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Anotace 

Předložená práce se zabývá návrhem ražení překopu č. 13001 na dole Karviná, 

lokalitě ČSA z 11. kry do 13. kry.  

První část se obecně zmiňuje o základních informacích lokality ČSA Dolu Karviná. 

Další část je věnována technologii ražení, kde byl zvolen způsob rozpojování pomocí 

trhací práce, také vrtání a nakládání s nasazením moderních strojů. Ve třetí části je 

navrženo separátní foukací větrání raženého překopu, včetně použití klimatizace, 

vhodného klimatizačního zařízení a způsobu zneškodňování uhelného prachu. Poslední 

část se věnuje větrání po proražení 11. a 13. kry, kde je zmíněno umístění nových větrních 

zařízení pro regulaci větrních proudů v daných oblastech a je popsána nová větrní cesta 

vtažných větrů do oblasti 13. kry. 

Závěr je věnován celkovému technickému zhodnocení celé technologie. 

 

Klíčová slova: překop, ražba, větrání, klimatizace, kra, sloj, trhací práce, rozpojování 

Annotation 

The submitted theses look into the suggestion of cross-cut boring nr. 13001 in the 

Karviná mine, location ČSA from the 11th block to the 13th block.  

The first part generally mention the basic information concerning the location of 

ČSA Karviná mine. The next part is devoted to the boring technology, where was chosen 

the method of disconnection with the help of safety explosive as well as boring and loading 

with the deployment of modern machines. In the third part is suggested separated blowing 

ventilation of boring crosscut including the use of air conditioning, appropriate air-

conditioning device and the way of coal dust disposal. The last part is devoted to 

ventilation after boring the 11th and 13th block, where is mentioned the placement of the 

new mine ventilation for mine ventilation air flow regulation in the given areas and 

described the new path of the downcast winds into the area of the 13th block. 

The conclusion of this thesis is devoted to the overall technical evaluation of the 

whole technology.  

Keywords: cross-cut, boring, air conditioning, block, bed, blasting operation, 

disconnection 



 

 

Obsah: 

Úvod ....................................................................................................................................... 1 

1. Důlně – geologická charakteristika předmětné oblasti ................................................... 2 

1.1 Základní informace Lokality ČSA Dolu Karviná ........................................................ 2 

1.2 Geologie ....................................................................................................................... 3 

1.3 Charakteristika 11. a 13. kry ........................................................................................ 5 

2. Návrh technologie ražby včetně strojního zařízení ............................................................ 6 

2.1 Základní údaje o raženém důlním díle ......................................................................... 6 

2.2 Způsob rozpojování a nakládání hornin ....................................................................... 7 

2.3 Vliv jiných důlních děl nebo důlních činností, zvláštní opatření v místech se 

zvýšenými tlaky ................................................................................................................. 8 

2.4 Podmínky ražení a jejich předpokládané změny .......................................................... 9 

2.5 Vyztužování ................................................................................................................. 9 

2.6 Speciální stavby v prostoru důlního díla .................................................................... 10 

2.7 Jiná opatření pro ražení důlního díla .......................................................................... 10 

2.8 Potrubní řády .............................................................................................................. 10 

2.9 Ochrana proti požárům ............................................................................................... 12 

2.10 Jiná stanovená protipožární opatření ........................................................................ 13 

2.11 Opatření proti průvalům vod, důlním otřesům a jiným nebezpečím ....................... 13 

2.12 Elektrická a strojní zařízení pro dopravu a ražení .................................................... 14 

2.13 Rozsah vlastního pracoviště s vymezením zodpovědnosti ...................................... 15 

2.14 Přístrojová technika a prostředky pro zajištění bezpečnosti .................................... 15 

2.15 Prostředky zajištění pracoviště v době neobsazení .................................................. 16 

2.16 Vymezení odpovědnosti ........................................................................................... 16 

3. Větrání raženého důlního díla .......................................................................................... 17 

3.1 Technické vybavení pro větrání raženého důlního díla ............................................. 18 

3.2 Určení důlně-technických a hornicko-geologických podmínek ................................ 19 

3.3 Výpočty objemových průtoků .................................................................................... 21 

3.4 Další parametry větrání .............................................................................................. 22 

3.5 Klimatizace ................................................................................................................ 23 

3.6 Zneškodňování uhelného prachu ................................................................................ 27 

4. Větrání po proražení důlního díla .................................................................................... 28 



 

 

Závěr .................................................................................................................................... 31 

Seznam použité literatury .................................................................................................... 33 

Seznam použitých obrázků .................................................................................................. 34 

Seznam tabulek .................................................................................................................... 34 

Seznam příloh ...................................................................................................................... 34 

 

  



 

 

Seznam zkratek 

ČSA – Československá armáda. 

ČBÚ – Český báňský úřad. 

OBÚ – Obvodní báňský úřad. 

OKD – Ostravsko-karvinské doly. 
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SVO – Samostatné větrní oddělení. 
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Úvod 

Na Dole Karviná došlo od 1. 1. 2015 k organizačním změnám, a to zejména ke 

sloučení Dolu Karviná s Dolem Darkov, kde vznikl Důl Karviná, důlní závod 1 

s lokalitami ČSA, Lazy a Darkov. Mimo jiné ve společnosti OKD došlo k změnám názvů 

ostatních dolů. Původní Důl ČSM spadá pod Důlní závod 2 s lokalitami Sever a Jih, Důl 

Paskov je nyní Důlní Závod 3 obsahující lokalitu Staříč a Chlebovice. Z důvodu dodržení 

zadání diplomové práce budu používat dřívější název, tedy Důl Karviná, Lokalita ČSA. 

Důležitým prvkem pro zajištění perspektivy všech dolů společnosti OKD je 

plánování budoucích ražeb a veškeré hornické činnosti jednotlivých oblastí mnoho let 

dopředu tak, aby docházelo k plynulému navazování jednotlivých operací, zejména 

souvislému rozjíždění nových porubů.  

Ke zpřístupnění nových oblastí, popř. k vytvoření nových větrních cest nebo 

technologických chodeb, se razí různá dlouhá důlní díla, u kterých záleží, jestli budou 

sloužit jednomu účelu nebo budou jako víceúčelová. U plánování takového důlního díla se 

musí brát na vědomí dlouhodobá koncepce, zda bude projektované dlouhé důlní dílo 

sloužit krátkodobě nebo dlouhodobě. Pro volbu technologie ražení a vyztužování jsou 

důležité výše zmíněné faktory, ale také hlavně geologické a hydrogeologické podmínky 

v předmětné oblasti. V neposlední řadě se musí brát zřetel na geomechanické podmínky, 

výskyt starých důlních děl, procházení ochranných pásem geologických vrtů a je nutno 

předvídat jiná nebezpečí, která mohou nastat při samotné ražbě. 

Překopní ražba č. 13001 bude ražena z 11. kry a bude sloužit zejména k přivedení 

čerstvých větrů z 11. kry do 13. kry z důvodu plánovaného dobývání 13. kry a ražení 

nových chodeb s následným dobýváním 18. kry.  
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1. Důlně – geologická charakteristika předmětné oblasti 

 

Obrázek č. 1: Důlní závod 1, lokalita ČSA, zdroj www.okd.cz 

1.1 Základní informace Lokality ČSA Dolu Karviná 

Důl Karviná, lokalita ČSA, se nachází v severovýchodní části moravskoslezského 

kraje, která je součástí české části Hornoslezské uhelné pánve nazývané také jako 

Ostravsko-karvinský revír. Historie Dolu Karviná, lokality ČSA, sahá až do druhé 

poloviny 19. století, tehdy se důl nazýval Jan Karel. Dle [2] v roce 1859 začalo hloubení 

jámy Karel s počáteční hloubkou 280 m, která byla v provozu od roku 1862 s hloubkou 

334 m (zasypána a zlikvidována v roce 2004). Jáma Jan vznikla v těsné blízkosti jámy 

Karel roku 1860. Dne 12. října 1951 byl u příležitosti Dne československé národní armády 

vytvořen ze všech čtyřech původně Larischových dolů (Jan Karel, Jindřich, Hlubina  

a Františka), koksovny a elektrárny národní podnik nazvaný jako Velkodůl 

Československá armáda. Těžba v jednotlivých lokalitách byla postupem času utlumována 

(1963 – Hlubina, 1964 – Františka, 1995 – Jindřich) a využitelné části jejich důlních polí 

byly přičleňovány k Dolu ČSA. K 1. červenci 1995 došlo ke sloučení Dolu 

Československá armáda se sousedním dolem Doubrava, čímž vznikl odštěpný závod OKD 
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a.s. Důl Čs. armáda. V letech 2006 – 2007 se postupně likvidovaly povrchové provozy 

Doubravy a zasypávaly se jeho jámy. V současné době z Dolu Doubrava zůstala poslední 

jáma Doubrava III sever sloužící jako výdušná. 1. 4. 2008 vznikl Závod Důl Karviná 

sloučením Dolu ČSA a Dolu Lazy. Vznikl tak Důl Karviná s lokalitou ČSA a lokalitou 

Lazy. V reakci na uhelnou krizi posledních let docházelo ke značným úsporám a snižování 

nákladů těžby ve společnosti OKD, a. s., a tím také ke sloučení důlních závodů (Darkov, 

Lazy, ČSA) ve společnosti OKD, a. s. od 1. 1. 2015. Od tohoto data Důl Karviná, lokalita 

ČSA, spadá pod Důlní Závod 1 jako lokalita ČSA. 

1.2 Geologie  

Geologické uložení uhelných slojí je v oblasti dobývané lokalitou ČSA, Dolu 

Karviná, klidné, bez velkých vrásových struktur a přesmyků. Úklony slojí se pohybují  

v rozmezí 5 – 15°. Tektonika je převážně zlomová, poklesového charakteru, místy tvořící 

příkopové propadliny. [2]. 

Dobývací prostor lokality ČSA Dolu Karviná se dle [3] skládá ze třech 

samostatných dobývacích prostorů (Dobývací prostor Karviná - Doly I, dobývací prostor 

Doubrava  

u Orlové a dobývací prostor Lazy). Tyto dobývací prostory jsou geologicky členěny na 

jednotlivé kry a z části tvoří také přirozené hranice se sousedními dobývacími prostory.  

Dobývací prostor Karviná - Doly I ze severní strany hraničí s průzkumným polem 

Orlová - Dětmarovice, z východní strany s průzkumným polem Fryštát a dobývacím 

prostorem Karviná - Doly II, Dolu Darkov. Z jižní strany rovněž hraničí s dobývacím 

prostorem Karviná - Doly II a ze západní strany s dobývacím prostorem Lazy. Dále 

severněji s dobývacím prostorem Doubrava u Orlové. Dobývací prostor Karviná - Doly I 

tvoří mnohoúhelník o šestnácti vrcholech a jeho plošný obsah je 1662,3588 ha. 

Dobývací prostor Doubrava u Orlové je ohraničen ze severní strany průzkumným 

polem Orlová – Dětmarovice, z východu dobývacím prostorem Karviná – Doly I, z jihu 

dobývacím prostorem Lazy a ze západu  dobývacím prostorem Petřvald III bývalého 

závodu Julius Fučík Dolu Odra. Dobývací prostor Doubrava u Orlové tvoří sedmiúhelník  

o plošném rozsahu 953,7211 ha. 
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Dobývací prostor Lazy je západně omezen osou synklinály orlovské struktury, 

severně žofínskou poruchou, východně poruchou Barbora a jižně poruchou lazeckou. 

Dobývací prostor Lazy tvoří nepravidelný třináctiúhelník a zaujímá plochu 606,6913 ha.  

 

Obrázek č. 2: Schématický řez dobývacím prostorem Karviná – Doly I, zdroj: [3] 

 

[2]Souvrství je děleno do několika vrstev. Pod pokryvem jsou tzv. doubravské 

vrstvy o průměrné mocnosti 210 m. Níže pod doubravskými vrstvami jsou vrstvy sušské  

o mocnosti až 357 m. Pod sušskými vrstvami se nacházejí vrstvy sedlové s mocnosti  

198 -309 m s mohutnými slojemi. V hloubkách větších než 520 m od hladiny moře (760 m 

od povrchu) pod výše uvedenými vrstvami začínají vrstvy porubské s ostravskými slojemi. 
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1.3 Charakteristika 11. a 13. kry 

Kra č. 11 se nalézá v severozápadní části dobývacího prostoru Karviná Doly I, 

Dolu Karviná. Je ze severní strany ohraničena Doubravskou poruchou a západně hranicí 

dobývacího prostoru (Karviná Doly I a Doubrava u Orlové). Na jihu Doubravským 

zlomem – severní větví a na východě poruchovým pásmem „Olše“. Vrstevní generální 

úklon se pohybuje v rozmezí 5 - 15° stoupajícím severním směrem. 

13. dobývací kra se nachází severně od ochranného pásma jámy DO III a je 

součástí dobývacího pole Doubrava u Orlové, bývalého dolu Doubrava. Na severu je 

omezena průběhem svahu reliéfu karbonu v Dětmarovickém výmolu, východní a západní 

hranice je umělá s dobývacími oblastmi č. 14 a 18 v severním poli za Doubravským 

zlomem. Sloje jsou uloženy s generálním úklonem 5-15° k jihovýchodu. 

 

 

Obrázek č. 3: Výsek z důlní mapy 11. kry (vpravo) a 13. kry (vlevo).  
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2. Návrh technologie ražby včetně strojního zařízení 

Důležitým prvkem pro dosažení optimální návaznosti pracovních postupů je 

zvolení vhodné technologie. Výběr technologie závisí především na geologické struktuře 

v oblasti, kde bude probíhat ražba, zejména na petrografickém složení, stratigrafii  

a tektonice. Řez ražbou je znázorněn v příloze č. 1. Dalším důležitým faktorem jsou důlně 

– technické podmínky a také ekonomické hospodaření. Příloha č. 2 obsahuje výsek důlní 

mapy předpokládaného ražení důlního díla. 

2.1 Základní údaje o raženém důlním díle 

Označení a účel díla:  Propojení větrní sítě 11. a 13. kry pro dobývání 13. kry  

a 18. kry. 

Číslo pracoviště:   13001. 

Plánovaná délka: Celkem 1200 m. 

Generální úklon:  6,6° 

Profil:   SPN 16/4 v celé délce, viz příloha č. 3 a příloha č. 4. 

Hustota budování: 0,8 m za standardních podmínek, 0,5 nebo 0,3 m v místech  

se zvýšenými tlaky. 

Směr: 475 m severovýchodním směrem (úklon 6,3°), 375 m 

východním směrem (úklon 2,9°), 350 m východním směrem 

(úklon 10,6°). 

Dílo bude raženo: Ražba dlouhého důlního díla bude zahájena z kříže chodeb  

č. 11006 x 11002 respovou odbočkou. 
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2.2 Způsob rozpojování a nakládání hornin 

Nakládání:  Nakladač typu PSU 9000 s bočním výsypem. 

 

Obrázek č. 4: nakládač PSU 9000, zdroj: www.ferrit.cz 

Vrtání:  Vrtacím vozem VVH 1U. 

Ručními vrtacími kladivy NVK 0.3. 

- Vrtné schéma dle geologické a hornicko - technické situace určí 

směnový předák v souladu s bezpečnostními předpisy.  

- Při použití ručních vrtacích kladiv se musí vždy použít záchytné sítě.

 

Obrázek č. 5: vrtací vůz VVH – 1U, zdroj: www.cz.all.biz 

Rozpojování: Trhací práce. 

 Povolené výbušniny – trhaviny:  

Skalní: Perunit E, Ergodyn 30 E, Riogur F-CD. 

  DBT I: Slavit V, Metanit Specjalny E7H. 

  DBT II: Ostravit C. 
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Použití trhavin: 

Skalní trhaviny se smí používat na pracovištích v kameni, kdy součet všech 

uhelných vrstev nepřesahuje 0,2 m a nálož se nepřiblíží k uhelné vrstvě blíže než 

0,2 m. 

Použití DBT I je možné na pracovištích v kameni, kdy celkový součet 

uhelných vrstev přesáhne 0,2 m, avšak žádný vývrt nesmí být umístěn v uhlí. 

DBT II se musí použít na smíšených pracovištích, kde je součet všech 

uhelných vrstev větší než 0,2 m a některá z náloží je umístěná v uhlí. Dále při 

odděleném odstřelu přibírky kamene a předem vyuhleným předstihem, při 

současném odstřelu uhlí a kamene a při rozstřelování volné rubaniny.  

2.3 Vliv jiných důlních děl nebo důlních činností, zvláštní opatření 

v místech se zvýšenými tlaky 

V případě projevů zvýšených tlaků ve vyraženém úseku je nutno provádět zesílení 

výztuže dřevěnými podvlaky (respami) a stojinami stavěnými na dřevěné pražce. Nebo 

zhustit budování výztuže na 0,5 m, resp. 0,3 m. Možno také použít vysokého kotvení 

pomocí pramencových kotev (svorníků). 

Instalace pramencových kotev: 

Přes TH rovinu se vyvrtá vývrt pomocí vrtacího a svorníkovacího zařízení 

Super Turbo Bolder osazeného vrtnou korunkou o průměru 34 mm. Poté se 

zasunou 2 ks pomalutuhnoucí dvousložkové lepicí ampule (1 ks délky 800 mm  

a 1ks délky 500 mm) o průměru 28 mm (LOKSET HS Slow 2/800 a 28/500) až na 

dno vývrtu pomocí zaváděcí trubky pro lepicí ampule. Jakmile se ukončí zasunutí 

ampulí, zavedou se pramencové kotvy osázené ocelovou tvarovou podložkou 

s kónickým sedlem a maticí M 42x2. Zavedení se provede adaptérem pro zavádění 

pomalými otáčkami až na dno vývrtu a promíchají se ampule pryskyřice.  

Dále se zajistí kotva proti pohybu až do vytvrzení pryskyřice (cca 270 s). Nakonec 
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se dotáhne matice s podložkou tak, aby došlo k vytvoření přepětí na kotvě (závitová 

část kotvy může vyčnívat 20 – 100 mm). 

2.4 Podmínky ražení a jejich předpokládané změny 

Výskyt tektoniky:  - Staničení 80 m výskok 60°/21 m, 

   - staničení 336 m výskok 70°/20 m, 

   - staničení 590 m výskok 70°/80 m. 

       

2.5 Vyztužování 

Druh výztuže:  Nehořlavá - SPN 16/4, hmotnostní profil TH 29. 

Spoje provádět vždy s přesahem oblouků 500 mm, oblouky výztuže stavět na patky. 

Pro utahování spojů používat utahovací moment minimálně 450 kN pro dosažení 

minimálního odporu proti prokluzu spojů o hodnotě 250 kN. (Dle směrnice č. 05/2011 GŘ 

OKD, a. s. ve znění dodatku č. 1). 

Pažení:     Nehořlavé – železobetonové pažnice. 

 Pažení stropu:  Železobetonové pažnice. 

 Pažení boků:   Železobetonové pažnice. 

Rozpínky:   Těžké ocelové typu ROUK pro váhový stupeň TH 29. 

Vzájemná vzdálenost rozpínky:  

 0,8 m za normálních tlakových podmínek. 

 0,5 m nebo 0,3 m v případě zhuštění budování pří zvýšených tlacích. 

Záměna prozatímní výztuže za stálou:  

Ihned. 
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Vyplňování volných prostorů:  

Výlomy o rozměru do 0,2 m vyplňovat inertním materiálem (hlušina, betonová 

směs). Výlomy rozměru většího než 1 m3 musí být zahraňovány, podchycen strop, 

rozepřen bok. V nejvyšším místě výlomu instalovat výstřiky – potrubí DN 50 mm pro 

možnost asanace. Výlom se vyplní ihned nástřikem torktretážní směsi, těžkou pěnou, 

betonem, popílkem, sádrou, pískem či izopěnou. 

Pro zamezení vytváření výlomů v nesoudržném stropu, popř. boku důlního díla, 

používat zavrtávání roxorů, dřevěných tyčí nebo zavrtávacích tyčí spinmax (typu IBO) 

s injektážní pryskyřicí (bevedan+bevedol). 

2.6 Speciální stavby v prostoru důlního díla 

V důlním díle nebudou speciální stavby. 

2.7 Jiná opatření pro ražení důlního díla 

Před ražením důlního díla v místech s tektonikou se zřídí v nejbližším nejhlubším 

místě důlního díla čerpací systém odčerpávání vody pro případ zvýšení přítoků důlních vod 

z tektoniky. 

2.8 Potrubní řády 

Potrubní řády byly určeny na základě předpokladu pro dlouhodobé využití 

dlouhého důlního díla po jeho proražení. Potrubí jsou označena parametry DN a PN, kde 

DN (Diameter Nominal) znamená jmenovitou světlost, což je přibližně vnitřní průměr 

v milimetrech, a zkratka PN (Pressure Nominal) je číselný desetinásobek nejvyššího 

pracovního přetlaku v systému, jednotkou je MPa. 

Tlakový vzduch:  

- Potrubí DN 150 mm PN 16. Vývody s ventily 2“ pro napojení hadic v místech 

odboček a každých 100 m. Kladení potrubí provádět na levý bok ve směru ražby 

minimálně 1,8 m od počvy. 
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Každý kus potrubí musí být samostatně zavěšen na řetězu o průměru 8 mm nebo na 

šikmém potrubním závěsu. (dle směrnice č. 05/2011 GR OKD, a. s.). 

Opatření při prodlužování vzduchového potrubí:  

Při rozpojeném potrubí indikovat CH4, umístění metanoměru na čelbě. 

Požární vodovod 

- Potrubí DN 150 mm PN 40. Vývody s „C“ odbočkami budou umístěny každých  

40 m, také na vstupu a na konci důlního díla, u každého přesypu dopravníku. 

Kladení potrubí provádět na levý bok ve směru ražby minimálně 1,8 m od počvy. 

Každý kus potrubí musí být samostatně zavěšen na řetězu o průměru 8 mm nebo na 

šikmém potrubním závěsu. (dle směrnice č. 05/2011 GR OKD, a. s.). 

Odpadní vodovod 

- Potrubí odpadu DN 150 mm PN 16 s možností napojení na čerpadlo s potřebnou 

kapacitou a výtlačnou výškou. Kladení potrubí provádět na levý bok ve směru 

ražby minimálně 1,8 m od počvy. 

Každý kus potrubí musí být samostatně zavěšen na řetězu o průměru 8 mm nebo na 

šikmém potrubním závěsu. (dle směrnice č. 05/2011 GR OKD, a. s.) 

Bezpečnostní (N2) potrubí  

- Bezpečnostní potrubí DN 100 mm PN 16. Kladení potrubí provádět na pravý bok 

ve směru ražby minimálně 1,8 m od počvy. 

Každý kus potrubí musí být samostatně zavěšen na řetězu o průměru 6 mm nebo na 

šikmém potrubním závěsu. (dle směrnice č. 05/2011 GR OKD, a. s.). 

Degazační potrubí  

- Potrubí degazace DN 100 mm PN 16 s možností napojení. Kladení potrubí 

provádět na pravý bok ve směru ražby minimálně 1,8 m od počvy. 

Každý kus potrubí musí být samostatně zavěšen na řetězu o průměru 6 mm nebo na 

šikmém potrubním závěsu. (dle směrnice č. 05/2011 GR OKD, a. s.). 
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Klimatizační potrubí 

- Potrubí 2x DN 100 mm Victaulic (1x neizolované, 1x izolované) pro chlazení 

pracoviště centrální klimatizací. Kladení potrubí provádět pod stropem uprostřed 

důlního díla. 

Každý kus potrubí musí být samostatně zavěšen na řetězu o průměru 6 mm nebo na 

šikmém potrubním závěsu. (dle směrnice č. 05/2011 GR OKD, a. s.). 

2.9 Ochrana proti požárům 

Průměr vodního potrubí:  DN 100 mm. 

Zavěšování potrubí:  Dle směrnice č. 05/2011 GR OKD, a. s. 

Maximální vzdálenost potrubí od čelby: 40 m. 

Druh a vzdálenost potrubních odboček: Odbočky typu „C“ každých 40 m, u každého 

pohonu do 5 m, na konci vodního potrubí a na 

začátku a konci důlního díla. 

Zásoba inertního prachu: 500 kg na překladišti č. 1950. 

Umístění inertního prachu v přenosných nádobách či obalech:  

- 30 kg u pohonů pásových dopravníků, 

- 30 kg podél pásových dopravníků každých 50 m, 

- 30 kg u vratu, 

- 30 kg u elektrických zařízení.   

Umístění hasicích přístrojů, typ a jejích počet: 

- 3ks KT. 06. 08.  u každého pohonu pásového dopravníku, 

- 3ks KT. 06. 08. u poslední vratné stanice pásového dopravníku, 

- 2ks KT. 06. 08. u nakládacího stroje PSU 9000, 

- 3ks KT. 06. 08. u vrtacího stroje VVH-1U. 
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Protivýbuchové uzávěry:  

Protivýbuchové uzávěry budou postaveny dle vyhlášky ČBÚ v Praze  

č. 22/1989 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky ČBÚ v Praze č. 10/1994 Sb.,  

ve znění pozdějších předpisů. 

2.10 Jiná stanovená protipožární opatření 

Vedoucí úseku a směnový technik zajistí po dobu provozu a po zastavení všech 

pásových souprav, včetně těch se stálou obsluhou, hlídání požárními hlídači pásových 

souprav s platným osvědčením. Toto hlídání musí být zajištěno do konce bezprostředně 

následující směny.  

2.11 Opatření proti průvalům vod, důlním otřesům a jiným nebezpečím 

Zařazení z hlediska nebezpečí důlních otřesů: Bez nebezpečí důlních otřesů. 

Nebezpečí průvalu vod: Nehrozí. 

Nebezpečí průtrže hornin a plynů: Nehrozí vznik průtrží uhlí a plynů. 

Blízkost zvodnělých horizontů: V blízkosti se nenacházejí zvodnělé horizonty. 

Ražení v bezpečnostních pásmech geologických vrtů:  CR 134, K 41-11. 

Opatření při procházení v blízkosti vrtů: 

V případě zjištění jakýchkoli příznaků přiblížení se k vrtu (vlhnutí hornin, pach 

sirovodíku, zvýšená exhalace plynů, přítoky vod z puklin a vývrtů, nafárání stvolu 

vrtu) se musí okamžitě zastavit práce, spustit čerpání, popřípadě odvolat 

pracovníky. A stav se musí nahlásit na inspekční službu a ODMG, které rozhodnou 

o dalším postupu. 

- Při trhací práci - po odpalu a uplynutí čekací doby se musí čelba důkladně 

prohlídnout střelmistrem, předákem a případně technickým dozorem. 

- Při pracích uvnitř bezpečnostního pásma vrtu musí být určen stálý dozor. 

- Na pracovištích musí být udržován pořádek a volné útěkové cesty.  

- Dojde-li k havárii, osádka bude postupovat dle havarijního plánu. 
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- Na všechny chodby v oblasti bude telefonní spojení. 

- Dle nutnosti, v závislosti na úklonných poměrech, bude instalováno čidlo 

zatopení s vyvedením na inspekční službu a bude udržován funkční čerpací 

systém o minimálním výkonu 200l/min. 

Zabezpečení míst se zvýšeným přítokem důlních vod:  

Dle úklonů důlního díla budou v nejnižších místech instalovány čidla zatopení 

s vyvedenou signalizací na stálou inspekční službu. V oblasti je nutno udržovat čerpací 

systém s minimálním výkonem 200l/min.   

Ražení v blízkosti stařin a přecházení starých důlních děl:  

Nejsou přítomny stařiny ani stará důlní díla. 

Ražení pod zvodnělými horizonty:  

Nejsou přítomny zvodnělé horizonty. 

Přiblížení k používaným důlním dílům: Nebude. 

Zařízení pro zkrápění:  

Schválené rozprašovače s dynamickým tlakem vody minimálně 1 MPa. 

2.12 Elektrická a strojní zařízení pro dopravu a ražení 

Nakládací zařízení:  Nakladač typu PSU 9000 s bočním výsypem. 

Vrtací technika:  Vrtací vůz VVH 1B, ruční vrtací kladiva. 

Dopravníky:   TP 630/1000 

Dopravníky budou napojeny na stávající odtěžení na chodbě č. 11006, 11006/1, 

1006/1A, 01202/4, 01202, překopem č. 01202/1 na překop č. 1790, 0240 do centrálního 

zásobníku č. 1.  
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Vraty:  VP 40 K. 

 

Obrázek č. 6: Vrátek VP 40 K, zdroj: www.koexpro.cz 

Jiná strojní zařízení na ZD:  Mechanický tahač TK 5, MK 8, MK 10 pro přibližování 

materiálu. 

Závěsná dráha: Bude instalována ZD 24D/130, 2 m sekce, zavěšené na dvoj závěsy. 

2.13 Rozsah vlastního pracoviště s vymezením zodpovědnosti 

Chodba 13001, předáci a THZ úseku. 

2.14 Přístrojová technika a prostředky pro zajištění bezpečnosti 

V každé provozní směně umístit kontinuální metanoměry (signál – 5, signál – 2)  

10 cm pod strop předposledního TH oblouku mimo dosah účinného větrního proudu. 

Čidla CH4:  Na čelbě 130001, umístit do 10 m od čelby mimo přímé ovlivnění volným 

větrním proudem z lutnového tahu, umístit 0,1 m pod TH výztuží mimo 

přímý vliv větrního proudu, při trhací práci stáhnout čidlo do bezpečné 

vzdálenosti od odstřelu. 

 - Ve vzdálenosti 5-10 m za každým chladičem důlních větrů proti směru 

proudění větrů, 0,1 m pod nejvyšším místem TH výztuže.                   

 

Čidla CO: Na chodbě č. 01202/3, ve vzdálenosti od 5 do 10 m před chodbou  

č. 01202. 
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- Dojde-li k překročení nastavených mezních hodnot analyzátoru CH4 v ražbě 13001. 

automaticky nastane odpojení elektrické energie v ohrožené oblasti. 

2.15 Prostředky zajištění pracoviště v době neobsazení 

Kontrolovat pracoviště 1 x denně, signalizace chodu hlavního ventilátoru musí být 

vyvedena na inspekční službu, požární voda musí být pod tlakem a čelba zabudována či 

zajištěna. 

2.16 Vymezení odpovědnosti 

Osoby odpovědné za: 

 Vyztužování a ražbu:   hlavní předák, směnový předák, THZ úseku, 

 dopravní a strojní zařízení:  obsluha, mechanik, THZ úseku, 

 elektrická zařízení:   směnový elektrikář, elektro mistr, THZ úseku, 

 zneškodňování uhelného prachu: všichni pracovníci a THZ úseku, 

 ostatní zařízení:   pracovníci a THZ dle funkčního zařazení. 
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3. Větrání raženého důlního díla 

Dle vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb. ze dne 29. prosince 1988 o bezpečnosti  

a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání 

nevyhrazených nerostů v podzemí. 

„Neproražené důlní dílo musí být větráno separátním větráním vždy, když není 

zajištěno stanovené složení důlního ovzduší nebo když vzdálenost čelby od průchodního 

větrního proudu dosáhla 15 metrů.“[5]. 

S ohledem na technologii ražení bylo zvoleno separátní větrání foukacím způsobem  

(viz Příloha č. 5), které poskytuje intenzivnější pohyb větrů v čelbě raženého díla, a tím 

lepší ředění škodlivých plynů, vynášení prachu a také lepší chladící účinek. 

Umístění kontinuálních analyzátorů je již zmíněno v podkapitole  

č. 2.14 Přístrojová technika a prostředky pro zajištění bezpečnosti. 

Směr proudění vtažných a výdušných větrů: 

Příloha č. 6 – mapa větrání Dolu Karviná, lokality ČSA, před proražením dlouhého 

důlního díla. 

Vtažné větry budou pro projektované důlní dílo přiváděny úvodní jámou č. 2 a Jan 

na 11. patro, kde budou proudit překopy 11. patra, tj. č. 1692, č. 1693, č. 1696, č. 1790,  

č. 01202/2 a dále překopem č. 01202 odkud bude realizováno zaústění separátního větrání 

ražby č. 13001. 

Výdušné větry z projektovaného důlního díla budou odcházet po chodbě č. 11006,  

č. 11610/1, č. 11610, č. 11600, dále po překopu č. 11000/1, č.11400b, č. 11400a, č. 11400, 

č. 11000, č. 1950, na kříž chodeb č. 1950 / 14010 / 14011/3 a odtud paralelně:  

1.  větev - chodbou č. 14010 na kříž 14010 / 14010/3 a odtud paralelně: 

- chodbami č. 14010, 17001, 17010/1, 17010, 1870B a č. 1870C do ČSA 3, 

- chodbami č. 14010/3, 17000, šib. č. 104 na 10. patro a do výdušné jámy ČSA 3. 

2. větev - chodbou č. 14011/3, 14011, 17000, 1980 na kříž 1980 / 17700/1 a odtud   

paralelně:  
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- překopy č. 1980, 01150, 01068 na 10. patro a do ČSA 3, 

- chodbami č. 17700/1, 14700, 01070 a 01068 na 10. patro a do výdušné jámy ČSA 3. 

Část výdušných větrů vedenými překopem č. 11000 bude přivedena až na kříž 

11000/01158/11900 (k předmětnému kříži budou proudit výdušné větry důlními díly  

č. 11220, 11211, 11001, a č. 11900) a tyto budou dále vedeny důlními díly č. 01158, 

01156, 14912, 14913/1, 14913/2, 17700/1, 14700, 01070 (část výdušných větrů bude 

vedena z chodby č. 14913/1 na překop č. 1980 a dále překopem č. 01150 do výdušného 

šibíku č. 104, popř. z překopu č. 01150 na překop č. 01068 a dále na výdušné překopy  

10. patra) do výdušného šibíku č. 104, popř. z důlního díla č. 01070 na překop č. 01068  

a tímto na překopy 10. patra, kterými budou vedeny do výdušné jámy ČSA 3. 

3.1 Technické vybavení pro větrání raženého důlního díla 

Základní ventilátor separátního větrání:  VPAEPB 2x2-845. 

 

Obrázek č. 7: Ventilátor VPAEPB 2x2-845, zdroj: www.ostaz.cz 

Záložní ventilátor separátního větrání: APXE 630 

Ventilátory v lutnovém tahu:  VPAK 855, celkem na separátní větrání bude 6 ks. 

Lutny: 1 000 mm typu LUKO, flexibilní vyztužené a 

flexibilní nevyztužené. 

Ostatní zařízení: Lutnové kolena, tlumiče hluku, koženkové či gumové 

těsnění luten. 
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- Základní ventilátor bude umístěn v průchozím větrním proudu na překopu č. 01202 

minimálně 5 metrů od překopu č. 01202/3. Na sací straně musí být umístěna 

mřížovina o minimální okatosti 1,5 x 1,5 cm nebo 3 m lutna LUKO. 

 

- Záložní ventilátor separátního větrání se instaluje v průchozím větrním proudu na 

překopu č. 01202 minimálně 5 metrů od překopu č. 01202/3 v odbočení 

z lutnového tahu a bude zaslepený (na vzduchový pohon) pro případ výpadku 

elektrického ventilátoru VPAEPB 2x2-845. 

 

- Ventilátory v lutnovém tahu se napojí v separátně větraných důlních dílech ve 

staničení 400 m, dále ve staničení 700 m, staničení 1000 m, 1300 m, 1600 m a ve 

staničení 1900 m. 

Zvláštní opatření: Budou-li se tvořit metanové vrstvy, je nutno použít ejektory nebo 

ventilátory APXV 630, 500 mm. 

3.2 Určení důlně-technických a hornicko-geologických podmínek 

Důlně technické a hornicko-geologické podmínky vycházejí z dlouhodobých 

zkušeností na lokalitě ČSA dolu Karviná a jsou v souladu s [4]. 

- projektovaná délka separátního větrání  L = 2215 m 

 

- světlý průřez projektovaného důlního díla  S= 18,9 m2 

 

- maximální průřez projektovaného důlního díla,  

dílčího úseku v důlním díle   SMAX= 18,9 m2 

 

- předpokládaná exhalace metanu (dále jen CH4)  

v projektovaném důlním díle   q1= 0,023 m3.s-1 

 

- předpokládána exhalace kysličníku uhličitého  

(dále jen CO2) v projektovaném důlním díle  q2= 0,021 m3.s-1 
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- koncentrace CH4 v průchodním větrním proudu 

(dále jen „PVP“) před zaústěním lutnového tahu 

do projektovaného důlního díla   C1= 0,1 % 

 

- koncentrace CO2 v PVP před zaústěním  

lutnového tahu do projektovaného důlního díla C3= 0,08 % 

 

- přípustná koncentrace CH4 v projektovaném  

důlním díle      C= 0,5  % 

 

- přípustná koncentrace CO2 v projektovaném  

důlním díle      C2= 0,7 % 

 

- hmotnost použité trhaviny na jednu zabírku  A= 120  kg 

 

- celkový objem jedovatých zplodin ze zvolené  

trhaviny, vyjádřený konvenční hodnotou  

oxidu uhelnatého (dále jen CO)   b= 0,04  m3.kg-1 

 

- přípustná koncentrace konvenčního CO ve  

zplodinách po trhací práci    CCO= 0,03 % 

 

- délka zabírky trhací práce    LZ= 2,1 m 

 

- měrná hmotnost hornin    h = 3100 kg.m-3 

 

- čas potřebný ke snížení zplodin po trhací práci 

na přípustnou koncentraci konvenčního CO   = 1500 s 

 

- Celkový výkon naftových motorů pracujících  

současně v projektovaném důlním díle  PN= 48  kW 
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- Největší dovolená vzdálenost ústí hlavního  

lutnového tahu sacího od čelby   L1= 21  m 

 

- Průměr projektovaných luten    D= 1  m 

 

- Nejmenší povolená rychlost větrů v  

projektovaném důlním díle    Vmin= 0,3 m.s-1 

3.3 Výpočty objemových průtoků 

Qv1 - objemový průtok důlních větrů potřebný ke snížení koncentrace exhalujícího CH4 na 

přípustnou mez. 
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QV2 - objemový průtok důlních větrů potřebný ke snížení koncentrace exhalujícího CO2 na 

přípustnou mez. 
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QV3 – Objemový průtok důlních větrů potřebný ke snížení koncentrace zplodin po trhací 

práci na přípustnou mez. 
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QV4 – Objemový průtok důlních větrů potřebný pro dosažení nejnižší povolené rychlosti 

důlních větrů. 

 13

4 67,59,183,03,0  smSQ MAXV  
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QV5 – Objemový průtok důlních větrů potřebný ke snížení koncentrace výfukových zplodin 

naftových motorů na přípustnou mez. 

 13

5 78,448)5,0069,0065,0()069,0065,0(  smPCQ NV  

Stanovení QV0 – Objemového průtoku důlních větrů potřebného pro větrání důlního díla  

a přivedeného na jeho čelbu tak, aby nedocházelo ke tvoření metanových vrstev a byly 

zajištěny vhodné pracovní podmínky. 

Objemový průtok QV0 musí být větší nebo roven QV1, QV2, QV3, QV4 nebo QV5.

 13

0 75,5  smQV  

Vypočtené objemové průtoky byly ověřeny v programu Separát v 2.1. 

3.4 Další parametry větrání 

Do programu Separát v. 2.1 byly nastaveny parametry ražby dle podkapitoly 3.1, 

tedy ventilátorů, flexibilních vyztužených luten a ztrátových činitelů (3x koleno 90°a 1x 

koleno 60°). 

V programu Separát v 2.1 bylo nutné také nastavit základní parametry o raženém díle. 

Byly nastaveny tyto údaje: 

- Hloubka zaústění pod úrovní hladiny moře:  -986,9  m 

- Hloubka čelby pod úrovní hladiny moře:  -745,7  m 

- Geotermický stupeň:     32,1  m/°C 

- Doba ražby důlního díla:    300   dnů 

- Projektovaná délka separátního větrání:  2215  m 

- Suchá teplota v PVP:     24,2  °C 

- Mokrá teplota v PVP :    20,4  °C 

- Relativní vlhkost v PVP:    70  % 

- Barometrický tlak:     110000 Pa 

- Celková délka lutnového tahu:   2210  m 
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Výstupy programu Separát v. 2.1: 

- Objemový průtok důlních větrů přivedený na čelbu v hlavním lutnovém  

tahu: 10,32 m3.s-1. 

- Rychlost důlních větrů na čelbě: 0,54 m.s-1.   

- Suchá teplota na čelbě: 38,5 °C. 

- Mokrá teplota na čelbě: 27,4 °C. 

- Relativní vlhkost na čelbě: 42%. 

- Suchá teplota na výstupu do PVP: 33,38 °C. 

- Mokrá teplota na výstupu do PVP: 29,4 °C. 

Z výsledků generovaných programem Separát v. 2.1 vyplývá, že teplota na čelbě 

nevyhovuje hygienickým předpisům. Z Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., přílohy č. 1,  

Části C, tabulky č. 1 lze vyčíst, že maximální krátkodobě únosná doba práce na pracovišti  

bude 44 minut a maximální dlouhodobě únosná doba práce na pracovišti bude 263 minut. 

3.5 Klimatizace 

Dle Nařízení vlády 361/2007 Sb. musíme zajistit vhodné mikroklimatické 

podmínky, proto je nutné nasazení chladiče důlních větrů při provozu ražby. Výpočet 

klimatických podmínek byl proveden v programu Separát v. 2.1. 

Vstupní hodnoty pro výpočet klimatizace: 

- Hloubka zaústění pod úrovní hladiny moře:   -986,9  m 

- Hloubka čelby pod úrovní hladiny moře:  -745,7  m 

- Geotermický stupeň:     32,1  m/°C 

- Doba ražby důlního díla:    300   dnů 

- Projektovaná délka separátního větrání:  2215  m 

- Suchá teplota v PVP:     24,2  °C 

- Mokrá teplota v PVP :    20,4  °C 

- Relativní vlhkost v PVP:    70  % 

- Barometrický tlak:     110000 Pa 

- Celková délka lutnového tahu:   2210  m 
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Obrázek č. 8: Program Separát v. 2.1, zdroj: autor. 

Do programu Separát v. 2.1 byly rovněž nastaveny základní údaje o raženém díle, 

zdroje tepla a vlhkostí a také počet a typ použitých chladičů včetně jejich staničení. 

Úseky chodby           

Typ chodby Staničení   Průřez     Odpor 100m   Hornina  Vlhkost stěny  

[-] [m] [m2] [10-3.kg.m-7] [-] [%] 

SPN 16  0 - 2215 18,9 3,98  prachovec  18 

Zdroje tepla a vlhkosti v 

chodbě       

 Zařízení Staničení Příkon Koef.využití Tepel.ztráty 

 [-] [m] [kW] [%] [kW] 

 stroje na čelbě čelba 150 12 18 

 pásové dopravníky celá chodba 660 10 66 

 transformátor 351 400 2 8 

 transformátor 699 400 2 8 

 transformátor 1053 400 2 8 

 transformátor 1403 400 2 8 

 transformátor 1748 400 2 8 

 

Chladící zařízení         

 Typ chladiče Staničení Výkon Odpor Obj.průtok Umístění 

[-] [m] [kW] [kg/m7] [m3/s] [-] 

RWK 300 509 130 0,5 5,50 Dílo 

RWK 300 1001 130 0,5 5,50 Dílo 

RWK 300 1502 130 0,5 5,50 Dílo 

RWK 300 1854 300 0,5 7,74 Bočník 

Tabulka č. 1: Parametry ražby, zdroje tepla a vlhkosti, chladící zařízení. 
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Výstupy programu Separát v. 2.1: 

- Objemový průtok důlních větrů přivedený na čelbu v hlavním lutnovém  

tahu: 10,32 m3.s-1. 

- Rychlost důlních větrů na čelbě: 0,54 m.s-1.   

- Suchá teplota na čelbě: 24,1 °C. 

- Mokrá teplota na čelbě: 18,9 °C. 

- Relativní vlhkost na čelbě: 76 %. 

- Suchá teplota na výstupu do PVP: 30,3 °C. 

- Mokrá teplota na výstupu do PVP: 24,8 °C. 

Při nasazení klimatizačního systému nebude nutná na pracovišti mikroklimatická 

přestávka. Bez nasazení klimatizačního systému budou na pracovišti tři mikroklimatické 

přestávky. 

Aerodynamické a mikroklimatické podmínky v důlním díle: 

Staničení  Obj.průtok     Rychlost    Suchá teplota Mokrá teplota Měrná vlhkost Relat.vlhkost 

[m] [m3/s] [m/s] [°C] [°C] [g/kg] [%] 

50 12,5730 0,665 30,388 24,862 15,941 63,377 

100 11,7200 0,620 30,404 24,892 15,981 63,473 

150 11,0580 0,585 30,335 24,866 15,970 63,682 

200 10,6370 0,563 30,162 24,761 15,881 63,970 

250 10,6580 0,564 29,868 24,539 15,666 64,196 

300 10,9040 0,577 29,537 24,296 15,440 64,510 

350 11,2020 0,593 29,179 24,048 15,220 64,937 

400 11,3300 0,600 28,450 23,723 15,046 66,977 

450 10,7350 0,568 27,757 23,479 14,982 69,447 

500 10,4150 0,551 26,979 23,173 14,867 72,134 

550 10,5520 0,558 31,093 24,911 15,718 60,048 

600 10,8090 0,572 30,874 24,682 15,461 59,832 

650 11,1140 0,588 30,646 24,452 15,207 59,646 

700 11,4630 0,607 30,145 24,145 14,958 60,397 

750 10,8900 0,576 29,660 23,919 14,826 61,567 

800 10,6450 0,563 29,144 23,641 14,634 62,625 

850 10,7730 0,570 28,625 23,332 14,403 63,534 

900 10,9830 0,581 28,065 23,013 14,180 64,639 

950 11,2520 0,595 27,466 22,685 13,968 65,959 

1000 11,5710 0,612 26,825 22,350 13,767 67,519 

Tabulka č. 2: Aerodynamické a mikroklimatické podmínky v raženém důlním díle staničení 50-1000 m. 
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1050 10,9880 0,581 30,721 23,929 14,395 56,289 

1100 10,7260 0,568 30,093 23,590 14,161 57,422 

1150 10,8520 0,574 29,738 23,303 13,894 57,523 

1200 11,0620 0,585 29,360 23,009 13,632 57,702 

1250 11,3320 0,600 28,958 22,708 13,374 57,962 

1300 11,4460 0,606 28,475 22,385 13,125 58,523 

1350 10,8860 0,576 27,696 21,972 12,882 60,121 

1400 10,6690 0,565 26,905 21,547 12,637 61,801 

1450 10,8050 0,572 25,788 21,027 12,412 64,851 

1500 11,0190 0,583 24,865 20,570 12,200 67,361 

1550 11,3170 0,599 29,169 22,267 12,671 54,312 

1600 11,4800 0,607 28,745 21,930 12,387 54,433 

1650 11,1140 0,588 28,114 21,513 12,086 55,120 

1700 11,2140 0,593 27,485 21,107 11,808 55,887 

1750 11,4180 0,604 26,501 20,585 11,536 57,871 

1800 11,0840 0,586 25,326 19,949 11,214 60,335 

1850 10,1240 0,536 23,878 19,206 10,891 63,925 

1900 9,4580 0,500 23,267 18,857 10,720 65,296 

1950 8,9550 0,474 22,021 18,239 10,497 68,980 

2000 8,6730 0,459 19,681 17,147 10,201 77,453 

2050 10,3936 0,550 24,831 19,503 10,801 61,044 

2100 10,3691 0,549 24,673 19,352 10,659 60,978 

2150 10,3445 0,547 24,516 19,200 10,516 60,912 

2200 10,3199 0,546 24,358 19,048 10,374 60,847 

čelba 10,3 0,54 24,1 18,9 10,2 60,8 

 Tabulka č. 3: Aerodynamické a mikroklimatické podmínky v raženém důlním díle staničení 1050 m - čelba. 

 

Chladič důlních větrů RWK 300 [6] 

Chladič RWK 300 je bezúdržbový chladič, který je proveden jako spirálový 

výměník tepla z měděných trubek. Hlavní konstrukční prvky chladiče RWK 300 se  

v podstatě skládají z 8 mm pouzdra z ocelového plechu, z měděných trubek, postřikovače, 

dvou revizních otvorů a odlučovače vody. Postřikovač je zásobován vodou přes 1“ hrdlo. 

Chladič RWK 1200 je mobilní chladicí zařízení sloužící výhradně pro výrobu studeného 

vzduchu. Teplé větry nasávané ventilátorem jsou vedeny spirálou z měděných trubek. 
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Technické parametry RWK 300 

· Chladicí výkon   300 kW 

· Přípustný provozní tlak  40 bar 

· Obsah trubek   190 l 

· Hmotnost chladiče    cca. 1700 kg 

· Délka     cca 3220 mm 

· Výška     cca 1270 mm 

· Přípoj - vstup studené vody  DN 50 / PN 40 

· Přípoj - výstup studené vody  DN 50 / PN 40 

· Přípoj - vstup důlních větrů  800 mm 

· Přípoj - výstup důlních větrů  800 mm. 

 

 

Obrázek č. 9: Chladič důlních větrů RWK 300, zdroj: [6] 

Umístění chladiče důlních větrů:   

Chladiče budou umístěny v souladu s vyhláškou ČBÚ č. 165/2002 Sb. Jeden chladič bude 

umístěn v bočníku hlavního lutnového tahu a bude se posouvat za postupující čelbou ve 

vzdálenosti maximálně 200 m od ústí lutnového tahu, pokud koncentrace metanu 

nepřekročí 1%. Další chladiče budou postupně umísťovány na zemi vyraženého důlního 

díla ve vzdálenosti 509 m, 1001 m, a 1502 m od ústí separátně větraného díla. 

3.6 Zneškodňování uhelného prachu 

- Uhelný prach musí být zneškodněn před zahájením trhací práce, také musí být 

odstraněny lehko zápalné hmoty na minimální vzdálenost 25 metrů od místa 

odstřelu ze všech směrů. Uhelný prach zneškodnit inertním prachem nebo 

zkrápěním vodou. Tato opatření platí také pro důlní díla, která se přiblížila na 

vzdálenost 10 metrů a méně k místu odstřelu. 
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- Nejdále 15 metrů od místa odstřelu se musí zřídit vodní clona mlžným zařízením 

umístěným na vhodném místě tak, aby působila v celém profilu důlního díla. 

- Na každém přesypu pásových dopravníků, popř. hřeblového dopravníku, musí být 

instalovány postřiky.  

- Vrtání vývrtů provádět pouze s výplachem. 

- Pro ochranu proti přenášení výbuchu musí být umístěny v projektovaném důlním 

díle protivýbuchové uzávěry. Pro tuto ražbu bude použita soustředěná vodní 

protivýbuchová uzávěra zřízená v souladu s vyhláškou Českého báňského úřadu  

č. 10/1994 Sb., která stanovuje technické podmínky provedení protivýbuchových 

uzávěr prachových a vodních. Obrázek profilu důlního díla s umístěním 

protivýbuchové uzávěry viz příloha č. 4. 

4. Větrání po proražení důlního díla 

Proražením projektovaného důlního díla č. 13001 z chodby č. 11006 na chodbu č. 

142501 vznikne nový způsob proudění větrů do oblasti 13. a 14. kry – viz příloha č. 7. 

Z hlediska vzájemného uspořádání výdušné jámy Doubrava III a vtažných jam č. 2 a Jan  

se bude jednat o diagonální systém větrání. Ve vzdálenosti minimálně 10 m před probitím 

se na níže uvedených třídách zřídí výbuchuvzdorné izolace pomocí hrázových objektů pro 

izolaci a regulaci směru vzdušnin a stabilizaci větrního systému. Tyto hrázové objekty 

zůstanou otevřeny až do proražení. V okamžiku proražení se tyto objekty musí uzavřít  

a otevřít se musí již existující objekty. 

Izolace: 

- Třída č. 142501/1  5 m od překopu č. 130001 výbuchuvzdorná izolace s PIO. 

- Třída č. 14002  5 m od překopu č. 1041 výbuchuvzdorná izolace s PIO. 

Stávající hrázové objekty, které musí být otevřeny: 

- Na třídě č. 1060. 

Úvodní větry do předmětného SVO budou vedeny vtažnými překopy 11. patra lokality 

ČSA překopy č. 1696, č. 1790, č. 01202, č. 01202, 01202/3, 01202/4, 11006/1A, až  

ke kříži s překopem č. 11006, kde bude začátek SVO přípravných ražeb ve 13. a 14. kře  
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a zároveň začátek SVO porubu č. 11 633. Úvodní větry budou dále vedeny překopem  

č. 13001, ze kterého budou odvětrávány přípravné ražby.  

Výdušné větry z odvětrávaných ražeb budou vedeny důlními díly č. 142501, č. 142401,  

č. 14005, překopem č. 1060 až ke kříži s překopem č. 1018a, kde bude konec SVO. Dále 

budou výdušné větry vedeny překopem č. 1041 na 10. Patro do výdušné jámy Doubrava 

III. 

Začátek a konec SVO: 

Začátek SVO pro přípravné ražby ve 13. a 14. kře bude na kříži důlních děl  

č. 13001 x č. 11006. 

Konec SVO  pro přípravné ražby ve 13. a 14. kře bude na kříži překopů  

č. 1060 x č. 1018a. 

Výpočet větrání: 

Výpočet větrání dle tlakových spádů po vytvoření nového diagonálního propojení 

je proveden v programu NetzCAD 2006.  

Výpočtem dle tlakových spádů bylo ověřeno, že množství větrů pro větrání 

jednotlivých porubů je dostatečné. 

Jámy lokality ČSA Dolu Karviná 

jáma Jan  

- vyhloubena na 11. patro (-696 m) do hloubky -728 m. V jámě je instalováno jednočinné 

těžní zařízení se čtyřetážovou klecí. V celé délce je vybavena lezním oddělením.  

S průměrnou rychlostí větrního proudu 4,6 m.s-1 je jámou veden do dolu objemový průtok 

větrů 185,7 m3.s-1. 

jáma č. 2  

- vyhloubena na 11. patro (-696 m) do hloubky -814 m. V jámě jsou instalována dvě 

dvojčinná těžní zařízení se čtyřetážovými klecemi. Jáma je v celé délce vybavena lezním 

oddělením. S průměrnou rychlostí větrního proudu 4,1 m.s-1 je jámou veden do dolu 

objemový průtok větrů 166,4 m3.s-1. 
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jáma Doubrava III  

– je vyhloubena pod úroveň 12. patra do hloubky -895 m. Úsek jámy z 10. (-670,6 m) na 

12. patro (-865 m) je zatopen. Jáma je bez lezního oddělení a je vybavena klecovým 

dopravním zařízením vyloženým na úroveň 10. patra. Při průměrné rychlosti 6 m.s-1 jí 

proudí z dolu 126 m3.s-1 větrů. 

Hlavní ventilátory  (HV) výdušné jámy Doubrava III 

Výdušná jáma Doubrava III je osazena dvojicí shodných horizontálně uložených, 

axiálních a rovnotlakých hlavních ventilátorů s průměrem oběžných kol 2.800 mm  

a pohonem synchronních elektromotorů o výkonu 1 MW. Obě ventilátorové jednotky jsou 

v dobrém technickém stavu, disponují výkonovou rezervou a pracují ve stabilní části své 

pracovní charakteristiky s účinností 60%. 

Technické údaje HV na jámě Doubrava III 

parametr hodnota 

ventilátor 

typ ventilátoru ARD-2-2800-270° 

otáčky (n) 600 min-1 

objemový průtok (Qv) 183 m3s-1 

celkový tlak (pcv) 2700 Pa (při 0=1,2 kg m-3) 

výrobce ZVVZ Milevsko 

rok výroby 1978 

elektromotory 

Typ synchronní 3 B 225-10 HP1 

výkon (PVMV) 1000 kW 

proud jmenovitý (Ij) 147 A  

napětí sítě sdružené (Us) 6000 V 

otáčky (n) 600 min-1 

výrobce ČKD Praha 

Tabulka č. 4: Technické parametry ventilátoru, zdroj: OKD, a. s. 
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Závěr 

Předložená diplomová práce se zabývá ražením překopu za účelem propojení 11.  

a 13. kry Dolu Karviná, lokality ČSA (nyní Důlního závodu 1, lokality ČSA), z důvodu 

propojení větrních oblastí pro těžbu 13. a 18. kry a do budoucna i těžby v ohradníku jámy 

Doubrava III sever. Primárním cílem této práce je zajištění optimální návaznosti 

pracovních procesů za vhodných pracovních podmínek a bezpečnosti práce.  

Ražbu dlouhých důlních děl ovlivňuje spousta faktorů, například mineralogické  

a petrografické složení v ražené oblasti, vrstevní sled, tektonika, zvodnělé horizonty  

a spousta dalších. Proto se první kapitola zabývá touto problematikou a informuje o výše 

zmíněných údajích.  

Druhá kapitola se věnuje nejen technologii ražení, ale i bezpečnosti práce a řešení 

různých situací, jako je například ražení v nesoudržných horninách či ražení 

v bezpečnostních pásmech vrtů. Z důvodu ražení překopu v pevných horninách bylo 

zvoleno rozpojování hornin pomocí trhacích prací za pomocí moderního vrtacího stroje 

VVH 1U. V ražbě není naprojektován hřeblový dopravník ani drtič, protože nakladač PSU 

9000 je schopen horninu nakládat přímo na pásový dopravník a také lze zaměnit lžíci za 

kladivo, kterým se horniny rozruší. Za jistých podmínek se mohou velké kusy hornin 

rozpojovat za použití trhací práce. Výztuž je zvolena na základě geologické struktury 

s ohledem na dlouhodobé využití překopu, taktéž i pažení a stanovení potrubních řádů.  

Jednou ze stěžejních částí je kapitola č. 3 zabývající se větráním raženého překopu. 

I když celá délka projektované ražby bude 1 200 m, délka separátního větrání bude o více 

než kilometr delší, a proto bylo nutné počítat s touto délkou. Ve zmíněné kapitole je 

stanoven foukací způsob separátního větrání včetně všech technických zařízení, ručních 

výpočtů objemových průtoků, které jsou ověřeny i v programu Separát v. 2.1. Ve 

zmíněném programu byl proveden výpočet klimatizace zahrnující všechny zdroje tepla 

v celé délce separátně odvětrávaného důlního díla. Dále se kapitola věnuje zneškodňování 
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uhelného prachu tak, aby byly zajištěny optimální pracovní podmínky dle hygienických 

předpisů.  

Proražením překopu z 11. do 13. kry se vytvoří zcela nová větrní cesta důlních 

větrů od vtažných jam lokality ČSA až po výdušnou jámu Doubrava III Sever. Poslední 

kapitola řeší určení nových hrázových objektů a celkovou regulaci větrních proudů po 

proražení důlního díla, aby nedošlo ke zvratu větrů nebo špatnému odvětrávání jiných 

oblastí. 

 Z předložené diplomové práce tedy vyplývá, že i ve složitých geologických  

a báňsko-technikách podmínkách lze ražbu uskutečnit s použitím vhodně navržené 

technologie pro dané podmínky. Mimo jiné je třeba ovšem brát zřetel na klimatické 

podmínky pracoviště, aby nedocházelo k bezpečnostním přestávkám, které by 

prodlužovaly celkovou dobu ražby. Na základě zkušeností z dřívějšího použití podobné 

technologie se předpokládá, že bude každý den vyraženo 3 m nového důlního díla, a tudíž 

celá ražba v délce 1 200 m by měla tedy trvat přibližně 400 dní.   
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