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Anotace 

Tato bakalářská práce navrhuje postup pro dobývání porubu číslo 082 625, který je 

součástí sloje 082 (22d) v DP Staříč, OKD a. s., Důl Paskov. 

V úvodu je popsán geologický charakter dobývané oblasti včetně úložních poměrů. 

Dále je charakterizována konkrétní sloj. V dalších částech je navrhnut systém přípravy a 

technologie ražení, návrh větrání včetně klimatizace. Součástí práce je také doprava rubaniny. 

Poslední část je věnována technicko ekonomickému vyhodnocení návrhu. 

Klíčová slova: Důl Paskov, Důl Staříč, sloj 082 (22d), porub 082 625, technologie 

ražení, způsob větrání. 

 

Summary 

This bachelor work proposes a procedure for mining coalface number 082 625 that is a 

part of seam 082 (22d) in DP Staříč, OKD a.s., Důl Paskov. The introduction describes the 

geological character of the mined area, including deposition conditions. Further is 

characterized the specific seam. In the following parts is proposed the system of preparation 

and stamping technology, proposal of ventilation, including air conditioning. The work also 

includes transportation of muck. The last part is aimed at the technical-economical evaluation 

of the proposal. 

Keywords: Mine Paskov, Mine Staříč, seam 082 (22d), coalface 082 625, stamping 

technology, way of ventilation. 
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Seznam zkratek 

Bpv:  Balt po vyrovnání 

CO:  centrální odtěžení 

ČBÚ:  Český báňský úřad 

DBT: důlně bezpečná trhavina 

DN:  jmenovitý vnitřní průměr potrubí 

DO:  důlní otřes 

DP:  dobývací prostor 

IS:  inspekční služba 

OBÚ:  Obvodní báňský úřad 

OKD:  Ostravsko karvinské doly 

PUP:  průtrž uhlí a plynů 

SM23:  sypné místo (s pořadovým číslem) 

SVO:  samostatné větrní oddělení 

Va, Vb:  obchodní třídy uhlí 

Vdaf:  obsah prchavé hořlaviny v uhlí 

ZD:  závěsná drážka 
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ÚVOD 

Přesto, že v 90. letech minulého století došlo k útlumu těžby uhlí, zůstala tato surovina 

celosvětově strategickou spolu s ropou a uranem. Uhlí je nadále využíváno k výrobě energie 

tepelnými elektrárnami a je samozřejmě nezbytnou součástí výrobního procesu oceli. Taktéž 

chemický průmysl značně tuto surovinu využívá.  

Z ekonomických důvodů již není možné těžbu dotovat, jako tomu bylo v minulosti, 

proto se stává nutností plánovat výrobu s pokud možno nejpragmatičtějším vynakládáním 

investic. Minimálně evropsky konkurence schopná musí být i důlní těžba uhlí v České 

Republice. ČR patří k zemím s nejstarší historií tohoto řemesla na světě. Z této skutečnosti 

ovšem vyplívá i to, že těžíme ve stále větších hloubkách, kde se zhoršují přírodní podmínky, 

jako jsou důlní tlaky, důlní otřesy, nebezpečí průtrží uhlí a plynu. Vlivy má také vlhkost a 

teplota zvyšující se s hloubkou. Všechny tyto skutečnosti vedou těžařské společnosti k 

zefektivňování způsobů dobývání.  

Tyto principy jsou samozřejmé i na Dole Paskov, ke kterému se vztahuje předložená 

bakalářská práce. Důl Paskov provozuje OKD, a.s. – jediná společnost v České Republice, 

která se zabývá těžbou černého uhlí. Provoz na tomto dole se datuje do konce 60. let 

minulého století. První uhlí bylo vytěženo v roce 1970 a jedná se o kvalitní koksovatelné uhlí. 

Do dnešní doby bylo vytěženo přes 40 milionů tun a zhruba stejné množství zásob by mělo 

být pod zemí ještě v tomto dobývacím prostoru k dispozici. Nízká mocnost slojí a jejich 

plynodajnost předurčovala při dobývání dlouhodobě použití individuálních výztuží a 

k vyuhlování pluhy. Pro zvýšení produktivity došlo k nasazení mechanických výztuží a 

v současnosti k opakovanému, dříve zavrhnutému, pokusu nasazení dobývacího kombajnu.  

V bakalářské práci je popsán návrh systému příprav a technologie použitelné k ražení 

pro přípravu porubního bloku 082 625 ve sloji 22d v oblasti DP Staříč. Zmiňovaný blok bude 

v této sloji první, proto je potřeba pečlivě zvážit okolnosti. Přípravy ovlivní následnou těžbu, 

technologii pro dobývání a tím i produktivitu. 
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1 BÁŇSKO – TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA SLOJE 

1.1 Charakteristika dolu Paskov 

Důl Paskov se nachází asi 15 km na jih od Ostravy a 8 km západně od Frýdku – 

Místku. Jeho rozloha je 42,51 km
2
 a dělí se na tři lokality: I. Sviadnov, II. Staříč,                  

III. Chlebovice (viz obr. č. 1). 

Důl Staříč se vyznačuje produkcí kvalitního černého uhlí, které se řadí do obchodních 

skupin Va a Vb se střední hodnotou odraznosti vitrinitu 1,4%. Bilanční zásoby tohoto dolu 

činí přes 40 milionů tun černého uhlí, pokud bereme v potaz maximální úroveň těžby do 

hloubky 1000 metrů Bpv. Roční těžba se v součastné době pohybuje kolem milionu tun, což 

dává produktivní předpoklady dolu do roku 2030. Přípravy a dobývání jsou v současnosti 

v polohách -300 až -800 m Bpv, tedy v hloubce 600 až 1100 m. 

Geologicky mluvíme o příborské oblasti české části Hornoslezské pánve a jedná se o 

svrchní petřkovické vrstvy, kde jsou k těžbě určeny sloje: 088 (23c), 084 (22f), 082 (22d), 080 

(22b), 079 (22a), 076+077 (21c+21d), 074 (21a), 072 (20b), 071 (20a), 065 (18), 063 (17b), 

059 (16), 050 (13), 041 (10a), 038 (9a), a spodní hrušovské vrstvy ostravského souvrství. Zde 

mluvíme o třech slojích: 121 (B7), 112 (B4) a 145 (B14). Dohromady 18 slojí Deltové 

prostředí tvorby slojí s častou migrací rašelinišť předurčuje plošnou nestálost uhelných slojí a 

jejich bilanční vývoj je omezen na jednotky čtverečního kilometru. Mocnost slojí málokdy 

přesahuje 2 m. Průměrná mocnost se pohybuje kolem 80 cm. 

Důl Paskov je posledním dolem, kde se těží sloje ostravského souvrství 

v předhlubňové části Hornoslezské pánve. Je v něm vyraženo více jak 970 km důlních tříd a 

překopů. 

Celý Důl Paskov je zařazen výnosem OBÚ ze dne 16. 4. 1970, č. j. 2610/70-423 mezi 

doly OKR nebezpečné průtržemi uhlí a plynu (dále jen PUP). Stalo se tak na základě PUP dne 

24. 2. 1970, kdy došlo k silné exhalaci metanu a výhozu 205 tun uhlí při otvírce sloje 22f 

v úrovni 1. patra lokality Chlebovice.  
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Obr. č. 1 - Schéma DP Staříč 

 

1.1.1 Stratigrafie 

DP Staříč se nachází v příborské oblasti české části Hornoslezské pánve. Důležitá je 

staříčská brachysynklinála, která náleží pásmu východních brachystruktur. Tato reprezentuje 

východní křídlo variské strukturní úrovně. Spodní část ostravského souvrství zastupuje 

produktivní karbon. Téměř kompletně zachovány jsou bazální petřkovické vrstvy. 

V denudačních reliktech negativní alpínské morfostruktury – oprechtického výmolu, jsou 

přítomny vyšší hrušovské vrstvy. 
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1.1.2 Litologie 

Zmiňovaný oprechtický výmol je vyplňován bazálními klastry miocénního stáří 

(písky, štěrkopísky) s jíly a jílovci v nadloží a hlavně potom sedimenty vněkarpatských 

příkrovů. Tyto sedimenty jsou tvořeny jílovci, jílovci s vložkami písků, až jílovci s vložkami 

štěrků. Litologicky pestré je nadloží, kde nacházíme fluviální štěrkopísky, svahové hlíny, 

glaciální hlinité písky, spraše, bahnité usazeniny. 

Velmi pestrý litologický komplex reprezentující petřkovické vrstvy. Jsou hlavní 

uhlonosnou jednotkou a je do nich soustředěna převážná část otvírek. Sedimentace v těchto 

vrstvách pánve probíhala paralickým vývojem. Obsahuje převážně fluviální, lakustrinní a 

aluviální sedimenty. Mořská sedimentace je podružná. Uhelné sloje jsou plošně nestálé a 

mocnost variabilní. Mění se taktéž četnost proplástků, obsah popela i vlastní kvalita uhlí. 

Fluviální vlivy způsobují časté štěpení slojí. Hlavní litotyp je zastoupen psamity, dále potom 

aleuropelity. Konkrétně drobami, drobovými, křemennými a někdy arkózovými, či 

karbonátickými pískovci. Aleuropelity jsou vázány často na nadloží uhelných slojí. Psefity 

jsou téměř úplně nepřítomné. Výjimečně se vyskytují pelitické horniny.  

1.1.3 Tektonika 

Tektonická stavba svrchního karbonu v DP Staříč je polytypní. Podílí se na ní jak 

kompresní, tak extenzní deformace. Starší kompresní deformace, je zastoupena symetrickými 

i asymetrickými brachystrukturami, vrásovo-násunovými strukturami a drobnými 

intrafoliačními násuny, násuny, přesmyky a flexurami. Dominantní strukturou je staříčská 

brachysynklinála, která je ekvivalentem petřvaldské brachysynklinály. Vrásovo-násunové 

struktury s listrickou geometrií „mezivrstevní násun – násun – přesmyk – flexura“ (Welser 

1998). 

1.2 Charakteristika porubního bloku 082 625 

1.2.1 Zařazení z hlediska PUP a Důlních otřesů 

Porub bude veden ve sloji 082 (22d) (viz příloha č. 1). Vzhledem k jeho lokalizaci, 

jakožto prvního porubu v dané sloji v širší oblasti, bude pravděpodobně zařazen ve II. stupni 
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nebezpečí z hlediska PUP, při zohlednění jeho částečného podrubání porubem ve sloji 080 a 

příhodných výsledků lokálních prognóz PUP při ražbě výdušné a těžní třídy, pak lze uvažovat 

o I. stupni nebezpečí PUP.  

Z hlediska důlních otřesů není Důl Paskov zařazen jako důl s nebezpečím důlních 

otřesů. 

1.2.2 Litologie a stratigrafie 

Sloj 082 (22d) náleží litostratigraficky svrchní části petřkovických vrstev ostravského 

souvrství. Nachází se od jámy směrem na západ, přímou čarou asi 2500 m. Jedná se o SZ 

oblast DP Staříč. V tomto místě se protínají tři důležité linie: tektonická poruchu Hlavní 

paskovský přesmyk, reliéf karbonu a západní hranice DP (viz obr. č. 1). 

Kóta těžiště porubu pod povrchem: cca -750 m Bpv 

Kóta styku pokryv/karbon pro těžiště porubu: -330 m Bpv. 

Mocnost karbonu: 420 m 

Absolutní hloubka: 1030 m 

Kóta povrchu: 280 m B. p. v. 

Horniny pokryvu lze charakterizovat jako nepropustné laminity, zpravidla prachovce 

až písčité prachovce. 

Mocnost sloje činí v průměru 130 cm, v místě štěpení v severní, východní i jižní části 

zůstává dobyvatelná spodní lávka o mocnosti cca 80 - 100 cm, ve větší vzdálenosti od linie 

štěpení klesá mocnost této lávky na 50 - 60 cm. 

Kvalitativně odpovídá obchodní skupině Va, obsah Vdaf nad 15%, popel do 15%. 

Podloží sloje tvoří cca 1 m kořenových prachovců, dále cca 15 m mocná lavice 

pískovců. Podloží těchto pískovců tvoří 1 m mocná lávka prachovce s rostlinnými zbytky, 

následuje sloj 081 (22c) s mocností cca 30 cm, podloží sloje 081 pak tvoří cca 1 m mocná 

lávka prachovců a cca 5 m mocná lávka pískovců. 

Nadloží sloje tvoří cca 5 m prachovců s rostlinnými zbytky, 6,5 m laminovaného 

jemnozrnného pískovce a následuje poloha pískovců o mocnosti cca 2,5 m, uhelná lávka o 

mocnosti 25 cm (relikt sloje 084 (22f) v tektonické dislokaci a cca 17 m mocná lavice 

pískovců. 
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1.2.3 Úložní poměry a tektonika 

Porub je plánován v okrajové části bilančně vyvinuté oblasti sloje 082 (22d) omezené 

štěpením sloje na dvě přibližně rovnocenné nebilanční lávky. Z důvodu výskytu tektonických 

dislokací převážně přesmykového charakteru (v jejichž pozici a směru byla volena také 

hranice DP) a uvedeného štěpení je dobyvatelná oblast sloje rozložena do dvou porubních 

bloků v dané geometrické konfiguraci. Úklony se pohybují do 10° vzhledem k mírnému 

úklonu severozápadního ramene synklinály. 

Tektonické porušení sloje lze očekávat na úrovni slojových zlomů do amplitudy cca 

2 m. Kompresní tektonické dislokace přesmykového charakteru mohou přecházet až do 

mezivrstevních prokluzů, extenzní dislokace mohou v některých případech vykazovat 

charakter klivážových systémů. Porušenost předmětné oblasti extenzními dislokacemi může 

být značná zejména z důvodu sekundárního přitížení způsobeného navýšením hmoty 

v nadloží (oblast se nachází pod přesmykem). Doplňkovým projevem porušenosti masivu, 

který lze taktéž v předmětném bloku očekávat, jsou puklinové systémy. 

1.2.4 Zhodnocení 

Porubní blok je nezbytné lokalizovat do optimální pozice s ohledem na omezení 

štěpením sloje na severu, východě a jihu a intenzivnějšímu tektonickému porušení na západě. 

Bezvýlomová trhací práce v nadloží porubu se nepředpokládá, zával se bude vyvíjet 

bezproblémově s ohledem na očekávanou, poměrně značnou, primární porušenost masivu. 
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2 NÁVRH SYSTÉMU PŘÍPRAVY A TECHNOLOGIE RAŽENÍ 

Všechny přípravné práce se vždy řídí technologickým postupem, který je speciálně 

vypracován pro dané dílo (pracoviště). Technologický postup podléhá platným předpisům. 

Základní razicí cyklus pro ražbu přípravných důlních děl pro porub sestává z těchto 

základních operací: 

- Rozpojení horniny pomocí trhací práce 

- Odtěžení rozpojené horniny 

- Vyztužení vyraženého prostoru 

- Následné pomocné práce, prodlužování výstroje díla 

Tvar a směr porubu je v tomhle daném případě silně ovlivněn výskytem tektonických 

dislokací (viz příloha 1) převážně přesmykového charakteru. Porucha by určitě neměla 

významně zasahovat do porubního pole. Asi 600 m jihozápadně od třídy 084 7254/2 by měla 

tahle dislokace protínat v ostrém úhlu hranici DP (OBÚ č. j. 0192 DP 1963). Zmíněná třída 

bude výchozí linií pro přípravná díla.  

Z důvodu průměrné mocnosti sloje 130 cm a minimální předpokládané mocnosti 80 

cm bude jako těžební technologie použito mechanizované výztuže v kompletu s příslušným 

pluhem a dopravníkem rubaniny. Předpokládám metodu směrného stěnování na řízený zával a 

navrhoval bych použití mechanizované výztuže Glinik 06/15 – PozS v kombinaci s pluhovým 

tělesem s označením GH 9-38VE/5.7N, dodané firmou Bucyrus Europe GmbH. Pro dopravu 

rubaniny odpovídá výkonnostně hřeblový dopravník PF 2,2/743. V závislosti na tomhle 

těžním zařízení bude probíhat i rozsah ražby přípravných děl. 

2.1 Přípravná důlní díla 

2.1.1 Ražba úvodního díla 082 4241/1 a 082 4241 

Ve staničení 79 m, na třídě 084 7254/2, bude na pravém boku díla zaústěna úvodní 

třída pod úhlem 45°. Toto dílo bude označeno 082 4241/1 a bude raženo v profilu OO-O-14 

s váhovým stupněm TH-29 a hustotou budování á 0,8 m. Průřez tohoto díla je na příloze 2. Po 

100 metrech zahne dílo pod úhlem 65° vpravo a ponese označení 082 4241. Zde by měl po 

210 m kolektiv příprav narazit na uhelnou sloj. Z důvodu nutnosti kopírovat tvarem bloku 
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dislokaci a hranici DP, bude ve staničení 576 m následovat pod úhlem 10° vybočení 

z přímého směru vlevo. Tohle vybočení se po 200 m znovu identicky zopakuje, tedy o 10° 

vlevo ve staničení 776 m a dílo bude pokračovat až do staničení 1165 m. Tohle staničení, 

respektive staničení 1150 m, bude výchozím bodem pro ražení kanálu 082 3625                  

(viz příloha 1). 

2.1.2 Ražba výdušného díla 082 6241 

Toto dílo bude taktéž raženo z třídy 084 7254/2, ale ze staničení 122 m, pod ostrým 

úhlem 142° a úvodní dílo bude nadúrovňově křížit. Ponese označení 082 6241 a bude raženo 

v profilu OO-O-14 s váhovým stupněm TH-29. Hustota budování bude taktéž á 0,8 m. Na 

tomto díle se předpokládají zvýšené tlaky a tektonické poruchy. V takovém případě se zvýší 

hustota budování á 0,5 m. Po dosažení staničení 302 m bude potřeba zahnout o 20° vlevo a 

začít kopírovat okraj tektonické dislokace. Po necelých čtyřiceti metrech za touhle zatáčkou 

by kolektiv příprav měl narazit na uhelnou sloj. Ve staničení 628 m bude nutné pod úhlem 

10° zahnout vlevo. Ve staničení 882 m se opět pod úhlem 10° zahne vlevo a dílo začne 

kopírovat hranici DP a to až do staničení 1295 m, kde se posléze bude očekávat proražení 

kanálu 082 3625 ve staničení 1280 m (viz příloha 1). 

2.1.3 Ražba kanálu 082 3625 

Výchozí kanál musí mít z důvodu předpokládané použité těžební technologie (MV 

Glinik) minimální výšku 1,5 m. Bude ražen v profilu uhelné sloje a v případě nutnosti se bude 

provádět přibírka kamene. Šířka kanálu bude 6 m. Použitá výztuž profilu LB 09 s váhovým 

stupněm TH-29.  

Délka kanálu 160 m odpovídá šířce budoucího porubního bloku (viz příloha 1). 

2.2 Technologie ražení 

2.2.1 Úvodní a výdušná třída 

Rozpojování horniny bude prováděno pomocí trhacích prací. Velikost profilu díla 

umožňuje použít vrtací vůz DH-DT1 vyrobený firmou Deimler – Haniel (viz obr. č. 2). 

Technické parametry jsou uvedeny v tabulce č. 1. Konstrukce tohoto vozu je navržena pro 
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doly k vrtání vývrtů a k ražbě tunelů. Navrhnut je s dvoučerpadlovým systémem a vybaven 

ramenem BTL 180-080. Celé zařízení je možno rozebrat na 6 přepravních jednotek, což 

značně usnadňuje dopravu na pracoviště. Nejobjemnější a nejtěžší díl je podvozek s rámem a 

stabilizační podpěrou, který váží 4030 kg a je dlouhý 3600 mm. Hydraulická čerpadla jsou 

poháněna elektromotorem. Pohyb vozidla je zajištěn housenicovým podvozkem a je možný 

v úklonu +/- 20°. Boční úklon je limitován maximálně 10°, při jistých pracovních úkonech ale 

může být nižší – ve speciálních případech nutno testovat na místě. Při vrtání je stabilita 

vozidla zajištěna dvěma hydraulickými podpěrami v přední části podvozku. Provoz je určen 

v teplotním rozmezí prostředí -20 až + 40 °C. Vůz je schopen zajistit vývrty v uhlí a kameni 

do průměru 42 mm s maximální délkou 2800 mm. Samostatné účelové vrty v uhlí mohou mít 

průměr až 115 mm. 

Pokud dle předpokladů dojde k zařazení sloje do II. stupně nebezpečí z hlediska PUP, 

bude součástí vrtacích prací i protiprůtržová prognóza a prevence. Budou se provádět 

prognózní vrty pro měření tlaku plynu a rychlosti desorpce uhelné drtě. 

 

 

Obr. č. 2 - DH-DT1 - vrtací vůz  

Zdroj: technická dokumentace výrobce 

Popis obrázku: 1- Lafeta, 2- vrtací rameno, 3- stanoviště obsluhy, 4- mazací agregát, 

5- poháněcí agregát, 6- čerpadlo pro zvýšení tlaku vody, 7- podvozek, 8- stabilizační podpěra, 

9, 10- šneková převodovka, 11- nosič lafety 
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Tabulka č. 1 - DH-DT1 - technická data vrtacího vozu 

Zdroj: technická dokumentace výrobce 

DH-DT1 – TECHNICKÁ DATA 

Délka 11 100 mm 

Výška 1 200 mm 

Šířka 1 600 mm 

Hmotnost 11 600 kg 

Rychlost pojezdu 0,6 m.s
-1

 

Vrtací rameno BTL 180-080 typ 

 

2.2.2 Rozpojování horniny 

Vlastní rozpojení horniny bude prováděno trhací prací malého rozsahu. Takovéto 

trhací práce se používají při otvírkách, přípravách a dobývání ložisek nerostů. Nálože nesmí 

jednotlivě přesáhnout 50 kg trhaviny. Celková hmotnost nálože nesmí přesáhnout v podzemí 

400 kg, na povrchu 200 kg. Technologický postup bude zpracován v souladu s § 35 Vyhlášky 

ČBÚ č. 72/1988 Sb. Trhací práce prováděné při hornické činnosti a při činnosti prováděné 

hornickým způsobem povoluje OBÚ. 

Na Dole Paskov je pro ražbu v kameni a v uhlí povoleno používat trhavinu Ostravit C, 

která je zařazena do kategorie DBT-II. Tato trhavina je protiplynová a důlně bezpečná. 

Pro roznět mohou být použity pouze rozbušky elektrické časové – milisekundové se 

zvýšenou odolností proti zapálení výbušného prostředí, které zároveň vyžadují vyšší intenzitu 

roznětného proudu, aby byly chráněny proti nežádoucímu roznětu, který by mohl být 

způsoben cizí elektrickou energií. Označení: DeM-Zb-S. Celková doba odpalu nesmí 

překročit 400 ms. K roznětu budou užity roznětnice KRAB 1200, nebo DBR 12. 

Zálom se používá stupňovitý, nebo klínový. O typu zálomu rozhodne na místě podle 

geologických podmínek a zásad hornické práce předák v souladu s platnými předpisy. 
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Uvolněnou, nebo volnou rubaninu většího objemu bude možno rozstřelovat 

příložnými náložemi v obalech OPN-1. Trhavina a elektrické rozbušky se použijí identické, 

jako jsem výše popsal pro použití v masivu. Celková hmotnost nálože v těchto případech bude 

do 1,6 kg. Hmotnost nálože v jednom obalu smí být maximálně 0,4 kg. 

Odtěžení rozpojené horniny popisuji v kapitole 4.  

2.2.3 Vyztužování důlních děl 082 4241 a 082 6241 

Úvodní a výdušná třída 082 4241 a 082 6241 budou vyztužena ocelovou obloukovou 

výztuží v profilu OO-O-14 (viz příloha 2). Hustota budování po 0,8 m. V místě tektonických 

poruch navrhuji zhustit budování na á 0,5 m. Výztuže stavět do hnízd 20 cm na ocelové patky. 

Rozepření oblouků zajistí 5 ks kovových rozpínek. Strop a boky díla se zapaží ocelovou 

síťovinou OMP-1. V úsecích tektonických pásem a nesoudržného nadloží dvojitě. Pro využití 

únosnosti podpěrné obloukové výztuže je důležité zajištění kontaktu podpěrné výztuže 

s okolním masivem, proto bude nutné provést založení horninou po celém obvodu 

jednotlivých ocelových segmentů obloukové výztuže díla (mezi výztuží a výlomem). V 

podélné ose díla pod horními oblouky bude montován souvislý tah z tyčí K-24, který bude 

vždy po metru spojen s obloukovou výztuží háky s třmeny. Jednotlivé tyče musí být vzájemně 

přeplátovány minimálně 40 cm. Maximální opoždění souvislého tahu bude 5 m za postupující 

čelbou raženého díla. V místech tektonických poruch předpokládaných zejména na třídě 082 

6241 bude dílo doplněno stavbou středových stojin dřevěných, popřípadě kovových ze dvou 

 tyčí K-24, spojených 2 ks šroubů s příslušnými třmeny. 

V případě tektonických poruch výraznějšího charakteru, nebo pokud bude docházet 

k vyjíždění nadložních vrstev, bude nutno předstih po obvodu zajišťovat pomocí zavrtaných 

roxorových tyčí délky 3 m. Druhá varianta je prolepovat. O rozmístění roxorů, nebo 

prolepování bude rozhodnuto dle místní situace.  

2.2.4 Svorníkování díla 082 4241 

Jelikož mezislojová vzdálenost mezi danou slojí 082 a nad ní se nacházející slojí 084 

se pohybuje v rozmezí 8–14 m, a důlní dílo 082 4241 bude zachováno a použito pro 

následující sousední porub, navrhuji zpevňovat nadložní horniny v okolí díla pomocí 

lepených svorníků tvořených celozávitovými tyčemi CKT o průměru 22 mm, délky 3 m, a to 

až po staničení 791 m. Staničení 776 bude cílový bod prorážky sousedního porubu.  
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Pro zamezení vytlačování uhelného pilíře do profilu raženého díla instalovat lepené 

sklolaminátové kotevní tyče AT 1,5 s plastovou podložkou a maticí (fy Minova Bohemia, 

s.r.o.) délky 1,5 m. Na rozdíl od znázornění na obr. č. 3, pouze v levém boku díla. Jako lepící 

směs jsou v obou případech používány ampule LOKSET HSS na bázi polyuretanových 

pryskyřic. Vrtání vývrtů mimo uhelnou sloj provádět pomocí soupravy ABS-P GOPHER 

vrtací korunkou průměru 29 mm a instalaci svorníků provádět v čelbě díla bezprostředně po 

zabudování obloukové výztuže. Svorníky instalovat v řadách ve vzdálenostech 1 m. V první 

řadě vždy čtyři a v následující řadě tři svorníky ve stropu díla. Svorníkování uhelného pilíře 

v levém boku díla provádět sklolaminátovými tyčemi ve vzdálenosti 1 m. Vrtání provádět 

pomocí vrtaček do uhlí typu VU. Rozmístění svorníků je vidět na obr. č. 3. 

 

 

Obr. č. 3 - Svorníkování 
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2.2.5 Výchozí kanál pro porub 

Zaústění navrhuji umístit na pravém boku díla 082 4241 ve staničení 1150 – 1156 m. 

Dílo bude mít délku 160 m a úklon 10°. Profil kanálu bude LB 09. Kanál bude ražen tak, aby 

světlá výška kanálu byla minimálně 1,5 m pod výztužnými prvky z důvodu předpokládané 

použité technologie pro těžbu. V případě potřeby se bude provádět přibírka nadloží. Výztuž 

bude použita ocelová, dveřejová. Průřez kanálem je patrný na příloze 3.  

Dveřeje: budou se skládat ze stropnic z tyčí profitu TH 29 o délce 3,5 a 3 m 

spojenými šrouby se třmeny. Z levé strany bude krajní segment opět tyč TH 29 o délce 80 – 

140 cm v závislosti na použitém rohovém dílu a výšce stropu. Rohové díly mohou být použity 

dva: RDL TH 29 87°, nebo P 28 83°. Spojení jednotlivých segmentů dveřeje musí být 

provedeno vzájemným přeplátováním v délce minimálně 50 cm a stažením min. 3 ks 

příslušných spojek a třmenů. Krajní segment a stojky budou zabudovány do hnízd  5cm. Mezi 

stropnici a hlavu stojky SH bude vložena dřevěná vložka proti ujetí. Dveřeje budou budovány 

v hustotě á 0,5 m za použití ocelových trubkových rozpínek po 5 ks na dveřej. Strop bude 

zapažen šachovitě odkory, eventuelně pažícími síty. Boky díla budou zapaženy šachovitě 

odkory. 

Budování středních stojek se smí opozdit max. 3,0 m od poslední zabudované dveřeje. 

Kanál bude ražen nadvakrát, tzn. nejprve v šířce 3,5 m, a poté rozšířen na 

požadovanou šířku 6,0 m. 

Alternativně lze nahradit rohové díly RDL TH 29 87° stojkami řady SH vhodných 

dimenzí s dřevěnou vložkou. 

Vrtacího vozu samozřejmě nebude pro malou výšku prorážky možno použít, proto pro 

ražení tohoto díla bude nutno vrtat ručně za použití pneumatické vrtačky PVN 42B s vodním 

výplachem pro vrtání v uhlí. Pro navrtávání kamene může být použito vrtací kladivo NVK-03 

s pneumatickou podpěrou a výplachem. 

Rozpojování horniny bude opět probíhat trhacími pracemi. Rozpojená hornina bude 

z kanálu odtěžena pomocí škrabáku a vratu VPR 2000 se vzduchovým pohonem na hřeblový 

dopravník TH 502 a dále (viz kapitola 4). 
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2.3 Doprava materiálu 

Dopravení materiálu pro veškeré práce se bude zajišťovat od jámy z 5. patra nejprve 

kolejovou dopravou za pomocí důlních lokomotiv. Po kolejích se dopraví materiál překopy 

2052 a 2252 na nákladiště na překopu 2254/2, kde bude materiál překládán na závěsnou 

drážku ZD24C. Odtud bude již materiál směřovat do předmětné oblasti po dílech 2252, 080 

7254, 080 6250 a 084 7254/2. Následně nově vyraženými díly 082 4241/1,082 4241 a 082 

6241, která budou průběžně vybavována kolejnicemi ZD24C. Doprava po ZD bude zajištěna 

pomocí závěsného vlaku skládajícího se z trakční dieselové lokomotivy typu DLZ110F (viz 

obr. č. 4), nebo LSP 70DO, a nosných vozíků, jejichž nosnost je až 4000 kg. Lokomotiva je 

schopna zajistit dopravu po dráze s úklonem až 30°. Zařízení je možno používat v prostředích 

s nebezpečím výbuchu metanu a uhelného prachu do stupně SNM 2 dle § 232 Vyhl. ČBÚ č. 

22/1989 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Signalizace podél ZD bude zajištěna mžikovou signalizací LOKO. 

 

 

Obr. č. 4 - DLZ110F - lokomotiva pro závěsnou drážku 

Zdroj: (http://www.ferrit.cz/cs/produkty/dlz110f-ii) 

 

2.4 Bezpečnostní opatření při ražbách 

Při ražbách bude nutno dodržovat základní bezpečnostní opatření týkající se všech 

uhelných dolů a týkající se v daném případě nebezpečí PUP. Bezpečnostní opatření budou 

http://www.ferrit.cz/cs/produkty/dlz110f-ii
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vždy detailně rozpracovaná v technologických postupech pro jednotlivá pracoviště. Vždy dle 

Vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb.  

2.4.1 Protivýbuchové uzávěry 

Proti přenosu výbuchu důlních plynů a uhelného prachu se staví protivýbuchové 

vodní, nebo prachové uzávěry.  

Pro ražená díla 082 4241/1, 082 4241 a 082 6241 navrhuji soustředěné vodní uzávěry, 

které musí být ve vzdálenosti 50 až 200 m od objektu, který chrání. Uvnitř SVO musí být 

první uzávěra do 50 m od začátku. Následné rozestupy nesmí překročit 200 m a poslední 

uzávěra nesmí být dále jak 50 m od konce SVO. Uzávěra musí být zkonstruována tak, aby na 

každý m
2 

průřezu díla připadlo minimálně 200 litrů vody. 

2.4.2 Uhelný prach 

Na všech třídách bude uhelný prach zneškodňován omýváním vodou a poprášením 

inertním práškem. Poprášením se musí docílit, aby obsah hořlavých látek ve vzniklé směsi 

nepřesáhl 20%. 

Po provedení trhací práce musí být rozstřelená hornina zkropena takovým množstvím 

vody, aby byl při jejím odtěžení maximálně eliminován vývin prachu. Po dobu těžby odpalu 

musí být v provozu účinná zkrápěcí zařízení na všech přesypech dopravníků, zejména v místě 

výsypu dopravníku hřeblového na pásový. Oba tyto dopravníky musí být před vlastním 

nakládáním odpalu, při jízdě "naprázdno", zkropeny vodou. 

2.4.3 Požární opatření 

Díla budou postupně vybavována rozvodem požárního vodovodu o průměru 100 mm. 

Vodovod bude vybaven ventily C52, které od sebe budou vždy vzdáleny 50 m. Hadicová 

skříň bude vždy na začátku a konci SVO a do 50 m od čelby. Jedna hadicová skříň se umístní 

vždy po vyražení 1000 m. 

Inertní kamenný prach v dostatečném množství bude rozmístněn každých 50 m.  

3 ks práškového hasicího přístroje PHP 6 P KT 06.08 u pohonu každého dopravníku. 
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Pásové dopravníky budou během směny střeženy pochůzkou požárníka v intervalu 

maximálně 2 hodiny. Stejným způsobem i celou následnou směnu po poslední směně, kdy byl 

dopravník provozován. 

2.4.4 Opatření proti PUP 

Všechna opatření tohoto typu se řídí platnými předpisy, zejména Rozhodnutím OBÚ 

Ostrava č. j. 3895/2002 a Instrukcí pro doly s nebezpečím PUP s povolením elektrifikace 

pracoviště závodním dolu. Sloj 082 je zařazena do II stupně nebezpečí PUP s možností 

přeřazení do I stupně. V průběhu ražby navrhuji testy lokální prognózy. Hodnota desorpce a 

tlaku plynu v testovacím vrtu bude zaznamenávána v pochůzkové knize pracovišť, a pokud 

přesáhne desorpce hodnotu 2,5 cm
3
. 10 g

-1
.35 s

-1
, nebo tlak hodnotu 250 kPa, budou 

prováděny otřasné trhací práce. 

Jako metody prevence pro vytvoření dostačující souvislé zóny pro snížení napětí 

v předpolí čelby navrhuji provádět odlehčovací trhací práce, odlehčovací práce v plošné zóně, 

odlehčovací vrty v uhlí, zavlažování dlouhými vrty. 

Vrtání v kameni může být prováděno pouze s vodním výplachem. 
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3 NÁVRH VĚTRÁNÍ 

Důl Paskov tvoří z hlediska větrání tři větrní systémy - důl Sviadnov, důl Staříč a důl 

Chlebovice. 

Důlní pole jednotlivých dolů (dolu Sviadnov, dolu Staříč a dolu Chlebovice) jsou 

ovětrávána centrálním systémem s jednou jámou vtažnou a jednou jámou výdušnou.  

V důlních polích jednotlivých dolů je vytvořeno 20 samostatných větrních oddělení, 

z nichž jsou některé zapojeny paralelně avšak i mezioblastně diagonálně mezi doly Staříč a 

Sviadnov a Staříč a Chlebovice.  

Všechny větrní proudy v důlních dílech tvořící zkraty jsou izolovány v souladu s §94 

příp. §93 odst. c) Vyhlášky ČBÚ č. 22/89 Sb., v platném znění. 

Pro separátní větrání ražených důlních děl se na Dole Paskov používá výhradně 

foukacího způsobu s lutnovými ventilátory APX 630 K a VPAK 855 v kombinaci 

s flexibilními nevyztuženými lutnami převážně o průměrech 800 mm a 1000 mm. Účinnost 

separátního větrání se pohybuje okolo 80%. Objemové průtoky na větrních základnách pro 

ražená důlní díla jsou dostatečné. Podle toho navrhuji i já ve svém návrhu lutny průměru. 

1000 mm pro zajištění dostatečného množství větrů.  

3.1 Popis separátního větrání přípravných prací  

Pro separátní větrání ražených důlních děl se na Dole Paskov používají ventilátory 

APXK 630, v důlních dílech ražených ve velkých profilech a v dlouhých lutnových tazích pak 

lutnových ventilátorů APYE 800, APXE 1000 a nově i VPAK 855 v kombinaci s flexibilními 

nevyztuženými lutnami převážně o průměrech 1000 mm, výjimečně i 800 mm, což výrazně 

přispívá ke zvýšené účinnosti separátního větrání, k vyšším objemovým průtokům větrů na 

čelbách, k vyšším rychlostem větrního proudu v separátně větraných dílech a zároveň dochází 

ke zlepšení mikroklimatických podmínek na pracovištích se separátním větráním. 

K odvětrávání prorážek a kanálů jsou na Dole Paskov používány lutny flexibilní 

nevyztužené o průměrech 630 mm nebo 800 mm v kombinaci s lutnovými ventilátory o 

průměru 630 mm výjimečně 800 mm. 
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Chod ventilátorů separátně větraných důlních děl bude dálkově kontrolován a 

signalizace chodu ventilátorů je vyvedena na dispečink v souladu s §14 odst. 1 Vyhlášky 

ČBÚ č. 165/2002 Sb. ve znění Vyhlášky ČBÚ č. 56/2007 Sb. 

Pro větrání ražených děl pro přípravu porubu 082 625 jsem zvolil ventilátory VPAK 

855, z důvodu větší délky důlních děl. Tyto ventilátory budou odebírat větry z průchodního 

větrního proudu na třídě 084 7254/2, což bude větrní základna pro ražbu tříd 082 6241 a 082 

4241. Větrní základna pro ražbu výchozí prorážky 082 3625 bude na třídě 082 4241. 

3.2 Popis větrání tříd 082 6241 a 082 4241 

Ražení přípravných děl bude probíhat v samostatném větrním oddělení (dále jen 

SVO), které bude mít název 082 přípravy a jeho začátek bude na překopu 2252 u odbočky 

s třídou 080 4251 a konec na třídě 084 7254/1 u odbočky s třídou 080 7254/2. 

Stav větrání pro ražení přípravných děl je znázorněn na příloze 4 a 5. 

 Množství odebíraných větrů ventilátorem může činit nejvýše 70% z objemového 

průtoku v průchozím větrním proudu. Z výpočtu větrní sítě jsem zjistil, že větrní základnou 

bude proudit 13,1 m
3
/s, což je dostatečné množství větrů, aby toto bylo dodrženo.  

Ovládací prvek ventilátoru bude umístěn mimo dosah výdušných větrů z pracoviště, 

označen nápisem "Ventilátor". Ústí luten u čelby musí být chráněno kovovou lutnou a 

mřížkou. Signalizace chodu ventilátorů bude vyvedena na dispečink. Poddajné nevyztužené 

lutny nesmí být použity v té části lutnového tahu, kde ventilátor vytváří podtlak – zde budou 

použity kovové. Spoje jednotlivých luten musí být provedeny pomocí schváleného 

spojovacího materiálu, nebo navlečením na díl kovové lutny stejného průměru, zavěšený na 

výztuž díla. Navlečení musí být pevně uchyceno a utěsněno. Poddajná lutna musí být 

zavěšena na každém závěsném oku dvojitým drátem k výztuži díla. U instalovaných tahů 

bude udržována jejich maximální těsnost. V případě mechanického poškození lutnového tahu, 

nebo jeho části, musí být neprodleně provedena jeho oprava (sešití, zalepení, apod.) pomocí 

vhodných a schválených pomůcek. V případě většího poškození musí být provedena jeho 

výměna. Do doby výměny poškozeného lutnového tahu, nebo jeho části musí být provedena 

vhodná náhradní opatření pro jeho dotěsnění (např. sešití). 

Po celou dobu provozu separátního větrání nebude vzdálenost lutnového tahu od čelby 

větší, než uvádí technologický postup.  
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Při doplňování náplně zásobníku luten bude napřed vypnut elektrický proud do daného 

separátně větraného díla. Poté směnový technik provede indikaci na CH4 v prostoru mezi 

koncem luten a čelbou ve vzdálenostech á 5 m, v nejnepříznivějších místech na čelbě z 

hlediska výskytu CH4 (zejména u stropu) a ve vzdálenosti 10 m od konce luten po směru 

výdušného větrního proudu. Pokud v žádném z uvedených míst nepřekročila koncentrace CH4 

povolenou mez, přistoupí se doplnění náplně zásobníku luten. Po dobu doplňování náplně 

zásobníku luten musí být měřena koncentrace metanu metanoměrem SIGNÁL (analyzátorem 

Dräger X-am 5000 nebo 5600), umístěným v horní třetině profilu díla ve vzdálenosti 5 m od 

vyústění lutnového tahu po směru výdušného proudu. Nezávisle na tomto měření musí 

směnový technik indikovat na metan v intervalech 10 minut ve stejných místech jako před 

zahájením doplňování. Umístění čidla monitorovacího a řídicího systému MTA 11 musí být 

po celou dobu doplňování v souladu s technologickým postupem. Po dobu doplňování náplně 

zásobníku nesmí být v čelbě raženého díla prováděny žádné jiné pracovní operace. Práce 

spojené s doplňováním náplně zásobníku luten musí být prováděny bez přerušení tak, aby 

doba doplňování nepřesáhla 30 minut. Tyto práce musí být prováděny za stálého dozoru 

směnového technika. Po dobu doplňování náplně zásobníku luten smí být snížen objemový 

průtok větrů lutnovým tahem maximálně na polovinu s tím, že obsah metanu na čelbě 

nepřekročí povolené meze. V případě, že koncentrace CH4 ve výše uvedených místech 

nepřekračuje povolené meze, dá směnový technik pokyn k zapnutí elektrické energie a povolí 

výkon pracovních operací na čelbě raženého díla. V případě, že koncentrace CH4 neodpovídá 

BP, nesmí být elektrický proud zapnut a pracovat se smí jen na odstranění tohoto stavu. O 

provedeném doplnění náplně zásobníku luten provede směnový technik písemný záznam 

v pochůzkové knize raženého díla. 

3.2.1 Úvodní vtažné větry  

Úvodní vtažné větry budou vedeny od vtažné jámy II/4 na 5. patře překopy 2052 a 

2252 k odbočce s překopem 080 4251 (začátek SVO 082 přípravy) a dále díly č. 080 7254, 

080 6250 a 084 7254/2, odkud budou separátním větráním přivedeny na čelby ražených děl. 

3.2.2 Výdušné větry 

Výdušné větry budou po ovětrání ražených důlních děl vedeny třídami 084 7254/2 a 

084 7254/1 (konec SVO 082 přípravy). Spojený výdušný větrní proud bude dále veden 
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třídami 084 7254, 082 7242/5, 082 7242/31, 082 7242/4, 082 7242/3, 082 7242/2 a 082 7242. 

Dále se větrní proud rozdělí. Jedna část bude vedena díly 082 7242/1 a 2042/13 do výdušné 

jámy II/3 nad 4. patrem a druhá část bude vedena díly 082 7242/6 a 2042/9 do výdušné jámy 

II/3 na úrovni 4. patra. 

3.3 Popis větrání oblasti po proražení kanálu 082 3625 

Po probití prorážky 082 3625 v šíři 3,5 m z plánovaných 6 m (viz kapitola 2.2.5), 

dojde k vytvoření průchodního větrního proudu a zároveň vytvoření nového SVO 082 625, 

které bude sloužit při rozšiřování prorážky, následně pro samotný nákliz a poté i při dobývání 

porubu 082 625. Toto SVO bude mít začátek na překopu 2252 na odbočce s překopem 2252/4 

a konec bude na třídě 084 7254/1 u odbočky s překopem 2252/6. Pro řádné odvětrávání však 

bude nutné zřídit na tř.084 7254/2, mezi třídami 082 4241/1 a 082 6241, dvojici izolačních 

větrních dveří ve zdivu. Stav větrání po ukončení přípravných prací je znázorněn na      

příloze 5 a 6.  

3.4 Použití čidel k měření koncentrace CH4 a CO 

Pro zajištění bezpečnosti při ražbách a dobývání bude sledován chod ventilátorů 

s vyvedením do centrálního řídícího střediska. Sledování ovzduší budou kontinuálně sledovat 

čidla MTA 11 umístěné dle vyhlášky č. 165/2002 Sb., sledující koncentraci CH4, a čidlo 

sledující koncentraci CO, umístěné na určených místech. Výsledky měření čidel jsou 

předávány na dispečink dolu a zajišťují také přerušení přívodu elektrické energie v případě 

překročení stanovené koncentrace CH4. 

3.4.1 Umístění čidel: 

1. čidlo CH4 do vzdálenosti 3 m od čelby raženého důlního díla, v ose díla, 0,1 m pod 

nejvyšším místem důlního díla. 

2. čidlo CH4 ve staničení 10 m v separátně větraném díle, v ose díla, 0,1 m pod 

nejvyšším místem důlního díla. 

3. čidlo CO ve staničení 10 m v separátně větraném díle, 1,8 m nad počvou díla. 
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Při překročení CH4 nad 1% musí být veškeré ostatní práce zastaveny, vypnut přívod 

el. energie a pracovat se smí jen na odstranění tohoto stavu. Při překročení koncentrace CH4 

nad 2% musí být pracovníci vyvedeni do vtažných větrů, vypnut přívod el. energie, pracoviště 

znepřístupněno a tato skutečnost nahlášena IS, která rozhodne o dalším postupu. 

3.5 Klimatizace 

Vlivem teploty hornin, technologickými procesy i působením instalovaného 

elektrického příkonu dochází k oteplování důlních větrů. S rostoucí hloubkou i s rostoucí 

mechanizací se zhoršují mikroklimatické podmínky na důlních pracovištích. Jedná se zejména 

o pracoviště na Dole Paskov, kde se hornické práce vedou pod úrovní nejspodnějšího 5. patra. 

Rovněž s rostoucím průřezem ražených důlních děl dochází k většímu oteplování důlních 

větrů, neboť povrchová plocha důlních děl, která přichází do styku s větrním proudem, je 

větší a tudíž je i větší přestup tepla. Dalším důležitým faktorem jsou velké délky ražených 

důlních děl a koncentrace důlních pracovišť. Případně ražby ve výdušných větrech z porubů. 

V neposlední řadě ovlivňuje zařazení pracovišť do kategorie i roční období. V letních 

měsících je počet pracovišť se zhoršenými mikroklimatickými podmínkami vyšší.  

U pracovišť se zhoršenými mikroklimatickými podmínkami se na Dole Paskov 

stanovují režimy práce a odpočinku. Zároveň jsou stanovena místa pro trávení přestávky 

z důvodu mikroklimatických podmínek (v souladu s „vnitřním předpisem pro hodnocení 

mikroklimatických podmínek a stanovení přípustné doby práce v dolech OKR“ a Směrnicí č. 

1/2013 ředitele). 

Na Dole Paskov je v současné době v provozu 13 mobilních chladících zařízení, které 

jsou provozovány jak na uzavřený, tak na otevřený okruh. Na dole Chlebovice je vybudována 

úseková klimatizace s rozvodem do 112. sloje. V roce 2013 se na dole Staříč plánuje výstavba 

centrální klimatizace a s tím spojené lepší podmínky na pracovištích.  

Pro přípravné práce počítám s použitím chladících zařízení umístěných před sáním 

ventilátoru a následně i v separátně větraném díle. A to z důvodu značné délky obou důlních 

děl, vzdálenosti od vtažné jámy a hloubce pod povrchem.  
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4 DOPRAVA RUBANINY 

4.1 Nakládání horniny po razicích pracích 

K nakládání rozpojené horniny po trhacích pracích navrhuji použít hydraulický 

nakladač Deilmann – Haniel DH-L1200 (viz obr. č. 5). Stroj je vybaven housenicovým 

podvozkem. Typická, pro stroje k tomuto účelu, je lopata s bočním výsypem. Technické 

parametry uvádím v tabulce č. 2. Teleskopický výložník lze natočit o 20° na každou stranu. 

Díky tomuto pohybu a posuvu teleskopického výložníku o 900 mm lze nakládat a vykládat z 

jednoho místa, takže se snižuje opotřebení součástí pojezdu. Výhodná pro dopravu je opět 

možnost rozebrat stroj na 7 samostatných přepravních jednotek. U tohoto stroje je největší 

částí podvozek, který váží 6250 kg a je dlouhý 2690 mm. Práce v úklonu je možná do 

maximálně 20° stoupání i klesání. Boční úklon je možný 10°. Nakladač je dimenzován do 

podmínek -20 až +40 °C.  Pohon hydraulického čerpadla je zajištěn elektromotorem. Jako 

jedno z příslušenství tohoto stroje je zábradlí montovatelné na lopatu, což pomáhá 

pracovníkům při výškových pracích – pažení, zakládání, spojování výztuže. Další 

příslušenství umožňuje zvedání horních oblouků ocelové výztuže.  

 

Tabulka č. 2 - DH-L 1200 - technická data nakladače 

Zdroj: technická dokumentace výrobce 

DHL-L 1200 – TECHNICKÁ DATA 

Délka 7 500 mm 

Výška 1 600 mm 

Šířka 1 580 mm 

Hmotnost s protizávažím 15 000 kg 

Rychlost pojezdu 0,37-1,30 m.s
-1

 

Objem lopaty 1,475 m
3
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Obr. č. 5 - DH-L1200 - nakladač 

Popis obrázku: 1- lopata s bočním výsypem, 2- válec bočního výsypu, 3- kyvná kulisa 

lopaty, 4- válec kulisy, 5- teleskopický výložník s vnitřním válcem teleskopu, 6- zdvihací 

válec, 7- stanoviště obsluhy, 8- ochranný rám obsluhy (volitelný), 9- přídavná nádrž 

hydraulické kapaliny, 10- jednotka sedadla (volitelné), 11- poháněcí agregát s hydraulickým 

zařízením a spínacím přístrojem, 12- podvozek 

4.2 Odtěžení horniny 

Strojem DH-L 1200 se bude nakládat rubanina na hřeblový dopravník TH 601 osazený 

drtičem DU 2, který horninu odtěží dále na pásové dopravníky typu TP 630 A, které dopraví 

horninu na pásy centrálního odtěžení (dále jen CO) na třídě 084 7254/2. Po nich se dostane 

k jámě třídami 080 6250, 080 7254, 2252/3, 2254, 084 5249, 082 7244/1 a 082 7244/2, 

2241/1, /4, /3 a /2 do skipového zásobníku SM23 na třetím patře. Následuje doprava skipem 

na povrch do třídírny. Zde dojde k odstranění hrubé hlušiny (částice nad 20 cm). Finální 

úprava pak probíhá na úpravně Paskov, kam se hornina dostane po železnici. 

Technické parametry obou dopravníků jsem uvedl v tabulkách č. 3 a 4. Hřeblový 

dopravník bude v průběhu ražby překládán a za ním se bude prodlužovat dopravník pásový, 

jehož konstrukce se zavěšuje na výstroj díla. K zajištění bezpečnosti bude po celé délce 
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dopravníků instalována signalizační souprava MJM 20, která zároveň umožňuje automatický 

provoz. Navrhovaný pásový dopravník má šířku 1000 mm. Při nastavení nejvyšší rychlosti je 

schopen odtěžit 1010 tun za jednu provozní hodinu. Jeho použití je možné v úklonech do 

+18° a -12°. 

CO používá k odtěžení pásové dopravníky typu TP 1201/1 a BELT 1200 (viz tabulka 

č. 5), jejichž šířka odpovídá označení - tedy 1200mm. 

Maximální rychlosti všech dopravníků se odvíjí od konstrukčního provedení, úklonu 

díla, objemu, respektive váze dopravované horniny v závislosti na výkonu elektromotorů. 

 

Tabulka č. 3 - TH 601- technické parametry hřeblového dopravníku 

TECHNICKÉ PARAMETRY DOPRAVNÍKU TH 601 

Dopravní rychlost 0,75 – 1,21 m.s
-1

 

Jmenovité dopravní množství při 80% naplnění 480 t.h
-1

 

Maximální dopravované množství 600 t.h
-1

 

Maximální příkony dopravníku 2x100 kW 

Rozměr žlabu 530 x 145 mm 
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Tabulka č. 4 - TP 630A - technické parametry pásového dopravníku 

TECHNICKÉ PARAMETRY DOPRAVNÍKU TP 630A 

Jmenovité dopravované množství při 

dané rychlosti (m. s-1), při 100% 

naplnění pásu a hmotnosti materiálu 1,3 

t/m
3
 

1,25 500 t.h
-1

 

1,6 650 t.h
-1

 

2 800 t.h
-1

 

2,5 1010 t.h
-1

 

Průměr hnacích bubnů  630 mm 

Maximální výkon poháněcí stanice  2 x 55 kW 

 

Tabulka č. 5 - TP 1201/1 - technické parametry pásového dopravníku 

TECHNICKÉ PARAMETRY DOPRAVNÍKU 1201/1 

Jmenovité dopravované množství při 

dané rychlosti (m. s-1), při 100% 

naplnění pásu a hmotnosti materiálu 1,3 

t/m
3
 

1,6 900 t.h
-1

 

2 1130 t.h
-1

 

2,5 1420 t.h
-1

 

3,15 1780 t.h
-1

 

Průměr hnacích bubnů 630 mm 

Max. výkon poháněcí stanice 3x75 kW 
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5 TECHNICKO EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ NÁVRHU 

Některé hodnoty použité v téhle kapitole jsou pouze orientační, zejména z důvodu 

zachování obchodního tajemství.  

Dle mnou provedeného návrhu tvaru porubního bloku vzniká plocha o rozloze cca 

160 000m
2
 s průměrnou mocností uhlí 130 cm, takže vytěžitelné množství bude 208 000 m

3
. 

Měrná hmotnost uhlí je 1,364 t.m
-3

, což mi dává výsledek 283 712 tun uhlí.  

Celková délka ražených děl, vedoucích uhelnou slojí, je 2080 m. Budu počítat 

s průměrnou šířkou 5,5 m. Dle propočtu z předchozího odstavce, dostávám výsledek 15 604 t. 

Součet ukazuje, že k dispozici bude přibližně 299 316 tun uhlí v řešeném porubním bloku 

082 625. 

 

Směrné číslo příprav: 

Délky tříd a kanálu: 082 4241/1 100 m 

 082 4241 1165 m 

 082 6241 1295 m 

 082 3625 160 m 

 Celkem 2720 m 

 

SP =  
Z

M
10

3
 =  10

3
 (m.kt

-1
) 

SP =  
299316

2720
10

3
 = 9,08 m.kt

-1 

SP - směrné číslo příprav [m.kt
-1

] 

M - délka vyražených děl [m] 

Z - zásoby vytěžitelné [t] 
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Výpočet výnosu: 

Pro tenhle výpočet použiji informaci známou z let dřívějších, proto výsledek bude 

pouze orientační. 

V = Z · CU 

V = 299 316 · 3540 = 1 059 578 640 Kč 

 V – výnos [Kč] 

 Z – zásoby vytěžitelné [t] 

 CU – cena uhlí (orientační hodnota) [Kč] 

 

Výpočet nákladů: 

Nc = Z · n 

Nc = 299316 · 2000 = 598 632 000 Kč 

Nc - náklady celkové [Kč] 

Z - zásoby vytěžitelné [t] 

n - náklady na jednu tunu vydobytého uhlí (orientační hodnota) [Kč] 

 

Výpočtem rozdílu mezi výnosem a náklady je výsledek 460 946 640 Kč, což 

orientačně odpovídá hospodářskému výsledku z těžby porubu 082 625. 
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ZÁVĚR 

V této bakalářské práci jsem měl za úkol navrhnout přípravu těžby porubního bloku 

082 625 na Dole Paskov. Na základě vědomostí získaných studiem Hornicko-geologické 

fakulty Vysoké školy báňské v Ostravě, jsem nejprve geologicky popsal předmětnou oblast, a 

konkrétně danou sloj 082 (22d), včetně porubního bloku 082 625. 

Následně jsem se kompletně pokusil naplánovat systém příprav. Navrhl jsem tvar a 

velikost sloje, na základě toho ražbu přípravných děl a technologie k tomu potřebné, včetně 

odtěžení. Snažil jsem se vzít v potaz různé problémy, které by při ražbách mohly nastat. 

Zmínil jsem bezpečnostní opatření, které bude nutno dodržovat v souladu s příslušnými 

zákony, zejména nebezpečí typická pro Důl Paskov. Jedna kapitola je kompletně věnována 

návrhu větrání. V závěru jsem uvedl technicko ekonomické zhodnocení návrhu, které je 

ovšem pouze orientační z důvodu nepřístupnosti některých ekonomických údajů. 

Souhrnně mohu uvést, že práce řeší vyražení 2720 metrů nových důlních děl, které 

zpřístupní 299 316 tun černého uhlí. Tohle množství představuje více jak ¼ roční produkce 

Dolu Paskov.  

V závěru téhle práce chci poděkovat všem kolegům, kteří se semnou podělili o 

informace a vlastní znalosti získané praxí na Dole Paskov, zejména Ing. Rostislavu Dajčovi a 

neméně všem pedagogům, kteří mě studiem provázeli.  

  



Jiří Tischler: Příprava porubu 082 625 

2013  29 

Použitá literatura 

1 GRYGÁREK J., HUDEČEK V. a kol.: Základy hornictví. Skripta VŠB-TU Ostrava, 

2003. 

2 HUDEČEK V.: Řešení problematiky průtrží hornin a plynů na uhelných dolech. VŠB-

TU Ostrava, 1997. 

3 VAVRO a kol.: Technologie hlubinného dobývání ložisek. Skripta VŠB Ostrava, 

1993.  

4 WELSER P.: Analýza strukturně-tektonické stavby Dolu Paskov. Doktorská 

disertační práce, MS Archiv VŠB-TU Ostrava, 1998 

5 Bezpečnostní předpisy a vyhlášky v platném znění. 

6 Interní podnikové materiály a technická dokumentace Dolu Paskov OKD a.s. 

7 Vyhláška ČBÚ č.22/1989 Sb., v platném znění. 

  



Jiří Tischler: Příprava porubu 082 625 

2013  30 

Seznam obrázků 

Obr. č. 1 - Schéma DP Staříč .......................................................................................... 3 

Obr. č. 2 - DH-DT1 - vrtací vůz ..................................................................................... 9 

Obr. č. 3 - Svorníkování ............................................................................................... 12 

Obr. č. 4 - DLZ110F - lokomotiva pro závěsnou drážku ............................................. 14 

Obr. č. 5 - DH-L1200 - nakladač .................................................................................. 23 

  



Jiří Tischler: Příprava porubu 082 625 

2013  31 

Seznam tabulek 

Tabulka č. 1 - DH-DT1 - technická data vrtacího vozu ............................................... 10 

Tabulka č. 2 - DH-L 1200 - technická data nakladače ................................................. 22 

Tabulka č. 3 - TH 601- technické parametry hřeblového dopravníku ......................... 24 

Tabulka č. 4 - TP 630A - technické parametry pásového dopravníku ......................... 25 

Tabulka č. 5 - TP 1201/1 - technické parametry pásového dopravníku ....................... 25 

  



Jiří Tischler: Příprava porubu 082 625 

2013  32 

Seznam příloh 

Příloha 1 – Mapa Sloje 082 (22d) 

Příloha 2 - Příčný průřez dílem OO-O-14 

Příloha 3 - Příčný průřez kanálem 

Příloha 4 - Izometrické schéma větrání pro přípravné práce 

Příloha 5 - Kanonické schéma větrání pro přípravné práce 

Příloha 6 - Izometrické schéma větrání po proražení kanálu 

Příloha 7 - Kanonické schéma větrání po proražení kanálu 


