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Anotace 

 

Obsahem práce je návrh přípravy porubu č. 332 205 Dolu ČSM Sever společnosti 

OKD, a.s. Práce obsahuje související informace o důlní lokalitě, její historii a geologických 

podmínkách. Těžištěm práce je návrh plánu přípravy dobývání porubu č. 332 205, tj. návrh 

technologie a práce spojené s ražbou důlních děl, které zajistí přístup k dobývání uhelných 

zásob porubu. Součástí veškerých práci v podzemí jsou bezpečnostní opatření, která při 

ražbě těchto děl jsou stanovena a respektována. Závěr věcné části práce tvoří technicko 

ekonomické zhodnocení předložených návrhů. 

 

 

 

 

 

Abstract 

The bachelor work is focused to the plane of  preparation of long wall face no. 

332 205 of the CSM North Colliery, OKD, a.s. The work contains information related to 

the mining field, its history and geological conditions. The main part of the work is the 

preparation plan of the long wall face no. 332 205, ie the design of the technology and the 

works associated with driving roads which allow the excavation of coal reserves. Security 

measures create a part of any underground works. The security measures have to be 

established during the preparation works. Finally, the work will contains technical and 

economical evaluation of the submitted proposals. 



 

Seznam použitých zkratek 

OKD a.s Ostravsko Karvinské Doly akciová společnost 

DP  Dobývací prostor 

NDO  Nebezpečí důlních otřesů 

NPV  Nebezpečí průvalů vod 

ODMG  Odbor důlního měřičství a geologie 

SBR  Stropní, Boční, Rohový 

SP  Subparabolická 

OO-O-18 Oblouková, Ocelová, Otevřená 18m
2
      

ZOPO Zvláštní opatření proti otřesům 

IP  Individuální pozorování 

VT  Vrtné testy 

IOV  Individuální odlehčovací vrt 

OOTP Odlehčovací otřasná trhací práce 

PVÚ  Protivýbuchová vodní uzávěra 

IHV  Individuální hydraulická výztuž 

CŘS Centrální řídicí středisko  

VPOP Výpočet potřebného objemového průtoku  

PVP Průchozí větrný proud 

DV Důlní větry 

HLT Hlavní lutnový tah 

VLT Vedlejší lutoný tah 
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1 Úvod 

1.1 Charakteristika dolu ČSM 

Důl ČSM, obr. 1, je černouhelný důl patřící společnosti OKD a.s, který má 

poměrně krátkou historii. Historie začíná po druhé světové válce. Nachází se 

v Moravskoslezském kraji, okres Karviná, obec Stonava. V 50 letech byly založeny 

průzkumné vrty v okolí obce Stonava, které potvrdily existenci karbonského souvrství. Na 

základě tohoto průzkumu bylo rozhodnuto o výstavbě dolu ČSM. Slavnostní zahájení 

hloubení šachty se uskutečnilo 1. září 1958 a o rok později, 16. června 1959 započala 

stavba dolu se dvěma závody. Celý název dolu zní „Důl československého svazu 

mládeže”, v dnešní době je používána zkratka ČSM. Důl je organizačně členěn na závody 

ČSM-Sever a ČSM-Jih. Pro hloubení byla použita tehdy nejmodernější technologie 

s výztuží litým betonem do posuvného ocelového bednění. Osádky hloubicích kolektivů 

pracovaly v těžkých podmínkách, musely být zvládnuty průvaly vod a výrony plynů. Kvůli 

komplikovaným hydrogeologickým a plynovým poměrům, se těžbu podařilo zahájit až 

koncem roku 1968, kdy byla vytěžená první tuna uhlí.  

Úpravna se nachází v lokalitě Sever s kapacitou 1100 tun za hodinu [1]. Produkce 

odbytového uhlí v roce 2011 činila 2,862 mil. tun a předpokládané zásoby černého uhlí 

k 1. 1. 2012 se odhadují na 44,85 mil. tun [1]. Oba závody mají vyhloubenou vtažnou 

a výdušnou jámu o průměru 7,5 m, nejhlubší je vtažná jáma ČSM-Jih 1103 m, která při 

nadmořské výšce 277 metrů ohlubně dosahuje hloubky 826 m pod úrovní mořské hladiny.  

Rozsáhlá investiční výstavba pokračovala i v 90. letech a především po roce 2000. 

Díky těmto investicím se předpokládá, že životnost dolu se prodlouží nejméně do roku 

2028. Závody dolu Sever a Jih jsou pod povrchem propojeny důlními díly č. 3101, 4101, 

5101, které slouží k přepravě materiálu mezi oběma závody a důlním dílem č. 5205, které 

bylo vyraženo za účelem zkvalitnění odtěžení rubaniny z lokality ČSM-Jih. Předmětná 

doprava byla do nedávné doby zajištěna výhradně důlní kolejovou dopravou za použití 

velkokapacitních vozů. Nyní byla doplněna dopravou pásovou. Geologické podmínky 

dobývacího prostoru Dolu ČSM umožňují dobývání uhelných zásob technologií, která je 

v mnohých případech odlišná od technologií používaných v řadě uhelných revírů např. 
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USA nebo Austrálie. Přesto byly na Dole ČSM používány vždy moderní technologie. 

Nejčastěji šlo o české, ruské (ukrajinské), rakouské vybavení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Důl ČSM Sever, [2] 

2 Charakteristika důlně geologických podmínek 

dobývacího prostoru Dolu ČSM Sever 

2.1 Vymezení dobývacího prostoru dolu ČSM 

Dobývací prostor (dále jen DP) se nachází v nejvýchodnější části Karvinské 

pánve. Jeho rozloha činí 22,106 km
2
 s plochou produktivního karbonu 17,653 km

2
. DP je 

členěn v závislosti na tektonickém vývoji do šesti těžebních ker s četnými zlomy a různou 

výškovou úrovní. Průměrná hloubka dobýváni je 776 metrů. Rozkládá se na katastrálních 

územích obcí Stonava 35%, Louky 43%, dále Karviná, Albrechtice a Český Těšín. 

Prostorové ohraničení DP vede svislými rovinami proloženými stranami nepravidelného 

mnohoúhelníku. Hranice tohoto DP je vymezena na severu DP Dárkov, na severozápadě 

DP Karviná Doly II, na západě DP Stonava a na východ je omezen státní hranicí 

s Polskem. Na jihu DP Louky nesousedí s žádným DP. 
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2.2 Stratigrafie 

Pokryvný útvar je tvořen sedimenty nejmladších třetihor a sedimenty 

čtvrtohorními. Jsou to převážně jíly, slíny, písky a štěrky. Mocnost pokryvného útvaru 

kolísá od 0 do 800m. Před přestupem třetihorního moře byl povrch karbonských vrstev na 

Ostravsku hornatý a rozbrázděný četnými údolími. Oblast byla zalita třetihorním mořem, 

jehož sedimenty vyplnily poklesy. Z těchto důvodů vykazuje karotážní průzkum vedený 

z povrchu variabilní mocnosti pokryvu. V důlním poli Dolu ČSM jsou zastoupeny vrstvy 

karvinského a ostravského souvrství. V současné době se dobývá karvínské souvrství, 

které se dělí na vrstvy sedlové, spodní sušské, svrchní sušské a doubravské. Zde jsou 

neproduktivní horniny zastoupeny jílovci, pískovci a slepenci. Souvrství ostravské je 

zastoupeno vrstvami hrušovskými, jakloveckými a porubskými, kde převažují 

neproduktivní jemnozrnné až střednězrné pískovce, prachovce a jílovce. Karbonské vrstvy 

jsou uloženy ploše, s úklonem 0 - 18° severovýchodně. Celé důlní pole je rozděleno do 

dvou samostatných oblastí, které tvoří závody Sever a Jih. Uhlonosné sloje mají velice 

proměnlivou mocnost, v karvinském souvrství je průměrná mocnost slojí 1,8m 

a v ostravském souvrství 0,73m. 

Největší zaznamenaná mocnost sloje na Dole ČSM je 15m (Prokop). Na povrchu 

uhlonosného karbonského útvaru se vyskytují zvodnělé štěrkopísky (detrit), jeho mocnost 

je místy až 150m. Detrit představuje nebezpečí pro hornickou činnost, protože často 

obsahuje vodu nebo plyn pod vysokým tlakem. V nadloží je detrit pokryt nepropustným 

souvrstvím jílu. Do důlního pole Dolu ČSM zasahuje jako stonavský výmol na západě, 

jako bludovický výmol na jihu a výmol podél česko-polské hranice na severovýchodě, [3]. 

 

2.3 Technologie dobývaní a ražení   

Technologie dobývaní uhlí, vzhledem k dobývaným mocnostem a geologickým 

podmínkám, je orientována na vysoký stupeň mechanizace. Používá se dobývací metoda 

směrného stěnování na řízený zával s využitím dobývacích kombajnů a mechanizované 

výztuže. Přípravné chodby jsou převážně raženy razicími kombajny a v menší míře jsou 

využívaný trhací práce se škrabákovými nakladači nebo lopatovými nakladači. 



Radek Czyž: Plán přípravy porubu č. 332 205 

4 

2013 

3 Báňsko-geologická charakteristika sloje č.33b 

3.1 Geologické poměry 

Sloj č. 33 je dobývána ve dvou lávkách 33a (č. 608) s průměrnou mocností 

250cm, kde budou vyrubány, nad připravovaným porubem, bloky č. 331 205 (31. 1. 2012) 

a č. 331 207 (duben 2013) a 33b (č. 606). Meziloží slojí č. 33a a č. 33b je tvořeno 

prachovcem s lokálními přechody do jemnozrnného pískovce. Důlní dílo č. 332 225 

zaústění ve sloji 33a po vyražení cca. 50m, raženo již ve sloji 33b. Důlní díla č. 332 225 st. 

50m – konec, č. 332 265, č. 332 265/1 a č. 332 245, viz důlní mapa, příloha č. 1, budou 

ražena ve sloji č. 33b náležící k spodním sušským vrstvám karvinského souvrství. Uvedená 

díla se nacházejí ve kře 2a, která je vymezena na severu poruchou A, na jihu poruchou 

B a na západě výraznou kernou tektonikou – Albrechtickou poruchou s výškou skoku až 

350m. Nepředpokládá se přechod výraznějších tektonických poruch předmětnými díly. 

Vzhledem k tomu, že sloj č.33b se svým charakterem řadí k sedlovým vrstvám, lze 

předpokládat výskyt erozivních dosedů pískovců, případně erozí sloje. 

Mocnost sloje - v předmětné oblasti je sloj č.33b vyvinuta v celkové mocnosti od 

170 cm do 305 cm, v průměru 220 cm. Úklon vrstev je v průměru 9° k severovýchodu. Ve 

sloji je nepravidelně vyvinuto šest anorganických proplastků s proměnlivou mocností do 

20 cm.  

Složení sloje - průměrná popelnatost sloje v předmětné oblasti činí 25%. Obsah 

síry nepřekračuje 0,6% . Obsah prchavých hořlavin v uhelné hmotě kolísá kolem 26% 

a dilatace dosahuje hodnoty až 112. Sloj je kvalitativně zařazena do obchodní skupiny Vb. 

Nadloží – nadloží sloje je tvořeno prachovcem. Vrstva prachovce je ve větší části 

projektované plochy porubu erodována nadložním jemnozrnným pískovcem a pískovec, 

erozivně dosedá na sloj. Na základě obsahu SiO2 je bezprostřední nadloží sloje řazeno do 

kategorie III. Nejbližší bilanční nadložní slojí je sloj č.33a v proměnlivé vzdálenosti 3,5m 

až 8m. 

Podloží – bezprostřední podloží sloje č.33b je tvořeno převážně kořenovým 

prachovcem. Od Jihu k Severu se jeho směrem z podloží přibližuje vrstva jemnozrnného 

pískovce. V jižní a východní části předmětné oblasti je tak přímé podloží sloje tvořeno 
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jemnozrnným pískovcem. Na základě obsahu SiO2 je bezprostřední podloží řazeno do 

kategorie II. Nejbližší podložní sloj je sloj č.34a v proměnlivé mezislojové vzdálenosti 

19m až 30m. Sloj č. 34a je vzhledem ke svému nepravidelnému vývoji hodnocena jako 

nebilanční. Vývoj sloje v předmětné oblasti byl ověřen důlními vrty, důlními díly 

a porubem. 

3.2 Zařazení z hlediska Nebezpečí Důlních Otřesů 

Dle vyhlášky č.659/2004 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

a bezpečnosti provozu v dolech s nebezpečím důlních otřesů, ve znění vyhlášky 

č.282/2007 Sb., je část horského masívu v předmětné oblasti a na základě regionální 

prognózy zařazena do části masívu s nebezpečím důlních otřesů. 

Důl ČSM je zařazen jako důl s nebezpečím důlních otřesu. Na základě regionální 

prognózy v předmětné oblasti horského masívu a po konzultaci s geomechanikem, je táto 

oblast zařazena do části masívu s nebezpečím důlních otřesu, příloha č. 1 (mapa sloje 33b). 

Uvedená důlní díla budou zařazena do 3. stupně NDO: 

 důlní dílo č. 332 225 staničení  0m – cca 1000m, 

 důlní dílo č. 332 265  staničení  0m – 190m (do konce prorážky), 

 důlní dílo č. 332 265/1 staničení  0m – 190m (do konce prorážky), 

 důlní dílo č. 332 245  staničení  0m – cca 135m. 

3.3 Zařazení z hlediska nebezpečí průvalu vod 

Jelikož se v dobývacím prostoru Dolu ČSM nacházejí na povrchu uhlonosného 

karbonského útvaru zvodnělé štěrkopísky (detrit), je Důl ČSM zařazen do kategorie dolů 

s nebezpečím průvalu vod. Předmětná důlní díla se k zvodnělému horizontu nepřiblíží, ale 

přesto mohou byt ovlivněna průsakem vod podél tektonických linií nebo zálomových 

trhlin. Následně se tato voda shromažďuje v závalových prostorách anebo vytéká přímo do 

vyražených důlních děl. Dalším faktorem je technologická voda, která se do závalových 

prostor dostává technologickým využitím, tj. z postřiků a odlučovačů prachu, z plavení 

popílkové směsi a z úniků z poškozených vodovodních nebo odpadních potrubních řádu 

a z netěsností technologických zařízení. Nebezpečí představují také průzkumné vrty, které 
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mohou být nekvalitně asanovány. V dané oblasti se průzkumné vrty nenachází. Veškerá 

nebezpečí jsou řešena v projektu odvodnění, který vypracuje hydrogeolog a bude součásti 

technologického postupu. 

4 Návrh přípravy porubu č. 332 205 

K zpřístupnění uhelných zásob porubního bloku č. 332 205 bude zřízen kříž 

z pásové chodby č. 331 291/3, příloha č. 2, (klenbový kříž 19/19 včetně vytočení). 

Navrhuji použit k rozpojování hornin trhací práci a nakládaní rubaniny pomoci lopatového 

nakladače s bočním výsypem firmy Deilmann-Haniel (DH-L 1200). Pro trhací práce bude 

vypracován technologický postup trhacích práci, který bude součástí technologického 

postupu. Pro vrtání použijeme vrtací kladivo NVK 03, obr. 2. Poté vyrazíme důlní dílo 

č. 332 225 (úvodní chodba) v délce 1000 m, která bude v budoucnu sloužit jako výdušná 

chodba pro blok č. 332 207. Do staničení 60 m navrhuji rozpojování horniny pomoci trhací 

práce a odtěžení dopravníkem THD 500 a dále na centrální odtěžení. 

Nakládání rubaniny pomocí lopatového nakladače s bočním výsypem a pro vrtací 

práce nejprve vrtací kladivo NVK 03 a následně vrtací vůz (VVH-1U) firmy Duvas-Uni, 

s.r.o. Od staničení 60 m navrhuji použit k rozpojování a nakládání horniny razicí kombajn 

MR 340X EX firmy Sandvik Mining and Construction GmbH a odtěžení pomoci pásového 

dopravníku TP630. Jakmile bude vyražena úvodní chodba, přemístíme kombajn do 

staničení 860m a bude zřízena respová odbočka č. 332 225//332 265, 332 265/1, viz 

příloha č. 3, (respové odbočky). Po jejím dokončení bude vyraženo důlní dílo č. 332 265 

(prorážka) o délce 190m, příloha č. 4, (příčné řezy profilem důlních děl, technologie) 

a následně její rozšíření důlním dílem č. 332 265/1 na šířku 8,5m. Následně bude založena 

stavba druhé respové odbočky č 332 265, 332 265/1//332 245 viz příloha č. 3, (respové 

odbočky) a ražba důlního díla č. 332 245 (výdušná chodba) v délce 135m. Zde bude 

zřízena prorážka do důlního díla č. 332 223, které sloužilo jako úvodní chodba v porubu 

č. 332 203 a při jeho dobývání bylo udržováno pro následné použití. Zde ušetříme čas 

a materiál na stavbu kříže a vyražení 840m tohoto důlního díla. 

Veškeré práce při ražení a zajišťování důlních děl se řídí technologickými postupy 

pro daná pracoviště. Technologické postupy odpovídají platným předpisům. Součástí 

technologického postupu pro ražbu důlních děl musí být doplněk, který určí typ kříže nebo 
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odbočky, číslo důlního díla, staničení, pažení, druh použitého zařízení a strojů, způsob 

rozpojovaní horniny, způsob zakládání výlomu, větrání díla, technologický postup trhacích 

prácí, způsob zneškodňování prachu, další možné ohrožení pracovníků, rozsah pracoviště, 

vymezení odpovědnosti, útěkové cesty, seznámení osádky, druh prozatímní výztuže, 

větrání apod. Pro ražbu přípravných důlních děl pro porub č. 332 205 bude použit cyklus 

následujících základních operací: 

- rozpojování horniny pomoci trhací práce, razicího kombajnu 

- odtěžení horniny 

- vyztužení vyraženého prostoru 

- prodlužování výstroje důlního díla 

4.1 Stavba kříže 

Následující subkapitoly popisují základní parametry klenbového kříže, stavební 

postup klenbového kříže a respové odbočky. 

 

4.1.1 Základní parametry 

- Typ kříže: Klenbový kříž SP19/19-90 ocelový 

- Hmotnostní stupeň: TH29 

- Číslo důlního díla: 331 291/3, 332 225 

- Staničení kříže: 331 291/3 staničení 158m:osa kříže 

- Pažení: Síť stropní/síť boční, betonová pažnice 

- Způsob zakládání vícevýlomu: Pytlovanou rubaninou 

- Způsob rozpojování hornin: Trhací práce 

- Těžní zařízení: Pásový dopravník na centrální odtěžení (DP 1200) 

- Způsob vrtání: NVK-03 s vodním výplachem 

- Způsob nakládání: DH-L 1200 s bočním výsypem 



Radek Czyž: Plán přípravy porubu č. 332 205 

8 

2013 

4.1.2 Postup stavby křížů a odboček 

Staničení kříže nebo odbočky označí měřič ODMG (odbor důlního měřičství 

a geologie) a před zahájením stavby zkontroluje technický dozor. Stavba kříže se provádí 

vždy na předem vyraženém důlním díle, na kterém se postaví dvojice zdvojených 

vstupních oblouku. Při stavbě kříže se nejdříve uvolní prostor, provedeme pomocí ručního 

vrtacího kladiva, obr. 2, a trhací práce. Postavíme jednu skupinu křížových oblouků 

(paterčete apod.) a provede se definitivní přepažení TH rovinami mezi touto skupinou 

křížových oblouků a již postavenými vstupními oblouky v těch částech, kde to lze provést. 

Dále se znovu uvolní prostor jen pro jejich podbudování druhou skupinou křížových 

oblouků (paterčete apod.) a dokončí se definitivní přepažení TH rovinami. 

Následně si uvolníme prostor pro zabudování druhých dvojic zdvojených 

vstupních oblouků a po jejich zabudování se přepaží TH rovinami prostor mezi těmito 

vstupními oblouky a křížovými oblouky. Proti rozjetí kříže je nutno pospojovat místa 

křížení TH rovin s oblouky TH šrouby dle schématu, příloha č. 2, (klenbový kříž 19/19 

včetně vytočení). Po zapažení celého klenbového kříže se může přikročit k demontáži 

stávající výztuže pod křížem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Vrtací kladivo NVK03 s podpěrou, [5] 
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Respová odbočka se taktéž staví na předem vyraženém důlním díle. V případě 

stavby respové odbočky během ražby provádíme zabírku vždy na zabudování jednoho 

žebra odbočky a na straně odbočení budujeme pomocnou stojku nebo rohový kus a TH 

nohu a provádíme ihned zapažení. Jakmile zabudujeme potřebný počet žeber na celou 

šířku odbočky, podbudujeme je vstupními oblouky a poté odebereme pomocné stojky nebo 

rohové kusy a TH nohy. Proti rozjetí odbočky pospojujeme místa TH rovin šrouby a celou 

odbočku svážeme TH rovinami dle schématu, příloha č. 3, (respové odbočky). 

Únosnost kříže nebo odbočky platí za předpokladu řádného vyplnění prostoru 

mezi horninou a výztuží. V opačném případě mohou na výztuž působit obtížně 

definovatelné dynamické jevy. V případě deformačních projevů klenbových oblouků se 

musí zesílit kříž nebo odbočka středním sloupem. 

Před zahájením stavby kříže nebo odbočky musí být na pracoviště dopraven 

veškerý potřebný materiál. Jako vyztužovacích prvků je nutno používat ještě nepoužitých 

nových prvků. Pokud je stavba kříže nebo odbočky prováděná v místě řádné, útěkové, 

dopravní nebo záchranné cesty, kde chodí lidé, nebo se dopravuje materiál, musí být ve 

vzdálenosti 10m na každé přístupové cestě od kříže nebo odbočky umístěná výstražná 

tabulka (o prováděných pracích). 

 

Před započetím stavby kříže nebo odbočky musí být zkontrolovány a dotaženy 

TH šrouby na min. vzdálenost 10m od oblasti stavby kříže nebo odbočky a musí být 

provedeno zesílení zavěšení veškerého potrubí (ve vzdálenosti 5m před a za křížem nebo 

odbočkou pobudovat třídu stojkami IHV). 

Maximálně povolený otevřený prostor je 1m, který bude okamžitě zajišťován 

prozatímní výztuží (dřevěné respy) tak, aby nemohlo dojit k ohrožení pracovníku při 

stavbě kříže nebo odbočky. V případě, že bude nutno pracovat při stavbě ve výšce větší 

než 1,5m nad počvou smí se pracovníci pohybovat jen na pracovní plošině, která je 

opatřena zábradlím. 
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4.2 Důlní díla č. 332 225, č. 332 245, č. 332 265, 332 265/1 

V následujících subkapitolách navrhnu základní parametry ražených důlních děl, 

postup jejích ražby a stavění TH výztuže. Nové dobývací komplexy mají vyšší 

produktivitu a nároky na kvalitu důlních děl. Rozměry technologii, větrání a klimatizace 

nás nutí razit důlní díla ve větších profilech. Hloubka a s ní spojena tvrdost průvodních 

hornin vyžaduje větší výkon razící techniky. Na tyto okolnosti reagovala modernizace 

dobývacích technologii, projektem POP 2010, nákupem razících komplexů firmy 

SANDVIK s razícím kombajnem MR 340 X EX (typ nové generace), obr. 3, který 

prezentuji v následné subkapitole. 

 

 

4.2.1 Základní parametry důlního díla č. 332 225: 

- Účel díla: Úvodní chodba 

- Číslo důlního díla: 332 225 

- Hmotnostní stupeň: TH29 

- Profil díla: st. 0 – 60m SP 19, st. 60m – konec SP 16 

- Osová vzdálenost: 0,5m 

- Rozpínky: kovové 0,5m st. 0 - 60m 7ks, st. 60 - konec 6ks 

- Staničení díla: 0 – 1000m 

- Pažení: Síta Katim stropní/boční 

- Mocnost sloje: cca. 2,2m 

- Úklon díla: Dle průběhu sloje 

- Způsob rozpojováni hornin: st. 0-60m-Trhací práce, st. 60m-konec-MR 340X EX 

- Těžní zařízení: st. 0-60m-THD 500, st. 60m-konec-TP 630 

- Způsob vrtání: NVK-03 s vodním výplachem, vrtací vůz VVH-1U 

- Svorníková výztuž: APB-1-k - 2,4m, IR 4/E - 13m 



Radek Czyž: Plán přípravy porubu č. 332 205 

11 

2013 

4.2.2 Základní parametry důlního díla č. 332 265, 332 265/1: 

- Účel díla: Prorážka 

- Číslo důlního díla: 332 265, 332 265/1 

- Hmotnostní stupeň: TH29 

- Profil díla: SBR 

- Osová vzdálenost: 0,5m 

- Rozpínky: Kovové 0,5m 9ks, 11ks 

- Staničení díla: 0 – 190m 

- Pažení díla: Síta Katim stropní/boční 

- Mocnost sloje: cca. 2,2m 

- Úklon díla: Dle průběhu sloje 

- Způsob rozpojováni hornin: Kombajn Sandvik MR 340X EX 

- Těžní zařízení: st. 0-30m-THD 500, st.30m-konec-TP 630 

- Způsob vrtání: NVK-03 s vodním výplachem, vrtací vůz 

- Svorníková výztuž: APB-1-k - 2,4m, FIB24/BO - 2,4m 

- Svorníková výztuž: IR 4/E -.4m 

4.2.3 Základní parametry důlního díla č. 332 245: 

- Účel díla:  Výdušná chodba 

- Číslo důlního díla: 332 245 

- Hmotnostní stupeň: TH29 

- Profil díla: SP 16 

- Osová vzdálenost: 0,5m 

- Rozpínky: Kovové 0,5m 6ks 

- Staničení díla: 0 – 135m 
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- Pažení díla: Síta Katim stropní/boční 

- Mocnost sloje: cca. 2,2m 

- Úklon díla: Dle průběhu sloje 

- Způsob rozpojováni hornin: Kombajn Sandvik MR 340X EX 

- Těžní zařízení: st. 0-30m-THD 500, st. 30m-konec-TP 630 

- Způsob vrtání: NVK-03 s vodním výplachem 

- Svorníková výztuž: APB-1-k - 2,4m 

 

4.2.4 Postup při ražení důlních děl 

Při vedení důlních děl musí pracovníci, kteří je razí dodržovat níže uvedené 

zásady: 

 Po příchodu na pracoviště před zahájením práce na čelbě ověřit stav pracoviště, 

zejména provést kontrolu směrového a výškového vedení (směr, nivo, sklípek) 

důlního díla. 

 Před vyuhlováním provést kontrolu stropu, boků díla a provést opatření k zamezení 

tvoření vícevýlomů (zavrtaní dřevěných tyčí, rotorů+lepení, vrtaní svorníků). 

 Vyuhlení čelby provést bez vícevýlomů a tím zamezit jejich zakládání, které je 

časově velmi náročné. 

 Při montáží TH výztuže dodržet velikost přeložení jednotlivých TH oblouků. 

 Po postavení TH oblouků zkontrolovat jeho postavení do směru, kolmost k počvě, 

počet rozpínek, jejích umístění a přímost rozpínkových tahů. 

 Důsledně dodržovat používání projektem předepsaných pažících prvku. 

 Zároveň s pažením posledního TH oblouku musí být u předposledního TH oblouku 

založen prostor mezi rostlou horninou a výztuží (dřevo, pytlovaný materiál). 

 TH šroubové spoje dotáhnout na předepsaný utahovací moment. 
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 Pokud budou při vyztužování, případně pro zpevnění stropu použity svorníky musí 

být (pro zajištění jeho správné funkce) pomoci matice vytvořeno předpětí vůči rostlé 

hornině. 

 Před zahájením dalšího cyklu znovu zkontrolovat stav boků, stropu a čelby díla. 

4.2.5 Postup stavby TH výztuže 

Postup pro stavbu TH výztuže při ražbě dlouhých důlních děl pomoci razícího 

kombajnu: 

 Po provedení zabírky pomocí razícího kombajnu, vytvoření dostatečného prostoru 

pro zabudování TH výztuže, včetně hnízd pro boční oblouky a obtrhání čelby 

i stropu raženého díla se vycouvá s razícím kombajnem tak, aby zvedací zařízení 

bylo v zajištěném prostoru. 

 Horní oblouk TH výztuže (respektive smontované části čtyřdílné výztuže, nebo 

části SBR se nasadí do zvedacího zařízení razicího kombajnu, obr. 3 a zvedne se na 

nejnižší možnou vzdálenost od poslední zabudované TH výztuže. 

 Boční oblouk se ručně postaví a sešroubuje postupně s horním TH obloukem za 

posledním TH obloukem definitivní výztuže. Tato činnost se bude provádět tak, 

aby pracovníci zůstali vždy pod zajištěným prostorem. Pak se přistoupí k rozepření 

TH výztuže pomocí zvedacího zařízení razícího kombajnu a namontování železné 

rozpínky na vrchní oblouk TH (SBR) výztuže a následná montáž zbývajících. 

 železných a dřevěných rozpínek v počtu daném technologickým postupem. 

 Následnou činností bude zapažení stropu, obložení boků, včetně vyložení volných 

prostorů ve stropu a bocích důlního díla. 
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Obr. 3 Kombajn Sandvik MR 340X EX, [6] 

 

Kombajn MR 340X EX, obr. 3, je vybaven postřikem Jet Rohr, jehož 100% 

efektivita při zhášení vzníceného metanu se ověřovala ve zkušebně Vědeckovýzkumného 

uhelného ústavu v Radvanicích. Vyšší instalovaný výkon razícího kombajnu nám 

umožňuje razit profily chodeb větších profilů. Kombajn je vybaven automatickou 

vizualizací, která zobrazuje ražený profil důlního díla. Pro usnadnění a urychlení instalace 

svorníkové výztuže je kombajn vybaven dálkově ovládaným manipulačním ramenem 

s výkonným hydraulickým svorníkovacím zařízením, umožňující vyztužení sousedních 

vrstev horniny pomocí lepených svorníků. 

Vrtací vůz VVH-1U, obr. 4, umožňuje vrtání vrtů rotačním anebo rotačně - 

příklepovým způsobem s maximální délkou vývrtu 2,5 metrů, jejichž průměr může byt 

v rozmezí 38 – 60 mm. 
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Rozměry vrtacího vozu nám umožňují razit důlní dílo v profilech od 10 do 20 m
2
 

z jednoho postavení stroje. Umožňuje také vrtání účelových vrtů (prognózních apod.), 

použijeme-li vhodného nářadí, [8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Vrtací vůz VVH-1U, [7] 

 

4.3 Doprava materiálu a rubaniny 

Pro dopravu materiálu navrhuji využít závěsnou dráhu ZD 24A. Nakládku 

materiálu z překladiště č. 5201/2 a následnou přepravou pomoci závěsné hydraulické 

lokomotivy. Odtěžení rubaniny ražených důlních děl bude zajištěno pásovými dopravníky 

TP 630 s šířkou pasového potahu 1000 mm napojené na centrální odtěžení, které zajišťují 

pásové dopravníky DP 1200 s šířkou pásového potahu 1200 mm. Při stavbě kříže, respové 

odbočky, zaústění úvodní a výdušné chodby, použijeme hřeblový dopravník THD 500 

zavěšený nad pásovým dopravníkem. Dobývací komplex potřebuje výkonné odtěžení, 

a proto při vybavování porubu budou stávající pásové dopravníky TP 630 nahrazeny 

výkonnějšími DP 1200. 
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5 Výpočet větrání a návrh bezpečnostních opatření 

porubu č. 332 205 

V této kapitole se budu zabývat bezpečnostními opatřeními, výpočtem větráni pro 

předmětná důlní díla. 

5.1 Bezpečnostní opatření 

Práce v podzemí je velmi riziková a nebezpečná. Přírodní podmínky, neopatrnost 

nebo neznalost pracovníka mohou zapříčinit vážné zranění nebo usmrcení pracovníků 

a velké materiální škody. V následujících subkapitolách budu uvádět vybraná bezpečnostní 

opatření vyžadovaná obecně závaznými předpisy. Dílčí okruhy bezpečnostních opatření 

jsou zpracovány formou projektů a jsou součástí technologického postupu. 

S bezpečnostními opatřeními jsou pracovníci prokazatelně seznámeni a jsou povinni je 

respektovat v plném rozsahu. Nedodržení nebo i částečné porušení bezpečnostních 

opatření může ohrozit zaměstnance nebo technologické zařízení. 

5.1.1 Opatření proti zapálení metanovzdušné směsi: 

Při ražení důlních děl v uhlí s přibírkou hornin II. a III. kategorie rozpojovacími 

orgány razících kombajnů vzniká nebezpečí zapálení metanu jiskřením, nárazem, vzniklým 

třením nebo horkou plochou. 

Z těchto důvodů je zapotřebí dodržovat nutná preventivní opatření při přibírce 

hornin zařazených do II. a III. kategorie, která budou jako zvláštní příloha technologického 

postupu pro daná pracoviště. Obsahem budou nařízení týkající se kontroly a údržby 

řezného orgánu, skrápěcího zařízení (postřik) a činnosti související s jejich používáním. 

5.1.2 Opatření proti otřesům 

Důlní díla vedená v 1., 2., a 3. stupni nebezpečí důlních otřesů, musí mít 

zpracovány zvláštní opatření proti otřesům (ZOPO), která jsou přílohou technologického 

postupu. Obsahuje metody průběžné prognózy, Individuální pozorování (IP), prognózu 

vrtnými testy (VT), prognózu indikačními odlehčovacími vrty (IOV), seismologickým 

sledováním (SL), parametry a vrtné schéma pro (VT) o průměru 42 mm a (IOV) o průměru 
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125 mm nebo 200 mm, aktivní, pasivní prostředky a ostatní opatření. Ve vývrtech (VT) 

provedeme odlehčovací otřasnou trhací práci (OOTP), jejím účelem je rozrušit uhelný pilíř 

s cílem snížit napěťové poměry ve sloji. Záznamy o IP, VT, IOV a OOTP musí být 

zapsány ihned po směně. 

5.1.3 Ochrana proti přenosu výbuchu uhelného prach 

Všechny uhelné doly OKR jsou zařazeny jako doly s nebezpečím výbuchu 

uhelného prachu. Uhelný prach je částice menší 1mm. Ražená důlní díla budou chráněna 

proti přenosu výbuchu uhelného prachu protivýbuchovými uzávěrami, tj. PVU, 

Příloha č. 4, (Příčné řezy profilem důlních děl, technologie). Tyto PVU budou v provedení 

vodní soustředěné (vakové), jejich provedení a rozmístění musí odpovídat požadavkům 

vyhlášky ČBÚ č. 10/1994 Sb. v platném znění. Stavbu PVU bude provedena podle přílohy 

č. 4, (Příčné řezy profilem důlních děl, technologie). 

5.1.4 Zneškodňování uhelného prachu 

Při ražbě předmětných důlních děl i v následném dobývání bloku č. 332 205 se 

uvolní velké množství uhelného prachu. Uhelný prach navrhuji zneškodňovat pomocí 

mokrého odlučovače prachu, zkrápěním a mlžným dělem při trhacích prácích, funkčními 

postřiky razícího a dobývacího kombajnu, na veškerých přesypech dopravníku 

a mechanizované výztuži. 

Dále vrtáním dlouhých zavlažovacích vrtu z úvodní i výdušné chodby, umístěním 

vodní clony za porubem ve výdušné chodbě. Pokud se přesto v předmětných dílech vytvoří 

souvislá vrstva uhelného prachu, musíme ji zneškodnit poprášením inertním prachem 

(jemně mletý vápenec). Poprašovat musíme tak, aby obsah hořlavých látek nepřesáhl 20% 

a při obsahu metanu nad 1% nepřesáhl 15%. 

5.1.5 Ochrana před samovznícením uhlí 

Při vedení důlních děl ve slojích náchylných k samovznícení uhlí se musí dodržet 

technicko-bezpečnostní a protizáparová opatření, na které bude vypracován projekt 

prevence samovznícení uhlí a bude součásti technologického postupu. 
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Obsahem projektu bude příprava na inertizaci důlního ovzduší dusíkem, opatření 

ohledně vedení důlních větrů kolem stařin a technicko-bezpečnostní a protizáparová 

opatřen zabraňující samovznícení uhlí. Navrhuji tato bezpečnostní opatření: 

- Razit důlní díla bez ponechání uhlí ve stropě, místa s ponechaným uhlím ve stropě 

zřetelně označit a evidovat na ODMG, v průběhu ražby denně kontrolovat 

směnovým technikem, který provede záznam do pochůzkové knihy. 

- V případě vícevýlomů při přechodu mezi slojemi 33a, 33b a tektonik při ponechaní 

uhlí nad stropem zamezit přístupu kyslíku k místu s nebezpečím samovznícení 

nástřikem pomoci rychle tuhnoucí hmoty a zajištění odběru vzorků z těchto míst. 

- V případě vícevýlomů v bocích důlního díla a ve stropě, provádět zajišťovaní 

zavrtáváním svorníků, dřevěných tyčí a roxorů. Zpevňovat předpolí pilíře lepením 

a neprodleně vyplňovat volný prostor za výztuží. 

- Vrty prováděné v rámci protiotřesové prevence, které nebyly použity pro OOTP, 

musí být utěsněny – zafoukané pískem. 

- Pokládaní inertizačního dusíkového potrubí. 

- V případě nepříznivého výsledku vývinu CO budou další opatření řešena na 

základě zhodnocení místních podmínek příkazem závodního dolu a plněním 

ustanovení čl. 27 rozhodnutí OBÚ Ostrava S0300/2008 (odběry suchých vzorků na 

chromatografickou analýzu indikačních plynů samovznícení). 

5.1.6 Hydrologická bezpečnostní opatření 

V nadloží, ve sloji č. 33a byly vyrubány poruby č. 331 205 a č. 331 207. Na 

základě znalostí úklonných poměrů v dané oblasti ražby se nepředpokládá zvodnění stařin 

daných porubů, průzkumný vrt se v dané oblasti nenachází. Z bezpečnostních opatření se 

po celé délce děl bude pokládat odpadní potrubí a na čelbě bude k dispozici čerpací 

technika. Hydrologická bezpečnostní opatření budou vypracována v projektu odvodnění 

pro předmětná důlní díla, a ten bude přílohou  technologického postupu. 
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5.2 Výpočet větrání 

Práce v podzemí vyžaduje dýchatelné ovzduší, proto musíme zředit a odvézt 

škodliviny (exhalace CH4, CO2, zplodiny po trhací práci) a zajistit co nejlepší 

mikroklimatické podmínky na pracovišti (teplota důlních větrů, vlhkost důlních větrů, 

rychlost proudění větrů), které nám z velké části ovlivňují výkonnost pracovních činností 

a zdraví zaměstnanců. Před projektováním separátního větrání musíme zhodnotit 

očekávané hornicko-geologické a předpokládané důlně-technické podmínky, [9], [10]. 

Dále je nezbytné respektovat související ustanovení obecně závazných předpisů, 

jedním z nich je vyhláška ČBÚ č. 165/2002 Sb., [11]. Předmětná závazná ustanovení jsou 

zohledněna ve výpočtu větrání. Pro výpočet větrání jsem použil výpočetním programu 

Separát, verze 1. 1, [12]. 

V následujících subkapitolách jsem rozdělil větrání na jednotlivé fáze přípravy 

a ke každé fázi jsem navrhnul druh separátního větrání. Představím vstupní a výstupní 

parametry větrání a výpočtem se v textu bakalářské práce budu zabývat v rámci poslední 

navrhované třetí fáze. 

Větrání předmětných důlních děl navrhuji rozdělit do tří fázi a to: 

1. První fáze st.  0 - 60m,  větrání foukací bez chladícího zařízení. 

2. Druhá fáze st.  61- 300m,  větrání sací bez chladícího zařízení. 

3. Třetí fáze st.  300 – konec,  větrání kombinované, foukací s chladicím 

zařízením, vedlejší lutnový tah sací.  

5.2.1 První fáze 

V první fázi bude separátní větrání odvětrávat ražbu úvodní chodby do st. 60 m. 

Ražba bude prováděna klasickým způsobem za pomocí trhací práce. Zde navrhuji větrání 

foukací bez chladícího zařízení, obr. 5. Navrhuji použít ventilátor typ. APXK 630 

umístěný v důlním díle č. 331 291/3, 5m od kříže č. 331291/3//332225 proti směru 

proudění větrů, tlumič hluku typ. D800 umístěný z obou stran ventilátoru. 

Kovové lutny průměru 800 mm, jejichž příruby budou spojeny šrouby M8 

a utěsněny gumovým těsněním nebo větracím plátnem s páskováním nebo vázacím drátem. 
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Lutnový tah bude co 12 m zavěšen na řetězu 8 mm a ústí lutnového tahu bude chráněno 

proti nasátí (různých předmětů na sací straně) a vniku horniny (při trhací práci). 

 

Obr. 5 Foukací větrání, [9] 

5.2.2 Druhá fáze 

V druhé fázi bude separátní větrání odvětrávat ražbu úvodní chodby od st. 61 m 

do st. 300 m. Tento úsek bude ražen pomoci razicího kombajnu. Zde navrhuji větrání sací 

bez chladícího zařízení, obr. 6. Navrhuji použít ventilátor typ. WLE 1005B umístěný 

v důlním díle č. 331 291/3, 5m od kříže č. 331291/3//332225 ve směru proudění větrů, 

tlumič hluku typ. D800 umístěný z obou stran ventilátoru, odprašovací jednotku OM 800 

a kovové lutny průměru 800 mm, jejichž příruby budou spojeny šrouby M8 a budou 
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utěsněny gumovým těsněním nebo větracím plátnem s páskováním nebo vázacím drátem. 

Lutnový tah bude co 12 m zavěšen na řetězu 8 mm a ústí lutnového tahu bude chráněno 

proti vniku horniny. 

 

Obr. 6 Sací větrání, [9] 

5.2.3 Třetí fáze 

Třetí fází bude separátní větrání odvětrávat ražbu úvodní chodbu od st. 300 m do 

konce díla, včetně prorážky a výdušné chodby do proražení do důlního díla č. 332 223. Zde 

navrhuji větrání kombinované foukací s chladicím zařízením a vedlejší lutnový tah sací, 

obr. 7. 
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Obr. 7 Kombinované větrání foukací při změně směru, [9] 

Pro výpočet všech tří popsaných fázi větrání byl použit výpočetní program 

Separát verze 1.1, [12]. Tento používáme k návrhu separátního větrání v rozmezí 100 m až 

2000 m, řeší jednoduché i kombinované separátní větrání, různé kombinace lutnových tahů 

(průměry, materiály, redukce, kolena) s použitím chladících zařízení nebo bez nich. Tento 
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program je výhradním majetkem Českého Báňského Úřadu Praha, který jsem obdržel 

s bezpečnostními předpisy pro revírníky OKD a.s. 

Výpočet potřebného objemového průtoku větrů vyhovuje bodu 3 přílohy č. 1 

vyhlášky Českého báňského úřadu č.165/2002 Sb., o separátním větrání při hornické 

činnosti v plynujících dolech. Určení hornicko-geologických a důlně-technických 

podmínek ve výpočtu separátního větrání vyhovuje bodu 1 přílohy č. 1 téže vyhlášky, [13]. 

Predikce hodnocení mikroklimatických podmínek tímto programem vyhovuje 

nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Příloha 1C, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci. 

Výsledky výpočtu jsou uvedeny v tabulkách přílohy č. 5 bakalářské práce, 

(Větrání třetí fáze, tabulková příloha). 

V návrhu separátního větrání nejprve zadáme důlně technické parametry, Tabulka 1 

přílohy č. 5 bakalářské práce. 

Například: Délku důlního díla 

Profily důlních děl a jejich specifické aerodynamické odpory - do programu 

Separát 1,1 převzato z Typizační směrnice 1826 Větrání dolů OKR, [14]. 

Předpokládanou exhalaci CH4, CO2, Rn – podle metodiky stanovování 

plynodajnosti, OKD, příkaz ředitele č. 30/99. Metodika rozlišuje prognózu 

plynodajnosti porubu a prognózu plynodajnosti přípravného díla. Tyto hodnoty jsme 

získali také kontinualním měřením, při ražbě a dobývaní předchozího bloku 

č. 332 207. 

Přípustné koncentrace plynných příměsí n dle vyhlášky Českého báňského 

úřadu č. 22/1989 Sb, § 83. 

Hmotnost trhaviny na jednu zabírku 

Vzdálenosti lutnového tahu od čelby 

Nejmenší povolenou rychlost důlních větrů atd. 

Program Separát verze 1.1 z těchto údajů výpočte objemové průtoky důlních 

větrů, Tabulka 2 přílohy č. 5 bakalářské práce, potřebné pro snížení škodlivin na 

přípustnou mez. 

Pro výpočet technických parametrů lutnových tahů zadáme parametry raženého 

díla, Tabulka 3 přílohy č. 5 bakalářské práce. 
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Hloubka zaústění díla a čela 

Geotermický stupeň-do programu Separát 1,1 převzato z typizační směrnice 1826  

větrání dolů OKR, [14], 

Projektována délka díla 

Mokrou a suchou teplotu, Relativní vlhkost větrní rozvaha dolů, měření v důlním 

díle č 331 291/3. 

Barometrický tlak 

Charakteristiky ventilátorů (součást programu Separát 1. 1) – parametry převzaty 

z programu Lutna, [13], výstupu řešení projektu ČBU č. 4/1999 Řešení způsobu důlního 

větrání s cílem eliminace zapálení metanovzdušné směsi, [13]. 

Místní ztráty (místní odpory), Tabulka 7, 10 přílohy č. 5 bakalářské práce, - Odpory 

clona, konfuzor, difuzor, zásobník byly převzaty z programu Lutna, [13], – výstupu řešení 

projektu ČBÚ 4/1999 Řešení způsobu důlního větrání s cílem eliminace zapálení 

metanovzdušné směsi, [13]. 

Odpor koleno 90° byl stanoven měřením 3 kolen foukacího LT na Dole Darkov, 

rok 2004-2005. Odpory koleno 60°, koleno 30° byly převzaty z knihy Hydraulika 

průmyslových armatur autorů literatury „V. Koláň, S. Vinopal- SNTL 1963“, [13], ostatní 

odpory stanovil hlavní řešitel VŠB TU HGF, [13].  

Koeficienty netěsnosti - Výstupy řešení projektu ČBU 4/1999. Stanoveno z 

měření sacího větrání na dole ČSA – rok 1999 a foukací větrání na dole Staříč – roky 

2000-2002, [13]. 

 

Citovaným výpočetním programem byly vypočteny hodnoty Tabulky 4 přílohy č. 5 

bakalářské práce, objemové průtoky hlavního lutnového tahu a vedlejšího lutnového tahu, 

minimální objemový průtok důlních větrů v PVP, teplotní a vlhkostní parametry na čelbě 

a objemové průtoky důlních větrů potřebné k dosažení těchto parametrů. Potřebné 

parametry pro celkový výpočet aerodynamických a mikroklimatických podmínek v chodbě 

jsou: Typy luten, Tabulky 5 a 8 přílohy č. 5 bakalářské práce, Ventilátory, Tabulky 6 a 9 

přílohy č. 5 bakalářské práce, Místní ztráty, Tabulky 7 a 10 přílohy č. 5 bakalářské práce, 
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Úseky chodeb, Tabulka 11 přílohy č. 5 bakalářské práce, Zdroje vlhkosti a tepla v chodbě, 

Tabulka 12 přílohy č. 5 bakalářské práce, Chladící zařízení, Tabulka 13 přílohy č. 5 

bakalářské práce, Výsledkem je výpočet potřebného objemového průtoku důlních větrů 

přivedených na čelbu Qv0 = 6,60 [m
3
/s] a aerodynamické a mikroklimatické podmínky 

v chodbě, Tabulka 13 přílohy č. 5 bakalářské práce. 

HLT: Umístění ventilátoru 2x KORFMAN (ventilátor nove generace 1ks se 

dvěma motory) v PVP v díle 331 291/3 max. 5m od kříže 331 291/3 // 332 225 proti směru 

proudění větrů s tlumiči hluku typu D 1000, které budou umístěny u ventilátoru v PVP 1 ks 

na sací a 1 ks na výtlačné straně a použití flexibilních nevyztužených luten průměru 

1000 mm. U ventilátorů umístěného v hlavním lutnovém tahu musí být zřízeno sledování 

jeho chodu průtoku důlních větrů. Separátním větráním nesmí být v žádném místě PVP 

odebíráno více než 70% objemového průtoku důlních větrů. Navrhuji použít chladicí 

zařízení RWK 300 umístěné v PVP (331 291/3) před ventilátorem. 

VLT: Ventilátor WLE 1005B v díle č. 332 265 s tlumiči hluku typu D 800 1ks na 

sací a 1ks na výtlačné straně a lutnový tah sestavený z kovových luten LUKO o průměru 

800 mm. U ventilátorů vedlejšího lutnového tahu musí být zřízeno sledování jeho chodu 

a vyvedením na CŘS. Objemový průtok pomocného sacího větrání musí být alespoň 

o 20% menší než objemový průtok větrů v hlavním foukacím lutnovém tahu. Použiji 

odprašovací zařízení typu OM 800 na konci pomocného sacího lutnového tahu. 

V případě anomálních stavů doporučuji mít k dispozici na čelbě přídavné větrací 

zařízení tvořeno ventilátorem APXV 315 a minimálně jedné kovové lutny LUKO 

o průměru 315 mm. 

Umístění čidel kontinualního měření a bezpečnostní opatření jsou popsány, 

v příloze č. 5 bakalářské práce. (Ostatní údaje hlavního foukacího separátního větrání a ostatní 

údaje vedlejšího sacího separátního větrání). 

Předchozí fáze větrání 1 a 2 budou v praxi řešeny obdobným způsobem jako 

uvedený výpočet fáze 3.   
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6 Technicko-ekonomické zhodnocení 

V obsahu této kapitoly zhodnotím technicko-ekonomické parametry mého návrhu 

přípravy předmětných důlních děl, kterými zpřístupním prostor pro dobývací technologii 

a následné vydobytí porubu č. 332 205 ve sloji č. 33b, 2a kry. Předchozí porubní bloky 

v obou lávkách 33 sloje byly vydobyty za pomoci střední mechanizované výztuže 

BUCYRUS 15/31 a dobývacím kombajnem Eickhoff SL 300 s denním postupem 3,5m až 

4m a denní těžbou v rozmezí 2000t až 2400t. Navrhuji stejnou technologii použit také 

v tomto porubu. Pro daný porub musíme vyrazit důlní díla o celkové délce 1325m. Jelikož 

úvodní chodba č. 332 225 bude zachována pro další využití, z této celkové metráže je již 

140m vyraženo pro další připravovaný porub č. 332 207. Také není zanedbatelná již 

vyražená výdušná chodba č. 332 223 v délce 830m , která byla zachována po předchozím 

porubu č. 332 203. 

6.1 Výpočet zásob porubního bloku č. 332 205 

Délka porubní fronty je 190m a po vyrubání směrné délky 135m se prodlouží na 

200m. Konec porubu (stop čára) stanovím ve staničení 160m. Směrná délka porubu bude 

700m. Pro výpočet použiji průměrnou mocnost sloje 220cm, zásoby porubního bloku 

vypočteme dosazením vstupních hodnot do vzorce (1): 

 

Zp = S ∙ m ∙ ρ                                                                  (1) 

Zp = 138 650 · 2,2 · 1,36 = 414 840 t                 (2)  

 

Zp –  zásoby porubního bloku, [t], 

S –  plocha porubního bloku, [m
2
], 

m –  průměrná mocnost sloje, [m], 

ρ -   měrná hmotnost uhlí, 1.36 t·m
-3

, [15]. 

 

K těmto zásobám připočítám také vytěžené uhlí, které získáme ražbou 

přípravných děl o délce 1385m dle vzorce (3) : 
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Zpř = S · m · ρ        (3) 

Zpř = 7 555 · 2,2 · 1,36 = 22 605 t     (4) 

 

Zpř – zásoby z vyražených důlních děl, [t], 

S – plocha sloje v důlních dílech, [m
2
], 

m – průměrná mocnost sloje, [m], 

ρ – měrná hmotnost uhlí, 1.36 t·m
-3

, [15]. 

 

Po sečtení zásob porubu a vyražených důlních těl dostaneme celkové zásoby, 

které činí 437 445 t. 

 

6.2 Ekonomické zhodnocení 

Dalšími potřebnými údaji pro výpočet ekonomického zhodnocení jsou - cena 

materiálu, energií, mzdové náklady, také náklady na strojní zařízení a jeho údržbu, 

prodejní cena uhlí na trhu. Spousta informací podléhá obchodnímu tajemství, proto použiji 

orientační údaje, které jsem získal při konzultacích se zaměstnanci útvaru příprav, výroby, 

vybavovaní, projekce a ekonomiky. 

 

Náklady na ražbu přípravných důlních děl zahrnují: 

Materiál cca. 34 500 Kč/m 

Oprava a údržba cca. 3 000 Kč/m 

Osobní náklady cca. 32 000 Kč/m 

Celkové náklady na ražbu jsou 69 500 ∙ 1325 = 92 087 500 Kč 

Celkové náklady na ražbu / celkové zásoby = 211 Kč/t 

Náklady na vybavování a likvidaci porubu = 260 Kč/t 

Náklady na těžbu porubu = 320 Kč/t 

Celkové náklady na porub č. 332 225 = 791 Kč/t 
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Cena koksovatelného uhlí je 129 Eur/t, [16] tuto cenu vynásobíme kurzem 26 Kč/Eur, [17] 

a dostaneme cenu 3354 Kč/t.  

Ekonomický přínos daného porubu při nákladech cca 346 milionu Kč 

a předpokládaných výnosů cca. 1,467 miliardy Kč je 1,121 miliardy Kč. 

 

7 Závěr 

Na základě zadání této bakalářské práce jsem řešil návrh přípravy porubu 

č. 332 205 na Dole ČSM Sever. Při řešení daného úkolu jsem vycházel ze současné situace 

na Dole ČSM. Vzhledem k nasazení moderní technologie dobývání mechanizované 

výztuže firmy BUCYRUS, bylo nutno už při ražbě přípravných důlních děl počítat 

s ražbou v profilech minimálně. SP 16. Pro ražbu přípravných důlních děl jsem navrhl 

technologii firmy Sandvik Mining and Construction GmbH, razící kombajn MR 340X EX . 

V další části této práce jsem navrhl bezpečnostní opatření a způsob větrání 

ražených důlních děl, který jsem rozdělil na tři fázi. Dále jsem se zabýval Technicko- 

ekonomickým otázkám podle zadání práce. Výsledek ekonomické bilance předloženého 

návrhu je kladný. 

 

Poděkování  

Závěrem této práce chci poděkovat vedoucímu bakalářské práce prof. Ing. Aloisi 

Adamusovi, Ph.D., dále Tomáši Bělíkovi a Ladislavovi Polákovi z Dolu ČSM, kteří mě 

vedli k vypracování této bakalářské práce. 

 

 

 

 

 



Radek Czyž: Plán přípravy porubu č. 332 205 

29 

2013 

8 Seznam obrázku 

OBR. 1 DŮL ČSM SEVER, [2] .................................................................................................. 2 

OBR. 2 VRTACÍ KLADIVO NVK03 S PODPĚROU, [5] ................................................................ 8 

OBR. 3 KOMBAJN SANDVIK MR 340X EX, [6] ..................................................................... 14 

OBR. 4 VRTACÍ VŮZ VVH-1U, [7] ........................................................................................ 15 

OBR. 5 FOUKACÍ VĚTRÁNÍ, [9] .............................................................................................. 20 

OBR. 6 SACÍ VĚTRÁNÍ, [9] ..................................................................................................... 21 

OBR. 7 KOMBINOVANÉ VĚTRÁNÍ FOUKACÍ PŘI ZMĚNĚ SMĚRU, [9] ........................................ 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Radek Czyž: Plán přípravy porubu č. 332 205 

30 

2013 

9 Seznam příloh 

Příloha č. 1 Mapa sloj 33b 

Příloha č. 2 Klenbový kříž 19,19 včetně vytočení 

Příloha č. 3 Respové odbočky 

Příloha č. 4 Příčné řezy profilem důlních děl, technologie 

Příloha č. 5 Větrání třetí fáze, tabulková příloha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Radek Czyž: Plán přípravy porubu č. 332 205 

31 

2013 

10 Seznam použitých zdrojů 

[1] Internetové stránky společnosti OKD a.s 2012 [online]. Cyber Fox, s.r.o. 

www.cyberfox.cz (c) 2012, [cit. 2013-02-27]. 

Dostupné na WWW: < http://www.okd.cz/cs/o-nas/kde-pusobi-okd/dul-csm >. 

[2] Internetové stránky společnosti OKD a.s 2012 [online]. Cyber Fox, s.r.o. 

www.cyberfox.cz (c) 2012, [cit. 2013-02-27]. 

Dostupné na WWW: < http://www.okd.cz/files/ren_1123_2.jpg >. 

[3] Bukovanský, S.: Geologie uhlí. Skripta SPŠ Karviná, Karviná, 2006. 

[4] Interní podnikové podklady OKD a.s., Důl ČSM-Sever.  

[5] Ďuriš, L.: Učební texty Ražení podzemních děl, VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 2010. 

[6] Technická dokumentace MR 340X-EX, Sandvik Mining and Construction GmbH. 

[7] Technické charakteristiky. Rotační systémy důlně - dopravních zařízení. Katalog 

zboží. Vrtací vůz VVH - 1U, Duvas-Uni, s.r.o, Česko. [online], [cit. 2013-02-28]. 

Dostupné na WWW: < http://www.cz.all.biz/img/cz/catalog/18655.jpeg >.  

[8] Technické charakteristiky. Rotační systémy důlně- dopravních zařízení. Katalog 

zboží. Vrtací vůz VVH - 1U, Duvas-Uni, s.r.o, Česko. [online], [cit. 2013-02-28]. 

Dostupné na WWW: < http://4109.cz.all.biz/goods_vrtaci-vuz-vvh-1u_18655 >.  

[9] Prokop, P., Adamus, A., Malíček, P.: Větrání, degazace a klimatizace dolů. Učební 

texty VŠB-TUO, Ostrava 2007. 

[10] Prokop, P.: Větrání, degazace a klimatizace dolů II. Učební texty VŠB-TUO, Ostrava 

2007. 

[11] Vyhláška č. 165/2002 Sb. Českého báňského úřadu ze dne 11. dubna 2002 

o separátním větrání při hornické činnosti v plynujících dolech. 

[12] Program Separát verze 1.1, [CD]., ČBU Praha, Praha 2012 

[13] Manuál programu Separát verze 1.1,ČBU Praha, Praha 2012 

[14] Kol. Autorů: Větrání dolů OKR. Typizační směrnice. OKR – Báňské projekty, 

Ostrava 1986. 

http://www.okd.cz/cs/o-nas/kde-pusobi-okd/dul-csm
http://www.cyberfox.cz/
http://www.okd.cz/files/ren_1123_2.jpg
http://www.cz.all.biz/img/cz/catalog/18655.jpeg
http://4109.cz.all.biz/goods_vrtaci-vuz-vvh-1u_18655


Radek Czyž: Plán přípravy porubu č. 332 205 

32 

2013 

[15] Grygárek, J., Hudeček, V.: Základy hornictví. Skripta VŠB-TUO, Ostrava 2004. 

[16] Internetové stránky [online]., [cit. 2013-04-04]., Dostupné na WWW: 

< http://tema.kurzy.cz/detail/koksovatelne-uhli-zdrazi-o-dve-procenta-koks-klesl-o-

jedno-1028477.html >. 

[17] Internetové stránky společnosti EXCHANGE., [online]., [cit. 2013-04-04].,  

Dostupné na WWW: 

< http://www.exchange.cz/index.php?gclid=COnx_9_Vr7YCFQVc3god_H4Avg >. 

[18] Gondek, H., Ševčík, A.: Těžební a zpracovatelské stroje I, II, III. Skripta VŠB-TU, 

Ostrava 2008. 

[19] Studijní a zkušební řád pro studium v bakalářských studijních programech, 

Směrnice děkana HGF č.1/2008 VŠB-TUO [online]. Ostrava, Duben 2013 

[cit. 2013-08-04]. Dostupné na WWW:  

< http://innet.vsb.cz/miranda2/export/sites-root/innet/cs/hgf/studium-a-

vyuka/prace/HGF_SME_08_001_ZpracovaniBakalarskePrace.pdf >. 

 

http://tema.kurzy.cz/detail/koksovatelne-uhli-zdrazi-o-dve-procenta-koks-klesl-o-jedno-1028477.html
http://tema.kurzy.cz/detail/koksovatelne-uhli-zdrazi-o-dve-procenta-koks-klesl-o-jedno-1028477.html
http://www.exchange.cz/index.php?gclid=COnx_9_Vr7YCFQVc3god_H4Avg

