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Anotace 

Téma bakalářské práce je řešení dopravy do sloje 23. v oblasti 15. kry závodu ČSA, 

Dolu Karviná OKD a.s. přes kru č. 1 – komparace dřívějšího a současného řešení dopravy. 

Cílem bakalářské práce je charakterizovat a zhodnotit zajištění dopravy do sloje č. 23. 

v oblasti 15. kry, a to z hlediska dřívějšího dopravního řešení a z hlediska současného 

dopravního řešení. 

Je charakterizován závod ČSA Důl Karviná, vývoj důlní dopravy a vybrané 

dopravních cesty obecně a systém dopravy v podmínkách závodu ČSA Důl Karviná. 

Zaměřuje se na charakteristiku dopravního řešení do 15. kry a lokality 15. a 1. kry. Je 

věnována pozornost zhodnocení řešení způsobů a směrů dopravy rubaniny a materiálu 

mezi krou č. 1. a č. 15., a to dle typu dopravy a délky tratě.  

Klíčová slova: doprava, dopravní cesty, důl, systém dopravy, typy dopravy  

Summary 

This thesis treats of Solution transport into the seam No 23. in the mining block No 

15. through the mining block No 1. the area ČSA, mine Karviná, OKD a.s. – Comparison 

previous and current the solutions of transport. 

Object of study Bachelor is description and evaluation Solution transport into the 

seam No 23. in the mining block No 15. through, terms previous and current the solutions 

of transport. 

This thesis describes area ČSA, mine Karviná, development and mining transport 

chosen transport routes in general and transport system in terms of area ČSA, mine 

Karviná. The thesis focuses on the characteristics of the transport solution block No 15. 

and locations block No 15. and block No 1. The thesis is devoted to evaluation of solution 

methods and directions of muck and transport of material between block No 1. and block 

No 15, according to the type and length of transport routes. 

Keywords: transport, infrastructure, mine, transport systém, types of transport 

 

  



Seznam zkratek užitých v textu, obrázcích a přílohách 

ČBÚ   Český báňský úřad 

OBÚ   Obvodní báňský úřad 

OKD    Ostravsko-karvinské doly,  

ZD   závěsná dráha  

CdF   Charbonnages de France 

DLZ   důlní lokomotiva závěsná 

DLP   důlní lokomotiva pozemní 

ŠA-MAN-01  elektrohydraulický manipulátor 

SNM   prostory s nebezpečím výbuchu metanu 
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ÚVOD 
 

Doprava je důležitou a zároveň nezbytnou součástí ekonomického i společenského života 

a v podmínkách důlního provozu tomu není jinak. Z obecného pohledu se dopravou rozumí 

soubor procesů, které vedou k cílenému přemísťování osob, materiálů, energie a informací 

v prostoru a čase. Výsledkem přemístění je přeprava. Dopravu lze také označit 

za samostatný obor specifické lidské činnosti, který plně odráží technickou, 

technologickou a ekonomickou realitu. Dopravu je tedy možné zjednodušeně 

charakterizovat jako spojovací a vysoce významný článek mezi těžbou surovin, výrobou 

statků a spotřebou a jako významný faktor v oblasti uspokojování služeb obyvatelstvu.[3] 

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku dopravy v podmínkách Dolu Karviná 

závodu ČSA.  

Cílem bakalářské práce je charakterizovat a zhodnotit zajištění dopravy do sloje 

č. 23. v oblasti 15. kry, a to z hlediska dřívějšího dopravního řešení a z hlediska 

současného dopravního řešení. 

K  dosažení stanoveného cíle bakalářské práce byly využity metoda deskriptivní analýzy 

a metoda komparativní analýzy.  
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1 DOPRAVA MATERIÁLU A RUBANINY 
V PODMÍNKÁCH ZÁVODU ČSA DOLU KARVINÁ 

 

V podmínkách dolu představuje doprava jednak samostatný článek pro zajištění provozu, 

a to v podobě přepravy materiálu a osob (na a z pracoviště), tak i v subsystému těžebních 

prací v podobě přepravy rubaniny (v režimu: ražba-doprava-zásobník).  

Dále je nutné podtrhnout, že systém dopravy v podmínkách důlního díla je vždy uzpůsoben 

specifickým podmínkám daného dolu respektive jeho závodu. 

Důlním dílem se rozumí prostor v podzemí dolu uměle vytvořený člověkem, různorodý 

svým tvarem, rozměry a umístěním za účelem vydobytí užitkové suroviny. [1] 

 

1.1 Závod ČSA Důl Karviná 

Existence závodu ČSA Dolu Karviná je spjatá s objevem černého uhlí na území Ostravsko-

karvinského revíru v roce 1776. „První nález uhlí v Karviné byl dle horních knih 

Kutnohorského horního úřadu v souvislosti se záznamy o prvních propůjčkách důlních měr 

hraběti Larischovi z počátku 19. století zaznamenán v roce 1776 na vrchu zvaném Ptáčník, 

na parcele č. 1289/1, nacházející se v prostoru mezi bývalou jámou Hlubina a stávajícím 

závodem Jan Karel, mezi 333,5 až 334,5 kilometrem původní trasy Košicko-bohumínské 

dráhy.“[4]  

Důlní pole Dolu Karviná (Lazy a ČSA) se rozprostírá na ploše o velikosti 32 km2. Zásoby 

uhlí k 1. 1. 2012 se odhadují ve výši 88,8 mil. tun. Produkce uhlí v roce 2011 dosáhla 

3,973 mil. tun. 

Největší absolutní hloubku má výdušná jáma Doubrava III v lokalitě ČSA - 1176 m. 

Při nadmořské výšce ústí 281 m sahá až do hloubky 895 m pod úrovní mořské hladiny. 

Při realizaci přípravných děl ve slojích je převážný objem metráže ražen razicími 

kombajny. Pro ražby překopů a ražby s přibírkou průvodních hornin jsou využívány vrtné 

vozy ve spojení s nakladači. Základní dobývací metodou je směrné stěnování z pole na 

řízený zával. Těžba z rubání je v celém objemu realizována z porubů vybavených 

mechanizovanou posuvnou výztuží a dobývacími kombajny. 
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V podmínkách Dolu Lazy jsou dle důlně geologických podmínek pro ražbu používány 

buď razicí kombajny, nebo razicí komplexy. V současné době lokalita Lazy dobývá 

v sedlových slojích karvinského souvrství, tj. v mocných slojích až šest metrů a jsou těženy 

i sloje porubských vrstev ostravského souslojí o mocnosti 0,8 - 1,5 metru. Dobývání 

mocných slojí až do mocnosti 6 metrů bylo realizováno na Dole Lazy poprvé v roce 1993 

pomocí komplexu dodaného francouzskou firmou CdF. 

Těžba je realizována z porubů vybavených mechanizovanou výztuží a dobývacími 

kombajny v mocných slojích a v nízkých slojích individuální hydraulickou výztuží 

a pluhem. K nejmodernějším zařízením patří rekonstruované hlavní ventilátory typu ARA, 

jejichž pohony umožňují plynulou regulaci otáček díky použití frekvenčních měničů ASI 

Robicon.  

Důl ČSA vznikl 1. července 1995 spojením dvou původně samostatných dolů ČSA 

a Doubrava.  

Skupinový Důl Lazy vznikl 1. července 1995 spojením původně samostatných dolů: Lazy, 

Dukla a František. Po zastavení těžby na Dole František byl tento závod převeden roku 

1999 k Dolu Odra o. z. Po zastavení těžby na závodě Dukla se tento stal součástí VOJ Důl 

Paskov a v současnosti je VOJ Dukla – útlum. 

Důl Karviná vznikl sloučením původního Dolu ČSA a Dolu Lazy 1. 4. 2008. 

Důl Karviná je součástí hornoslezské pánve, která z větší části leží na území Polska. 

Celá rozloha je přibližně 7 000 čtverečních kilometrů, z toho však na Českou republiku 

připadá jen asi 1 500 čtverečních kilometrů. Jde o území v okolí Ostravy, Karviné, 

Českého Těšína, Frýdku-Místku a Frenštátu pod Radhoštěm a dalších, kde se nacházejí 

uhlonosné vrstvy karbonského stáří.  

Důl Karviná je složkou těžební organizace OKD, a.s., která je jediným producentem 

černého uhlí v České republice, a těží v jižní části Hornoslezské uhelné pánve. 

Všechny doly OKD jsou hlubinné, uhlí se těží prostřednictvím svislých jam. Uhlí 

je prvohorního (karbonského) stáří a dobývá se z ostravského a karvinského uhlonosného 

souvrství. Mocnost hlouběji uložených ostravských slojí (těží je Důl Paskov - závod Staříč 

a Důl Karviná - závod Lazy) se pohybuje od 0,8 do 1,3 m. Mocnost karvinských slojí 

se pohybuje od 1 do 6,5 metru. 
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Těžba probíhá v současné době v činné části revíru na ploše 133,65 km2 v osmi 

dobývacích prostorech dolů: 

· Důl Karviná – závod ČSA, závod Lazy 

· Důl ČSM 

· Důl Darkov 

· Důl Paskov 

· Důl Frenštát (konzervační režim). [17] 

 

1.2 Vývoj důlní dopravy a její členění 

Důlní doprava dříve i dnes je pro hornictví určujícím činitelem kultury hornické práce 

a jejich výsledků. Na schopnostech a funkčnosti dopravy závisí možnosti vlastního 

dobývání. Důlní doprava vždy byla nedílnou součástí každé hornické práce, a proto také 

i v nejstarších známých literárních pramenech o hornictví je doprava vždy popisována 

a zobrazována spolu se způsoby ražení a dobývání. [2] 

Význam dopravy lze přiblížit, také z pohledu pracnosti jednotlivých činností důlního 

provozu dle Vrbenského, a to jednoduchým procentuálním podílem na celkové pracnosti 

(celková pracnost 100% je dána činnostmi od rubání až po nakládání do vagonů). 

Vrbenský vypočítává pracnost jednotlivých činnosti následovně: 

· rubání a otvírka    44% 

· větrání a čerpací stanice narážení  5% 

· doprava k jámě    30% 

· celá vertikální doprava   2% 

· doprava na povrchu    7% 

· správní, hospodářské a jiné náklady  12% 

Řádově tedy doprava tvoří 39% veškeré pracnosti důlních činnosti. Uvedený autor 

dále uvádí, že míru pracnosti důlních činnosti lze významně ovlivnit mechanizaci 

a automatizací. [7] 
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Význam důlní dopravy přibližuje také Spivakovskij „Doprava a těžení jámou patří 

zároveň s dobývacími procesy k nejdůležitějším výrobním procesům dolu, jež určují 

účinnost jeho provozu.“ [5] 

Správná a výkonná důlní doprava dle výše zmíněného autora je zajištěna: 

· stanoví-li se podle přírodních podmínek dolu a dobývacích způsobů vhodné 

celky a druhy dopravních prostředků a sladí se v jeden celek; 

· je-li dbáno při výpočtech základních požadavků, kladených na dopravní zařízení, 

správných výpočtových norem, potřebných rezerv výkonnosti; 

· dobrou jakosti strojů a zařízení; ta je určována jejich konstrukcí a jakostí výroby, 

zaručující dostatečnou pevnost a ochranu před vnějšími vlivy, schopnost zvládnout 

i mimořádné zatížení bez složité údržby zvláštními kvalifikovanými silami; 

· organizací včasné, plánované a pečlivé opravy strojů a jejich údržby; 

· řízením důlní dopravy s co největším využitím signalizace, centralizace 

a blokování, s použitím co největší automatizace dopravního zařízení při zachování 

bezpečnostních požadavků. [6] 

 

1.2.1 Počátky důlní dopravy 

Počátky moderní důlní dopravy jsou spjaty s vynálezem parního stroje, který byl z počátku 

použit především pro potřeby důlní dopravy. Tímto vzrostly možnosti dobývání, zejména 

ve větších hloubkách a toto dobývání se muselo novým možnostem dopravy přizpůsobit. 

Na druhou stranu je potřebné podtrhnout, že od té doby však téměř vždy důlní doprava 

poněkud zaostávala co do technické úrovně za dobývacími procesy, protože pro zdánlivě 

neomezené možnosti dopravy (svislé) se neřešila důlní doprava jako celek. Na počátku 

20. století na dolech prakticky nebyla mechanizovaná doprava ani mechanizace těžby 

užitkových nerostů známa, mimo ojedinělé případy, kterým se však nedostalo 

průmyslového rozšíření. Z porubu se dopravovalo lidskou fyzickou silou na saních, 

nebo ručním postrkováním malých vozíků k porubu. Po chodbách se dopravovalo vozíky, 

tlačenými lidmi nebo taženými koňmi a pouze dopravě po svážných se užívalo lanové 

dopravy s brzdicími kotouči. Mechanizovaná doprava byla v té době vzácností a totéž lze 

říci o dopravě po kolejových tratích. V první třetině 20. století se počalo nové důlní 

stavitelství vyvíjet na nové technické základně, začala se rozvíjet i mechanizace 
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nahrazováním málo výkonné práce ruční prací strojovou. Souběžně s nárůstem těžby uhlí 

a rud vzrůstala i mechanizace těžby a dopravy. [8] 

Hlavním prostředkem mechanizované dopravy se stal kolébavý a nátřasný dopravník, 

dále škrabáková doprava s mechanizovaným přísunem vozíků z porubu. Poněkud 

pomaleji se vyvíjela mechanizace kolejové dopravy, v níž měla naprostou převahu obtížná 

doprava lanem. Avšak doprava lanem na vodorovných tratích postupně ustupovala 

lokomotivám. V dalších letech vznikly nové druhy velmi výkonných dopravníků. Velké 

změny nastaly i v mechanizaci nakládání uhlí, rudy a hlušiny. Na uhelných dolech, zvláště 

v porubech, vzrostl význam dopravníků. Také se zvýšil objem vozíků i váha vlakových 

souprav, projevila se tendence používat těžších a silnějších lokomotiv. [2] 

 

1.2.2 Členění důlní dopravy 

Součastná důlní doprava je velice široká oblast, která tvoří 60 až 80% veškeré důlní 

činnosti, provozována v rozsáhlých prostorách dolů. Důlní doprava člení: [2] 

a) podle své působnosti, 

b) podle použitých prostředků, 

c) podle organizace dolu a 

d) podle míst nasazení. 

Podle organizace dolů a podle působnosti důlní dopravy se důlní doprava člení jako 

doprava hlavní a doprava úseková.  

Hlavní doprava je doprava zkoncentrovaného množství těživa, těživa z více pracovišť, 

tedy jakási ústřední doprava sloužící celému důlnímu poli nebo dolu. K ní patří především 

svislá doprava. V dolech s úklonnými jámami s centrálními úklonnými dráhami apod. patří 

k hlavní dopravě i doprava úklonná. Nejrozsáhlejší části hlavní dopravy je vodorovná – 

patrová doprava, tj. doprava od jednotlivých pracovišť, sýpek zásobníků až do náraží 

těžních jam a opačně. V ČR je tento typ dopravy kolejového charakteru, nebo také 

lokomotivní, kdy dopravními prostředky jsou lokomotivy a důlní vozy nejrůznějších typů. 

V některých dolech se používá v hlavní patrové vodorovné dopravě pásových dopravníků 

(doprava pásová).  
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Úseková doprava je doprava uvnitř úseku a dělí se na odtěžení a dopravou materiálu. 

Odtěžení v úsecích se provádí většinou dopravníky, z části i důlními vozy. Jen výjimečně 

je těživo přímo z pracoviště (porubu, komory) přejímáno hlavní dopravou. 

Podle úklonu dopravní trasy se důlní doprava děli na svislou, úklonnou a vodorovnou. 

Svislá doprava je doprava všemi svislými díly, nad 45° jedná se o dopravu těžní jámou, 

šibíky, komíny, vrty, skluzy, spádovým potrubím. Úklonná doprava je doprava díly 

s úklonem až do 45°. Většinou se jedná o dopravu prostřednictvím dopravníků 

(pro odtěžení). Vodorovná doprava s úklonem do 35 mm.m-1 představuje doprava kolejová 

a dopravníková pro odtěžení a základku a kolejová nebo závěsná pro dopravu materiálu.  

Členění podle druhu dopravního prostředku - je možno dopravní prostředky rozdělit 

na zvedací a dopravní. Mezi zvedací patří všechny druhy jeřábů, kladky, lanové a řetězové 

zvedáky. Dopravní prostředky dopravují většinou velká množství a stejnorodého těživa. 

Dále jsou dopravní prostředky kombinované, to znamená zvedací i dopravní, jako 

např. vysokozdvižné vozíky, nakladače, závěsné vozíky se zvedáky nebo pojízdné 

překládací stanice. [2] 

Podle činnosti se dopravní prostředky dělí na s nepřetržitou dopravou a prostředky 

s přerušovanou dopravou. Blíže viz Tab. 1.1. 

Dopravní prostředky podle činnosti 

s nepřetržitou dopravou s přerušovanou dopravou 

Všechny druhy nepřetržitých dopravníků 
(pásové, hřeblové, ocelové, článkové). 

Doprava po kolejích lokomotivami. 

Doprava koncovými lany. 

Doprava nekonečným lanem. Doprava vlastní tíží po kolejích. 

Pneumatická a hydraulická doprava. Škrabákové dopravníky. 

Doprava samospádem Doprava vozíky po počvě. 

Tab. 1. 1. Příklady dopravních prostředků dle členění podle činnosti 
Zdroj: Vlastní úprava dle [2] 

Všechny dopravní prostředky se člení do 7. skupin: 

1. Doprava po kolejích lokomotivami. 

2. Dopravníky – pásové, hřeblové, vibrační, článkové, šnekové, korečkové.  

3. Lanová doprava – vrátky, brzdidla.  

4. Závěsná doprava – lanovky, řetězovky, lokomotivy.  

5. Pneumatická a hydraulická dopravní zařízení.  
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6. Samohybné vozíky.  

7. Zvláštní druhy – doprava škrabáky, samospádem.[2] 

Dále je možno na členění dopravy pohlížet jako na horizontální dopravu a vertikální 

dopravu. Hlavní horizontální doprava navazuje přímo na úsekovou dopravu, zajišťuje 

dopravu těživa od jednotlivých sypných míst k těžní jámě. K hlavní horizontální dopravě 

řadí – pásovou dopravu, lokomotivní dopravu a důlní přepravníky.  

Hlavním úkolem vertikální dopravy je odtěžení rubaniny a hlušiny na povrch a doprava 

materiálu a osob do dolu a z dolu. Vertikální doprava dle zmíněných autorů představuje – 

těžní zařízení, těžení klecemi, těžení skipem, těžení v okovech, jednočinné těžení 

a dvoučinné těžení.[1] 

 

1.3 Charakteristika vybraných dopravních cest 

S ohledem na zaměření bakalářské práce byly vybrány tři typy dopravních cest pro bližší 

charakteristiku, a sice: 

· kolejová doprava, 

· dopravníky a 

· závěsná doprava 

 

1.3.1 Kolejová doprava  

Kolejová doprava představuje dopravní systém těživa, osob a materiálu důlními vozíky 

po kolejových tratích. Základními prvky důlní kolejové dopravy jsou: 

· důlní kolejové tratě, 

· důlní vozíky a 

· důlní lokomotivy.[9] 

Kolejová doprava je nejrozšířenějším druhem dopravy v dolech, a tato skutečnost není 

dána pouze vývojovým faktorem, ale maximální použitelnosti kolejové dopravy v důlních 

podmínkách. Požadavky na dopravu v dole jsou velmi různorodé, a to v závislosti na 

povaze objektu přepravy. Dopravovat je nutno nejen dobývané užitečné těživo, ale 

i hlušinu, materiál výztuže, stroje a zařízení, potrubí, kolejnice apod., přičemž se tyto 
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materiály liší nejen kusovitostí a četností, ale i značnými rozdíly v rozměrech 

a v hmotnosti. Této různorodosti dopravovaných materiálů nevyhovuje žádný jiný 

dopravní systém kromě kolejové dopravy. Všechny ostatní systémy dopravy jsou do 

značné míry speciálními, to znamená, že jsou schopny dopravovat jen určitou část 

potřebných materiálu, popřípadě jediný druh (např. dopravníky), naproti tomu kolejová 

doprava je schopna dopravovat bez výjimky všechny druhy materiálů v dole a také osoby. 

Omezení kolejové dopravy však spočívá v úklonech dopravních tras či specifických 

důlních podmínkách.  

Kolejová doprava je nejpoužívanějším, ale často také nákladově nejvýhodnějším 

druhem dopravy v hlubinných dolech. To ovšem neplatí naprosto ve všech případech, ale 

téměř bez výjimky tam, kde se musí dopravovat více druhů materiálů, což v praxi znamená 

nasazení dvou druhů dopravních zařízení. Z provozního hlediska má kolejová doprava 

nevýhody přerušované dopravy, je možno ji vhodnými opatřeními v navrhování 

i organizaci velmi přiblížit plynulé dopravě a tím tuto nevýhodu do značné míry zmenšit. 

[2] 

 

1.3.2 Dopravníky 

Dopravníky se v důlní dopravě člení na pásové a hřeblové. 

Pásové dopravníky se v hlubinných dolech nejčastěji používají v úsekové dopravě 

užitkového nerostu mezi pracovišti v jednotlivých slojích a sýpkami na těžních patrech. 

Kromě dopravy užitkového nerostu se pásové dopravníky používají v dole i pro odtěžení 

kamene z ražení přípravných a otvírkových důlních děl.  

Dopravní složkou pásového dopravníku je nekonečný, nejčastěji pryžový nebo 

z umělých hmot vyrobený pás, pohybující se na válečcích, které jsou součástí nosné 

konstrukce, nesoucí všechny strojní části potřebné pro chod pásu.[2]  

K hlavním částem pásových dopravníků patří:  

· poháněcí stanice, 

· nosná konstrukce s podpěrnými válečky horní dopravní i spodní vratné větve, 

· vratná stanice s kotvením, 

· dopravní pás, 



Vladimír Vrabko: Řešení dopravy do sloje č. 23. v oblasti 15. kry závodu ČSA 

 

2013  11 
 

· přesypová stolice a 

· zvláštní příslušenství.[12] 

Pásové dopravníky mají různý výkon daný šířkou pásu, charakterem válečků a rychlosti 

jízdy pásu. Níže uvedená Tab. 1.2 přibližuje tři typy dopravníků z hlediska výkonnosti, 

která je dána počtem tun materiálu přepravenou daným dopravníkem za hodinu. 

Typ dopravníků TP801 TP1001 TP1201 

Dopravní výkon při rychlosti pásu a 
plnění 

 

1,6 m.s-1 300 t.hod-1 480 t.hod-1 720 t.hod-1 

2 m.s-1 370 t.hod-1 600 t.hod-1 900 t.hod-1 

2,5 m.s-1 470 t.hod-1 750 t.hod-1 1130 t.hod-1 

3,15 m.s-1  950 t.hod-1 1430 t.hod-1 

Šířka dopravního pásu 800 mm 1000 mm 1200 mm 

Válečky tratě ø89/ ø108 mm ø89/ ø108 mm ø108 mm 

Tab. 1. 2. Výkonnost vybraných typů dopravníků 
Zdroj: Vlastní úprava dle [9] 

Hřeblové dopravníky jsou určeny pro jednosměrnou, přímočarou, vodorovnou 

a úklonnou dopravu uhlí i jiných sypkých materiálů. 

Podle použití se hřeblové dopravníky člení na: 

· porubové, určené pro odtěžení rozpojeného uhlí z porubů dobývaných strojními 

mechanismy; 

· podporubové, určené pro odtěžení uhlí mezi porubovým dopravníkem a pásovým 

dopravníkem, popřípadě dalším hřeblovým dopravníkem; 

· pomocné, určené na odtěžení při ražení sledných chodeb, prorážek, zátinek aj. 

Hřeblový dopravník je tvořen těmito základními prvky: 

· poháněcí stanicí, 

· vratnou stanicí, 

· tratí složenou z normálních a přechodových žlabů (u výsypných a vratných 

stanic) a z řetězových úseků s hřebly, 

· ostatním vybavením - nástavné plechy, přesouvací zařízení, kotvení poháněcí 

a vratné stanice.  
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Hřeblové dopravníky pro speciální účely slouží k odtěžení hlušiny při ražení důlních děl, 

k překonávání tektonických poruch, k vynášení přepadlého materiálu u sýpek apod. Základ 

hřeblového dopravníku tvoří žlaby, v nich se pohybují hřebla upevněná na jednom, dvou 

nebo více řetězech, jež jsou uváděny v pohyb hnacím řetězovým bubnem. 

Sběrné hřeblové dopravníky slouží obvykle jako vyrovnávací článek mezi dopravníkem 

porubu a další dopravní linkou nejčastěji tvořenou pásovými dopravníky.[9] 

 

1.3.3 Závěsná doprava 

Vznik závěsné dopravy v dolech je podmíněn potřebou dopravy pomocných materiálů. 

Základním prvkem závěsné dopravy jsou závěsné dráhy, které lze členit podle použitého 

pohonu na:  

· závěsné dráhy s lanovým pohonem; 

· závěsné dráhy s lokomotivou. 

Výše uvedené druhy závěsné dráhy se liší způsobem tažení dopravních prostředků, které 

zabezpečuje tažné ocelové lano a v druhém případě je to závěsná lokomotiva.  

Závěsné dráhy s lanovým pohonem se pohybují po závěsné trati, kdy nosným prvkem 

je kolejnice nebo válcovaný ocelový I profil. Tyto dráhy se používají pro dopravu na kratší 

vzdálenosti (300 až 400 m), a to v úklonu i oblouku. Tažné lano může být koncové a jeho 

pohyb zabezpečuje tažný vrátek nebo nekonečné a jeho pohyb zabezpečuje pohonná 

stanice vybavena třecím kotoučem. 

Závěsné dráhy se závěsnou lokomotivou jsou velmi podobné závěsným dráhám 

s lanovým pohonem. Tažný prvek lano je nahrazeno závěsnou lokomotivou. Při použití 

závěsné dráhy se závěsnou lokomotivou se může prodloužit dopravní dráha a rozvětvovat 

trať, podobně jako v kolejové dopravě. Pohyb závěsné lokomotivy umožňují horizontální 

hnací kotouče, které se točí po vodorovné části I profilu. Tažná síla hnacího kotouče 

je daná výkonem naftového motoru popřípadě elektromotoru. Závěsné lokomotivy jsou 

určené pro přepravu vlakových souprav v horizontálních a úklonných důlních dílech 

(úklon 25° až 30°). Dopravní vzdálenost je neomezená a umožňuje přepravovat materiál, 

strojní zařízení a také osoby.[9] 
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Závěsná doprava musí být řešena komplexně jako nezbytná součást modernizace 

manipulace s materiálem a dopravy materiálu v dole i na povrchu, čímž se vytvářejí 

příznivé podmínky pro nové metody organizace a řízení dopravy materiálu a osob.  

Hlavní význam závěsné dopravy spočívá v tom, že lze jedním systémem řešit dopravu 

materiálu v úklonných i bezkolejových chodbách a lze tak plně nahradit málo výkonnou 

a značně namáhavou a nákladnou ruční dopravu. Pro efektivní využití závěsné dopravy 

je nutno pečlivě volit dopravní zařízení, přepravní prostředky a zvedací stanice tak, aby 

byla dodržena zásada, že veškerý dopravovaný materiál se dopravuje na místo určení 

bez překládání.[2]  

 

1.4 Systém dopravy na závodě ČSA 

Systém dopravy na závodě ČSA je uzpůsoben specifickým požadavkům dolu a reflektuje 

jak technologický vývoj v dané oblasti, tak legislativní požadavky. 

Konkrétní a závazné požadavky na zajištění dopravy v důlních dílech upravuje vyhláška 

Českého báňského úřadu č. 22/1989 Sb., ve znění pozdějších předpisů o bezpečnosti 

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

nevyhrazených nerostů v podzemí ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška). 

Tato vyhláška v části 9 chůze, doprava a skladování definuje mimo jiné bezpečnostní 

požadavky jak na dopravní cesty, tak na samotnou dopravu. 

Dopravními cestami v důlních dílech se dle § 294 vyhlášky rozumí ta místa na povrchu, 

která jsou určena pro dopravu osob, strojů nebo hmot. Dopravní cesty vyhláška člení na: 

· vodorovné s úklonem do 35 mm.m-1; 

· úklonné s větším úklonem až do 45°; 

· svislé s úklonem větším než 45° (jámy, komíny, šachtice apod.).[10] 

Dle výše zmíněné vyhlášky § 308 je Důl Karviná, závod ČSA povinen vydat Dopravní řád 

pro strojní dopravu, pro dopravu osob a speciální dopravu. [10] 
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1.4.1 Vodorovná doprava na závodě ČSA  

Vodorovná doprava je řešena důlní kolejovou tratí s rozchodem 600 mm s max. úklonem 

tratě 35mm.m-1, vozíky a lokomotivami. 

Na závodě ČSA Dolu Karviná je v provozu 15 kolejových lokomotiv typu DH 70 D. 1; 

DH 70 D. 2; DH 70 D. 3; DLP 140F-1.[16]  

DLP 140F (DLP140F13t) je určená pro přepravu materiálu nebo osob v horizontálních 

důlních dílech po kolejových trasách.  

Lokomotivy je možno používat v prostředích s nebezpečím výbuchu metanu a uhelného 

prachu do stupně SNM dle § 232 vyhlášky.[10] 

Lokomotiva je rozebíratelná na tři hlavní montážní celky k usnadnění její přepravy 

na důlní pracoviště. Ovládání lokomotivy se provádí z kabin, které jsou vybaveny 

ovládacími, kontrolními a bezpečnostními prvky a přístroji sloužícími k jejímu 

bezpečnému ovládání. Provedení kabiny zaručuje obsluze dobrý výhled na trať 

a spolehlivou ochranu před úrazem a nepříznivými vnějšími vlivy.  

Lokomotiva je vybavena šestiválcovým elektronicky řízeným dieselovým motorem 

John Deere 6068F s hydrostatickým převodem. Motor je upraven pro použití v důlních 

podmínkách ochranou sacího a výfukového traktu zařízením zamezujícím iniciaci výbuchu 

metanu a jeho přenesení do nechráněné atmosféry. Výfukové plyny jsou chlazeny vodou 

ve speciální výfukové skříni tak, aby jejich výstupní teplota nepřesáhla 70°C. Spouštění 

motoru se provádí hydraulickým startérem. Přenos výkonu na nápravy pojezdových kol 

obstarává hydraulická soustava převodu s automatickou regulací výkonu přes vzájemně 

propojené mechanické převodovky umístěné na nápravách. Hydrostatický převod 

je zajištěn systémem přímé regulace hydromotoru, který zajišťuje regulaci výkonu motoru 

v optimálním pracovním režimu a v závislosti na frekvenci a tlaku v hydraulickém systému 

omezuje případné přetížení hydromotoru. Pracovní režim lokomotivy, rychlost, ujeté 

motohodiny, tlakové a teplotní hodnoty diselhydraulického agregátu, koncentrace metanu, 

poruchy atd. jsou sledovány elektronickým kontrolním a bezpečnostním systémem. 

Při překročení určených hodnot nebo poruše dojde k vypnutí motoru a zastavení 

lokomotivy. Lokomotiva může sloužit jako zdroj tlaku pro připojení pomocné 

hydrauliky (např. hydraulických vrtaček, ručních sbíjecích kladiv atd.).[16] 
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Důlní vůz je kolejové vozidlo určené pro přepravu uhlí, kamene a jiného pomocného 

materiálu a je konstruován pro objemy od 0,45m3 do 1,8m3. Vůz je sestaven 

z unifikovaných dílů spojených svařováním. Korba má oproti jiným částem zesílené dno. 

Podvozek je opatřen ocelolitinovými nárazníky s pryžovou vložkou. Dvoukolí 

je provedeno s pevnou nápravou a otočnými koly na kuželíkových ložiskách. Nápravy jsou 

ze čtyřhranné válcované oceli průřezu 62 x 62 mm, u objemu vozu 1,8 m3 jsou nápravy 

průřezu 80 x 80 mm. Dovolená maximální rychlost vozu je 18 km/hod. 

V podmínkách závodu ČSA jsou důlní vozy velkoprostorové; klanicové s pevnými 

klanicemi; klanicové se sklopnými klanicemi; klanicové teleskopické; plošinové s nosností 

3-5 tun; plošinové s nosností 6 tun; nádržkové o objemu 0,71 m3; nádržkové o objemu1,5 

m3; dvou-podvozkové pro dopravu výztuže; záchodové; kabelové, pro dopravu výbušnin; 

vozy s odnímatelnou korbou a vozy pro dopravu mužstva. [13] 

 

1.4.2 Úklonná doprava na závodě ČSA 

Na závodě ČSA je v současnosti provozováno cca 49 700 m závěsné dráhy. Od roku 2011 

probíhá modernizace závěsné drážky ZD-24/130 a provádí se modernizace centrálního 

překladiště 1692. K zabezpečení plynulého provozu slouží 47 závěsných lokomotiv 

různých typů, např.: LZH 50.2; LZH 50. D3; LZH 50.21; DLZ 110F-130-4; DLZ 110F-

180-5; DLZ 210F-8-250-355-0; DLZ 110FII-180-5. 

Závěsné lokomotivy je možno používat v prostředích s nebezpečím výbuchu 

metanu a uhelného prachu do stupně SNM dle § 232 vyhlášky. [10] 

Základní částí lokomotivy jsou dvě kabiny, motorová část s dvěma hnacími jednotkami 

a jedna až pět přídavných hnacích jednotek. Motorovou část tvoří dieselový motor 

a hydraulický pohon. Motor je čtyřdobý, čtyřválcový. Je upraven pro použití v důlních 

podmínkách ochranou sacího a výfukového traktu zařízením zamezujícím iniciaci výbuchu 

metanu a jeho přenesení do nechráněné atmosféry. Výfukové plyny jsou chlazeny vodou 

ve speciální výfukové skříni tak, aby jejich výstupní teplota nepřesáhla 70°C. Spouštění 

motoru se provádí hydraulickým startérem. Pracovní režim lokomotivy, rychlost, ujeté 

motohodiny, tlakové a teplotní hodnoty dieselhydraulického agregátu jsou sledovány 

elektronickým kontrolním a bezpečnostním systémem.  
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Při překročení určených hodnot dojde k vypnutí motoru a zastavení nebo zabrzdění 

lokomotivy. Hnací jednotka tvoří konečný trakční prvek, zajišťující přenos krouticího 

momentu na hnací kladky s polyuretanovou třecí vrstvou a kolej, po které se lokomotiva 

pohybuje. Hnací jednotka je tvořena dvěma pomaloběžnými hydromotory a odlehčovací 

stacionární brzdou s funkcí brzdy havarijní. Při překročení nastavené rychlosti se tento 

brzdový systém automaticky iniciuje a lokomotivu zabrzdí. 

V provozu závodu ČSA se testuje elektrohydraulický manipulátor typu ŠA-MAN-01. 

Použití manipulátorů hlavně v čelbách a překladištích. Konstrukce je tvořena 

elektrohydraulickým pohonem s pomaluběžnými hydromotory a hydraulickým agregátem. 

Pohon hydraulického agregátu zajišťuje elektromotor v nevýbušném provedení. Kabel pro 

napájení motoru je zavěšen na ocelovém lanku na ukládacích závěsech a při práci je vlečen 

za  strojem. Hydraulický agregát může pohánět vlastní manipulátor, zvedací zařízení, 

zařízení pro vrtání otvorů pro svorníky nebo jiné prostředky malé mechanizace.[16] 

 

1.4.3 Svislá doprava na závodě ČSA 

Svislou dopravu představuje specifické těžní zařízení s dvojčinnými a čtyřetážovými 

dopravními nádobami (pro 2 vozy o objemu 1,6 m3 za sebou) na etáži. Dopravní nádoba 

č. 4 je upravena pro dopravu dlouhého materiálu v kontejneru.  

Těžní zařízení je vyloženo na 11. patro - 923 m pod ohlubní. Další činnými patry jsou 

9. a 10. patro. Na úrovni bývalého 7. a 8. patra je prováděná údržba (kontrola hrází, 

je upravena pracovním postupem), viz Příloha č. 1. 

Těžní zařízení je poháněno jednosměrným motorem ŠKODA typu 1K – 7004 o výkonu 

2600 kW, s jednolanovým třecím kotoučem o ø 7000 mm, šířkou 380 mm, a je napájen 

z tyristorového měniče. Brzdový stroj je typu BV 810 řízený zařízením Sistonik. 

Byl vyroben v roce 1950, do provozu byl uveden v roce 1953. Základní parametry - 

dopravní rychlost těžba 14 m.s-1, doprava osob 10 m.s-1.  
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Přehled těžních zařízení v jamách závodu ČSA a jejich základní parametry přibližuje 

Tab. 1. 3.[14] 

Jáma 
Dopravní 
nádoba 

Vyloženo 
Dopravní 
hmotnost 

Dopravní 
rychlost 

Využití 

Výdušná 
ČSA 3 

Skipy 21,5m3 

3/1 
Dvojčinné 

na11p. 
Max. 19200 kg 

16,0m.s-1 těžba 
uhlí 

Těžba uhlí 
údržba 

 

Skipy 22,6m3 

3/3 
Dvojčinné 

na11p. 
Max. 19200 kg 

16,0m.s-1 těžba 
uhlí 

Těžba uhlí 
údržba 

 

Vtažná 
ČSA 2 

Klec-
čtyřetážová 

2/1 

Dvojčinné 
na10 p. 

Max. 14000 kg 

10m.s-1 

doprava hmot 
10m/s-1      

jízda lidí 

Doprava 
materiálu, 
jízda lidí, 

údržba 

Klec 
čtyřetážová 

2/2 

Dvojčinné 
na11p. 

Max. 14000 kg 

14m.s-1 

doprava hmot 
10m.s-1       

jízda lidí 

Doprava 
materiálu, 
jízda lidí, 

údržba 

Vtažná Jan 
Klec 

čtyřetážová 
Jednočinné  

na11 p. 
Max. 18000 kg 

8m.s-1 doprava 
hmot 
8m/s-1 

jízda lidí 

Doprava 
materiálu, 
jízda lidí, 

údržba 
Tab. 1.3. Základní údaje o těžních zařízeních v jamách závodu ČSA 
Zdroj: Vlastní zpracování dle [14] 
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2 DŘÍVĚJŠÍ A SOUČASTNÉ ŘEŠENÍ DOPRAVNÍHO 
SPOJENÍ MEZI KROU Č. 1 A Č. 15 

 

2.1 Dřívější řešení dopravy do 15. kry 

Před spojením 1. a 15. kry, které bylo realizováno prostřednictvím ražby důlních děl 

č. 14018 a č. 152310 nebylo dopravní spojení mezi 1. a 15. krou funkční. Jinými slovy 

nebylo uzpůsobeno k přepravě materiálu a odtěžení rubaniny, ale sloužilo jen k zajištění 

kontrolních a udržovacích činností a vedení výdušních větrů. 

Z výše uvedeného důvodu byla doprava k zajištění ražby porubu 152351 realizována 

prostřednictvím níže popisovaného řešení. Toto dopravní řešení obsahuje zajištění 

dopravení pracovníků, přepravy materiálu a odtěžení rubaniny. Po ukončení ražby bylo 

toto dopravní řešení zrušeno. Doprava do 15. kry následně probíhala trasou, která byla 

vyražena spojovací chodbou 14018 a představuje níže popsané současné řešení dopravy 

do 15. kry. 

Dopravní trasa a použité dopravní prostředky při dopravování pracovníků na místo 

výkonu práce a z místa výkonu práce bylo započato jámou Doubrava III, pokračovalo 

závěsnou dopravou důlními díly 1041, 14002, 142310, 142402, 142501/1, 152540 a končí 

na nástupišti – z tohoto místa postupovali pracovníci na místo výkonu práce pěšky. Délka 

tratě 820 m, úklon trati max. 11°. 

Dopravní trasa a použité dopravní prostředky při přepravování materiálu na místo ražeb 

v 15. kře začínalo jámou Jan (T. J. Jan) na 11. patro - centrální překladiště 1692 a dále 

kolejovou dopravou překopem č. 1700 na překladiště č. 2430, kde byl materiál přeložen 

a dopravován závěsnou dopravou a přepravován důlními díly 2430a, 03144, 44015, 44018 

I, 1017, 1014, 1036, 1018, 1018a, 1060, 14005, 142401, 142501, 142501/1, 152440, 

152351, na místo učení (1) na úvod budoucího porubu 152301/1, délka tratě 7 096 m, 

úklon trati max. 14°; (2) na budoucí výduch porubu 152302, délka tratě 7 146 m, úklon 

trati max. 14°. 

Nákres dopravního řešení je uveden v Příloze č. 2 Porovnání dopravní trati do 15. kry. [16] 

Dopravní trasa a použité dopravní prostředky při zajištění odtěžení z ražby 15. kry začínala 

z chodby 15D – 152540, 14D – 142501/1, 13D – 132542, 12D – 142501, 11D – 14005, 10D 
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– 14005, 9D – 14005, 8D – 14005, 7D – 1060, 6D – 1018, 5D  – 223910, 4D  – 223910, 3D 

– 223910 III, 2D – 44009C, 1D – 44009a, 0D – 9520, THD – 1043a, 4L – 1033a, 3L – 

44013, 2L – 44013, 1L – 40407.1 40900, 40993 do zásobníku č. 1, popř. č. 2 závodu Lazy, 

viz Příloha č. 3. 

 

2.2 Současné řešení dopravy do 15. kry 

Současné řešení dopravy do 15. kry je výsledkem spojení 1. a 15. kry, které bylo 

realizováno prostřednictvím ražby důlních děl č. 14018 a č. 152310. Toto spojení dále 

sloužilo k zajištění přípravy porubu a v současné době k těžbě porubu. 

Ražba důlního díla č. 14018 byla zahájena z důlního díla č. 14000A cca 5m západně od 

chodby č. 14026 (bývalá výdušná chodba pro porub č. 14066) a byla vedena ve 40. sloji 

severním směrem, podél výrubu porubu č. 14066 až do propojení s důlním dílem č. 

152310.  

Ražba důlního díla č. 152310 byla zahájena z důlního díla č. 152351 a byla vedena směrem 

jižním až do propojení s důlním dílem č. 14018. Propojením ražeb č. 14018 a č. 152310 

byl vytvořen základní větrní okruh pro následnou otvírku porubů ve slojích č. 23 a č. 24 

v 15. kře. 

Horniny byly rozpojovány pomocí razicího kombajnu a trhacích prácí během průchodu 

tektoniky Doubravského zlomu ražbou č. 152310 a ražbou č. 14018, v souladu s [11]. 

Mechanizaci při ražbách důlních děl č. 14018 a č. 152310 představovaly razicí kombajny, 

vrtací kladiva, pásové a hřeblové dopravníky, závěsné lokomotivy, důlní vrátky, důlní 

ventilátory a ostatní drobná technika využívaná při ražbách důlních děl. 

Odtěžení z ražby č. 14018 bylo vedeno na důlní dílo č. 14000A a dále směrem k důlnímu 

poli Jan – Karel, tzn. na chodbu č. 14000 a dále důlními díly č. 01194, 01194II, 1940, 

1790, 1790A a č. 0240 do centrálního zásobníku č. 1 na 11 patře u výdušné jámy ČSA 3. 

Odtěžení z ražby č. 152310 bylo vedeno důlními díly č. 152351, 152540, 142501/1, 

132542, č. 142501, č. 142401 a č. 14005 na překop č. 1060 a dále povedlo překopem 

č. 1018c, důlními díly č. 23910IV, 23910IVa, 23910, 23910II, 23910III, 44009c, 44009a 

a č. 9520 do centrálního zásobníku v důlním poli Doubrava. Z centrálního zásobníku 
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v důlním poli Doubrava se odtěžení vede důlními díly č. 1043, 44013, 40407.1, 40900, 

40993 do zásobníku č. 1, popř. č. 2 závodu Lazy. 

Doprava materiálu je zajišťována pomocí závěsné kolejové drážky závěsnými 

lokomotivami LZH a kolejovou dopravou (viz Obr. 2.1). Na úvod porubu: T. J. Jan, 11 

patro 1692, 1696, 1790, 1940, 01194, 01194II, 14000, 14000A, 1 4018, 15 2310, 152351, 

152301/1. Délka tratě 4190 m. Úklon trati: max. cca 14°. Na výduch porubu: T. J. Jan, 11 

patro 1692, 1696, 1790, 1940, 01194, 01194II, 14000, 14000A, 1 4018, 15 2310, 152351, 

152540, 152302. Délka tratě 4340 m. Úklon trati: max. cca 14°.  

 

Obr. 2. 1. Fotografie kolejové lokomotivy 
Zdroj: Foto autor závod ČSA, 3/2013 

Dopravní trasa pasových dopravníků: Odtěžení z porubu č. 152351 je vedeno důlními 

díly č. 152301/1, 152310 a č. 14018 na důlní dílo č. 14000A a dále směrem k důlnímu poli 

Jan – Karel, tzn. na chodbu č. 14000 a dále důlními díly č. 01194, 01194II, 1940, 1790, 

1790A a na č. 0240 do centrálního zásobníku č. 1 na 11. patře u výdušné jámy ČSA 3, viz 

Příloha č. 4. [16]
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Nákres dopravního řešení je uveden v Příloze č. 2 Porovnání dopravní trati do 15. kry.  

Obr. 2. 2. Fotografie pásového dopravníku 
Zdroj: Foto autor závod ČSA, 3/2013 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 2. 3. Fotografie závěsné lokomotivy 
Zdroj: Foto autor závod ČSA, 3/2013  
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3 HODNOCENÍ ŘEŠENÍ ZPŮSOBŮ A SMĚRŮ DOPRAVY 
RUBANINY A MATERIÁLU MEZI KROU Č. 1 A Č. 15 

 

Hodnocení řešení způsobů a směrů dopravy – dopravní trati rubaniny a materiálu mezi krou 

č. 1. a č. 15. vychází z komparace způsobu dopravy do 15. kry před spojením 1. a 15. kry 

(tzv. dřívější dopravní řešení) a po spojení 1. a 15. kry (tzv. současné dopravní řešení), 

a to podle: 

· typu dopravy, 

· délky trati (rubaniny, materiálu a osob). 

 

3.1 Dopravní trať 

Zajištění, instalace a realizace dopravní dané tratě v podmínkách dolu dokumentuje řada 

interních dokumentů, jako jsou technologické postupy a dopravní řád (stanovuje závazná 

pravidla k zajištění dopravní tratě z organizace dopravy a bezpečnosti práce). 

Technologicky postup stručně a strukturovaně popisuje trať dle těchto parametrů: 

a) základní údaje o pracovišti (popisuji číselně dotčená důlní díla, délka tratě 

a vzájemná vzdálenost např. dvojzávěsů v případě závěsné dopravy); 

b) větrání pracoviště (popisuje číselně a slovně důlní díla, kterými je vedeno 

odvětrání); 

c) řádné cesty na pracoviště a zpět (popisuje číselně a slovně důlní díla, kterými 

je vedeno cesta na pracoviště a zpět); 

d) opatření proti důlním otřesům, průvalům vod, příp. jiným nebezpečím 

(nebezpečí otřesů a průvalů, staré hlubinné vrty a odvodňování); 

e) strojní a elektrická zařízení pro instalaci a pro dopravu; 

f) rozsah vlastního pracoviště s vymezením odpovědnosti, způsoby kontrol CH4, CO, 

CO2; 

g) ochrana proti požárům (průměr vodního potrubí); 

a) energetická zařízení (průměr vzduchového potrubí); 
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b) prostředky a přístrojová technika k zajištění bezpečnosti (např. pro práci 

ve výškách); 

c) postup instalace tratě. 

 

3.2 Srovnání podle typu dopravy 

Z hlediska typu dopravy lze konstatovat, že obě výše zmíněná dopravní řešení k zajištění 

dopravy využívaly vedle svislé dopravy též dopravu kolejovou, závěsnou i pásovou, viz 

Tab. 3.1. Současné dopravní řešení oproti dřívějšímu dopravnímu řešení využívá 

modernější technologie, např. v podobě DLZ 210F-8-250-355-0; DLZ 110FII-180-5, 

elektrohydraulického manipulátoru ŠA-MAN-01, což je dáno jednak modernizaci provozu 

a také charakterem přepravovaného nákladu. V případě dopravy materiálu byla taktéž 

zavedena kontejnerová závěsná doprava (viz Obr. 3.1). 

 

Obr. 3.1. Fotografie kontejnerová závěsná doprava 
Zdroj: Foto autor závod ČSA, 3/2013 
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 Kolejová Závěsná Pásová 

Před spojením 1. a 15. 
kry 

(dřívější dopravní řešení) 

DH 70 D. 1; DH 70 
D. 2 

závěsné kolejové 
drážky závěsnými 

lokomotivami LZH 
50.2; LZH 50. D3, 
závěsná kolej ZD 
24A,ZD 24 C/100 

pasový dopravník TP-
800,TP-1000, TP1201 

Po spojení 1. a 15. kry 
(současné dopravní 

řešení) 
DLP 140F-1 

závěsné kolejové 
drážky závěsnými 

lokomotivami LZH 
DLZ 110F-180-5; 
DLZ 210F-8-250-

355-0; DLZ 110FII-
180-5, závěsná kolej 

ZD 24D/130 

pasový dopravník 
TP1201, TP1400 

Tab. 3.1. Porovnání typu dopravy 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

3.3 Srovnání podle délky tratě 

Z hlediska délky trati porovnání uvedené v Tab. 3.2 ukazuje, že ve všech třech typech 

dopravy, mimo svislou dopravu, se délka trati současného dopravního řešení oproti 

dřívějšímu dopravnímu řešení zkrátila. Největší zkrácení trati z hlediska metrů zaznamenala 

pásová doprava, a to o 1 846 m dále kolejová doprava o 1750 m a závěsná doprava o 1 006 

m. Z hlediska podílu délky tratě současného dopravního řešení k dřívějšímu dopravnímu 

řešení, došlo k nejvýraznějšímu zkrácení kolejové dopravy, a to o 92%, dále pasové dopravy 

o 40% a k nejméně výraznému zkrácení došlo u závěsné dopravy - o 19%. Úklon trati 

je v obou případech 14°. 

 Kolejová Závěsná Pásová 

Před spojením 1. a 15. 
kry 

(dřívější dopravní řešení) 
1 900 5 246 4 596 à  

Po spojení 1. a 15. kry 
(současné dopravní řešení) 

150  4 040  2750 à  

Tab. 3.2. Porovnání délky trati v metrech 
Zdroj: Vlastní zpracování 

àPoznámka: U dřívějšího dopravního řešení délka trati pásové dopravy končí důlním dílem 40407 a následuje 

odtěžení na závod Lazy. U současného dopravního řešení délka trati pásové dopravy končí důlním dílem po 

01194 a pokračuje důlním dílem 0240 do centrálního zásobníku č. 1 na 11patře dolu ČSA. 
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Tab. 3.3 zobrazuje typ dopravy dle specifického účelu – přepravování rubaniny, materiálu 

a dopravování osob.  

 Rubanina Materiál Osoby 

Před spojením 1. a 15. kry 
(dřívější dopravní řešení) 

pásová kolejová, závěsná kolejová, závěsná 

Po spojení 1. a 15. kry 
(současné dopravní řešení) 

pásová kolejová, závěsná závěsná 

Tab. 3.3 Porovnání typu dopravy ve vazbě k účelu 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Poznámka: Tab. 3.3 neobsahuje svislou dopravu, která zajišťuje přepravu z dolu na povrch a opačně.   

Přeprava materiálu do 15. kry začíná prostřednictvím svislé dopravy na 11. patro, odkud 

důlními díly je vedena kolejovou a závěsnou dopravou. Tab. 3.4 a následně Obr. 3.2 

zobrazují porovnání délky tratí dřívějšího dopravního řešení a současného dopravního 

řešení materiálu. Celková délka trati přepravy materiálu činila v dřívějším řešení 8 070 m. 

Celková délka trati přepravy materiálu v současném řešení činí 4 814 m. Trať přepravy 

materiálu se zkrátila o 3 256 m tedy o 40,3%. Dále je zřejmé, že délka trati svislé dopravy 

v obou řešeních je stejná a nejzřetelnější zkrácení došlo v případě kolejové dopravy, 

a to o 92%. 

Totožná trasa i dopravní prostředky do 15. kry jsou použity v případě dopravy osob. 

Výjimkou je v rámci současného dopravního řešení kolejová doprava o délce 150 m. 

V této části pracovníci přechází k nástupišti závěsné dopravy pěšky. 

Materiál Před spojením 1. a 15. kry 
(dřívější dopravní řešení) 

Po spojení 1. a 15. kry 
(současné dopravní řešení) 

Svislá 924 924 

Kolejová 1 900 150 

Závěsná 5 246 4 040 

Celkem 8 070 4 814 

Tab. 3.4. Porovnání délky tratí přepravy materiálu 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Obr. 3.2. Porovnání délky tratí přepravy materiálu 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Sledovaná přeprava rubaniny z 15. kry v této práci končí svislou dopravou (skipem), která 

zajistí přepravu rubaniny na povrch.  

Rubanina Před spojením 1. a 15. kry 
(dřívější dopravní řešení) 

Po spojení 1. a 15. kry 
(současné dopravní řešení) 

Pásová 4 596 2 750

Svislá 924 924

Celkem 5 520 3 674

Tab. 3.4. Porovnání délky tratí přepravy rubaniny 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Z porovnání délky tratí je patrné, že dřívější řešení pásové dopravy bylo o 1 846 metrů delší 

oproti současné délce trati. Celkově se trať dopravy rubaniny z 15. kry na povrch zkrátila 

o 33,4%. 

 

Obr. 3.3. Porovnání délky tratí přepravy rubaniny. 
Zdroj: Vlastní zpracování. 
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ZÁVĚR 

Bakalářská práce směřovala k dosažení cíle, který byl formulován v Úvodu, 

a to „charakterizovat a zhodnotit zajištění dopravy do sloje č. 23. v oblasti 15. kry, 

a to z hlediska dřívějšího dopravního řešení a z hlediska současného dopravního řešení“. 

Komparativní analýza byla zaměřena porovnání dřívějšího a současného řešení do 15. kry, 

a to z hlediska typu použitých dopravních prostředků a v tomto případě lze konstatovat, že 

obě dopravní řešení, k zajištění dopravy využívaly vedle svislé dopravy též dopravu 

kolejovou, závěsnou i pásovou. Avšak současné dopravní řešení oproti dřívějšímu 

dopravnímu řešení využívá modernější technologie např. v podobě DLZ 210F-8-250-355-

0; DLZ 110FII-180-5, elektrohydraulický manipulátor  ŠA-MAN-01. 

Dále se komparativní analýza soustředila na porovnání délky tratí ve všech třech typech 

dopravy, a je možné konstatovat, že mimo svislou dopravu, se délka tratě současného 

dopravního řešení oproti dřívějšímu dopravnímu řešení zkrátila. Největší zkrácení trati 

z hlediska metrů zaznamenala pásová doprava, a to o 1 846 m dále kolejová doprava 

o 1750 m a závěsná doprava o 1 006 m. K nejvýraznějšímu zkrácení došlo v případě 

kolejové dopravy, a to o 92%, dále pasové dopravy o 40% a k nejméně výraznému zkrácení 

došlo u závěsné dopravy o 19%. Úklon trati je v obou případech činí 14°. 

Na základě srovnání délky tratí dle účelu přepravy lze konstatovat, že prostřednictvím 

současného dopravního řešení se: 

· celková délka trati přepravy materiálu a osob do 15. kry zkrátila o 3 256 m, 

což představuje 40,3%; 

· celková délka trati přepravy rubaniny z 15. kry zkrátila o 1 846, což 

představuje 33,4%. 

Na základě poznatků vyplývající z obsahu bakalářské práce je možné konstatovat, 

že v podmínkách Dolu Karviná závodu ČSA je zajištění optimální dopravy osob, materiálu 

a rubaniny, a to jak z hlediska bezpečnosti provozu a zdraví pracovníků, tak efektivity 

provozních nákladů v popředí zájmu managementu.  
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