), v případě zhoršených 

geologických podmínek doporučuji osovou 

vzdálenost zmenšit 

Max. vzdálenost výztuže od čelby → 1,3 m – ve zhoršených geologických 

podmínkách 0,8 m 

Polygony, podvlaky → O stavbě rozhodne techn. dozor dle podmínek. 

Při zhoršených geologických podmínkách 

stavět boční oblouky TH výztuže na dubové 

pražce. 

Předpokládaný úklon díla → Během ražby dopřesní ODMG, 

  plánováno: 0-45 m [0°] 

    45-225 m [-8°] 

    225-535 m [-6°] 

    535-770 m [+11°] 

 

 



4.2 Návrh technologie ražení 

 Průchod spojenou 39. a 40. slojí (mocnost 10 m) je plánován ve staničení 706 až 

760 m. ODMG stanoví interval průběžného ověřování vzdálenosti díla ke sloji 39 + 40. 

 

Technologie rozpojování → 1. Trhací práce 

Technologie vrtání → 2. Vrtací vůz VVH-1U nebo NVK 03 

Technologie nakládání: → 3. Nakladač SPH1-D, NSU- 1E 

Odtěžení horniny → THD 618 S, TP 630/1000 

Použité potrubní řády →  Stl. vzduch DN 150, PN16 

  Požár. voda DN 150, PN 40 

  Degazace DN 150, PN 16 

  Dusík  DN 150, PN 16 

  Odpadní  DN 150, PN 16 

Dopravní zařízení → ZD 24  C100 (2 m sekce) 

4.3 Trhací práce 

Jako nejefektivnější způsob rozpojování horniny při ražbě navrhuji trhací práci 

vzhledem k tomu, že většina ražby bude probíhat v kameni. 

Pro ražbu budeme používat skalní trhaviny. Podmínka dle předpisů je, že součet všech 

vrstev uhlí v čelbě raženého díla nesmí přesáhnout 20 cm. Tam, kde lze předpokládat 

navrtání uhlí, musí být předvrtáno jedním vrtem nejméně o 1 m delším, než je nejdelší vrt 

zabírky vrtaném ve směru předpokládaného výskytu uhlí. Tento vrt se musí označit a 

nesmí se nabíjet. 

 

Povolené výbušniny pro toto dílo: 

 skalní trhavina (Perunit E, Perunit DE, Riogur F-CD); 

 DBT 1 (Riocoal A); 

 DBT 2 (Riocoal  C). 

(DBT-důlně bezpečné trhaviny) 

 

DBT 2 se musí požít v případech: 



 pokud se předvrtem navrtá uhlí; 

 pokud je některá nálož umístěna v uhlí; 

 při současném odstřelu uhlí a kamene; 

 při předem vyuhleném předstihu. 

 

Povolená rozněcovadla:            

 DEM –Zb-S; 

 DeD-S.  

  

Roznětnice:                KRAB 1200, DBR – 12 

Měřicí přístroje:         BAK – 01, BAK – 01B, BAK - 95        

Přívodní vedení:    XCZ AR-1,5, propojovací vodiče XCY (Cu), XFY (Fe), maximální 

délky 15m z jednoho kusu, 0,2m od sebe a od kovových předmětů. 

4.3.1 Technologie trhací práce. 

Druh zálomu a vrtné schéma stanoví předák dle místních podmínek v souladu 

s platnými předpisy. Správnost vývrtů a jejich vyčištění zkontroluje střelmistr. Těsnění vrtů 

s náloží bude vodou nalitou do vývrtů nebo samosvornou vodní ucpávkou. Rozmístění a 

množství náloží určí předák. Maximální celková nálož bude 120 kg. Časování náloží 

určuje rovněž směnový předák. Maximální počet zaměstnanců podílejících se na přípravě 

trhací práce bude 6. 

Zapojení roznětné sítě bude sériové nebo sérioparalelní. Odchylka mezi 

vypočteným a naměřeným odporem roznětného okruhu nesmí překročit 10 % vypočtené 

hodnoty. Manipulační prostor bude 15m od místa konání trhací práce a bezpečnostní okruh 

75m nebo 150m od místa konání trhací práce. 

Stanoviště určuje střelmistr. Místo odpalu musí být vždy za hranicí 

bezpečnostního okruhu. U foukacího větrání odejdou pracovníci do průchodního větrného 

proudu nebo se ukryjí v přetlakovém stanu. 

Vypočtené čekací doby platí pouze pro typ foukacího větrání a pro ražbu díla 

v profilu 00 – 0 – 18, světlého průřezu 19 m
2
. 

 

 



Tab. č. 1 – Tabulka čekacích dob po trhací práci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výpočty jsou provedeny v souladu s vyhláškou č. 165/2002 sb. Musí být dodržen 

objemový průtok větrů 5,55m
3
s

-1
.                                                                                                                

Před zahájením trhacích prací bude vždy změřena koncentrace CH4 a CO2 na čelbě 

raženého díla. Mletým vápencem bude zneškodněn uhelný prach na vzdálenost nejméně 

25m. Vodní clona před výkonem TP bude nejdále 15m od místa odstřelu a musí vykrývat 

celý profil důlního díla. Strojní a elektrozařízení musí být chráněno vhodným krytem před 

účinky trhací práce.Po vykonání této práce provede střelmistr  se směnovým předákem 

kontrolu pracoviště a měření koncentrace plynů v důlním ovzduší. 

 

Hraniční hodnoty,které nesmějí být překročeny dle §83 Vyhl. 22/1989 Sb. 

CH4 – 1% 

CO2 – 1% 

CO – 0,003% = 30 PPM  - celosměnnová 

CO – 0,013 % = 130PPM – krátkodobá 

NO + NO2 – 0.00076 % = 7,6 PPM 

 

Jelikož část horského masívu, jehož součástí jsou i sloje č. 39 + 40, 38a, 37b, 

Vzdálenost místa odpalu 150 m 

Množství trhaviny (kg) Čekací doba (min) 

40 16 

50 17 

60 18 

70 19 

80 20 

90 21 

100 22 

110 23 

120 24 



36b, 35 ve 2a dobývací kře a které budou raženým dílem procházet, je předmětná oblast 

zařazena dle vyhlášky 659/2004 Sb. do části masivu s nebezpečím důlních otřesů (dále jen 

NDO). 

 

Rozdělení ražby 54023 a 5206 do stupnů NDO: 

1. stupeň NDO – úsek ražený v kameni staničení 0 – 630 metrů 

2. stupeň NDO – úsek ražený ve sloji č. 38a, 37b, 36b, 36a, 35 

2. stupeň NDO – úsek ražený ve sloji č. 39 +40, 37a 

3. stupeň NDO – úsek ražený ve sloji v mocnostech nad 1,2 m [4,7] 

4.4    Zvláštní opatření proti důlním otřesům 

Každé směně bude prováděno individuální pozorování (dále jen IP), pravidelné 

vrtné testy (dále jen VT) a seismologické sledování. Po směně provede vždy směnový 

technik zápis o výsledcích IP. V případě nepříznivých výsledků IP musí být osádka 

odvedena do bezpečí a musí být podána zpráva o dané situaci na centrální řídící stanoviště 

(dále jen CŘS). IP bude zaměřeno hlavně na četnost a intenzitu stropních a pilířových rázů 

a na náhlé deformace výztuže. 

V případě nepříznivého individuálního pozorování bude stav napětí v horském 

masivu ověřen třemi vrty, které budou mít průměr 42mm, budou vedeny do levého i 

pravého boku díla s roztečí 5 m o délce N = 8m, viz obr. č. 3. 

 



 

Obr. č. 3- Návrh vrtného schématu pro OOTP pro důlní dílo 5206 [4] 

 

 

Pravidelné vrtné testy dudou prováděny před každým provozním dnem v čelbě 

raženého díla v ose ražby. Délka těchto vývrtů bude N + b = 8 + b (b – postup čelby za 24 

hodin), viz opět obr. č. 3. Průměr vrtů bude 42 mm. V obou rozích díla se rovněž před 

každým provozním dnem budou provádět vrtné testy ve vzdálenosti 5 m od čelby a v délce 

N = 8 m. 

Při přerušení ražby na více jak 24 hodin musí být vrtné testy provedeny ve směně 

před znovuzahájením ražby. 

Nepravidelné vrtné testy budou vrtány v případě nepříznivého vrtného testu 

v ose ražby. Vrty se provedou vějířovitě z každé strany nepříznivého vrtu a to až do 

navrtání příznivého vrtného testu tak, aby byl ověřen napěťový stav do vzdálenosti  

N + b = 8 + b před čelbou, viz opět obr. č.3. Ve všech vývrtech bude provedena 

odlehčovací otřasná trhací práce (dále jen OOTP ). 

V případě nepříznivých vrtných testů v levém nebo pravém boku díla, bude úsek 

se zvýšeným napětím vymezen dalšími vrtnými testy na obě strany nepříznivého vrtu, až 

do navrtání vrtu s příznivým výnosem vrtné drtě. Rozteč VT = 5 m, hloubka N = 8 m, 

průměr vrtů 42 mm. Rovněž zde bude v těchto vývrtech včetně těch příznivých, provedena 

OOTP. 



Pro ověření účinnosti aktivních prostředků protiotřesové prevence v bocích díla 

budou s roztečí 10 m po obou stranách prováděny kontrolní vrtné testy s měřením výnosů 

vrtné drtě. V čelbě pak dvě vrstvy. Každou stranu od osy díla. 

Pro provádění prognozy resp. prevence bude vyčleněna část 1. údržbové směny. 

V této směně se pak nebude provádět žádná jiná činnost, která by zasahovala do 

rovnovážného stavu horského masívu. 

Střídání zaměstnanců na směnách bude prováděno ve vzdálenosti více jak 50 m 

od čelby. Tato oblast bude označena tabulkou. Nejvyšší přípustný počet zaměstnanců při 

vedení ražby v nejsilněji obložené směně na čelbě a v ohrožené oblasti 50 m od čelby bude 

17. Tento počet je dán zařazením části horského masivu do stupně nebezpečí důlních 

otřesů na základě rozhodnutí firmy Green Gas Paskov, která v předmětné oblasti provádí 

vrty. Jedná se o tzv. pasivní prostředek protiotřesové prevence. 

Výsledky vrtných testů nutno považovat za nepříznivé jestliže: 

 výnosy vrtné drtě (v litrech na běžný metr) překročí hodnoty uvedené v tabulce č.2; 

 v průběhu vrtání dochází k stropním nebo pilířovým ranám v místě vrtání VT, svírání 

nebo vtahování soutyčí a ke zvýšenému výnosu hrubozrnné drtě. 

 

 

Tab. č.  2 - Tabulka pro vyhodnocení vrtných testů 

 

MOCNOST  
SLOJE   

[m]        

 V
R

T
U

  

[m
m

]

VZDÁLENOST OD ÚSTÍ VRTU [m] 

1-
2 

2-
3 

3-
4 

 4
-5

 

5-
6 

6-
7 

7-
8 

8-
9 

9-
10

 

10
-1

1 

11
-1

2 

12
-1

3 

13
-1

4 

14
-1

5 

15
-1

6 

16
-1

7 

17
-1

8 

18
-1

9 

19
-2

0 

0.4 - 1.49 

42 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 36 36 36 36 

115 80 100 120 140 160 200 220 250 300 350 350 350 350 350 400 400 400 400 400 

200 200 250 350 450 550 650 750 850 950 1200 1200 1200 1200 1200 1600 1600 1600 1600 1600 

1.5 - 1.99 

42 6 7 8 10 11 12 13 14 16 18 19 21 22 24 25 25 25 25 25 

115 80 80 80 100 120 140 160 180 250 300 300 300 300 300 350 350 350 350 350 

200 150 200 250 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1300 1300 1400 1400 1400 1400 1400 

2.0 - 2.99 

42 5 6 8 9 10 11 12 13 14 16 18 20 21 22 24 24 24 24 24 

115 60 80 80 100 120 140 160 180 250 300 300 300 300 300 350 350 350 350 350 

200 150 200 250 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1400 1400 1400 1400 

3.0 - 4.99 

42 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 18 18 18 

115 60 80 80 80 100 120 140 160 200 250 250 250 250 250 300 300 300 300 300 

200 100 120 150 150 200 250 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1100 1100 1100 1100 

více než 5.0 

42 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 18 18 18 

115 40 60 60 80 80 100 100 120 150 200 200 200 200 200 250 250 250 250 250 

200 60 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 900 900 900 900 

 



4.5  Odlehčovací otřasná trhací práce (OOTP) 

Účelem trhací práce (OOTP) je rozrušení uhelného pilíře s cílem snížení napětí ve sloji. 

Mocnost sloje 39 + 40    4,2 m 

                             37a                                 1,5 m 

Pevnost uhlí v tlaku                                     9-16 MPa 

Průměr vrtů                                                  42 mm 

Hloubka vrtů čelba    N + b = 12 m + b (sloj 39+40), 

                                                                       N + b = 8 m(sloj č. 37a) 

Pravý a levý bok                                          N = 12 (sloj č. 39 + 40) 

                                                                       N = 8 m (sloj č. 37a) 

Ochranná zóna,  sloj č. 39 + 40                    N = 12 m 

                           sloj č. 37a                        N = 8 m 

                            b = denní postup ražby [12] 

Vzdálenost vývrtů v bocích díla maximálně 5 m od čelby raženého díla. 

Povolené výbušniny: trhaviny - Riocoal A, Riocoal C, Slavit V    

Rozněcovadla: DeM – zb – S 

             Trhací práce je povolena při obsahu CH4 do 1 %. Vývrty budou vrtány korunkami 

o průměru 42 mm.Ucpávka bude jen vodní, minimální délka ucpávky bude 1,6m. Trhavina 

musí být nabíjená tak, aby nálož tvořila souvislý sloupec. Roznětná náložka se nabíjí ručně 

a jako první, tj. ke dnu vývrtu. 

Trhací práce musí být připravována a prováděna jen za stálého technického dozoru 

(směnového technika). Čekací doba po provedení OOTP bude 30 minut. Počet 

zaměstnanců při provádění OOTP maximálně 4. Technický dozor bude před a po výkonu 

TP informovat inspekční službu závodu a seismiku. 

            

Tab. č. 3 – Doporučené hodnoty náloží [12] 

 

Délka vývrtu [m] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18-20 

Délka nálože [m] 3 3 4 4 5 6 7 7 8 8 9 9 10 10 

Množství trhavin [kg] 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 



4.6 Způsob vrtání  

K vrtání vývrtu pro trhací práci máme na výběr v našem regionu vrtací stroje od 

firmy DUVAS – UNI. Tuto firmu bych upřednostnil vzhledem k blízkosti a tím pádem 

dosažitelnosti v případě nutného a rychlého servisu nebo poradenství. Firma sídlí a výrobu 

strojů provádí v Pržně nedaleko Frýdlantu nad Ostravicí. Máme od ní k dispozici dva 

druhy vrtacích strojů. Je to typ VVH-1U nebo VSU-1E. Pro ražbu tohoto překopu 

doporučují typ VSU-1E. Rozhoduji tak proto, že VSU-1E má proti VVH1-U lepší 

schopností vrtání účelových vrtů, jakými jsou vrty prognosní a především svorníkování, 

které možná budeme muset použít. 

 Stroj má elektrohydraulický pohon a slouží k mechanizovánému vrtání vrtů v délce 

až 2,7 m a průměru do 45 mm (výjimečně až 60 mm). Vzhledem k rozměrům stroje  

VSU-1E lze razit dlouhá důlní díla v profilech 00-0-10 až 00-0-22 z jednoho postavení 

stroje. Stroj VSU-1E může vrtat bud rotačním nebo rotačně - příklepovým způsobem. Je 

použitelný v prostředí s nebezpečím výbuchu metanu do 1 M2 dle ČSN EN 13463-1, 

včetně dolů s nebezpečím otřesů, průtrží hornin a plynu. S prvním i druhým výše 

jmenovaným nebezpečím se během ražby budeme také potýkat. 

V příloze č. 2 přikládám nákres základních částí tohoto stroje. 

Pro úplnost dodávám základní technické parametry stroje VSU-1E, následované 

jeho fotografií na obr. č. 4. 

 

Základní technické parametry: 

Maximální délka s lafetou teleskopickou / pevnou         9720 / 10000mm  

Minimální délka s lafetou teleskopickou / pevnou          8620 / 8900 mm  

Šířka                     1180 mm  

Výška                     1750 mm  

Hmotnost                    11480 kg  

Stoupavost podvozku                ±22º  

Max. podélný úklon (transport i vrtání)   ±20º 

Max. příčný úklon (transport i vrtání)            ±10º  

Podvozek  

Tažná síla                         77 kN  

Šířka pásu                      300 mm  



Styčná délka s počvou               1950 mm  

Měrný tlak na počvu                0,098 MPa  

Manipulátor   

Systém x, y (ý, ź, ´x)  

Paralelní vrty na kružnici:   

Min. R s lafetou teleskopickou / pevnou (mrtvá zóna)       635 / 470 mm  

Max. R s lafetou teleskopickou / pevnou            3400 / 3235 mm  

Vrtací kladivo  

Typ: Hydraulické rotačně příklepné HVKS 125-1  

Hmotnost                        125 kg  

Příklepné ústrojí: 

Pracovní tlak               13 ÷ 20MPa  

Objemová rychlost hydraulické kapaliny   max. 75 dm
3
min

-1
 

Počet úderů                      0 ÷ 4500 min
-1

 

Energie úderů                   0 ÷ 250 J   

Rotace separátní: 

Pracovní tlak                7 ÷ 12 MPa  

Objemová rychlost hydraulické kapaliny   max. 75 dm
3
min

-1
 

Otáčky vrtné tyče     0 ÷ 400 min
-1

 

Krouticí moment                     310 Nm  

Výplachová voda: 

Tlak                         2 MPa  

Objemová rychlost výplachové vody    34 dm
3
min

-1
 

Elektrické zařízení  

Provozní napětí                   500, 660, 1000, 1140 V  

Instalovaný výkon     45 kW  

Pracovní medium  

 hydraulický olej AZOLLA ZS 46 (ISOCOR E 68 plus), 

 maximální třída znečištění 7 dle kódu čistoty č. 656206  

(ISO 4406) a dle NAS 1638.  

 

 



Blokovací funkce   

úroveň hladiny oleje  

teplota oleje  

zanesení olejového filtru  

přerušení dodávky elektrické energie [9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 4 - Fotografie vrtačky VSU-1E                                                                                              

                                                         Z fotogalerie internetových stránek firmy DUVAS-UNI [9] 

4.7 Způsob nakládání  

Pro nakládání uvolněné horniny doporučuji rovněž výrobek firmy DUVAS-UNI, 

pro již dříve zmíněné priority, a to nakládač NSU-1E nebo SPH-1D. Oba se vyrábějí 

v provedení P1 a P3.  

P1 - jako přibírkový stroj s maximálním objemem lopaty 0,8 m
3
 

P3 - nakladač s maximálním objemem lopaty 1,2 m
3
, který pro tuto ražbu 

upřednostňuji. Jedná se o mobilní nakladač na pásovém podvozku. Mimo pohon hlavního 

elektromotoru, osvětlení a kontrolních prvků jsou všechny technologické funkce, včetně 

pojezdu realizovány hydraulikou. Samotné ovládání stroje je pak prováděno pomocí 

nožních a ručních hydraulických ovladačů. Prvky elektrohydraulického pohonu jsou 

umístěny v zadní části stroje pod odnímatelným krytováním. Kyvný výložník nese lopatu 

s bočním výklopem až do velikosti 1,2m
3
, při zachované stabilitě stroje. Tento stroj rovněž 

splňuje požadavky pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchu metanu do 1M2  



dle ČSN EN 13 463-1, včetně dolů s nebezpečím otřesů, průtrží hornin a plynů. 

V příloze č. 3 přikládám nákres základních částí tohoto stroje. 

Pro úplnost dodávám základní technické parametry stroje NSU-1E, následované 

jeho fotografií na obr. č. 5. 

 

Základní technické parametry pro provedení P3 :           

Výška 1300 mm        

Šířka  1180 mm            

Max. šířka s lopatou s výsypkou  1800 mm      

Max. délka                 6950 mm       

Stranový dosah lopaty           3800 mm    

Výškový rozsah dna lopaty     2110 mm 

Max. objem lopaty    1,20 m
3   

                                                          

Dosah pod úroveň počvy          620 mm 

Celková hmotnost                        11080 kg 

Tlak na počvu                              0,097 MPa                                                           

Výkon                                  55 kW 

Napětí                                          500, 600, 1000, 1140 V                                                    

Kmitočet                                      50 Hz                                                                

 

Pracovní parametry: 

Max.rychlost jízdy                     1,0 m.s.
-1                                                                                              

      

Pracovní úklon                    +/- 20° 

Max.úklon při jízdě               +/- 22° 

Povolený příčný sklon          +/- 10° 

Tažná síla podvozku                     77 kN                                                                         

Délka dotyku pásu s počvou        1950 mm                                                                   

Šířka pásu                                     300 mm                                                                     

Pracovní médium: 

hydraulický olej AZOLLA ZS 46 

Kod čistoty 7-9 dle NAS 1638, dle ČSN 656206 (ISO 4406) 

 



 

Blokovací funkce hydraulického obvodu: 

- úroveň hladiny oleje 

- teplota oleje 

- zanesení filtru 

Zařízení je označeno symbolem CE, Ex, IM2 ckb, vyhovuje ENN 1710 [10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 5 - Fotografie nakladače NSU – 1 E                                                                                                               

                                                     Z fotogalerie internetových stránek firmy DUVAS – UNI [10]. 

                                  

 

 

S postupující ražbou překopu 5206, zejména při přiblížení a při průchodu slojemi 

č.39+40, se dají očekávat potíže se soudržností hornin a se zvýšenými tlaky na výztuž.  

Dle posouzení předákem a směnovým technikem navrhuji zhuštěné budování výztuže 

s roztečí 0,3 m při projevech zvýšených tlaků. Vzdálenost sloje č. 39 + 40 se bude 

průběžně ověřovat svislými vrty do stropu díla v intervalech, které budou upřesněny 

v technologickém postupu pro ražené dílo. Nesoudržnosti stropu a boků díla, po provedené 

trhací práci, lze předejít zavrtáním roxorových tyčí, vrtáním IBA svorníků pro lepení 

rozpraskané horniny nebo použitím dřevěných ztracených tyčí. Pokud se projeví zvýšené 



tlaky za postupující čelbou, doporučuji ve středních částech TH oblouků montovat 

podvlaky z TH rovin. Roviny doporučuji montovat s předvrtanými otvory pro vrtání 

pramencových kotev vysokého kotvení, které zde případně můžeme také použít. Vysoké 

kotvení pro zajištění stability díla slouží k zesílení výztuže a k přenosu sil do horninového 

masivu ve větší vzdálenosti od vlastního díla. Jeho funkce je odlišná od působení běžného 

kotvení výztuže dlouhých důlních děl:  

 pramencové kotvy nevytvářejí zpevněnou oblast v okolí chodby, ale přenášejí síly, 

působící na výztuž chodby, do vzdálenějšího masivu; 

 pramencové kotvy musí být ukotveny v masivu, který není porušen hornickou 

činností, proto délka vysokých kotev značně převyšuje délky běžných svorníků; 

 požadavky na pevnost jednotlivých pramencových kotev jsou výrazně vyšší než u 

běžných svorníků; 

 pramencové kotvy jsou spojeny s podpěrnou výztuží, aby mohly přenášet část sil, 

které na tuto výztuž působí; 

 

Typ kotev do nadloží         - pramencová kotva typu IR – 4/E 420 KN 

 

Hustota a rozteč kotvení   - šachovitě s roztečí 1,1m 

4.8 Instalace pramencových kotev. 

 pod stropem díla budou kladeny dva tahy rovinných podvlaků, které budou mít 

kontakt s výztuží pomocí dřevěných klínů; 

 vrtání vývrtů bude přes připravené otvory v TH rovinách pomocí vrtací a 

svorníkovací soupravy nebo vrtacího vozu, vrtné a montážní tyče s korunkou o 

průměru 34 mm; 

 zasunuti 2 kusů pomalutuhnoucí dvousložkové lepící ampule délky 800 mm a 

průměru 28 mm (LOKSET HS Slow 28/800), až na dno vývrtů pomocí zaváděcí 

trubky; 

 zavedení pramencové kotvy IR-4/E, osazené ocelovou tvarovanou podložkou 150 x 



150 x 18 mm s konickým sedlem a maticí M 42x2 se střižným kolíkem. Pomocí 

zaváděcího adaptéru pomalým otáčením vrtacího a svorníkovacího zařízení zavést 

kotvu až na dno vývrtu a promíchat ampule pryskyřice (5 – 10 sekund); 

 poté, už musí zůstat kotva zajitěna proti pohybu, až do dostatečného vytvrzení 

pryskyřice (230 – 270 sekund); 

 porušení střižného kolíku na matici a dotažení matice s podložkami tak, aby došlo 

k vytvoření předpětí na kotvě, přičemž vyčnívající závitová část kotvy může 

vyčnívat v rozmezí 20 – 10 cm. 

 

Při aplikaci musí být zajištěno dokonalé promíchání obou složek obsažených 

v lepící ampuli. Promíchání probíhá během rotačního zavádění kotevní tyče do vývrtu. 

Pokud se jedná o zajišťování čelby a předpolí raženého díla doporučuji v tomto 

případě řešit daný problém pomocí dřevěných jehel a ocelových roxorů v kombinaci 

s PUR patronami. Vhodným dodavatelem PUR patron by byla dle mého uvážení firma 

MINOVA BOHEMIA s.r.o., která sídlí v Ostravě-Radvanicích. Je součástí celosvětové 

skupiny MINOVA-INTERNATIONAL a dodává výrobky a technologie pro důlní průmysl 

do více jak 40 zemí světa. PUR patrony se zavádějí do vyvrtaných vývrtů na jejich dno 

v horninovém masivu v předpolí čelby. Po zasunutí dřevěných jehel nebo ocelových 

roxorů dojde k mechanickému porušení PUR patron. Ty obsahují polyuretanovou 

pryskyřici a katalyzátor v poměru 1:1. Jejich smícháním dojde k vytvoření pryskyřice ve 

formě pěny zvětšující svůj objem, která zpevňuje a lepí silně narušená horninová pásma 

tím, že proniká do puklin v hornině. V případech velmi velké nesoudržnosti hornin 

doporučuji injektáž přes injektážní zavrtávací tyče za použití čerpadla. Vzhledem 

k rozměrům díla bych navrhoval čerpadlo typu GSF 35. Jedná se o pneumaticky poháněné 

čerpadlo určené k injektáži i dvousložkových polyuretanových pryskyřic. Čerpadlo se 

vyznačuje vysokou přesností dávkování a mimořádně snadnou obsluhou a údržbou. 

Dosahuje maximálního injekčního tlaku 19 MPa za dodávky 8 lmin
-1

 injektážní hmoty 

[11,13]. 



5 Průchody slojemi s nebezpečím samovznícení uhlí 

 Problematice prevence samovzněcovacích procesů uhelné hmoty je v OKD a.s. 

věnována zvýšená pozornost. Podle místa výskytu můžeme dělit samovznícení uhlí do 

dvou kategorií: 

 samovznícení uhlí v závalových prostorách likvidovaných porubů; 

 samovznícení uhlí ve stropech a bocích ražených dlouhých důlních děl. 

 

 Ohnisko samovznícení je ve většině případů zjištěno v místech ponechání zbytku 

uhlí ve stropech ražených děl nebo v místech, kde překopní ražba prochází slojí a je se slojí 

v přímém kontaktu. Právě v těchto místech je oxidační reaktivita slojového uhlí značně 

zvýšená. Uhlí zde dosahuje vysokých hodnot oxidačního tepla q
30

 (kJkg
-1

), je to množství 

tepla chemické reakce čerstvě odkrytého uhlí s kyslíkem během 30 minutového kontaktu 

při teplotě 30 °C. Komunikační cestou mezi vzdušným kyslíkem a uhelnou hmotou jsou 

místa tektonických poruch, rozpraskaných hornin a místa kontaktu uhelné hmoty 

s průvodními horninami. Separátní větrání dlouhého díla, které zabezpečuje obvykle 

elektrický ventilátor umístěný v průchodním větrním proudu nám v případě malé délky 

díla (do 100 m) působí jako negativní element. Projekt separátního větrání by tuto 

skutečnost měl zohledňovat. 

5.1 Prevence samovznícení uhlí 

 Prevence samovznícení uhlí spočívá v aplikaci antipyrogenních látek do ohniska a 

na stavbu těsnících manžet zabraňujících přístupu kyslíku k ohnisku samovznícení. 

 Antipyrogenní látky pak dělíme podle mechanismu působení na: 

1) chemicky snižující reaktivitu uhlí (např. hloubkově injektovaný antipyrogel nebo 

antipyrogenní látky aplikované ve formě dusíkové pěny); 

2) vyplňující póry v uhelné hmotě (suspenze bentonitu 15 % a hygroskopického 

CaCl2); 

3) izolující povrch uhelné hmoty od přístupu kyslíku (prášková forma antipyrofixu). 

 

 



 Technologie stavby těsnících manžet zaznamenala v poslední době mnoho změn. Je 

to díky dostupnosti a vývoji nových stavebních hmot. Na trhu existuje celá řada výrobků 

různých firem, ale pro předmětnou ražbu upřednostňuji dvousložkovou hmotu 

MARIFLEX. Jednak v podmínkách této lokality se již v mnohých případech dobře 

uplatnila a nepotřebuje při své aplikaci stavbu opěrného peření a tím se celá činnost značně 

urychlí. Těsnící manžeta nevykazuje stejné těsnící vlastnosti po celou dobu své životnosti a 

je proto nutné požadovanou těsnost průběžně obnovovat. Uhelná hmota musí být před 

stavbou těsnící manžety ošetřena vhodným antipyrogenem. Veškeré aplikační armatury 

musejí být v době, kdy jimi není aplikován antipyrogen, těsně zaslepeny. 

5.1.1  Projekt asanace ražby 540 23 v místě procházení sloje č. 39a+40 
z hlediska nebezpečí samovznícení uhlí: 

 Při ražbě provádět zabírku max. na 1,0 m, v případě nepříznivých geologických 

podmínek nebo v případě nesoudržného nadloží zkrátit zabírku na 0,5 m; 

 Předpolí ražby, strop a boky díla zajišťovat pomocí zavrtávání roxorů, dále 

provádět lepení nadloží včetně profilu díla pomocí zpevňovacích hmot; 

 Obvod TH výztuže zapažit pažinami do plna s následným zajištěním pažin proti 

samovolnému posuvu. Po obložení obvodu díla vyplnit prostor za TH výztuží mezi 

pažením a výlomem díla pomocí pěnových hmot – ROCSIL, popř. MARIFLEX a 

to buď v kombinaci s použitím vaků, nebo samostatné pěnové hmoty za účelem 

zamezení přístupu kyslíku ke sloji a vytvoření nepropustné vrstvy. Toto provádět 

vždy po každé zabírce, viz obr. č. 6; 

 Asanaci provádět v celém úseku procházení sloje dílem, včetně úseku díla 3 m před 

a 3 m za slojí; 

 V místě procházení sloje dílem instalovat co 8 m ve stropě díla analýzní hadice pro 

odběr vzorků; 

 V případě, že i přes prováděná opatření při ražení díla dojde ke vzniku vícevýlomů, 

pak postupovat následujícím způsobem, viz obr. č 7: 

o v místě vícevýlomů instalovat zásahové potrubí o průměru 50 mm; 

o obvod TH výztuže zapažit pažimama plně, následně po celém obvodu díla 



provést nástřik pomocí pěnových hmot ROCSIL, nebo MARIFLEX 

v kombinaci s vaky za účelem zamezení přístupu kyslíku ke sloji a 

vytvoření nepropustné vrstvy; 

o volný prostor vícevýlomů nad nepropustnou vrstvou vyplnit popílkem 

s cementem, případně jiným materiálem dle rozhodnutí hlavního inženýra 

závodu na základě místních podmínek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 6 - Schéma asanace ražby 540 23 v místě procházení sloje č. 39a+40 [12] 



 

 

 

Obr. č. 7 - Schéma asanace ražby 540 23 v místě procházení sloje č. 39a+40 v případě vícevýlomů [12] 

 

 



5. Závěr 

Ve své bakalářské práci uplatňuji své dosavadní znalosti řešené problematiky 

v oblasti ražby překopů u dodavatelské firmy VOKD a.s. Využíval jsem také dostupné 

informace uváděné na internetových stránkách, ve skriptech Vysoké školy báňské, 

technických dokumentacích strojů, technologických postupů obdobných, již dříve ražených 

důlních děl. Ražený překop bude mít důležitý význam pro zjednodušení těžby a zvýšení 

bezpečnosti dopravy na dole ČSM ve Stonavě. 

Pro důlní podmínky, ve kterých se bude předmětná ražba vyskytovat, navrhuji 

stroje tuzemské výroby, pro které je v OKR zajištěn kvalitní servis a dostatečné množství 

náhradních dílů se snadnou dostupností a v příznivých cenových relacích. Rovněž při 

výběru vrtací techniky volím vrtací stroj typu VSU-1E, který svou univerzálností 

umožňuje vrtání vývrtů pro případné svorníkování. 

Tato dlouhá překopní ražba se v budoucnu stane po vybudování centrálního 

odtěžení páteří obou propojených závodů Sever-Jih a přispěje velkou měrou k prodloužení 

plánované životnosti dolu do roku 2028.  
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