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Anotace 

 V této bakalářské práci (dále BP) jsem zpracoval návrh přípravy a dobývání 

porubního bloku ve sloji 121 (B7), která se nachází ve 3. důlním poli dobývacího prostoru 

Staříč Dolu Paskov. 

 V úvodní části bak. práce je řešena stručná historie Dolu Paskov, dále báňsko – 

technická charakteristika oblasti sloje 121 (B7), návrh raţení přípravných důlních děl 

s příslušnou razicí technikou a dobývání porubu, včetně dopravy materiálu a rubaniny. 

Jako další body jsem v BP popisoval bezpečnostní kritéria a finanční rezervy na rekultivaci 

a vypracoval technicko-ekonomické zhodnocení návrhu. V závěru bak. práce jsem provedl  

celkové zhodnocení přípravy a dobývání porubu č. 121 761/1. 

 

Klíčová slova: uhelná sloj, důl Paskov, razící technika, dobývání porubu, 

bezpečnostní kritéria 

 

 

Annotation 

 In this thesis, I drew up a training and getting coal block in the seam 121 (B7), 

which is located in the mining area 3.mining field Chlebovice Mine Paskov. 

 From the beginning, BP dealt brief history Paskov Mine, later mining - the 

technical characteristics of the 121 (B7), design stamping preparatory workings with the 

appropriate tunneling technology and longwall mining, including transport and the muck. 

As more points I described BP safety criteria and financial provisions for reclamation. 

Finally, I developed technical and economic evaluation of the proposal. 

 

Keywords: coal seam, Mine Paskov, tunneling technology, longwall mining, safety 

criteria 
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1 ÚVOD 

 Jediným zástupcem ve společnosti OKD, a.s. a potaţmo i jediným činným dolem 

v ostravské části Moravskoslezského kraje je Důl Paskov, který se zabývá těţbou 

kvalitního černého koksovatelného uhlí z nízkých slojí. Dnešní Důl Paskov vznikl díky 

sloučení dvou samostatných dolů, Dolu Paskov a Dolu Staříč. Oba tyto doly mají krátkou 

historii. Výstavba Dolu Paskov začala v roce 1960 a Dolu Staříč v roce 1962. U obou 

případů šlo o doly s vysokým nebezpečím průvalu vod a průtrţí uhlí a plynů. Ke sloučení 

došlo v lednu roku 1994. Vznikl tak skupinový důl uţívající registrační název Důl Paskov. 

K ukončení provozu závodu Paskov došlo v 6. měsíci roku 1997. Činným tedy zůstal 

pouze Důl Staříč, který si ponechal obchodní značku Paskov. V této lokalitě probíhá 

současná těţba. 

 

Obrázek č. 1 Fotografie Dolu Paskov závod Staříč 
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Dobývací prostor (dále jen DP) Staříč je situován přibliţně 7-10 km západně od 

města Frýdku – Místku a 15 km jiţně od Ostravy. Vzhledem k tomu, ţe je DP Staříč, který 

činí plošně 42,511 2km celkem dost rozsáhlý, je tento DP vnitřně rozdělen na tři důlní 

dobývací pole.  

Jsou to: 

Staříč I. ve Sviadnově (1.dobývací pole) 

Staříč II. ve Staříči (2. dobývací pole) 

Staříč III. v Chlebovicích (3. dobývací pole) 

          

Obrázek č. 2 Dobývací prostor Dolu Staříč 

K organizační struktuře OKD, a.s., Dolu Paskov byl začleněn v roce 2007 Důl Frenštát 

s dobývacím prostorem Trojanovice, který má rozlohu 63,17 2km  a je ve stavu 

konzervačního reţimu. 
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Roční produkce Dolu Paskov se pohybuje okolo 1 000 000 - 1 100 000 tun uhlí, coţ 

při současném způsobu těţby a současně zjištěných těţitelných zásobách uhlí, které zhruba 

činí 42 mil. tun zaručují celkem dlouhou ţivotnost dolu, a to aţ výhledově do roku 2035. 

Vytěţené uhlí je podrobeno úpravárenskému procesu, který probíhá v nedaleké úpravně 

v areálu bývalého Dolu Paskov, kam je toto vydobyté uhlí dopravováno po ţeleznici. 

Úpravna je schopna zpracovat a upravit uhlí o mnoţství 550 t za hodinu. Denní vsázka 

Dolu Paskov se pohybuje okolo 7000 – 8000 tun surové těţby, výtěţnost se nachází 

v rozmezí 60 – 70 %. Ve vytěţeném uhlí se nachází 30 – 40 % popela, který je po úpravě 

pomocí separace vyselektován a následně uloţen na odval Dolu Paskov.   

Pro splnění poţadovaných plánů a dodrţení produkce je třeba  klást dostatečný 

důraz na přípravu těţební plochy, a to tím způsobem, ţe v dostatečném předstihu budou 

raţena přípravná díla. Vzhledem k velké náchylnosti slojí v DP Staříč k PUP jsou kladeny 

velké nároky na bezpečnost. To je důvodem, proč je vyuţívána klasická metoda raţení 

pomocí trhacích prací. Běţným způsobem probíhá celý razicí cyklus, který se skládá 

z těchto jednotlivých procesů, kterými jsou: rozpojení horniny, následné odtěţení 

rozpojené horniny a vyztuţení vzniklého volného prostoru. Celý tento razící proces je 

vykonáván za pomoci vysoce výkonného a efektivního strojního vybavení. Příkladem 

mohou být lafetové vrtací vozy, v jistých případech mohou být pouţity i ruční vrtačky, 

dále elektro-hydraulické nakladače a hřeblové dopravníky. Pro samotný proces dobývání 

v podmínkách dolu Staříč se většinou pouţívá pluhová technologie. K vyztuţování porubů 

jsou pouţity individuální hydraulické výztuţe nebo mechanizované výztuţe.  

Navzdory tomu, ţe ve společnosti převládá všeobecný názor o tom, ţe černouhelné 

hlubinné hornictví je přeţitkem dob jiţ dávno minulých, můţeme si být jisti tím, ţe 

v blízké budoucnosti uhlí jakoţto důleţitá surovina získá nemalý význam v mnoha 

průmyslových odvětvích, ať uţ to je průmysl chemický, strojírenský, energetický atd. 

Navíc do karet této surovině hraje i to, ţe se na Zemi vyskytuje v několikanásobně větším 

mnoţství neţ ostatní fosilní zdroje. Světové zásoby uhlí se odhadují nejméně na stovky let 

s čímţ se ropa nebo uran nemohou srovnávat.     
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2 BÁŇSKO - TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA  

  

Příprava porubních bloků 121 760, 121 761, 121 761/1 bude probíhat ve vymezené 

oblasti sloje 121 (B7) ve 3. důlním poli dobývacího prostoru Staříč. Danou sloj jsem 

vyznačil v přehledu slojí červeným rámečkem (obrázek č. 3). Z tohoto přehledu je zřejmé, 

ţe sloj 121 (B7) se nachází ve spodních Hrušovských vrstvách. 

 

 

Obrázek č. 3 Přehled slojí (číslování dle metodiky Staříč) 
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2.1 Geologie dobývacího prostoru Staříč 

 

DP Staříč je součástí Hornoslezské pánve (HP). Tato pánev je jedna 

z nejvýznamnějších černouhelných pánví v Evropě. Rozloha HP cca činí 7000 km 2 . 

Z větší části se rozkládá na území Polska. Česká část HP činí přibliţně 1550 km 2 . 

Omezení této pánve není doposud spolehlivě ověřeno. 

 

 

2.2 Geologie „Hrušovské vrstvy“ 

 

 Sloje 121 (B7), která má název PETRONELA leţí v Hrušovských vrstvách. Tyto 

vrstvy jsou rozděleny na spodní a svrchní, přičemţ rozhraním je strop výrazného mořského 

horizontu Františky. Celková průměrná mocnost Hrušovských vrstev činí v ostravské části 

pánve maximálně 1100 m, přitom na spodní část jednotky připadá  

550 - 600 metrů a na svrchní část 400-450 metrů [Ševčík, 1985]. Spodní limit je ve stropu 

hlavního ostravského brousku, horní hranicí je strop mořského horizontu Enny. 

Litologicky jsou hrušovské vrstvy tvořeny jemno aţ střednozrmnými převáţně drobovými 

psamity, aleuropelity a uhelnými slojemi. 

 

 Celková mocnost Hrušovských vrstev v DP Staříč činí 650 – 700 metrů, z toho na 

spodní část připadá 240 - 270 metrů a na svrchní 401 – 450 metrů. V oblasti DP 

Trojanovice jsou Hrušovské vrstvy ověřeny v mocnosti 200 - 220 m.  

 

 

2.3 Geologie předmětné oblasti 

  

Předmětná oblast ve sloji 121 je jihozápadně omezena tektonickým pásmem 

poklesového charakteru (tzv. severojiţní poruchou) o amplitudě aţ 150 m a na severu 

štěpením, které uvedenou sloj dělí na nebilanční lávky. Mocnost sloje se v oblasti dle 

předpokladů pohybuje v rozmezí 1,0 m aţ 1,5 m. V rámci přípravy lze očekávat výskyt 

slojové tektoniky s výškami skoku do 2,5m. 
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 V bezprostředním nadloţí sloje 121 (B7) se dle vrtu č. III – 1076 – 92 (příloha č. 4) 

nachází cca 1,9 m mocná vrstva písčitého prachovce, 8,1 m mocná vrstva jemnozrnného 

pískovce a 4,2 m mocná vrstva písčitého prachovce a sloj o mocnosti 0,1 m. 

   

 Podloţí sloje 121 (B7) je tvořeno 7,9 m mocnou vrstvou písčitého prachovce, dále 

následuje vrstva světle šedého pískovce k bázi s prachovcovou laminací o celkové 

mocnosti cca 10 m. Kvalitativní poměry sloje jsou na úrovni obchodní skupiny Va, Vb. 

Průměrná popelnatost sloje bude závislá na faciálním vývoji sloje, obsahy škodlivin tj. 

procentuální obsah síry a fosforu nepřesahuje 0,5%.   

 Oblast porubů 121 760, 121 761 a 121 761/1 lze na západě vymezit Severojiţní 

poruchou o amplitudě cca 150 m, na jihu a východě prostým štěpením sloje na aţ čtyři 

nebilanční téměř podlimitní lávky a na severu štěpením sloje a následným přechodem  

z normálního vývoje do vývoje ovlivněného erozí v korytě fosilního říčního toku. V tomto 

vývoji dochází postupně od břehu k redukci mocnosti např. štěpením, dále k výraznější 

redukci mocnosti a nahrazení průvodních hornin pískovci aţ ve střední části fosilního 

říčního toku, k úplnému vymizení (erozi) sloje, přičemţ kompletní litofaciální vývoj je  

v dané stratigrafické pozici reprezentován pískovci. 

 V závislosti na ověření vývoje štěpení raţením přípravných tříd v severní a 

východní části bude upřesněna délka porubní fronty i směrná délka porubu 121 761/1, 

stejně jako směrná délka porubu 121 761. 

 Sloj je v předmětné oblasti částečně neúčinně nadrubána slojí 145 (B14) ve 

vzdálenosti cca 75 m v nadloţí a neúčinně podrubána slojí 084 (22f) ve vzdálenosti 140 m 

v podloţí. 

  Mocnost sloje je dosti variabilní, kolísá zejména v důsledku štěpení cca 20 - 30 cm 

do nadloţí sloje 121 (B7), probíhajícího přibliţně poslední třetinou porubu (ve směru 

postupu) přibliţně kolmo na směr postupu. V rámci bloku se proto mocnost pohybuje 

nejčastěji od 70 do 100 cm. 

 Úloţní poměry jsou poměrně stálé. Úklony sloje dosahují hodnot 2 - 24º. Generel 

úklonů je SV – JZ. 
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 V rámci předmětných bloků se vyskytují pásma slojové tektoniky, a to převáţně 

extenzního charakteru (poklesy) s max. amplitudou cca 1,6 m, ale i kompresního 

charakteru s max. amplitudou cca 1,9 m (viz. příloha č. 1 - mapa sloje). 
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3 NÁVRH SYSTÉMU PŘÍPRAVY A TECHNOLOGIE RAŢENÍ 

 

Razicí cyklus je zaloţen na těchto základních pracovních operacích: 

- vrtání vývrtu pro TP (trhací práce) 

- trhací práce 

- odtěţení rozpojené horniny 

- vyztuţování 

 

 

3.1 Vrtání vývrtů 

  

Rozpojování čelby bude prováděno pomocí klasického způsobu raţení, a to 

trhacími pracemi, přičemţ vrtání vývrtů pro TP bude vykonáváno vrtacím vozem na 

housenicovém podvozku. Bude pouţíván typ DH – DT1 (BTRL1), jehoţ schéma je 

znázorněno na obrázku č 4. Jedná se o vůz, který byl na Dole Paskov nasazen v rámci 

investičního programu s názvem „Program Optimalizace Produkce“ (tzv. POP).   

 

           Vrtací vůz je konstruován na jedno rameno s vrtacím kladivem. Tento vůz je 

vybaven centrálním výplachem, který nám umoţňuje výnos drtě z vývrtu. Základní 

technické parametry tohoto vozu uvádím v Tabulce č. 1  8 . V případě zaústění důlních děl 

nebo v případě poruchy vrtacího vozu je tu moţnost vyuţití ručních vrtacích kladiv řady 

VK (obr. č. 5). V OKR se osvědčilo kladivo typu NVK-03. Parametry těchto ručních 

vrtacích kladiv uvádím v Tabulce č. 2.  1 ,  
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Obrázek č. 4 Vrtací vůz DH-DT1 (BTRL1) 

 

1 – lafeta, 2 – vrtací rameno, 3 – stanoviště obsluhy, 4 – mazací agregát, 5 – poháněcí 

agregát, 6 – čerpadlo pro vyrovnání tlaku vody, 7 – podvozek, 8 – stabilizační podpěra,  

9 – šneková převodovka (1), 10 – šneková převodovka (2), 11 – nosič lafety   

 

 

 

 

Tabulka č. 1 Technické parametry vozu DH – DT1 (BTRL1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické parametry vozu DH – DT1 (BTRL1) 

délka m 11,10 

výška m 1,60 

šířka m 1,20 

hmotnost kg 11 600 

Rychlost pojezdu m.s 1  0,60 

Hnací výkon kW 75 
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Obr. č. 5 Schéma ruční vrtací soupravy 

Schéma ruční vrtací soupravy (pneumatické kladivo s podpěrou) 

1 – vrtací tyč s korunkou, 2 – vrtací kladivo, 3 – vzduchová podpěra, 4 – přívod stlačeného 

vzduchu ke kladivu a podpěře, 5 – automatická maznice, 6 – přívod výplachové vody  

 

 

Tabulka č. 2 Parametry vzduchových vrtacích kladiv 

         

Označení 

kladiva 

VK-21 VK-22 VK29 NVK-03 

Hmotnost (kg) 21 23,5 26 26 

Počet úderů 

( 1min  ) 

2400 2100 1950 2250 

Energie úderu 

(J) 

35 48 62 50 

Točivý moment 

(nM) 

8 16 18 12,5 

Výkon (kW) 1,3 1,65 1,99 - 

Prac. Přetlak 

vzduchu (Mpa) 

0,4 – 0,6 0,4 – 0,6 0,4 – 0,6 0,3 – 0,45 

Spotřeba 

vzduchu 

( 13. hm ) 

156 240 240 258 

Max. průměr 

vývrtu (mm) 

- 42 42 - 

Max. délka 

vývrtu (m) 

- 6 8-10 - 
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3.2 Trhací práce 
  

       Problematiku trhacích prací na Dole Paskov a pouţívání výbušnin řeší vyhláška ČBÚ 

č. 72/1988 Sb.   

Pro trhací práce navrhuji důlně bezpečnostní trhavinu spadající do II. kategorie a to typ 

OSTRAVIT C, eventuelně HARMONIT (viz. Tab. č. 3). Tyto trhaviny jsou pouţívány pro 

trhací práce v dolech s vysokým rizikem výbuchu důlních plynů a prachu. Pracovnímu 

procesu rozpojení horniny a uhlí předchází umístění trhaviny (tzv. nabití) do vývrtu 

pracovníkem, který má povolení s trhavinami pracovat a je drţitelem platného střeleckého 

průkazu (střelmistr), popřípadě pomocník, kterého střelmistr pověří.     

       Střelmistrem podle vyhlášky ČBÚ č. 72/1988 Sb. můţe být pracovník, jeţ dosáhl 

středoškolského vzdělání, má nejméně dvouletou praxi na podzemních pracovištích z toho 

půlroční praxi jako pomocník střelmistra a střelmistrovský kurz zakončený zkouškou.  11    

Mezi prostředky a pomůcky, které jsou potřebné k provedení trhacích prací patří :  

 

Roznětnice – Krab 1200     

Ohmmetry – Mx 10, DO 200/2000, DO 200/2000P 

Měřící přístroje – BAK 01, BAK 01 B, BAK 95,  

Přívodní vedení – XCYAR – 1,5 

 

 Jako rozněcovadla budou pouţívány elektrické rozbušky Dem – zb – S, přičemţ 

časový interval trvání celého odstřelu nesmí překročit 450 ms u náloţí v kameni a 400 ms 

u náloţí v uhlí.  2    
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Tabulka. č. 3 Parametry důlně bezpečnostních trhavin spadajících do II. kategorie 

 

 

 

3.3 Nakládání a odtěţení rubaniny 
  

Naloţení rubaniny na hřeblový dopravník bude prováděno prostřednictvím nakladače 

s bočním výklopem na housenicovém podvozku. Lze vyuţít nakladačů typu HAUSHERR, 

NOEL, DH a PSU  2 ,  3 . K odtěţení z raţených děl navrhuji pouţít hřeblové dopravníky 

typu TH 502 nebo TH 600 a pásové dopravníky  TP 400C a TP 630A.   

 

 

3.3.1 Nakladač na raţeném díle 

Pro nakládku rubaniny navrhuji nakladač s bočním výklopem na housenicovém podvozku 

typu DH – L 1200 (obr. č. 6) s elektrohydraulickým pohonem. Tento typ nakladače je na 

Dole Paskov nasazen v rámci investičního programu POP, který má za úkol zvýšit 

produktivitu práce. Technické parametry tohoto nakladače uvádím v tabulce č. 4.   

Parametr jednotka OSTRAVI C HARMONIT 

Výbuchové teplo kJ/kg 2,070 2,070 

Měrný objem zplodin dm 3 /kg 570 570 

Výbuchové teplo C  1500 1535 

Kyslíková bilance % O 2  +3,5 +3,5 

Detonační rychlost m/s 1900 1900 

Trauzlův test ml 114 120 

Brizance dle Hesse mm 5 5,8 

RPS % 40 35 

Přenos detonace cm 6 6 

Hustota Kg/m 3  1200 1100 

Citlivost k iniciaci - rozb. č. 8 rozb. č. 8 

Odolnost proti vodě - 2h /0,01 MPa 2h/0,01 MPa 

Nejmenší povolený průměr mm 30 30 

Spotřební doba měsíc 6 6 
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Obrázek č. 6 Nakladač DH – L 1200 (K312LS) na housenicovém podvozku 

1 – lopata s bočním výklopem, 2 – válec bočního výsypu, 3 – kyvná kulisa lopaty, 4 – 

válec kulisy, 5 – teleskopický výloţník s vnitřním válcem teleskopu, 6 – zdvihací válec,  

7 – stanoviště obsluhy, 8 – ochranný rám obsluhy (volitelný), 9 – přídavná nádrţ 

hydraulické kapaliny, 10 – jednotka sedadla (volitelný), 11 – poháněcí agregát 

s hydraulickým zařízením a spínacím přístrojem, 12 – podvozek 

 

Tabulka č. 4 technické parametry nakladače 

Typové označení - DH – L1200 (K312LS) 

Hnací výkon kW 75 

Rychlost jízdy m.s 1  0,37 – 1,30 

Délka  m 7,50 

Šířka  m 1,58 

Výška  m 1,60 

Hmotnost  kg 15 500 

   

3.3.2 Odtěţení rubaniny 

Rubanina bude dopravována pomocí hřeblových a pásových dopravníků do úsekového 

vysokokapacitního zásobníku SM 22. Důl Paskov pouţívá tyto 2 typy hřeblových 

dopravníku a to TH 502 a TH 600. Na raţené třídě č.121 5342/1 bude realizován typ TH 

600 (obr. č. 7). Důl Paskov pouţívá pásové dopravníky TP400C nebo TP630A a Belt 1200, 

ale v celé oblasti sloje 121 (B7) bude pouţit typ TP630A. 
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      Obrázek č. 7 Hřeblový dopravník TH 600 

 

Pásové dopravníky TP630A (obr. č 8) budou instalovány na těţních třídách č. 121 5432, 

121 7440, 112 7432/2, 112 7432/1, 112 5340, 112 7432, 2436/6, 2436, 2436/3. 121 7440 a 

112 7432/2. Pomocí tohoto typu dopravníku bude rozpojená hornina dopravována aţ do 

vysokokapacitního zásobníku SM 22, který se nachází na 3. patře. Technické parametry 

všech těchto uváděných dopravníků uvádím v tabulkách č. 5, 6.  

 

 

Tabulka č. 5 Technické parametry dopravníku TH 502 

Dopravní rychlost m.s 1  0,77 

Jmenovité dopravované mnoţství t.h 1  150 

Maximální dopravované mnoţství t.h 1  280 

Maximální příkony dopravníku kW 3 x 37 

Rozměr ţlabu mm 530 x 145 
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Obrázek č. 8 Pásový dopravní TP 630A 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 6 Technické parametry dopravníku TP 630C 

 

Jmenovité dopravované mnoţství při rychlosti 

(m.s 1 ) 

1,25  

t.h 1  

340 

1,6 450 

2 560 

2,5 710 

Průměr hnacích bubnů - mm 630 

Maximální délka - mm 320 

Maximální výkon poháněcí stanice - kW 2 x 55 
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3.4 Vyztuţování raţených důlních děl 

  

K vyztuţení raţených tříd navrhuji pouţít ocelovou obloukovou výztuţ, která je 

nejpouţívanější výztuţí slouţící k vyztuţování dlouhých důlních děl. V tomto tvaru je 

v OKR vyztuţeno skoro 99% důlních chodeb. K vyztuţení raţených tříd navrhuji ocelovou 

obloukovou výztuţ profilu 00 – 0 – 12 a 00 – 0 – 14. Této výztuţi odpovídá váhový stupeň 

výztuţe K24. Tvar příčného průřezu ocelové obloukové výztuţe typu K je vyobrazen na 

obr. č. 9. Parametry výztuţe typu K24 uvádím v tab. č. 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 9 Příčný řez ocel. Obloukové výztuže typu ,,K“ 

 

Tab. č. 7 parametry výztuže 

Označení profilu 

tyče 

Šířka 

(cm) 

Výška 

(cm) 

Příčný průřez tyče 

(kg.m 1 ) 

Hmotnost 1 m tyče 

(kg.m 1 ) 

K24 12,46 10,7 30,14 23,65 

 

  Při raţení proráţek bude sled operací stejný jako při raţení přípravných tříd s tím 

rozdílem, ţe bude vyuţita odlišná technika a výztuţ.  

Proráţka je krátké přípravné důlní dílo spojující dvě chodby a to vtaţnou a výdušnou. Razí 

se pod úklonem sloje; výška profilu se rovná mocnosti sloje. Pro vrtání vývrtů na trhací 

práci v uhlí bude vyuţito ručních vzduchových vrtaček. 

 Po provedení TP je potřebné rozvolněnou rubaninu odtěţit. Pracovní operace se 

skládá z naloţení rubaniny do nádoby škrabákového nakladače. Nakládání do nádoby je 

prováděno nahrnutím strojně. Ze škrabákové nádoby  je rubanina vykládána přímo na 

hřeblový dopravník. Po odtěţení následuje vyztuţování. Díla jsou zajišťována dveřejovou 
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výztuţí obdélníkového profilu o šířce 3m. Minimální průměr kulatiny pro stavbu dveřejí je 

15 cm. Kulatina o délce 3 m bude kladena na stropní stěnu, jedná se o tzv. stropnici.  

Tato stropnice bude podepřena dřevěnými stojkami umístěnými v bocích a ve středu 

proráţky. Přesné umístění stojek je zřejmé z obrázku č. 10.  2  

 

      

                                             Obrázek č. 10 Prorážka (výchozí kanál) 

 

 

3.5 Doprava osob na pracoviště 

  

Na pracoviště v oblasti sloje č. 121 (B7) se zaměstnanci budou dopravovat pomocí 

horizontální dopravy tzn. (klecí) na 4. patro lokality Chlebovice. Po sfárání se z náraţí 

přemístí pěšky do nástupní stanice závěsné kolejové dopravy ZD 24-A na  

překopu 2344. Odtud budou pomocí důlní závěsné lokomotivy (obr. č. 11) po instalované 

dráze dopravováni důlními díly č 2344 a 121 7440 na příslušnou výstupní stanici určenou 

k výstupu muţstva. 
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Obrázek č. 11 Důlní lokomotiva závěsná DLZ110F – II 

 

         Z této stanice pokračují pěšky na místo výkonu své práce. V případě, dojde-li 

k mimořádné události ve smyslu poškození dráţky či nefunkčnosti taţné lokomotivy, jsou 

pracovníci nuceni celou cestu aţ na své pracoviště absolvovat pěšky, coţ je dosti vysilující 

a navíc se chůzi sníţí čistý fond pracovní doby. Proto je dobré těmto mimořádným 

událostem předcházet, a to kontrolami této dráhy a údrţbou vozového parku, které jsou 

nařízeny technologickým postupem.  

 

 

3.6 Doprava materiálu  

  

Doprava materiálu na pracoviště raţby bude realizována kolejovou dopravou po 

hlavních překopech 4. patra lokality Chlebovice č. 2044, a 2344 k překladišti na překopu č. 

2344. Odtud bude materiál po přeloţení dopravován pomocí závěsné dráhy ZD-24A po 

důlních dílech č. 2344, 121 7440 a dále raţenými díly na jednotlivá pracoviště. Závěsná 

dráha ZD-24A musí být instalována a udrţována v souladu s Vyhláškou ČBÚ č. 22/1989 

Sb. v platném znění a Instrukcí č. 17 vydanou OKD, a.s. Ostrava pro tento typ dopravy. 
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4 VĚTRÁNÍ 

  

Úkolem důlního větrání je zajistit hlavně dva poţadavky, a to: 

a) zajistit zředění a odvedení neţádoucích resp. škodlivých příměsí důlních větrů  

a zabránit tak překročení nejvyšších přípustných koncentrací (NPK). Hodnoty 

koncentrací CH 4 , CO 2 , O 2 , stanovuje vyhláška ČBÚ č. 22/1989 Sb. 

Nejvyšší přípustné koncentrace plynů, par, aerosolů, které jsou toxické a netoxické 

jsou stanoveny podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb.   

b) zajistit co nejlepší mikroklimatické pracovní podmínky a prostředí na jednotlivých 

pracovištích.  9  

 

 

4.1 Větrání dolu Paskov       

 

 Větrání Dolu Paskov je zajištěno pomocí šesti jam, z toho jsou tři vtaţné a tři 

výdušné. Dvojice jam jsou vţdy umístěny takřka v těţišti svých příslušných dobývacích 

polí. Z toho vyplývá, ţe jde o centrální způsob větrání, kdy vtaţná a výdušná jáma je 

umístěna zhruba v těţišti důlního pole. Čerstvé větry jsou vedeny aţ k nejvzdálenějšímu 

pracovišti nacházejícím se v důlním poli, odtud po odvětrání jsou opotřebené větry vedeny 

zpět výdušnými cestami do těţiště důlního pole k výdušné jámě.  

 Hlavní ventilátory jsou umístěny u výdušných jam a z toho vyplývá, ţe větrání dolu 

je podtlakové. 

 Vzhledem k tomu, ţe předmětem mé bakalářské práce je příprava porubních bloků 

ve sloji 121 (B7), budu se dále zabývat problematikou týkající se separátního větrání 

v dané oblasti. Problematiku větrání porubu budu řešit v technologii dobývání. 

 

 

4.2. Větrání raţených děl 

 

 Na Dole Paskov se k větrání neporaţených důlních děl, o kterém mimo jiné 

pojednává i Vyhláška ČBÚ č. 165/2002 Sb., pouţívá foukacího způsobu separátního 
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větrání, kdy jsou čerstvé větry na čelby přiváděny pomocí lutnových ventilátorů a luten. 

Ovzduší obohacené obsahem škodlivin tj. prachem, metanem a zplodinami po trhací práci 

je odváděno volným profilem chodby. Výhody tohoto způsobu větrání spočívají v lepším 

ředění plynů na čelbě, výnosu prachu z čelby a v lepším chladícím účinku. 

 

 

4.2.1 Vedení větrů   

 

 Čerstvé větry, které budou přiváděny na pracoviště raţeb jsou, vedeny vtaţnou 

jámou na úroveň 4 patra. Odtud budou větry vedeny důlními díly č. 2044, 2344 aţ na 

odbočku čtyř důlních děl, a to č. 2344, 2344/1, 121 7440 a 112 7432/2. Na tomto místě 

se nachází uzlový bod č. 710. Současně je to i začátek SVO 121 761. Odtud jsou čerstvé 

větry vedeny díly č. 121 7440 aţ na čelbu důlního díla č. 121 5342/1. Opotřebené větry 

budou odváděny volným profilem díla ke kříţi děl č. 121 7440 a 121 5342, kde se přiřadí 

k čerstvým větrům, které ovětrávají porub 121 761. Po ovětrání porubu budou opotřebené 

větry vedeny díly 121 5340, 121 7440/2, 2441/1, kde se nachází konec SVO 121 761. Tady 

se pouţité větry přiřadí k celkovému výdušnému větrnímu proudu a jsou vedeny díly 112 

7431/2, 112 5430, 112 5430/1, 2334, 2334/7, 2032, 2034, 2034/0 a 2330/1 do výdušné 

jámy III/5 na úrovni 3. patra. - viz. izometrické větrní schéma (příloha č.2). 
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5 TECHNOLOGIE DOBÝVÁNÍ PORUBU 

  

Navrhuji pro dobývání porubu technologii směrného stěnování na řízený zával 

z pole viz. (obr. č. 13) 

 

Obrázek č. 12 Schéma stěnového porubu s individuální výztuží 

 

 

5.1 Postup prací 

         

Porub bude rozvíjen z výchozího kanálu č 121 3761/1. Úvodní třídu pro porub č. 

121 761 bude nutno za postupujícím porubem zachovat, jelikoţ bude v budoucnu 

vyuţívána jako výdušná třída pro porub 121 761/1. Výdušná třída č. 121 5342/1 bude za 

postupující porubní frontou pleněna. Plenění výztuţe bude prováděno strojním způsobem 

pomoci plenících vratů VP 4000 .Základní technické údaje vratu VP 4000 jsou: minimální 

průměr lana 18 mm, délka lana cca 25 m a dvoje na sobě nezávislé bezpečné kotvení, 

signalizace pracovních operací bude vzduchovou píšťalou. 

  

 Charakteristickým znakem navrţené technologie je kontinuální postup o takzvaný 

pokos, který má 0,5 aţ 1,5 m. Šířka porubního bloku je totoţná s délkou výchozí proráţky 

a je většinou odpovídající navrţené technologii dobývání a místním geologickým 

podmínkám. Směrná délka můţe být 100 aţ 2000m, někdy i více, coţ záleţí na tom, zda je 

či není omezena přírodními podmínkami, hranicí dobývacího prostoru apod. Situaci 

v porubu představuje obrázek č. 14.  2  
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  Obr. č. 13 Schéma vystrojení a pracovních operací uhelného porubu 

  

 

5.2 Zajištění vyrubaného prostoru 

  

Porub bude zajišťován individuální hydraulickou výztuţí (IHV) viz obr. č. 15  2  

a kloubovými ocelovými stropnicemi. Vzniklé pracovní výklenky ve spodní a horní úvrati 

budou zajišťovány stejně jako porub tj. IHV se stropnicemi popřípadě tyčemi profilu K-24 

nebo dřevěnou kulatinou. 
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Obrázek č. 14 hydraulická stojka s vněším plněním (IHV) 

1 – plenící páka, 2 – hlavice, 3 – ventilový blok, 4 – rukojeť, 5 – vnější sloup, 6 – vnitřní 

sloup, 7 – stahovací pruţina, 

 

 

5.3 Dobývací zařízení 

  

K rozpojování uhelného pilíře bude nasazena pluhová souprava PL 82  4  (obr. č. 

16 - ilustrační fotografie) pro komplexní rozpojování a nakládání uhlí na porubový 

dopravník TH 601, parametry této soupravy uvádím v tabulce č. 9. Při vyuhlování 

výklenků a v případě procházení tektoniky bude pouţito trhacích prácí. Trhací práce 

malého rozsahu je pro Důl Paskov povolena rozhodnutím OBÚ v Ostravě pod č.j. 

S 0373/2009-4-532/Ra/Ca ze dne 22.12.2009. 

 

Tabulka č. 8 Parametry dobývacího zařízení 

 Parametry dobývacího zařízení 

Pluh PL 82 (3 dílný) 

Motor hlavního pohonu 100 kW/1000V O2 

Motor pomocného pohonu 100 kW/1000V O2 

Dopravní řetěz Ø 30 x 108 mm 

Převodovka PCE 100N 

Typ spojky pruţná Ø300 mm 
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 V porubu č. 121 761/1 bude instalována výše zmíněná pluhová souprava a 

porubový dopravník. Na těţní třídě bude umístěn podporubový hřeblový dopravník 

s drtičem uhlí. V případě, kdy by muselo dojít k úpravě počvy těţní a výdušné třídy, budou 

na tuto práci nasazeny přibírkové stroje.  

 

 

5.4 Transport rubaniny z porubu 

 

 Rubanina bude z porubu transportována porubovým a podporubovým dopravníkem 

dále bude vedena po pásových dopravnících instalovaných na těţní třídě a dále stávajícími 

důlními díly aţ do zásobníku SM 22. Po výsypu do velkoprostorových vozů, bude 

rubanina dopravována kolejovou dopravou po překopech 3. patra aţ do skipového 

zásobníku SM 23.  

 S transportem rubaniny úzce souvisí opatření proti prašnosti, kdy na těţním  

a dobývacím zařízení porubu a na dopravních cestách, budou instalovány skrápěcí zařízení 

a pouţívané smáčedlo. S dalšími opatřeními proti vznikající prašnosti se setkáváme např. 

při vrtání uhlí a v kameni, které úzce souvisí se samotným dobýváním a vrtáním vývrtu pro 

trhací práce, které se provádí s výplachem. Zneškodňování uhelného prachu při trhací práci 

bude prováděno v souladu s ustanovením §§ 98 a 120 Vyhlášky č. 72/1988 Sb. v platném 

znění. Protiprašnou prevencí se dále zabývám v kapitole 7.4 

 

Obr.č.15 Pluhová souprava (ilustrační fotografie)  
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5.5 Doprava materiálu k porubu  

 

 Bude realizována po překopech 4. patra lokality Chlebovice pomocí kolejové 

dopravy po důlních dílech 2044, a 2344 k překladišti na díle č. 2344, odtud bude materiál 

po přeloţení dopravován pomocí závěsné dráhy ZD-24A díly č., 2344, 121 7440, 121 

5342/1. 

 Závěsná dráha ZD-24A musí být instalována a udrţována v souladu s Vyhláškou 

ČBÚ č. 22/1989 Sb. v platném znění a instrukcí č. 17 vydanou OKD, a.s. Ostrava.    

 

 

5.6 Doprava osob na pracoviště 

 

 Lidé se z nástupní stanice závěsné kolejové dopravy ZD 24-A na překopu 2344 

budou dopravovat po instalované dráze důlními díly č 2344 a 121 7440 na příslušnou 

výstupní stanici určenou k výstupu muţstva. Zbývající část cesty na pracoviště budou 

absolvovat pěšky  

 Doprava muţstva k porubu je řešena obdobně jako v kapitole 3.5 této práce, ve 

které byl uveden způsob dopravy osob k raţeným dílům. 
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6 VĚTRÁNÍ PORUBU 

  

Bude pouţit systém větrání typu ,U‛. To znamená, ţe čerstvé větry budou 

přiváděny úvodní třídou, ovětrají porub a následně budou opotřebené větry odvedeny 

výdušnou třídou.  

Úvodní vtaţné větry budou vedeny z úrovně 4. patra díly č. 2044, 2344, k odbočce 

s díly 121 7440, 112 7432/2, a 2344/1, kde bude začátek SVO 121 761/1. Dále budou 

vedeny dílem č. 121 5342/1 k porubu č. 121 761/1.  

Výdušné větry budou po ovětrání porubu 121 761/1 vedeny díly 121 5342, 121 

7440/2, 2441/1 ke kříţi děl č. 2441/1, 112 5442, 112 7431/2 kde bude konec SVO 121 

761/1. Tady se pouţité větry přiřadí k celkovému výdušnému větrnímu proudu a budou 

vedeny díly 112 7431/2, 112 5430, 112 5430/1, 2334, 2334/7, 2032, 2034, 2034/0 a 2330/1 

do výdušné jámy III/5 na úrovni 3. patra. - viz. izometrické větrní schéma (příloha č. 3) 
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7 BEZPEČNOSTNÍ HLEDISKA, BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

 

 Pro všechny práce související s hornickou činností musí být zpracovány 

bezpečnostní opatření vedoucí ke sníţení rizika vzniku nebezpečných situací v dole. V této 

kapitole uvádím hlavní bezpečnostní opatření, která vyţaduje Vyhl. č. 104/1988 Sb. pro 

zpracování plánů otvírky přípravy a dobývání. Popsaná bezpečnostní opatření platí 

zejména pro dobývání porubu, ale jsou ve většině bodů adekvátní i pro raţení přípravných 

důlních děl. 

 

 

7.1 Zařazení z hlediska PUP 

  

Poruby č. 121 760, 121 761 a 121 761/1 budou provozovány ve sloji 121 (B7), 

která je z hlediska nebezpečí průtrţí uhlí a plynů (PUP) ve 2. a 3. důlním poli dobývacího 

prostoru Staříč zařazena bez stupně nebezpečí. Poruby 121 760, 121 761 a 121 761/1 

budou proto zařazeny do stupně bez nebezpečí. 

 

 

7.2 Výbuch plynů a prachu 

  

Jako prevence nám budou slouţit protivýbuchové uzávěry a zařízení pro izolaci 

větrních proudů v souladu s Vyhláškami ČBU č. 22/1989 Sb.; 4/1994 Sb. a 10/1994 Sb. 

v platném znění. Uhelný prach bude zneškodňován podle ustanovení §§ 153 – 159 

vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb. v platném znění. Uhelný prach vzniklý při trhací práci bude 

zneškodňován v souladu s ustanovením § 98 Vyhlášky ČBÚ č.72/7988 Sb. v platném 

znění, Vyhlášky ČBÚ č.173/1992 Sb. Stálá kontrola koncentrace CH4 a CO kontinuálními 

analyzátory bude prováděna ve smyslu ustanovení Vyhlášky ČBÚ č.165/2002 Sb., 

v platném znění. Rozmístění jednotlivých čidel bude uvedeno v provozní dokumentaci  

a vyznačeno v mapové části havarijního plánu. 

 

 Z hlediska moţnosti zapálení metanovzdušné směsi bude dodrţována Směrnice  

č. 1/2012 ředitele OKD, a.s., Dolu Paskov. Přibírka průvodních hornin můţe být prováděna 



Mario Pechal: Návrh přípravy a dobývání porubu č. 121 761/1 Dolu Paskov 

2013   28 

pouze v oblastech tektonických pásem v oblastech štěpení. V případě přibírky průvodních 

hornin sloje bude postupováno v souladu s ustanovením kap. 11 Směrnice č. 1/2012 

ředitele OKD, a.s., Dolu Paskov. 

 

 

7.3 Protipoţární prevence 

  

Na všech chodbách musí být rozvod poţární vody potrubím DN 100, PN 40  

s poţárními odbočkami C 52 umístěnými v souladu s Vyhláškou ČBÚ č. 22/1989 Sb.  

a Vyhláškou ČBÚ č. 2/94 Sb. Na začátku a konci SVO musí být poţární odbočky B 75  

s průtokem minimálně 400 l /min-1. Rozmístění hasicích přístrojů, poţárních beden  

a kamenného prášku musí být provedeno dle havarijního plánu porubu, zpracovaného na 

základě Směrnice č. 1/2012 ředitele. Zásoba inertního prášku ve výši 200kg bude umístěna 

na suchém místě na těţní a výdušné třídě. Místa s vysokým poţárním nebezpečím jsou obě 

úvratě porubu podél pásových dopravníků a STHD, likvidace důlních děl do 40m od místa 

plenění. Způsob střeţení pásových dopravníků ve směně - pochůzkou poţárníka v intervalu 

maximálně 2 hodiny; po směně - poţární hlídkou po celou směnu následující po poslední 

směně s provozem dopravníku. 

 

 

7.4 Protiprašná prevence    

  

Při dobývání porubu bude dodrţován způsob provádění protiprašné prevence. 

Jedním ze způsobu protiprašného boje je zavlaţování porubu dlouhými zavlaţovacími vrty 

z přilehlých děl, jeţ je prováděno injektáţí vody do těchto vrtů. Úsek porubu mimo dosah 

zavlaţení dlouhých vrtů bude zavlaţen čelním zavlaţováním a to obdobně jak u 

předchozího způsobu jen s tím rozdílem, ţe vrty budou vrtány z čela pilíře. Před 

vyuhlováním z obou úvratí porubu musí být uvolněné uhlí řádně zkropeno vodou coţ je 

provedeno prostřednictvím postřiků instalovaných na dobývacím zařízení. Na celé těţní 

lince musí být instalována mlhová postřiková zařízení. Během vyuhlování musí být 

zabráněno pronikání uhelného prachu do důlních děl mlţnou clonou umístěnou na výdušné 
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straně, maximálně 25m za porubem. Kaţdý pracovník musí být vybaven respirátorem, 

jehoţ opodstatnění spočívá v minimalizaci rizika vzniku choroby z povolání.  

 

 

7.5 Průvaly vod a bahnin 

  

Plánovaný porub nebude procházet vyrubanými prostory. V oblasti porubu 

konkrétně v jeho nadloţí se nacházejí vydobyté prostory ve sloji 145 (B14). Vzdálenost 

mezi vyrubanými nadloţními prostory ve sloji 145 a projektovaným porubem je cca 70 m. 

Podloţní prostory ve sloji 084, které byly vydobyty v letech 2005 aţ 2007 jsou vzdáleny 

od projektovaného porubu cca 140 m. 

 Rozhodnutím OBÚ v Ostravě zn. 3916/1994 – Ing.H/MI, ze dne 28.2.1995 byl 

závod Staříč, Dolu Paskov,o.z. zařazen do kategorie ,,bez nebezpečí průvalu vod“. 

 

 

7.6 Jiné nebezpečné jevy 

  

Porub bude veden v pásmech tektonických poruch a štěpení sloje, opatření pro 

dobývání v těchto pásmech budou určena v technologickém postupu. Práce budou probíhat 

v ochranných pásmech vrtů z povrchu a v ochranných pásmech důlních vrtů. Pro dobývání 

v těchto pásmech budou určena opatření v technologickém postupu. Pracovníci musí být 

vybaveni izolačními sebezáchranými přístroji a musí být seznámeni s útěkovými cestami. 

Rozmístění pomůcek první pomocí bude stanoveno v technologickém postupu. Při 

provádění hornické činnosti budou dodrţovány hygienické normy a předpisy. 
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8. FINANČNÍ REZERVY, REKULTIVACE 

  

Vyčíslení předpokládaných nákladů na vypořádání důlních škod a na sanaci  

a rekultivaci pozemků dotčených vlivem dobývání je zabezpečeno specializovaným 

útvarem OKD a.s. - Útvar CSS Rekultivace. V roce 2012 se dle podnikatelského záměru 

předpokládá tvorba zákonných finančních rezerv v celkové výši 15 mil Kč a čerpání 

finančních rezerv na důlní škody ve výši 13,0 mil. Kč a na sanace a rekultivace ve výši  

5,4 mil. Kč. 

 Návrh na vytvoření potřebných finančních rezerv a jejich vytvoření je rovněţ 

zajištěno specializovaným útvarem OKD, a. s. – Útvar CSS Rekultivace. Tvorba finanční 

rezervy pro rok 2012 je provedena na základě ustanovení §37a odst.1 a §31 odst. 6 zákona 

č. 44/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Návrh tvorby finanční rezervy pro rok 2013 

není v současnosti schválen OBÚ v Ostravě. 

 Předmětnou důlní činností nedojde k odnětí, případně sníţení vyuţití zemědělského 

půdního fondu. 
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9. TECHNICKO – EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ NÁVRHU 

…....DOBÝVÁNÍ 

  

V dnešní době mezi důleţité ukazatele patří ekonomické zhodnocení. Uţ v počátku 

návrhu je potřebné zváţit, zda dobývání v předmětné oblasti 121 (B7) v 3. důlním poli DP 

Staříč bude ekonomicky výhodné. 

 

 Vycházet budu z hodnot, které jsou průměrem podnikových nákladů vztaţené na 

tunu vytěţeného uhlí. Informace, týkající se ekonomických ukazatelů jsou součástí 

obchodního tajemství, takţe veškeré údaje včetně výsledků jsou jen orientační a mohou se 

od skutečnosti lišit. Základní vztahy jsem čerpal z hornické příručky.  5  

 

Výpočet těţitelných zásob: 

 

a) těžitelné zásoby v porubním bloku č. 121 761/1 

 

 0** sas mST     t                               

 

 sT - kapacita porubního bloku   t  

 aS - plocha porubního bloku      2m  

 sm - průměrná mocnost sloje     m  

 0 - měrná hmotnost uhlí          (1,364)  3* mt  

 

 v
ca

Sa *
2


  (vztah pro obsah lichoběžníku)  2m  

 aS 472*
2

140112 
  

 aS  59 472   2m  

 

 sT  = 59 472 * 1,1 * 1,364   sT  = 89 232  t  
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b) celková délka přípravných důlních děl 

  

 ktp MMM       m  

 

 pM  - celková metráž  m  

 tM  - délka důl. děl s ocel. oblokovou výztuží  m  

 kM  - metráž kanálu  m  

  

 1121075pM  

 pM  1 188   m  

 

c) těžitelné zásoby z přípravných důlních děl 

 

 0***)( pspřpp LmMMT       t  

 

     přM  - délka překopních částí (130 m) 

     pL  - prům. šířka důl. děl (4 m) 

 

 364,1*4*1,1*)1301188( pT  

 pT  6 350  t  

 

d) celkové těžitelné zásoby 

 

 .celkT sT + pT  

 .celkT  89 232 + 6 350 

 .celkT 95 533  t  
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e) výpočet výnosů 

  

 ucelkc CTV *   95 533 * 3 539 =  338 091 287 Kč 

 

 cV  - celkový výnos  Kč    

 uC  - cena uhlí (3 539 Kč) 

 

f) výpočet nákladu 

  

  tcelkc NTN *. 95 533 * 4 102 =  391 876 366 Kč 

 

 cN  - celkové náklady  Kč   

 tN  - náklady na tunu (4 102 Kč) 

 

g) hospodářský výsledek 

 

  ccvýsledek NVH  338 091 287 – 391 876 366 = -53 785 079 Kč 

 

 Z výše vypočteného orientačního hospodářského výsledku vyplývá, ţe příprava  

a následné dobývání porubního bloku 121 761/1 by bylo ztrátové. Z tohoto důvodu se 

nabízí otázka, zda by nebylo v hodné počkat, aţ se cena uhlí na obchodním trhu zvýší a 

tyto zásoby se tak stanou výnosnými a budou ekonomickým přínosem. Ekonomické 

hodnocení přípravy a dobývání porubního bloku č. 121 761/1 jsem počítal samostatně, ale 

příprava a následně dobývání vychází z celkové koncepce oblasti sloje 121 (B7). Z toho 

vyplývá, ţe bude-li se porub 121 761/1 řešit komplexně s poruby č. 121 760 a 121 761 

nemusí být hospodářský výsledek ztrátový. Dalším řešením by mohlo být přistoupení ke 

změně celkové skladby porubů, tak aby hospodářský výsledek podniku byl kladný  

 Horní zákon  6  v §30, odstavec 1. říká: Výhradní loţiska se musí vyuţívat 

hospodárně. Za hospodárné vyuţívání loţisek se povaţuje jejich dobývání, úprava a 

zušlechťování vydobytých nerostů s přihlédnutím k současným technickým a 

ekonomickým podmínkám. Odstavec 3 hovoří o tom, ţe při vyuţívání výhradních loţisek 
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je nutno zejména vydobýt zásoby výhradních loţisek včetně průvodních nerostů co 

nejúplněji s co nejmenšími ztrátami a znečištěním; dobývání zaměřené výhradně na bohaté 

části loţiska není dovoleno. Dle výše uvedených odstavců horního zákona se někdy musí 

přistoupit k dobývání i nerentabilních části loţiska. 
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10. ZÁVĚR   

 

 V této bakalářské práci jsem navrhl přípravu porubního bloku č. 121 761/1 ve  

3. důlním poli dobývacího prostoru Staříč, OKD, a.s., Dolu Paskov a následné dobývání. 

 Po přiblíţení báňsko – technické charakteristiky dané oblasti jsem navrhnul 

přípravu sloje. V tomto návrhu zpracovávám jak postup prací tak pouţitou techniku, která 

vychází ze zařízení, jeţ jsou v současnosti na tomto dole pouţívána. Následně řeším 

způsob dopravy muţstva, rubaniny a materiálu na pracoviště. Posléze jsem se věnoval 

návrhu větrání a to jak pro přípravná díla, tak i pro samotný porub. V neposlední řadě 

věnuji pozornost bezpečnostním hlediskům a opatřením. 

 Součástí mé bakalářské práce je také ekonomické zhodnocení dobývání porubu  

č. 121 761/1. V současné době se dobývání tohoto porubního bloku jeví jako ztrátové. 

Myslím si, ţe je, důleţité zmínit, ţe hospodářský výsledek, který jsem vypočetl se vztahuje 

jen k jednomu samostatnému porubu nikoliv k celé skladbě porubů dolu, tudíţ 

hospodářský výsledek Dolu Paskov nemusí být ztrátový. 

 Nicméně rentabilita dobývání záleţí na mnoha technicko-ekonomických 

ukazatelích, jeţ jsou proměnné a závisí na momentální situaci, jako např. prodejní cena 

uhlí, cena energií, materiálové náklady a všechny ostatní nákladové poloţky. Proto 

skutečnost, ţe porub 121 761/1 je momentálně nerentabilní dobývat, není definitivní. Po 

změně situace na trhu s koksovatelným uhlím nebo při změně dohodnutých cen energií a 

podobně se jeho dobývání stane naopak ziskovým  

 V průběhu řešení této práce jsem vyuţíval poznatků získaných studiem na VŠB – 

TU Ostrava. 

 Na závěr děkuji vedoucímu bakalářské práce Ing. Petru Urbanovi, Ph.D., oponentu 

práce Ing. Petru Lichnovskému za pomoc a cenné rady při vypracování této bakalářské 

práce.  
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