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ANOTACE 

V této bakalářské práci se zabývám problémem rozfárání porubního bloku, který 

se nachází ve spodní lávce již vydobytého porubu. Jedná se o přípravu budoucí výdušné 

chodby, úvodní chodby a prorážky. Řeší problém větrání, způsob rozpojování,vyztužování, 

vystrojování a další práce nutné pro přípravu tohoto bloku. Za jednu z důležitých  

a problematických částí této přípravy považuji odvodnění oblasti, proto této části bude 

věnováno nejvíce pozornosti. 

klíčová slova: výdušná chodba, úvodní chodba, prorážka, rozpojování, 

                              vyztužování, odvodnění 

SUMMARY 

In this Bachelor Thesis, I am dealing with the problems related to development of 

the face block located in the bottom slice of the already exploited longwall face. It is about 

the development of the future air head, entry and cross heading. It tackles the problems of 

ventilation, the methods of breaking, face supports, completion and other operations 

necessary for preparation of this face block. I consider the drainage of the area as one of 

important and disputable parts of the development so most of my attention will be paid to 

this part. 

Keywords: return airway, entry, cross heading, breaking, mine supports, drainage 
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1 ÚVOD 

Hornická činnost v Doubravském dobývacím prostoru 1. kry 40. sloje se vždy 

potýkala s hydrogeologickými a geomechanickými problémy. Bylo to zapříčiněno 

tektonickou poruchou Doubravský zlom, který je nositelem stálého přítoku podzemních 

vod do oblasti a mocnou vrstvou nadložních pískovců, jejichž mocnost se pohybuje okolo 

50 m a způsobují značné napětí ve 40. sloji  při hornické činnosti. V současné době, kdy se 

oblast nachází ve fází vydobytí posledních dvou porubů ve spodních lávkách tomu není 

jinak.  

V podloží 40. sloje v této kře se již neplánuje žádná hornická činnost. Dokopání 

posledního porubu vrchní lávky bylo předčasně ukončeno z důvodu vzniku důlního otřesu, 

který celou oblast pozastavil do doby dokončení vydobytí porubů v sousedící oblasti 4. kry 

dobývacího prostoru ČSA, který při hornické činnosti oblast 1. kry negativně ovlivňoval. 

Za tuto dobu došlo k zatopení stařin vydobytých porubů vrchních lávek. V mé bakalářské 

práci se snažím navrhnout vhodný způsob přípravy budoucí úvodní chodby, výdušné 

chodby a prorážky porubu 1 4088. Tyto práce se týkají způsobu rozpojování horniny, 

vyztužování důlního díla, odtěžení rozpojené horniny, způsobu větrání neproražených 

pracovišť, odvodnění a bezpečnostních opatření, spojených s těmito přípravnými  pracemi.  
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2 HYSTORIE DOLU KARVINÁ  

K prvnímu nálezu černého uhlí v Karviné došlo v roce 1776 na 333 – 335 

kilometru bývalé Košicko - bohumínské dráhy. Jedná se o místo mezi již zlikvidovanou 

jámou Hlubina a stávající lokalitou Jan Karel. První nálezy byly učiněny v období 

zavádění tzv. josefinského katastru, takže přesné určení lokality není dnes možné. Původní 

zprávy se liší i z hlediska míst nálezu (vrchy „Ptáčník“ nebo „Čechovice“), která ale nejsou 

pod uvedenými názvy podchycena. Do stejného roku se datuje nález uhlí i na další lokalitě 

„Kamienčok“. Jednalo se vesměs o lokality, v nichž uhlí vycházelo přímo na povrch, což 

znamenalo poměrně snadnou těžbu. V roce 1776 bylo započato s dobýváním uhlí 

majitelem karvinského panství, hrabětem Janem Erdmanem Florianem Larischem  

v prostoru původního Dolu ČSA. Za datum zrodu původního Dolu ČSA se pokládá rok 

1856.[9] 

 

V roce 1951 byl u příležitosti Dne československé armády vytvořen ze čtyř původně 

Larischových dolů (Františka, Hlubina, Jindřich a Jan Karel), koksovny a elektrárny 

národní podnik s názvem Velkodůl Československá armáda. Ihned po sloučení začala 

rozsáhlá rekonstrukce s cílem sjednotit úrovně těžení ze všech čtyř dolů na těžební 8. patro, 

které bylo zprovozněno v roce 1954. Díky tomu mohl být zahájen svoz uhlí na novou těžní 

jámu ČSA 2.[9] 

V letech 1957-1963 bylo odvrtáno 11 vrtů z povrchu, které byly využity pro 

konstrukci mapy reliéfu karbonu, hydrogeologické mapy a jako podklad pro řádný výpočet 

zásob.[9] 

V roce 1963 měl podnik 7 793 zaměstnanců, což bylo nejvíce v jeho historii.[9] 

Rok 1968 poznamenala politická situace. Připravovaný útlumový program 

hornictví počítal s uzavřením šesti dolů v revíru, podstatným omezením těžby a snížením 

počtu pracovníků. Díky relativně nízkým výrobním nákladům a kvalitě těženého uhlí 

vhodného ke koksování na tom byl Důl Čs. armáda lépe než ostatní doly. I přesto se 
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situace negativně projevila hlavně v investiční výstavbě. Odsunutí otvírky nového 10. patra 

se neprojevilo okamžitě, ale způsobilo řadu problémů v pozdějších letech.[9] 

Ve druhé polovině osmdesátých let proběhla rozsáhlá investiční akce, a to další 

otvírka 11. patra. Byl vyražen spojovací překop mezi závody Jindřich a Jan Karel a dále 

celý severní okruh směřoval do oblasti plánované jámy v Novém Poli, která nakonec 

nebyla realizována.[9] 

Po roce 1989 probíhal v Ostravsko-karvinském revíru postupný útlum  

a omezování těžby. Změnil se rovněž vztah těžařů k městům a obcím dotčených hornickou 

činností. Rostl důraz na ekonomiku provozu. V důsledku těchto skutečností byla 

přehodnocena koncepce revíru, včetně rozhodnutí o sloučení dolů ve větší celky.[9] 

1. července 1995 došlo ke sloučení Dolu Československá armáda se sousedním 

Dolem Doubrava, čímž vznikl odštěpný závod OKD, a.s., Důl Čs. armáda. Oba sloučené 

původní doly byly vedeny nejprve jako závody, posléze lokality. V roce 1997 spojil oba 

závody překop a část těžby z Doubravy pak proudila podzemím na Jan Karel.  

V polovině roku 2000 byla převedena veškerá těžba z obou lokalit na skipovou jámu ČSA 

3, a tím i na jednu úpravnu v lokalitě Jan Karel.[9] 

V letech 2006 a 2007 byly postupně zlikvidovány povrchové provozy Doubravy, 

zasypány její jámy Bettina a Doubrava II. a odstřeleny jejich těžní věže. V následujících 

letech byla realizována technická likvidace zbylých objektů areálu, včetně zásypu jámy 

Eleonora. Tyto práce byly ukončeny v roce 2011.[9] 

1. dubna 2008 došlo ke sloučení Dolu ČSA se sousedním Dolem Lazy, čímž 

vznikla vnitřní organizační jednotka OKD, a.s., Důl Karviná. Oba sloučené původní doly 

jsou dnes vedeny jako lokality.[9] 

3 DULNĚ GEOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA OBLASTI, 

VYMEZENÍ 1. KRY 40. SLOJE 

1. kra 40.sloj se nachází ve východní části dobývacího prostoru Doubrava  

u Orlové. Tato kra je ohraničena s 2. krou ze západní strany, ze severní průběhem  

Doubravského zlomu, východní hranice je tvořena Hlubinskou poruchou a jižní tvoří 

základna 1 4000A. 



David Kaczur : Návrh technologie přípravy porubu 1 4088 s.l. lokality ČSA Dolu Karviná 

 

                                                                                                                              

2013                                                                                                                                     4 
 

Vrstvy v této oblasti mají úklon  ve směru severním až severovýchodním  

o velikosti 5° až 10°. Kontaktní nadloží 40. sloje je tvořeno vrstvou prachovce o mocnosti 

cca 150 až  800 cm (její mocnost se zvětšuje směrem k severu), nad touto vrstvou se 

nachází nebilanční sloj Prokůpek, která je podle vývinu  velmi nepravidelná, dále následují  

vrstvy různorodých pískovců  o průměrné mocnosti cca  45 m. Následuje 39. sloj, ta byla  

částečně vydobyta. Nad touto vydobytou slojí se  dále nachází  20 m až 40 m mocná vrstva 

pískovců a následuje vydobytá 37. sloj. Kontaktní podloží 40. sloje je tvořeno  prachovcem 

s vysokým podílem křemene. Pod touto vrstvou  pak pokračují prachovce až písčité 

prachovce.[5]  

 Ve  40. sloji se místy vyskytuje proplástek, tvořen prachovcem o mocnosti  až 

 0,6 m. V jižní části bloku budoucích porubů 1 4088 a 1 4090 byla během  přípravných 

prací zjištěna tektonika, která představuje pokles  o výšce  2,5-4,7m a erozi stropu.  

V průběhu přípravných a dobývacích prací porubu 1 4068 a 1 4070 byla také ověřována  

vrty  celková mocnost sloje, která se pohybuje v rozmezí 5,6 m až 8,6 m.[5] 

4 HYDROGEOLOGIE, PROTIOTŘESOVÁ PREVENCE 

4.1 Hydrogeologické hodnocení a opatření k odvodnění pro poruby 

14088  

Budoucí  porub 1 4088  se nachází ve východní části 1.kry  dobývacího prostoru 

Doubrava  závodu ČSA  a bude dobýván ve spodní lávce 40.sloje. Tento porub je proto 

vymezen také výrubem porubu ve vrchní lávce stejné sloje. Porub 1 4068  

ve vrchní lávce byl vymezen na západě polohou bývalého porubu č 1 4066, na severu 

průběhem tektonické poruchy Doubravský zlom, na východě polohou porubu 1 4070   

a na jihu základnou 1 4000A.[5] 

  Pro poruby dobývané ve vrchní lávce byl vypracován a realizován projekt 

hydrogeologicko-bezpečnostích opatření, který řešil odvodnění nadložních stařin  39.sloje. 

Z důvodu stálého přítoku, který byl lokalizován  z oblasti Doubravského zlomu, který byl 

odhadován na cca 50 l/min. Během dobývání porubů došlo k postupnému zatápění 

závalových prostor a po zastavení porubu č.1 4070 , z důvodu geomechanického jevu, také 

k zatopení samotného porubu.[5] 
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  Proto pro likvidaci porubu č.1 4070 bude nutné odčerpat vodu na úroveň spodní 

úvratě, což je nejnižší přístupné místo v této oblasti. Po odčerpání vody z porubu bude ve 

stařinách porubů 1 4068 a 1 4070 dle vrstevnic, nahromaděno cca 125 000 m
3
 vody. Pro 

přípravu porubu 1 4088 jsou odhadována tato staničení zatopení. ( Příloha č.1) 

Porub č.1 4088   - ražba č. 1 4077 – od st.495m. 

                           - ražba č. 1 4078 – od st.200m 

                           - ražba č. 1 4088 – v celé délce 

Uvedená staničení jsou orientační a závisí na časovém rozpoložení ražeb během 

přípravy porubních bloků ve spodní lávce. Zahájení provozu jednotlivých porubů bude 

možné až po odčerpání stařinné vody.[5]  

Na všech ražbách bude  nutno klást odpadní potrubí o průměru 100 mm  

a v oblasti  instalovat čerpací systém s dostatečnou kapacitou.  

4.2 Zařazení oblasti z hlediska prognózy, protiotřesová opatření 

Část horského masívu, ve které budou probíhat příprava a dobývání jsou zařazena 

jako nebezpečná otřesy. Ražba úvodní chodby 1 4078 a výdušné chodby 1 4077 bude  

 z části vedena pod výrubem porubu č.1 4068 ve 40.sloji v.l., to znamená, že tyto práce 

budou probíhat v 1. stupni nebezpečí otřesu. Úseky ražeb, které budou situovány mimo 

tento výrub, budou vedeny ve 3. stupni nebezpečí otřesu, kromě míst, ve kterých bude 

mocnost sloje menší než 1,2 m, bude ražba vedena v 1. stupni nebezpečí otřesu. Prorážka 

14088 bude vedena taktéž pod výrubem vrchní lávky, proto bude vedena v 1. stupni 

nebezpečí vzniku otřesu. Pro práce bude zpracován projekt protiotřesových opatření  

a součástí technologických postupů bude "Zvláštní opatření proti otřesům", který stanoví 

potřebná opatření, jako jsou aktivní,  pasivní a průběžné prostředky protiotřesové 

prevence.[7] 

5 NÁVRH TECHNOLOGIE RAŽENÍ CHODBY 14077 A 14078                                         

Předpokládaná délka budoucí výdušné chodby bude 650 m. Ražba bude úpadního 

vedení s generálním úklonem -3,3°.  Ražba výdušné chodby 1 4077 bude započata ve 

staničení 68-76 m odbočením z již vyražené chodby 1 4027. Bude provedeno podbudování 
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stávající výztuže a odbočení  do směru severovýchodního. Po 30 m bude proveden 

směrový zlom do směru severního. Ražba směrem severovýchodním a severním bude 

vedena pod stropem sloje č.40 v délce 50 m. Poté bude pokračovat  nadále ve směru 

severním, kdy bude vedena úpadně s klesáním -12° tak, aby v místě podchodu hrany 

vydobytého porubu  1 4068 zůstala bezpečnostní mocnost uhelné lávky ve stropě min. 2 m. 

Ve vzdálenosti cca 10 m před předpokládanou hranou výrubu bude probíhat ověřování 

polohy kanálu pomocí ověřovacích vrtů. Dále bude ražba vedena tak, aby ve vzdálenosti 

10 m za hranou výrubu byla mocnost bezpečnostní lávky uhlí ve stropě chodby min. 0,5 m.  

Tato bezpečnostní lávka se bude držet v celé délce ražby chodby 1 4077.   

 Z důvodu možného nežádoucího propadnutí ponechané bezpečnostní lávky 

uhelné sloje ve stropě, bude prováděno pro zajištění kompaktnosti a pevnosti této lávky 

zavrtávání a lepení sklolaminátových kotevních tyčí Rockbolt. Ve směru ražby se nachází 

ve staničení 185-210 m tektonická porucha, která byla ověřena při dobývání porubu 1 4068 

a jedná se výskok o amplitudě více jak 2 m.  

Předpokládaná délka budoucí úvodní chodby je 610 m. Ražba bude probíhat  

v úpadním vedení s generálním úklonem -5°.  Bude sloužit jako chodba pro provoz  

a odtěžení rubaniny z budoucího porubu 1 4088 a pro výkliz technologie po dokopání 

zmíněného porubu. Její ražba bude započata odbočením do směru severozápadního  

a podbudováním stávající výztuže  ve staničení 100 m z již vyražené chodby 1 4028I. Po 

vyražení 15 m bude proveden směrový zlom, který změní směr ražené chodby na severní. 

V délce 40 m bude ražba vedena pod stropem 40. sloje, od staničení 40 m bude ražba 

vedena s klesáním -12° tak, aby v místě podchodu hrany výrubu vrchní lávky staničení cca 

60 m, zůstala bezpečnostní lávka uhlí min.2 m. Za hranou výrubu se úklon ražené chodby 

změní dle ODMG tak, aby ve staničení 85 m zůstala bezpečnostní lávka uhlí ve stropě  

o mocnosti 0,5 m. V průběhu ražby ve staničení 200 - 220 m se nachází tektonická 

porucha. Jedná se výskok o amplitudě více než 3 m. Pro zpevnění ponechané bezpečnostní 

lávky uhlí ve stropě,stejně jako u ražby výdušné chodby, bude prováděno lepení 

sklolaminátových tyčí Rockbolt.  
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5.1 Volba výztuže 

Mocnost spodní lávky sloje č.40 byla v průběhu dobývání porubu 14068 

ověřována vrty a pohybuje se v průměru 3,3 m. [6] Z toho vyplývá i použití výztuže, která 

by měla zajišťovat dostatek prostoru pro dopravu materiálu a umístění strojního zařízení, 

co nejmenší přibírku průvodních hornin, která způsobuje prodlužování pracovního cyklu  

a tím zpomalení  přípravy budoucího porubu a zvyšování nákladů na jeden metr vyražené 

chodby. Pro volbu výztuže je také důležitá účelovost chodby. Jedná se budoucí výdušnou 

třídu porubu, s životností maximálně jeden rok, proto bude výztuž provedena  

v nehořlavé, obloukové, ocelové výztuži  hmotnostního profilu TH 29 kg/m.  

Ražba 1 4077 bude započata a vedena až do vzdálenosti  10 m za hranu výrubu  

v profilu SP14, z důvodu zachování průřezu chodby. Odbočení z chodby 1 4027 směrem 

severovýchodním a směrový zlom ve směru severním bude z důvodu  zachování průřezu 

pro dopravu materiálu a prostoru pro instalaci přesypových stolic pásových dopravníků  

provedena v profilu SP 16. Samotná ražba vedená pod ponechanou bezpečnostní lávkou 

uhelné sloje, tj. 10 m za hranou výrubu bude ražena v profilu  SP 12. ( Příloha č.2, 2a) 

Ve staničení cca 610m - 640 m bude provedena komora pro montáž 

mechanizované výztuže. Tato komora bude vyražena v profilu SP 16 a stabilita výztuže 

bude zvýšena svázáním obloukové výztuže pomocí 2 tahů  rovin ve stropní části a po 

jednom tahu na bocích výztuže. 

Budoucí úvodní chodba, bude sloužit pro odtěžení horniny prostřednictvím 

pásových dopravníků z porubu a pro zajištění dostatečného průřezu pro proudící úvodní 

čerstvé větry. Životnost této chodby a dokopání porubu se plánuje v horizontu jednoho 

roku. Po dokopání porubu a při jeho následné likvidaci bude probíhat po úvodní chodbě 

výkliz porubového komplexu a strojního vybavení. To jsou důvody, které ovlivňují volbu 

výztuže. Pro zajištění chodby tedy bude použita oblouková ocelová výztuž, stejného 

hmotnostního profilu jako u výdušné chodby. 

 Vstup do spodní lávky respektive odbočení do směru severozápadního z již 

vyražené chodby 14028I  bude proveden v profilu výztuže SP 19. Délka ražby v tomto 

profilu se změní až po provedení druhého směrového zlomu, který ražbu vytočí ze směru 

severozápadního na směr severní a ten je již definitivním pro ražbu této chodby. Za 

druhým zlomem, který je stanoven ve staničení 15 - 20 m nadále pokračuje v profilu SP19 
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z důvodu umístění pohonu budoucího pásového dopravníku. Od staničení 30 m se změní 

profil ražené chodby na SP 16, který bude dodržen do staničení cca 85 m, který je ve 

vzdálenosti 20 m za hranou výrubu. V tomto staničení se změní průřez chodby použitím 

výztuže SP 14, který bude zajišťovat ražbu do konečného staničení, kromě místa staničení 

budoucího pohonu pásového dopravníku ve vzdálenosti 300 m za druhým směrovým 

zlomem se chodba v délce 10 m vyrazí v profilu SP 19. ( Příloha č.3, 3a) 

 

5.2 Hustota budování 

Hustota budování výztuže je stanovena výpočtem dle postupu pro dimenzování 

podpěrné výztuže dlouhých důlních děl v podmínkách OKD a.s.. Hustota budování 

výdušné chodby je stanovena od staničení 0-110 m na 0,5 m. Od staničení 110 m bude 

ražba vedena pod výrubem s hustotou budování 0,8 m.  

Hustota budování úvodní chodby se shoduje s hustotou budování výdušné 

chodby. Budování od staničení 0 - 85 m je stanovena dle výpočtu na hodnotu 0,5 m a po 

zbytek ražby bude ražba vedena s hustotou 0,8 m. 

V případech zvýšených tlaků v již vyražených částech chodeb, které se mohou 

projevovat na ocelové výztuži ve formě pokřivení, prasknutí v místě ohybu či prasknutí 

spojovacích prvků, dále se mohou projevit jako zmenšení průřezu důlního díla  

tzv. bubřením počvy, bude nutno výztuž zesilovat buď zvýšením hustoty budování nebo 

stavbou dřevěných stojin mezi dřevěné pražce či respy na počvě a dřevěných resp pod 

stropem důlního díla. Maximální zabírka při rozpojování je 1,3 m. Při zhoršených 

stropních podmínkách, ale také při nesoudržnosti a propadávání bezpečnostní lávky uhlí ve 

stropě důlního díla, je nutné snížit zabírku na 0,7 m. 

 Jako prevence proti propadávání bezpečnostní lávky uhlí ve stropě důlního díla, 

bude prováděno prolepení lávky injektážními vrty zajištěnými kotvícími  tyčemi Rockbolt. 

Systém Rockbolt se používá jako ztracené soutyčí, kdy svorníková tyč zůstává ve vrtu při 

vrtání i při injektážních pracích. Jejich délka může být různá. Vzhledem  

k mocnosti ponechané bezpečnostní lávky, která je 0,5 m, budou zavrtány tyče délky 3 m  

s hustotou 0,5 m od sebe podél celé délky stropního oblouku obloukové výztuže. Po 

zavrtání každé tyče bude provedena injektáž, kde jako injektážní medium se použije 
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injektážní pryskiřice Bevedol - Bevedan. Po zalepení první tyče pracovníci pokračují  

s dalšími zajišťovacími tyčemi. Takto zajištěná bezpečnostní lávka uhlí zajistí postup čelby 

na 2 m a poté bude nutno přistoupit k další injektáži takovým způsobem, aby nové vrty 

byli umístěny šachovitě od předchozího vrtání. 

5.3 Pažení výztuže 

Pažení výztuže bude provedeno v celé délce ražby úvodní i výdušné chodby jako 

nehořlavé. Pažící materiál musí mít dostatečnou pevnost a musí zajistit, aby hornina 

nepropadávala do prostoru ražené chodby. Na stropní oblouk bude použita stropní síťovina 

typu DEMEX o rozměrech 1000 x 500 mm s okatostí 50 x 50 mm. Na bocích chodby bude 

použita boční síťovina typu MIDO-L o rozměrech 1200 x 800 mm s okatostí 100 x 50 mm. 

5.4 Způsob rozpojování 

Při ražbě chodby 1 4077 a 1 4078 ve sp.l. 40.sloje bude z důvodu nižší mocnosti 

sloje a ponecháním bezpečnostní lávky uhlí ve stropě prováděna přibírka průvodních 

hornin. Mocnost přibírky průvodních hornin se při ražbě výdušné chodby bude průměrně 

pohybovat okolo 1,0 m. Při ražbě úvodní chodby bude tato přibírka průvodních hornin 

větší z důvodu větších rozměrů výztuže a bude se pohybovat okolo 1,3 m. 

 Tyto průvodní horniny jsou bezprostředně pod slojí č.40 tvořeny prachovcem  

s vysokým obsahem křemene, dále pokračují prachovce až písčité prachovce. Z tohoto 

důvodu jsou tyto průvodní horniny zařazeny do III. kategorie hornin z hlediska zapálení 

směsi vzduchu s metanem a rozpojování průvodních hornin bude prováděno za podmínek 

stanovených dle Směrnice ředitele č.1/2011.[2] 

 Předpokládaná pevnost rozpojovaných hornin se pohybuje v rozmezí 50-70 MPa. 

Navrhovaným způsobem rozpojování je razící kombajn AM50/132. Tento razící kombajn 

se smí používat k ražbě ve středně tvrdých horninách do pevnosti hornin 80 MPa. Je 

vhodný do profilů obloukových či lichoběžníkových, do úklonu max.  
 
 16°.[1] 

 Pokud při ražbě samotné dojde ke změně podmínek co se týče pevnosti 

průvodních hornin nad 80 MPa, je nutno z důvodu většího opotřebení řezných nástrojů při 

jednotlivých zabírkách, provádět rozpojování průvodních hornin pomocí trhací práce. 
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5.5  Postup proti zapálení metanovzdušné směsi 

Rozpojování hornin II. a III. kategorie smí být prováděno za předpokladu, že                                                                                                                             

průměrná koncentrace metanu v raženém důlním díle nepřekračuje 0,5%  

a průměrná rychlost větrního proudu ( v profilu raženého důlního díla mimo úsek       

překrytí hlavního a vedlejšího lutnového tahu) je min. 0,5  m·s
-1

.[2] 

V případě vyšší koncentrace metanu než 0,5 % nebo nižší průměrné rychlosti 

větrního proudu než 0,5 m·s
-1

 v raženém důlním díle, je rozpojování hornin II. a III. 

kategorie kombajny zakázáno.[2] 

V případě větrání raženého důlního díla separátním větráním sacím bude přídavné 

větrací zařízení na čelbě zajištěno vzduchovým ventilátorem průměru 315 mm nebo 

vzduchovým ejektorem typu EVL 315.[2] 

Stálá kontrola koncentrace metanu v raženém důlním díle v případě sacího 

separátního větrání bude zajištěna čidlem kontinuálního sledování metanu umístěným  

10 cm pod nejvyšším bodem výztuže, v místě nejvyšších zjišťovaných koncentrací metanu, 

ve vzdálenosti do 3,0 m od čelby a ve větší vzdálenosti než 0,5 m před ústím sacího 

lutnového tahu a  dále čidlem kontinuálního sledování metanu ve výšce 2,0 m nad počvou 

a ve vzdálenosti do 2,0 m od posledního TH na čelbě, na opačné straně profilu důlního díla 

než je přídavné větrací zařízení.[2] 

 

5.6 Protipožární opatření při rozpojování hornin II. a III. kategorie v 

raženém důlním díle 

Důlní požární vodovod v důlních dílech s provozem razících kombajnů musí být            

ukončen odbočkou s hydrantem, která nesmí být ve větší vzdálenosti než 40 m od čelby.[2] 

V blízkost odbočky musí být umístěna v hadicová skříň. Délka hadic musí 

umožnit zásah na čelbě.[2] 

Jestliže je kombajn vybaven pouze vnějším postřikem, musí být přívod vody od 

hydrantu důlního požárního vodovodu trvale prodloužen ke stanovišti kombajnéra 

hadicovým tahem o minimální světlosti JS 50 a ukončen proudnicí. Pro možnost 

okamžitého zásahu musí být hadicový tah zavodněn.[2] 
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V blízkosti razícího kombajnu musí být umístěno nejméně 5 ks ručních hasících 

přístrojů. Tím není dotčen požadavek na vybavení hasebními prostředky pro zásah na 

elektrických zařízeních.[2] 

5.7 Naložení a odtěžení horniny 

Pro naložení horniny při ražbě úvodní i výdušné chodby bude použit klepetový 

nakladač razícího kombajnu AM50/132. Vynášecím dopravníkem kombajnu bude hornina 

dopravena na pásový mezidopravník, který je součástí razícího komplexu, odtud potom na 

chodbové pásové dopravníky. Pro odtěžení horniny pro ražbu úvodní a výdušné chodby 

navrhuji toto řešení. 

Odtěžení při ražbě výdušné chodby bude vedeno po chodbě 1 4077, 1 4027  na 

základnu 1 4000A. Při ražení výdušné chodby bude zapotřebí instalovat pásové 

dopravníky, jejich přesné umístění bude upraveno podle místních podmínek a úklonu 

ražby. První pásový dopravník TP 630/1000 bude nainstalován na chodbě 1 4027 na 

pravém boku důlního díla ve směru ražby a jeho délka bude 80m. Druhý pásový dopravník 

TP 630/1000 bude instalován na chodbě 1 4077 na levém boku důlního díla. Jeho délka 

bude 30m. Další pásové dopravníky budou instalovány na levém boku důlního díla  

v počtu,  který bude upřesněn v průběhu ražby. Maximálně se bude jednat o tři pásové 

dopravníky TP 630/1000. 

Odtěžení horniny při ražbě úvodní chodby bude zajištěno třemi pásovými  

a jedním hřeblovým dopravníkem po chodbách 1 4078 a 1 4028I. Odtěžení z budoucího 

porubu bude vedeno po této úvodní chodbě a z důvodu úspory práce a nákladů při 

demontáži pásové konstrukce po vyražení chodby a montáži pásové konstrukce pro 

budoucí porub, se již při ražbě této chodby bude klást pásová konstrukce šíře 1200 mm, 

která bude použita pro zmiňovaný porub.  

První pohonná jednotka pásového dopravníku TP 630/1000 při ražbě úvodní 

chodby bude instalována na již vyražené chodbě 1 4028I na pravém boku díla ve směru 

ražby.  Z důvodu krátké vzdálenosti chodby v úseku mezi dvěma směrovými zlomy  

v severozápadním odbočení nebude použit pásový dopravník, ale jako druhý v pořadí 

zajistí odtěžení hřeblový dopravník THD 700S umístěný na pravém boku důlního díla. 

Třetí pohonná jednotka bude provozována za druhým směrovým zlomem a čtvrtá ve 
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staničení 300 m, pro kterou byl proveden výklenek rozšířením profilu důlního díla z profilu 

SP 14 na SP 19. Obě jednotky budou typu 630/1000 s umístěním  na pravé straně chodby. 

Všechny pohonné jednotky, kromě THD 700S se před nájezdem porubu  vymění za 

pohonné jednotky TP 1200. 

5.8 Doprava materiálu 

Doprava materiálu na provozovaná pracoviště bude řešena prostřednictvím 

závěsné dráhy a závěsných lokomotiv. Navrhuji v průběhu ražby výdušné chodby klást  

v pravé části profilu důlního díla ve směru ražby a u úvodní chodby v levé části ražené 

chodby závěsnou dráhu ZD24D/130, která v součinnosti se závěsnými lokomotivami bude 

zajišťovat dopravu potřebného množství materiálu pro vystrojení důlního díla, ale také 

materiálu pro zajištění bezpečnosti práce a provozu. 

 Při hustotě budování 0,5 m bude kladena ZD24D o délce l = 2,0 m, při hustotě 

budování 0,8 m bude použita ZD24D o délce l = 1,6 m. Odbočení z chodby 14027, 14028I 

a směrové zlomy budou provedeny z obloukových sekcí ZD24D. Závěsná dráha musí být 

kladena tak, aby nevytvářela jak horizontální, tak vertikální zlomy. Přitom musí být 

minimálně každých 30 m ukotvena proti nežádoucímu pohybu o bok důlního díla. 

5.9 Větrání 

Pro odvětrání pracoviště do vzdálenosti 5 m od zaústění může být využito 

průchodního větrního proudu, pokud nebudou překročeny povolené koncentrace 

škodlivých plynů v ovzduší, a nebudou-li  tvořeny metanové vrstvy. Jelikož jsou ražby 

započaty v již vyražených, neproražených důlních dílech, budou tato pracoviště, již ve fázi 

vybavování a přípravy odvětrávány separátním větráním. Z důvodu zvolené technologie 

rozpojování hornin pomocí razícího kombajnu, bude toto separátní větrání pro ražbu 

úvodní i výdušné chodby vedeno sacím způsobem.[6] 

 Hlavní ventilátor pro ražbu výdušné chodby bude umístěn na základně 1 4000A 

tak, aby nebyl blíže než 5m od zaústění neproraženého důlního díla směrem k chodbě  

1 4018. Hlavním ventilátorem umístěným v PVP lze odvětrávat až 400 m neproraženého 

důlního díla. Jelikož délka připravované chodby dosahuje 650 m, bude nutno do lutnového 

tahu vřadit dvojici výpomocných ventilátorů. Tyto dvojice ventilátorů budou umístěny ve 
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staničení 330 m a 530 m. Budou to vzduchoelektrické ventilátory typu VPAK 630 nebo 

APXK 630, provozované na elektrickou energii a při překročení nastavené meze 

koncentrace metanu, či přerušení chodu úvodního ventilátoru, dojde k samočinnému 

přepnutí na energii vzduchovou. Z tohoto důvodu musí být každý ventilátor trvale připojen 

k rozvodu tlakového vzduchu. Ventilátory budou vybaveny zařízením pro dálkové 

sledování chodu ventilátorů na místo stálé obsluhy.[6] 

 Hlavní ventilátor pro ražbu úvodní chodby bude umístěn také na chodbě  

1 4000A, ve vzdálenosti 5 m od zaústění ražené chodby směrem k chodbě 1 4077. Dle 

předpokladu délky ražby, která je 610 m musí být také do lutnového tahu vřazeny dvojice 

ventilátorů, které budou ve staničeních 300 m a 500 m. Obě dvojice ventilátorů budou 

stejného typu a provedení jako u dvojic v lutnovém tahu budoucí výdušné chodby.[6] 

Oba hlavní ventilátory budou vybaveny tlumiči hluku, skrápěcím zařízením pro 

snížení prašnosti a zařízením ke sledování chodu ventilátoru se signalizací vyvedené na 

stanoviště stálé obsluhy. Hlavní ventilátory jsou elektrické a v případech jejich náhlého či 

plánovaného vypnutí z důvodu poruchy, opravy či údržby musí být zajištěna nepřetržitost 

chodu separátního větrání jinými ventilátory. Proto budou na lutnové tahy napojeny 

záložní ventilátory, které budou provozovány pomocí energie stlačeného vzduchu  

a spuštěny při zastavení hlavních ventilátorů. Pro samotnou ražbu úvodní a výdušné 

chodby, bude zpracován projekt separátního větrání, který stanoví druh a průměr luten, 

způsob zavěšení a utěsnění, umístění pomocných ventilátorů v lutnovém tahu a rozmístění 

čidel kontinuálních analyzátorů.[6] 

5.10 Rozvody energií 

Pro zajištění bezpečnosti práce a provozu, pro zařízení pracující s energií 

stlačeného vzduchu, pro možnost čerpání důlních vod a pro zajištění vhodných 

mikroklimatických podmínek na pracovištích, navrhuji klást tyto potrubní řády pro 

rozvody energií. 

Při ražbě úvodní tak výdušné chodby bude kladen rozvod tlakového vzduchu. 

Potrubí, které bude prostředkem pro dopravu stlačeného vzduchu o průměru 100 mm bude 

každý kus zavěšen na bok důlního díla pomocí řetězu průměru 6 mm. Každých 50 m bude 

provedena odbočka s vývodem a ventilem průměru 50 mm, pro možnost napojení zařízení 
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na tlakový vzduch. Na ústí výdušné tak úvodní chodby se v rozvodu potrubí stlačeného 

vzduchu umístí odvodňovací prvek. Při ražbě úvodní chodby 1 4078 se potrubí umístí na 

levý bok chodby a při ražbě výdušné chodby 1 4077 na pravý bok chodby. 

Dále při obou ražbách bude kladeno potrubí průměru 100 mm pro rozvod požární 

vody. Každý kus potrubí se zavěsí na řetěz průměru 6 mm na bok ražené chodby.  

V případě úvodní chodby je potrubí na levém boku a v případě výdušné chodby na pravém 

boku důlního díla. Rozvod požární vody musí mít každých 40 m, v místech instalovaných 

pohonů pásových dopravníků a na konci potrubního řádu vřazeny vývody s 2" ventily 

opatřeny C objímkami pro napojení požárních hadic v případě mimořádné události. 

K zajištění dopravy čerpané důlní vody se bude klást odpadní potrubí průměru 

100 mm. Každý kus odpadního potrubí musí být zavěšen na řetězu průměru 6 mm na 

levém boku u výdušné chodby a na pravém boku úvodní chodby. Jelikož se při ražbě 

budoucí úvodní i výdušné chodby počítá s odvodňovacími pracemi, které budou mít za 

úkol vyčerpat značné množství vody, budou se klást dva potrubní odpadní tahy u úvodní 

chodby. Pokud bude zajištěna dostatečná kapacita odpadního potrubí po trase k čerpací 

stanici na 11. patře lokality ČSA tj. cca 2000 l·min.
-1

,bude i výdušná chodba vystrojena 

dvěma tahy odpadního potrubí.
 

Bezpečnostní potrubí průměru 100 mm, bude kladeno u výdušné chodby na levém 

boku chodby a u úvodní chodby na pravém boku. Každý kus potrubí musí být zavěšeno na 

řetězu průměru 6 mm. 

Ve fázi přípravy porubu předpokládám z důvodu dosavadních zkušeností při 

hornických činnostech prováděných v této oblasti, nasazení umělého chlazení důlních 

větrů. Při ražbě úvodní a výdušné chodby se budou klást dva tahy klimatizačního potrubí. 

První hlavní větev je vedena s izolací a vratná větev je bez izolace. Potrubí má průměr  

100 mm a každý kus bude zavěšen na řetězu průměru 6 mm ve výšce 2 - 2,5 m nad 

počvou. U výdušné chodby na pravém boku důlního díla a u úvodní chodby na levém boku 

ražené chodby. 
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5.11 Odvodnění předpolí ražby 

Před započetím dobývání porubů 1 4068 a 1 4070 v oblasti 1. kry, byly stařiny 

vydobytých porubů 39. sloje odvodněny podle zpracovaného projektu pro odvodnění. Po 

vydobytí vrchní lávky porubů 1 4068 a 1 4070  došlo k zatopení  stařin  již zmiňovaných 

porubů. Odvodnění stařin vrchní lávky 40.sloje bude problematičtější než odvodnění stařin 

39. sloje. Sloje v oblasti 1. kry jsou téměř vydobyty a 40. sloj této oblasti je poslední 

dobývanou slojí v oblasti 1. kry. V podloží se již neplánuje žádná hornická činnost. Při 

pracích probíhajících v blízkosti vodonosných horizontů bude zapotřebí zajistit odčerpání 

velkého množství vody. Z tohoto důvodu je nutné instalovat výkonný čerpací systém, který 

bude schopen tuto vodu vyčerpat.[5] 

 Z této oblasti byla již částečně stařinná voda vyčerpána. Čerpací práce probíhaly 

při ražbě kanálu pro výkliz mechanizované výztuže z dokopaného porubu 1 4070, jehož 

postup byl ukončen v průběhu dobývání, vznikem důlního otřesu. Tento porub se nachází 

východně od připravovaného porubu, ve vrchní lávce budoucího, sousedního porubu  

1 4090. Voda byla odčerpána do místa spodní úvratě zmiňovaného dotěženého porubu. Dle 

vrstevnic byla určena hladina a staničení zatopení v této oblasti pro ražby připravovaného 

porubu 1 4088. Dle výpočtu bylo stanoveno množství vody ve stařinách vydobytých 

porubů, které bude nutno vyčerpat a činí 125 000 m
3
. 

Doba a způsob odvodnění oblasti je vázána na časovém rozpoložení ražeb 

výdušné chodby 1 4077 a úvodní chodby 1 4078. Pokud ražby obou chodeb začnou 

současně, je jisté, že k přiblížení k vodonosnému horizontu dojde v případě ražení úvodní 

chodby dříve než u ražby výdušné chodby a pokud se podaří s postupující ražbou úvodní 

chodby vyčerpat 58000 m
3
 vody, pro ražbu výdušné chodby bude již předpolí odčerpáno. 

Pokud se nepodaří množství vody vyčerpat, odvodňovací práce budou probíhat na obou 

čelbách. Z toho důvodu musí být zajištěn dostatečný průřez odpadního potrubí v místech, 

kde se budou oba výtlačné systémy odvodňovaných čeleb spojovat, nebo bude muset být 

stanovena jiná trasa čerpání pro každou čerpací větev. Odvodňovací práce ze strany 

výdušné chodby budou pokračovat i v navazující ražbě prorážky. V obou případech se 

odvodňovací práce budou týkat navrtání zajišťovacích odvodňovacích vrtů, které po 

vysílení přítoku zajistí postup čelby do určité vzdálenosti, která musí být taková, aby nebyl 

překročený ponechaný bezpečnostní ochranný pětimetrový celik. 
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5.12 Způsob vrtání 

 

Zajišťovací odvodňovací vrty budou vrtány cca 0,8 m od počvy v prostoru 

pravého boku ražené chodby. Jejich úklon od horizontální a vertikální osy bude takový, 

aby byl po odčerpání vody zajištěn maximální postup čelby. 

 

Obr. 1 Vrt do předpolí ražené chodby 

Vrty budou směřovat do nadloží budoucího předpolí ražené chodby. Ústí vrtu 

bude zajištěno zacementovanou úvodní kolonou ocelových pažnic a uzavírací armaturou 

pro zastavení a omezení velikosti přítoku z vrtu ( obr. 1). 

5.13 Způsob odčerpání vody 

Pokud k odvodňovacím pracím bude docházet pouze z místa ražení budoucí 

úvodní chodby, pro provoz budoucího porubu 14088 bude zapotřebí vyčerpat 125 000 m
3
 

vody. Výpočtem jsem stanovil, při generálním úklonu chodby v zatopeném úseku, který je 

-3°počet odvodňovacích vrtů, které bude nutno realizovat. Jedná se o 27 odvodňovacích 

vrtů, u kterých bude nutno vyčerpat množství vody stanovené výpočtem ( obr. 2). Každý 
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vrt bude provrtán v místě, kde hladina zatopení bude cca 0,8 m. Celková výška hladiny 

zatopení v nejnižším místě ve staničení 610 m je 22 m.  

 

Obr.2 Množství vody v jednotlivých vrtech 

Výpočet výšky hladiny v místě provrtání. 

α = generální úklon chodby 

h1 = výška hladiny v místě provrtání 

l = délka zatopení chodby u kontaktu vrtu 

      
  

 
 ,        h1 = sin α · l = sin 3°· 15 = 0,8 m 

Výška hladiny v místě provrtání při generálním úklonu je 0,8 m. 

Výpočet počtu vrtů. 

p = počet vrtů 

h = max. výška zatopení v řezu 

h1 = výška hladiny v místě provrtání 
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p = 
 

  
 = 

  

   
 = 27 

Počet vrtů v celkové délce zatopení je 27. 

Výpočet plochy zatopení v podélném řezu chodbou. 

S = celková plocha zatopení v podélném řezu chodbou 

h = max. výška zatopení v řezu 

l1 = celková délka zatopení chodby v řezu 

S = h · l1 · 
 

 
 = 22 · 410· 

 

 
 = 4510 m

2 

Celková plocha zatopení v podélném řezu je 4510 m
2
. 

Výpočet šířky zatopení s daným objemem a plochou v řezu. 

V = celkový objem vody (stanoveno z přílohy č.1) 

S = plocha zatopení v řezu 

d = šířka zatopení  

V = S· d,       d = 
 

 
 = 

      

    
 = 27,7 m. 

Šířka zatopení s objemem 125 000 m
3
 a ploše 4510 m

2
 je 27,7 m.  

Výpočet dílčí délky zatopení a její střední hodnoty. 

v = dílčí délka zatopení 

vs = střední hodnota dílčí délky zatopení 

l1 = celková délka zatopení chodby v řezu 

p = počet vrtů 

v = 
  

 
 = 

   

  
 = 15 m 

vs = 
 

 
 = 

  

 
 = 7,5 m 

Dílčí délka zatopení je 15 m a její střední hodnota je 7,5 m. 

Výpočet objemu vody v prvním vrtu. 

V1 = objem vody v prvním vrtu 
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h1 = výška hladiny v místě provrtání 

l1 = celková délka zatopení chodby v řezu 

v1 = střední hodnota dílčí délky zatopení 

d = šířka zatopení 

V1 =h1 ·         · d = 0,8·           · 27,7 = 8919 m
3 

Objem vody v prvním vrtu s generálním úklonem chodby je 8919 m
3
. 

Další výpočty objemu vody v následujících vrtech, vycházejí z dílčí délky 

zatopení a jejich střední hodnoty každého z vrtu, výšky hladiny zatopení a šířky zatopení. 

Vyčerpat takové množství vody se nepodaří během několika hodin, ale budou to 

dlouhodobější časové odvodňovací práce. U jednotlivých vrtů se při nasazení výkonného 

čerpacího systému, budou práce provádět i v horizontu několika dní. Doba čerpání byla 

stanovena, při čerpání průměrného množství vody 1000 l·min.
-1

 na 2083 hod. to je 87 dní. 

 

Obr.3 Doba čerpání jednotlivých vrtů při výkonu 1000 l·min.-1 
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Pro odvodňovací práce probíhající se stanoveným výkonem čerpání a pro 

množstvím vody, které se ve stařinách nachází bude nutno nainstalovat výkonný čerpací 

systém, který tyto požadavky bude schopen splnit ( Tab.č. 1).  

druh typ čerpadla množství výtlak výkon 

ponorné 
Flyght 

BS2201.430HT 
720-3720 ( l/min) 0 - 85 m 37 kW 

odstředivé V-D Sigma 200-700 ( l/min) 0 - 150 m 23,5 kW 

ponorné KDFU - 80 max. 480 (l /min) max. 17,6 m 3,55 kW 

Tabulka č.1  Provozní hodnoty čerpadel 

Již ve fázi vystrojování důlního díla při ražbě úvodní chodby bude nutno klást dva 

tahy odvodňovacího potrubí. Na první potrubní tah bude napojeno hlavní čerpadlo , které 

bude čerpat přítok z vrtu po provrtání do stařin. Po odčerpání vody nedojde k vysílení vrtu 

z důvodu stálého přítoku do oblasti, který činí cca 50 l·min.
-1

. Pro čerpání takového přítoku 

množství vody je hlavní čerpadlo příliš výkonné, proto bude na druhý potrubní tah nasazen 

druhý čerpací systém, který bude v provozu za současné ražby chodby. 

Jako hlavní čerpadlo navrhuji ponorné čerpadlo Flyght BS2201.430 HT. Toto 

čerpadlo po navrtání přítoku z vrtu bude umístěno na čelbě ražené chodby, zavěšeno nízko 

nad počvou. Voda z vrtu bude vypouštěna  na počvu a po zatopení části čelby bude hlavní 

čerpadlo tuto vodu čerpat. Zatopení musí být takové, aby nebyl znemožněn přístup k vrtu 

pro možné zastavení.  

Při dosažení stálého přítoku z vrtu, které se bude pohybovat okolo 50 l·min.
-1

, 

bude hlavní čerpadlo odstaveno a nasazen pomocný čerpací systém, který se bude skládat  

z hlavního čerpadla umístěného v určité vzdálenosti za čelbou a pomocného čerpadla, 

umístěného ve sběrné nádobě, do které bude svedena voda z čerpaného vrtu. Jako hlavní 

čerpadlo pomocného systému navrhuji použít odstředivé čerpadlo V-D Sigma ( obr. 5). 

Součástí tohoto čerpadla bude sběrná nádoba, která bude sloužit pro shromažďování vody 

a současně pro zavodňování čerpadla. Nádoba bude složena ze dvou částí, s nichž první 

část bude sloužit jako odkalovací a přepadem bude voda svedena do druhé části, napojené 

na čerpadlo. Jako pomocné čerpadlo bude použito ponorné čerpadlo KDMU - 80 umístěné 

ve sběrné nádobě z vrtu ( obr. 6). 
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  obr.5 Čerpadlo V-D Sigma [10]                                                         obr.6  KDMU-80[11] 

5.14 Opatření při čerpání 

Pro práce, které budou probíhat v blízkosti vodonosných horizontů bude stanoven 

stálý dozor. Osádka na pracovišti bude mít zajištěn stálý kontakt s SIS. Na pracovišti bude 

instalováno čidlo hladiny zatopení. Hlavní čerpadla budou vybavena zařízením pro 

sledování chodu s vyvedením na místo SIS. Na první tah odpadního potrubí hlavního 

čerpadla bude instalován průtokoměr, pro průběžné sledování odčerpaného množství 

vody.[9] 

6 NÁVRH TECHNOLOGIE RAŽENÍ PRORÁŽKY 1 4088 

Ražba prorážky 1 4088 by měla navazovat na ražbu budoucí výdušné chodby  

1 4077. Plánovaná délka prorážky je 136 m. Ražba bude probíhat ve třech fázích, 

východním směrem s generálním úklonem - 7,5°.  První fáze zahrnuje vyražení prorážky  

v šířce 4,7 m a ve druhé fázi bude probíhat její rozšíření na požadovanou šířku 6,7 m. Od 

staničení 121 m bude probíhat třetí fáze, kdy úsek prorážky v délce 15 m se rozšíří na šířku 

7,5 m. Toto rozšíření je určeno pro montáž budoucího dobývacího kombajnu.  

Stejně jako u ražby budoucí výdušné a úvodní chodby bude vedena pod 

bezpečnostní lávkou uhlí o mocnosti 0,5 m. Také při ražbě této prorážky bude pro zajištění 

kompaktnosti a pevnosti bezpečnostní lávky uhlí použito kotvících svorníků Rockbolt, 

zalepených ve vývrtech. 

 Odbočení z chodby 1 4077 do prorážky bude připravováno již ve fázi ražby 

budoucí výdušné chodby. Kdy ve vzdálenosti 10 m před koncem bude profil ražené 
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chodby v délce 7 m  změněn z SP 12 na profil ROV, s ponechanými protaženými konci  

rovin výztuže pro pozdější podbudování výztuží prorážky. 

6.1 Volba výztuže 

Volba výztuže je ovlivněna jak mocností uhelné sloje, tak požadavky na budoucí 

instalovanou mechanizovanou výztuž. Pro vyztužování, bude použita nehořlavá, ocelová, 

lichoběžníková výztuž ROV. Ražba a vyztužování musí zajistit potřebnou šířku a výšku 

prorážky pro budoucí bezproblémové vybavení dobývacím komplexem. 

 Proto budou u výztuže prorážky použity boční oblouky SP 14 a rohové díly  

s prodlouženým koncem, které požadovanou výšku profilu díla umožní zajistit. V první 

fázi ražby prorážky bude použit jeden rovný díl ocelové výztuže délky 3 m, který bude na 

straně budoucího rozšiřování spojen s rohovým dílem tak, aby byla splněna požadovaná 

šířka prorážky 4,7 m. Mezera mezi dvěma rohovými díly bude vyplěna zesílením, které 

zajistí krátký rovný díl ocelové výztuže, uchycen dvěma šrouby.( Příloha č.4) 

 

Ve druhé fázi ražby, při rozšiřování prorážky bude na tuto rovinu navázána rovina 

délky 3 m, spojena šroubovým spojem se čtyřmi  šrouby. Musí být přeplátována tak, aby 

byla dodržena šířka prorážky ve druhé fázi rozšiřování 6,7 m. ( Příloha č.4) 

Ve třetí fázi rozšiřování, který se týká výklenku pro montáž budoucího 

dobývacího kombajnu, se na druhou rovinu naváže rovina třetí délky 2 m, spojena dvěma 

šrouby, která bude přeplátována tak, aby byla dodržena šířka v tomto úseku 7,5 m. (Příloha 

č.4) 

Hustota budování výztuže  prorážky je stanovena výpočtem dle postupu pro 

dimenzování podpěrné výztuže dlouhých důlních děl v podmínkách OKD a.s., byla 

stanovena na 0,5 m. V první fázi bude stabilita a hustota budování výztuže zajištěna 

kovovými rozpínkami typu ROT v počtu 5 ks. Ve druhé a třetí fázi v počtu 6 ks. 

Jelikož je profil prorážky lichoběžníkový a v průběhu druhé a třetí fáze 

rozšiřování by vzhledem k požadované šířce prorážky mohlo docházet k deformaci 

výztuže a tím ke snížení výšky ražené prorážky, která musí být pro možnost instalace 



David Kaczur : Návrh technologie přípravy porubu 1 4088 s.l. lokality ČSA Dolu Karviná 

 

                                                                                                                              

2013                                                                                                                                     23 
 

dobývacího komplexu min. 3,4 m, bude nutno zajišťovat stabilitu a únosnost výztuže 

pomocí individuální hydraulické výztuže typu SHZ 355 mm. 

Tato individuální hydraulická výztuž se bude stavět  před započetím druhé fáze,  

v celé délce prorážky s hustotou 1,0 m a ve vzdálenosti 1,7 m od levého (závalového) boku 

důlního díla. Každá SHZ bude v místě kontaktu s počvou a výztuží vyložena dřevěnými 

respami. ( Příloha č.4) 

Druhý stojkový plot individuální hydraulické výztuže se bude stavět v maximální 

vzdálenosti 25 m za postupující čelbou rozšiřování, ale pokud to bude technicky možné, 

bude nutno preventivně toto zvýšení únosnosti výztuže provádět ihned. Toto stojkořadí 

bude instalováno ve vzdálenosti 2,5 m od prvního stojkového plotu, šachovitě oproti 

prvnímu stojkovému plotu. ( Příloha č.4) 

Třetí stojkový plot bude stavěn při rozšiřování výklenku pro montáž dobývacího 

kombajnu, který bude mít šířku 7,5 m. Bude postaven po rozšíření nebo ihned bude-li to 

technicky možné, ve vzdálenosti 1,9 m od druhého stojkového plotu s hustotou 0,5 m.   

( Příloha č.4) 

6.2 Pažení výztuže 

Pro zamezení pádu horniny mezi zabudovanou výztuží, bude nutno tento prostor 

zajistit. Každý zabudovaný komplet ocelové výztuže bude zapažen. Jako pažící materiál 

pro vrchní část výztuže jsem zvolil nehořlavou síťovinu typu DEMEX o velikosti  

1000 x 500mm a okatosti 50 x 50 mm. Pro boční pažení potom boční síťovinu typu  

MIDO - L o rozměrech 1200 x 800 mm s okatostí 100 x 50 mm. 

6.3 Způsob rozpojování 

Vzhledem k množství vody, které se nachází ve stařinách vydobyté vrchní lávky  

a staničení hladiny zatopení pro ražbu úvodní a výdušné chodby, lze předpokládat, že 

ražba výdušné chodby skončí v době, kdy ražba úvodní chodby se bude nacházet ve 

staničení 385 m. Z toho důvodu bude ražba prorážky vedena z dokončené budoucí výdušné 

chodby 1 4077. 

 Způsob rozpojování horniny bude stejný jako u ražby této výdušné chodby, tedy 

pomocí razícího kombajnu AM 50/132, který je stavěný pro rozpojování hornin do 
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maximální pevnosti 80 MPa. Vzhledem k výšce prorážky a ponechané bezpečnostní lávce 

uhlí ve stropě bude také při rozpojování prováděna přibírka průvodních hornin, která by 

měla být v průměru 0,4 m. Pevnost těchto průvodních hornin se pohybuje v rozmezí  

50 - 70 MPa. Při přibírce průvodních hornin musí být dodržena bezpečnostní opatření proti 

zapálení metanovzdušné směsi, která jsou dána Směrnicí ředitele č. 1/2011. [2] 

6.4 Naložení a odtěžení horniny 

Naložení a odtěžení horniny na pásové dopravníky bude provedeno 

prostřednictvím klepetového nakladače, který je součástí razícího kombajnu včetně 

vynášecího zařízení, které horninu dopraví na vložený pásový mezidopravník, zavěšený na 

pojezdu, tvořený nosnými, pojezdovými vozíky a závěsnou drážkou ZD 24A. Tento 

mezidopravník bude zavěšen nad posledním pásovým dopravníkem neproraženého důlního 

díla. Odtěžení z ražené prorážky bude navazovat na odtěžení ražené chodby 14077. 

 Pro vytáčení, z této chodby do budoucí prorážky se použije hřeblový dopravník 

THD 500 a po zaražení do vzdálenosti, která již dovolí instalaci pásového dopravníku, 

bude tento hřeblový dopravník demontován a vyměněn za pásový dopravník TP 1000/630. 

Pásový dopravník bude při ražbě první fáze prorážky umístěn na levé (budoucí závalové) 

straně. Při rozšiřování v druhé fázi se přistoupí k opětovné instalaci hřeblového dopravníku 

na vytáčení a po ujetí minimální vzdálenosti pro instalaci pásového dopravníku, bude 

dopravník instalován jako u první fáze s tím rozdílem, že hřeblový dopravník zůstane na 

místě a pásový dopravník na něj bude přetěžovat dopravovanou horninu. Jak hřeblový, tak 

pásový dopravník se umístí na pravou ( budoucí pilířovou ) stranu. Hřeblový dopravník 

zůstane na místě z důvodu zachování dostatečné výšky pro průjezd závěsných lokomotiv  

s materiálem nad tímto dopravníkem. 

6.5 Větrání 

Větrání ražené prorážky bude v první fázi ražby provedeno pokračováním  

a odbočením lutnového tahu separátně větrané výdušné chodby. Poslední vložená dvojice 

ventilátorů, která byla instalována ve staničení 530 m na chodbě 1 4077, by měla zaručit 

dostatečný objemový průtok důlních větrů pro odvětrávání prorážky. Toto větrání bude 

provozováno až do probití na budoucí úvodní chodbu 1 4078. Ve druhé a třetí fázi 

rozšiřování prorážky bude již větrání zajištěno průchodním větrním proudem. 
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6.6 Rozvod energií 

Při ražbě prorážky ze strany budoucí výdušné chodby bude nutno vystrojovat 

důlní dílo dvěma potrubními tahy. Tyto potrubní řády budou dopravovat na pracoviště 

stlačený vzduch a  požární vodu. Oba tahy budou zavěšeny na řetězu průměru 6 mm na 

levém ( závalovém ) boku prorážky. 

6.7 Odvodnění předpolí 

Odvodnění prorážky bude probíhat jak se strany budoucí úvodní chodby, tak ze 

strany ražené prorážky. Odvodňovací práce ze strany ražené prorážky budou navazovat, 

pokud budou probíhat,  stejným způsobem jako při ražbě chodby 1 4077. Druhou možností 

je, že odvodnění prorážky bude probíhat pouze z budoucí úvodní chodby a to z důvodu 

nízké kapacity spojeného odpadního potrubí, které navazuje odpadní potrubí z ražené 

úvodní a výdušné chodby. 

7 TECHNOLOGIE DOBÝVÁNÍ 

Technologie dobývání tohoto porubu byla zvolena již při prvotním rozfárání  slojí 

oblasti 1. kry. Vzhledem ke stavbě ložiska této oblasti, zejména jeho uložení,velikosti, 

úklonu, mocnosti slojí, četnosti a rozložení tektonických poruch aj., bylo za nejvhodnější 

metodu zvolena metoda směrného stěnování z pole. Poslední dva poruby 40. sloje této 

oblasti, jsou dobývány vzhledem k mocnosti, která dosahuje místy až 8,6 m na dvě lávky.  

Prorážka14088 bude vyražena v profilu a rozměrech, umožňující instalaci 

mechanizované výztuže Fazos 15/33 v počtu 90 ks, dobývacího kombajnu KSW 475  

a porubového hřeblového dopravníku PF 4/932. Na úvodní chodbě pod porubem, bude 

nainstalováno zařízení FITE PZF 05P3, které bude zajišťovat odtěžení horniny z porubu na 

sběrný hřeblový dopravník a odtud na pásové dopravníky TP 1200. 

8 TECHNICKO - EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

 

Práce na  přípravě porubu 1 4088 budou náročnější a zdlouhavější než u přípravy 

porubů nacházejících se mimo nebezpečné zvodněné horizonty. Při přípravě bude záležet 

na časovém rozložení ražeb, na objemové kapacitě odpadního potrubí, které musí pojmout 
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velké množství čerpané vody z této oblasti. Důležitá bude také úzká spolupráce vedení 

úseku příprav z ODMG. Dále bude nutno zajistit z ekonomických důvodů náhradní 

pracoviště pro osádky na dobu, kdy bude prováděno čerpání předpolí obou ražeb.  

 

činnost počet směn náklady 

zaměstnanec 

1000 Kč na 

směnu 

náklady el.  

3 Kč·kWh
-1 

Celkem 

 Kč 

vrtání, pažení 54 54000   

čerpání 336 336000   

čerpadlo 37 kW 336  231213  

Celkem  390000 231213 621213 

Tab. č.2 Tabulka nákladů na přípravu a odčerpání stařinné vody 

Po vydobytí zásob porubu 1 4088 zůstane v oblasti1.kry spodní lávky poslední 

porub č. 14090. Při dobývání porubu 1 4088 bude opět docházet k zatápění  stařin 

vydobytého porubu vlivem stálého přítoku do oblasti a bude tudíž nutno při přípravě 

poslední bloku, opět provádět zdlouhavé práce pro odvodnění oblasti. Proto navrhuji 

současně s přípravou  porubu 1 4088, vést ražbu budoucí úvodní chodby pro porub 1 4090, 

která se po vyražení vybaví čerpacím systémem, který zajistí, aby se stařiny vydobytých 

porubů opět nezavodnily. Na přípravných pracích této budoucí úvodní chodby porubu 1 

4090 by se podílely osádky kolektivů právě v době,  kdy bude technologická pauza pro 

odčerpání předpolí jednotlivých pracovišť.Náklady na odvodňovací práce porubu 14090 by 

byly mnohem větší než jsou stanovené předpokládané náklady pro porub 14088, protože 

dorub porubu 14088 končí ve staničení 85 m. 

 

9 ZÁVĚR 

V této bakalářské práci jsem řešil podmínky pro přípravu bloku 1 4088 ve spodní 

lávce. Za jednu z nejdůležitějších jsem považoval odvodnění oblasti. V tomto okruhu jsem 

stanovil způsob vedení vrtů, jejich vybavení. Zvolil jsem způsob čerpání, typy použitých 
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čerpadel i jejich umístění. Stanovil jsem bezpečnostní opatření. Výpočtem jsem zjistil 

předpokládaný počet provedených vrtů s objemem vody a dobou čerpání jednotlivých vrtů  

a předpokládanou dobu čerpání celkového množství vody. Navrhl jsem řešení využití 

pracovní síly kolektivů pro období, kdy bude prováděno čerpání z odvodňovacích vrtů  

a řešení odvodnění oblasti pro budoucí porub 14090 ve spodní lávce. V této bakalářské 

práci jsem využil znalostí získaných v průběhu studia na VŠB - TU Ostrava a znalostí 

získaných v sedmnáctileté praxi při výkonu povolání revírníka úseku příprav.  
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