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ANOTACE 

Diplomová práce řeší návrh řešení větrání a klimatizace pro dobývání 34.uhelné  

sloje v oblasti 11. kry lokality ČSA, Důlního závodu-1 OKD a.s. na základě dosavadních  

poznatků. 

V úvodu  předložené diplomové práce se zabývám geologickou stavbou a úložními 

poměry 11.kry.  Dále pak vzhledem k tématu práce jsem navrhnul technologie přípravy a 

dobývání konkrétního porubu č. 11 3431,  kde  jsem se zaměřil na návrh odvětrání a zajištění 

klimatických podmínek jednotlivých ražeb a prvního porubu, který se v této oblasti bude 

dobývat. Současně s řešením přípravy a dobývky jsem navrhl potřebné bezpečnostní opatření.  

Klíčová slova: dobývání uhlí, porub č. 11 3431, větrání, klimatizace, bezpečnost 

práce, OKD a.s. 

 

SUMMARY 

Thesis is focused on draft ventilation solutions and air conditioning for mining 34th 

coal seam in the area 11th block in CSA Mine, mining plant-1 OKD SpA based on existing 

knowledge. 

In the beginning submitted thesis I deal with geological structure and deposit 

conditions 11th block. Given the topic of the thesis I suggested preparation technology and 

longwall specific mining no. 11 3431, where I focused on the draft ventilation and securing 

climatic conditions individual sales and first coalface, which will conquer in this area. 

Concurretly with preparation solutions and mining I suggested required security. 

Keywords: coal mining, coalface no. 11 3431, ventilation, air conditioning, safety, 

OKD SpA 
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ÚVOD 

V minulých letech se, vzhledem k poklesu světových cen uhlí, stala ekonomická 

efektivita hlavním ukazatelem všech výrobních procesů uhelného průmyslu. To mělo za 

následek postupné přehodnocování bilančních zásob na zásoby nebilanční nebo 

pozastavení či úplné zrušení investičních projektů, jako prohlubování jam a pod.  

Ve své diplomové práci řeším návrh větrání a klimatizace porubů ve 34. sloji 

v 11. kře lokality ČSA, které byly v minulých letech plánovány dobývat až po prohloubení  

vtažné těžní jámy č. 2 na 12. patro. Jelikož byl projekt prohlubování těžní jámy č. 2 

zastaven, řešení mého návrhu vychází ze současného stavu a to odvětrávání 34. sloje z 11. 

patra Důlního Závodu-1, lokality Karviná. Důl Československá armáda vznikl 1. července 

1995 spojením dvou původně samostatných dolů ČSA a Doubrava. Ve skutečnosti je však 

jeho historie mnohem starší a sahá až k samým počátkům dolování na Karvinsku.  

Právě odsud zřejmě pocházejí první zprávy o nálezech černého uhlí v 18. století 

na lokalitě zvané Kamienčok. Roku 1780 zde zahájil kutací práce hrabě J. E. Larisch-

Mönnich. Roku 1856 byly zdejší šachty spojeny do jediného podniku. Tento letopočet je 

považován za počátek existence dnešního dolu ČSA.  

Rod Larisch-Mönnich vlastnil zdejší doly až do vyvlastnění v roce 1945. Roku 

1951 zde vznikl národní podnik Velkodůl Čs. armády a byla provedena rozsáhlá 

rekonstrukce. 

Starou historii má i dolování v lokalitě Doubrava. Zde hledal baron Richard Mattencloit 

uhlí už roku 1822. Mělké šachtice roku 1836 daly vznik těžařské společnosti, kterou 

společně vlastnili Mattencloit a Larisch-Mönnich.[1]  

Důl Karviná vznikl sloučením původního Dolu ČSA a Dolu Lazy 1. 4. 2008. 

Dobývací prostor se nachází 25 kilometrů severovýchodně od Ostravy.  Do organizační 

struktury Dolu Karviná jsou začleněny 2 lokality: Lazy a ČSA.  Lokalita ČSA je situována 

ve dvou dobývacích prostorech - DP Karviná Doly I a DP Doubrava u Orlové.  
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Lokalita Lazy se nachází v jihozápadní části karvinské dílčí pánve. Dobývací prostor  je 

situován na katastrech obcí Orlová a Karviná. Dnem 1.1.2015 došlo ke sloučení Dolu 

Karviná s Dolem Darkov a od toho data jsou organizačně řízeny pod společným názvem 

Důlní Závod 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohled na povrchové stavby lokality ČSA 
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1 DŮLNĚ GEOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA 

PŘEDMĚTNÝCH OBLASTÍ  

V této části diplomové práce je předmětná oblast 34. sloje v 11. kře hodnocena     

z hlediska geologické stavby, poměrů tektonických, úložních, hydrogeologických               

a plynových a z hlediska stavu uhelných zásob. 

1.1 Geologická stavba 

Povrch dobývacího prostoru KARVINÁ-DOLY I představuje zvlněnou parovinu, 

zbrázděnou zářezy vodních toků. Dnešní tvar je ovlivněn dobývací činností - hlušinové 

odvaly a četné prohlubně vzniklé poddolováním, mnohé zaplněné vodou. Výškový rozdíl 

nejvyššího a nejnižšího místa terénu nepřesahuje 40 m. 

Dobývacím prostorem protékají z významnějších vodních toků říčka Stonávka, 

Karvinský potok a nejvýznamnějším tokem je řeka Olše. Její spád na území dobývacího 

prostoru se pohybuje okolo 2%. Průtokového maxima dosahuje v měsíci březnu,minima     

v prosinci a lednu. Po stránce klimatických poměrů je oblast Karviná zařazena do skupiny 

s průměrnými ročními srážkami. Směr větrů je většinou západní až severozápadní. 

1.1.1 Popis vzniku ložiska –genese ložiska 

Tektonicko genetický vývoj ložiska probíhal ve třech etapách. V první etapě ve 

spodním karbonu se na území hornoslezské pánve prostíral tzv. moravský záliv otevřený 

směrem k severu. Moravský záliv byl částí variské předhlubně a lze ho považovat za 

malou geosynklinálu sevřenou mezi Českým masívem a slovenským paleozoickým 

blokem. Ve spodním namuru se území zálivu stává vnitro horskou depresí mezi 

vyvrásněným spodním karbonem Nízkého Jeseníku na západě a prvohorním slovenským 

blokem na východě. Trojúhelníkové území mezihorské pánve s kontinentální sedimentací 

je občas zaplavováno mořem. Ve svrchním namuru a westfálu se mezihorská pánev mění 

na pánev vnitrohorskou pod náporem silného vrásnění. Tato má již zcela kontinentální 
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charakter a není již zaplavována mořem. V této třetí etapě se postupně okolí pánve 

peneplenizuje a pánev se zcela vyplňuje. Od konce variského vrásnění je území pánve 

konsolidováno. 

1.1.2 Charakteristika širšího okolí – začlenění ložiska do geologických 

vývojových struktur 

Důlní závod-1 v Karviné dobývá ložisko černého uhlí v rámci české části 

hornoslezské pánve. Hornoslezská černouhelná pánev má rozlohu přes 6500 km
2 

a tím se 

řadí mezi největší černouhelné pánve v Evropě.  Převážná část této pánve se rozkládá na 

území Polské republiky a pouze 1200 km
2 

na území České republiky. Tato jižní část HČP 

je nazývána Ostravsko-Karvinským revírem. Karbon zde vystupuje pod povrch, místy až 

na povrch jako hřbet v okolí Ostravy,Petřvaldu,Orlové a Karviné. Do této části náleží         

i lokality Doubrava a Jan – Karel. Do OKR je začleněna i jižní podbeskydská část, která se 

táhne v méně prozkoumané oblasti mezi Novým Jičínem, přes Paskov na Český Těšín. 

Karbon lze v hrubém dělení rozdělit na spodní - neproduktivní  a svrchní - 

produktivní, uhlonosný (spodní namur až westfál ) 

Klasická část OKR je v podstatě rozdělena na dvě dílčí pánve: 

 - ostravskou, paralickou na západě  

- karvinskou, limnickou na východě. Hranici dílčích pánví tvoří Orlovská vrása. 

1.1.3 Stratigrafie a tektonická stavba – dobývací prostor Karviná Doly I. 

Produktivní  karbon  je   zastoupen   souvrstvím  ostravským  a  karvinským.       

V ostravském souvrství se vyskytují a vrtným průzkumem byly ověřeny vrstvy porubské, 

petřkovické vrstvy, vrstvy spodní hrušovské, svrchní hrušovské a jaklovecké. Karvinské 

souvrství je od ostravského provozně děleno na úrovni stropu mořského horizontu 

Gaeblera. Karvinské souvrství se stratigraficky dělí na : 
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Sedlové vrstvy: jejich spodní hranici tvoří Gaeblerovo mořské patro a svrchní 

hranicí je počva sloje 33b. Sedlové sloje se dělí na vrchní část (sloje č.34 až 37a2) a spodní 

část (sloje 37b1 až 40). Mocnost sedlových vrstev kolísá od 198 m až do 309 m. 

Sušské vrstvy: jejich spodní hranici tvoří počva sloje 33b a vrchní hranicí je 

počva sloje č.16. Sušské vrstvy se dělí na spodní (počva sloje 33b až sladkovodní patro 

Hubert) a svrchní ( od spodního člena sedimentačního cyklu sloje č.24 sp.l. až po počvu 

sloje č.16). Mocnost sušských vrstev kolísá od 342 m až do 357 m. 

Doubravské vrstvy: spodní hranici tvoří počva sloje č.16 a vrchní hranice je 

kladena do nadloží sloje č.1. Mocnost dosahuje průměru 210m. U slojí č.1 - 13                   

v základním poli není zachována mapová a ostatní dokumentace, kromě profilů jam 

Úložní poměry mají v celém důlním poli různorodý charakter, generelní úklon má 

směr severní až severovýchodní. Velikost úklonu je průměrně 5°-10°. Mocnosti slojí jsou 

rovněž proměnlivé obzvláště v sedlových slojích v důsledku erosivních rýh. Základní 

dělení dobývacího prostoru  KARVINÁ-DOLY I je dáno Doubravským zlomem, který dělí 

dobývací prostor na dvě části:jižní - tzv. základní pole a severní - tzv. Nové pole viz. 

příloha č.1. 

Geologické struktury rozčleňují dobývací prostor na jednotlivé kry, tvoří částečně 

přirozené hranice s okolními dobývacími prostory. 

Tektonika v dobývacím prostoru je typicky germanotypní, tzn., že se jedná            

o poklesy, které omezují jednotlivé kry a tvoří místní hrástě a příkopové propadliny. Dle 

převládajících směrů tektonických linií jsou poruchy směru SJ, poruchy směru ZV             

a poruchy nepravidelného směru. 

  Průběh kerných tektonik , převážně ve směru S-J, V-Z limituje tvar dobývaných 

bloků v jednotlivých slojích. Slojové tektoniky ovlivňují používané dobývací metody 

pouze okrajově a jsou řešeny případ od případu 
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1.1.4 Popis geologické stavby vlastního ložiska 

Pokryvný útvar v základní části dobývacího prostoru tvoří horniny kvartérní          

a miocénní.V oblasti centrálních jam chybí horniny pokryvného útvaru a karbonské 

horniny zde vystupují na povrch jako karbonská okna. Produktivní karbonský útvar je 

zastoupen v předmětném dobývacím prostoru souvrstvím karvinským a souvrstvím 

ostravským. Karvinské souvrství dělíme na tři základní jednotky:-vrstvy sedlové, -vrstvy 

sušské a -vrstvy doubravské. Sušské vrstvy se dále dělí na spodní a svrchní. Ostravské 

souvrství je v dobývacím prostoru zastoupeno porubskými, hrušovskými, jakloveckými      

a petřkovickými vrstvami.Tyto jsou od výše uložených vrstev karvinského souvrství 

odděleny výraznou erozivní diskordancí, která se nachází v nadloží sloje Prokop. Provozně 

je však kladena hranice mezi ostravským a karvinským souvrstvím do podloží sloje 

Prokop, a to do svrchní polohy Gaeblerova mořského patra. Souvrství ostravské není 

předmětem hornické činnosti dolu a jeho prozkoumanost je nízká. Karbonský útvar            

v dobývacím prostoru Dolu Karviná generelně upadá směrem severním až 

severovýchodním. 

V oblasti Nového pole a severního pole má předmětné území souvislou kvartérní 

pokrývku, tvořenou převážně sedimenty řeky Olše, dále stratigrafickou jednotkou 

spodního badenu, která zahrnuje pelitický a bazálně klastický vývoj. Bazální klastika na 

většině tohoto pole leží přímo na karbonu. Rozlišujeme zde tři základní typy bazálních 

klastik a to : 

-Suťové brekcie, vyvinuty zcela nepravidelně na cca 1/3 území, pravděpodobně k 

jejich nakupení docházelo pod výchozy zlomů nebo puklinových pásem. Jedná se              

o nevytříděné sedimenty úlomků různé velikosti, stmelených písčitým i nepísčitým 

nevápnitým jílovcem, 

- Hrubozrnné štěrky, jejich výskyt je vázán na nejhlubší části Dětmarovické 

vymýtiny a ústí výmolů. Jsou složeny z valounů karbonských hornin,část materiálu 

pochází ze silně zvětralého produktivního karbonu, především z karvinského souvrství.    
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-Písky a štěrkovité písky provozně označované detrit, jsou nejrozšířenějším 

představitelem bazálních klastik. Leží převážně přímo na karbonu nebo na hrubozrnných 

štěrcích, či suťových brekciích. Jedná se o nevytříděné písky se štěrkovitou příměsí, 

lokálně stmelené vápnitým tmelem. 

V nadloží bazálních klastik nasedá až 800m mocné monotónní souvrství šedých 

vápnitých mořských jílovců, často s prachovou příměsí, případně vložkami jemnozrnných 

písků. V oblasti severní části dobývacího prostoru, kam patří i oblast 11. kry je povrch 

karbonu modelován jednak plošnou erozí před svrchním helvetem, jednak říční a mořskou 

erozí v době mezi helvetem a tortonem. 

 Hlavní morfologické prvky reliéfu mají směr V-Z. K severu má povrch karbonu 

úklon směrem do Dětmarovické vymýtiny, do které ústí dílčí výlomy o převládajícím 

směru jih-sever. 

1.1.5 Popis průvodních hornin a horninového masivu až k výchozu na povrch 

Kvartér - nejstarším členem kvartéru jsou sedimenty reprezentované 

hrubozrnnými písky s polohami štěrků a štěrkopísků. Mladším členem jsou náplavové 

sedimenty tvořené štěrkopísky a štěrky s častými polohami jílů ve svrchní části 

pokryvného útvaru. Nejmladší jsou usazeniny sprašových hlín, které se však vyskytují 

ojediněle. 

Terciér - tvořem miocenními sedimenty.V dobývacím prostoru Dolu Čs.armáda 

se vyskytují tři facie: facie hlubokovodní – šlírová, facie příbřežní – psamitická a facie 

bazální – štěrkopísková. Naprosto převládá facie šlírová tvořená slínitými jíly až slíny 

Produktivní karbon - hornická činnost je provozována výhradně v karvinském 

souvrství, většinou v sedlových vrstvách, které se vyznačují převahou pískovců nad 

prachovci a jílovci. Směrem nahoru pískovců ubývá a ve vrstvách sušských mají převahu 

prachovce a jílovce. Opět ve vrstvách doubravských je větší podíl pískovců. 
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1.2 Úložní poměry 

Při specifikaci úložních poměrů vycházím z vyhodnocení Geologicko-

průzkumného vrtu K-58/14, který ověřil  celý profil spodních sušských vrstev                     

a nejsvrchnější část sedlových vrstev v 11. Kře Důlního závodu 1 lokality Karviná ,viz. 

příloha č.2. 

Charakter spodních sušských vrstev je převážně psefiticko-psamitický s častými 

erozemi slojí, nejbližší podloží sloji je v prachovcovém vývoji. Pod slojí 31 mají již vrstvy 

typickou litologii sedlových vrstev. 

Z identifikačních horizontů se podařilo prokázat přítomnost kaolinitického 

tonsteinu sloje č. 27 sp.l. a sloje č. 35a ve velmi atypické pozici (pod slojí), který 

významně pomohl při identifikaci této sloje. Byla zaznamenána běžná porušenost vrstev. 

Úklon vrstev se pohybuje v rozmezí 3° až 7°. Z analýzy výnosů jádrového vrtu 

č.K-58/14 vyplývá, že předmětná sloj č. 34 (holeritní číslo 606) má v místě vrtu 240 cm 

viz. obr. č. 1, což odpovídá výsledkům dříve navrtaných vrtů do této sloje v oblasti 11. kry, 

kde se mocnost 34. sloje pohybovala od 247 do 266cm. 

 Přípravnými důlními díly bude dopřesněn vývoj mocnosti sloje, průběh a velikost 

tektonických poruch, případně erozivních výmolmů. 

1.2.1    Bezprostřední nadloží 34. Sloje 

Nad slojí č. 34 je v ploše kry č. 11 uložena ve svislé vzdálenosti od 74 m do 82 m  

sloj č. 31 (holeritní číslo 628) o průměrné mocnosti 2,85 m. Bezprostřední nadloží sloje  

č. 34 tvoří vrstva střednězrného až hrubozrnného pískovce o mocnosti do 16,8 m na kterou 

navazuje vrstva jemnozrnných až střednězrných pískovců, místy s rostlinnými zbytky         

o průměrné mocnosti  kolem 60m.  
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1.2.2 Podloží 34. sloje 

Pod slojí č. 34 je v ploše 11. kry uložena ve svislé vzdálenosti 58 – 62 m sloj č. 35 

o mocnosti 1.1 až 1,2m. Bezprostřední podloží sloje č. 34 je tvořeno 2,75m mocnou 

vrstvou kořenového prachovce a dále převážně jemnozrnným až střednězrným pískovcem. 

1.2.3 Kvalitativní parametry 34. sloje 

Průměrná popelnatost sloje je 12,2% což ji zařazuje do obchodní skupiny VI A. 

 

Obrázek č.1: Výsek z fotodokumentace vrtného jádra vrtu č. K-58/14 
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2 NÁVRH PŘÍPRAVY PORUBŮ ŘEŠENÉ OBLASTI 

Pro vydobytí porubů ve 34.sloji 11. kry  bude vytvořen základní větrní okruh 

z překopu č.01202/3 úpadně raženým překopem č.113413a, dále už přímo v 34. sloji 

raženou chodbou č. 113410, která bude později sloužit jako základna pro rozfárávku 

prvních dvou porubů a dále bude pokračovat napojením dovrchně orientovaným překopem 

č.113411, který vyústí na překop č.11000/1A a č.11000/1 až po č.11602, kde navrhuji 

konec SVO.  

2.1 Příprava porubu č. 11 3431 

 Příprava porubu č. 113431 z úvodní strany bude realizována důlním dílem  

č. 113402 v profilu SPN 16/4 (příčný řez viz. příloha č. 3) se zaústěním v úvodním důlním 

díle č. 113410. Výdušná strana daného porubu bude ražena chodbou č. 113401 v profilu 

SPN 14/4 (příčný řez viz příloha č.3), která bude ražena taktéž z důlního díla č. 113410. 

Pro zajišťování všech ražených chodeb bude použita důlní ocelová oblouková výztuž. [2] 

Mezi chodbami č. 113401 a č. 113402 bude vyražena prorážka č. 113431 v profilu 

ROV 5,2 x 3,4 m a její rozšíření č. 113431/1 v profilu ROV 8,5 x 3,4 m (příčný řez viz. 

příloha č. 4). 

2.2  Razící technika 

Pro ražení důlních chodeb navrhuji použít mechanizaci pro rozpojování horniny, 

její nakládání a odtěžení. Dále pak budou instalovány další strojní zařízení jako důlní 

ventilátory, vrátky, hydraulický agregát a další technika využívána při přípravných 

ražbách. [3]  

Zatím co ražby úpadně vedených překopů budou prováděny klasickou technologií 

s použitím vrtacího vozu VVH-1U a nakladače s bočním výklopem PSU9000, ražby tříd ve 

sloji budou prováděny pomocí razicího kombajnu AM 50 a pro ražbu úvodních chodeb 

porubního bloku navrhuji nasadit MR 340. V místě tektonických poruch nebo eroze bude 
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účelné použít trhací práce. Ražby budou mechanizovány a elektrifikovány. Pro odvětrání 

ražených chodeb bude použito elektrických WLE 1005B, Korfmann ESG 500/80                

a vzduchoelektrických ventilátorů VPAK 630,  VPAK 855 a lutnového tahu složeného       

z luten  luko Ø 800mm a flexibilních nevyztužených luten o Ø 1000 mm. Pro zajišťování 

všech ražených chodeb bude použita důlní ocelová oblouková výztuž SPN14 a SPN16. 

2.2.1 Razící technika pro klasickou technologii 

Touto technologií budou raženy dva úpadně vedené překopy a to konkrétně chodba 

č. 113411 a chodba č. 113413. Pro ražbu těchto chodeb navrhuji nasadit jedno lafetový 

vrtací vůz VVH-1U (viz obr. č. 2).  

Vrtací vůz VVH - 1U slouží k vrtání vrtů o průměru 38 až 60 mm, jejichž délka 

nebude větší než 2,5 metrů. Vzhledem k rozměrům VVH - 1U lze razit dlouhá důlní díla     

v profilech 00-0-10 až 00-0-19 (20 m2) z jednoho postavení stroje. Vrtací jednotka 

umožňuje i vrtání účelových vrtů ( prognózních apod. ) při použití vhodného nářadí. Vrtací 

stroj je možno používat v prostředí s nebezpečím výbuchu metanu do IM2 dle ČSN EN 

13463-1, včetně dolů s nebezpečím otřesů, průtrží hornin a plynů. Vrtací vůz VVH - 1U 

může vrtat buď rotačním nebo rotačně-příklepovým způsobem. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.2: Vrtací vůz  VVH-1U 
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Rozpojování horniny bude prováděno pomocí trhací práce. Pro trhací práci bude 

zpracován technologický postup a  TP bude prováděna dle vyhlášky ČBÚ v Praze č. 72 / 

1988 Sb. v platném znění. [4] 

Nakládání na těchto ražbách bude prováděno pomocí nakládače s bočním výklopem 

typu PSU9000 (viz. obr.č.3). Univerzální přibírkový stroj PSU9000 má pracovní úklon -

16°, +16°. Přibírkový stroj může být použit ve všech prostorách s nebezpečím výbuchu 

metanu dle ČSN EN 1127-2.  

Technické parametry PSU9000 : 

výrobce:   FERRIT s.r.o. Frýdlant nad Ostravicí 

rozměry:     7 200 x 1370 x 1300 mm 

hmotnost kombajnu:                        8 t 

podvozek:                                          housenicový 

rychlost pojezdu:                              0,35m.s
-1

  (0,7m.s
-1

) 

tažná síla:                          72 kN 

stoupavost:                                        max. 16° 

příkon:                                              50 kW 

Specifický tlak na počvu:                8,7N.cm
-2 

šířka lopaty:                                     1 400 mm 

Objem lopaty:   600l 

 

  

 

 

                 Obrázek č.2: Přibírkový stroj PSU9000 
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2.2.2   Razící technika pro základnu a výdušnou chodbu 

Přípravné práce porubu č. 113431 budou na výdušné straně důlního díla č. 113401 

prováděny razicím kombajnem AM – 50 (viz obr. č. 4).  Razící kombajn bude nasazen pro 

rozpojování a nakládání horniny i při ražbě základny důlní chodbou .č. 113410.  

Pro ražbu úvodní třídy č. 113402 bude nasazen razicí kombajn MR 340 (viz. obr.  

č. 5 a příloha č. 5). Vedle rozpojování a nakládání horniny lze tento kombajn využít i pro 

vrtání svorníkových tyčí.  

Otvírka bude ražena ze základny č. 113410. Tímto RK bude zároveň ražena 

prorážka č. 113431 i její rozšíření na tř. č. 113431/1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.3: Razící kombajn AM 50 
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Základní technické parametry AM 50 

výrobce:                                            Voest Alpine Bergtechnik GmbH, Zeltweg  

rozměry:    7 470 x 1 865 x 1 645 mm 

hmotnost kombajnu:                        24 t 

podvozek:                                          housenicový 

rychlost pojezdu:                              5 m · min
-1

 

tažná síla:                          145 kN 

stoupavost:                                        max. 18° 

příkon: - rozpojovací orgán              100 kW 

              - celkový    155 kW 

pevnost rozpojované horniny:        max. 50 MPa 

nakládač:                klepetový 

šířka nakládače:                               3,2 m 

vynášecí dopravník:              hřeblový 

technický výkon při rozpojování:  - v uhlí                     20 - 60 m
3 

· h
-1

 

                                                          - v hornině               15 m
3 

· h
-1
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Obrázek č.5: Razící kombajn MR 340 

 

Základní technické parametry MR 340 

výrobce:                                            Sandvik Mining and Constantion GmbH, Zeltweg  

rozměry:    10 320 x 2 850 x 2 800 mm 

hmotnost kombajnu:                        55 t 

podvozek:                                          housenicový 

rychlost pojezdu:                              0 – 5,0 – 8,8 m · min
-1

 

tažná síla:                          358 kN 

stoupavost:                                        max. 20° 

příkon: - rozpojovací orgán              200 kW 

              - celkový    342 kW 

pevnost rozpojované horniny:        max. 100 MPa 

nakládač:                klepetový 

šířka nakládače:                               4 200 – 5 620 mm 

vynášecí dopravník:              hřeblový (dvojřetězový) 
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2.3 Doprava materiálu 

Doprava materiálu  pro  otvírkové a přípravné ražby projektovaných  porubů : 

č. 113431, č. 113432, č. 113433 a č. 113434 bude zajišťována na závěsné kolejové drážce 

typu ZD-24 a pomocí závěsných lokomotiv z centrálního překladiště 11. patra v překopu   

č. 1693 takto: 

         - na úvodní stranu překopy č. 1693, 1696, 1790, 01202/2, 01202, 11001/1A, 

01202/3 a č. 01202/4, odkud bude možno materiál dopravovat do všech přípravných ražeb 

a budoucích porubů, 

         - na výdušnou stranu překopy č. 1693, 1696, 1950 na překladiště, 

situovaném v překopu č. 1950B, pak překopem č. 01156 a dále důlními díly č. 14011/1,    

č. 14011, 01194III, 01194, 01195, 01195A, 11600 (základna 26. sloje v 11. kře), 11000/1, 

na 11000/1A, odkud bude možno materiál dopravovat taktéž do všech přípravných ražeb    

a budoucích porubů. 

 

3  NÁVRH TECHNOLOGIE PRO DOBÝVÁNÍ 

V porubech bude realizována dobývací metoda směrného stěnování z pole na 

řízený zával s použitím vhodného typu posuvné výztuže a dobývacího kombajnu zajišťující 

racionální vydobytí bloku porubu. Pro dobývání porubů bude nasazen dobývací kombajn 

typu…... Rozsah a použití trhací práce bude konkrétně stanoven v technologických 

postupech jednotlivých pracovišť. Dobývací práce budou mechanizovány                           

a elektrifikovány. Odtěžení z porubu č. 11 3431 bude vedeno pásovými dopravníky po 

třídách č. 11 3402, č. 11 3410, č. 11 3413, č. 01202/4, č. 01202/3 až po chodbu č. 01202, 

kde bude napojeno na centrální pásové odtěžení. Doprava materiálu do provozovaných 

porubů je popsána o kapitolu výše. 
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3.1 Technologie pro porub 11 3431 

Porub č. 11 3431 bude dobýván z výchozí prorážky v délce 190 m, směrně 840 m. 

Dobývání je navrženo směrným stěnováním z pole na plnou mocnost na řízený zával         

s použitím mechanizované výztuže DBT 1300/3100 a DBT 1520/3100 (parametry viz. 

tabulka č.1), dobývacího kombajnu SL 300 a stěnového dopravníku PF6/1042.  

Podporubové zařízení PZF-08 bude tvořeno sběrným dopravníkem DH 830S, 

drtičem uhlí DU-1P7 a pásovými dopravníky TP630A, DP 1202 (příloha č.6).  

K rozpojování uhlí bude nasazen dobývací kombajn SL 300 při jehož provozu 

není nutno vyuhlovat výklenky. V případě nafárání tektoniky nebo erozivního pásma se 

daný úsek rozpojí pomocí trhací práce při dodržení maximální celkové nálože.  

Těžní zařízení v rubání se překládá tlačnými válci mechanizované výztuže. 

Stěnový dopravník je překládán postupně za kombajnem s odstupem min.10 m při 

nakládací jízdě. Mechanizovaná výztuž se překládá pomocí přesouvacích válců za 

kombajnem při jízdě v plném pilíři.  

Krok přesunu výztuže činí 0,6 m. V porubu je vymezena fárací ulička – tj.prostor 

mezi  stojkami sekcí a hydraulickými ovladači. Třídy musí být zajištěny do předstihu 

pomocí rovin TH podbudovanými IHS (SHZ) nebo vázanými s TH výztuží třmeny.  

Minimální vzdálenost zajištění tříd před porubem musí být 10m, v místech  se 

zvýšenými stropními tlaky, nebo tektonických poruch je nutno tuto vzdálenost zvětšit. 
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Tabulka č.1 Parametry mech.výztuže DBT 1300/3100 a 1520/3100 

Mechanizovaná výztuž porubová DBT 1300/3100 – 2-stojková 

Druh:  podpěrně ohrazující 

Maximální výška sekce: 3 100 mm 

Minimální výška sekce: 1 300 mm 

Osová rozteč sekcí v rubání: 1 750 mm 

Maximální úklon podél pilíře:  25° 

Maximální úklon ve směru postupu:     15° 

Krok sekce: 850 mm 

Pracovní tlak: 32 MPa 

Nosnost sekce: 1020 t 

Maximální odpor výztuže: 853 kN.m
-2

 

Počet stojek v sekci: 2 ks 

Min. vzdálenost pilíř-zával [Lz]: 7,07 m 

Hmotnost: 27,1 t 

Mechanizovaná výztuž koncová DBT 1520/3100 – 4-stojková 

Druh: podpěrně ohrazující 

Maximální výška sekce: 3 100 mm 

Minimální výška sekce: 1 520 mm 

Osová rozteč sekcí v rubání: 1 750 mm 

Maximální úklon podél pilíře:  25° 

Maximální úklon ve směru postupu:  15° 

Krok sekce: 850 mm 

Pracovní tlak: 32 MPa 

Nosnost sekce: 1 183 t 

Maximální odpor výztuže: 870 kN.m
-2

 

Počet stojek v sekci: 4 ks 

Min. vzdálenost pilíř-zával [Lz]: 8 m 

Hmotnost: 29,6 t 
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4 MODEL A PROPOČET VĚTRNÍ SÍTĚ S VYUŽITÍM 

NETZCAD 

Pro pracoviště otvírkových a přípravných ražeb pro poruby č. 113431, č. 113432, 

č. 113433 a č. 113434 bude vytvořeno SVO 34. sloje v 11. kře v DP Karviná – Doly I. 

(viz. příloha č. 7) [4] 

4.1 Základní systém větrání pro přípravné ražby 

Úvodní větry do oblasti 11. kry a předmětného SVO ražeb budou vedeny 

vtažnými překopy 11. patra pro oblast 1., 4. 10. a 11. kry, tj. překopy č. 1696, č. 1790        

a č. 01202/2 ke kříži s překopem č. 01202, kde bude začátek SVO. Dále budou úvodní 

větry vedené překopem č. 01202 až na překop č. 11000/1A, na který budou vyústěny 

lutnové tahy separátně větraných ražeb důlních děl č. 11 3411 a č. 11 3412 (a následně 

důlních děl č. 11 3410 a č. 11 3410A až do vytvoření větrního okruhu) vedených úpadně    

a překopně do 34. sloje za účelem vytvoření základního větrního okruhu pro přípravné 

ražby jednotlivých porubů ve 34. sloji. Výdušné větry budou odváděny zmíněným důlním 

dílem č. 11000/1A na 11000/1 a tímto až ke kříži s chodbou č. 11 600, kde bude konec 

SVO 34. sloje a zároveň konec SVO 26. sloje v 11. kře.     

Výdušné větry budou vedeny důlními díly č. 11000/1 (zbývající části), 11 400b, 

11 400a, 11 400 a č. 11000 na kříž s chodbou č. 11 210a, kde bude konec SVO 24. sloje 

stř.l.  11. kry a dále překopem č. 11000 a překopem č. 1950 (1950D) 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 

výdušné jámy ČSA 3, 

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

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

a odtud   paralelně: 

               - 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.  

4.1.1 Izolace a regulace větrů  

Po vytvoření základního větrního okruhu pro přípravu porubu ve 34. sloji 

tvořeného ražbami č. 11 3412, č. 11 3411, č. 11 3410 a č. 11 3410A budou úvodní větry 

vůči výdušným izolovány  výbuchuvzdorným hrázovým objektem s dveřmi a izolačním 

větrním objektem v důlním díle č. 11 000/1A mezi kříži s důlními díly č. 01202 a č. 11 

3411 (větrní propojení uvnitř SVO ve fázi příprav viz příloha č.1)  

Po vytvoření větrního okruhu budoucího porubu č. 11 3431, tvořeného ražbami 

č.11 3401, č.11 3402 a č. 11 3431 a před zahájením jeho dobývání budou úvodní větry vůči 

výdušným izolovány v důlním díle č. 11 3410 mezi chodbami č. 11 3401 (výdušná pro 

porub č. 11 3431) a č. 11 3402 (úvodní) větrními objekty – výbuchuvzdorným hrázovým 

objektem s dveřmi a izolačním větrním objektem (viz příloha č.1). Později, bezprostředně 

před a během dobývání porubu č. 11 3431 budou tyto izolační větrní objekty ve 

výbuchuvzdorném provedení (podpatrové dobývání). 
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4.1.2 Větrání přípravných ražeb pro porub č.11 3431 

Do SVO 34. sloje v 11. kře bude přiváděno cca 25,3 s
3
.min

-1
 a toto SVO bude 

stabilizováno depresním spádem 515 Pa. 

Výpočet potřebného množství větrů pro separátní větrání ražby důlních děl          

č. 113401, č.113402 a č. 11 3431 je uveden v tabulce č. 2. a č. 3. Potřebný objemový 

průtok větrů na čelbě raženého důlního díla činí 5,67 m
3
.s

-1
. 

 

4.1.3 Sací způsob větrání chodby č. 113401  

Výdušnou chodbu č. 113401 navrhuji odvětrávat pomocí sacího způsobu 

separátního větrání s použitím elektrického ventilátoru WLE1005B. Tento ventilátor spolu 

se záložním ventilátorem VPAK 630 bude umístěn v PVP v důlním díle  

č. 113411 minimálně 5 m od ústí chodby č. 113401 ve směru proudění větrů. Následující 

ventilátory 2x VPAK 630 (možno alternovat s 1x VPAK855) budou umístěny vždy 

paralelně v separátním větrání v tahu ve staničení 375 m, 575 m a 775m. U každého 

ventilátoru budou nasazeny tlumiče hluku, 2 ks na straně sací a 1 ks na straně výtlačné. 

 

4.1.4 Kombinovaný způsob větrání chodby č. 113402 

Úvodní chodba č. 113402 a prorážka č. 113431 bude větrána Hlavním 

ventilátorem typu Korfmann 2xES – 9/500/80 s výkonem až 900 m
3
.min

-1
, který bude 

umístěn na chodbě č. 11 3410 a bude sloužit pro hlavní foukací lutnový tah. Čerstvé větry 

budou proudit lutnovým tahem Ø 1000 mm až k místu, kde budou umístěny vířivé lutny 

s uzavírací klapou. Za uzavírací klapou budou přidány flexibilní nebo spiro lutny do 

vzdálenosti 5.√S od čelby.    



Tadeusz Kristen: Návrh řešení větrání a klimatizace 

 

Ostrava 2015 Stránka 20 

Pomocné větrání  Ø 800 mm bude začínat ve vzdálenosti menší jak 3 m od čelby   

a pokračuje až do vzdálenosti 65-75 m od čelby, kde bude ukončeno mobilním 

odprašovacím zařízením suchého typu HBKO 2/300/14 s ventilátorem dGAL 9-500/500. 

To bude umístěno na energovlaku a ovládáno z panelu razicího kombajnu MR – 340  (viz. 

příloha č. 5) 

Při ražbě kombajnem na konci hlavního foukacího lutnového tahu uzavřeme 

klapku a čerstvé větry se dostanou do prostoru pracoviště pomocí vířivé lutny, která je 

otevírána přetlakem v lutnovém tahu. Spustíme pomocné větrání, které odsává prach 

vytvořený razicím kombajnem (viz. obr. č. 6). Objemový průtok větrů v hlavním lutnovém 

tahu bude alespoň o 20 % větší než objemový průtok větrů ve vedlejším lutnovém 

tahu.[13] 

Při budování a ostatním provozu mimo ražbu kombajnem otevřeme klapku na 

konci hlavního foukacího lutnového tahu a pomocný lutnový tah zastavíme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.6: Schéma separátního větrání kombinovaného 
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4.1.5 Lutnový tah 

Lutnový tah pro výdušnou chodbu č. 113401 bude veden důlními díly č. 113411     

a č.113401. Jeho celková délka 1000 m se bude jednotlivými lutnami za postupující čelbou 

prodlužovat tak, aby byla dodržena max. vzdálenost od čelby. Lutny se budou spojovat 

typizovanými spojovacími prvky. Spoje nutno utěsnit pomocí větracího plátna 

s páskováním nebo vázacím drátem. Jednotlivé lutny se budou zavěšovat ve vrchní části 

důlního díla na vázací drát a co 12 m zajišťovat řetízkem. Flexibilní vyztužená lutna          

o délce max. 3m se bude teleskopicky vysouvat, utěsňovat a chránit ústí lutny před 

vniknutím horniny. Při vytvoření metanových vrstev se použijí vzduchové ejektory. 

V úvodní chodbě a prorážce bude od úvodního ventilátoru v PVP použito větracích 

luten, v chodbách č. 113410, dále č. 113402 a 113431. Celková délka lutnového tahu bude 

1 200 m. Při ražbě úseku do 100 m pomocí separátního sacího větrání budou použity lutny 

LUKO o průměru 800 mm a od staničení 100 m pomocí separátního kombinovaného 

větrání budou použity u hlavního foukacího lutnového tahu flexibilní nevyztužené lutny 

o průměru 1000 mm a u vedlejšího odsávacího lutnového tahu flexibilní vyztužené lutny   

o průměru 800 mm. Flexibilní nevyztužené lutny jsou tvořeny tubusem, který se vyrábí 

teplovzdušným svařováním a koncovými prstenci. Tyto prstence slouží ke vzájemnému 

spojování flexibilních luten. Zavěšení luten je umožněno pomocí ocelových háčků,      

které jsou uchyceny v závěsných lištách. Lutny se používají v lutnovém zásobníku. 

Zásobník flexibilních nevyztužených luten slouží k plynulému prodlužování lutnového 

tahu separátního větrání. Lutny se spojují v lutnový tah pomocí šroubových manžet. 
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4.1.6 Objemový průtok větrů pro třídu č. 113401 dle programu SEP verze 1.1 

Druh větrání: sací s chladicím zařízením 
Tabulka č. 2: Důlně - technické podmínky potřebné pro výpočet požadovaného objemového průtoku 

Projektovaná délka důlního díla L = 1000 [m] 

Světlý průřez projektovaného díla S = 18,9 [m2] 

Max. průřez projektovaného důlního díla dílčího úseku v díle Smax = 18,9 [m2] 

Předpokládaná exhalace CH4 v projektovaném díle q1 = 0,023 [m3.s-1] 

Předpokládaná exhalace  CO2 v projektovaném díle q2 = 0,021 [m3.s-1] 

Předpokládaná exhalace Rn DRn = 750 [Bq.s-1] 

Konc. CH4 v PVP před zaústěním lut. tahu do projekt. díla c1 = 0,05 [%] 

Konc. CO2 v PVP před zaústěním lut. tahu do projekt. díla c3 = 0,08 [%] 

Konc. Rn v PVP před zaústěním lut. tahu do projekt. díla cVt = 0,12 [Bq.m-3] 

Přípustná konc. CH4 v projektovaném díle c = 0,5 [%] 

Přípustná konc. CO2 v projektovaném díle c2 = 0,7 [%] 

Přípustná konc. Rn v projektovaném díle cRn = 0,31 [Bq.m-3] 

Hmostnost trhaviny použité na jednu zabírku A = 120 [kg] 

Celk. objem jedovatých zplodin trhaviny vyj. hodn. CO b = 0,04 [m3.kg-1] 

Přípustná konc. konvenčního CO ve zplodinách po trh. práci cCO = 0,013 [%] 

Délka zabírky trhací práce LZ = 2,1 [m] 

Měrná hmotnost horniny roh = 3100 [kg.m-3] 

Čas ke snížení konc. zplodin po trh. práci na přípust. konc. CO tau = 1700 [s] 

Celk. výkon naft. motorů pracujících současně v projekt.díle PN = 48 [kW] 

Největší vzdálenost ústí hl. lutnového tahu sacího od čelby L2 = 2,1 [m] 

Průměr projektovaných luten (u obdélníkových hydraulický) D = 1 [m] 

Koeficient porušení radioaktivní rovnováhy (0.2-0.5) p = 0,65 [-] 

Nejmenší povolená rychlost důlních větrů v důlním díle vmin = 0,3 [m.s-1] 

Podíl obj. průt. chlad. zař. a hl. lut. tahem přivedeným na čelbu k = 0 [-] 

Tabulka č. 3: Výstupy VPOP 

Potřebný objemový průtok důlních větrů přivedených na čelbu: 

 Qv0 = 5,67  [ · ] 

Obj. průtok ke snížení konc. exhalujícího CH4 na přípustnou mez   Qv1 = 5,11 [ · ] 

Obj. průtok ke snížení konc. exhalujícího CO2 na přípustnou mez Qv2 = 3,39 [ · ] 

Obj. průtok ke snížení konc. zplodin po trhací práci na příp. mez   Qv3 = 3,50 [ · ] 

Obj. průtok pro dosažení nejnižší povolené rychlosti důlních větrů Qv4 = 5,67 [ · ] 

Obj. průtok ke snížení konc. výf. zplodin naft. motorů na příp. mez Qv5 = 4,78 [ · ] 

Obj. průtok ke snížení konc. exhalujícího Rn na přípustnou mez Qv6 = 2,67 [ · ] 
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4.2 Základní systém větrání porubu č. 11 3431 

Úvodní větry budou vedeny vtažnými překopy 11. patra pro oblast 1., 4. 10. a 11. 

kry, tj. překopy č. 1696, č. 1790 a č. 01202/2 ke kříži s překopem č. 01202, kde bude 

začátek SVO porubu č. 11 3431. Dále budou úvodní větry vedeny překopy č. 01202,          

č. 11000/1A, č. 01202/3, č. 01202/4, č. 11 3413, důlními díly č. 11 3410 a 11 3402 na 

úvodní stranu porubu č. 11 3431.  

Výdušné větry budou z porubu odváděny důlními díly č. 11 3401, č. 11 3411        

č. 11000/1A a č. 11000/1 ke kříži s důlním dílem č. 11 600, kde bude konec předmětného 

porubu. Dále budou výdušné větry proudit důlními díly č. 11 000/1, č. 11 400b, č. 11 400a, 

č. 11 400 a č. 11000 a překopem č. 1950 (1950D) 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 

výdušné jámy 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: 

               - 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, 
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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.  

Úvodní větry vůči výdušným budou izolovány dvojicí výbuchuvzdorných 

hrázových objektů s dveřmi mezi kříži s důlními díly č. 01202 a č. 11 3411.  

4.2.1 Prognóza plynodajnosti porubu č. 11 3431 

Pro prognózu plynodajnosti jsem využil údaje z vydobytého porubu č. 11 631. 

Tabulka č. 4 – plynodajnost porubu č. 11 631 

datum ø těžba exhalace porubu degazace porubu plynodajnost por. 

[t/den] [m
3
CH4/den] [m

3
CH4/den] [m

3
CH4/den] 

5/2014 638 4795 0 4795 

6/2014 1123 4320 0 4320 

7/2014 1235 4706 0 4706 

8/2014 1438 6336 0 6336 

9/2014 1582 4925 0 4925 

10/2014 1612 4795 0 4795 

11/2014 1301 6221 0 6221 

12/2014 1717 6566 0 6566 

1/2015 855 5184 0 5184 

Průměrná těžba – cca 1278t/den 

 

Průměrná denní plynodajnost – 5317 m
3
CH4/den 

 

Plynodajnost sloje: 

𝑃𝑙𝑦𝑛𝑜𝑑𝑎𝑗𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑠𝑙𝑜𝑗𝑒 =
5317 𝑚3𝐶𝐻4

1278t
= 4,2𝑚3𝐶𝐻4 ∗ 𝑡−1     (1) 
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Výpočet celkové plynodajnosti porubu č.11 3431 při těžbě 2500 t/den dle[3] 

Celková plynodajnost porubu: 

𝑃𝐷𝑝1 = 𝑃𝐷𝑝2 ∗  
𝑇1

𝑇1
 

0,5

 
𝑚3𝐶𝐻4

𝑑𝑒𝑛
     (2) 

PDp1 – předpokládaná plynodajnost proubu 11 3431 [m
3
CH4/den] 

PDp2 – skutečná plynodajnost porubu 11 631 [m
3
CH4/den] 

T1 – plánovaná denní těžba porubu 11 3431 [t/den] 

T2 – průměrná denní těžba porubu 11 631 [t/den] 

𝑃𝐷𝑝1 = 5317 ∗  
2500

1278
 

0,5

= 7437  
𝑚3𝐶𝐻4

𝑑𝑒𝑛
 (3) 

 

Při těžbě 2500 t/den z porubu se předpokládá exhalace metanu ve výši cca 7437 

m
3
CH4/den. 

4.2.1  Propočet objemového průtoku větrů a kontrola tvorby metanových 

vrstev pro fáze rozvíjení se a provozu porubu 

Potřebný objemový průtok větrů z hlediska exhalace CH4: 

𝑄𝑂 =
𝐸𝑥

14,4 ∗ (𝐶2 − 𝐶1)
 𝑚3 ∗ 𝑠−1     (4) 

Qo – objemový průtok větrů na výdušné chodbě 

Ex – exhalace v porubu [m
3
CH4 * d

-1
] 

C2 – požadovaná koncentrace CH4 na výdušné chodbě [%] 

C1 – koncentrace CH4 na úvodní chodbě [%] 

 

Tabulka č. 5 - Potřebný objemový průtok větrů z hlediska exhalace CH4 

Fáze 

dobývání 

Ex C1 C2 Qo 

m
3
CH4 * d

-1 
% % m

3 
* s

-1 
m

3 
* min

-1
 

provoz 7437 0,1 0,6 17,22 1033 
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Objemový průtok větrů porubem: 

𝑄𝑝𝑜𝑟 =
𝑄𝑂

𝑘𝑍

 𝑚3 ∗ 𝑠−1     (5) 

 

Qpor – objemový průtok větrů porubem [m
3 

* s
-1

] 

Qo – objemový průtok větrů na úvodní chodbě [m
3 

* s
-1

] 

Kz – koeficient ztrát větrů závale 

 

 

 

Tabulka č. 6 - Objemový průtok větrů porubem 

fáze dobývání Qo kz Qpor 

m
3 

* s
-1

 m
3 

* min
-1

 - m
3 

* s
-1

 m
3 

* min
-1

 

provoz 17,22 1033 1,15 14,97 898 

Koncentrace metanu na výdušné chodbě: 

𝑐𝑆𝐾 =
𝐸𝑥

60 ∗ 14,4 ∗ 𝑄
+ 𝑐1 %𝐶𝐻4     (6) 

CSK – koncentrace CH4 ve výdušném proudu [%] 

Q – objemový průtok větrů [m
3 

* s
-1

] 

Ex – exhalace v porubu [m
3
CH4 * d

-1
] 

Tabulka č. 7 - Koncentrace metanu na výdušné chodbě 

Fáze 

dobývání 

dílo Ex Q CSK 

m
3
CH4 * d

-1
 m

3 
* s

-1
 % 

provoz porub                                       

7437 

14,97 0,50 

výdušná chodba 17,22 0,60 
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Kontrola rychlosti větrů zamezující tvorbu metanových vrstev dle typizační Směrnice 

FMPE č 1826/1986 (k zamezení vzniku metanových vrstev musí být V≥Vm): 

𝑣 =
𝑄

𝑆
 𝑚 ∗ 𝑠−1  ≥  𝑣𝑚 =  

1

3
∗ 𝑐 ∗  𝑆  𝑚 ∗ 𝑠−1       (7) 

 

v – rychlost větrů v díle [m*s
-1

] 

vm – mezní rychlost větrů [m*s
-1

] 

c – koncentrace CH4 v díle [%] 

Q – objemový průtok větrů [m
3 

* s
-1

] 

S – plocha průřezu díla [m
2
]       

 

 

Tabulka č. 8 – vypočtené rychlosti větrů 

Fáze 

dobývání 

dílo Q c S v vm 

m
3 

* s
-1

 % m
2
 m*s

-1
 m*s

-1
 

provoz porub 14,97 0,50 7,8 1,92 0,68 

Výdušná 

chodba 

17,22 0,60 16,0 1,08 0,89 

Pro rozvíjení a provoz porubu bylo Q určené tak, aby číslo vrstvení „s“ bylo rovné min.2. 

Podmínka byla splněna ve všech případech, tudíž ke vzniku metanových vrstev nedojde. 

4.2.3 Propočet objemového průtoku pro fázi likvidace porubu 

Minimální rychlost větrů při likvidaci porubu viz tab.č 9 

Tabulka č. 9 – minimální rychlost větrů 

dílo S vm 

m
2
 m*s

-1
 

porub 21,4 0,30 

výdušná chodba 16,0 0,60 
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Objemový průtok větrů pro dodržení minimální rychlosti větrů viz. tab. č.10 

Tabulka č. 10 - objemový průtok větrů 

Pro minimální rychlost v porubu Pro minimální rychlost výd.ch. 

Sporlik vmpor Qpor kz Q01 vminch Svch Qvch 

m
2
 m*s

-1
 m

3 
* s

-1
 - m

3 
* s

-1
 m*s

-1
 m

2
 m

3 
* s

-1
 

21,4 0,3 6,4 1,15 7,4 0,60 16,0 9,6 

 

Potřebný objemový průtok pro fázi likvidace je větší z průtoků Q01 a Q02 viz tab.č.11 

 

Tabulka č. 11 – potřebný objemový průtok větrů 

Q01 m
3 

* s
-1

 7,4 

m
3 

* min
-1

 443 

Q02 m
3 

* s
-1

 9,6 

m
3 

* min
-1

 576 

 

Přehled vypočtených hodnot viz. tab.č. 12. 

Tabulka č. 12 – přehled vypočtených hodnot 

fáze dílo Q CH4 v 

m
3 

* s
-1

 m
3 

* min
-1

 % m*s
-1

 

provoz porub 14,97 898 0,50 1,9 

výdušná ch. 17,22 1033 0,60 1,1 

likvidace porub 9,60 576 0,1 0,4 

Výdušná ch. 9,6 576 0,1 0,6 

4.3 Degazace 

 Ve zpracovaném výpočtu větrání není při provozu porubu počítáno s degazací. 
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4.4  Výpočet větrní sítě dolu v programu NetzCAD 

 

Výpočet větrání dle tlakových spádů pro porub č. 11 3431 je zpracován 

pomocí výpočetního programu NetzCAD 2006 (viz.tab.č.13 a příloha č.8)  

Výpočtem dle tlakových spádů bylo ověřeno množství větrů přes porub       

č. 11 3431 ve výši 1056 m
3
/min, toto množství je dostačující pro provoz porubu 

(navrženo množství větrů pro dobývání 1033 m
3
/min).  

Při výklizu sekcí z porubů se tvoří zával, který způsobuje zvýšený odpor pro 

větry vedené přes porub. Jejich množství bude postupně klesat. Dle rychlosti větrů na 

pracovišti je určené minimální množství větrů přes porub na 576 m
3
/min.  

Při likvidaci porubu může dojít k tvorbě metanových vrstev v místě plenění  

a na výdušné chodbě. V případě zjištění zvýšeného výskytu metanu bude provedeno 

jeho zředění  rozfoukáním pomocí duvek, případně lutnovým tahem se vzduchovým 

ventilátorem. 

 Pro větrání likvidovaného porubu bude zpracováno povolení vedení větrů 

neschůdnou cestou, kde budou uvedeny další bezpečnostní opatření (umístění čidel na 

metan, CO, místa a četnost indikace ap.). 

SVO porubu č. 11 3431 bude stabilizováno depresním spádem 180 Pa. 
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Tabulka č.13:Výpočet větrní sítě - SVO porubu č. 11 3431 a SVO porubu č. 11 633(NetzCAD 2006) 

       

        

Číslo 
větve Počáteční 

bod 
Koncový 

bod 

R celkový 
Objemový proud 

střední p1 p2 p

1 1 2 0,00109 28,6 -638 -639 1 

2 2 3 0,01884 23,2 -639 -649 10 

3 3 4 0,03441 17,6 -649 -660 11 

4 4 5 0,41530 17,6 -660 -790 130 

5 5 6 0,04701 17,6 -790 -805 15 

6 6 7 0,01781 23,2 -805 -815 10 

7 3 6 5,01123 5,5 -649 -805 156 

8 2 7 5,80096 5,5 -639 -815 176 

9 7 8 0,00455 28,7 -815 -818 3 

11 9 10 0,03406 22,5 -687 -704 17 

12 10 11 0,01014 22,5 -704 -709 5 

13 11 12 0,04347 15,4 -709 -720 11 

14 12 13 0,33197 15,4 -720 -799 79 

15 13 14 0,05443 15,4 -799 -812 13 

16 11 14 2,00000 7,1 -709 -812 103 

17 14 8 0,01237 22,5 -812 -818 6 

20 8 6450 0,15295 51,3 -818 -1224 406 

30 29 30 0,00067 213,0 -1452 -1483 31 

31 10000 30 6,39005 15,1 0 -1483 1483 

32 30 10001 0,01216 226,7 -1483 0 1483 
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5 ŘEŠENÍ KLIMATIZACE S VYUŽITÍM TPCL 

Program TPCL byl navržen pro AutoCAD 2006 s pomocí, kterého se na profilu 

důlní mapy zhotoví 3D drátové schéma, dále se zadá objemové množství větrů 

v jednotlivých větvích, vstupní suché a vlhké teploty, zadání jednotlivých zdrojů tepla 

pásové (dopravníky, trafa, …) a konečně návrh rozmístění jednotlivých chladičů. 

5.1 Výpočet klimatizace porubu č.113431 pomocí             

programu TPCL 

Pomocí programu TPCL jsem zpracoval výpočet klimatických podmínek pro 

konkrétní porub č. 113431 ve dvou variantách. 1. s využitím chladičů důlních větrů RWK 

300 a SPK 35 a 2. bez využití chladičů. (Viz. tabulky příloha č.9) 

Při stanovení délky dlouhodobě a krátkodobě únosné práce, jsem vycházel 

z nařízení vlády č. 361/2007Sb. Přílohy č.1A pro relativní vlhkost do 75% tabulka č.16. 

Pomocí vypočtených hodnot jsem vyhodnotil a stanovil dlouhodobě a krátkodobě únosnou 

práci na důlních pracovištích podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV III 

v minutách. [9] 

Bez použití klimatizace je dlouhodobě únosná práce max. 289 min. a krátkodobě 

únosná práce max. 43 min., z čehož vychází minimálně 7 přestávek v práci.S použitím 

klimatizace, podle navrženého systému rozmístění chladičů RWK 1200 (viz. obr. č. 6) a 

SPK 35, je dlouhodobě únosná práce max. 480 min. a krátkodobě únosná práce max.480 

min., z čehož vyplývá že nejsou nutné přestávky v práci. 

 

 

 

                     Obrázek č.7 Chladič důlních větrů SPK 35 
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Obrázek č. 8: Chladič důlních větrů RWK 1200 

5.2 Hydrotechnický přepočet 

Vzhledem k tomu, že Důlní závod 1 - lokalita Karviná nevlastní software pro 

výpočet hydrotechnických propočtů a získané hodnoty se řeší dodavatelským způsobem 

přes specializovanou firmu, jsou uvedené údaje stanové výpočtem přes tuto firmu. Tyto 

výsledky proto uvedu pouze jako vypočtené. Výstupy z výpočtů vycházejí z informací 

POPD, TP ,vedoucího větrání a jsou pro potřeby kontroly výpočtu doložitelné. 

5.2.1 Hydraulický model 

Hydraulický model je řešen podle skutečné realizace v dole – tj.jako přívodní       

a vratné potrubí. Pokud jsou známy hodnoty tlaků v uzlových bodech rozvodů, jsou zadány 

do výpočtu - výsledné tlaky pak odpovídají situaci v dole v daném místě. Pokud nejsou 

kóty známy, jsou interpolovány z okolních kót.  Instalované chladiče jsou znázorněny        

v grafické části jako černá odbočka z rozvodného potrubí (viz. příloha č. 10).  Hydraulický 

model je složen z uzlů, což jsou body, kde se mění některý z parametrů potrubí (např. 

dimenze, drsnost) nebo je v daném místě uzel umístěn pro zjištění např. tlaku. U uzlů je 

v příloze fialově uvedena hodnota tlaku v metrech vodního sloupce [m.v.s]. Pro přepočet 

na bary je možné tuto hodnotu vydělit pro zjednodušení deseti. 
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U potrubních úseků je v příloze modře uveden průtok daným potrubím v [l.s
-1

] , 

(záporné údaje znamenají pouze směr průtoku od počátečního do koncového bodu úseku 

podle toho z jakého směru byla započata jeho kresba do modelu - nebrat na zřetel)             

a diferenční ztráta v metrech vodního sloupce [m v.s.].  Tato ztráta vypovídá jak je úsek 

zatěžován - čím je průtok větší roste i tlaková ztráta, u chladičů pak dle ztráty může být 

navrženo opatření k regulaci průtoku například instalace clony. 

5.2.2  Matematický model –vstupy 

Výpočet je proveden pro průtok  Q = 78 l.s
-1

 ( 280 m3.hod
-1

), tento průtok byl 

zvolen s ohledem na počet chladičů  19 x RWK  + 1 x SPK (sestava)  -  1 RWK cca 180-

220 kW dle vlhkosti a teplot větrů.  Q = 19*4 + 2 = 78 1. s
-1

  Na sací straně musí být 

zajištěn tlak před Siemagem na hodnotu 8 bar, níže jít není možné s ohledem na 22. kru. 

(což bylo výpočtem ověřeno). 

5.2.3  Závěry vyplývající z hydrotechnických výpočtů 

Výpočty měly především ověřit jaké budou tlakové poměry s ohledem na chlazení 

ovzduší důlních děl 12. patra kde již proběhla prorážka překopu 01202. Tím je nutné řešit 

situaci, kdy je třeba chladit vysoko položená pracoviště - 590 m n.m. v 22. kře a zároveň  

podpatro až na úroveň -1030 m .Situaci ještě ztěžuje potřeba systém naregulovat tak, aby 

se zajistil dostatečný průtok chladící kapaliny do 22. kry pokud by se clonami 

nenaregulovaly hydraulicky blízké chladiče průtoku do 22. kry by byl pouze 13 l. s
-1

 . Po 

nastavení průtoků clonami bude zajištěna výtlačná výška čerpadel na hodnotu 5,9 bar, což 

znamená, že systém pracuje s bohatou rezervou. V grafické příloze č. 7 jsou zeleně 

uvedeny potřebné průměry clon, detail 11. kry je pak uveden v příloze č 8.  V běžném 

zásobování chladící kapaliny není žádný technický problém, situace se ale komplikuje       

s ohledem na tlaky v 11. kře na 12. patře. 
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5.3  Stav klimatizace  v 11. Kře 

V současnosti probíhá těžba v 26. sloji, zároveň je nutné chladit ochoz č.11000/1 

na 12. patře. Po  probití jsou v 11. kře dvě zásobovací linie potrubí : 

 hlavní původní trasa z překopu 01195  v profilu DN 200  

  nová trasa DN 200 překopem 01202. 

Tím že budou v červenci 2015 probíhat ražby do 34. sloje po překopech č. 113411 

a č.113410A  je nutné řešit zásobení 11. kry systémově za předpokladů kdy v 26.sloji bude 

v roce 2015 probíhat těžba v porubu č.11632 a ražba v 11600A  pro další porub který 

zřejmě bude následovat v roce 2017. Výškově jsou tyto pracoviště na kótě -790 až -800 m. 

tedy 100 m pod 11.patrem (-700 m ). Zde z hlediska tlakových poměrů je vše v normálu     

a hlavní zásobovací trasa z překopu č.01195  vedoucí pak po chodbě č. 11600 musí být 

zachována a bude sloužit i do budoucna pro 26. sloj a do 34. sloje jsou možné teoreticky 

dvě zásobovací trasy. Každá z nich má  výškovou komplikaci, obě vedou až na kótu -1000 

m , což je již 300 metrů pod 11. patro. To sebou nese fakt, že vždy budou překračovány 

maximální pracovní tlaky, jak v potrubí, tak vlastních chladičů, což povede k častým 

poruchám na potrubí a i k možnosti nevratného poškození chladičů RWK.  Tuto část 

systému 11. kry je tedy třeba technicky oddělit od zásobování chladící kapalinou 26. sloj    

a zásobování chladící kapalinou 12. patra řešit samostatně přes stanici redukce tlaku           

a následně na vratném potrubí vybudovat posilovací stanici pro vrácení vody z 12. patra do 

systému centrální klimatizace.  Pro zásobování 12. patra je tedy nutné použít pouze jednu 

trasu a v potrubí DN 200 z překopu č. 01202 a na ní samostatně vyřešit redukci tlaku.   

Systém pak nelze zokruhovat přes směr z překopu č. 01195! 

Vyřešení oddílného zásobování chladící kapalinou 26 sloje a 34. sloje pak zajistí 

dostatečné kapacity pro obě sloje, je však neprodleně nutné začít s budováním "redukčně 

posilovací stanice pro 12. patro" neboť na chlazení ražeb není možné použít stávající 

systém protože by tlaky v potrubí pro rozvod chladící kapaliny v ražbách byly okolo 46bar, 

což je nad možnosti chladičů RWK, tyto by zřejmě byly ihned nevratně zničeny. 
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5.4  Redukčně posilovací stanice pro 12. patro 

Koncepčně již byl zpracován technický návrh, který spočívá v následujícím 

řešení.: 

Využije se stávající měřící a regulační armatury z uzlu v odbočce směr 12. patro 

po  překopu .č. 01202, zároveň s možností datových přenosů, tím se ušetří investiční 

náklady na stanici. Řešení je nutné projednat s pracovníky firmy GASCONTROL, kteří 

tuto část systému navrhovali a provozují ho, aby se ověřily možnosti zejména kapacit 

přenášených dat a možnosti sdílení dat z čidel tlaků v potrubním systému. 

Pro redukci tlaku chladícího media v přívodní větvi se použije dvojice ventilů 

Göllner s redukčními poměry 1:2 a následně 1:5 - tím se tlak zredukuje na pracovní tlak 

cca  2-3 bar v místě za redukční stanicí. Stanice redukce bude umístěna v horní části 

překopu č. 01202, místo bude dopřesněno speciálním výpočtem, důležité je totiž výškové 

osazení redukční stanice na správnou kótu aby se tlak na 12 patře zredukoval na přijatelnou 

úroveň a zároveň se zbytečně nemařila energie, protože tuto bude třeba do systému opět 

vrátit čerpáním do protitlaku centrálního rozvodu 11. patra. 

Na vratné větvi musí být zbudována čerpací stanice, která vodu z 12. patra 

dostane zpět do systému. V případě její nerealizace po redukci ventily Göllnery by 

proudění ustalo, protože vodě byla odebrána energie. Výtlačnou výšku bude nutné stanovit 

dalším speciálním výpočtem, ve kterém je třeba zahrnout i tlakové ztráty na 12. patře         

v rozvodech budoucích porubů. Situace po instalaci čerpadel bude taková, že "celkovou 

návrhovou tlakovou ztrátu" patra nebude možné v budoucnu překročit. Systém rozvodů 12. 

patra bude tedy nutné projektovat velmi pečlivě.  Osazení zvyšovací stanice na správnou 

kótu bude opět klíčové.  Vlastní stanici bude tvořit dvojice čerpadel s uzavíracími 

armaturami před a za čerpadly. Předpokládá se výkon Q = 2 x 20 = 40 l.s
-1

 s tím, že jedno 

čerpadlo bude zásobovat jeden porub a 1-2 ražby, druhé by pak bylo provozováno 

v případě dobývání 2 porubů na 12. patře  současně. 2 čerpadlo bude jako záložní prvního 

čerpadla a provoz čerpadel by se střídal. 
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Toto řešení je koncepčně zdánlivě jednoduché - redukce ventily Göllnery a zpětné 

čerpání, jenže je nutné počítat s tím, že během roku se značně mění potřeby chlazení a tím 

i tlaky v systému. Čerpadla jsou strojní zařízení s neměnnou Q-H výkonovou křivkou. 

Systém tedy bude nutné řídit od čidel tlaku servo-ventilem na 11. patře, to bude vyžadovat 

lokální řídící počítač a návrh správného algoritmu řízení. Algoritmus řízení navrhnu ve 

spolupráci s techniky fa Gascontrol na základě možností stávajícího systému ASŘTP. 

Vzhledem k tomu, že v systému se vyskytují dva tlaky - statický pokud je CK 

vypnuta a dynamický, pokud je CK v chodu je nutné zajistit aby se na 12. patře 

nevyskytnul neredukovaný tlak 11. patra. Řešení musí být nedílnou součástí koncepce 

redukčně posilovací stanice!  Současné technické provozní zkušenosti ukazují, že ventily 

Göllner úplně netěsní (stačí drobná mechanická usazenina na styčné ploše), proto musí být 

rozvod 12. patra chráněn při vypnutí CK dvojicí pojišťovacích ventilů. Do systému řízení 

bude instalován blok kontroly průtoků, který bude sledovat, zda nedošlo k rozpojení 

potrubí pod 11. patrem a z tohoto důvodu k možnému zatápění dolu. 

 

Výše popsané řešení nahrazuje instalaci Siemagu na 12. patře, s kterým bylo při 

započetí výstavby CK počítáno. Toto řešení je investičně řádově o desítky miliónů levnější 

než by bylo budování nové komory SIEMAG na 12 patře.  Ale i toto řešení má svou 

nevýhodu - oproti Siemagu je jí vyšší provozní spotřeba elektrické energie o cca 100 kW. 

Klimatizační rozvody na 12. patře je nutné realizovat v dimenzi DN 150, to platí    

i v ražbách č.113411 a č.113410A. 

 

 

  



Tadeusz Kristen: Návrh řešení větrání a klimatizace 

 

Ostrava 2015 Stránka 37 

6 BEZPEČNOSTNÍ KRITERIA A ZAJIŠŤUJÍCÍ 

OPATŘENÍ 

 

Bezpečnost a hygiena práce v hornictví musí být nedílnou součástí výrobního 

procesu a musí řešit konkrétní problematiku, vyplývající z charakteru jednotlivých 

činností. Mezi nejzávažnější problémy, které musíme řešit, se řadí otázky mechanického  

a elektrického rizika, rizika plynných škodlivin (jedovatých, výbušných) v důlním ovzduší, 

rizika prašnosti jako škodliviny lidského zdraví, rizika výbušnosti uhelného prachu, rizika 

požárů, rizika hluku a vibrací, ale také řada dalších nepříznivých faktorů, jako nepříznivé 

mikroklimatické podmínky, nedostatečné osvětlení, otázky hygieny stravování, 

problematika pracovních ochranných oděvů, pomůcek a další. [10] 

6.1     Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a bezpečnost provozu  

Pro udělení první pomoci budou potřebné zdravotní pomůcky k dispozici              

v blízkosti pracovišť. Operativní havarijní plán bude vypracován současně                          

s technologickými postupy jednotlivých ražeb.  

6.2  Základní opatření proti nebezpečí výbuchu plynů a prachu 

V předmětných důlních dílech budou provedena veškerá opatření proti výbuchu 

plynů a prachu v souladu s vyhláškou ČBÚ v Praze č. 22/1989 Sb., vyhláškou ČBÚ           

v Praze č. 10/1994 Sb., a rozhodnutím OBÚ spis. zn. S 0300/2008.  

Protivýbuchové uzávěry budou postaveny ve smyslu 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. V celém průběhu přípravných ražeb pro poruby č. 11 3431,  

č.11 3432,č. 11 3433 a č. 11 3434 ve 34. sloji v 11. kře bude důsledně dbáno na těsnost 

lutnových tahů. 
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Při ražbách důlních děl pro přípravu výše uvedených porubů bude uhelný prach 

zneškodňován mlžnými děly, umístěnými v jednotlivém přípravném důlním díle při 

provádění případné trhací práce. Na všech přesypech pásových a hřeblových dopravníků 

budou umístěny postřiky. 

6.3  Základní opatření proti nebezpečí záparu 

Soubor protizáparových opatření pro jednotlivé ražby bude stanoven 

v samostatných projektech prevence samovznícení uhlí schválenými závodním dolu 

Důlního závodu 1, které budou součástí technologických postupů jednotlivých ražeb. Druh 

výztuže bude stanoven v  technologickém postupu jednotlivé ražby. Případné vícevýlomy 

ve stropě jednotlivých důlních děl během jejich ražeb budou zakládány inertním 

materiálem. Během ražeb bude prováděno kontinuální měření CO. Umístění čidel bude 

stanoveno v technologických postupech pro předmětná důlní díla. 

V místech stanovených vyhláškou ČBÚ v Praze č. 22/1989 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, směrnicí č. 41/2014 ze dne 7.3.2014 výkonného ředitele OKD, a.s.     

a dle platného příkazu ZD budou rozmístěny hasicí prostředky. 

V projektech elektroinstalace bude uvedeno umístění čidel na zjišťování 

koncentrací CO a CH4 dle vyhlášky ČBÚ v Praze č. 22/89 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů a vyhlášky ČBÚ v Praze č. 165/2002 Sb., ve znění vyhlášky ČBÚ v Praze           

č. 56/2007 Sb. Sledování měření bude vyvedeno na stanoviště stálé inspekční služby. 

K zajištění odběru požární vody bude potrubí důlního požárního vodovodu 

opatřeno odbočkami a hydranty pro napojení požárních hadic (vyhláška ČBÚ v Praze       

č. 2/1994 Sb.).            
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6.4  Základní opatření proti nebezpečí průvalů vod a bahnin 

Rozhodnutím OBÚ v Ostravě č.j. 7742/1989-149 Ing.P/Ml byly všechny doly 

OKR zařazeny do kategorie dolů s nebezpečím průvalů vod a bahnin. 

Během otvírkových a přípravných ražeb bezprostřední nebezpečí průvalu vod       

a bahnin nehrozí.   

Důlní závod 1, lokalita Karviná je zařazen mezi doly bez nebezpečí průtrží hornin, 

uhlí a plynů. 

6.5  Základní opatření proti nebezpečí důlních otřesů 

Dle ustanovení § 73 odstavec 2 vyhlášky ČBÚ v Praze č. 22/1989 Sb., a na 

základě rozhodnutí OBÚ č. 7377/1989-515-Ing. Mk/Ml-70 ze dne 20.12.1989 je Důlní 

závod 1, lokalita Karviná (bývalé Doly  ČSA, Doubrava  a Lazy) zařazen do kategorie dolů 

s nebezpečím důlních otřesů. 

Ve smyslu § 4 vyhlášky ČBÚ č. 659/2004 Sb. ze dne 17.12.2004 je část horského 

masivu, ve kterém budou vedena plánovaná důlní díla, považována za nebezpečnou otřesy. 

Příprava porubů č. 11 3431, č. 11 3432, č. 11 3433 a č. 11 3434 je obsahem 

aktualizace dlouhodobé koncepce hornické činnosti  na léta 2014 – 2016 (dále jen DKHČ) 

na Důlním závodě 1, Karviná, která byla odborně posouzena a doporučena Green Gas, 

DPB a.s. pod evid. č. 4-05-1609 ze dne 3.2.2015. Ve smyslu § 8, odst. 3 vyhlášky ČBÚ      

v Praze č. 659/2004 Sb., byla tato aktualizace DKHČ vzata na vědomí dopisem OBÚ zn. 

SBS 04160/2015/OBÚ-05 ze dne 16.2.2015 bez nařízených opatření.   

 



Tadeusz Kristen: Návrh řešení větrání a klimatizace 

 

Ostrava 2015 Stránka 40 

6.6  Základní opatření proti nebezpečí ionizujícího záření 

Rubanina z přípravných ražeb pro poruby č. 11 3431, č. 11 3432, č. 11 3433         

a č. 11 3434 bude vedena do centrálního zásobníku č. 1 (ohradník centrálních jam ČSA 2, 

3 a Jan), kde jsou hladiny těživa sledovány pomocí ultrazvukového zařízení, případně se 

zdroji ionizujícího záření. Tyto zdroje jsou instalovány na základě zákona č. 18/1997 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů, který byl na podmínky Důlního závodu 1, Karviná 

zapracován do Příkazu č. 9/2013 ředitele. 

6.7   Základní opatření proti nebezpečí jiných jevů 

Součástí jednotlivých technologických projektů pro přípravné ražby pro poruby   

č. 11 3431, č. 11 3432, č. 11 3433 a č. 11 3434 bude zařazení průvodních hornin z hlediska 

zapálení metanovzdušné směsi v souladu se Směrnicí č. 41/2014 ze dne 7.3.2014 

výkonného ředitele OKD,a.s. 

6.8  Odvodňování 

Pro jímání vody budou dle potřeby instalována v nejnižších bodech během 

přípravných ražeb pro poruby č. 11 3431, č. 11 3432, č. 11 3433 a č. 11 3434 čerpadla 

s patřičnou kapacitou. Odpadní technologická voda bude pomocí odpadního potrubí 

odváděna důlními díly z úrovně 12. patra na 11. patro do čerpací stanice. Z čerpací stanice 

11. patra bude důlní voda přečerpávána do hlavní čerpací stanice, nacházející se v náraží 9. 

patra a odtud jámou Jan na povrch. 

Ve všech výše uvedených důlních dílech na základě jejich prostorového uložení 

budou instalovány v místech, kde hrozí nebezpečí zatopení celého průřezu díla, 

automatická zařízení pro signalizaci zvýšení hladiny vody s vyvedením sledování na 

pracoviště stálé inspekční služby. Tato místa budou stanovena v technologickém projektu  

a uvedena v technologickém postupu. Na povrchu bude důlní voda odváděna se souhlasem 

podniku pro provoz a využití vodních toků - Povodí Odry do Karvinského  potoka. 
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ZÁVĚR 

Tato diplomová práce se zabývá návrhem řešení větrání a klimatizace 34. sloje 

11. kry, na Důlním závodě 1 lokalitě Karviná, jenž se nachází v dobývacím prostoru 

Karviná - Doly 1. 

 Vzhledem k zadanému rozsahu závěrečné práce jsem se při návrhu zaměřil na 

celkovou rozfárávku 34. sloje a dále jsem podrobněji zpracoval návrh na obfárání prvního 

bloku, konkrétně porubu č. 11 3431 s kompletním výpočtem větrání a to jak ve fázi 

příprav, tak pro fázi dobývání. 

Podle zásad pro vypracování diplomové práce jsem postupně zpracovával 

jednotlivé dílčí kapitoly.   

V kapitole 1 jsem popisoval geologickou stavbu, úložní poměry a tektoniku, 

hydrogeologické poměry dobývacího prostoru Karviná – Doly 1, dále geologickou, 

stratografickou, petrografickou a hydrogeologickou charakteristiku předmětné sloje. 

V kapitole 2 a 3 jsem se zabýval detailním návrhem přípravy a dobývání porubu 

č. 11 3431.  Popisoval jsem způsob ražení jednotlivých chodeb, způsob dobývání 

připraveného porubu, navržení technologie ražení a technologie dobývání .  

Větrání při ražení chodeb porubu a jeho dobývání je popsáno v kapitole 4.          

V této kapitole jsem popsal způsob větrání ražeb separátním větráním sacím, v případě 

ražení výdušné chodby č. 11 3431 a také separátním větráním kombinovaným, v případě 

ražení úvodní chodby č. 11 3431 a prorážky 11 3431. Dále jsem podrobně popsal návrh 

systému větrání pro porub 11 3431 a pomocí programu NetzCAD jsem provedl propočet 

větrní sítě dolu. 

V páté kapitole se zabývám návrhem řešení klimatizace  pomocí programu TPCL 

a podrobně popisuji hydrotechnický model sítě klimatizačního zařízení. 
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V kapitole č. 6 řeším bezpečnostní kriteria a zajišťující opatření jako 

protiotřesová opatření, protizáparová opatření a ostatní opatření, která vyplývají                

z hornické činnosti.  

Při zpracování diplomové práce jsem vycházel z poznatků získaných během 

studia na VŠB – TU v Ostravě , z vlastní praxe a z informací získaných od pracovníků 

Důlního závodu 1. 

Závěrem bych chtěl poděkovat především vedoucímu diplomové práce            

Ing. Petru Urbanovi Ph.D. konzultantovi Ing. Pavlovi Molnárimu (vedoucí větrání)         

a Ing. Petru Křístkovi (projektant větrání) a dalším pracovníkům DZ 1 lokality Karviná, 

kteří mi vyšli vstříc při zpracování této diplomové práce. 
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