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Anotace 

Základním cílem této bakalářské práce je zpracování konceptu těžby 1. zóny 

v severní části dobývacího pole jámy R7S nyní se těžícího ložiska Rožná. V první části mé 

práce je uvedená obecná charakteristika ložisky Rožná. V další části je vypracován návrh 

na ražbu přípravných důlních děl a technologii dobývání budoucích bloků č. 1-2167 a      

1-2171, seznámení se s dobývací metodou a řešením vrtné práce. Třetí část se zabývá 

projektováním dobývacích prací na 1. zóně.  V závěru je navržen způsob dobývání bloku č. 

1-2167 a č. 1-2171. 

 

Klíčová slova: Rožná I, uranový důl, dobývací pole, dobývací metoda, technologický 

postup dobývání. 

 

Summary 

The main aim of the thesis is to elaborate the concept of mining the first zone in the 

northern part of the mining area of shaft R7S in mining the Rožná deposit. In the first 

section of this work are the general characteristics of the Rožná deposit. In the next section 

is a drafted proposal on the excavation of preparatory mines and mining technology of 

future block No. 1-2167 and 1-2171, familiarization with the mining method and dealing 

with drilling works. The third section deals with designing mining works on the 1. zone. In 

conclusion is the suggested way of mining block No.1-2167 and 1-2171. 

 

Keywords: Rožná I, uranium mine, mining area, mining method, technological procedure 

of mining. 
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1. Úvod  

Ložisko Rožná se nachází 50-60 km na severozápadě od Brna. Nejbližší železniční 

stanicí je Rožná, která leží 3 km od ložiska. Původní rozlohou dobývacího prostoru Rožná 

byla spočítána na 1 195 ha, ale v roce 1996 byl zmenšen na 876 ha (Příloh č. 1 Dobývací 

prostor Rožná) [6].  

Už v roce 1954 byly první náznaky, že uranové zrudnění v oblasti rudního pole 

Rožná – Olší bude mít velký průmyslový význam. Proto zde geologicko-průzkumné práce 

se rozběhlo s vysokou intenzitou a v létě 1956 byl objeveno ložisko Rožná. Na podzim 

tohoto roku bylo objeveno i ložiska Olší. Experimentální těžba uranu v roce 1957 byla 

provedena z hornických geologicko-průzkumných prací. V roce 1958 vznikl důlní závod 

Rožná I - Karel Havlíček Borovský (KHB), 2. ledna 1959 byl ustaven národní podnik 

Jachýmovské doly Rožná se sídlem v Dolní Rožínce. V roce 1966 je podnik přejmenován 

na Uranové doly Dolní Rožínka [3]. 

V současné době probíhá těžba pouze v dobývacím prostoru odštěpého závodu 

GEAM v Dolní Rožínce. Odštěpný závod GEAM produkuje převážně kvalitní uranové 

koncentráty, které je upravováno v chemické úpravně na závodě CHÚ. Vytěžené uranové 

rudy jsou dopravovány po silnici do úpravárenského komplexu CHÚ, který má kapacitu 

200 tun/den. Upravené rudy mají průměrný obsah U kovu 0,137%. Na chemické úpravně 

v Dolní Rožínce se vyrábí diuranát amonný            – obsah U je více jak 70%.  

Rozhodující význam pro pokračování těžby na ložisku Rožná bylo schválení 

usnesení vlády ČR č. 565 ze dne 23. 5. 2007 o dalším pokračování těžby a úpravy uranu na 

ložisku Rožná v lokalitě Dolní Rožínka, a to po dobu ekonomické výhodnosti ložiska [3]. 

Při současných podmínkách se předpokládá při těžbě uranu na ložisku Rožná až do roku 

2015.  
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2. Cíl práce 

Mongolsko má velké bohatství ve své přírodě a v posledních letech nachází mnoho 

ložisek uranu, kde provádějí nespočet geologických průzkumných prací. Proto je pro 

Mongolsko životně důležité převzít bohaté zkušenosti a znalostí úspěšných zahraničních 

společností při dlouholeté těžbě uranových ložisek a zároveň připravit lidské zdroje, tak 

aby mohl pracovat s nacházejícími ložisky. 

Vybral jsem toto téma bakalářské práce a studium v České republice, protože mým 

cílem bylo poznat a zkoumat dobývací metody, používané techniky a technologie 

hlubinného dolu Rožná v České republice, který má zkušenosti vycházející z desítky let 

dobývání. Hlavním cílem této práce je zpracování konceptu dobývání plánovaného 

dobývacího pole tohoto dolu. Dalším cílem je seznámení se s geologickou charakteristikou 

ložiska Rožná, dobývacími metodami a geologickým vyhledáváním a průzkumem dolu 

Rožná I. 

Mou snahou při zpracovávání této práce bylo získat znalosti o geologických a 

technologických podkladech potřebných při správném výběru dobývání uranového 

zrudnění, a dále získání znalostí o nutných a potřebných pracech v přípravné fází 

dobývání. 
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3. Obecná charakteristika ložiska Rožná  

3.1 Geologie, zařazení vyhrazeného nerostu 

Součástí rudního pole Rožná – Olší je i uranové ložisko Rožná, jehož dobývací 

prostor je stanoven na maximální plošný rozsah 11,95    , ale v současné době již pouze 

8,76    . Toto ložisko se nachází v blízkosti styku stražického moldanubika a svrateckého 

krystalinika, kde obě jednotky jsou budovány metamorfovanými, místy silně 

magmatizovanými horninami pocházející nanejvýš z středního proterozoika. Výchozími 

materiály hornin byly jednak peliticko-psamitické sedimenty (skupina jednotvárná), jednak 

geosynklinální vulkanogenní formace – skupina pestrá.  

3.1.1 Regionální pohledy 

Ložiska Rožná nachází v komplexu metamorfovaných sedimentárně-efuzivních 

hornin prekambrického stáří, které se řadí k východní větvi moldanubika (tzv. strážecké 

moldanubikum). Uranová mineralizace je lokalizována v tektonických poruchách-

rudonosných systémech (SY). Pestrá skupina moldanubických hornin je z petrologického 

hlediska tvořená strídáním plagioklas-biotitických rul s polohami amfibolitů, v podloží SY 

1 s polohami erlán-rulových stromatitů, v podloží SY 4 s polohami krystalických vápenců 

[2].  

3.1.2 Mineralogické složení a genetický typ 

Ložisko je hydrotermální (nízkoteplotní) z hlediska genetiky. Uranové mineralizace 

se skládá z minerálů coffinit (USiO4) a uraninit (UO2, UO3). V hloubkách ložiska je 

uranová mineralizace vázána v komplexních silikátových sloučeninách, kde uranové 

minerály mají velmi malé rozměry  primes Zr, Ti [6] (variské stáří mineralizace cca 250 

mil. let).  
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3.1.3 Úložní poměry, tektonika 

Ložisko Rožná nachází z tektonického hlediska lokality v centrální části tzv. 

rozsošské synklinály, která je charakteristická dílčími flexurními ohyby. Na mnoha 

místech  se vyskytují drobně provrásnění hornin [2]. 

V mladších tektonických etapách původní vrásová stavba byla značně dotčena 

zlomovou tektonikou, takže vrásové struktury jsou dislokovány zlomovými liniemi 

podélného a diagonálního směru [2]. 

Podélné dislokace směru 340-355  s úklonem 45-70  k západu je možné 

z genetického hlediska rozdělit na tektonické zóny a k nim zpeřené dislokace – žíly. Zóny, 

jejichž směrná délka dosahuje 10-15 km mají většinou mocnost několika metrů, dosahující 

až 25-30 m. Zóna je vyplněna drcenou okolní horninou - charakteru mylonitu nebo brekcie 

s výraznou grafitizací. Podíl žilných minerálů (kalcit, grafit, pyrit) činí maximálně 5-10 . 

Uranové zrudnění v těchto zónách se vyskytuje ve velkých rudních tělesech a je tvořeno 

převážně mineralizací disperzního charakteru [1]. 

Směrná délka žil, které jsou zpeřenými dislokacemi hlavních zón, je max. 4-5 km. 

Jejich mocnost dosahuje 2,5 m a výplň se skládá z vyššího podílu žilného výplně (kalcit až 

50%). Uranové zrudnění je spíše kontrastního čočkovitého charakteru [3].  

Diagonální dislokace směru SZ a SV jsou vyvinuty v malých mocnostech a 

směrných délkách. Vyskytuje se na nich uranová mineralizace v kontrastních čočkovitých 

rudních tělesech vázaných na styk s podélnými zónami nebo žilami [3]. 
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Obrázek č. 1 Výřez geologické mapy ČR, List 24-13, Bystříce nad Pernštejnem [15] 

2 - haldy, 4 - deluviofluvialní písčito - hlinité sedimenty, 17 - dvojslidné svory středně až hrubě 

lepidoblastické (hlavně granátické), 18 - dvojslidné migmatity a ortoruly, 20 - amfibolity (místy páskované), 

granát-pyroxenické skarny, 22 - slídnaté kvarcity (místy páskované), 23 - serpentinity, 25 - drobně až středně 

zrnité masivní granoblastické biotitické pararuly, 26 - drobně okatá biotitická pararula s přechodem do 

perlových rul, perlové ruly, 27 - biotitické migmatitické ruly až migmatity, 29 - amfibolity (místy 

granitizované), 31 - krystalické vápence (převážně dolomitické), 38 - leukokratní biotitické migmatity 

nebulického typu, 41 - hranice hornin, 42 - petrografický přechod hornin, 43 - zlom ověřený se známým 

úklonem, 44 - zlom předpokládaný, 45 - foliace metamorfitu 
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3.2 Rozložení zásob uranové rudy 

Existují 3 typy uranové zrudnění podle strukturně-geologické stavby:  

 zónální,  

 žilný, 

 metosomatický.   

Základními rudonosnými zónami na ložisku Rožná jsou 1. zóna, která probíhá 

v podloží ložiska a 4. zóna, která omezuje ložisko v nadloží. 1. zóna je tvořena převážně 

jedním 4-15 m mocným poruchovým pásmem se středním až intenzivním drcením 

okolních hornin. 4. zóna je tvořena několika subparalelními dislokacemi do mocnosti 10 m 

vyplněnými středně až intenzivně drcenou okolní horninou. Pevnost výplně zón 

v jednoosém tlaku nepřesahuje 35 MPa. Zóny jsou silnou tendencí k zavalování. Uranové 

zrudnění se v zónách obvykle vyskytuje ve větších mocnostech a souvislejších plochách 

[2]. 

Systémy struktur 2., 3. a 3Z. žíly probíhají mezi základními zónami v ložisku ve 

směru 320-340 . Jejich charakteristikou jsou menší mocnosti dosahující 0,3-3,0 m se 

sklonem 55-   . Výplň tvoří slabě až středně drcené okolní horniny, které jsou zpevněny 

díky vyššímu podílu žilných minerálů. Pevnost výplně těchto struktur v jednoosém tlaku 

dosahuje až 50-70 MPa. Úseky s uranovým zrudněním jsou často lokalizovány v místech 

složitější strukturní stavby a na stycích s odžilky [2]. Na obrázku č. 2 (Řez ložiskem 

Rožná) je poznat, že směrem do hloubky a křídel ložiska snižují mocnosti uranové 

mineralizace a přechází ke složitějším tvarům rudních těles.  

Nejméně strukturně narušenou lze považovat okolní metasomatická tělesa a tudíž je 

lze i považovat za poměrně kompaktním strukturním celkem s metasomaticky změněnými 

horninami.  

Okolními horninami rudonosných struktur jsou na ložiska Rožná v převažující míře 

jemnozrnné biotitické pararuly. Pevnosti okolních hornin rudonosných struktur 

v jednoosém tlaku se pohybují od 70-120 MPa.  
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Obrázek č. 2 Schematizovaný geologický rež uranovým ložiskem Rožná  (a. nárys, b. půdorys) [2]          

3.3 Vývoj 1. zóny pod 19. patrem 

1. zóna pod 19. patrem je hlavní tektonickou linii ložiska. Probíhá většinou v 

souvrství jemnozrnných pararul, místy migmatizovaných, ojediněle v amfibolických rulách 

až v kvarcitických rulách. Její celkový směr je 345  se sklonem 40° - 50° Z směrem a 

mocnost struktur se v současnosti pohybují v intervalu 8 až 10 m.  

typ horniny zóna:  

 stupeň 6. B - mocné zóny a zlomová pásma se slabě, středně až silně drcenou 

výplní a grafitovými ohlazy, 

 stupeň 7. B - velmi mocné zóny a zlomová pásma se silně drcenou výplní a 

grafitovými ohlazy. 
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V tabulce jsou popsány jednotlivé bloky a jejich parametry zrudnění v 1. zóny pod 

19. patrem. 

 

 Blok  Mocnost (m) Kovnatost (%) Bilančních tun Kov (kg) 

1 2057 1,67 0,105 11772 12341 

1 2059 0,99 0,063 11209 7030 

1 2061/63 1,28 0,087 6435 5606 

1 2065/69 3,01 0,065 24088 15774 

1 2155/67 2,06 0,086 31554 27290 

1 22103/107 1,03 0,073 17442 17738 

1 2365 0,6 0,048 1162 553 

1 2473/75 1,49 0,061 11453 7009 

1 2493 1,2 0,059 6187 3628 
 

Tabulka č. 1 Jednotlivé bloky a jejich parametry zrudnění v 1. zóny pod 19 patrem (o. z. GEAM, Dolní 

Rožínka) 
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4. Současný stav prací v severní části dobývacího pole 

4.1 Otvírkové a přípravné práce na 21. patře 

Pro 1. zónu je vyráženo podložní překop č. PŠ1-212 pouze oblastí prvního bloku 

zásoby severní části a 1 rozrážka (RZ121-69) s dobývacího komínem v bloků č. 1-2169.  

V době zpracování bakalářské práce je v daném dobývacím polí projektován 

vydobytí bloku č. 1-2167 a 1-2171. Otvírky a přípravy bloků č. 1-2167 a 1-2171 budou 

realizovány v severní části dobývacího pole jámy R7S, chodbami č. PŠ1-212, překopem    

č.   -XXI,  rozrážkami č. RZ121-67 a RZ121-71. 

4.1.1 Způsob otvírky a přípravy bloky č. 1-2167 a č. 1-2171 

Pro ražbu blokových přípravných důlních děl bude použit základní razicí cyklus sestávající 

z těchto základních operací: 

 rozpojování horniny pomocí trhací práce,  

 odtěžení horniny,  

 vyztužení vyraženého prostoru, 

 následné pomocné práce [16]. 

Ve vlastním dobývkovém bloku navrhují tato přípravná důlní díla: 

 podložní chodba č. PŠ1-212, 

 rozrážky č. RZ121-67  a RZ121-71, 

prorážkový blokový komín č. 1-21/20-67 a 1-21/20-71 (Příloh č. 5 Vertikální 

projekce bloku č. 1-2167 a č. 1-2171). 

4.1.1.1 Rozpojování horniny  

Pro ražbu horizontálních důlních děl bude použít 2 druhy vozů, kolejové vrtací vozy 

2MR-500 (od firmy Tampella, Finsko) a vozy vlastní výroby (vyvinuté pro uranový 
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průmysl) VV-4 se čtyřmi lafetami a vrtacími kladivy VK-25 nebo lehké přenosné vrtací 

sloupy VS-1 s kladivem VK-22 nebo VKS-29. Hornina bude rozpojována zásadně trhací 

prací malého rozsahu.  

Pro ražbu rozrážkového blokového komínu, t. j. vertikálního přípravného děla, bude 

použít pneumatická teleskopická kladiva PT-48. Rozpojování horniny navrhuji provádět 

pomocí trhací práce. Rozsah a použití zmíněné trhací práce pro rozpojování hornin bude 

konkrétně stanoven v příslušném technologickém postupu ražeb. Potřebné povolené 

pomůcky a výbušniny pro provedení trhací práce jsou v tabulce č. 2. 

Tabulka č. 2 Povolené pomůcky a výbušniny pro provedení trhací práce [4] 

4.1.1.2 Nakládání a odtěžení z ražených důlních děl 

Schválené lžícové nakládače typů PPN-1 a PPN-1S budou použity v rámci nakládání 

rubaniny během přípravných prací. Rozpojená rubanina na lávce se ke komínu budou 

Roznětnice RK A1, RK C1, RK C1 K 

Ohmmetr KN 66, MX-10, Vomet, Omega 1 

přívodní vedení XCYAR-1,5 

propojovací vodíce izolované vodiče Fe-max. délka 20 

Rychlospojky s tukem, bez tuku 

měřič izolač. Stavu BAK-01, PU-371 U 

nabíjecí zařízení BUNZA C1 

zafukovací zařízení NZN 22-30-1 

Nabiják Dřevěný 

Ucpávka jílová, písková 

Rozněcovadla DeM-S, DeM-Sicca, DeD-S, DeP-S, DeP-Sicca 

Trhaviny Permounex V19, Uhlometanit 26, Danubit 1, 

Danubit 2, Gelamon 30, Dynamit skalny 5Gl, 

Obrysit, Perunit E 

Pomůcky brašny na výbušniny, izolační páska, dřevěný kolík, 

škrabka z nejiskřícího materiálu 
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přepravovány mechanicky elektrickými škrabáky typů V(E)SŠ-206 a ŠVV(E)-700. Patrová 

doprava bude kolejová s dieselovými lokomotivami chodbami č. PŠ1-212 a překopem      

č.   -XXI do jámu R7S v úrovni 21. patra (-1050 m).  

4.1.1.3 Vyztužení důlního díla 

Přípravné dílo č. 1-21/20-67 a 1-21/20-71 (komín)  

 profil díla: KC-0-03 

 délka: 54 m                   

 směr ražení: 82
0
 

 úklon ražení: 65
0
 

Přípravné dílo č. PŠ1-212 (překop) 

 profil díla: 00-0-03 

 délka: 55 m 

 směr ražení: 340
0
 

 úklon ražení: 3    

 hmotnostní profil výztuže: K 17 

Přípravné dílo č. RZ121-67  a RZ121-71 (rozrážky) 

 profil díla: 00-0-03   

 délka (RZ121-71): 50 m 

 délka (RZ121-67): 55 m 

 směr ražení: 260
0
   

 úklon ražení: 3    

 hmotnostní profil výztuže: K 17 

Obrázek č. 3 Ocelová oblouková výztuž KC-0-03       

(o, z., GEAM, Dolní Rožínce) 
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4.2 Povolené dobývací metody  

Dobývací metoda se určuje podle typu rudního tělesa a charakteru výplně zóny a 

žíly. Pro dobývání ložiska Rožná jsou obvodním báňským úřadem schváleny níže popsané 

dobývací metody. 

Organizace má schváleny dobývací metody uvedené ve ,,Sborníku dobývacích metod 

UD Dolní Rožínka’’, upravené doplňky č. 1 a č. 2, a dobývací metody schválené 

rozhodnutím OBÚ v Liberci č. j. 1859-02-Če/93 a č. j. 1742-02-Če/94 [7]. 

Při dobývání ložiska se užívají následující metody: 

 výstupkové dobývání s vyztužováním a zakládáním vydobytým prostor,  

 sestupkové lávkování na zával pod umělým stropem, 

 dobývání rudních čoček z mezipatrových chodeb,  

 výstupkové dobývání na skládku, 

 druhotné dobývání – vypouštění a dobývání aktivních zakládek [15]. 

Základními systémy vedení dobývacího procesu jsou:  

 vzestupně vedené dobývání v horizontálních lávkách se zakládáním 

vydobytých prostor (kombinace dobývacích metod výstupkové dobývání s 

vyztužováním a zakládáním vydobytým prostor a dobývání rudních čoček z 

mezipatrových chodeb), 

 sestupně vedené dobývání v horizontálních lávkách se zavalováním 

průvodních hornin do vydobyté prostory (kombinace dobývacích metod 

sestupkové lávkování na zával pod umělým stropem a dobývání rudních 

čoček z mezipatrových chodeb) [4]. 

4.2.1 Metoda výstupkové dobývání se zakládáním vydobytých prostor 

Princip metody výstupkové dobývání se zakládáním vydobytých prostor spočívá ve 

vzestupném dobývání (od spodního patra směrem k hornímu) dobývavého bloku 

horizontálně vedenými výstupy (lávkami) o výšce 3m s vyztužováním a zakládáním 

vydobytých prostor (Obr. č. 4 Schéma výstupkové dobývání se zakládáním vydobytých 
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prostor). Prostorové vymezení bloku je dáno výškou patra a úklonem rudní zóny (žíly) a 

směrnou vzdáleností mezi patrovými rozrážkami (50-60 m). Základní rozměry bloku jsou 

tedy 60-65 m (výška) krát 50-60 m (délka) [3]. 

 

Obrázek č. 4 Schéma výstupkové dobývání se zakládáním vydobytých prostor [7]                                 

V hranicích bloku jsou předraženy nebo raženy současně s dobýváním blokové 

komíny, které jsou společné vždy pro dva sousední bloky, mezi nimi uprostřed bloku může 

být s postupem dobývání zvedán pomocný komín sloužící především k odtěžování 

rubaniny [3]. 

Podstata metody spočívá:  

 v ražbě přípravných důlních děl v dobývkovém bloku, 

 ve výlomu zrudnělých částí dobývaných zóny (žíly) a vyztužení vydobytých 

prostor, 

 v zakládání vydobytých prostor vlastní nebo cizí základkou,  

 v průběžném ověřování nadložních a podložních odžilků, systémem bočních 

vrtů nebo rozrážek, resp. v prověřování ponechaných hluchých celíků 

karotážními vrty. 

Použití metody je podmíněno těmito geologickými a technologickými parametry: 

 koeficient zrudnění  0,4 - 1,0, 

 průměrná mocnost zrudnělé zóny (žíly) 4 m, 

 průměrný úklon zrudnělé zóny (žíly) 45
0
 - 90

0
, 

 středně pevné, pevné až velmi pevné okolní horniny, 

 hloubka dobývání neomezená, 

 koeficient rozpojitelnosti horniny 1,3 - 2,0 (stupeň 3 - 5) [1].  
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4.2.2 Metoda sestupné lávkování na zával pod umělým stropem 

Princip metody sestupné lávkování na zával pod umělým stropem spočívá v 

sestupném dobývání (z horního patra směrem ke spodnímu) dobývavého bloku 

horizontálně raženými lávkami výšky 3 m pod umělým stropem (Obr. č. 5 Schéma 

sestupné lávkování na zával pod umělým stropem). Vydobyté prostory jsou zaplňovány 

závalem průvodních hornin. Prostorové vymezení bloku je opět 60 - 65 m s tím, že patrová 

rozrážka je situována uprostřed bloku [3].   

 

Obrázek č. 5 Schéma sestupné lávkování na zával pod umělým stropem [7]               

Hranice sousedních bloků jsou zpravidla vedeny v poloviční vzdálenosti mezi 

patrovými rozrážkami. Blok je připraven k dobývání vyražením středového blokového 

komínu z patrové rozrážky ze spodního patra na horní. Po vydobytí lávky, jejíž šířka závisí 

na průběhu zrudnění, je na uranovou počvu položen umělý strop z kulatiny a drátěného 

pletiva. Zával průvodních hornin je vyvolán destrukcí dřevěné výztuže lávky (použitím 

trhací práce). Při mocnostech nad 4 m je lávka rozdělena na pásy o šířce maximálně do 4 

m, které jsou dobývány a postupně zavalovány od nadloží směrem do podloží [1].                                                                   
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Podstata této metody spočívá: 

 v ražbě přípravných důlních děl v dobývkovém bloku, 

 ve výlomu zrudnělých částí rudné zóny (žíly) horizontálními lávkami 

raženými postupně ve směru shora dolů a vyztužování vydobyté prostory 

výztuží, 

 v prověřování případně ponechaných celíků karotážními vrty a průběžném 

prověřování nadložních a podložních odžilků průzkumnými vrty nebo 

rozrážkami, 

 ve zřizování umělého stropu na počvě vydobytých lávek,  

 v zavalování vydobyté prostory sestřelením výztuže vydobyté lávky, případně 

sestřelením nadložních hornin. 

Použití metody je podmíněno těmito geologickými a technologickými parametry: 

 koeficient zrudnění 0,6 - 1,0, 

 průměrná mocnost zrudnělé zóny (žíly) - od 1,0 m výše, 

 průměrný úklon zrudnělé zóny (žíly) 45
0
 - 75

0
, 

 nepevné až středně pevné, snadno se zavalující nadložní horniny, 

 hloubka dobývání neomezená, 

 koeficient rozpojitelnosti horniny 1,0 - 1,5 (stupeň 1 - 3), musí být dodrženy 

zásady stanovené pro ochranu před účinky dobývání, 

 pevné horniny, s podmínkou stanovení způsobu rozrušení nadložních hornin 

pro vytvoření závalu [1]. 

4.2.3 Metoda dobývání rudních čoček z mezipatrových chodeb 

Metoda dobývání z mezipatrových chodeb byla používána pro dobývání rudných 

struktur se zrudněním koncentrovaným do větších či menších čoček a spočívá v rozfárání 

dobývkového bloku systémem mezipatrových chodeb, ověření průběhu zrudnění 

karotážními vrty a následném výlomu rudných částí výstupkovým dobýváním nebo 

sestupným lávkováním na zával. Tato dobývací metoda je určena pro dobývání rudných 

zón (žil) s nízkým koeficientem zrudnění, na kterých je nutno provádět průzkum zrudnění 

pomocí mezipatrových chodeb uvnitř dobývkového bloku.  Prostorové vymezení bloků je 



Tserennadmid Oyunbaatar: Koncepce dobývaní  

1. - zóny v severní části dobývacího pole jámy R7S 

2013                                                                                                                                      16 

u této metody následující. Směrná délka bloku je až 100 m a u okrajových a osamocených 

bloků je až 125 metrů. Úklonná výška bloku je dána výškou patra a úklonem rudné zóny 

(žíly) [1]. 

Podstata metody spočívá: 

 v ražbě přípravných důlních děl v bloku - hlavního blokového komína, 

mezipatrových chodeb, přip. pomocných komínů v jednotlivých rudných 

úsecích, 

 v prověřování mezipatrových celíků stropními karotážními vrty dle pokynů 

geologické služby dolu, 

 v doprůzkumu nadložních a podložních odžilků vrty nebo rozrážkami, 

 ve výlomu bilančně zrudnělých úseků mezipatrových celíků výstupkovou 

dobývací metodou anebo sestupným lávkováním na zával pod umělým 

stropem, 

 v zajišťování vydobytých prostor (dle situace: výztuží, zakládáním 

základkou, závalem nadložních hornin). 

Použití metody je podmíněno těmito geologickými a technologickými parametry: 

 čočkovitý charakter zrudnění rudné zóny (žíly) 

 koeficient zrudnění 0,2 - 0,7 

 úklon rudné zóny (žíly) 40
0
 - 90

0  
(pokud možno stálý úklon rudné zóny (žíly) 

mezi sousedními mezipatrovými chodbami), 

 nepevné, středně pevné až pevné boční horniny, 

 koeficient rozpojitelnosti rudniny 1,0 - 1,5 (stupeň 1 - 3) [1]. 

4.2.4 Metoda výstupkové dobývání na skládku 

Princip metody výstupkové dobývání na skládku spočívá ve vzestupném dobývání 

horizontálně vedenými výstupy se zaplňováním vydobytá prostory vyrubanou rudninou, 

která se po ukončení dobývání odškrábe a vydobytá prostora se ponechá volná. Mimo dále 

uvedené odlišnosti je tato metoda shodná s “Výstupkovým dobýváním s vyztužováním a 

zakládáním vydobytých prostor” [1]. 
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Úklonná výška bloku je dána kolmou výškou patra a úklonem zónové struktury, u 

okrajových nebo osamocených bloků muže být tato výška překročena až o 15 m. Tam kde 

zrudnění nedosahuje výšky patra, je výška bloku omezena horní hranicí zrudnění. 

Maximální směrná vzdálenost komínů je 60 m. Pokud by směrná délka zrudnění 

překračovala tuto hodnotu, nutno zrudnělý interval rozdělit na více skládek. Dobývkový 

blok je vymezen okrajovým prorážkovým a zvedaným komínem, nebo dvěma okrajovými 

komíny v případě, že prorážkový komín je situován jako středový, že se jedná o dobývání 

s komíny zvedanými současně s dobývkou [4]. 

4.2.5 Druhotné dobývání – vypouštění a dobývání aktivních zakládek 

Vypouštění aktivní základky je specifický způsob druhotného dobývání sloužící 

k získání kovu, který byl odepsán do ztrát při prvotním dobývání výstupkovou dobývací 

metodou se zakládáním vydobytých prostor převážně vlastní základkou [1]. 

Podstata metody spočívá: 

 ve zřizování přípravných důlních děl v oblasti vypouštěných bloků, nebo částí 

zón (žil), 

 ve vlastním vypouštění aktivní základky, 

 v zavalování anebo přip. založení vypuštěné prostory. 

Vypouštění aktivní základky lze realizovat za těchto podmínek: 

 vhodnost vypouštění základky je prokázána komplexním provozním a 

ekonomickým rozborem, 

 úklon vypouštěné zóny (žíly) 55
0
 - 90

0 
, 

 středněpevné až pevné boční horniny, které se zavalují,  

 prvotní dobývání bylo provedeno výstupkovou dobývací metodou se 

zakládáním vydobytých prostor základkou, 

 lze dodržet zásady stanovené pro ochranu objektů, zařízení, příp. 

nevydobytých částí ložiska před účinky projektovaného vypuštění     

základky [1]. 
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4.3 Vrtné práce  

V současné době nebyly provedeny dostačující průzkumné vrty v zásobách dolu 

Rožná I na 1. zóně 21. patra. Pro plánování těžby z bloků č. 1-2167 a č. 1-2171 je potřeba 

provést vrtnou práci.  Fázování vrtné práce a přesné umístění pozic a směru vrtů, úklon 

vrtání, profil a azimut vrtů musí být proveden podle konkrétně stanovených 

technologických postupů vrtání ložiska Rožná. 

4.3.1 Radiometrické měření hornin  

Po zjišťování obsahu „U“ kovu v dobývané uranové rudě se používá gama 

radioaktivní metoda k proměřování všech průzkumných vrtů v rudném poli. Detekce záření 

gama přirozeně radioaktivních prvků se provádí počítači GM (STS 6). Při měření celkové 

radioaktivity gama se nerozlišuje jednotlivé složky, ale jejich celkové integrální množství. 

Celková aktivita gama při měření ve vrtech se určuje pomocí karotážních radiometrických 

souprav (RP-11, RP-12, RP-23, RP-24, RP-103D), při které se používá z předpokladu 

rozmytých radioaktivních materiálu speciální sonda [5]. 

Celková gama aktivita se měří v imp/s a převádí na relativní jednotky (DRS). 

Jediný způsob vyhodnocení strukturních problémů v průzkumných částech ložiska je 

digitální vyhodnocení (RP-24 s KS-26). Základním krokem měření ve zrudnělém úseku 

vrtu (relativní obsah elementární vrstvy větší jak 7 DRS) je 0,1 m. Návaznost měření musí 

zajišťovat spolehlivé zjištění zrudnělých intervalů.  

Výsledků karotáže se používá při průzkumu bezprostředního okolí dobývacích bloků 

k operativnímu řízení technologie dobývání a k průzkumu v okrajových částech ložiska pro 

výpočet zásob [5]. 

4.3.2 Rozpojování hornin 

Rozpojování horniny bude probíhat pomocí vrtací soupravy, jejíchž typ VS-4K 

rotačně příklepné vrtání s výplachem vrtné drti vodou. Vrtací sloup VS-4K je určen pro 

provádění produkčních nebo bezjádrových kartonážních vrtů do průměru 45 mm, 



Tserennadmid Oyunbaatar: Koncepce dobývaní  

1. - zóny v severní části dobývacího pole jámy R7S 

2013                                                                                                                                      19 

maximální délky 50 m a s úhlovým rozsahem +5° až 90° od vodorovné roviny [10]       

(obr. č. 6 Vrtací souprav VS-4K). 

 

Parametr VS 4K 

Provozní tlak vzduchu [MPa] 0,6 (min. 0,5) 

Spotřeba vzduchu [      ] 6,5 

Tlak vody: centrální výplach/boční 

výplach [MPa] 

max. 0,6/1,5 

Rozsah rozepření soupravy [mm] 2100 4400 

Délka (mm) 2850 

Šířka (mm) 550 

Výška (mm) 800 

Hmotnost soupravy (kg) 273 

Tabulka č. 3 Technické parametry VS-4K [10]  

 

Obrázek č. 6 Vrtací souprav VS-4K [10] 
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5. Dobývací práce na žíle 1. zóně 

5.1 Vyhodnocování geologicko-průzkumných prací 

Při vyhledávání a průzkumu ložisek nerostů se členění na etapy vztahuje na etapu 

vyhledávacího, předběžného, podrobného a těžebního průzkumu [5] (Obr. č. 7 Etapová 

struktura geologických prací). V 1. zóně v severní části dobývacího pole jámy R7S byly 

provedeny geologicko-vyhledávací a průzkumné práce ve fázi předběžné etapy.  

  

Obrázek č. 7 Etapová struktura geologických prací [14] 

Příkladem těžebního průzkumu v této oblasti je ověření zásob uranové rudy v 

dobývacím bloku č. 1-2169, kde již byl vyražen blokový komín 1-21/20-69 a zde byl 

ověřen rozsah zrudnění těžebním a vrtným průzkumem. Na základě tohoto průzkumu 

navrhuji rozšířit dobývací práce ve směru „S-J“. V tabulce č. 4 lze si prohlédnout 

parametry tohoto bloku.  

Blok č. 1-2169 

Mocnost (m) 0,9 

Kovnatost (%) 0,048 

Bilančních tun 2505 

Kov (kg) 1199 

Tabulka č. 4 Blok č. 1-2169 a jejich parametry zrudnění (o. z., GEAM, Dolní Rožínka) 

Předběžný průzkum 

Podrobný průzkum 

Vyhledávání 

Geologický záměr 

Těžební průzkum 

revize 

Vyloučení 

negativních 

objektů 
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Ve vlastním dobývacím poli pokračují v plánování těchto průzkumných prácí: 

 podrobný průzkum 

 těžební průzkum 

Tato etapa průzkumu umožní v případě potvrzení uranového zrudnění v těžebním 

bloků  č. 1-2167 a č. 1-2171 přejít plynule na těžbu. O realizaci této etapy průzkumu bude 

rozhodnuto po vyhodnocení výsledků vrtného průzkumu (Příloh č. 2 Pozice těžitelných 

zásob na 21. patro). 

Geologicko-průzkumná práce se provádí v kombinaci horizontálních řezů důlními 

díly a široce používanými horizontálními a úklonnými vrty. Protože mocnost rudonosných 

zón ve vlastním dobývacím pole dosahuje 15-25 m, jsou jako hlavní průzkumná díla 

používány rozrážky ražené ze směrných překopu. 

5.1.1 Podrobný průzkum 

Hlavní rudonosné struktury 1. zóny budou prozkoumávány ze směrných patrových 

překopů č. PŠ1-212 rozrážkami č. RZ121-67 a č. RZ121-71 a dlouhými bočními vrty 

s intervalem 12,5 m. Viz kapitola 4.3, kde je popsán způsob provedení výše popsané vrtné 

práce. 

Podrobný průzkum řeší geologické stavby ložiska, upřesnění jeho genezi, zákonitosti 

uložení a stavbu rudných těles, látkového složení rud a okolních hornin, technologické 

charakteristiky rud a stanovení hydrogeologických, báňsko-technických poměrů ložiska a 

výpočet jejich zásob [12]. 

5.1.2 Těžební průzkum 

Těžební průzkum bude prováděn uvnitř těžebních bloků č. 1-2167 a č. 1-2171 

provrtáváním boků krátkými bočními vrty a rovněž ražbou krátkých rozrážek pro zjištění a 

vydobytí satelitních rudních těles.  

Při těžbě je prováděna kontrola úplnosti vydobytí zásob. K tomu jsou vrtány krátké 

boční vývrtu z pracovního prostoru dobývek a sledných chodeb. Je provedeno 
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vyhodnocení těžebních ztrát a znehodnocení rudy. Získané údaje jsou používány při 

operativních výpočtech zásob prováděných pro potřeby krátkodobého plánování těžby 

[12]. 

5.2  Projektování dobývacích prací 

V 1. - zóně v severní části dobývacího pole jámy R7S se plánuje vytěžit bloky          

č. 1-2167 a č. 1-2171. Níže jsou popsané nutné práce k těžbě bloků č. 1-2167 a č. 1-2171 

(Příloh č. 5 Vertikální projekce bloku č. 1-2167 a č. 1-2171). 

5.2.1 Otvírky a přípravy bloky 

Před těžbou bloků č. 1-2167 а 1-2171 je potřeba v této oblasti vyrazit podložní 

překop, a dále patrovou rozrážku a komín. Podložní překop č. PŠ1-212 je v současné době 

vyrážen pouze k bloku č. 1-2169, který se nachází severně od překopu č.   -XXI       

(Příloh č. 4 Vertikální projekce 1. zóny).  

Rozrážka č. RZ121-67 bude situována asi 55 m severně od rozrážky č. RZ121-69, 

proto je potřeba prodloužit překop č. PŠ1-212 ještě o dalších 55 m.  

Rozrážka č. RZ121-71 musí být vyrážena 50 m jižně jako odbočka překopu                

č. PŠ1-212. Způsob provedení výše popsaných prací je naplánováno v kapitole 4.1.1. 

5.2.2 Nakládání a odtěžení horniny 

Doprava rubaniny na dobývce se provádí mechanicky. Dle zvolené technologie 

dobývání je nutno dodržovat zásadu selektivní dopravy rudy a hlušiny [1]. Odtěžování 

horniny do sypných oddělení komínu bude provádět elektrickými škrabákovými vrátky 

typu V(E)ŠS-206. Plnění důlních vozů ze sypných oddělení komínu bude přes násypné 

zařízení pneumaticky ovládané (zpočátku ručně), patrová doprava bude kolejová 

s dieselovými lokomotivami (jejichž typ BND 30, vozy pro dopravu rubaniny o objemu 

0,65   ) chodbami č. PŠ1-212 a překopem č.   -XXI do jámu R7S v úrovni 21. patra       

(-1050 m).  
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Svislá doprava jámy R7S (slepá jáma vyhloubená z 12. patra na 24. patro) je 

vybaveno těžním strojem ČKD 2B 3216-ZM a R1 (z povrchu do 12. patra) je vybaveno 

těžním strojem ČKD 2B 6018. Dopravní nádoby jsou 4-etážové, vedené bočními 

dřevěnými průvodnicemi z lepeného dřeva o rozměru 160x160 mm. Horizontální doprava 

na 12. patře mezi jámami R1 a R7S bude kolejová s dieselovými lokomotivami překopem 

č. PŠ-123 (-668 m). (obr. č. 8 Důlní lokomotivy BND-30 a důlní vozy JDV) 

 

Obrázek č. 8 Důlní lokomotivy BND-30 a důlní vozy JDV (Jaroslav Šnajdr, 2010) 

5.2.3 Elektrizace 

Elektrické zařízení jámy R7S je napájeno z hlavní trafostanice TR12.1.R7S, která je 

napájena 6 kV přivody z povrchové trafostanice TR R 6.  Pro napájení jednotlivých pater 

jámy R7S slouží trafostanice TR18.6.R7S, TR20.1.R7S a TR24.6.R7S na 18., 20. a         

24. patře. Energetickou základnou pro ražby výše uvedených důlních děl a následně pro 

dobývání bloku č. 1-2167 а 1-2171 budou trafostanice umístěné v 20. patře. 

5.2.4 Doprava materiál a zařízení 

Potřebný materiál a zařízení pro zabezpečení dobývacího procesu se na pracoviště 

dopravuje dobývkovým komínem dopravními vrátky. Lžícové nakladače typu PPN-1(S) se 

dopravují po kolejových tratích lokomotivou. Těžké stroje, např. vrátky, vrtací soupravy a 

pod. se dopravují ve schválených dopravních nádobách. U vrtacích souprav typu VS jsou 

vrtací lafeta, vrtací kladivo a rozpěrný sloup vzájemně odděleny [4].  
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6. Návrh koncepce vydobytí 1. zóny 

6.1 Způsob dobývání bloku č. 1-2167 a č. 1-2171 

Veškeré práce při dobývání a zajišťování důlních děl se řídí technologickým 

postupem pro dané pracoviště a ten se řídí platnými předpisy [16]. Předmětný vydobytí 

blok se nachází v severní části dobývacího pole jámy R7S  mezi úrovní 20. patra (-1000 m) 

a úrovní 21. patra (-1050 m). (obr. č. 9 Výseč provozní mapy s vyznačením bloků             

č. 1-2167 a č. 1-2171) 

 

Obrázek č. 9 Výseč provozní mapy s vyznačením bloků č. 1-2167 a č. 1-2171 (o. z., GEAM, Dolní Rožínka) 

Dobývání bloku č. 1-2167 a č. 1-2171 navrhuji provádět metodou sestupkové 

lávkování na zával pod umělým stropem. Princip této metody spočívá v sestupném 

dobývání dobývkového bloku horizontálně raženými lávkami pod umělým stropem a 
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v zaplnění vydobyté prostory závalem nadložních hornin na předem položený umělý strop 

[4]. Tato dobývací metoda je schválena a uvedena v dolovém deníku Dolu Rožná I. 

6.1.1 Vymezení bloku  

Blok č. 1-2167 a 1-2171 se nachází na hranici centrální částí jižního křídla ložiska 

v oblasti projevu bukovské flexurní dislokace [3]. Prostorové vymezení bloku č. 1-     a     

1-2171 je dáno výškou patra a úklonem rudní zóny. Základní rozměry bloku č. 1-2167 je 

tedy 50 m (výška) krát    m (délka).  Blok č. 1-2171 je 50 m (výška) krát 50 m (délka).  

Geologické a technologické parametry bloku č. 1-2167 a č. 1-2171: 

 Podélné (směrné) dislokace směru: 345° 

 úklon zrudnělé zóny:  40°-50° 

 průměrná mocnost zrudnělé zóny: 3,5 m 

 mocnost struktur: 15-25 m  

 koef. rozpojitelnosti horniny: velmi snadno  

 Kovnatost: 0,08 % 

6.1.2 Rozpojování horniny  

Rozpojování horniny navrhuji provádět pomocí trhací práce. Trhací práce se používá 

jednak k rozpojení horniny při vlastním dobývání, jednak v zavalovacím procesu 

k sestřelování podpěr umělého stropu nebo ve zvláštních případech k narušení nadloží [1]. 

Rozsah a použití trhací práce pro rozpojování hornin bude konkrétně stanoven v 

příslušném technologickém postupu. Potřebné povolené pomůcky a výbušniny pro 

provedení trhací práce jsou na tabulce č. 2 (bodu č. 4.1.1.1). 

K vrtání vývrtů pro trhací práce bude použito příklepné vrtací kladiva VK-22 

s pneumatickou podpěrou VP-800 (obr. č. 10 Vrtací kladivo VK-22 a pneumatická podpěra 

VP-800, příloha č. 3 vrtání vývrtů pro trhací práci).  
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Obrázek č. 10 Vrtací kladivo VK-22 a pneumatická podpěra VP-800 [11] 

6.1.3 Vyztužení důlního díla 

Dva základní prvky, které tvoří výztuž dobývkového bloku jsou:  

 umělý strop 

 podpěrná výztuží lávky 

Pro tento daný blok navrhuji použít lehký umělý strop (typ B) a neúplnou dveřej 

(půldveřej) podpěrné výztuže lávky.  

Lehký umělý strop je tvořen kulatinou o průměru 80 120 mm a délce 4,0 m. 

Konstrukce lehkého typu umělého stropu spočívá v tom, že na urovnanou počvu vydobyté 

lávky se kladou směrné kulatiny ob jednu. Do vytvořených mezer mezi kulatiny jednoho 

pole se kladou s přesahem min. 0,5 m kulatiny pole dalšího atd. (Obr. č. 11 Lehký umělý 

strop - typ B).  

  

Obrázek č. 11 Lehký umělý strop - typ B [1] 
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Umělý strop se s postupem ražby lávky podpírá neúplnými dveřejemi (Obr. č. 12 

Neúplná dveřej podpěrné výztuže lávky). Vzdálenost neúplných dveřejí od čelby ražené 

lávky se stanovuje v závislosti na délce zabírky tak, aby po odpalu odkrytá délka umělého 

stropu nepřesáhla max. 2,0 m. vzdálenost výztuže mezi sebou max. 1,0 m [1]. 

 

Obrázek č. 12 Neúplná dveřej (půldveřej) podpěrné výztuže lávky [6] 

6.1.4 Mechanizace 

Pro podmínky bloků č. 1 2167 a č. 1 2171 navrhuji tyto mechanizmy: 

 Příklepných vrtacích kladiv VK 22 s pneumatickou podpěrou VP 800 (1000),  

 vzduchové vrtačky pro navrtávání podpěr výztuže, 

 škrabákové vrátky elektrické typu V(E)ŠS 206, ŠVV(E)  700, 

 dopravní vrátky pro vertikální dopravu materiálu typu VVS 103 (104), 

 vzduchové ruční pily [4]. 
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7. Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem měl za úkol zpracovat koncept dobývání 1. zóny 

v severní části dobývacího pole jámy R7S nyní se těžícího ložiska Rožná. Vycházel jsem 

přitom ze zkušeností a poznatků, které jsem získal během studia na VŠB - TU v Ostravě, 

své praxe na dole Rožná I a konzultací s profesními pracovníky dolu Rožná I. Podle zásad 

pro vypracování bakalářské práce jsem postupně zpracovával jednotlivé a dílčí kapitoly 

takto:  

 V kapitole č. 1 jsem stručně charakterizoval důl Rožná.  

 V kapitole č. 3 jsem popsal obecnou geologickou charakteristiku ložiska Rožná.  

 V kapitole č. 4 jsem plánoval přípravné práce v severní části dobývacího pole jámy 

R7S se zaměřením na předmětný blok č. 1-2167 а 1-2171 a stručně popsal povolení 

dobývací metod a vrtné práce.  

 V kapitole č. 5 jsem projektoval blok č. 1-2167 а 1-2171 v předmětném dobývacím 

poli. I když byla snaha o vyhodnocení geologicko-průzkumných prácí, bohužel 

z důvodu ještě nepočínající práce podrobného průzkumu a práce těžebního 

průzkumu na těchto blocích jsem cíl zcela nesplnil. Proto jsem zde popsal obecný 

plán potřebných průzkumných práce. 

 V kapitole č. 6 jsem se zabýval detailně kapitolou č. 2 až kapitol č. 4, parametry 

bloků a v návaznosti na tyto informace jsem navrhoval koncept dobývání bloků 

č. 1-2167 а 1-2171. Tyto bloky jsou naplánovány na předpokládanou dobu těžbu 

cca 30 měsíců a z bloku č. 1-2167 by se vytěžilo dle prognózních zdrojů cca 23650 

tun uranové rudy a z bloku č. 1-2171 by se vytěžilo dle prognózních zdrojů cca 

27825 tun uranové rudy s průměrným obsahem 0,08% „U“ kovu. 

Závěrem chci poděkovat svému vedoucímu závěrečné práce Doc. Ing. Petru 

Žůrkovi, CSc. z institutu hornického inženýrství a bezpečnosti hornicko - geologické 

fakulty VŠB - TU v Ostravě a Ing. Petru Křižovi, Ph.D. (hlavní inženýr) z dolu Rožná I, 

kteří mě směrovali během vypracování této bakalářské práce. 
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