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ANOTACE 

Bakalářská práce řeší návrh přípravy prvního bloku 17. sloje v oblasti 10. kry na 

lokalitě ČSA, Dolu Karviná OKD. Začíná stručnou geologickou charakteristikou 

předmětné oblasti a pak navrhuje technologií ražení včetně zajištění dlouhých důlních děl. 

Klíčová slova: návrh přípravy, geologická charakteristika, technologie ražení. 

SUMMARY 

Bachelor thesis proposal addresses the preparation of the first block of 17th seam 

in the 10th mining block at area ČSA, Karviná mine OKD. Starts with a brief geological 

characteristics of the area in question, then propose stamping technologies including 

ensuring long mining works. 

Key words: proposal preparation, geological characteristics, stamping technology. 
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Seznam zkratek 

BP          - bezpečnostní předpisy 

DN           - diametral nominal (jmenovitá světlost) 

DTP       - důlně technický plán 

OBÚ        - Obvodní báňský úřad 

ČBÚ                        - Český báňský úřad 

ODMG    - odbor důlního měřičství a geologie 

PN           - pressure nominal (jmenovitý tlak)  

PVP        - průchodní větrní proud 

PVÚ        - protivýbuchová uzávěra 

ROV        - rozšířená oblouková výztuž 

SVO        - samostatné větrní oddělení 

VŠB       - Vysoká škola báňská 

SP                             - subparabolická výztuž 

TP                            - transportér pásový 

LB                            - levý bok  

PB                            - pravý bok 

              DTP                          - důlně technický plán
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ÚVOD 

Počátky dobývání na Karvinsku se datuje do období první poloviny 19. století  

a s poznáním přínosu černého uhlí začala těžba mohutně stoupat. V první polovině bylo 

vytěžené uhlí z Karviné rozváženo do okolních měst koňskými povozy. V druhé polovině

19. století přinesla výstavba železnice další rozvoj těžby s přínosem v sociální, 

hospodářské i kulturní oblasti a s dalším vývojem přetrvává dodnes.  

V minulých letech, po roce 1989, se stala ekonomická efektivita hlavním 

ukazatelem všech výrobních procesů včetně uhelného průmyslu. To mělo za následek 

postupné přehodnocování bilančních zásob na zásoby nebilanční. Tento proces logicky 

vyústil v realizaci útlumového programu, což znamenalo rychlé zastavení těžby uhlí 

v ostravské části revíru na počátku devadesátých let. 

Ani v této situaci není však možno odepsat středně mocné a mocné sloje 

koksovatelného uhlí. Proto by mělo být cílem všech pracovníků na uhelných dolech hledat 

způsoby jejich maximálně ekonomicky výhodného vydobytí s vynaložením co nejmenších 

investic při současném zachování či případně zvýšení bezpečnosti provozu. 

V této bakalářské práci se zabývám návrhem přípravy prvního bloku sloje č. 17 

v oblasti 10. kry na lokalitě ČSA, Dolu Karviná v Karviné.  

Sloj č. 17 patří mezi středně mocné sloje koksovatelného uhlí. Dotčená otvírka  

a příprava bude prováděna v souladu § 30, odst. 1 zákonu č. 44/1988 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů (Horní zákon) [7] a bude spočívat v maximálně možném hospodárném 

využití zásob plánovaného porubu č. 10 1731 jako prvního z tří plánovaných v západní 

části oblasti 10. kry dobývacího prostoru Karviná – Doly I v předpokládané výši cca 204,8 

kt dle DTP 2013 - 2016. Po povolení provádění předmětné hornické činnosti OBÚ pro 

území krajů Moravskoslezského a Olomouckého (dále OBÚ) se následně může realizovat 

ekonomický výhodná příprava otvírky prvního bloku v předmětné sloji a následné 

vydobytí s vynaloženími co nejmenších investic při současném zachování či případném 

zvýšení bezpečností provozu. 
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Dle zadání se v bakalářské práci zabývám optimálním řešením přípravy v pořadí 

prvního porubu č. 10 1731 v 17. sloji v západní části 10. kry z hlediska technologie 

v návaznosti na realizovanou otvírku ražbami č. 10001, 10001A a č. 10002. 

1  Báňsko-technická charakteristika Dolu Karviná lokality ČSA 

1.1 Dobývací prostor Karviná – Doly I na lokalitě ČSA 

Důl Karviná provádí hornickou činnost ve třech dobývacích prostorech, a to 

v dobývacím prostoru Karviná Doly I, v dobývacím prostoru Doubrava u Orlové  

a v dobývacím prostoru Lazy. [14] 

Dobývací prostor Karviná – Doly I (dále DP) byl stanoven rozhodnutím FMPE 

zn. 31/1789/M1/79 ze dne 1.1 1979 (v příloze č. 1 je znázorněn včetně DP Doubrava  

u Orlové).  Dobývací prostor náleží do katastrálního území města Karviné, který zahrnuje 

oblasti Staré město u Karviné, Karviná-Město, Darkov, Doubravu u Orlové, Dětmarovice  

a Koukolná. V roce 2008 byl k bývalému Dolu ČSA organizačně připojen Důl Lazy a tím 

vznikla organizační jednotka s názvem Důl Karviná se dvěma závody. V roce 2012 byly 

pak závody ČSA a Lazy spojeny v jeden organizační celek s názvem Důl Karviná se 

dvěma lokalitami. [8] [14] 

Na dole Karviná se dobývá ložisko kamenného černého uhlí karbonského stáří. 

Tento dobývací prostor se nachází ve východní části OKR. Plocha dobývaného prostoru 

Dolu Karviná, lokality ČSA je 842,85 ha a produktivní plocha je 448,6 ha. [8] [14]  

Členění dobývacího prostoru z hlediska tektonické stavby je nejrozsáhlejší v celé 

karvinské pánvi. Dobývacím prostorem prochází několik pásem základních tektonických 

poruch, které jsou několik desítek metrů široké. Důvodem těchto poruch je rozdělení 

karvinského souvrství na šestnáct ker, které přinášejí složité důlně-geologické podmínky 

v oblasti hornické činnosti. Poruchy je možno rozdělit na dvě základní: poruchy směru 

severojižního a poruchy směru východozápadního. [14] 
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Obrázek č. 1 Mapa ker dobývacího prostoru Karviná Doly I  [14]

Poruchy směru severojižního jsou vedený při postupu ze západu na východ a zde 

patří: Barborská porucha, Hlubinská porucha, Porucha Olše, Porucha Jana, Stonavská 

porucha a Albrechtická. 

 Poruchy směru východozápadního jsou vedený při postupu z jihu na sever a zde 

patří: Jindřišská porucha, Žofínská porucha, Nepojmenovaná poruch, Eleonorská poruch, 

Jižní a severní větev Doubravského zlomu a Dětmarovická porucha. [8] 

1.2 Popis povrchu Dolu Karviná, lokality ČSA 

Povrch dobývacího prostoru lokality ČSA je dán zvlněnou krajinou, zbrázděnou 

vodními toky. Současný stav je důsledkem důlní činnosti a představuje např. prostory 

s hlušinovým odvalem, prohlubně zatopené vodou, kde výškový rozdíl těchto míst 
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dosahuje až čtyřicet metru. Prostorem protéká největší řeka tohoto regionu Olše, říčka 

Stonavka a Karvinský potok. [14] 

1.3 Charakteristika okolí a geologický vývoj struktury ložiska 

Důl Karviná v Karviné dobývá ložisko kamenného uhlí v ostravsko-karvinském 

revíru, svrchně karbonského stáří. Toto ložisko, které je části hornoslezské pánve a je  

vymezené dobývacím prostorem Karviná Doly I, se nachází v severovýchodní části 

Moravskoslezského kraje na území města Karviná a obcí Doubrava a Dětmarovice.  

Stratigrafická a tektonická stavba lokality ČSA je tvořená karbonem Ostravsko- 

karvinského souvrství. Mocnost a uložení slojí mají v důlním poli různý charakter, kde 

úklon ve směru severním až severovýchodním dosahuje 5-100. Dobývací prostor Karviná  - 

Doly I  lze rozdělit na dva celky z důvodu procházejícího Doubravského zlomu, na jižní a 

severní pole. Z geologického hlediska je oblast rozčleněná na kry, kde jejích hranice tvoří 

vymezený tvar dobývacího prostoru. V oblasti tektoniky jde o prostor zasažený poklesy, 

hrástěmi a příkopy ve směru severojižním a západovýchodním.  Nepravidelná tektonika 

slojí ovlivňuje dobývací metody jen částečně a řeší se individuálně. [8] [14] 

1.4 Stavba ložiska 

V základní části dobývacího prostoru tvoří pokryvný útvar horniny kvartérní  

a miocénní. V oblasti centrálních jam chybí horniny pokryvného útvaru a karbonské 

horniny zde vystupují na povrch jako karbonská okna. Produktivní karbonský útvar je 

zastoupen v předmětném dobývacím prostoru souvrstvím karvinským a souvrstvím 

ostravským. Karvinské souvrství dělíme na tři základní jednotky: vstvy sedlové, vrstvy 

sušské a vrstvy doubravské. Sušské vrstvy se dále dělí na spodní a svrchní. Ostravské 

souvrství je v dobývacím prostoru zastoupeno porubskými, hrušovskými, jakloveckými  

a petřkovickými vrstvami. Ostravské souvrství je od výše uložených vrstev karvinského 

souvrství odděleno výraznou erozivní diskordancí, která se nachází v nadloží sloje Prokop. 

Provozně je však kladena hranice mezi ostravským a karvinským souvrstvím do podloží 

sloje Prokop, a to do svrchní polohy Gaeblerova mořského patra. Souvrství ostravské není 

předmětem hornické činnosti lokality ČSA Dolu Karviná, a jeho prozkoumanost, vyjma 
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ker č. 3 a č. 4 je nízká. Karbonský útvar v dobývacím prostoru Karviná – Doly I generelně

upadá směrem severním až severovýchodním. [10] [14] 

2 Stručná charakteristika geologických poměrů předmětné oblasti 

Předmětem předloženého plánu jsou ražby upřesňující vývoj sloje č. 17 v západní 

části v 10. kře lokality ČSA. Sloj č. 17 náleží ke stratigrafickému horizontu svrchním a 

spodním sušským. Zájmová plocha je vymezena na jihu průběhem Doubravského zlomu –

jižní větve, na východě tektonickým pásmem poruchy Jana a na západě tektonickým 

pásmem poruchy Olše. Severní ohraničení tvoří průběh Doubravského zlomu – severní 

větve. [8] 

V ploše plánovaného porubu je možno očekávat výskyt slojových tektonik  

o velikostech amplitud, které budou upřesňovány při ražbě přípravných důlních děl. 

Rovněž lze očekávat v bloku erozivní výmoly, ve kterých dojde ke snížení mocnosti. 

Úklon sloje č. 17 se v ploše plánovaného porubu pohybuje v rozmezí 80 až 120 ve směru 

k severu, místně k severozápadu.  Celková mocnost sloje se pohybuje v rozmezí cca 120 - 

180cm, v průměru je 150 cm. [8] 

Bezprostřední nadloží 17. sloje je tvořeno vrstvou prachovce mocnou cca 150cm, 

nad touto vrstvou se nachází vrstvy různorodých pískovců až slepenců o průměrné 

mocnosti cca  10 - 15 m až po sloj č. 16.  . 

Podloží 17. sloje je tvořeno kořenovým prachovcem. Níže pak, pod nebilanční 

sloji č. 18 (cca 60 - 70cm) pokračují prachovce až písčité prachovce. [8]  

Z hydrogeologického hlediska budou provedeny ve fázi přípravných prací 

ověřovací vrty do sloje, které ověří jejich případné zvodnění. V dané ploše se nevyskytují 

žádné zdroje přírodních léčivých nebo přírodních stolních vod. [8] 

        Složení podložních a nadložních hornin je zřejmé z  přiloženého geologického 

profilu vrtu J - 8 v příloze č. 6. 
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3 Návrh přípravy prvního bloku 17.  sloje 10.  geologické kry 

dobývacího prostoru Karviná – Doly I 

3.1 Způsob otvírky všeobecně

Koncepce otvírky zásob v 10. až 16. kře lokality ČSA předpokládá prohloubení 

jámy č. 2 a výstavbu 12. patra na horizontu -1 008m v souladu se studií „Zpřístupnění 12. 

patra na lokalitě ČSA Dolu Karviná“. Po vystrojení jámy a vybavení nárazišť

technologickým zařízením budou na 12. patro vyložena obě těžní zařízení, provozovaná 

v této jámě Propočet uvedený v citované studii potvrzuje, že těžní zařízení podmínkám 

dopravy do úrovně 12. patra vyhovují. 

Z úsporných důvodů se nepředpokládá prohlubování výdušné jámy, tedy ani 

přeložení skipové stanice na 12. patro. Těžbu z 12. patra je plánováno vést pásovými 

dopravníky dovrchně překopem č. 01202 na stávající centrální odtěžení na 11. patře. Jako 

výdušné cesty budou sloužit stávající otvírkové překopy v úrovni 11. patra. Úvodní větrní 

proud je navrženo vést horizontálním překopem č. 01201 do oblasti 10. až 16. kry. 

Z celkem 60 porubů, do kterých se předpokládá přivádění čerstvých větrů z 12. 

patra, se v 10. až 16. kře plánuje vytěžit 19 878 600 tun zásob. [8] [13]  

3.2 10. kra  – podpatrové dobývání 

Prvním porubem navrženým k dobývání závěrem roku 2015 je porub č. 10 1731 

v 17. sloji situovaný západně od poruchy Jana a severně od 15m poruchy v 10. kře (zřejmě

odnože poruchy Olše). Jako druhý v pořadí ve sloji č. 17 se v roce 2016 plánuje zahájení 

dobývání porubu č. 10 1732 východně od poruchy Jana. Tento a sousední porub č. 10 1733 

je již navázán na provozně raženou základnu č. 10 1710 vedenou převážně v 17. sloji. 

Základna č. 10 1710 bude zaústěna v severojižní části překopu č. 10002 a ražena směrem 

východním a vzhledem k malé mezislojové vzdálenosti bude využita pro dobývání 

16. i 17. sloje východně od poruchy Jana. [8] [13]

Přípravná díla pro řešení zásob ve slojích 21 a 22 budou zaústěna z investiční 

základny č. 10002. Pro zpřístupnění zásob ve sloji 19 a je plánována samostatná základna 
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č. 10 1910, obdobně je navržena samostatná základna č. 10 2410 pro řešení komplexu slojí 

24vr.l. a 24stř.l.. Celkem je v jižní části 10. kry plánováno vydobýt 14 porubů z 5 slojí při 

průměrných parametrech porubu - viz. tabulka č.1. [12] 

Průměrné parametry porubu – 10.kra podpatro  

Tech. mocn. Čistá. mocn. Prům. délka Směrn. délka Plocha Zásoby 

200 m 173 m 205 m 639 m 130 730 m2 293 357 t 

Tabulka č.1 Průměrné parametry porubu – 10.kra  [12]

Záměr eliminovat časový skluz v otvírce nových zásob vedl k naplánování 

podpatrové těžby také v 10. kře, když zahájení těžby ze zájmového prvního porubu 

č. 101731 v 17. sloji se zde předpokládá závěrem roku 2015. 

V 10. kře se předpokládá vydobýt celkem 4 365 500 tun zásob ze 14. porubů

situovaných v 5 slojích a přípravných ražeb. Fyzické a finanční objemy na otvírku 10. kry 

prezentuje následující tabulka č.2. [12] 

                 Podpatrová otvírka zásob pod úrovní 11. patra

10. kra - sloje 16 až 24 včetně - podpatrově bez 12. patra

číslo díla popis - činnost objem náklady 

Tis. 
Kč/m 

Mil. Kč

10001 úpadně 1° do jižní části 10.kry, posledních 190m 

horizont 

00-00-16  ( překop 1685m  00 ), ( chodba 100m 00 ) 

1785 175 312,4 

10002 základna mezi podpatrem -794m a 11. Patrem 

00-00-16  (překop 635m  cca -90) 

Pásové odtěžení

635 180 114,3 

73,5 



Kamil Bardoň: Návrh přípravy prvního bloku 17. sloje v oblasti 10. kry na lokalitě ČSA, Dolu 
Karviná OKD,a.s., v návaznosti na realizovanou otvírku. 

2013 8

Celkem 
dlouhá 
důl díl

Metráž 

náklady staveb. 

náklady technologie 

náklady celkem 

2420 
426,7 

  73,5 

500,2 

Tabulka č. 2 Odhad nákladu podpatrové otvírky [13]  

Investiční náklady na otvírku  10. kry budou činit: 

Celkové náklady (CN):             500 200 tis. Kč

Předpokládané zásoby (PZ) :      4 365,5 kt 

500 200 (CN) : 4 365,5 (PZ) = 114,58 Kč na 1 tunu těžby z porubů v 10. kře.  

3.3 Způsob otvírky a přípravy porubu č. 10 1731 

Úvod pro otvírku a přípravu 10. kry tvoří horizontálně vedený překop č. 01202/2 

v délce cca 105m až ke kříži s důlními díly č. 01202 x 01202/1 x 10001. Z předmětného 

kříže jsou vedeny separátně větrána důlní díla č. 01202 (v rámci otvírky 12. patra)  

a zájmová ražba č. 10001 jako úvodní do 10. kry. Tato podpatrová úvodní, dopravní a 

navíc i těžební ražba bude končit pod číslem 10001A na kótě -780m, tedy cca 84m pod 

úrovní stávajícího patra.  

Větrní a těžební základna č. 10002 vedená převážně ve slojích 16 a 21+22 je 

zaústěna ze stávajícího překopu č. 0390. Překopy č. 10002 a č. 0390 se plánuje odvádění 

výdušných větrů z  10. kry přes ochozy k výdušné jámě č. 3.  

         Příprava porubu č. 10 1731 bude realizována z výše uvedeného překopu č. 10002 

z úvodní strany nejdříve ražbou č. 10 1602 v 16. sloji a pak po přechodu tektonické 

poruchy (pásma) - výskoku o výšce skoku cca 15m (odnož poruchy Olše) ražbou  

č. 10 1702 již v 17. sloji. Ražba budoucí výdušné chodby bude taktéž realizována 

z překopu č. 10002 podobně jak úvodní ražba, tedy nejdříve pod č. 10 1601 v 16. sloji a 

pak pod č. 10 1701 již v 17. sloji.  



Kamil Bardoň: Návrh přípravy prvního bloku 17. sloje v oblasti 10. kry na lokalitě ČSA, Dolu 
Karviná OKD,a.s., v návaznosti na realizovanou otvírku. 

2013 9

         Oběma ražbami bude zároveň ověřována a dopřesňována geologická stavba 

oblasti mezi poruchami Olše a Jana. Na základě uvedeného může dojít k úpravě způsobu 

vedení ražeb a s tím související změně kontury budoucího porubu č. 10 1731.  

         Mezi úvodní chodbou č. 10 1701 a výdušnou chodbou č. 10 1712 bude vyražena 

prorážka č. 101731. 

        Situování všech ražeb je zřejmé z přílohy č. 2 předmětné práce. [8]  

3.3.1 Mechanizace, elektrizace, doprava těživa, materiálu a rozvody  

Mechanizaci při přípravných pracích budou představovat razicí kombajny, vrtací 

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

a ostatní drobná technika využívaná při ražbách důlních chodeb. [3] [4]  

Odtěžení z přípravných ražeb pro porub č. 10 1731 bude na překop č. 10002, dále 

důlními díly č. 10001A, 10001 a č. 01202/1 a dále důlními díly centrálního pásového  

odtěžení do zásobníku č. 1 u jámy ČSA 3.  

Zabezpečení důlních děl užitkovou vodou bude provedeno v souladu s vyhláškou 

ČBÚ v Praze č. 2/1994 ze dne 29. 11. 1993 z vodovodního potrubí, jehož parametry budou 

stanoveny v technologickém postupu jednotlivých ražeb, kterými budou ražená důlní díla 

průběžně vybavována. 

Doprava materiálu bude zajišťována po závěsné kolejové drážce ZD-24D/130 

pomocí závěsných lokomotiv. Na čelby připravující porub č. 10 1731 bude vedena  

z překladiště  v překopu č. 01202/2 důlními díly č. 10001, 10001A a č. 10002 na úvodní i 

výdušnou stranu porubu č. 10 1731. Trať závěsné drážky ZD – 24D/130 bude kladena 

vždy současně s postupem jednotlivých ražeb. Umístění tratě v ražených profilech  

je znázorněno v příčných profilech chodeb č. 10 1702 a č. 10 1701 v přílohách č. 3 - 4. 

Situování tratě ZD – 24D/130 oproti ostatním zařízením a pravidla pro práci při dopravě na 

ní musí odpovídat platným požadavkům bezpečnostních předpisů dle [8] .
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3.3.2 Odvodňování 

Odpadní technologická voda z ražeb připravujících porub č. 10 1731 bude pomocí 

odpadního potrubí DN 100 odváděna důlními díly č. 10 1701, č. 10 1702 a č. 10002 na 

překop č. 0390  a dále na překopy 11. patra do čerpací stanice 11. patra.  

Z čerpací stanice 11. patra bude důlní voda přečerpávána do hlavní čerpací 

stanice, nacházející se v náraží 9. patra a odtud jamou Jan na povrch. Na povrchu bude 

důlní voda odváděna se souhlasem podniku pro provoz a využití vodních toků - Povodí 

Odry do Karvinského potoka. 

Ve všech výše uvedených důlních dílech na základě jejich prostorového uložení 

budou instalovány v místech, kde hrozí nebezpečí zatopení celého průřezu díla, 

automatická zařízení pro signalizaci zvýšení hladiny vody s vyvedením sledování na 

pracoviště stálé inspekční služby. Tato místa budou stanovena v technologickém projektu a 

uvedena v technologickém postupu. [8]  

3.3.3 Střety zájmů

Hornická činnost, která je obsahem předmětné práce, bude před jejím zahájením 

na základě žádosti Dolu Karviná povolena OBÚ. Součásti žádosti organizace bude 

souhlasné stanovisko Statutárního města Karviná, na jehož katastrálním území bude 

předmětná hornická činnost – ražby důlních děl prováděna. Uvedenou hornickou činností 

nebudou ohroženy objekty a zájmy chráněné podle zvláštních předpisů. [11]

3.4 Návrh technologie ražení  

3.4.1 Zkladní parametry úvodní chodby č. 10 1702 (10 1602) 

Ražba budoucí úvodní chodby č. 10 1702 bude zahájena ze stávající chodby  

č. 10002 nejdříve pod č. 10 1602 a bude ražena ve slojích č. 16 a č. 17 s eventuální 

přibírkou doprovodných hornin dle vývoje mocnosti předmětných slojí směrem 

severoseverozápadním. 
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Délka díla:    cca  1150 m 

Úklon díla:    -50  až  -80 dle vývoje sloje 

Profil díla:   

SP 19/5  st. 0-10 m 

           SP 16/4   st. 10 m až konec díla (příloha č.3)

Hmotnostní profil  TH-29 

Hustota budování: 0.50 m  

Při projevech zvýšených tlaků zhustit budování na 0,3 m, v již vyraženém úseku 

provádět zesilování výztuže dřevěnými podvlaky (respami) a stojinami stavěnými na 

dřevěné pražce event. respy. 

Rozepření výztuže: 

              Profil :                                                    SP 16/4       SP 19/5                   

              Ocelové rozpínky trubkové :                      6 ks            7 ks                                    

3.4.2 Technologie ražby  

Způsob rozpojování horniny: 

Rozpojování horniny bude prováděno pomocí razicího kombajnu MR 340. [4] [8]  

Základní technické parametry MR 340 

výrobce:              Sandvik Mining and Construction GmbH, Zeltweg ( Rakousko ) 
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Obrázek č.2 Razicí kombajn MR – 340 [8] 

rozměry:                                       10 320 x 2 850 x 2 800 mm 

hmotnost kombajnu:                        55 t 

podvozek:                                           housenicový 

rychlost pojezdu:                               0 - 5,0 – 8,8 m . min
-1

tažná síla:                             358 kN 

stoupavost:                                         max. 20° 

příkon: -  rozpojovací orgán              200 kW 

              -  celkový                   342 kW 

pevnost rozpojované horniny:         max. 100 MPa 

nakládač:                   klepetový 

šířka nakládače:                                4 200 – 5620 mm (max)  

vynášecí dopravník:     hřeblový (dvojřetězový) 
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Obrázek č. 3 Vizualizace obslužného panelu razicího kombajn MR – 340 [8] 

Způsob nakládání horniny: 

Při zabírce nakladačem razicího kombajnu. 

Maximální vzdálenost mezi čelbou a výstuží:   1,5 m 

Při zhoršených stropních podmínkách, v místech s ponecháním uhlí ve stropě díla 

a při přecházení tektonických poruch nutno vzdálenost zmenšit na stavbu 1 kompletu TH. 

Způsoby zajištění prostoru mezi čelbou a výztuží jsou uvedeny ve stálé příloze  

k technologickým postupům ražeb. [8]  

Pažení výztuže: 

Strop chodby pomocí stropní síťoviny typu BWWCS (DEMEX), rozměry 1000 x 

500 mm, okatost 50 x 50 mm. 
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Boky chodby pomocí boční síťoviny typu MIDO-L, rozměry 1200 x 800 mm, 

okatost 100 x 50 mm.  

V případě nesoudržného stropu a propadávání horniny oky stropní síťoviny nebo 

při zvýšených tlakových projevech event. použit na pažení stropu betonové pažnice. [1] [8]                                   

3.4.3 Speciální stavby v prostoru díla 

St. 0 - 10 m rozšíření do profilu SP 19/5  pro umístění pohonu TP  

a elektrozařízení, rozšíření bude provedeno v pravém boku důlního díla. [8] 

3.4.4 Odtěžení 

Umístění dopravníku v profilu: 

Podél pravého boku díla (při pohledu ve směru ražby). 

Počet, typ a délky dopravníků: 

   2 x  TP BELT 1200,  l = 580 m   

Signalizace podél odtěžení:    MJM-20M 

Základní pokyny pro kladení pásových dopravníků: 

Z hlediska konstrukčního musí instalace dopravníků odpovídat daným technickým 

podmínkám výrobce. [4] 

Všechny vzdálenosti, k ostatním zařízením díla, musí být v souladu s platným 

bezpečnostním předpisem - vyhláškou ČBÚ v Praze č. 22/89 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. 

Pohony dopravníku, pokud přímo v projektu není stanoveno jinak, musí být 

instalovány tak, aby jejich převodovky směřovaly směrem ke středu profilu díla - pro 

usnadnění jejich údržby, oprav nebo výměny.  

Pohony musí být vybaveny protipožárním zařízením, které automaticky vypne 

elektromotory pohonu při jeho zahřátí nad stanovenou mez. 
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U výložníků pásových pohonů a v úsecích tratě, kde výška horní větve pásu nad 

počvou přesáhne 1,4 m, musí být zřízeno hrazení (např. osítování) proti propadu 

dopravovaného materiálu. [4] [6] [8] 

Klimatizační potrubí: 

Klimatizační potrubí 2 x DN 150 mm Victaulic (1x izolované, 1x neizolované) 

pro možnost realizace chlazení pracovišť v oblasti. Potrubí bude kladeno dle technických 

parametrů na LB chodby kolem závěsné dráhy ve výšce cca 2 - 2,5m.  

Umístění dalších potrubí v profilu díla je znázorněno v příloze č. 3. [8] 

3.4.5 Umístění protivýbuchových uzávěr 

Ražba bude jištěna vodními protivýbuchovými uzávěrami v přívodním díle  

č. 10002. Protivýbuchové uzávěry v raženém díle budou průběžně instalovány v souladu  

s platným BP. [6] [9]   

3.4.6 Klimatizace 

Z důvodu provozu pracovišť v čím dál větších hloubkách dochází ke zhoršování 

mikroklimatických podmínek na důlních pracovištích. Jedním z důvodů je přirozené 

nateplení horského masívu a druhým nahřívání důlního ovzduší od instalovaného strojního 

zařízení. Z tohoto důvodu se provádí výpočet klimatických podmínek pro každé důlní 

pracoviště pomocí výpočetního programu TPCL, který bere v úvahu jak hloubku 

pracoviště pod zemí, tak instalovaný strojní výkon zařízení. Na základě výpočtu je 

stanovený potřebný chladící výkon chladičů důlních větrů.  Výpočet se provádí už ve fázi 

projekční přípravy důlních pracovišť. [5] [6]         

V oblasti ražeb č. 10 1702 (10 1602) a taktéž 10 1701 (10 1601) se předpokládá 

s klimatizací pomocí jednoho kusu chladičů důlních větrů RWK 300, který bude napojen 

na centrální klimatizaci. Tento bude na třídách č. 10 1702 (10 1602) a č. 10 1701 (10 1601) 

ve staničení cca do 80m a bude se přesouvat za postupující čelbou do maximální 

vzdálenosti 150m od čelby. [8]  
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Nasazení chladícího zařízení bude řešeno samostatným projektem klimatizace. 

3.4.7 Mimořádné okolnosti 

Ražba v blízkosti stařin a přecházení starých důlních děl nebude.

Ražba v bezpečnostních pásmech geologických vrtů: 

Během ražby č. 10 1701 (10 1601) bude procházeno bezpečnostní pásmo vrtu č. 

NP-674, během ražby č. 10 1702 (10 1602) budou přecházena bezpečnostní pásma vrtů č. 

a S 9-81, S 8-80, S 7-80 a č. S15-80. Bezpečnostní pásma geologických vrtů, která budou 

během ražby procházena, musí být výrazně vyznačena v mapové příloze technologického 

postupu. 

Ražba pod zvodněnými horizonty: 

Nepředpokládá se ražba pod zvodnělými horizonty. 

Přiblížení k provozovaným důlním dílům: 

Ražba chodby č. 10 1702 se nepřiblíží na vzdálenost 30 m a menší k žádnému 

provozovanému důlnímu dílu. 

Zařazení hornin z hlediska nebezpečí zapálení CH4: 

Průvodní horniny sloje č. 17 jsou zařazeny do I.-II. kategorie nebezpečí zapálení 

metanovzdušné směsi dle Směrnice ředitele Dolu Karviná č. 1/2013.  

Rozsah a situační polohy hornin, předpoklad tektonických poruch, 

charakteristiká nebezpečí výstupu metanu: 

Ražba bude vedena ve sloji č. 17. Během ražby se předpokládá přibírka 

průvodních hornin, zejména v případě event. při snížené mocnosti sloje a při přecházení 

možných tektonických poruch. Dle mapové dokumentace se předpokládá přechod 

tektoniky – výskok o cca 15m (přechod z 16 do 17 sloje). 

Nebezpečí průtrží hornin a plynů: 

Vznik PUP nehrozí. 
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Vhodnosti typu razícího kombajnu: 

Do pevnosti průvodních hornin  60 MPa - AM 50P, 

do pevnosti průvodních hornin 100 MPa – MR 340. [8]  

Zkrápěcí zařízení: 

Rozprašovače schváleného typu s dynamickým tlakem vody min. 1,0 MPa. 

Množství vody dle použitých typů trysek musí odpovídat platným technickým podmínkám. 

3.5  Základní parametry výdušné chodby č. 10 1701 (10 1601)  

 Ražba budoucí výdušné chodby č. 10 1701 (10 1602) bude zahájena ze 

stávajícího důlního díla č. 10002 a bude vedena nejdříve směrem západním a pak po zlomu 

směrem severoseverozápadním až do pozice prorážky č. 10 1731. [1] 

 Ražba bude vedena ve sloji č. 17 s přibírkou průvodních hornin.  

Délka díla:    cca  1250 m 

Úklon díla:    -50  až  - 80 dle vývoje sloje  

Ostatní parametry jsou shodné s úvodní chodbou č. 10 1702,  kromě: 

              Profil díla:  SP 16/4  st. 0-10 m 

            SP 14/4   st. 10 m až konec díla (viz. příloha č.2) 

Způsob rozpojování horniny: 

Rozpojování horniny pomocí razicího kombajnu AM 50P. 

Základní technické parametry AM - 50 P 

výrobce:                        Voest Alpine Bergtechnik GmbH, Zeltweg ( Rakousko ) 

rozměry:                   7 470 x 1 865 x 1 645 mm 

hmotnost kombajnu:   24 t 

podvozek:                     housenicový 

rychlost pojezdu:         5,0 m . min
-1
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tažná síla:        145 kN 

stoupavost:                    max. 18° 

příkon: -  rozpojovací orgán              100 kW 

              -  celkový                   155 kW 

pevnost rozpojované horniny:        max. 50 MPa 

nakládač:                  klepetový 

šířka nakládače:                               3,2 m 

vynášecí dopravník:    hřeblový 

technický výkon při rozpojování: 

              - v uhlí                     20 - 60 m
3 

. h
-1

              - v hornině               15 m
3 

. h
-1 

Způsob nakládání horniny: 

V případě použití trhací práce (vyřizování tektonických poruch) rozpojená 

hornina bude nakládána nakladače razicího kombajnu bez použití řezného orgánu. [4] [8] 
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Obrázek č.4 Razicí kombajn AM – 50 

Navíc bude instalováno  

Degazační potrubí: 

Degazační potrubí DN 100 mm PN 10 pro degazaci budoucího porubu č. 10 1731. 

Potrubí bude umístěno na LB (západním boku) chodby. 

Umístění jednotlivých potrubí v profilu díla a technologie je znázorněno v příloze 

č. 4.  

3.6 Základní parametry prorážky č. 10 1731  

Délka díla: cca 200 m (až na probití do budoucí výdušné chodby č. 101701), 

ražba bude zahájena z chodby č. 10 1702 [1] 

Úklon díla: cca -20 až - 50

              Profil díla:  ROV (složení = TH roviny + prodloužené rohové díly + boční                                 

oblouky profilu 00-0-14.), v příloze č. 3.

Hmotnostní profil  TH 29

Rozměry profilu díla: 

Ražba bude provedena ve dvou etapách: 

 - šířka profilu I. etapa:             6,0 m 

-  šířka profilu I. + II. etapa:     8,8 m 

 - výška profilu díla:                 3,4 m světla výška 

Hustota budování :     

       Hustota budování prorážky:   0,5 m  

Při projevech zvýšených tlaků zhustit budování na 0,3 m, v již vyraženém úseku 

provádět zesilování výztuže dřevěnými podvlaky (respami) a stojinami stavěnými na 

dřevěné pražce event. respy. 

První stojkořadí č. 1 musí být postaveno před rozšiřováním předrážky č. 10 1731 

(š. 6m) a to ve vzdálenosti 3,0 m od levého (pilířového) boku. 
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Rozteč stojek 1.0 m. 

Druhé stojkořadí č. 2 musí být postaveno ihned  jakmile to bude technicky 

možné, max. 25 m za čelem ražené čelby, vzdálenost 1,0 m od prvního  stojkořadí (4,0 m 

od pilířového boku).  

Rozteč stojek 0,5 m.  

Třetí stojkořadí č. 3 musí být postaveno ihned  jakmile to bude technicky možné, 

max. 25 m za čelem ražené čelby (současně s druhým stojkořadím), vzdálenost 3,0 m od 

druhého  stojkořadí (1,8 m od závalového boku).  

Rozteč stojek 1,0 m šachovitě oproti prvnímu stojkořadí. [1] [8] 

Rozepření výstuže (příloha č.5): 

        profil ROV                                         š=6,0 m           š=8,8 m               

        rozpínky kovové  typu ROT 5/4           6 ks                  8 ks           [8]         

Způsob rozpojování horniny: 

Rozpojování horniny razicím kombajnem MR 340. 

Způsob nakládání horniny: 

Při zabírce nakladačem razicího kombajnu. 

Maximální vzdálenost mezi čelbou a výstuží:    1,5 m 

Při zhoršených stropních podmínkách, v místech s ponecháním uhlí ve stropě díla 

a při přecházení tektonických poruch, nutno vzdálenost zmenšit na stavbu 1 kompletu TH. 

Způsoby zajištění prostoru mezi čelbou a výztuží jsou uvedeny ve stálé příloze  

k technologickým postupům ražeb. 

Pažení výstuže: 

Strop chodby pomocí stropní síťoviny typu BWWCS (DEMEX), rozměry 1000 x 

500 mm, okatost 50 x 50 mm. 
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Boky chodby pomocí boční síťoviny typu MIDO-L, rozměry 1200 x 800 mm, 

okatost 100 x 50 mm. [1] [8] 

3.6.1 Odtěžení 

Odtěžení z ražby prorážky č. 10 1731 bude napojeno na odtěžení na chodbě         

č. 10 1702  (10 1602)  a č. 10002. 

Umístění dopravníků v profilu: 

Podél pravého boku díla (při pohledu ve směru ražby).  

Počet, typ dopravníků: 

1 x TP 630/1000, délka 200 m. 

3.6.2 Mimořádné události  

V případě mimořádné události ustoupí osádka dle havarijního plánu pod vedením 

předáka nebo technického dozoru útěkovými cestami do bezpečí. 

Ražba č. 10 1731 se může přiblížit k raženému důlnímu dílu č. 10 1701 na 

vzdálenost 30 m a menší. Před přiblížením bude vydáno DMG opatření pro přiblížení. [6] 

4 Návrh řešení zajištění dlouhých důlních děl. 

Návrh řešení zajištění bezpečnosti při ražbě dlouhých důlních děl vyplývá 

z technologických postupů pro ražení a zajišťování důlních děl. 

4.1 Technologické postupy   

Všechna výše uvedená důlní díla musí být dle § (1) vyhlášky ČBÚ v Praze č. 

22/1989 Sb. vedena podle technologických postupů, vypracovaných v souladu 

s podmínkami hornické činnosti, určenými v rozhodnutí OBÚ v rámci povolení předmětné 

hornické činnosti. Technologické postupy musí odpovídat poměrům, v nichž budou 

jednotlivá důlní díla vedena. [6] [8] 
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Technologické postupy předmětných ražeb musí být dále pro podmínky 10. kry 

dolu Karviná zpracovány dle Směrnice č. 29/2012 ředitele, týkající se zásad zpracování 

technologických postupů pro ražení, zajišťování dlouhých důlních děl a dobývání.  

4.2 Bezpečnostní opatření 

       Technologické postupy musí mezijinými obsahovat základní opatření proti 

nebezpečí: [6] [11]  

 a)  výbuchu plynů a prachu 

V předmětných důlních dílech budou provedena veškerá opatření proti výbuchu 

plynů a prachu v souladu s vyhláškou ČBÚ v Praze č. 22/1989 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů a rozhodnutím OBÚ v Ostravě spis. zn. S 0300/2008.  

Prašnost vznikající při rozpojování horniny a uhlí při těžení na všech přesypech 

hřeblových a pásových dopravníků bude zneškodňována následujícími způsoby: 

Při ražbách důlních děl č. 10 1701 (10 1601), 10 1702 (10 1602) a č. 10 1731 

bude uhelný prach zneškodňován prostřednictvím postřiků, které jsou součástí razících 

kombajnů a v případě používání trhacích prací i mlžnými děly, umístěnými ve výše 

uvedených důlních dílech. 

Prach, vystupující z lutnových tahů při kombajnových ražbách bude likvidován 

vhodným odprašovacím zařízením. Na všech přesypech pásových a hřeblových dopravníků

musí být umístěny postřiky. Prašnost bude kontrolována pravidelným měřením, pracovníci 

musí být vybaveni respirátory. Protivýbuchové uzávěry budou zřizovány dle požadavků

vyhlášky ČBÚ v Praze č. 22/1989 Sb., v platném znění a dle vyhlášky ČBÚ v Praze č. 

10/1994 Sb., ve znění vyhlášky ČBÚ v Praze č. 361/2009 Sb. 

b) samovznícení požárů v podzemí: 

Důlní díla, která jsou obsahem předmětné práce, budou ražena převážně ve sloji, 

překopně pak některé vstupy do 16. sloje, přechod ze 16. do 17. sloje případně pro další 

vyřizování tektonik. Soubor protizáparových opatření pro jednotlivé ražby bude stanoven 

v samostatných projektech prevence samovznícení uhlí schválenými závodním dolu, které 
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budou součástí technologických postupů jednotlivých ražeb. Druh výztuže bude stanoven  

v  technologickém postupu jednotlivé ražby. Případné vícevýlomy ve stropě jednotlivých 

důlních děl během jejich ražeb budou zakládány inertním materiálem. Během ražeb bude 

prováděno kontinuální měření CO. Umístění čidel bude stanoveno v technologických 

postupech pro předmětná důlní díla. 

K zajištění odběru požární vody bude potrubí důlního požárního vodovodu 

opatřeno odbočkami a hydranty pro  napojení požárních hadic (vyhláška ČBÚ v Praze č. 

2/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů).  

V projektech elektroinstalace bude uvedeno umístění čidel na zjišťování 

koncentrací CO a CH4 dle vyhlášky ČBÚ v Praze č. 22/89 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů a vyhlášky ČBÚ v Praze č. 165/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Sledování měření bude vyvedeno na stanoviště stálé inspekční služby.            

K zajištění odběru požární vody bude potrubí důlního požárního vodovodu 

opatřeno odbočkami a hydranty pro napojení požárních hadic (vyhláška ČBÚ v Praze  

č. 2/1994 Sb. V místech stanovených vyhláškou ČBÚ v Praze č. 22/1989 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, směrnicí č. 1/2013 ředitele Dolu Karviná a dle platného příkazu 

závodního dolu budou rozmístěny hasicí prostředky.  

c) průvalu vod a bahnin: 

Součástí technologického projektu výše uvedených ražeb č. 10 1701 (10 1601), 10 

1702 (10 1602) a č. 10 1731 bude projekt odvodnění, včetně hydro-geologických opatření 

který bude odborně posouzen znaleckou organizací Green Gas DPB, a.s. 

d) průtrží hornin, uhlí a plynů:

Důl Karviná je zařazen mezi doly bez nebezpečí průtrží hornin, uhlí a plynů. 

e) důlních otřesů: 

Část horského masívu v předmětné oblasti 10. kry, jehož součástí je i sloj č. 17  je 

s ohledem na § 4 vyhlášky ČBÚ v Praze č. 659/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

[12]  zařazena do části masivu s nebezpečím otřesů. Dle lokální prognózy budou ražby 

zařazeny do 1. a 3. stupně nebezpečí otřesů. Průběžná prognóza bude prováděna 

individuálním pozorováním, seismickým pozorováním s průběžným vyhodnocováním  



Kamil Bardoň: Návrh přípravy prvního bloku 17. sloje v oblasti 10. kry na lokalitě ČSA, Dolu 
Karviná OKD,a.s., v návaznosti na realizovanou otvírku. 

2013 24

a testovacím vrtáním. Součástí technologického postupu ražeb bude „Zvláštní opatření 

proti otřesům“ schválená závodním dolu, ve kterém bude podrobně stanovena a upřesněna 

lokální prognóza, průběžná prognóza a preventivní opatření proti nebezpečí otřesů.  

Přípravné ražby pro porub č. 10 1731 budou obsahem dlouhodobé koncepce 

hornické činnosti na léta 2013 – 2015 (dále DKHČ) na Dole Karviná, která bude 

doporučena znaleckým posouzením Green Gas, DPB a. s. a která bude následně

předložena OBÚ k nařízení nezbytných opatření.  

f)  ionizujícího záření: 

Rubanina z přípravných ražeb pro poruby v 17. sloji 10. kry bude vedena do 

zásobníku č. 1 u jámy ČSA 3, kde jsou hladiny těživa sledována pomocí ultrazvukového 

zařízení, případně se zdroji ionizujícího záření. Tyto zdroje jsou instalovány na základě

zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který byl na podmínky Dolu Karviná 

zapracován do Směrnice ředitele č. 2/2011. 

5 Větrání důlních děl a výpočet separátního větrání 

5.1 Větrání  

Přípravné ražby pro porub č. 10 1731 v 17. sloji v 10. kře v dobývacím prostoru 

Karviná – Doly I budou probíhat v SVO předmětných ražeb č. 10 1702 (10 1602), 10 1731 

a č. 10 1701 (10 1601). [2] [5] [6] 

Úvodní větry budou do předmětné oblasti přiváděny z dobývacího prostoru 

Karviná – Doly I. důlními díly 11. p., které jsou napojeny na ochozy úvodních jam Jan a 

ČSA 2 a budou vedeny překopy  č. 1790, 01202/2, 10001, 10001A a č. 10002 na separátně

větrané ražby č. 10 1702 (10 1602) + 10 1731 a č. 10 1701 (10 1601).  

Výdušné větry budou vedeny překopem č. 10002 na překop č. 0390 a dále 

překopy 11. patra č. 1695/3, 1695, 1870 a nadpatrovými překopy nad 11. patrem č. 1870A, 

1870B a č. 1870C do výdušné jámy ČSA 3. 
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Po vytvoření větrního okruhu budoucího porubu č. 10 1731 (10 1631) před 

zahájením jeho dobývání budou úvodní větry vůčí výdušným izolovány na překopu č. 

10002  mezi chodbami č. 10 1602 a č. 10 1601 větrními objekty. Později, bezprostředně

před a během dobývání budou tyto větrní objekty ve výbuchuvzdorném provedení 

(podpatrové dobývání)  [6] 

5.2 Projekt separátního větrání  

Výpočet větrání byl proveden programem Separát, verze 1.1 a je uveden v příloze 

č. 7.  Kombajnové ražby budou větrány sacím separátním větráním. [6] [15]   

1. Důlní díla č.:                10 1702 (10 1602) + 10 1731 

2. Předpokládaná délka ražby:     1350 m  

3. Předpokládaná délka lutnového tahu:                          1361 m 

4. Předpokládaná koncentrace CH4:      do 0,5 % 

5. Potřebný objemový průtok větrů:         viz příloha č. 7 

6. Umístění ventilátorů: 

PVP
VPAEPB 2x2 

- 845  1 

v důlním díle č. 10002, min. 5 m od chodby č. 10 1602 směrem 

k chodbě č. 10 1601, min. 3 m od konce lutnového tahu. (Na ražbu 

cca 100 m chodby č. 10 1602 lze instalovat ventilátor VPAK 630)

PVP

VPAK 630 

záložn

í
1 

v důlním díle č. 10002, min. 5 m od chodby č. 10 1602 směrem 

k chodbě č. 10 1601, min. 3 m od konce lutnového tahu, instalovat 

v odbočení z lutnového tahu a zaslepit

v LT
VPAK 630 

(APXK 630) 
2x 

paralelně

v chodbě č. 10 1702 ve staničení cca 400 m, 600 m, 800 m, 1030 m 

a v prorážce č. 10 1731 ve st. cca 80 m 

Tabulka č. 3  Umístění ventilátorů  

K základnímu ventilátoru budou instalovány po 1. ks tlumičů hluku z každé 

strany. Chod výše uvedených ventilátorů separátního větrání (vyjma záložního ventilátoru) musí 

být dálkově sledován     s vyvedením signalizace přerušení chodu na stanoviště SIS
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7. Použité lutny: ø 800 mm – LUKO                         

Lutny LUKO musí být v jednom spoji spojovány 3 kusy šroubů M 8 x 30. Šrouby 

dotáhnout tak, aby došlo k pevnému styku přírub. Matice zajistit proti samovolnému 

uvolnění. Spoje překryt těsnícími manžetami schváleného typu. Havarijní oprava 

netěsností může být provedena větrním plátnem. Každou lutnu zavěsit na dva dráty o min. 

ø 3 – 4 mm v max. vzdálenost 0,5 m od příruby. Co pátou lutnu zavěsit na řetěz ø 8. Max. 

vzdálenost konce lutnového tahu od místa ražení může být  2,1 m (na konci lutnového tahu 

může být použitá flexibilní vyztužená lutna ø 800 mm)

8. Přídatné větrní zařízení:  

Na čelbě, u boku díla ve vrchní třetině profilu díla rovnoběžně s osou díla na 

opačné straně než hlavní sací tah, max. vzdálenost konce luten od čelby 2 m. Zdroj tlaku: 

vzduchový ejektor EVL 315, příp.ventilátor ø 315 mm, 1 kovová lutna  ø 315 mm, délky 3 m, 

přídatné zařízení musí být v provozu při rozpojování horniny. 

9. Další opatření:

Kontinuální kontroly koncentrací CH4 a CO včetně umístění čidel budou 

provedeny dle § 12 a 13 Vyhlášky ČBÚ č.165/2002 Sb v platném znění a dle platných 

řídících aktů organizace 

Opatření při přerušení separátního větrání, nebo při překročení koncentrace 

metanu nebo CO nad mez stanovenou vyhláškou ČBÚ č. 22/1989Sb., ve znění pozdějších 

předpisů: 

V ohrožené oblasti, tvořené separátně větranými díly č. 10 1702 (10 1602) + 10 

1731 je nutno neprodleně vypnout elektrická zařízení a stroje,

Při výpadku elektrické energie (při větrání ventilátorem VPAEPB 2x2-845) nutno 

neprodleně zprovoznit záložní ventilátor. 

Při přerušení větrání je nutno neprodleně odvolat pracovníky z ohrožené oblasti, 

Na ústí separátně větraného díla do 5 m od PVP nutno zřídit laťový kříž a stanovit 

hlídku zamezující vstupu nepovolaných osob do ohrožené oblasti. Hlídka může být 

odvolána SIS. 
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Koncentraci CH4 a CO měřit v 30 minutových intervalech na ústí separátně

větraného díla do 5m od PVP cca 10 cm pod stropem důlního díla, v PVP do 5 m za 

vyústěním lutnového tahu v jeho ose, v PVP do 10 m za vyústěním lutnového tahu cca 10 

cm pod stropem důlního díla. Koncentrace hlásit neprodleně na SIS. SIS může změnit 

místa popř. intervaly měření. 

Postup při obnově separátního větrání – obnovu separátního větrání možno 

provést pouze na písemný příkaz závodního dolu nebo jim určeného pracovníka. 

Následnou prohlídku důlních děl po obnově separátního větrání popř. po poklesu 

koncentrace vystupující z lutnového tahu je možno provést určenou dvojicí pracovníků

vybavených přístrojovou technikou pro zjišťování koncentrací CH4, CO, CO2. 

Opětovné zapnutí elektrických zařízení může být provedeno na základě povolení 

SIS vydaného dle výsledků prohlídky důlních děl v ohrožené oblasti díla a zjištění 

koncentrací CH4 vyhovujících ustanovení § 83, Vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů

Ochrana proti hluku: Pracovníci provádějící činnost v blízkosti ventilátorů

s tlumiči hluků uspořádanými dle bodu 6 tohoto projektu musí používat osobní ochranné 

pomůcky proti hluku do těchto vzdáleností od provozovaných ventilátorů VPAEPB 2x2 - 

845 – 39 m, VPAK 630 – 27 m. 

Klimatizace: O typu a nasazení chladicího zařízení důlních větrů rozhodně

vedoucí větrání závodu na základě výsledků měření mikroklimatických podmínek na 

pracovišti. 

Likvidace uhelného prachu vystupujícího na konci LT bude prováděno zařízením 

schváleného typu, instalovaném ve vyústění lutnového tahu. 

Ochrana lutnového tahu před účinky trhací práce bude provedena ochranným 

košem instalovaným na konci lutnového tahu. 

5.3 Výpočet separátního větrání 

Výpočet separátního větrání byl proveden programem Separát, verze 1.1  

a je uveden v příloze č. 7. 
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Základní parametry separátního větrání pro ražby č. 10 1702 (10 1602) + 10 1731 

projektovaná délka lutnového tahu      1350      m 

požadovaný objemový průtok na čelbě 7,35 m3.s-1

minimální rychlost větrů na čelbě 0,3      m.s-1

minimální vypočtený objemový průtok v PVP       18,83 m3.s-1

 Tabulka č. 4  Základní parametry separátního větrání  

      Při provozu separátního větrání bude dodržena vyhláška ČBÚ č. 165/2002 Sb. ze 

dne 11. 4. 2002 ve znění pozdějších předpisů. [15] 
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ZÁVĚR 

V této bakalářské práci se zabývám návrhem způsobu a technologie přípravných 

ražeb pro porub č. 10 1731 v 17. sloji v 10. kře na lokalitě ČSA Dolu Karviná v Karviné. 

Vzhledem k rozsahu práce jsem se při návrhu zaměřil na způsob otvírky 17. sloje 

v 10. kře s návrhem vhodné technologie během ražeb otvírkových důlních děl. Vycházel 

jsem zejména z aktuálních technicko-ekonomických podmínek na Dole Karviná.   

Při zpracování závěrečné práce jsem vycházel z poznatků získaných během studia 

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

Dole Karviná. Předložený návrh dle zadaného tématu bakalářské práce muže v budoucnu 

sloužit jako podklad pro vypracování plánu přípravy porubu č. 10 1731 v 17. sloji 10. kry 

lokality ČSA, který bude součástí žádosti o povolení hornické činnosti zaslané na OBÚ pro 

území krajů Moravskoslezského a Olomouckého a taktéž může být použit pro vypracování 

projektové dokumentace pro výše uvedené ražby.   

Závěrem bych chtěl poděkovat svému vedoucímu závěrečné práce Ing. Josefu 

Chovancovi, Ph.D. z  hornicko – geologické fakulty VŠB - TU v  Ostravě za odborné rady 

a metodické vedení. 

Rovněž děkuji svému konzultantovi – projektantu přípravy výroby Dolu ČSA  

Ing. Jiřímu Bilanovi, který mi byl nápomocen při zajišťování potřebných podkladů a 

materiálů a pomohl radou při zpracování této práce. 
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