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Anotace 

Bakalářská práce popisuje návrh plánu přípravy porubu 364 206, návrh dobývací 

metody a technologie pro dobývání daného porubu. V úvodu je popsána stručná historie 

dolu ČSM až k současnosti. Následující kapitola se zabývá geologií 36. sloje 

a geomechanikou. V další části je popsán způsob otvírky, parametry ražených děl 

a zvolená technologie. Práce je také zaměřena na větrání a hydrogeologii s přihlédnutím na 

bezpečnostní opatření. 4. kapitola pojednává o metodě dobývání a zvolené technologii. 

Poslední kapitola zpracovává technicko-ekonomické zhodnocení celkové přípravy a závěr 

jej zhodnocuje. 

 

Klíčová slova: plán přípravy, způsob otvírky, dobývací metoda, ekonomické hledisko, 

bezpečnostní opatření 

 

Annotation of bachelor thesis 

Bachelor thesis describes the preparation of a draft plan coalface 364,206 and the 

draft mining methods and technologies for the extraction of the coal face. The introduction 

describes a brief history of mine ČSM to the present. The next chapter deals with the 

geology of the 36th seam and geomechanics. The next section describes the method of 

opening, the parameters and the selected works driven technology. Work is also focused on 

ventilation and hydrogeology with regard to safety measures. 4th chapter discusses the 

method of extraction and the chosen technology. The last chapter handles the technical and 

economic evaluation of the overall preparation and conclusion evaluates it. 

 

Keywords: plan for preparing, method of opening, mining method, the economic aspect, 

security measures 
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Úvod 

Důl Československého svazu mládeže dnes jen zkratka Důl ČSM ve Stonavě 

existuje již 54 let. Tvoří jej dva těžební závody Sever a Jih. Jeho výstavba začala 1. září 

1958 a hloubení jam započalo v říjnu téhož roku. Na obou závodech bylo vyhloubeno 

3251 m a hloubení jam bylo ukončeno 1. dubna 1965. Kompletní vybavení jam a uvedení 

do provozu proběhlo v roce 1967. První vytěžená tuna uhlí byla 16. prosince 1968, tedy 

po 10 letech od začátku jeho výstavby. Až do roku 1990 byl Důl ČSM součástí společnosti 

OKD, Ostravsko-karvinské doly. Téhož roku, 1. listopadu, byl vyčleněn a  stal se 

samostatným státním podnikem. Nástupem roku 1993, 1. ledna, po privatizaci, se Důl 

ČSM stal odštěpným závodem akciové společnosti Českomoravské doly, ČMD, a.s. 

Následně roku 1998 byla společnost ČMD, a.s. a tím i Důl ČSM zařazena do koncernu 

Karbon Invest, a.s. K datu 30. listopadu 2005 zanikla společnost ČMD, a.s., jejíž součástí 

byl Důl ČSM. Ten se po zániku stává jedním z dolů vlastnících OKD, a.s. až doposud.  

Dnešní Důl ČSM je již moderním dolem, ne jak tomu bylo dříve. Zastaralá 

technologie, nutno podotknout že fungující, ale nevyhovující podmínkám dobývání v dané 

oblasti a hloubce uložení dobývaných slojí. Dnes nejmladší důl ve společnosti, tedy 

po zásluze vedení společnosti OKD a.s. má několik již moderních technologií, ať už 

dobývacích či razících komplexů a průměrně dobývá okolo 2,5 miliónů tun uhlí ročně 

a vyrazí přibližně 17 km chodeb či překopů. Jeho perspektiva resp. životnost je vypočtena 

dle předběžných průzkumů, pomocí geologických vrtů do roku 2028. Předpokládané 

zásoby se pohybují kolem 44 miliónů tun uhlí a rozloha důlního pole je 22 km
2
. Nyní se 

na dole těží převážně energetické uhlí, které bývá obohaceno uhlím koksovatelným 

pro další zpracování.  

Ve své bakalářské práci se budu zabývat plánem přípravy porubu, určením 

vhodné technologie pro ražbu a dobývání v dané oblasti, hydrogeologií, pracovními 

a bezpečnostními postupy pro řádnou obfarávku porubního bloku 36. sloje. 
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1 Charakteristika ložiska 

1.1 Charakteristika 36. sloje 

Ložiska 36. slojí v dobývacím poli dolu ČSM závodu Jih se nacházejí v části 

dobývacího prostoru DP Louky. Hloubka jejich uložení je maximálně 850 m 

pod povrchem. Sloje jsou součástí sedlových vrstev karvinského souvrství. V nadloží 

ve vzdálenosti 90 až 100 m se nachází již vydobytý prostor, tedy stařiny sloje 33b., dále 

pak 34. a 35. sloje nejblíže 13 až 30 m, jejichž množství uhlí v sedlových vrstvách je 

pro důl nebilanční. V podloží je 37. sloj vzdálená 20 až 30 m, v daném bloku také 

nebilanční. Ve větší hloubce uložení ve zmíněném bloku jsou bilanční teprve 39. a 40. 

sloje nacházející se na přechodu vrstev sedlových s porubskými. Na obrázku č. 1 je 

geologický vrt, jenž ukazuje mocnost, bezprostřední nadloží i podloží 36. sloje. [7] 

1.2 Geologie 36. sloje porubního bloku 364 206 

Bezprostřední nadložní vrstvy tvoří kořenové prachovce, v případě erozivních 

dosedů, nelze vyloučit vrstvy střednězrných případně hrubozrnných pískovců s výskytem 

slepenců. Meziloží slojí 36a., 36b., které budou dobývány, tvoří kořenové prachovce, které 

se nachází i v podložních vrstvách. Komplex těchto dvou slojí dosahuje mocnosti 

200 až 290 cm, přičemž úklon vrstev je v průměru 10° k severovýchodu. 

Blok bude obfárán důlními díly č. 364 226 úvodní chodba, č. 364 246 výdušná 

chodba a prorážka, která bude ražena na dvě etapy č. 364 266 a 364 266/1. Konkrétně 

porub 364 206 ve slojích č. 36a. + b. v části 2. b kry. Oblast je vymezena ze severní strany 

poruchou ,,B“, od jižní poruchou ,,C“. Od západní strany je vymezení větrní základnou 

č. 371 280/1 a z východu je vymezení vývojem sloje, jak můžeme vidět v příloze č. 1 a č. 2 

ve výseku důlních map. 

Úvodní chodba bude ražena z 37a. sloje, která započne zarážkou do slojí 

36a. + 36b., přičemž její konec vyústí pouze ve sloji 36a. V průběhu ražby se mohou 

vyskytnout eroze s redukcí mocnosti sloje, případně lze předpokládat přecházení tektoniky 

přibližně po 400 metrech ražby, s poklesovým charakterem a výškou skoku do 1,4 m. [7] 
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Výdušná chodba bude vedena v obou 36. slojích stejně jako výchozí prorážka, 

která bude situována dle získaných výsledků z ražeb úvodní a výdušné třídy v případě 

ověřeného vývoje mocnosti slojí, a případných proplástků mezi nimi. V průběhu těchto 

ražeb můžeme předpokládat vyražení případných účelových obtínek pro vyřízení tektonik 

nebo provést průzkumy k ověření ložiska, z důvodu možných změn ve stavbě horninového 

masívu. Jiná případně další použití těchto děl, než pro které jsou určena, se 

nepředpokládají. [7] 

 

Obrázek 1 Geologický profil vrtu  ČSM 1290/07 [7] 

Sloj č. 36a. je v místech ražeb vyvinuta 90 až 180 cm, stejně jako sloj č. 36b. 

Mocnost proplástků mezi těmito slojemi je předpokládaná 0 až 50 cm. 
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Popelnatost uhlí sloje č. 36a. je přibližně 15 až 17 %. Obsah síry se pohybuje 

kolem 0,6 % a prchavé hořlaviny obsahuje asi 25 %. Index puchnutí je 6,5. Obdobně je 

na tom sloj č. 36b. vyjma popelnatosti, která je kolem 20%. Ostatní hodnoty jsou totožné, 

lze tedy konstatovat, že uhelnou hmotu z daných slojí můžeme zařadit do obchodní 

skupiny VB což je značení pro koksovatelné uhlí dobré kvality. V 36. sloji v oblasti 2. b 

kry ještě nebyla vedena hornická činnost a vývoj sloje v dané oblasti byl zjištěn pouze 

průzkumnými důlními vrty, tudíž lze předpokládat případné změny ve struktuře 

horninového masívu. Vzhled porubního bloku a jeho situování je zřejmé z výseku důlní 

mapy pro přípravu porubu v příloze č. 2. [7] 

1.3 Zařazení z hlediska Geomechaniky 

Z hlediska geomechaniky jsou doly v našem revíru zařazeny dle vyhlášky 

č. 659/2004 Sb. jako doly s nebezpečím důlního otřesu. § 3 této vyhlášky nám upřesňuje, 

že každá organizace je povinna mít k řízení protiotřesové prevence pracovníka s funkcí 

geomechanik a pracoviště s nepřetržitým sledováním a vyhodnocováním seizmické 

aktivity. Následně dle § 4 a regionální prognózy tzn. na základě získaných informací 

o ložisku, fyzikálně – chemických vlastností uhlí a průvodních hornin a dle hloubky 

uložení se určí části horského masívu, kde nehrozí nebezpečí otřesu. Ze zjištěných 

informací v oblasti 36. sloje, není žádná z oblastí horského masívu bez nebezpečí důlního 

otřesu. [1] 

V takovém případě přistupujeme k následnému kroku, který nám určuje § 5 

k lokální prognóze. Specifikujeme ji za pomocí úložních poměrů a dosavadní hornické 

činnosti v dané oblasti. Zařadíme jednotlivé části horského masívu dle stupně nebezpečí 

důlního otřesu (NDO) a to do 1., 2. nebo 3. stupně s nebezpečím otřesu.  

V případě přípravy porubu 364 206 jsou díla zařazena ve 3. stupni NDO, což 

znamená podmínku pro průběžnou prognózu.  

Průběžná prognóza, testovací vrtání, individuální pozorování a sledování 

seizmické aktivity nám napomůže při určování protiotřesové prevence. 

Protiotřesovou prevenci uvádí § 7, kterým se upřesní jaký průběh a specifikace 

aktivních a pasivních prostředků bude užito. 



Břetislav Hlawiczka: Plán přípravy porubu 

2013 

5 

V průběhu ražeb, jsem zvolil formu protiotřesové prevence: 

Aktivní - bezvýlomovou trhací práci OOTP a individuální odlehčovací vrty I. O. V. 

Pasivní – omezení počtu pracovníků v ohrožené oblasti, způsob umístění zařízení v důlních 

dílech, ochrana a vypínání elektrických zařízení, odvolání pracovníků v případě nebezpečí, 

vyvolání otřesu v nepřítomnosti osob v ohrožené oblasti za pomocí trhací práce velkého 

rozsahu. 

Další postupy a opatření určí geomechanik a zapracuje je do technologického 

postupu pro ražbu jako zvláštní opatření proti otřesu tzv. ZOPO daných děl uvedených 

výše a také společně s vedoucím trhacích prací zpracuje technologický postup pro OOTP. 

[1, 6] 



Břetislav Hlawiczka: Plán přípravy porubu 

2013 

6 

2 Způsob otvírky 

Ražby pro přípravu porubu č. 364 206 budou vedeny z tříd č. 371 280/1 úvodní 

chodba a č. 364 280 výdušná chodba. Třída č. 364 280, jenž bude výdušnou, zatím není 

vyražena. Započetí prací pro její ražbu se předpokládá ve druhém čtvrtletí tohoto roku, 

tedy květen případně červen 2013.  

Ražba úvodní chodby respektive jejího začátku bude realizována zarážkou o délce 

40 m z těžní třídy č. 371 280/1 ve staničení 428 m, která bude ražena za pomocí klasické 

technologie. Před samotnou ražbou bude na této třídě a v daném staničení upraven profil 

a vytvořen kříž, z kterého započne ražba, za pomocí trhací práce, při použití vrtacího vozu, 

nakladače a odvětrávána foukacím větráním. Po vytvoření této zarážky následuje vybavení 

čelby razícím kombajnem s vynášecím dopravníkem, k sobě připojeným mezidopravníkem 

a větrání se reinstaluje na sací s odprašovačem. V průběhu postupu bude instalováno 

pásové odtěžení určené k dopravě těživa, kladena drážka zesílená s označením ZD 34 – D 

pro závěsnou dopravu. K rozvodu vody, stlačeného vzduchu, dusíku a k odčerpávání 

odpadních vod budou kladena potrubí průměru 100 mm. Pro rozvod klimatizačního média 

se použijí speciální potrubí průměru 160 mm. Jakmile ražba dosáhne staničení 200 m, 

nainstaluje úsek klimatizace chladící jednotku z důvodu zajištění lepších 

mikroklimatických podmínek pro pracovníky na čelbě.  

V případě ražby výdušné chodby je tato méně komplikovaná, jelikož není potřeba 

dělat zarážku z důvodu instalace razícího komplexu. 

Úprava profilu a vytvoření kříže je stejná, jako tomu je v případě úvodní chodby. 

Pro ražbu použiji razícího kombajnu s příslušenstvím, který již bude použit při ražbě díla 

č. 364 280. Z této třídy ve staničení 218 m se razícím kombajnem vetneme přímo do sloje. 

Po ujetí 5 m zde také nainstalujeme sací větrání s odprašovačem. Vystrojení chodby bude 

stejné, jako je tomu na úvodní chodbě vyjma dusíkového potrubí, kdy na místo tohoto bude 

kladeno potrubí degazační průměru 100 mm. Klimatizační potrubí bude taktéž kladeno 

ovšem v menším průměru 100 mm. 

Jakmile budou dokončena obě díla, na úvodní chodbě se otočí větrání na foukací, 

které je pro technologii ražby trhacích prací příznivější, než je tomu v případě sacího 

větrání. 
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Pro ražbu prorážky bude tedy použita klasická technologie, nakládání pomocí 

nakladače a pro vrtné práce vrtací vůz. Vystrojení bude obdobné jako je tomu 

u předchozích děl, kdy podrobnějšímu popisu se věnuji v následujících kapitolách 

respektive v příloze č. 3 

2.1 Parametry ražených děl 

Díla porubního bloku 364 206: 

 úvodní chodba 364 226 

 výdušná chodba 364 246 

 prorážka+rozšíření 364 266+364 266/1 

Úvodní chodba – směrná délka této chodby se stanovuje 575 m a bude v celé své 

délce vyztužena nehořlavou výztuží s hmotnostním stupněm TH29 typu SP s velikostí 

profilu 16, kdy parametry této výztuže jsou specifikovány v tabulce č. 1. Vzhledem k užití 

strojních a elektro zařízení bude profil SP 16 rozšířen do Atypu SP 16 s použití středové 

THR roviny stejného hmotnostního stupně s délkou 2,5 m umístěnou mezi horní oblouky 

se záložkami 0,7 m.  Tento Atyp, který vytvoří strojní resp. elektro výklenek bude umístěn 

ve staničení 0 – 80 m a 280 – 290 m. Ke spojení se použijí šrouby TH29 v počtu 2 ks 

na každý spoj vyjma profilu Atyp SP, kdy se použijí 3 ks a rozpínky ROT v počtu 6 ks 

v případě Atypu SP 7 ks.  

Jako nehořlavé pažení budou použita síta, typu Katim stropní a boční. Jako další 

bezpečnostní prvek k zajištění nadloží budou použity svorníky APB. Jejich délka bude 

2,4 m a jsou to tzv. kaplové svorníky, které budou zavrtávány každého 1,5 m s roztečí 1 m 

do stropu na pravé straně díla s odklonem 20° od osy díla. 

Toto zajištění bude začínat ve staničení 80 m a končit ve staničení 570 m. Osovou 

vzdálenost výztuže volím 0,5 m a maximální vzdálenost výztuže od čelby 1,2 m. V případě 

nepříznivých podmínek se vzdálenost od čelby zmenší. 

Výdušná chodba – směrná délka je stanovena 600 m a stejně jako na úvodní 

chodbě bude užito nehořlavé výztuže s hmotnostním stupněm TH29 typu SP ovšem 

s menší velikostí profilu 14, jejíž parametry jsou uvedeny v tabulce č. 1.  
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Ve staničení 0 – 15 m a 290 – 300 m bude použito také rozšíření profilu a tím 

vytvoření strojního resp. elektro výklenku, v tomto případě použitím profilu SP velikosti 

16. Ostatní parametry platí jako na úvodní chodbě vyjma použití kaplových svorníků APB, 

jejichž umístění bude na levé straně od staničení 100 m a konče staničením 590 m. 

 

Tabulka 1 Parametry subparabolické výztuže [7] 

 

 

Prorážka – předpokládaná délka se uvažuje 198 m. Její výztuž bude jako 

v předchozích případech nehořlavá, ovšem jiného typu.  

K vyztužení bude užito SBR výztuže s hmotnostním stupněm TH29, která 

se skládá z THR rovin, rohových kusů a na míru upravených boků. Konkrétní parametry 

jsou vyobrazeny na řezu profilu prorážkou v příloze č. 3. Ke spojení těchto částí jsou 

určeny dva typy THŠ šroubů. Klasické, prakticky používané pro jednoduché spojení 

do sebe dvou TH výztuží, a prodloužené pro složitější spoje tří TH výztuží. Rozpínky 

budou kovové zpevněné. Jestliže zůstane uhlí v počvě, použijí se patky pod výztuž, aby 

nedocházelo k jejich zajíždění do počvy. Osová a maximální vzdálenost výztuže je totožná 

s úvodní a výdušnou chodbou. 
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2.2 Opatření k zajištění bezpečnosti a provozu 

K zajištění bezpečnosti práce a provozu je stanovení bezpečnostech opatření, 

která upřesní některé postupy při ražbě a hlavně zajistí ochranu zdraví a života pracovníků. 

Základní opatření: 

  Budou prováděny indikace předepsanými typy zařízení a dodržování 

složení důlního ovzduší dle § 83 vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb., 

 Složení důlního ovzduší bude v dané oblasti a na pracovištích kontrolováno 

v intervalech stanovených § 109 vyhláškou ČBÚ č. 22/1989 Sb., 

 Dle § 109a  téže vyhlášky musí být instalovány kontinuální analyzátory CH4 

a CO. 

 Budou odebírány vzorky vzdušin k rozboru dle § 110 vyhlášky ČBÚ 

č. 22/1989 Sb., 

 V dané oblasti musí být zřízeny protivýbuchové vodní uzávěry, jejich 

umístění a počet v souladu s vyhláškou ČBÚ č. 22/1989 Sb., 

a č. 10/1994 Sb., kterou se stanoví technické podmínky provedení 

protivýbuchových uzávěr prachových a vodních, ve znění vyhlášky 

č. 361/2009 Sb. 

 Bude prováděna kontrola poprašování a dodržení vyhlášky ČBÚ 

č. 5/1994 Sb., kterou se stanoví způsob odběru a rozboru vzorků inertního 

a uhelného prachu a směsi inertního a uhelného prachu v uhelných dolech. 

 Dále dle vyhlášky ČBÚ č. 659/2004 Sb., zařazení oblasti z hlediska 

nebezpečí důlního otřesu, což řeší kapitola zařazení z hlediska 

geomechaniky. 

 Opatření, jenž řeší samovznícení dle vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb., § 187, 

kdy musí být zapracován do technologického postupu projekt prevence 

samovznícení schválený závodním dolu. 

 Hydrologická opatření a zařazení dolu, jenž řeší kapitola odvodnění 

a nakládání s důlními vodami dle vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb., 
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 Nedílnou součástí opatření je zákoník práce č. 262/2006 Sb. bezpečnost 

a ochrana zdraví při práci a zákon č. 309/2006 Sb. s nímž je spojeno 

i nařízení vlády č. 361/2007 Sb. mikroklimatické podmínky. 

Nutno zmínit, že zde je pouze výčet určitých základních opatření směřujících 

nejen k ražbě, ale i k celému dolu. Blíže budou veškerá opatření vypsána v technologickém 

postupu pro ražbu. V každém případě je potřeba se řídit zákonem č. 44/1988 Sb., Horní 

zákon a vyhláškou ČBÚ č. 22/1989 Sb., vztahující se k dolům hlubinným. [1, 4, 5] 

2.3 Technologie a vystrojení chodeb 

Technologie použitá při ražbě zarážky úvodní chodby, bude klasická technologie, 

tedy ruční vrtací kladivo NVK 03 s pneumatickou podpěrou VP 1000 a nakladač NLH-

703. K odtěžení bude sloužit hřeblový dopravník s šířkou dopravní trasy 0,5 m typu THD 

500. Strojní zařízení pro nakládání je na obrázku č. 2, v případě vrtacího kladiva 

s podpěrou obrázek č. 3 a 4. 

 

 

 

Obrázek 2 - Nakladač typu NLH-703 s bočním výsypem [8] 
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Obrázek 3 Pneumatická podpěra VP 1000 [9] Obrázek 4 Ruční vrtací kladivo NVK 03 [10] 

Následná technologie zvolená pro ražbu, jakmile bude dokončená zarážka je razícím 

kombajn společnosti Alpine Miner AM-75. Jedná se o kombajn do maximální výšky 

profilu 5 m s automatickým nakládáním a odtěžením rubaniny z čelby na pásový 

dopravník, jehož typové označení je TP 630 a šíře dopravního potahu je 1000 mm. AM 75 

je znázorněn na obrázku č. 5 

 

Obrázek 5 Razící kombajn Alpine Miner AM-75 [11] 
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V průběhu ražby úvodní chodby bude ražena zároveň chodba výdušná za pomocí 

razicího kombajnu společnosti IBS s. r. o. typu SM 160 a také jak je tomu u kombajnu AM 

s automatickým nakládáním a odtěžením rubaniny z čelby na pásový dopravník. Na 

obrázku č. 6 je možno vidět vzhled kombajnu SM. 

 

 

Obrázek 6 Razící kombajn firmy IBS typu SM-160 [12] 

 

Jakmile budou dokončeny obě ražby, bude přistoupeno k postupné demontáži kombajnů 

a reinstaluje se větrání na úvodní chodbě ze sacího na foukací. Tato operace bude 

provedena demontáží odprašovače, otočením ventilátoru a lutnového tahu. Lutnový tah se 

přetočí na druhou stranu díla proti směru proudění čerstvých větrů směrem k překopu 

č. 5204. Schéma větrání je znázorněno v příloze č. 4, izometrické schéma větrání v době 

ražby. Následující operací je doprava nakladače NLH, vrtacího vozu VVH-1R a montáž 

odtěžení THD 500. V úvodu ražby prorážky bude prvních 6 m použito ruční technologie 

vrtání a následně vrtacího vozu, který je na obrázku č. 7. 
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Obrázek 7 Vrtací vůz VVH-1R [7] 

2.3.1 Vystrojení chodeb, potrubní řády, doprava a odtěžení 

Na obrázcích č. 8, 9 a 10 je vyobrazeno vyztužení chodeb, odtěžení, potrubní 

řády, dopravní trasa a elektro kabely. 

 

Obrázek 8 Vystrojení úvodní chodby č. 364 226 [7] 
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Na obrázku č. 8 je způsob, jakým bude vyztužena a vybavena úvodní chodba 

v profilu SP 16 i za použití svorníkové výztuže, která nebude v celé délce díla. Na vzhledu 

je patrné umístění rozpínek ROT s kótovanou vzdáleností, a také velikost přeložení 

oblouků s použitím THŠ šroubů spodním a horním. Obrázek dále zobrazuje, jak bude 

kladeno potrubních řádů, tedy na levé straně díla umístěno dusíkové, odpadní 

a klimatizační potrubí a na pravé u pilíře bude vodovodní a vzduchové potrubí. V případě 

dovybavení tlakové potrubí pro porub také na levé straně díla. V neposlední řadě je 

na obrázku znázorněno umístění odtěžení, lutnového tahu, dopravní trasy s danou 

minimální výškou závěsu dopravní drážky a nakonec též umístění elektro kabelů. 

Obrázek č. 9 popisuje vše, jak je tomu na výdušné chodbě, přičemž většina prvků 

je totožných s chodbou úvodní ovšem s převráceným obrazem a menším profilem 

vyztužení SP 14. Z obrázku č. 9 je patrné, že nebude instalováno tlakové potrubí pro 

porub, a dusíkové potrubí nahradí potrubí degazační. 

 

Obrázek 9 Vystrojení výdušné chodby č. 364 246 [7] 

Vystrojení chodeb výše uvedených je základní, jak tomu bude v případě ražby, 

až do úseků zmíněných v kapitole parametry ražených děl. 
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Zde byly zmíněny staničení, které vymezují úseky děl s elektro a strojním 

výklenkem. Obrázek č. 10 popisuje výklenek na úvodní chodbě v profilu Atyp SP 16, kde 

do profilu přibude elektro trafo a na místě tratě pro odtěžení bude instalován pohon 

pásového dopravníku. Výklenek výdušné chodby nebudu vyobrazovat, z důvodu totožného 

vybavení a profil se pouze zvětší z SP 14 na SP 16. 

 

Obrázek 10 Vystrojení elektro a strojního výklenku na úvodní chodbě [7] 

 

Obrázek 11 Vzhled přeložení TH, uložení THŠ, obložení a užití patky na uhlí [7] 
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2.4 Větrání a degazace 

Větrání se řídí vyhláškou ČBÚ č. 22/1989 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

vyhláška č. 165/2002 Sb., a vyhláška č. 56/2007 Sb. 

Ražby porubního bloku tedy chodby č. 364 226, 364 246 a 364 266 budou větrány 

separátně: 

 Úvodní chodba č. 364 226 bude na začátku v době ražby zarážky větrána 

separátně foukacím větráním. Jakmile bude zarážka dokončena, upraví se 

větrání na separátní sací z důvodu použité technologie, tedy ražby razícím 

kombajnem.  

 Výdušná chodba č. 364 246 bude větrána separátně sacím větráním. 

 Prorážka č. 364 266 bude větrána separátně pomocí foukacího větrání 

z důvodu zvolené technologie trhací práce pro níž je sací větrání méně 

účinné. 

Kompletní výpočet větrání se stanovení minimálního průtoku, rychlostí větrů 

a další v souladu s výše zmíněnými předpisy bude rozpracován v technologickém postupu 

pro ražbu daných děl. 

Degazaci pro ražby neuvažujeme, až pro daný obfáraný porubní blok v průběhu 

ražby bude pouze instalováno na výdušné chodbě degazační potrubí. Degazace bude 

realizována po ukončení ražby degazačními vrty vedenými z chodeb směrem do nadloží 

sloje, z nichž vyvedené potrubí bude napojeno do vodokružných vývěv a dále na degazační 

potrubí. Odtud již pomocí potrubí do degazační stanice a na povrch. Přesné znění 

a parametry realizuje projekt degazace obsažený v technologickém postupu dobývání. [3] 

2.4.1 Popis vedení větrů v době ražby 

Vedení větrů v době přípravy porubního bloku č. 364 206 v 2.b kře bude z úrovně 

5. patra vtažné jámy závodu ČSM Jih a zároveň i částečně z 5. patra vtažné jámy závodu 

ČSM Sever. 

Větry budou oficiálně vedeny pomocí překopů č. 5101 a č. 5204. Od třídy 

č. 371 280/1 bude začínat patřičné samostatné větrní oddělení. 
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Jedná se o oblast samostatného větrního oddělení 37. sloje. Vtažné větry budou 

vedeny po třídě č. 371 280/1 a směřovat budou do probíhající dobývky 371 200/1. Z třídy 

č. 371 280/1 budou tedy nasávány čerstvé větry pro ražbu č. 364 226 a č. 364 266. 

Výdušné větry budou vedeny po výdušné chodbě porubu č. 371 240/1 následně po třídě 

č. 364 280 a č. 536 20, kde bude ukončeno samostatné větrní oddělení 37. sloje. Větry 

budou dále pokračovat díly č. 371 290, 371 290/2, až po kříž s dílem č. 439 20 a překopem 

č. 4614. Zde po spojení s výdušnými větry ze 40. sloje budou pokračovat překopy č. 4614 

a č. 4601 a dále vedeny, až do výdušné jámy na 4. patře závodu ČSM Jih. Větrání výdušné 

chodby č. 364 246 bude z třídy č. 364 280 a výdušné větry z této chodby budou proudit 

ve směru konce SVO 37. sloje. Vše je zřejmé z přílohy č. 4, izometrického schémata 

větrání v době ražby. 

2.4.2 Zařízení k větrání a popis větrání ražeb 

K větrání ražeb bude ve všech případech použito axiálního dvoustupňového 

elektro ventilátoru typu WLE-1005B, obrázek č. 12 a spiro luten průměru 800 mm. 

V případě zarážky úvodní chodby bude tento zapojen pouze na jeden motor, a to z důvodu 

vysokého výkonu těchto motorů po vyražení více metrů se napojí i druhý motor. Zarážka 

bude větrána foukacím větráním, protože je pro technologii ražby trhací prací účinnější. 

Větrání bude instalováno, jakmile ražba vyrazí 5 m.  

 

Obrázek 12 Ventilátor WLE 1005B [13] 

 

K ventilátoru budou instalovány tlumiče hluku z obou stran a k sací straně 

namontována spiro lutna s krytím proti vtažení předmětů.  



Břetislav Hlawiczka: Plán přípravy porubu 

2013 

18 

Sací strana bude natočená proti směru proudění vtažných větrů. Na straně 

výtlačné se bude pokračovat s montáží spiro luten a k odbočení se použije plechové koleno 

se zahnutím 90°.  

Následně při ražbě budou jen připojovány další a další spiro lutny. Ukotvení 

ventilátoru se provede pomocí řetězu s tloušťkou oka 16 mm a uchytí se do horní části 

výztuže. Spiro lutny, se budou upevňovat pomocí řetězů s oky o tloušťce 6 mm případně 

dvojitým drátem do horní části výztuže do středu. Spoje budou zpevněny šrouby a překryjí 

se obalovacími plentami. Po dokončení zarážky se reinstaluje větrání na sací z důvodu 

změny technologie ražení razícím kombajnem, kde by se foukací větrání minulo účinkem. 

Na obrázku č. 13 je znázorněno schéma větrání foukacího (vlevo) a sacího (vpravo). 

 

 

Obrázek 13 Schéma foukacího a sacího větrání [7] 

 

 Když je větrání reinstalováno na sací to znamená i otočený celý systém tak, aby 

byly odsávané větry z čelby vyvedeny po směru proudění větru. Dále se musí instalovat 

odprašovací zařízení, aby došlo ke snížení prašnosti. Odprašovací zařízení tzv. odlučovač 

prachu OM-800, obrázek č. 14, snižuje prašnost zachycováním prachových částic vodou 

napojenou do tohoto zařízení. Takto je větrání kompletní. [3] 
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Obrázek 14 Odlučovač prachu OM 800 [14] 

Výdušná chodba bude větrána naprosto stejně jako úvodní vyjma začátečních 

operací. Větrání bude od počátku sací za použití ventilátoru WLE-1005B s tlumiči hluku, 

odprašovačem OM-800 a spiro luten o průměru 800 mm. Ventilátor bude umístěn na třídě 

č. 364 280 a jeho výtlačná strana taktéž po směru prodění větrů směrem ke konci 

samostatného větrního oddělení 37. sloje. 

Prorážka bude větrána ze strany úvodní chodby, ovšem jakmile je dokončena 

ražba chodby č. 364 226 musí se opět reinstalovat větrání na foukací, jako tomu bylo 

na začátku této ražby. Opět z důvodu zvolené technologie trhací práce. 

Když je obfáraný porubní blok v první fázi, vzniká již samostatné větrní oddělení 

pro 36. sloj, jehož začátek je na překřížení chodeb č. 371 240/3 a č. 371280/1. 

 Vedení větrů dále pokračuje přes chodbu č. 364 226, 364 266 respektive 

364 266/1, 364 246, kde končí na překřížení s třídou 364 280. Výdušné větry následně 

pokračují, jak již bylo zmíněno v části vedení větrů v době ražby blíže v příloze č. 5 

izometrické schéma větrání po ukončené ražbě. [3] 

2.5 Časová a věcná posloupnost prací 

Začátek přípravy porubu 364 206 se předpokládá v srpnu letošního roku, a to 

ražením úvodní chodby č. 364 226, která bude zaústěna z těžní základny č. 371 280/1. 

Současně bude ražena i výdušná chodba č. 364 246 se zaústěním na třídě č. 364 280. 

V rámci těchto ražeb budou vytvořeny také výklenky pro strojní či elektro zařízení. 

Dokončení těchto děl je v plánu v lednu 2014. Dle zjištěných informací, získaných z ražeb 

úvodní a výdušné chodby, ohledně mocnosti slojí a případných proplástků bude v tomto 

termínu určeno situování prorážky 364 266 a tím i jejího rozšíření 364 266/1. Zároveň 

započne ražba k řádnému dokončení předmětné obfarávky porubního bloku.  
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Zaústění prorážky a její ražba bude z úvodní chodby č. 364 226. Vyražením 

prorážky vznikne průchodní větrní proud díly č. 364 226, 364 266 a 364 246. Následným 

rozšířením díla č. 364 266 je ukončena obfarávka bloku v uvažovaném termínu na přelomu 

dubna a května 2014. 

3 Popis dobývací metody a zvolené technologie 

Vzhledem již k několikaleté praxi v našem hornictví i ve světě a konkrétně 

v karvinské oblasti jsem se rozhodl použít tradiční dobývací metodu stěnování. Jedná 

se o dobývání dlouhých porubních bloků v našem případě o délce 490 m směrné délky 

a délky prorážky, respektive šířku porubu o délce 198 m.  Mocnost sloje je proměnlivá 

2,0–2,7 m. Postup porubu bude vzhledem k důlnímu poli z pole. [1, 2] 

Tuto metodu lze stručně charakterizovat takto: 

Po obfárání porubního bloku a vytvoření průchozího větrního proudu 

s dostatečnou šíří prorážky se začne s instalací technologie. Prorážka se vybaví hřeblovým 

dopravníkem pro tyto technologické celky typem Rybnik 850 firmy Ryfama, dále 

mechanizovanou výztuží zobrazenou na obrázku č. 15. Jedná se o mechanizovanou výztuž 

DBT 13/31 s rozpětím do 3,1 m a maximální výškou při staženém stavu 1,4 m.  

Zvolená technologie úměrná mocnosti a proměnlivosti sloje. Sekce jsou následně 

upnuty v prorážce, pozice na obrázku č. 17. 

 

 

Obrázek 15 Mechanizovaná výztuž DBT 13/31 [7] 
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Typ kombajnu k danému typu mechanizované výztuže jsem zvolil Eickhoff 

SL 300, jenž je zobrazen na obrázku č. 16. Jedná se o kombajn již odzkoušený 

v kombinaci výše uvedených technologických celků. 

 

Obrázek 16 Dobývací kombajn Eickhoff SL 300 [15] 

 

 

Obrázek 17 Vzhled upnuté mechanizované výztuže v prorážce [7] 

 

V průběhu instalace celků v prorážce se souběžně instaluje odtěžení na úvodní 

chodbě. Toto je složeno ze sběrného hřeblového dopravníku, jenž je napojen na stěnový 

hřeblový dopravník a následně pokračuje odtěžení pásovými dopravníky typu Belt 1200 

až k zásobníku č. 426. 
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4 Odvodnění a nakládání s důlními vodami 

Dle vyhlášky č. 22/1989 Sb., a § 195 jsou doly zařazovány z hlediska ohrožení 

přítoky a průvaly vod na doly s nebezpečím průvalu vod a bez nebezpečí průvalu vod. 

Výnosem Obvodního báňského úřadu z 6. prosince 1989 je důl ČSM zařazen mezi doly 

s nebezpečím průvalu vod, a to z důvodu výskytu štěrkopísků, tzv. detritů na povrchu 

karbonských vrstev. Také vzhledem k technologii dobývání stěnováním s řízeným závalem 

je nutno zohlednit nevyplněné prostory ukončených porubů, případně tektonické útvary, 

v nichž se nachází voda, ať už technologická či jakéhokoli původu důlní. V každém 

případě je tedy nutné pro daná pracoviště zpracovávat projekty na odvodnění 

a hydrologická opatření. [5] 

4.1 Průvodní projekt pro odvodňování 

Situování děl – Důlní dílo 364 226 je raženo jako úvodní chodba, 364 246 jako 

výdušná chodba a 364 266 je výchozí prorážkou. Všechny díla jsou situována v 36. sloji 

a vytvoří porubní blok 364 206. 

Vrty v blízkosti ražeb – Díla a jejich ražba se nachází v bezpečnostním pásmu 

vrtu ČSM 1290/07. 

Nafárání slojí – Ražby budou vedeny v celé své délce v 36a a 36b sloji. 

Blízkost jiných důlních děl – V nadloží ve vzdálenosti do 100 m se nachází již 

vyrubaný prostor porubu 33. a 30. sloje 

Zvodnění a vyjíždění průvodních hornin – V průběhu ražeb se mohou 

vyskytnout místní zvodnění průvodních hornin v okolí pískovcových poloh nadložních 

vrstev děl. V daném případě nelze ani vyloučit vyjíždění průvodních hornin. 

4.2 Hydrologická opatření 

Čerpací technika, odpadní potrubí, čerpací stanice – Po celých délkách 

důlních děl pokládat potrubí průměru 100 mm, na čelbě instalovat čerpací zařízení KDDF-

80 zobrazené na obrázku č. 18, případně vzduchové čerpadlo XDA-100 NORA, obrázek č. 

19. 
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V příslušných úsecích díla zřídit přečerpávací místa s přečerpávací nádobou 

a odstředivým článkovým čerpadlem v závislosti na výtlačném výkonu výše uvedených 

čerpacích agregátů a z těchto odvádět vodu odpadním potrubím do hlavní, dočasné 

případně pomocné čerpací stanice příslušnými žumpovními chodbami. 

 

 

Obrázek 18 Ponorné kalové čerpadlo KDDF-80 [16] 

 

Z hlediska čerpání důlních vod jsou stanoveny podmínky vyhláškou 

č 22/1989 Sb., konkrétně § 205 Čerpací zařízení, kdy důl, ze kterého nelze odvádět důlní 

vody samospádem, musí mít trvale provozuschopné čerpací zařízení, jehož částmi jsou: 

hlavní, nebo dočasná případně pomocná čerpací stanice, odpadní potrubí, armatury 

a žumpovní chodby. [5] 

Další opatření upravuje: 

 § 206 Hlavní čerpací stanice 

 § 207 Pomocné čerpací stanice 

 § 208 Automatický provoz hlavní čerpací stanice 

 § 209 Žumpovní chodby 

 § 210 Výtlačná potrubí hlavní čerpací stanice 

 § 211 Provoz a údržba čerpacích zařízení 
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4.3 Bezpečnostní opatření 

Hlídání hladiny důlní vody na čelbách pomocí čidel havarijní hladiny vody, kdy 

toto musí být umístěno vždy maximálně 5 m od čelby a ve výšce minimálně 0,3 m 

nad počvou. Z tohoto čidla musí být vyvedena signalizace na inspekční službu, kdy 

v případě zvýšení hladiny vody nad možnou mez signalizuje havarijní stav a informuje tak 

operátora dispečinku o problému. Jako důležité opatření je dán pořádek na pracovišti 

a volné únikové cesty. Případná další opatření a postupy stanovují projekty odvodnění 

podrobně zpracované pro každou ražbu v technologickém postupu. 

 

Obrázek 19 Vzduchové čerpadlo XDA -100 NORA [17] 

4.4 Nakládání s důlními vodami 

Termínem důlní voda se zabývá zákon č. 44/88 Sb., § 40 [4] 

 Důlními vodami jsou tedy všechny podzemní, povrchové a srážkové vody, 

které vnikly do hlubinných nebo povrchových důlních prostorů bez ohledu 

na to, zda se tak stalo průsakem nebo gravitací z nadloží, podloží nebo 

boku nebo prostým vtékáním srážkové vody, a to až do jejich spojení 

s jinými stálými povrchovými nebo podzemními vodami. 

Organizace je dále oprávněna při hornické činnosti ve znění toho předpisu: 

 vypouštět důlní vodu, kterou neužívá pro vlastní činnost, kterou 

nepotřebuje, odvést do povrchových, popřípadě do podzemních vod 

a odvádět ji, i přes cizí pozemky způsobem a za podmínek stanovených 

vodohospodářským orgánem a orgánem ochrany veřejného zdraví.  

Popis odvádění vody vzhledem k výše uvedeným ražbám bude vypadat takto: 
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 Odvádění vody přímo z čelby bude buď kalovým čerpadlem KDDF-80 

zobrazeno na obrázku č. 17, případně vzduchovým čerpadlem XDA-100 

NORA uvedené na obrázku č. 18.  

 čerpaná voda bude odváděna pomocí odpadního potrubí o průměru 100 mm 

do přečerpávacích nádob, odkud bude odstředivým článkovým 

horizontálním čerpadlem z obrázku č. 20 přečerpávána dále odpadním 

potrubím do hlavní čerpací stanice, jenž se nachází v ochozech náraží na 5. 

patře. 

 

Obrázek 20 Odstředivé článkové horizontální čerpadlo V-hD [16] 

 Z hlavní čerpací stanice je voda odváděna pomocí výtlačných potrubí 

na povrch a odtud regulovaně do vodoteče, která ústí do Karvinského 

potoka. 

Nakládání, odvádění, výpust odpadní respektive důlní vody je řízeno zákonem 

č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem. 
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5 Technicko-ekonomické zhodnocení návrhu 

Technicko-ekonomický aspekt je pro nynější těžbu velice důležitý vzhledem 

k cenám uhlí, jak u nás, tak ve světě. Ražbu pro přípravu porubu jsem zvolil tak, aby 

určitým způsobem byla co nejméně nákladná. Vzhledem k použité výztuži důlních děl 

bude jistě možné použít případně zrenovovanou výztuž, o kterou se stará úsek renovace. 

V průběhu ražeb mohou nastat nepředpokládané komplikace, se kterými je potřeba určitým 

způsobem také počítat, ať už údržba, poruchy nebo geologické podmínky. Technologie 

použitá při ražbě je již po záruční době, tudíž je potřeba také zohlednit náročnost oprav. 

K důležitému ekonomickému aspektu patří kvalita uhlí. V porubu č. 364 206 

se jedná o koksovatelné uhlí, jež je v oblasti označeno v blocích, jejichž průměrná mocnost 

je v rozmezí od 0,9 – 2,8 m: 

 

  blok 246C1B  vytěžitelnost 276 kt 

  blok 247C1B  vytěžitelnost 14 kt 

  blok 252C1B  vytěžitelnost 8 kt 

  blok 253C1B  vytěžitelnost 5 kt 

Pozn. kt – kilotuna = 1000 t 

 

Předběžná celková výtěžnost z daného porubu cca  303 kt = 303 000 t 

Pro přípravu porubu bude potřeba vyrazit celkem  1373 m 

Náklady na vyztužení děl cca v Kč/metr 20 000,- 

Náklady na ostatní vystrojení cca v Kč/metr  15 800,- 

Náklady osobní průměrné v Kč 32 300,- 

Teoretické náklady na údržbu, poruchy na /metr 2400,- 

Celkové náklady na metr ražby v Kč přibližně 70 500,- 
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Teoretický odhad celkových nákladů pro přípravu porubu č. 364 206 

při uskutečněné metráži 1373 m a celkových nákladech na metr ražby 70 500,-Kč tedy činí 

96 796 500,-Kč. 

Celková výtěžnost z porubu byla vypočtena na cca 303 000 t koksovatelného uhlí. 

Při dosavadní ceně za tunu koksovatelného uhlí 128€ = 3290,-Kč (převedeno dle 

směnného kurzu České Národní banky 1€=25,7,-Kč) činí 996 870 000,-Kč. 

Teoretický zisk by činil kolem 900 070 000,-Kč, a tudíž lze říci, že příprava 

porubu a jeho následné dobývání je rentabilní, ovšem zisk, jenž byl vypočten, je pouze 

orientační. [18] 
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Závěr 

V souladu se stanovenými podmínkami jsem se ve své bakalářské práci zabýval 

návrhem respektive přípravou porubního bloku č. 364 206 na dole ČSM závodu Jih. 

V průběhu jeho řešení jsem vycházel z praxe, pracovních a geologických podmínek 

na dole. Zvolení technologie a ražby v tomto projektu jsem vyhodnotil jako přínosné 

vzhledem k vypočtenému technicko-ekonomickému zhodnocení. Jakékoliv změny 

v návrhu nepředpokládám, ovšem ani nevylučuji vzhledem k ekonomické situaci na trhu. 

Přípravu daného porubního bloku jsem řešil v návaznosti na již vyražená díla, 

abych z těchto co nejlépe zpřístupnil dobývanou sloj. Situování přípravných děl je dále 

odvozeno z geologických informací v předmětném bloku zřejmých z přílohy č. 2, 

a obrázku č. 1 geologického vrtu. Technologie pro ražbu a vyztužení děl bylo zvoleno 

vzhledem k parametrům mechanizované výztuže, jenž byla vybrána pro vydobytí daného 

porubního bloku, v závislosti na mocnosti 36. sloje. 

Závěrem mohu říci, že dle ekonomického zhodnocení je příprava a následné 

dobývání porubu č. 364 206 přínosné a tedy ekonomicky výhodné pro organizaci. 
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