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Anotace 

Diplomová práce popisuje vyhodnocení vrtného průzkumu, návrh otvírky 

a následné dobývání předmětných porubních bloků č. 461 200 a č. 461 202. V úvodu jsou 

zobrazeny geologické profily vrtů, z kterých je provedeno vyhodnocení, na nějž navazuje 

návrh otvírky základního větrního okruhu a poté návrh otvírky jednotlivých porubů se 

zvolenou technologií, výztuží a parametry ražených děl. Práce dále pojednává o zvolené 

dobývací technologii, způsobu dobývání a posouzení větrání z hlediska podpatrového 

dobývání. V závěrečné kapitole je zpracováno ekonomické zhodnocení předmětných ražeb 

a následného dobývání  

 

 

Klíčová slova: vrtný průzkum, návrh otvírky, dobývací metoda, podpatrové dobývání, 

ekonomické zhodnocení 

 

Anotation thesis 

This thesis describes the evaluation of drilling exploration, draft of mining and 

subsequent conquest of mining blocks in question no. 461 200 and no. 461 202. The 

introduction shows geological profiles wells, of which there is an evaluation, which is 

followed by draft of opening the basic ventilation circuit and then draft of mining each 

longwall was chosen technology reinforcement and parameters mined spaces. The thesis 

also discusses the selected mining technology to conquest and assessment of ventilation in 

terms of under floor conquest. In the final chapter, an economic evaluation in question 

excavation and subsequent conquest 

 

 

Keywords: drilling exploration, draft of mining, mining method, under floor mining, 

economic valorization 
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Úvod 

Důl ČSM ve Stonavě existuje již 56 let. Tvoří jej dvě těžební lokality Sever a Jih. 

Výstavba začala v roce 1958 a roku 1967 proběhlo kompletní vybavení jam a uvedení dolu 

do provozu. První tuna uhlí byla vytěžena po 10 letech od začátku výstavby. Do roku 1990 

byl Důl ČSM součástí tehdejší společnosti OKD. Na konci téhož roku, byl vyčleněn a  stal 

se samostatným státním podnikem. Nástupem roku 1993, vlivem privatizace, se Důl ČSM 

stal odštěpným závodem akciové společnosti Českomoravské doly, ČMD, a.s. a to až do 

roku 2005. Od tohoto roku až dosud je Důl ČSM součástí společnosti OKD a. s., stejně 

jako všechny ostatní doly ostravsko-karvinského revíru. V roce 2014 došlo k transformaci 

společnosti a změně organizační struktury, vlivem níž je revír rozdělen do tří důlních 

závodů. Nyní důl nese název Důlní závod 2 s rozdělením na lokality Jih a Sever.  

Dobývacího prostor Důlního závodu 2 je situován v nejvýchodnější části 

karvinské pánve. Plocha tohoto důlního pole je 22,1 km
2
 s odhadem využitelných zásob 

přibližně 29 milionů tun. Tyto zásoby udávají předpoklad životnosti dolu do roku 2023. 

Důlně-geologické podmínky dolu směrují a stanovují, jakým způsobem jsou prováděny 

přípravné a následně dobývací práce. Situování uhelných souvrství v karvinské části pole 

Důlního závodu 2 je téměř ležmé tzn. s úklonem 0 - 20° a částečným tektonickým 

porušením, případně s proplástky. Na tomto Důlním závodu 2 se vyrazí přibližně 16 km 

přípravných chodeb a překopu s roční těžbou okolo 2,5 miliónů tun uhlí, což se nyní děje 

ze 40., 37., 33., a 36. slojí. Letošním rokem vstupuje důl do nové oblasti, a to ostravských 

slojí. 

Ve své diplomové práci se budu zabývat otvírkou těchto ostravských slojí na 

lokalitě Jih ve 2.b kře, vyhodnocením vrtného průzkumu, mocností slojí Natan a Max, 

posouzením způsobu větrání při podpatrovém dobývání a ekonomickým zhodnocením 

přípravy a dobývání. 
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1 Vyhodnocení vrtného průzkumu a mocností sloje 

Natan a Max v návaznosti na návrh otvírky a současné 

technologie dobývání na Dole ČSM 

1.1 Vrtný průzkum 

Vrtný průzkum je jednou z metod geologického průzkumu, jenž umožňuje blíže 

specifikovat podmínky, stav respektive geologickou stavbu horninového masívu. 

Prostřednictvím tohoto průzkumu dochází ke zkoumání, hodnocení, dokumentování, 

zobrazování vývoje a geologického složení území, na němž se průzkum provádí. 

Slouží k vyhledávání a průzkumu daného území, stejně jako ke zjištění 

hydrogeologických poměrů a stavu zásob, jakož i jejich kvalitu a kvantitu. Na základě 

získaných informací, tedy vyhodnocení vrtů, jsou tyto použity ke zpracování ověřených 

zásob, přičemž se vytváří podklady pro jejich využití. 

1.2 Vrty vymezující otvírku slojí Natan a Max v oblasti 2.b kry 

západní části dobývacího pole lokality Jih 

Některé vrty, které udávají informace o zmíněných blocích porubů, byly odvrtány 

již před několika desítkami let. Nejnovější vrty, které se týkají dané oblasti, jsou z roku 

2009. Soustava vrtů upřesňující stav jmenované oblasti je tvořena osmi vrty. 

Od severu vymezující oblast tvoří vrty ČSM 102 a ČSM 103, které byly odvrtány 

v roce 1983 z překopu č. 3404, hloubka -498 m ve vzájemné vzdálenosti 200 m, tedy z 34. 

sloje Sedlových vrstev. V případě ČSM 102 bylo odvrtáno 523 m. K nafárání sloje Natan 

s číselným označením 463 došlo v relativní hloubce 386 m s mocností 100 cm a sloje Max 

s označením 461 v hloubce 388 m s mocností 190 cm, tedy ve vzájemném rozdělení 

110cm kořenovým prachovcem. Na obrázku č. 1 je tato část vyříznuta z geologického 

profilu. [4] 
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Obrázek 1 - výřez z geologického profilu vrt ČSM 102 [4] 

Hloubka vrtu ČSM 103 činila 600 m a k nafárání předmětných slojí došlo u Natanu 

v relativní hloubce 339 m ve stejné mocnosti jako u předchozího vrtu, v případě Maxu 

v hloubce 342,7 m s mocností 150 cm, avšak nečistého uhlí se vzájemným rozdělením 

40 cm písčitého jílovce a 230 cm prachovce, což je vyobrazeno na obrázku č. 2. 

Na západě tuto oblast vymezuje albrechtická porucha, ale vzhledem 

k nedostatečné prozkoumanosti dané oblasti, jsou bloky vymezeny dvojicí vrtů č. 1318-09 

situovaný spíše severozápadně a č. 1319-09 situovaný jihozápadně vzhledem k pozici 

bloků. Vrt č. 1318-09 byl odvrtán v roce 2009 ze 40. sloje, chodby č. 402 342/1, v hloubce 

-610 m, ve staničení 507 m a relativní hloubkou vrtu 215 m. Sloj Natan byla navrtána 

v hloubce vrtu 192,2 m s mocností 120 cm, Max v hloubce 195,7 m s mocností 170 cm. 

Jejich vzájemné rozdělení tvoří kořenový prachovec o mocnosti 230 cm, což vyobrazuje 

obrázek č. 3. [4] 

Obrázek 2 - výřez z geologického profilu vrt ČSM 103[4] 
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Vrt č. 1319-09 byl odvrtán v totožném roce, sloji i chodbě, v hloubce – 580 m, 

ve staničení 162,5 m. Relativní hloubka vrtu 234 m a sloj Natan byla navrtána v hloubce 

217,5 m v mocnosti 120 cm a Max v 218,8 m o mocnosti 190 cm. Rozdělení těchto slojí 

tvoří 15 cm proplástek, s nímž se počítá při těžbě, tedy sloučení slojí a jejich společnou 

mocností 340 cm, jenž dokazuje obrázek č. 4. 

 

 

Obrázek 4 - výřez z geologického profilu vrt 1319 – 09 [4] 

Z východní strany je oblast vymezena jednak překopem č. 5101, tak dvěma vrty 

č. 1304-08 ze strany severovýchodní a na jihovýchodě je to vrt č. 1305-08. Oba vrty byly 

odvrtány v roce 2008 z třídy č. 401 382 tedy ze 40. sloje, v hloubce -665 m a -643 m. První 

ze zmíněných byl vrtán ve staničení 1333 m s relativní hloubkou 237 m s nafáráním slojí 

v hloubce 224,5 m a mocnosti ve spojitosti 330 cm. Tato skutečnost je zobrazena 

na obrázku č. 5. [4] 

Obrázek 3 - výřez z geologického profilu vrt 1318 – 09 [4] 
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Obrázek 5 - výřez z geologického profilu vrt 1304 – 08 [4] 

Druhý vrt č. 1305-08 byl vrtán ve staničení 1040,5 m s relativní hloubkou 253 m, 

kdy k nafárání Natanu došlo v hloubce 207,5 m s mocností 250 cm a Maxu v 210,7 m 

s mocností 30 cm a jejich rozdělení tvoří 25 cm prachovce, respektive v celé dobývané 

mocnosti to je 305 cm, což možné vidět na obrázku č. 6.  

 

 

Obrázek 6 - výřez z geologického profilu vrt 1305 – 08 [4] 

Poslední stranou je jížní, na níž se nachází vrt ČSM 19, nejstarší ze soustavy vrtů, 

jenž byl odvrtán v roce 1973 na třídě č. 331 330 z 33. sloje, v hloubce -399 m 

a ve staničení 485 m. Jeho relativní hloubka činila 500 m, přičemž k nafárání slojí došlo 

v hloubce 421 m o mocnosti i s proplástky 295 cm s označením 463, tedy dle sloje Natan, 

což je zobrazeno na obrázku č. 7. [4] 



Bc. Břetislav Hlawiczka: Otvírka ostravských slojí na Závodě Důl ČSM 

2015 

6 

Vrt, jenž uzavírá celou soustavu, je veden ve středu soustavy všech těchto vrtů 

a nachází se téměř ve středu budoucího porubního bloku č. 461 202. Jedná se o vrt 

ČSM 38, přičemž informace z jeho geologického profilu potvrzují všechny předchozí 

a upřesňují situování bloků. Vrt byl odvrtán v roce 1974 na třídě č. 300 342, z 30. sloje, 

v hloubce -374 m, ve staničení 665 m s relativní hloubkou 513 m. Nafárání slojí proběhlo 

v hloubce 484,4 m s mocností 250 cm s označením stejným jako u předchozího vrtu ČSM 

19, jež je vyobrazeno na obrázku č. 8. 

 

V příloze č. 1 jsou zobrazeny výše zmíněné vrty se situováním v dané oblasti 

a stručným popisem geologického profilu v místě nafárání ostravských slojí. Jak je zřejmé, 

oblast také vymezují tektonické poruchy, které jsou na obrázku vyznačeny přerušovanou 

oranžovou čarou, blíže popsáno v kapitole 1.3. [4] 

Obrázek 7 - výřez z geologického profilu vrt ČSM 19 [4] 

Obrázek 8 - výřez z geologického profilu vrt ČSM 38 [4] 
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1.3 Vrty vztahující se k plánovaným porubním blokům č 461 200 

a č. 461 202, upřesnění geologie 

Kapitola 1.1 popisuje soustavu všech vrtů týkajících se rozfarávky oblasti, avšak 

pouze šest z nich se váže ke konkrétním porubním blokům. 

Jedná se o vrty č. 1318,1319-09, 1304, 1305-08, ČSM 38 a ČSM 19. Dle jejich 

geologických profilů a předchozí hornické činnosti lze určit složení masívu v daném 

dobývacím poli. Nejbližší nadložní sloj oblasti je ve vzdálenosti 55 – 75 m s číselným 

označením 479 a 471 bez názvu, případně sloj Otakar, jejichž mocnosti se pohybují 25 – 

80 cm jsou tedy nebilanční a pro oblast mají minimální význam. Bilanční nadložní sloj 40. 

s označením 504 a názvem Prokop, již byla vydobyta, a to v průměrné mocnosti 4,7 m ve 

vzdálenosti od plánovaných bloků 200 m. Význam této sloje pro budoucí bloky je pouze 

v místech nevýrubů, což platí pro základnu č. 463 390, a to z hlediska geomechaniky, tedy 

v daných místech zařazení díla do 3. stupně nebezpečí důlního otřesu. Nejbližší podložní 

sloj je ve vzdálenosti 4 – 6 m s číselným označením 459, bez názvu o mocnosti 15 – 40 cm 

tedy nebilanční stejně jako nadložní sloje 479 a 471 tudíž bez významu pro dané porubní 

bloky. 

Bezprostřední nadloží a podloží, tedy průvodní horniny tvoří jemnozrnné až 

střednězrnné pískovce případně kořenové prachovce stejně jako proplástky, jenž se nachází 

místy mezi slojemi. Z hlediska mechaniky hornin se nejedná o těžké, ani velmi pevné 

horniny, nýbrž o horniny běžně se vyskytující v předmětné oblasti a jejím okolí v daném 

dobývacím prostoru. Uhlí v jednotlivých porubech je vysoce kvalitní koksovatelné, jehož 

popelnatost v bloku se předpokládá u č. 461 okolo 23 %, u č. 463 přibližně 16 %, obsah 

prchavých hořlavin přibližně 21,6 %, obsah síry do 0,6 % a index puchnutí 6,5. [4] 

Úklony předmětných porubů se liší v závislosti na hloubce, v níž se nacházejí a na 

výskytu tektonických porušení, které se očekávají na počátku rozfarávek obou porubních 

bloků. V případě bloku č. 461 200 je předpokládaný podélný úklon v rozmezí 0° až -5°, 

příčný okolo -10°. U bloku č. 461 202 je předpokládaný podélný úklon okolo -7° a příčný 

úklon přibližně -10° stejně jako u předchozího bloku. 

V kapitole 1.2 jsou uvedena tektonická porušení, která se v předmětné oblasti 

očekávají, znázorněna v příloze číslo 1 včetně konkrétního označení. 
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Při otvírce základního větrního okruhu se předpokládá nafárání jedné tektonické 

poruchy, třídou č. 463 390 ve staničení 231 m ve směru od východu respektive ve staničení 

337 m od západu. Předpoklad vzhledu tektoniky je přibližně 75 - 85° a výška skoku 

respektive výskoku je okolo 5 m. 

Nafárání této poruchy se předpokládá i v případě úvodní chodby č. 461 220 ve 

staničení 6 m. Upřesnění vzhledu a parametrů poruchy bude zřejmé až po skutečném 

nafárání.  

Na úvodní chodbě se očekává nafárání ještě dvou tektonik, a to ve staničení 62 m 

s výškou skoku 5 m s úklonem 60° a druhá ve staničení 113 m s výškou skoku okolo 4 m 

a úklonem přibližně 73°. Obě tyto tektoniky se předpokládají i v případě úvodní chodby č. 

461 222, první ve staničení 12,5 m a druhá ve staničení 136 m. Vzhled a parametry mohou 

být mírně odlišné vzhledem k odklonům poruch a hloubce daného díla. Tektonika v tomto 

případě popsána jako druhá je očekávána také na výdušné chodbě č. 461 240 ve staničení 

93 m o vzhledu stejném jako na chodbě úvodní. [4] 

Vzhledem k provedeným vrtům byla vytvořena síť, jež navazuje na izolinie 

mocností, které jsou vyobrazeny v příloze č. 2 a pomocí měření, výpočtů a zápisu byla dále 

vytvořena tabulka mocností jednotlivých porubů. Všechny mocnosti jsou pouze orientační 

a započítávají i možné proplástky. V tabulce č. 1 jsou parametry pro porub č. 461 200. 

 

Tabulka 1 - mocnosti v porubu č. 461 200 
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Jak je patrné minimální mocnost v tomto porubu se očekává 170 cm a maximální 

330 cm. Z hlediska měření a výpočtů lze říci, že průměrná mocnost je okolo 240 cm, avšak 

dle linií je zřejmé, že na začátku porubu je mocnost mnohem menší, kdy se jedná 

o dobývání samostatné sloje Max, neboť sdružené dobývání se slojí Natan není možné 

vzhledem k velikosti proplástku mezi těmito slojemi. 

S ohledem na tuto skutečnost byla následně zvolena mechanizovaná výztuž pro 

zmíněný porub. V následující tabulce č. 2 jsou uvedeny parametry, které se vztahují 

k porubu č. 461 202. 

 

Tabulka 2 - mocnosti v porubu č. 461 202 

 

 

Z tabulky č. 2 lze vyčíst, že minimální mocnost je 210 cm a maximální 330 cm. 

Průměrná mocnost činí přibližně 290 cm, avšak stejně jako u předchozího porubu se jedná 

na začátku o dobývání pouze samostatné sloje Max a až následně sdruženého dobývání 

slojí Max a Natan v mocnosti okolo 290 cm.  

Ze skutečností zřejmých z vrtného průzkumu a uskutečněných výpočtů 

předpokládám, že skutečná čistá průměrná mocnost v porubu č. 461 200 bude činit 

230 cm, v případě porubu č. 461 202 bude tato mocnost činit 260 cm. Z tabulek je taktéž 

patrné, že bloky bude nutno následně při výpočtech ekonomického zhodnocení rozdělit do 

číselných bloků pro přepočet vytěžitelnosti uhlí, blíže v kapitole 5. 
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2 Způsob otvírky 

Pro zpřístupnění oblasti je potřeba vyrazit základní větrní okruh, kdy vtažná část 

respektive začátek samostatného větrního oddělení bude rozfárán z překopu č. 5101 a bude 

pokračovat překopně dílem 546 20. Výdušná část, (konec samostatného větrního oddělení) 

bude rozfárána z kříže 401 382//401 290, úpadními překopy č. 446 30 a následně č. 

446 30/1. Spojnicí těchto důlních děl budou chodby č. 463 390 a 463 390/1, která budou 

raženy již ve sloji. Z těchto chodeb budou realizovány rozfarávky jednotlivých porubních 

chodeb porubů č. 461 200 a č. 461 202. 

Jako technologii pro ražení navrhuji klasickou technologii, tedy vrtnou soupravu 

případně vrtací kladiva, trhací práci, pro nakládání housenicové nakladače a odtěžení 

pomocí pásových dopravníků vyjma počáteční ražby díla č. 546 20, kde bude probíhat 

odtěžení do důlních vozů. Tato technologie bude sloužit pro překopně ražená důlní díla 

a pro zarážky porubních chodeb, jako přípravu pro instalaci razících kombajnů. K ražbě 

porubních chodeb a třídy č. 463 390 a 463 390/1 je vhodné použít razící kombajny 

a odtěžení pásovými dopravníky. 

Otvírka dané oblasti se bude řídit platnými bezpečnostními předpisy 

a technologickými postupy, jenž stanovuje Horní zákon č. 44/1988 Sb. a vyhláškami, které 

souvisí s touto hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem. 

Z hlediska geomechanického je důl zařazen jako důl s nebezpečím důlních otřesů. 

Předmětná důlní díla jsou zařazena vzhledem, k prozkoumanosti a dřívější hornické 

činnosti, jako díla v 1. stupni nebezpečí důlního otřesu. Překopně ražená důlní díla jsou 

zařazena ve 2. stupni nebezpečí důlního otřesu. Do 3. stupně nebezpečí důlního otřesu jsou 

zařazeny pouze části základny č. 463 390, které se nachází na hranicích nevýrubů 40. sloje. 

Dle těchto zařazení a po konzultaci s geomechanikem závodu budou prováděna opatření, 

která stanovuje vyhláška ČBÚ o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti 

provozu v dolech s nebezpečím důlních otřesů č. 659/2004 Sb. v platném znění. 

Hydrogeologická opatření v dané oblasti není nutno stanovovat vzhledem ke 

skutečnostem, že všechny vrty v oblasti byly řádně zlikvidovány prostřednictvím 

cementace a ohrožení vodonosnými horizonty se nepředpokládá. Samozřejmostí jsou 

základní opatření, a to na každé ražbě čerpadlo a kladení odpadního potrubí. [5], [6] 
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V rámci degazace předmětných porubních bloků bude při ražbě výdušné chodby 

č. 461 240 kladeno degazační potrubí ze směru díla č. 446 30 s připojením na hlavní 

plynovod. Na základě zkušeností při dobývání porubu č. 461 200, bude rozhodnuto 

o případné degazaci porubu č. 461 202. Degazace se bude řídit vyhláškou ČBÚ č. 72/2002 

Sb. v platném znění. [3], [5] 

2.1 Otvírka základního větrního okruhu, technologie ražení 

Otvírkou základního větrního okruhu je myšleno zpřístupnění ložiska v dané 

oblasti a zajištění větrání pro následné rozfarávky chodeb budoucích porubních bloků. 

K zajištění přístupu vtažných respektive čerstvých větrů do oblasti bude vedena rozfarávka 

z překopu č. 5101, nacházejícím se na 5. p, v hloubce -803 m. Pro odvádění větrů, výdušná 

strana, bude vedena rozfarávka ze 4. p. z kříže děl č. 401 382//401290, v hloubce -632 m. 

Otvírka bude probíhat z obou stran současně. 

Vtažná strana bude ražena z překopu č. 5101. Na tomto díle se postaví klenbový 

kříž tzv. paterčata respektive kříž, jehož klenby tvoří 5 provázaných TH oblouků, s osou 

kříže ve staničení 1177 m. Kříž bude realizován pomocí klasické technologie, tedy 

navrtáním vývrtů pomocí ručních vrtacích kladiv NVK-03 s pneumatickou podpěrou VP 

1000, výlom trhací prací, nakládání ruční a odtěžení do vozů. [8] 

Jakmile se kříž dokončí, započne ražba ve směru jiho-západ překopně 

s označením č. 546 20. Úklon díla se předpokládá v rozmezí staničení 0-5 m přibližně 

+2°,odsud až po staničení 40 m úklon okolo -13° a následně staničení 41 – 47 m s úklonem 

-5°. Tento postup je zvolen z důvodu odbočení vedeného vlevo, tak aby došlo k usnadnění 

procházení odbočky a její realizace. Následná ražba pokračuje s opětovným úklonem -13° 

do staničení 195 m. Odtud bude opět realizována odbočka tentokrát vpravo, a proto bude 

snížený úklon na -5° případně podle úklonu sloje ve staničení 195 – 202 m. Tato odbočka 

bude později přebudována na klenbový kříž, z důvodu budoucích ražeb, které na tento 

překop navazují. V této části končí překopní ražba a začíná ražba ve sloji, třída č. 463 390 

respektive větrní základna pro budoucí poruby. Tato základna bude ražena i ze strany 

výdušné, tedy ze 4. p. 



Bc. Břetislav Hlawiczka: Otvírka ostravských slojí na Závodě Důl ČSM 

2015 

12 

Technologie pro ražbu je totožná jako u realizace kříže, avšak pro nakládání bude 

použit nakladač typu NLH-703 s bočním výklopem a k odtěžení do vozů bude sloužit 

hřeblový dopravník typu THD 500. 

K trhací práci bude použita skalní trhavina, vzhledem k tomu, že se jedná 

o překopní ražbu bez možnosti přiblížení se trhaviny k vrstvě uhlí a tím zvýšením účinnosti 

trhací práce. Pro větrání doporučuji použít ventilátor VPAK 630 a flexi lutny o průměru 

800 mm, které zajistí dostatečný objemový průtok větrů.  

Jakmile ražba docílí staničení 30 m, bude instalován vrtací vůz typu VVH-1R 

a k odtěžení pásový dopravník typu TP 630, na který navazuje již instalovaný hřeblový 

dopravník THD 500. 

Vyztužení výše zmíněných důlních děl bude realizováno prostřednictví obloukové 

ocelové výztuže s hmotnostním stupněm TH 29, což označuje hmotnost 1 m ocelové 

výztuže v kilogramech. Profil výztuže navrhuji s přihlédnutím na funkčnost díla SPN 16 

o světlém průřezu 18,9 m
2
 vzhledem k tomu, že dílo bude sloužit k vedení dostatečného 

objemu větrů, k instalaci klimatizačních zařízení a dopravě dobývací technologie. 

V úvodu, do staničení 10 m bude dílo vedeno v tzv. ATYPU SPN 16, což znamená použití 

2,5 m TH roviny jako stropnice mezi horní oblouky výztuže na obrázku č. 9, kde je 

zobrazeno i vystrojení chodby. 

 

Obrázek 9 – výztuž ATYP SPN 16 pro elektro výklenek s vystrojením [4] 
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Dále bude ražba pokračovat již pouze v profilu výztuže SPN 16 bez rozšíření 

obrázek č. 10 a spojení oblouků pouze dvěma TH šrouby, v případě rozšíření doporučuji tři 

TH šrouby z důvodů pevnější stavby výztuže. Osová vzdálenost výztuže bude po celé 

délce 0,5 m s použitím rozpínek ROT v počtu 4 kusy, vyjma rozšíření, zde v počtu 7 kusů. 

Obložení výztuže, respektive založení bude prováděno pomocí ocelových 

tahokovů a každý stropní oblouk důlní výztuže bude vyklínován vůči stropu, aby 

docházelo k předpětí výztuže. 

Pro dopravu bude sloužit závěsná dráha typu ZD-24 s použití dopravní drážky, 

kdy doprava materiálu v průběhu ražby bude prováděna prostřednictvím lokomotiv Ferrit 

DLZ210F. Kladená dopravní drážka je s označením ZD24-D/130, tedy zesílená 

s dvojzavěsy co 2 m, jelikož bude trasa sloužit i pro budoucí dopravu dobývací 

technologie. 

Následuje výdušná strana, ražená z kříže chodeb č. 401 382//401 290 tedy ze 40. 

sloje v hloubce -632 m. Tato ražba je vedena překopně pod č. 446 30 a následně 446 30/1. 

První zmíněná v délce 511 m a navazující v délce 85 m, raženy s úklonem -16°. 

Obě díla budou ražena totožnou technologií jako výše zmíněná ražba č. 546 20, 

pouze jinými technologickými celky. K vrtání slouží vrtací vůz DH-DT 1 od společnosti 

Deilman Haniel mining systém, stejně jako nakladač DH-L1200. Tento technologický 

celek doplňuje odtěžení hřeblovým dopravníkem THD 600 a následně pásový dopravník 

typu TP 630. K odvětrávání ražby, foukací systém větrání, bude sloužit ventilátor firmy 

Korffman s označením dGAL-9 550/550 osazený tlumiči za pomocí lůtnového tahu, jež 

budou tvořit flexi lutny průměru 1000 mm. Navrhuji tuto variantu větrání, z důvodu že se 

jedná o výkonný ventilátor, který zajistí potřebnou výměnu větrů a také přispěje k zlepšení 

klimatických podmínek. 

Vyztužení důlního díla je totožné s vtažnou stranou větrního okruhu, tedy profil 

SPN16 s hmotnostním stupněm TH29, který je zobrazen i s vystrojením na obrázku č. 10. 

Rozšířený profil ATYP, který je použit na díle č. 546 20 obrázek č. 9 bude použit v tomto 

případě jako strojní výklenek pro instalaci pohonu pásového dopravníku a zároveň bude 

sloužit pro umístění trafostanice. Toto rozšíření platí pro staničení 243 m až 253 m.  
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Navazující dílo č. 446 30/1 má totožné parametry, přičemž jeho odbočení z díla č. 

446 30 proběhne ve staničení 506 m – 511 m se situováním vpravo. Vzhled odbočky 

a postup při ražbě upřesní pracovníci z odboru měřictví a geologie. [1] 

Po vyražení 85 m a vytvoření dalšího odbočení vpravo, bude vyměněna 

technologie z klasické, respektive trhací práce, na ražbu razícím kombajnem. Na místo 

hřeblového dopravníku bude instalovaný tzv. mezidopravník napojený na razící kombajn, 

který bude odtěžovat rubaninu na pásový dopravník. V průběhu reinstalace technologie 

zřídí pracovníci úseku elektro trafostanici v odbočení děl č. 446 30 a č. 446 30/1, aby byl 

zajištěn optimální zdroj elektrické energie. 

 

Obrázek 10 - výztuž SPN16 s vystrojení chodby [4] 

Razící kombajn doporučuji použít Alpine Miner AM-75, neboť se jedná 

o zařízení, které dosahuje optimálního výkonu vzhledem k potřebné metráži. Touto 

technologií bude ražena třída č. 463 390, jenž má identickou výztuž, a vystrojení díla 

změní své vzájemné pozice, tedy odtěžení na levé straně a dopravní trať na straně druhé . 

Změna nastává také v oblasti větrání, kdy dojde k otočení ventilátoru, a tím ke změně 

větrání na sací, což je nutné v případě ražby razícími kombajny. Za ventilátor se navíc 

napojí odprašovač OM 1000, který je potřebný k odlučování prachu z uvedené ražby. 
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Pro odbočení z díla č. 446 30/1 na dílo č. 463 390 navrhuji běžný postup ve 

stanovené výztuži, která bude následně přebudována do jednoduchého klenbového kříže 

tzv. trojče, kdy klenby tvoří trojice provázaných TH oblouků. [9], [11], [12] 

Tento postup jsem stanovil z důvodu pozdější realizace ražby č. 463 390/1, jenž 

má sloužit k ověření Albrechtické poruchy. Pokračování díla č. 463 390 je v profilu SPN16 

do staničení 117 m. Odsud do staničení 123 m bude realizována respová odbočka SBR, 

jako příprava pro ražbu výdušné chodby porubu č. 461 200. Odbočka je postavena 

z bočních oblouků SBR, rohových kusů TH a stropnici tvoří TH roviny dvě do sebe 

vložené. Zajištění nadloží bude provedeno prostřednictvím ocelových svorníků APB-1K 

o délce 2,4 m vždy 2 kusy co 1 m od sebe ve směru budoucí ražby, tedy nalevo s osovou 

vzdáleností 1 m a středem budou vrtány strunové kotvy o délce 8 m s totožnou osovou 

vzdáleností. Strunové kotvy se zapustí skrze TH rovinu s otvorem, která bude ukotvena na 

výztuži. Celkový vzhled odbočky na obrázku č. 11. 

 

Obrázek 11 - vzhled respové odbočky SBR s vystrojením a zajištěním stropu [4] 

Do staničení 245 m ražba pokračuje v daném profilu SPN16. Odsud do staničení 

265 m bude ražba vedena v ATYPU SPN16, který bude následně sloužit jako strojní 

a elektro výklenek, stejně jako u předchozích ražeb obrázek č. 9. Dílo je dále raženo opět 

ve stanoveném profilu do staničení 317 m. Zde bude realizovaná tatáž respová odbočka 

z obrázku č. 11 do staničení 323 m.  
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Poslední identická respová odbočka bude postavena ve staničení 517 m v délce 6 

m, poté až do probití je ražba v profilu SPN16. Dílo bude vedeno v úklonu -6° respektive 

dle úklonu sloje o celkové délce 583 m. 

Situování ražeb, jejich přehled v předmětné oblasti je zřejmý z přílohy č. 2. 

Podrobnější informace a bezpečnostní opatření upřesní technologický postup pro 

jednotlivé ražby. 

2.2 Otvírka předmětných porubních bloků č. 461 200 a č. 461 202, 

technologie ražení 

Otvírka jednotlivých děl bude realizována z připravených respových odboček na 

díle č. 463 390 ve stanovených staničeních popsaných výše. 

Rozfarávka porubních bloků bude započata od porubu č. 461 200, jelikož úvodní 

chodba tohoto bloku má dvojí použití a bude se udržovat pro porub následný jako výdušná. 

Otvírka úvodní chodby porubu č. 461 202 začne v průběhu ražeb tříd předešlého bloku 

a bude ražena i s následující chodbou respektive prorážkou i v době dobývání. Jednotlivé 

otvírky započnou vždy postavením tzv. vstupní TH výztuže pro zajištění odbočky, kdy se 

jedná o tři za sebou stojící, provázané TH výztuže ve tvaru SBR. 

2.2.1 Otvírka č. 461 200 

Realizace tohoto porubního bloku začne výdušnou chodbou č. 461 240 z větrní 

základny č. 463 390 ve staničení 117 – 123 m. 

Výztuž:   SPN14/TH29, staničení 0 – 255 m, 265 – 523 m konec 

    ATYP SPN14/TH29, staničení 255 – 265 m 

Spojení TH výztuže bude provedeno pomocí TH šroubů, vzájemné propojení 

výztuží prostřednictvím rozpínek ROT, obložení tahokovy a vyklínování dřevěnými klíny. 

Potrubní řády:  voda  ϕ100 

    vzduch ϕ100 

    odpad  ϕ100 

    degazace ϕ100 

    kladení degazace dle laboratorních výsledků obsahu metanu 



Bc. Břetislav Hlawiczka: Otvírka ostravských slojí na Závodě Důl ČSM 

2015 

17 

Dopravní zařízení:  drážka ZD24-D/130 2 m, jednoduché závěsy 

Těžní zařízení:  pásový dopravník TP 630, hřeblový dopravník THD500 

Technologie: rozpojování a nakládání škrabákový nakladač ŠVE700 

      razící kombajn AM-50/132 

 vrtání    NVK-03, Turmag-F-IV, VP1000 

Dílo bude vedeno dle úklonu sloje, který se předpokládá 0 až -3°. Osovou 

vzdálenost výztuže volím 0,5 m do staničení 165 m, následně 0,8 m z důvodu rychlejšího 

postupu ražby a částečné úspoře materiálu do staničení 502 m a odsud až do konce 0,5 m 

z důvodu realizace respové odbočky SBR pro realizaci prorážky. Tuto vzdálenost budou 

zajišťovat rozpínky ROT v počtu 4 kusy.  

Ražba bude probíhat v profilu SPN14 v celé své délce, vyjma staničení 255 – 

265 m, kde bude potřeba vyrazit strojní a elektro výklenek v ATYPU SPN14, vložením TH 

roviny o délce 2,5 m mezi horní oblouky výztuže stejně jako na obrázku č. 9 a ve staničení 

502 – 511,5 m, jenž bude realizována respová odbočka SBR pro přípravu na odbočení do 

prorážky vpravo, s použitím zdvojených TH rovin o délce 4,0 a 4,7 m, rohových kusů 

a bočních oblouků na míru obdobně jako na obrázku č. 11, avšak přeložení TH rovin bude 

na pravou stranu a zajištění stropu v celé šířce prostřednictvím ocelových svorníků APB-

1k v počtu 5 kusů, co 1 m od sebe, v téže osové vzdálenosti. Strunové kotvy budou 

zavrtány totožně s obrázkem č. 11 co 1 m od sebe. 

Technologie, která se použije v úvodních 30 m, bude klasická, respektive vrtání 

ručními vrtacími kladivy NVK-03 a trhací práce. Nakládání pomocí škrabákového 

nakladače ŠVE700 a odtěžení prostřednictvím hřeblového dopravníku THD500 

a pásového dopravníku TP630. Větrání foukací za použití ventilátoru typu WLE 1005B, 

jelikož bude po docílení stanoveného staničení reinstalován na větrání sací. Odvětrávání 

bude probíhat pomocí flexi luten o průměru 800 mm a zároveň při úpravě větrání dojde 

k instalaci odlučovače prachu OM800. Při docílení staničení 30 m, se zahájí demontáž 

hřeblového dopravníku a nakladače, souběžně začne instalace razícího kombajnu AM-50 

a jeho odtěžení respektive montáž pásového mezidopravníku. 
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V průběhu instalace technologického celku razícího kombajnu dojde k překlizu 

klasické technologie na následnou ražbu díla č. 461 220, úvodní chodby do staničení 

317 m na třídě č. 463 390, kde bude ražba začínat stejným způsobem jako na chodbě č. 

461 240, pouze s jinými parametry a výztuží. [7], [8], [11], [12] 

Výztuž:   SPN16/TH29, staničení 0 – 250 m, 260 – 515 m 

    ATYP SPN16/TH29, staničení 250 – 260 m 

    Strunová kotva IR – 14 m, staničení 100 – 515 m 

Totožný způsob kompletace výztuže, spojení TH výztuže bude provedeno pomocí 

TH šroubů, jejich vzájemné propojení prostřednictvím rozpínek ROT, obložení tahokovy 

a vyklínování dřevěnými klíny. 

Potrubní řády:  voda  ϕ100 

    vzduch ϕ100 

    odpad  ϕ100 

    dusík  ϕ100 

    klimatizace 2x JS160 

Dopravní zařízení:  drážka ZD24-D/130 2 m, dvojzávěsy 

Těžní zařízení:  pásový dopravník TP 630, hřeblový dopravník THD500 

Technologie: rozpojování a nakládání škrabákový nakladač ŠVE700 

      razící kombajn AM-75 

 vrtání    NVK-03, Turmag-F-IV, VP1000 

Dílo č. 461 220 bude vedeno totožným způsobem jako chodba č. 461 240 dle 

úklonu sloje cca -6°. Osovou vzdálenost výztuže doporučuji 0,5 m v celé délce díla s 

ohledem na jeho využití i pro následný porub, jako výdušná chodba. V tomto případě také 

doporučuji instalaci strunových kotev délky 14 m, jenž budou zavrtávány ve středu 

obloukové výztuže v osové vzdálenosti co 2 m zajištěny TH rovinou v délce 2,1 m 

s šachovitým rozmístěním pomocí pneumatické vrtačky Super Turbo Bolter společnosti 

Minova Bohemia s. r. o., které bude instalovat dodavatelská firma Novum.  
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Předmětná ražba bude vedena v profilu výztuže SPN16 v celé své délce mimo 

staničení 250 – 260 m, kde dojde k realizaci strojního výklenku v profilu ATYP SPN16 dle 

obrázku č. 9. 

V neposlední řadě bude ve staničení 502 – 511,5 m stavěna výztuž typu SBR jako 

realizace respové odbočky pro následnou ražbu prorážky stejně jako na díle č. 461 240, 

avšak přeložení TH rovin bude totožné s obrázkem č. 11. [9], [13] 

Po dokončení respové odbočky ražba pokračuje v profilu SPN16 do staničení 

515 m, na nějž naváže respová odbočka prorážky č. 461 262 respektive č. 461 262/1 od 

staničení 515,5 – 525 m jako příprava na následné probití ze strany úvodní chodby č. 

461 222. 

Technologie je z počátku naprosto totožná s ražbou výdušné chodby č. 461 240. 

Bude použita v úvodních 30 m klasická technologie, vrtání ručními vrtacími kladivy NVK-

03 a trhací práce. Nakládání pomocí škrabákového nakladače ŠVE700, odtěžení 

prostřednictvím hřeblového dopravníku THD500 a pásového dopravníku TP630. Větrání 

foukací za použití ventilátoru typu WLE 1005B, které bude opět po docílení stanoveného 

staničení reinstalován na větrání sací. Odvětrávání bude probíhat pomocí flexi luten 

o průměru 800 mm a zároveň při úpravě větrání dojde k instalaci odlučovače prachu 

OM800. Při docílení stanoveného staničení se zahájí demontáž hřeblového dopravníku 

a nakladače, zároveň začne instalace razícího kombajnu AM-75 obrázek č. 12 spolu 

s mezidopravníkem. 

 

Obrázek 12 - razící kombajn Alpine miner AM-75 [9] 
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Stejně jako v předchozím postupu, jakmile bude prováděna instalace razícího 

kombajnu, dojde k překlizu škrabákového nakladače a vrtací techniky na třídu č. 463 390, 

tentokrát do staničení 517 m. 

Nejprve bude dokončena ražba výdušné chodby č. 461 240 a následně odsud 

započne ražba prorážky. Dílo č. 461 260 a 461 260/1 jehož délka bude 194 m a směrný 

úklon přibližně -10° dle úklonu sloje. 

Ražba bude vedena v celé své délce v profilu SBR a ražena bude pomocí razícího 

kombajnu AM – 50 s mezidopravníkem, který navazuje na pásový dopravník TP 630. 

Větrání je zajištěno ze stávajícího lutnového tahu. 

Jednotlivé kroky při postupu budování výztuže a vystrojení jsou uvedeny v příloze 

č. 3. Postup je rozdělen do tří fází, v první fázi je ražena s šířkou 5,2 m, výškou 2,8 m, tato 

hodnota je pro všechny fáze stejná. Při postupu je potřeba zavrtávat ocelové svorníky typu 

APB-1k v počtu 4 kusy v osové vzdálenosti 1,5 m, jejichž vzájemná příčná vzdálenost činí 

1 m. Ve středu díla bude také nutno zavrtávat strunové kotvy o délce 8 m v osové 

vzdálenosti 1 m, což bude zajištěno pomocí TH rovin 1 m, která bude touto kotvou upnuta 

o výztuž. Jakmile docílí prorážka staničení 30 m, musí být instalovány individuální 

hydraulické stojky, které budou upnuty pod TH stropnici ve vzájemné vzdálenosti 1 m. 

Tato hranice je maximální vzdáleností od čelby díla, kdy musí být stojky zabudovány. Po 

probití díla do úvodní chodby bude realizována druhá a třetí fáze. V rámci druhé fáze 

rozšíření na 8,5 m a zajištění stropu další řadou strunových kotev, avšak další ocelové 

svorníky APB-1K, ačkoli jsou zakresleny v příloze č. 3, budou užity dle stropních 

podmínek. V rámci rozšíření také přibude druhá řada hydraulických stojek a také druhá 

drážka s instalací dvojzávěsů pro budoucí dopravu mechanizované výztuže 

a technologických celků pro dobývání. Třetí fáze je určena pro prvních, a posledních 6 m 

raženého díla s šířkou 9,5 m pro snadnější manipulaci s mechanizovanou výztuží a také 

vzhledem k tomu, že se jedná o porubové výklenky. 

2.2.2 Otvírka č. 461 202 

V souladu s mým návrhem otvírky předmětných porubů není potřeba v tomto 

případě řešit ražbu výdušné chodby.  



Bc. Břetislav Hlawiczka: Otvírka ostravských slojí na Závodě Důl ČSM 

2015 

21 

Jako výdušná chodba bude sloužit dílo č. 461 220 respektive chodba úvodní 

předchozího porubu, která bude po dobu postupu porubního bloku zachována a udržována. 

Následným krokem je tedy ražba úvodní chodby č. 461 222, na kterou navazuje ražba 

prorážky díla č. 461 262 a rozšíření č. 461 262/1. 

Ražba úvodní chodby č. 461 222 bude probíhat takto: 

Výztuž:   SPN16/TH29, staničení 0 – 250 m, 260 – 521 m konec 

    ATYP SPN16/TH29, staničení 250 – 260 m 

Způsob montáže a zajištění výztuže je zmíněno již u předchozích ražeb totožné. 

Potrubní řády:  voda  ϕ100 

    vzduch ϕ100 

    odpad  ϕ100 

    dusík  ϕ100 

    klimatizace 2x JS160 

Dopravní zařízení:  drážka ZD24-D/130 2 m, dvojzávěsy 

Těžní zařízení:  pásový dopravník TP 630, hřeblový dopravník THD500 

Technologie: rozpojování a nakládání škrabákový nakladač ŠVE700 

      razící kombajn MR 340  

 vrtání    NVK-03, Turmag-F-IV, VP1000 

Způsob rozfarávky respektive vytvoření zarážky 30 m pro montáž razícího 

kombajnu MR 340 obrázek č. 13 je shodný s předešlými ražbami. 
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Obrázek 13 - razící kombajn MR 340 [10] 

Vyztužení je souhlasné s obrázkem č. 10, avšak jako u úvodní chodby potažmo 

výdušné č. 461 222 je vystrojení v opačném uložení.  

Odtěžení na straně levé, stejně jako potrubní řády, kde degazační potrubí nahradí 

potrubní řád dusíku a na straně pravé bude dopravní trasa. Strojní výklenek bude 

realizován ve staničení 250 – 260 m, obrázek č. 9, ovšem potrubní řády na straně levé. 

Jakmile ražba docílí staničení 510 m, započne realizace respové odbočky SBR, 

jenž bude sloužit k rozfarávce prorážky č. 461 262 respektive č. 461 262/1. Poté co bude 

ražba odbočky hotová, bude následně pokračovat ražba do staničení 521 m v profilu 

SPN16. Předmětná díla jsou ražena současně s  postupem porubu č. 461 200, který 

neohrožuje jejich postup. 

Ražba prorážky začíná ihned po dokončení úvodní chodby, ve stejném postupu 

jako prorážka č. 461 260 dle přílohy č. 3, se stejnými podmínkami, avšak vystrojení má 

otočené pozice, neboť je ražba vedena ze směru od úvodní chodby. Podstatným rozdílem 

s předchozí prorážkou je v neprobití se do připravené chodby, avšak v ponechání 

ochranného pilíře, dokud není předchozí porub ukončen. Ražba se tedy vrátí na začátek 

prorážky a provádí druhou, potažmo třetí fázi postupu přípravy. 
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3 Návrh dobývání a technologie 

3.1 Způsob a postup dobývání 

Jako způsob dobývání navrhuji směrné stěnování z pole na řízený zával 

s postupem dobývání v porubu válcovým kombajnem pro oba poruby typu Eickhoff SL300 

s možností tří způsobů postupu: 

- jízdou dobývacího stroje do plné zabírky pilíře v obou směrech 

- jízdou dobývacího stroje do plné zabírky pilíře v jednom směru od těžní 

chodby, v opačném směru jízda nakládací 

- jízda totožná s bodem 2., avšak v opačném směru, plná zabírka pilíře od 

netěžní chodby 

3.2 Rozpojování 

V porubu i ve výklencích doporučuji rozpojování dobývacím kombajnem, pomocí 

trhací práce, případně ručně.  

Rozpojování dobývacím kombajnem je prováděno dvěma válci, jimiž kombajn 

disponuje, přičemž jeden kopíruje strop, druhý počvu. Trhací práci předchází navrtání 

vývrtů, případně použití příložných vaků a trhaviny iniciované pomocí rozbušky Dem-Zb 

nebo Dem-Zbs. Ručně pomocí nástrojů k této činnosti určených. 

3.3 Odtěžení 

Navrhuji opět pro oba poruby totožné, a to pomocí porubového hřeblového 

dopravníku typu Rybnik 850 a podporubového hřeblového dopravníku Grot 850, který je 

doplněn drtičem DU3 P5. Navazující odtěžení je prostřednictvím pásových dopravníků 

typu Belt s šíří dopravního potahu 1200 mm. [14] 
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3.4 Vyztužení 

Druh výztuže navrhuji mechanizovanou, pro porub č. 461 200 typu Meos 17/35, 

jenž zajistí vzdálenost počva, strop v rozmezí 1,8 – 3,4 m. V případě porubu č. 461 202 to 

bude typ Fazos 17/37, která zajistí výšku pracovního prostoru v rozmezí 1,8 – 3,6 m. Tyto 

typy výztuže jsem zvolil vzhledem k mocnosti slojí, aby došlo k bezproblémovému 

dočasnému zajištění vyrubaného prostoru. Pro zajištění výklenků doporučuji hydraulickou 

individuální výztuž SH stojky, které budou instalovány i k zajištění styku porubu a chodby. 

Mimořádné zajištění v průběhu postupu porubu bude prováděno na chodbě č. 

461 220, z důvodu jejího ponechání a udržování pro následující porub č. 461 202 jako 

výdušné chodby. Zde budou v předstihu stavěny dřevěné hraně, aby zajistily chodbu proti 

případným deformacím z postupu porubu. 

Veškeré bezpečnostní opatření, případné změny a postupy při dobývání, likvidaci 

a jiné stanoví technologický postup dobývání jednotlivých porubů mimo jiné i další 

technologická či technická zařízení, jež budou použity. [2] 
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4 Posouzení způsobu větrání z hlediska podpatrového 

dobývání 

Větrání je základem fungujícího dolu, ať už z hlediska odvádění škodlivin 

a vhánění čerstvých větrů k možnosti práce, tak ke zlepšení klimatických podmínek v dole. 

Z hlediska dobývání je větrání vedeno jako průchozí větrní proud, který je veden 

úvodní chodbou, přes prorážku respektive porubem a odváděn je přes výdušnou chodbu. 

Vedení větrů k porubu a jejich následné odvádění je součástí samostatných větrních 

oddělení dále jen SVO, které vznikají již ve fázi přípravy. v tomto případě je SVO tvořeno 

díly č. 546 20, č. 463 390, č 446 30 a č. 446 30/1, kdy začátek SVO je na kříži důlních děl 

č. 5101 a č. 546 20 a konec SVO na kříži děl č. 446 30 a č. 401 290, viz přílohy č. 4 a č. 5 

izometrická schémata větrání a v dole musí být takto označená jednotlivá místa. 

Rozfarávky porubních bloků v situování stejném jako je tomu u porubů č. 461 200 

a č. 461 202 mají větrní zkraty, to jsou větrní spoje mezi vtažnými a výdušnými větry 

izolovány pomocí jednoduchých izolačních dveří, které mají za úkol tyto větry izolovat, 

respektive usměrňovat, tak aby čerstvé větry procházely porubem. Mohou být jednokřídlé 

či dvoukřídlé, avšak je nutné, aby tyto dveře byly minimálně dvoje. V principu, aby 

nedošlo k narušení větrání. Jedny se otevřou a druhé jsou zavřené. Tento způsob je 

jednoduchý a nevyžaduje žádné další zvláštní opatření. 

Naproti tomu předmětná rozfarávka, je realizována z 5. patra jížní lokality Dolu 

ČSM, což je nejnižší patro zmíněného dolu v hloubce -800 m. Vzhledem k řešené otvírce 

se budoucí poruby budou nacházet v hloubce od -805 až -855 m, což je pod zmíněným 

patrem. Bude se jednat o podpatrové dobývání, které vyžaduje zvýšená opatření z hlediska 

větrání. 

Na plynujících dolech II. třídy nebezpečí, do níž patří všechny doly OKD a. s. 

může být při podpatrovém dobývání v každém SVO veden pouze jeden porub. Dobývání 

porubu č. 461 202 bude započato, až po dokopání porubu předchozího s č. 461 200. 

V průběhu dobývání budou realizovány přípravné práce na porubu č. 461 202. Vzhled 

větrní sítě pro tuto situaci jsem zpracoval v příloze č. 4, izometrické schéma a jako 

kanonické schéma v příloze č. 6. [3], [6] 
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Podstatným opatřením, při podpatrovém dobývání, je že větrní zkrat mezi 

vtažnými a výdušnými větry, musí mít protivýbuchové provedení neboli být 

výbuchuvzdorný a jejich umístění je dáno již v plánu otvírky přípravy a dobývání. 

Umístění takového objektu je znázorněno v přílohách č. 4 – 6 ve schématech větrání vždy 

na třídě č. 463 390.  

 

Obrázek 14 - PDIO - protivýbuchová hráz s průlezovou lutnou a průjezdem pro pásový dopravník [4] 

Takovéto objekty mohou být různého typu. Izolační hráz bez možnosti průlezu, 

průchodu, průjezdu. Hrázové objekty s průjezdem respektive s dopravou, musí být 

postaveny dva, v patřičné vzdálenosti, aby vždy byl jeden uzavřen. Další hrázový objekt 

může být s průlezem, nebo výjimečně s průchodem pro dopravník PDIO. V takovém 

případě postačí výbuchuvzdorný objekt jeden. Veškeré vybavení těchto hrází musí být 

dimenzováno proti výbuchovému tlaku 0,5 MPa. Hráz s průlezem a PDIO průjezdem pro 

pásový dopravník je na obrázku č. 14, tato varianta protivýbuchové hráze bude použita při 

dobývání porubů č. 461 200 a č. 461 202. 
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Každá větrní oblast musí být zařazena v samostatném větrním oddělení. V rámci 

dobývání porubu č. 461 200 bude toto SVO tvořeno díly se začátkem SVO na kříži děl č. 

5101 a č. 546 20, kde budou přiváděny vtažné důlní větry od vtažné jámy Jih hloubka -800 

m a od vtažné jámy Sever hloubka -806 m. [6] 

Větry budou dále vedeny díly č. 546 20, přes třídu č. 463 390, dále pokračují 

úvodní chodbou č. 461 220, přes porub a odváděny jsou po výdušné chodbě č. 461 240, 

která se napojuje zpět do základny porubu, avšak v tomto případě již s č. 463 390/1, jenž 

odvádí dál použité větry přes výdušné překopy č. 446 30/1 a č. 446 30, kde na křížení 

s třídou č. 401 290 je konec SVO. Tento postup je znázorněn v příloze č. 4. 

Samostatné větrní oddělení pro porub č. 461 202 je znázorněno v příloze č. 5. 

Začátek SVO kříž děl č. 5101 a č. 546 20, větry jsou následně vedeny třídou č. 546 20, č. 

463 390, odtud po úvodní chodbě č. 461 222 přes porub a odváděny jsou výdušnou 

chodbou, kterou tvoří dřívější chodba č. 461 220, dále jsou větry napojeny na třídu č. 

463 390 respektive č. 463 390/1, odkud jsou větry vedeny na konec SVO přes výdušné 

překopy č. 446 30/1 a č. 446 30. 

Pro účely kompletního znázornění větrání jsem vytvořil přílohy č. 6 a č. 7, 

kanonická schémata pro porub č. 461 200 a č. 461 202. [5] 
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5 Ekonomické zhodnocení přípravy a dobývání 

Ekonomické zhodnocení je v posledních letech jednou z nejdůležitějších 

informací z hlediska životnosti dolů a jejich ekonomického počínání. Cena uhlí a náklady 

spojené s jeho vydobytím jsou v poslední době v rámci OKD a. s. na hranici rentability. 

Proto je důležité pečlivě zvažovat technologie, způsob otvírky, následné dobývání 

a neméně také bezpečnost. 

Vzhledem k předmětné oblasti jsou poruby č. 461 200 a č. 461 202 realizovány ve 

dvou slojích. Zpočátku ve sloji č. 461 respektive Max a přibližně v posledních 45 % 

dobývané plochy ve spojení se sloji č. 463 tedy Natan. Mocnost slojí je 1,7 – 3,4 m. Podle 

tabulek č. 1, č. 2 a jednotlivých slojí jsem provedl výpočty ploch, na základě kterých byla 

dopočítána tonáž z těžby a následné ztráty ze zbývajících geologických bloků. Jednotlivé 

parametry jsou uvedeny v tabulce č. 3. 

Tabulka 3 - vypočtené parametry a informace o slojích 

 

V tabulce se nachází i informace o obchodní skupině VB, respektive zařazení jako 

koksovatelné uhlí a jeho měrná hmotnost gama, která slouží pro výpočet tonáže. Jak jsem 

již zmínil, prostřednictvím obfárání projektovaných bloků, vzniknou určité ztráty, tudíž se 

jednotlivé čísla ve sloupci tonáž pozmění. Na následujícím obrázku č. 15 je zřejmý vzhled 

daných geologických bloků i vedení předmětných ražeb, a to jak budou poruby postupovat. 

Z obrázku bude taktéž patrno, kterých bloků se otvírka a následné dobývání týká, přičemž 

v kterých místech dojde ke ztrátám, jenž je potřeba odepsat z výpočtů. [4] 
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Obrázek 15 - mapa geologických bloků projektovaných porubů č. 461 200 a č. 461 202 [4] 

Zde jsou viditelné ztráty z bloku č. 211C2B v množství 45 kilotun, z plochy která 

činí 16050 m
2
, jež vzniknou ponecháním zásob mezi prorážkou a tektonikou současně 

s ponecháním zbytkové části bloku. Další ztráty jsou z bloku č. 212C2B a č. 213C2B, 

z důvodu ponechaní zásob mezi stop-čárou a tektonikou s výškou zdvihu 4 m, kdy tyto činí 

14 kilotun v ploše 3330 m
2
.  
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Jak je znázorněno na výřezu z mapy, vyskytují se v oblasti ještě další geologické 

bloky, které nebudou momentálně využity vzhledem k dostupnosti, technologiím 

a náročnosti jejich vydobytí. Bloky tedy budou převedeny do nebilančních zásob, případně 

zůstanou v zásobách bilančních pro pozdější využití vhodnou technologií. Celkové zásoby 

získané těžbou a otvírkou budou takovéto: 

 blok211C2B   vytěžitelnost 317 kt 

 blok212C2B   vytěžitelnost 7 kt 

 blok213C2B   vytěžitelnost 49 kt 

 blok232C2B   vytěžitelnost 8 kt 

 blok262C2B   vytěžitelnost 70 kt 

celkem 451 kt 

kt – kilotuna = 1000 t 

Vydobytím předmětných porubů bude vytěženo 451 kt a k jejich zpřístupnění musí být 

vyraženo v rámci základního větrního okruhu 1381 m, pro jednotlivé poruby činí ražba 

v případě č. 461 200 celkem 1230 m a pro č. 461 202 je to 713 m, jelikož původní úvodní 

chodba č. 461 220 zůstává zachována a udržována pro použití jako chodba výdušná pro 

porub 461 202. Celkem bude vyraženo 3324 m. 

Předpokládané náklady na ražbu jsou složeny z několika aspektů, k nimž patří 

materiál potřebný pro vyztužení, stroje, opravy a údržba, doprava, energie a v neposlední 

řadě též náklady osobní. 

Předpokládané náklady na ražbu    59 500,-Kč/m 

Celkové náklady za ražby – 3324 m   197 778 000,-Kč 

Celkové náklady na vytěženou tunu uhlí, dle slov ve vyjádření generálního 

ředitele Dala Ekmarka v týdeníku Horník č. 44 ze dne 18. prosince 2014, činí přibližně 65 

- 68 eur, což v přepočtu se současným kurzem eura dle České národní banky (1€ = 

27,48 Kč) a navrženou částkou za celkové náklady 67€ činí 1841,- Kč. [17] 

Odhadované celkové náklady vzhledem k vytěžitelným zásobám v množství 

451 000 t vynásobené celkovými náklady na tunu uhlí činí 830 291 000,- Kč. 
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Podle výpočtů a předpokladů se celkem vytěží 451 000 tun koksovatelného uhlí, 

což při nynějších cenách 93€ za tunu (2555,6,-Kč) činí 1 152 575 600,-Kč. 

Po odečtení předpokládaných nákladů dle mých návrhů přípravy a dobývání bude 

teoretický zisk ze zmíněných porubů 322 milionů Kč. [16] 
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Závěr 

Ve shodě se stanovenými podmínkami a zadáním diplomové práce jsem se 

zabýval otvírkou, přípravou a návrhem dobývání porubů č. 461 200 a č. 461 202 

z porubských vrstev ostravského souvrství na Důlním Závodě 2 lokality Jih. 

V průběhu řešení daného tématu jsem vycházel ze získaných poznatků své 

dosavadní praxe, zkušeností a po konzultaci s dotčenými odborníky. Na základě výsledků 

z geologického průzkumu jsem zvolil zmíněnou otvírku z přílohy č. 2 i její provedení, 

popsané v bodě 2 této práce a následně návrh jejího dobývání. Vhodnou technologii jsem 

volil na základě skutečností o geologických poměrech předmětné oblasti a mocnosti slojí. 

Posouzení větrání jsem řešil z hlediska podpatrového dobývání, vzhledem k okolnostem, 

že se předmětné poruby nachází pod úrovní posledního vyhloubeného patra daného dolu 

a k tomu stanovil potřebná opatření. 

V poslední kapitole, jsem se zabýval ekonomickým zhodnocením přípravy 

a dobývání předmětných porubů, společně s otevřením zmíněné oblasti prostřednictvím 

základního větrního okruhu. Ačkoliv jsem musel započítat množství vyražených metrů 

k tomuto zpřístupnění, z ekonomického hlediska je mé řešení stále výhodné pro společnost 

i s dostatečným ziskem. 

Závěrem lze konstatovat, že řešení otvírky a její následné dobývání je přínosem 

pro organizaci, jak vzhledem k ekonomickému zhodnocení, tak ke zpřístupnění nové 

oblasti pro dobývání, kdy na předmětný základní větrní okruh navazují rozfarávky dalších 

porubních bloku ostravských slojí. [15] 
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