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Anotace 
 
 
Bakalářská práce je tématicky zaměřena na dobývání zbytkových pilířů na ostravsko-
karvinských dolech. Na Dole Paskov jsou zbytkové pilíře dobývány využitím metody 
dobývání dlouhými širokoprůměrovými vrty. V současné době jsou pilíře dobývány 
vrtacím strojem VS-SEAL-625 P2. Tato práce se zabývá nasazením stroje VS-SEAL-625 
P2 v podmínkách uhelné sloje č. B4 (112) na lokalitě Chlebovice. 
 
 
 
Klíčová slova: Důl Paskov, dlouhé širokoprůměrové vrty, geologické podmínky, větrání, 
                         bezpečnost práce 
 
 
 
 
 
 
Summary 
 
 
The remain pillars mining on the Ostrava-Karviná Mines is the main topic of this work. On 
the Paskov Mine the remain pillars are mining by method of the long and large-diameter 
holes with using drilling machine VS-SEAL-625 P2 in the recent time. The mine operation 
proposal of VS-SEAL-625 P2 machine utilization in the conditions of coal seam No. B4 
(112) on the locality Chlebovice is suggested in this work. 
 
 
 
Key words: Paskov Mine, long and large-diameter holes, geological conditions, 
                     ventilation, safety of work 
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Lucie Martínková: Dobývání zbytkových pilířů na Dole Paskov

1. Úvod

Tato  bakalářská  práce  se  zabývá  dlouhodobým  problémem  dobývání  zbytkových 

uhelných pilířů v OKR.

První  pokusy  o  řešení  této  problematiky  probíhaly  již  od  70.  let  minulého  století. 

Zpravidla spočívaly v  provádění dlouhých velkoprůměrových vrtů, vrtaných v uhelných 

slojích (zejména tzv. „prorážkové vrty“). Tyto byly prováděny pomocí speciálních vrtných 

technologií,  a to s odlišnými konstrukcemi – jednovřetenová nebo dvouvřetenová ruská 

souprava  BGA –  4V  nebo  dvouvřetenová  souprava  Turmag  P600,  sestrojená  v  rámci 

VVUÚ Radvanice. Tyto pokusy se však potkávaly stále se stejným a v rámci OKR tehdy 

zřejmě  neřešitelným  problémem  –  udržením  vrtu  v přímém  směru  vrtání  a  rovněž  s 

variabilitou  vývoje  a  úložních  poměrů  slojí.  Dobývání  zbytkových  pilířů  bylo  v OKR 

koncepčně řešeno v rámci státního úkolu P10-125-406 za účasti OKD, VVUÚ a dalších 

organizací.  Docílená řešení však nepřinesly jednoznačné výsledky a tak bylo od dalšího 

výzkumu v té době upuštěno.

Další  oživení  problematiky těžby uhlí  širokoprůměrovými  vrty přišlo  až na počátku 

třetího tisíciletí, a to v roce 2004. Tehdy byl realizací úkolu pověřen Důl Paskov. V rámci 

toho byla v květnu 2006 uskutečněna cesta na Ukrajinu kde byla již delší dobu vyvinuta a 

úspěšně  provozována  technologie  reprezentovaná  soupravou  BŠK-2DM.  Jednání  se 

zúčastnili jak specialisté v oborech vrtání, bezpečnosti a geologie tak zástupci firem, které 

se následně podílely na výrobě a nasazení stroje v podmínkách OKD, a. s.

V současné době je vrtný stroj VS-SEAL-625 P2 nasazen v rámci zkušebního provozu 

v podmínkách Dolu Paskov, a to na lokalitě ve sloji 22b (080) na Staříči II. Vzhledem 

k tomu, že tam již probíhá vyvrtávání posledních komor, jsou připravovány lokality pro 

nasazení stroje ve sloji B4 (112) na lokalitě Chlebovice. Analýza geologických, báňsko-

technických  a  ekonomických  podmínek  nasazení  vrtného  stroje  VS-SEAL-625  P2  je 

tématem této bakalářské práce.
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2. Technologie vyvrtávání, vrtné stroje BShK-2DM a VS-SEAL-625 P2 a 

podmínky jejich nasazení

2.1. Technologie vyvrtávání uhelných pilířů

Vyvrtávání  komor v uhelném pilíři  lze  chápat  jako doplňkovou těžbu,  resp.  těžební 

metodu v podmínkách OKD, a.s. doposud neodsouhlasenou. Často byla tato technologie 

vnímána  i  jako  preventivní  nástroj  k  eliminaci  přídatných  napětí.  K  tomu  bylo  nutné 

vyrobit poměrně silné a málo poruchové stroje, jejichž konstrukce a funkční vybavení by 

vedly  k  úspěšnému  a  ekonomicky  přínosnému  vyvrtávání  uhelné  hmoty,  současně  za 

dodržení přísných bezpečnostních pravidel. Pro představu jak tato technologie pracuje je 

níže sestaveno schéma vlastního technologického celku na pracovišti  a  v samostatných 

podkapitolách jsou vrtné stroje a podmínky jejich nasazení popsány.

Schématický postup technologie vyvrtávání (na příkladu BShK-2DM):

1. ustavení stroje

1.1. základnou rámu do roviny počvy uhelné sloje

1.2. fixace do boků důlního díla přes podkladky pomocí 4 hydraulických válců

2. zavrtání korunek a prvního modulu 

3. přidávání jednotlivých šneků

3.1. příprava modulu na skládce (pozor L a P šneky) do nosiče

3.2. odpojení kolony od stroje

3.2.1. ruční uvolnění zámku ventilačního potrubí

3.2.2. hydraulicky uvolnění zámků L a P šneků

3.2.3. pojezd suportu stroje do spodní polohy

3.3. doprava modulu ze skládky do prostoru mezi kolonou ve vrtu a suportem

3.4. spuštění modulu do osy vrtů

3.5. nasazení modulu na čepy a spojení ventilačního potrubí

3.6. odjezd zvedacího zařízení mimo prostor soupravy

3.7. posun  suportu  směrem  ke  koloně  ve  vrtu  a  jeho  navedení  na  3  osy  (L, 
ventilační, P)

3.8. dotlačení suportem a aretace zámku ventilačního potrubí

4. vlastní vrtání:

4.1. spuštění foukacího větrání

4.2. spuštění vodní clony na ústí vrtu nebo ve vrtu
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4.3. spuštění odtěžení (hřeblový dopravník pod vrtnou soupravou)

4.4. spuštění rotace a suportu, odvrtání délky šneků

4.5. vyčištění vrtů od uhelné hmoty rotací

4.6. zastavení vodní clony nebo postřiku hlavy ve vrtu

4.7. zastavení foukacího větrání

4.8. zastavení odtěžení

5. opakování postupu 3.

2.2. Vrtací stroj BShK-2DM

Elektrohydraulická souprava je určena pro vyvrtávání uhlí paralelními skupinami vrtů.. 

Souprava BShK-2DM realizuje vývrty vždy z konkrétního postavení kolmo na osu třídy. 

Následně je nutno celý komplex posunout po třídě na další postavení, tj. na vzdálenost šíře 

vývrtů + šíře celíku (v daném případě se jednalo o 1905 mm + 900 mm). Vývrt je veden 

spřaženími  třemi  rozpojovacími  orgány  (nebyly  dostupné  prohlídce)  umístěnými  vedle 

sebe  v rovině  shodné  se  slednou  třídou.  V konkrétním  případě  se  jednalo  o  nasazení 

korunek o průměru 625 mm s celkovou šířkou zabírky cca 1900 mm. Krajní vrtné korunky 

jsou  poháněny  přímo  přes  šnekové  soutyčí  od  dvou  pohonných  jednotek  o  celkovém 

příkonu 235 kW. Střední korunka je poháněna prostřednictvím převodu od pravé korunky. 

Vrtné kolony šnekových tyčí o jednotlivých délkách 1,5 m mají opačný směr šneků. Na 

pravé straně jsou instalovány pravé tyče a na levé jsou levé šnekové tyče. Středem sestavy 

šnekových kolon je vedeno potrubí  pro foukací ovětrávání  „čelby“.  Levý šnek,  větrací 

potrubí  a  pravý  šnek  tvoří 

modul  pro  přidávávání  a 

ubírání.  Tento  modul  kolony 

je  připravován  mimo 

soupravu  a  pomocí  vozíku  a 

el. kočky dopraven po ZD do 

místa  nad  vrtnou  soupravu. 

Celý  modul  je  spuštěn  do 

prostoru suportu stroje a ručně 

naveden  do  tří  os  u  stroje  a 

posunem stroje při současném 

navádění  až  do  spojení 
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s kolonami ve vrtu. Každý čtvrtý modul je vybaven spojovacími brýlemi, které zajišťují 

paralelní  vedení  dvojice  šneků  a  současně  zvyšují  tuhost  soutyčí.  Spoje  jednotlivých 

šnekových tyčí jsou řešeny pomocí pružinových půlkulatých čepů, které jsou  z těla matky 

uvolňovány  automaticky  pomocí  hydraulických  přítlačných  čelistí.  Přenos  kroutícího 

momentu je zajištěn prostřednictvím zámků tvořených třemi zuby.

Stroj  BShK-2DM  byl  nasazen  na  Dole  Dobropolje  (Ukrajina)  od  r.  2000,  je 

modernizovaný  na  základě  úprav  jejichž  potřeba  vyplynula  z provozních  testů  staršího 

typu. V oblasti, ve které je stroj nasazen, je dobývána sloj o mocnosti 67 cm. Vrtná hlava 

je  osazena  vrtnými  korunkami  Ø 625 mm (s  možností  Ø 725 a  825 mm).  Maximální 

dosažená délka vývrtů činila 93 m. Optimální vrtaná délka vrtů je 80 m při denní produkci 

150 t ve čtyřsměnném cyklu. 

Obr.2: BShK-2DM na výrobní lince závodu Malyshevo v Charkově. Foto: archiv.

Vrtná souprava byla na místě obsluhována 5 pracovníky (3 jako obsluha soupravy, 2 

příprava a doprava vrtného nářadí, zejména pro přidávání šnekových vrtných tyčí). Větrání 
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vrtu je zajištěno elektrickým ventilátorem Ø 500 mm a flexibilními lutnami, je spouštěno 

pouze při vrtání.  Směřování vrtu je prováděno měřicky,  dle výpovědi obsluhy také „od 

oka“. Maximální zjištěná koncentrace CH4 u ústí vrtu byla 0,5 %. Třída je větrána PVP, cca 

1 000 m3min-1.

Odtěžení hřeblovým dopravníkem pod ústím vrtné komory, dále přes pásový dopravník 

do velkoprostorových vozů.  Prašnost  je  eliminována  zkrápěním  z  vrtných korunek za 

chodu a zkrápěním ústí vrtu při těžbě (perforovaná trubka).

Třída,  kde je  stroj  nasazen,  je  vyražena  v lichoběžníkovém tvaru.  To zajišťuje  min. 

světlost  díla  18 m2.  Je vyražena  kombajnovou technologií  a pouze za účelem nasazení 

BShK-2DM. Strop je zajištěn 4 metrovou TH-rovinou á  1 m,  která  je přisvorníkována 

čtyřmi Fe-svorníky,  paženo sítem s okem 10 x 10 cm. Každé 2 metry je stropní rovina 

podepřena dřevěnými stojinami v bocích díla. Boky díla jsou ponechány volné, pouze sloj 

je á 0,8 m zajišťována jedním nebo dvěma dřevěnými svorníky. Vývrty mají šířku cca 1,9 

m a po ukončení těžby jsou uzavírány kulákoslínovou hrází o mocnosti 1 m. Ponechané 

pilíře mezi jednotlivými vrty jsou od 0,2 do 1,5 metru. K průniku vrtů do stařin dochází 

zřídka. Vrtána byla pouze dovrchní 

pilířová strana (odzkoušené rozpětí 

úklonu vrtu je od + 23º do - 15º).

Předmětem nasazení  stroje  byla 

rovněž  třída  vyražená  v profilu 

K12,  ražená  pomocí  trhací  práce. 

Na  této  třídě  byl  stroj  nasazen 

prvně.  Odvrtáno  bylo  cca  300 

metrů  dovrchní  strany,  šířka 

ponechaných  pilířů  činila  1-2 

metry. Při ústí vrtaných komor byly 

patrné  značné  stropní  deformace, 

které  podmínila  technologie  ražby 

pomocí TP. V některých případech muselo být ústí vrtané komory zabudované do hloubky 

několika m v LB-profilech.
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Obr.3: Idealizovaný profil kombajnové ražby, lokalita 

nasazení BShK-2DM v roce 2006 na Dole Dobropolje.
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2.3. Vrtací stroj VS-SEAL-625 P2

Vrtací stroj VS-SEAL-625 P2 je přepracovanou verzí B

rám  stroje  zůstává  nezměněn.  Elektrické  a  hydraulick

přepracováno,  viz  „Návod  k používání  vrtacího  stroje  V

K podstatným  změnám  vůči  ukrajinskému  předchůdci  

vybavení – délka jednotlivých šnekových segmentů je sn

na  nepoměrně  menší  manipulační  prostor  stroje  (od

bezpečnostní  parametry  stroje  byly  značně  uzpůsobeny

k průtržím uhlí a plynu a pro sloje s minimálně pětinás

CH4/t). Z těchto důvodů bylo přistoupeno ke konstrukci

hlavy stroje na čelbě vývrtu a zároveň při ústí komory a 

jak na čele vrtu, tak při ústí komory vrtu. Bližší údaje o

získat ve výše uvedeném Návodu…, na který odkazuji, d

dobývání.

Obr.4: Vyvrtávání uhlí vrtacím strojem na lokalitě Staříč II. D

Filák.

2009
ShK-2DM. přičemž konstrukční 

é  vybavení  stroje  je  kompletně 

S-SEAL-625  P1,P2“  z r. 2007. 

stroj  dostál  i  na  mechanickém 

ížena na 1.075 m, a to s ohledem 

 světlosti  díla  12  m2).  Dále  i 

 k vrtání  ve  slojích  náchylných 

obnou plynodajností  (60-100 m3 

 přímého vodního postřiku vrtné 

k instalaci metanoměrných čidel, 

 technickém vybavení stroje lze 

ále v kapitole Návrh technologie 

obývka 080 7242/1 J, 2008. Foto: P. 
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K poměrně  významným  změnám  patří  i  posun  stroje  v ose  důlního  díla,  který  je 

prováděn na lyžině stroje a pomocí vrátků. Také měřické ustavení stroje se opírá o instalaci 

tzv. měřické hodiny. Likvidace vyvrtaných komor probíhala uzavřením těsným peřením, 

které musí být po odvrtání všech vrtů na pracovišti nahrazeno cemento-popílkovou hrází.

Vrtací stroj byl v podmínkách Dolu Paskov, závodu Staříč poprvé nasazen na lokalitě 

Staříč II ve sloji 22b (080), viz příloha č.1. Podmínkou výběru byly přirozeně následující 

faktory:  průchozí  větrní  proud,  dostupnost  lokality  nasazení  od  jámy,  přijatelné  úložní 

poměry a mocnost sloje, minimální nebo žádná přítomnost tektoniky a absence přídatných 

napětí od dříve vydobytých porubů apod.
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3. Ekonomické vyhodnocení provozu VS-SEAL-625 P2 ve sloji 22b (080)

První  nasazení  vrtacího  stroje  VS-SEAL-625  P2  v oblasti  sloje  22b  (080)  bylo 

z pohledu ekonomiky významně ovlivněno zejména tím, že stroj byl nasazen ve zkušebním 

provozu a délka vývrtů v jednotlivých dobývkách byla limitována podmínkami v povolení 

hornické činnosti OBÚ v Ostravě. Tím se významně snížila možná těžba a tím i výnosy 

v dobývkách 080 7242/1 S1 a S2.

V propočtu  ekonomiky  se  rovněž  nepříznivě  promítla  rozsáhlá  asanace  třídy  080 

7242/1,  která  spočívala  zejména  v přibírce  počvy  až  do  hloubky  1.5  m.  Přesto  byla 

ekonomika prvního nasazení v součtu všech tří dobývek rentabilní, viz tabulka níže.

Tabulka 1: Ekonomické vyhodnocení provozu VS-SEAL-625 P2 ve sloji 22b (080)

         

 VRTNÁ SOUPRAVA SEAL - 625 P2 V BLOKU č. 080 7242/1 S1  
tuny     1536 t   
výnosy     3 730.94 ,- tis Kč 2 429.00 Kč/t
náklady     4 009.24 ,- tis Kč 2 610.19 Kč/t

rozdíl     -278.00 ,- tis Kč -180.99 Kč/t
  
  
         

 VRTNÁ SOUPRAVA SEAL - 625 P2 V BLOKU č. 080 7242/1 S2  
tuny     1364 t   
výnosy     3 313.16 ,- tis Kč 2 429.00 Kč/t
náklady     3 726.47 ,- tis Kč 2 732.01 Kč/t

rozdíl     -413.31 ,- tis Kč -303.01 Kč/t
  
  
         

 VRTNÁ SOUPRAVA SEAL - 625 P2 V BLOKU č. 080 7242/1 J  
tuny     2722 t   
výnosy     6 611.74 ,- tis Kč 2 429.00 Kč/t
náklady     5 798.32 ,- tis Kč 2 130.17 Kč/t

rozdíl     813.41 ,- tis Kč 298.83 Kč/t
  
  
  

SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ     
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CELKOVÁ TĚŽBA    5622 t  

CELKOVÉ VÝNOSY    
13 

655.84 ,- tis Kč  

CELKOVÉ NÁKLADY    
13 

534.03 ,- tis Kč  
EKONOMICKÝ EFEKT    121.80 ,- tis Kč  
EKONOMICKÝ EFEKT NA 1 TUNU SUROVINY 21.67 ,-Kč/t  
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4. Báňsko-technická charakteristika sloje B4 (112) v zájmové oblasti

Sloj  112  (B4)  stratigraficky  náleží  do  spodní  části  hrušovských  vrstev  ostravského 

souvrství. Generel směru vrstev je SSV-JJZ. Úklony sloje se pohybují od 5° ve východní 

části zájmové oblasti do 20°-25° v západní části. Na jižní a západní straně je projektovaná 

zbytková plocha omezena tektonickým pásmem poklesového charakteru (tzv. severojižní 

porucha)  o amplitudě  cca 150 m.  Na východní straně je oblast  limitována vydobytými 

prostory porubu č. 112 795 a na severní je vymezena rovinou překopu č. 2344. V severní 

části  bloku lze očekávat štěpení sloje na dvě lávky,  které mohou mít nebilanční vývoj. 

Mocnost sloje je v projektované oblasti velmi variabilní a pohybuje se v rozmezí od 45 cm 

do 130 cm. Pro dobývaní sloje jsou vytipovány úseky s mocností sloje nad 70 cm.

Bezprostřední nadloží sloje B4 (112) tvoří vrstva tmavě šedého prachovce o mocnosti 0 

až 2 metry, následuje lavice kompaktního jemnozrnného pískovce o mocnosti v rozpětí 8-

15  m a  dále  je  usazen  tmavošedý  prachovec  o  mocnosti  od  3  do  6  metrů  v němž  je 

zakořeněna sloj B5 (115). Problematicky může působit absence nadložního prachovce nad 

slojí  a  výskytem pískovců v jejím přímém nadloží.  To bývá spojeno s možnými vtisky 

pískovců do sloje a snížením dobývané mocnosti pod technologické minimum.

Podloží sloje B4 (112) reprezentuje vrstva tmavošedého prachovce s rostlinnými zbytky 

o mocnosti  do jednoho metru,  dále  vrstva tmavošedého prachovce o mocnosti  1,0 m a 

vrstva jemnozrnného pískovce o mocnosti kolem 10 m.

Předmětná  oblast  je  částečně  tlakově  ovlivněna  přídatným  napětím  z vydobytých 

prostor porubu č. 112 795. Projektovaná oblast je částečně neúčinně nadrubána poruby ve 

sloji 145 (B14). Vydobyté prostory ve sloji 145 (B14) jsou vzdáleny cca 105 m.

Strukturně-tektonické  poměry  jsou v předmětné  oblasti  poměrně  stabilní  (příloha  3). 

V předmětné oblasti nebyl zaznamenán výskyt výrazných tektonických pásem s výjimkou 

oblastí s výskytem drobné slojové tektoniky.
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Obr.5: Geologický profil těžní třídy 112 5440 v rozpětí st.150 – 200 m, pravý pilířový bok reprezentuje 

dobývku 112 795e. Geologická dokumentace ODMG Dolu Paskov.
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Jednotlivé  dobývky  ve  sloji  se  nacházejí  v ploše  geologických  bloků  č.  6  a  č.  50. 

Zásoby v ploše geologického bloku č. 6. sou zařazeny v kategorii  C2 -  vyhledané, druh 

nebilanční-volné a o průměrné mocnosti 90 cm. Zásoby v ploše geologického bloku č. 50 a 

jsou zařazeny v kategorii C2 – vyhledané, druh podlimitní-volné s průměrnou mocností 88 

cm. Jedná se o zbytkové zásoby,  nevyužitelné klasickou dobývací metodou.  Netradiční 

vydobytí  těchto  zásob,  a  to  zejména  z pohledu  výborných  kvalitativních  koksovacích 

vlastností uhlí, se v tomto případě přímo nabízí.

Konfigurace připraveného klasického porubu 112 796 s ohledem na fázové štěpení sloje 

neumožňuje využití klasické metody dobývání stěnovým porubem na řízený zával. Proto 

bylo přistoupeno k využití  těžební metody vyvrtávání  širokoprůměrovými vrty,  která je 

přiblížena v následující kapitole.
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5. Návrh technologie dobývání s využitím vrtacího stroje

V rámci  oblasti  nasazení  je  připraveno  celkem  5  dobývek  č.  112 795 a,  112 795 b, 

112 795 c,  112 795 d,  112 795 e pro těžbu  uhlí  vyvrtáváním uhelné  hmoty  (příloha  2). 

Projektované  dobývky č.  112 795 a,  112 795 b,  112 795 c,  112 795 d,  112 795 e budou 

dobývány  v rámci  zkušebního  provozu  nové  neodsouhlasené  dobývací  metody, 

vyvrtáváním širokoprůměrovými vrty z těžní třídy. Toto je vyvoláno snahou o maximální 

využití uhelných zásob ve zbytkových pilířích nevhodných k vytěžení metodou stěnování. 

Zkušební provoz nové neodsouhlasené dobývací metody byl povolen Rozhodnutím OBÚ 

v Ostravě zn. 1543/2006-511/15-Ing.Le/Ml ze dne 28. 3. 2006.

Vyvrtávání  bude  prováděno  z těžních  tříd  č.  112  5440,  112  5442  a  112  7431/1. 

Velikosti  jednotlivých  vyvrtávaných  vývrtů  jsou:  šířka  cca  1,9 m,  výška  cca  0,625 m 

(0,725 m),  délka do 80 m.  Jednotlivé vývrty jsou vzájemně odděleny uhelnými  pilíři  o 

velikosti min. 2,0 m. Šířka ponechaných pilířů mezi vyuhlenými vývrty bude dimenzována 

tak, aby jejich únosnost zamezila předčasnému drcení ponechaného pilíře a zavalení právě 

vyuhlovaného  a  nevyztužovaného  vývrtu. Velikost  těchto  pilířů  bude  také  navrhována 

v závislosti  na předpokládaných délkách jednotlivých vývrtů tak,  aby nedošlo ke kolizi 

čeleb  jednotlivých  vrtů.  Dobývání  bude  probíhat  bez  vyztužování  vývrtů.  Po  vyuhlení 

budou jednotlivé vývrty uzavírány nejprve těsně peřením, později budou ústí vydobytých 

vývrtů výbuchu-vzdorně uzavřeny sádrovou hrazí.

Dobývky (komory) budou vyuhlovány nestacionárním dobývacím strojem VS-SEAL-

625 P2,  určeným pro  komplexní  rozpojování.  Vyvrtávání  bude  realizováno  pomocí  tří 

korunek o průměru 625 mm. Rozpojování uhelného pilíře bude prováděno strojně (pevnost 

uhlí  12–18  MPa).  Vynášení  a  nakládání  rozpojeného  uhlí  z vývrtů  na  dopravník  je 

prováděno pomocí vrtných soutyčí vrtacího ústrojí.

Vrtací stroj VS-SEAL-625 P2 je opatřen spirálovým vrtacím ústrojím se dvěmi vrtacími 

hlavami o průměru 725 mm a jednou o průměru 625 mm osazenými rozpojovacími noži. 

Za vrtacími hlavami následuje převodový díl s převodovkou pohonů vrtacích hlav, tvořící s 

vrtacími hlavami jeden celek, a dále sekce řízení, sloužící ke korekci směru vrtání. Za ní 

následuje přechodová sekce a dále jednotlivé vrtací sekce s vloženými opěrnými vrtacími 

sekcemi (každá pátá vrtací sekce je opěrná).
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Obr.6: Vývrt uzavřený těsným peřením. Dobývka 080 7242/1 J, 2008. Foto: P. Filák. 

Jednotlivé liniové vrtací sekce jsou tvořeny středním vodícím dílem a dvěmi vrtnými 

spirálovými  tyčemi  o  průměru  480mm,  pomocí  nichž  je  prováděno vynášení  rubaniny 

z vývrtu a jsou poháněny vrtací hlavy. Sekce opěrná obsahuje, oproti liniové vrtací sekci, 

navíc  dvě  vodící  objímky,  které  jsou  pevně  spojeny  se  středním  vodícím  dílem  a 

zabezpečují stálou rozteč vrtných spirálových tyčí.

Stoupání  šroubovice  a  směr  otáčení  spirálových  tyčí  je  dvouchodé,  k vynášení  uhlí 

z čela  vrtu slouží  pouze levý šnek.  Tím je zabezpečeno,  že  pravá část  světlého profilu 

komory je prosta těživa a slouží k odvodu větrů z čela dobývaného důlního díla. Střední 

liniový vodící díl pro vedení spirálových tyčí je opatřen větracím potrubím sloužícím pro 

přívod potřebného množství větrů foukacího větrání čela vývrtu a chráničem, ve kterém 

jsou umístěny účelové rozvody stlačeného vzduchu, vody a odebírání ovzduší z čela vývrtu 

v místě rozpojování.
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Obr.7: Vývrt uzavřený výbuchuvzdornou sádrovou hrází. Dobývka 080 7242/1 J, 2008. Foto: P. Filák.

Přidávání a zasouvání do vrtů (odebírání a vysouvání z vrtů) jednotlivých vrtacích sekcí 

je  zajišťováno  posunovacím  a  zvedacím  zařízením  tvořícím  s vrtacím  strojem  celek. 

Jednotlivé vrtací sekce jsou skladovány v unašečích zavěšených na vozících závěsné dráhy 

ZD-24A nebo uskladněny na počvě díla. K manipulaci s nimi na technologické trati ZD-

24A je použit manipulační tahač typu MT 24.

Vrtací stroj VS-SEAL-625 P2 tvoří spolu s ovládacím pultem a energovlakem sestavu, 

která  je  po  těžní  třídě  přesouvána  smykem  po  počvě  pomocí  tažného  mechanizmu. 

Samotný  vrtací  stroj  je,  mimo  vlastní  vrtací  a  pohonné  části,  vybaven  také  rámem s  

rozpěrnými  hydraulickým válci  zajišťujícími,  jednak polohu stroje v  důlním díle,  tak i 

kotvení stroje o bok těžní třídy při vlastním vrtání. Rám stroje stojí na lyžinách, kterými se 

opírá o počvu. Po nich je přesouván smykem v důlním díle. K přesouvání stroje na těžní 

třídě dobývek slouží překládací zařízení řady PZP (PZF).
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6. Návrh větrání a degazace dobývek

Větrání těžní třídy jednotlivých dobývek bude průchodním větrním proudem. Větrání 

dobývaných důlních děl (vývrtů) bude nepřetržité separátní foukací. V rámci této práce je 

zpracováno  větrání  dobývky  č. 112 795 e.  Větrání  dobývek  č.  112 795 a,  112 795 b, 

112 795 c, 112 795 d bude, vzhledem k rozlehlosti projektované oblasti sloje 112 (B4) a 

možným  změnám  ve  vedení  důlních  větrů,  řešeno  samostatným  projektem  větrání  a 

degazace.

Projektované dobývky ve  sloji  B4 (112).  se  nachází  ve větrní  oblasti  výdušné  jámy 

č. III/5. Větrání dobývek je plánováno v jedné fázi a bude probíhat v rámci SVO sloje B4 

(112).

V projektované  oblasti  sloje  B4  (112)  bude  probíhat  současně  s dobýváním  ražení 

důlních děl pro přípravu porubních bloků ve sloji B4 (112) a ve sloji B7 (121).

Projektovaný  stav  větrání  je  znázorněn  na  izometrickém  a  kanonickém  větrním 

schématu – viz přílohy č.4 a 5.

6.1. Větry přiváděné k dobývce

Budou vedeny do oblasti od vtažné jámy č. III/6 – 3. patro (uzlový bod č. 703) ochozy 

vtažné jámy č. III/6 a dále překopy č. 2034/0, 2034/1a, 2034 a 2436 k odbočce se třídou č. 

112 7430 (uzlový bod č. 705), kde bude začátek SVO 112 a SVO 145 708/24a. Z uzlového 

bodu č. 705 bude úvodní větrní proud veden třídami č. 112 7430, 112 7432, 112 5430, 112 

7432/1, 112 7432/2 k odbočce se třídou č. 112 5440 (uzlový bod č. 711), kde se oddělí 

zkratová  část  úvodního  větrního  proudu  vedená  díly  č.  112  7432/2,  112  5442,  2344 

k odbočce se třídou č.  084 7344 (uzlový bod č.  767),  kde se připojí  ke zkratové části 

spojeného úvodního proudu proudícího od jámy č. III/6 z úrovně 4. patra. Z uzlového bodu 

č. 711 bude úvodní větrní proud veden třídou č. 112 5440 k dobývce č. 112 795 e.

6.2. Výdušné větry

Z vývrtů dobývky proudí důlními díly č. 112 5440, 112 7431, 112 5430, 112 5430/1 

k odbočce s překopem č. 2334 (uzlový bod č. 772) na úrovni 3. patra, kde bude konec 

SVO 112.  Z uzlového  bodu  č.  772  bude  dále  spojený  výdušný  větrní  proud  veden 

překopem č. 2334 do uzlového bodu č. 715 na překopu č. 2032. Z uzlového bodu č. 715 
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bude  dále  spojený  výdušný  větrní  proud  veden  překopy  č.  2032,  2032/0,  2330/1  do 

výdušné jámy č. III/5 na úrovni 3. patra (uzlový bod č. 800).

6.3. Prognóza plynodajnosti v dobývce č. 112 795 e (vývrty o délce do 80 m)

Výpočet  prognózy  plynodajnosti  je  proveden  pro  dobývku  č.  112 795 e,  ve  které 

vzhledem k délce vývrtů do 80 m předpokládáme nejnepříznivější podmínky s ohledem na 

vývin CH4 v projektované oblasti sloje B4 (112).

Výpočet těžby z jednoho vývrtu: T (t) = m.l.š.γu = 0,725 m . 80 m . 2,075 m . 1,35 t.m-3 

=162,47 t.

Ze získaných údajů z dosavadního dobývání zbytkových pilířů  ve sloji  22b (080) je 

zřejmé, že nejvyšší denní těžba z dobývky je 101,545 t (odpovídá délce vývrtu 50 m).

Dle prognózy plynodajnosti (na základě vyhodnocení těžby v porubech č. 112 794 a č. 

112 795) dobývky je  hodnota základní  plynodajnosti  PDz(101,545)–objem  CH4  z dobývané 

sloje při těžbě 101,545 t z jednoho vývrtu předpokládána ve výši 1530 m3 CH4 . 24 h–1.

Plynodajnost dobývky je odvislá od plynodajnosti jediného dobývaného vývrtu, ostatní 

vydobyté vývrty jsou uzavřeny.

Tabulka 2: Stanovení minimálního množství větrů foukacího větrání

Výpočet koncentrace metanu na těžní třídě č. 112 5440 za dobývkou
c = c1 + Ex/(14,4 * Q c) = (PDz - (PDz * η))/(14,4 * Qc)

Symbol Jednotka Hodnota
Těžba z jednoho vývrtu t.24 h-1 102
η – Účinnost degazace % 0
PDz(101,545) – Plynodajnost m3 CH4.24 h-1 1 530.00

Qc – množství větrů jdoucí těžní třídou dobývky m3.min-1 684
c – koncentrace CH4 na těžní třídě za dobývkou % 0.36
c1 - koncentrace CH4 na těžní třídě před dobývkou % 0.20

c = 0.36
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Stanovení čísla vrstvení
s = (24 * v2/(c * S1/2))1/3

Symbol Jednotka Hodnota
s – číslo vrstvení
v – rychlost větrů m.s-1 0.90
c – koncentrace metanu % 0.36
S – průřez důlního díla m2 12.7

s = 2.48
s > 2   nebezpečí vzniku tvorby metanových vrstev nehrozí

Minimální potřebná rychlost větrů
v = (1/3 * c * S1/2)1/2

Symbol Jednotka Hodnota
S – průřez důlního díla m2 12.7

v = 0.65
v<0,90m.s‾¹(rychlost projektovaná), nebude docházet k tvorbě metanových vrstev

Stanovení minimálního množství větrů foukacího větrání pro snížení 

koncentrace metanu v dobývaném vývrtu na přípustnou mez

Qmin = 100*PDz(101,545) / (c - c1)  
Symbol Jednotka Hodnota

PDz (101,545) – exhalace CH4 při těžbě 101,545 t z vývrtu za 24h m3 CH4.s-1 0,0117
c1 – koncentrace CH4 v PVP na těžní třídě před dobývkou % 0,2
c – přípustná koncentrace metanu v dobývaném vývrtu % 0,95

Qmin – minimální potřebné množství větrů m3 . s-1 1,56
Qmin= 1,56 m3.s-1

Minimální potřebné množství větrů pro odvětrání dobývaného vývrtu je 1,56 m3. s-1. 

Garantované dodávané množství větrů ventilátorem větrání VPAK 500 je 3,4 m3. s-1, což je 

více než vypočtené minimální potřebné množství pro odvětrání vývrtu.

Projektovaná rychlost větrů na výdušné části třídy č. 112 5440 je 0,90 m.s-1, což je více 

než požadovaná, při které ještě nebude docházet k tvorbě metanových vrstev. V případě 

překročení  povolených  hodnot  koncentrací  CH4 bude  snížení  koncentrace  provedeno 

snížením denní těžby.

2009 18



Lucie Martínková: Dobývání zbytkových pilířů na Dole Paskov

6.4. Degazace

Degazace je projektována z důvodu provozu nové neodsouhlasené dobývací  metody. 

Z dosavadních  zkušeností  ze  sloje  080  (22b)  je  pravděpodobné,  že  nebude  používána. 

Projektována je  z důvodu možnosti  bezpečného řešení  v případě  výskytu  anomálních  – 

zvýšených exhalací CH4.

Degazace  vydobytých  vývrtů  ve  sloji  112 (B4)  bude,  v případě  potřeby,  prováděna 

odsáváním  stařinného  ovzduší  za  uzavíracími  hrázemi  vývrtů  (případně  za  větrními 

uzávěrami), účelovým potrubím DN 50. Účelové potrubí bude vkládáno do každé větrní 

uzávěry a následně uzavírací hráze.

Pro řešení degazace oblasti dobývek ve sloji B4 (112) je využito poznatků ze sloje 22b 

(080). V dobývce č. 080 7242/1 S1 byla projektována degazace vydobytých vývrtů v délce 

25 m, nebyla však prováděna.  Taktéž v dobývce č.  080 7242/1 J degazace vydobytých 

vývrtů  délky 48 m,  taktéž  nebyla  prováděna.  Stařinné  ovzduší  za  uzavíracími  hrázemi 

vývrtů  nemělo  dostatečnou  koncentraci  CH4 k účinnému  provádění  degazace.  Z těchto 

důvodů předpokládám obdobné podmínky v dobývání zbytkových ploch ve sloji 112 (B4).

Rovněž degazační  vrt  z  předpolí  dobývky č.  080 7242/1 S1 (z  tř.  080 5244)  nebyl 

účinný. Proto navrhuji, že dobývky ve sloji B4 (112) nebudou degazovány degazačními 

vrty,  pouze v případě  nutnosti  bude degazace  doplněna  degazačními  vrty,  které  budou 

vrtány ze tříd č. 112 5440 a č. 112 5442 do nadloží sloje (rozmístění vrtů bude provedeno 

dle konkrétních podmínek). Potrubní řád (DN 150 ) pro odvádění metanu bude instalován 

dle schématu plynovodní sítě (příloha č. 7.).

Napojeny na degazační systém budou uzavírací hráze vývrtů (případně větrní uzávěry), 

které  budou vykazovat  koncentraci  a  plynodajnost  umožňující  degazování  v  souladu s 

Vyhláškou ČBÚ č. 72/2002 Sb. v platném znění. Odběr vzorků plynové směsi v souladu s 

§11 Vyhlášky č. 72/2002 ČBÚ o důlní degazaci bude prováděn po dobu provozu dobývek 

č. 112 795 a, 112 795 b, 112 795 c, 112 795 d, 112 795 e.

Měření objemového průtoku a tlaku plynové směsi a odebírání plynové směsi a jejich 

rozbory na oxid uhličitý, metan, kyslík a oxid uhelnatý v plynovodech se bude provádět po 

dobu provozu dobývek 1x a 1x týdně v případě degazování vydobytých prostor. Umístění 

měřící clony bude na třídách č. 112 5440 a č. 112 5442.
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7. Bezpečnostní prvky

Nasazení vrtacího stroje  VS-SEAL-625 P2 v podmínkách Dolu Paskov, závodu Staříč 

s sebou přináší přirozeně řadu problematických témat v oblasti bezpečnosti provozu stroje 

a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

V kapitole větrání a degazace dobývek, resp. vývrtů byla zhodnocena plynodajnost sloje 

a  stanovena  potřebná  kapacita  větrání  jak  pracoviště  tak  realizovaného  vývrtu.  Dále 

rozpracované podkapitoly se zabývají eliminací rizik z hlediska výbuchu plynů a uhelného 

prachu  a  průtrží  uhlí  a  plynů.  Dále  také  průvalům  vod  a  bahnin,  samovznícení  uhlí, 

ionizujícího záření a důlních otřesů.

7.1. Opatření proti výbuchu plynů a prachu

Z hlediska protivýbuchové prevence budou postaveny potřebné protivýbuchové uzávěry 

a  zařízení  pro  izolaci  větrních  proudů.  Tyto  zařízení  budou  provedeny  v  souladu  s 

Vyhláškami ČBÚ č. 22/1989 Sb., 4/1994 Sb. a 10/1992 Sb.

Stálá  kontrola  koncentrace  CH4 a  CO kontinuálními  analyzátory bude prováděna  ve 

smyslu ustanovení  § 109a Vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb. Rozmístění  jednotlivých čidel 

bude  uvedeno  v  provozní  dokumentaci  pracoviště,  stroje  a  vyznačeno  v  mapové  části 

havarijního plánu. Koncentrace CH4 bude kontinuálně měřena přímo ve vývrtu za řeznými 

orgány vrtného stroje a u ústí vývrtu. Obě čidla pro kontinuální měření CH4  tvoří součást 

dodávky stroje, při zjištěné koncentraci CH4 nad povolenou mez dojde k blokování chodu 

stroje.

Dle výpočtu větrání dosáhnou maximální koncentrace metanu na těžní třídě č. 112 5440 

za dobývkami 0,36 %.

Stálá  přibírka  průvodních  hornin  nebude  prováděna.  V případech  kdy,  vlivem 

tektonické poruchy či stlaku sloje, nebo dojde-li k zahnutí  řezného orgánu mimo uhelnou 

sloj,  bude prováděna  přibírka  průvodních  hornin,  dojde  ke  zvýšení  odběru  proudu pro 

pohon  otáčení  spirálových  soutyčí.  Toto  trvalé  zvýšení  odběru  elektrického  proudu  je 

signalizováno kontrolkou a ukazatelem odběru proudu na ovládacím pultu stroje. Strojník 

dobývacího  stroje  má  za  povinnost  okamžitě  přerušit  posuv  vrtací  kolony,  musí 

povytáhnout  kolonu  z vývrtu  a  musí  provést  vertikální  opravu  směru  vrtání,  korekcí 

rozpojovacího  orgánu,  dle  postupu  uvedeném  v návodu  k používání  vrtacího  stroje. 
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V případě, že i po několikeré korekci směru bude docházet k přibírce průvodních hornin 

bude vrtání zastaveno a přistoupí se k odvrtávání nového vývrtu v dobývce.

Ochrana  před  zapálením metanovzdušné  směsi  v dobývaném vývrtu  je  zabezpečená 

nepřetržitým ovětráváním vývrtu a zkrápěním čela vývrtu v místě rozpojování horniny. 

Zkrápění  je  zabezpečeno  třemi  tryskami  umístěnými  v bezprostřední  blízkosti  vrtacích 

korunek  s průtokem  3 x 10 l/min.  Ovětrávání  vývrtu  je  prováděno  foukacím  větráním, 

potřebné množství větrů je přiváděno k čelu dobývaného vývrtu pomocí větracího potrubí, 

tvořícího součást středního vodícího dílu šnekového vrtacího ústrojí. Pro zvýšení účinnosti 

a intenzity ovětrávání pracovního prostoru vrtacích korunek - čela vývrtů, jsou na řídící 

sekci  umístěny  dvě  vzduchové  trysky  a  vyústění  větracích  otvorů  je  osazeno 

usměrňovacími  výustky.  Vrtací  stroj  je opatřen kontrolním systémem čidel  zajištujícím 

okamžité blokování chodu vrtacího stroje bez postřiku, při zvýšení koncentrace CH4 nad 

povolenou mez či při poruše foukacího větrání.

7.2. Ochrana proti průtržím uhlí a plynu

Sloj č. B4 (112) je ve 3. důlním poli dobývacího prostoru Staříč zařazena do 1. stupně 

nebezpečí PUP. Chodby a poruby v předmětné oblasti sloje B4 (112) byly zařazeny v 1. 

stupni nebezpečí PUP.

V rámci prognózy PUP budou realizovány a vyhodnoceny speciální dlouhé prognózní 

vrty  (dále  SDPV) v každé  dobývce.  Vyhodnocení  SDPV provede  specializovaná  firma 

Green Gas DPB, a.s. I v případě, že výsledky měření v SDPV budou příznivé a dle platné 

legislativy mohou předurčovat  zařazení  uvedených pracovišť do stupně „bez nebezpečí 

průtrží uhlí a plynu“, budou výše uvedené dobývky ve sloji B4 (112) zařazeny do 2. stupně 

nebezpečí průtrží uhlí a plynu.

V souladu s Rozhodnutím OBÚ v Ostravě č.j. 3895/2002, čl. 7 odst. 5 a v souladu se 

stanovisky  OKD,  DPB  Paskov,  a.s.  ,,Posouzení  dobývání  uhlí  dlouhými 

širokoprůměrovými vrty - Důl Paskov“ je prognóza a prevence PUP řešena samostatně v 

Projektu protiprůtržové prognózy a prevence.

Na ochranu pracovníků před  účinky případné  průtrže  uhlí  a  plynů,  musí  být  každý 

pracovník vybaven izolačním sebezáchranným přístrojem a prokazatelně seznámen s jeho 

užíváním.
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Prevence  proti  vzniku  PUP  bude  prováděna  metodou  vysokotlakého  skupinového 

zavlažování uhelného pilíře dlouhými zavlažovacími vrty technologií Green Gas DPB,a.s.. 

Tyto vrty musí mít předstih minimálně 50 m před posledním vydobytým vývrtem a budou 

vrtány z přilehlé třídy č. 112 5440 pro dobývku č. 112 795 e, ze třídy č. 112 5442 pro 

dobývky  č. 112 795 c,  112 795  d,  ze  třídy  č.  112  7431/1  pro  dobývky  č.  112 795  a, 

112 795 b.

Rozteč vrtů pro  skupinové zavlažování v blocích č. 112 795 a, 112 795 b, 112 795 c, 

112 795 d, 112 795 e  bude maximálně 10 m. Délka vrtů v bloku č.112 795 e bude 50 m a 

80 m,  v blocích  č.  112 795 a,  112 795 d bude  40 m,  v bloku č.  112 795 c  bude 55 m, 

v bloku č. 112 7795 b bude 50m.  Vrty pro zavlažování budou mít průměr od 45 mm do 

75 mm.

7.3. Průvaly vod a bahnin

V oblasti  plánovaných dobývek se v nadloží  nacházejí  vydobyté  prostory  porubů ve 

sloji  B14  (145).  Projektované  plochy  dobývek  č.  112 795 a,  112 795 b,  112 795 c, 

112 795 e jsou neúčinně nadrubány ve vzdálenosti cca 105 m. Dobývka č. 112 795 d není 

nadrubána.

Vzhledem  k situování  a  geometrii  plánovaných  ploch  dobývek  ve  sloji  112  (B4) 

nedojde  k přiblížení  ke  stařinám porubu  č.  112 795.  Délky  jednotlivých  dobývek  jsou 

projektovány s ohledem na splnění ustanovení Vyhlášky ČBÚ č. 415/1991 Sb.

Část  dobývek  č.  112 795 c,  112 795 d,  112 795 e  se  nachází  v  ochranném  pásmu 

důlních  vrtů  č. III-1147-02  a  č.  III-824-88,  vrty  byly  řádně  zlikvidovány  cementací, 

opatření  pro  vrtání  v  tomto  pásmu  budou  stanovena  v  technologickém  postupu  pro 

dobývání.

Rozhodnutím OBÚ v Ostravě zn. 3916/1994-60-Ing.H/Ml ze dne 28. 2.1995 byl závod 

Staříč, Dolu Paskov přeřazen do kategorie „ bez nebezpečí průvalu vod“.

Z výše uvedených skutečností průval vod do realizovaných dobývek nehrozí.

7.4. Samovznícení uhlí

Dlouhodobá  zkušenost  a  testy  na  těžených  slojích  vypovídají  o  skutečnosti,  že 

problematika samovznícení uhelných slojí na závodě Staříč nehrozí.
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7.5. Ionizující záření

Hodnoty ionizujícího záření byly naměřeny v uhlí – 48Bq/kg i v proplástku – 83 Bq/kg. 

Výsledné hodnoty jsou pod mezní hodnotou pro pobytové místnosti (120Bq/kg).

7.6. Důlní otřesy

Důl  Paskov je  dolem bez  nebezpečí  vzniku  důlních  otřesů.  S ohledem na  dobývání 

zbytkových  pilířů  je  však  potřebné  geomechanické  zhodnocení  situace  za  účelem 

determinace případných pilířů v mezním stavu napjatosti. Vyvrtávání v takových pilířích 

by mohlo následovat až po eliminaci napěťového stavu pomocí odlehčovacích vrtů Ø 115 

mm, zavlažení sloje, rozrušovací trhací práce ve sloji či bezvýlomové trhací práci v nadloží 

sloje.

7.7. Bezpečnost  a ochrana pracovníků

Proti zaústění vývrtu se nebude během vyuhlování dobývaného vývrtu nikdo z osádky 

zdržovat, pilíř v místě zaústění bude vhodným způsobem zapažen.

V době vyuhlování bude mít strojník obsluhující dobývací stroj sebezáchranný únikový 

přístroj  zavěšen  na těle  a  připravený k okamžitému použití  v  případě  potřeby.  Ostatní 

členové osádky budou v době vyuhlování vzdáleni minimálně 15 m v čerstvých  větrech od 

ústí  vrtů  a  budou  mít  na  těle  zavěšeny  sebezáchranné  únikové  přístroje.  V  případě 

nebezpečí (příznaky PUP a jiné plynové a geomechanické projevy) obsluha dobývacího 

stroje opustí prostor směrem proti čerstvým větrům, nebo se společně s osádkou ukryje v 

přetlakovém stanu, umístěném ve vzdálenosti do 30 m od dobývacího stroje, vždy však v 

čerstvých větrech před vyuhlovacími vývrty.

Tlačítko pro havarijní vypínání přívodu elektrické energie bude umístěno na stanovišti 

strojníka u ovládání stroje a druhé tlačítko bude umístěno u vchodu do přetlakového stanu.

Merkaptanová signalizace bude umístěna v čerstvých větrech ve vzdálenosti cca 75 m 

před dobývacím strojem a v případě havárie jej osádka dobývacího stroje ručně iniciuje.

Pro kontrolu koncentrace CH4  ve výdušných větrech z pracoviště bude na boku těžní 

třídy dobývky, ve výšce stropu dobývaného vývrtu umístěno metanoměrné čidlo a to ve 

vzdálenosti  maximálně  1m od místa  zaústění  dobývaného vývrtu,  ve směru  výdušného 

větrního proudu.

2009 23



Lucie Martínková: Dobývání zbytkových pilířů na Dole Paskov

Osvětlení  pracoviště  a  útěkových  cest  bude  provedeno  pomocí  vzduchových  lamp. 

Jedna lampa bude umístěna na pracovišti u dobývacího stroje, druhá lampa ve vzdálenosti 

cca 50-75m od dobývacího stroje. V případě změny úklonu či směru útěkové cesty bude 

druhé osvětlení umístěno v těchto místech.

Oblast důlních děl po směru výdušných větrů za postavením dobývacího stroje bude 

vymezena jako ohrožená oblast. Rozsah ohrožené oblasti včetně zajištění bezpečnosti při 

provozu  automatizované  dopravní  pásové  linky  bude  stanoven  závodním dolu  závodu 

Staříč. Na všech přístupech do ohrožené oblasti budou umístěny výstražná červená světla 

označující  zákaz  vstupu  (v  době  těžby  dobývacího  stroje  nebo  v  případě  zvýšené 

koncentrace  CH4  ve  výdušných  větrech  za  dobývkou)  a  tabule  upozorňující  na  zákaz 

vstupu v případě rozsvícených červených výstražných světel včetně pravidel pro vstup do 

ohrožené oblasti. V těchto místech budou instalovány rovněž telefonní přístroje.

Všichni pracovníci, vstupující do ohrožené oblasti nebo z ní odcházející jsou povinni se 

ohlásit  inspekční  službě,  která  povede jejich evidenci a je povinna zajistit, že nebude 

prováděna těžba v době, kdy se tito pracovníci nacházejí v ohrožené oblasti.
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8. Odtěžení rubaniny a doprava materiálu do oblasti

8.1. Odtěžení rubaniny

Odtěžení  uhlí  bude  prováděno  prostřednictvím  hřeblového  dopravníku,  který  bude 

položen na třídě sloužící jako základna vrtacího stroje. Hřeblový dopravník bude sypat na 

stávající odtěžení porubu 112 795.

Obr.8: Odtěžení hřeblovým dopravníkem. Dobývka 080 7242/1 J, 2008. Foto: P. Filák.

Z dobývky  č.  112 795 e  pomocí  hřeblového  dopravníku  a  pásových  dopravníků 

instalovaných na dílech č. 112 5440, 112 7432/2, 112 7432/1, 112 5430, 112 7432, 112 

7430 do vozové sýpy na překopu č. 2436 a dále vozy VPV 3,15 po překopech č. 2436, 

2034,  2034/0,  2032,  2032/1,  2032/3,  2032/4,  2032 a  2233 do skipového  zásobníku  na 

3. patře.  Z dobývek č.  112 795 c,  112 795 d pomocí  hřeblového dopravníku a pásových 

dopravníků instalovaných na dílech č. 112 5442, 112 7432/2, 112 7432/1, 112 5430, 112 

7432, 112 7430 do vozové sýpy na překopu č. 2436 a dále vozy VPV 3,15 po překopech 

č. 2436, 2034, 2034/0, 2032, 2032/1, 2032/3, 2032/4, 2032 a 2233 do skipového zásobníku 

na 3. patře.

2009 25



Lucie Martínková: Dobývání zbytkových pilířů na Dole Paskov

8.2. Doprava materiálu

Do oblasti dobývek ve sloji 112 (B4) bude prováděna po překopech 3. patra č. 2034/0, 

2034/1a, 2034, 2436 pomocí lokomotiv po kolejové trati k překladišti na překopu č. 2436. 

Z překladiště bude materiál dopravován po závěsné dráze ZD-24  dále díly č. 2436, 112 

7430,  112  7432,  112  5430,  112  7432/1,  112  7432/2,  112  5440  nebo  112  5442 

k jednotlivým dobývkám.

Do  oblasti  dobývek  ve  sloji  112  (B4)  bude  doprava  materiálu  prováděna  také  po 

překopech  4.  patra  č. 2044,  2344  pomocí  lokomotiv  po  kolejové  trati  k překladišti  na 

překopu č. 2344. Z překladiště bude materiál  dopravován po závěsné dráze ZD-24 dále 

díly č. 2344, 112 5442 k dobývkám nebo dále třídami č. 112 5442, 112 7432/2 a 112 5440 

k dobývkám.

Pro  dopravu  přidávaných  a  odebíraných  vrtacích  sekcí  bude  v blízkosti  dobývacího 

stroje na dílech č. 112 5440 a č. 112 5442 instalována také závěsná technologická trať ZD-

24.

Závěsné dráhy budou položeny a udržovány v souladu s Vyhláškou ČBÚ č.22/1989 Sb. 

a Instrukcí č.17 vydanou OKD, a.s. Ostrava.

Ve všech důlních dílech přilehlých k dobývkám a podél odtěžovací linky je instalován 

důlní  požární  vodovod DN 100, PN 40. Potrubí je vybaveno nástěnnými hydranty pro 

připojení požárních hadic. Předmětná oblast sloje, včetně přístupových cest, je zajištěna 

nehořlavou výztuží.
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9. Technicko – ekonomické zhodnocení návrhu dobývání

9.1. Technické podmínky nasazení

Vrtací stroj bude v rámci projektovaných dobývek nasazen v optimálních geologických 

i  báňsko-technických podmínkách.  Vyvrtávání  uhlí  bude realizováno vždy v příznivých 

úklonech sloje, a to jak při dovrchním, tak úpadním vrtání. Mocnost sloje bude minimálně 

v rámci  dobývek 112 795 c,  d,  e vždy větší  nebo rovna průměru nasazených korunek. 

Nivelety těžních tříd 112 5442 a 112 5440 z nichž bude vrtání realizováno budou upadat 

k SZ cca 5°, třída 112 7431/1 k ZSZ cca 9°, což vyhovuje pohybu stroje po těžní třídě.

Plynové poměry sloje B4 (112) budou příznivě ovlivněny poměrně rozsáhlou hornickou 

činností  ve  sloji  B14  (145).  Nelze  tudíž  očekávat  anomálie  v distribuci  plynné  fáze. 

Možnost výskyt PUP by tak měla být eliminována na minimum. Zkušenosti z dobývání 

stěnových porubů 112 794 a 112 795 o tom vypovídají naprosto dokonale. Při denní těžbě 

cca 1 000 tun nebylo nutno přistoupit k výjimce povolené koncentrace CH4 na 1.5 %.

Z pohledu výše uvedených podmínek lze oblast  sloje B4 (112) považovat  ve vztahu 

k nasazení  vrtacího  stroje  VS-SEAL-625 P2 za  ideální.  Z pohledu ekonomiky provozu 

stroje to podporuje i skutečnost, že v rámci těžních tříd není nutné provádět přibírku počvy 

či jiný typ asanace tříd.

9.2. Celková těžební kapacita oblasti

V této  kapitole  jsou  propočteny  těžební  kapacity  jednotlivých  dobývek,  přičemž  je 

předpokládáno,  že  vrty  budou realizovány  v projektované  délce.  Na celkovou  kapacitu 

oblasti  lze  přirozeně  nasadit  koeficient,  který  bude  výsledný  těžební  efekt  korigovat. 

S ohledem  na  zkušenosti  v oblasti  sloje  22b  (080)  bude  pro  výpočet  výnosů  použito 

koeficientu 0.84.

Pro výpočet těžební kapacity vývrtu budou použity následující parametry: délka vývrtu 

l, mocnost sloje ve vazbě průměr vrtné korunky Ø 0.725 m bude použita ve výši m = 0.8 

m, šířka vývrtu s = 2.1 m a měrná hmotnost uhlí γ = 1.364 t/m3. Kapacita ve vrtu pak činí 

Kvrt = l x s x m x γ.

1. dobývka 112 795a: rozměry 110 x 40 m, počet vrtů 28. Kapacita vývrtu: 91.66 t. 
Celková maximální kapacita dobývky činí 2 566 t.

2. dobývka 112 795b: rozměry 120 x 50 m, počet vrtů 30. Kapacita vývrtu: 114.58 t. 
Celková maximální kapacita dobývky činí 3 437 t.

2009 27



Lucie Martínková: Dobývání zbytkových pilířů na Dole Paskov

3. dobývka 112 795c: rozměry 120 x 55 m, počet vrtů 30. Kapacita vývrtu: 126.00 t. 
Celková maximální kapacita dobývky činí 3 780 t.

4. dobývka 112 795d: rozměry 140 x 55 m, počet vrtů 35. Kapacita vývrtu: 91.66 t. 
Celková maximální kapacita dobývky činí 3 208 t.

5. dobývka 112 795e: rozměry 150 x 80, počet vrtů 38 a 35 x 50 m, počet vrtů 9. 
Kapacita vývrtu: 183.32 t, resp. 114.58. Celková maximální kapacita dobývky činí 
8 000 t.

Celková kapacita oblasti činí 20 991 t, opravené na koeficient vytěžitelnosti 0.84 pak 17 

632  t.  Tato  skutečnost  již  může  konkurovat  původnímu  záměru  stěnového  dobývání 

porubu 112 796 o celkové kapacitě cca 30 000 t od jehož vybavení a následnému dobývání 

bylo upuštěno s ohledem na štěpení sloje v jeho sv. části.

9.3. Ekonomika projektu nasazení VS-SEAL-625 P2 v oblasti sloje B4 (112)

Nasazení  stroje  v  oblasti  je  alternativním řešením vůči  původnímu  záměru  dobývat 

porub 112 796. V tomto případě je otázkou zda v rámci ekonomiky projektu nasazení VS-

SEAL-625 P2 v oblasti sloje B4 (112) zahrnout i náklady na vyražení těžních tříd, které 

měly posloužit  jak porubu 112 796 tak propojení větrního okruhu ve sloji mezi 3. a 4. 

patrem.

Z uvedených důvodů, a rovněž z přihlédnutím k fixním nákladům, které nelze ve vztahu 

k tak malé oblasti přesně určit, bude pro celkové náklady uvažováno s částkou 1 900 Kč/t 

uhlí.  Tato  položka  reprezentuje  podnikové  náklady  na  jednu  tunu  vydobytého  uhlí. 

Problematiku nákladů zatíží odpisová sazba investice ve výši 3.6 miliónů Kč ročně, tj. cca 

200 Kč na tunu.  Celkové náklady na vydobytí  jedné tuny vyvrtáváním činí  2 100 Kč. 

Průměrná  výkupní  cena  uhlí  v roce  2008  činila  3  400  Kč.  Všechny  dobývky  budou 

dobývány v roce 2009.

Tabulka 3: Ekonomické zhodnocení nasazení VS-SEAL-625 P2 v oblasti sloje B4 (112)

Výnosy 17 362 x 3 400 Kč 59 030 800 Kč

Náklady 17 362 x 2 100 Kč 36 460 200 Kč

Ekonomický výsledek +22 570 600 Kč
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10. Závěr

Z provedeného  technicko-ekonomického zhodnocení vyplývá,  že nasazení stroje  VS-

SEAL-625 P2 v oblasti sloje B4 (112) je ekonomicky reálným projektem, který přinese 

kladný ekonomický výsledek ve výši téměř 23 miliónů korun a rovněž umožní vydobytí 

zbytkových zásob velmi kvalitního koksovatelného uhlí.  Efektivita záměru je podtržena 

zejména tím, že se jedná o prakticky nové, s výjimkou třídy č. 112 5440, nepoužité třídy. 

Z tohoto důvodu není nutná asanace tříd s časově náročnou a drahou přibírkou počvy tak 

jak tomu bylo při nasazení stroje VS-SEAL-625 P2 v oblasti sloje 22b (080). Tam se tyto 

práce  velmi  nepříznivě  promítly  do  celkové  ekonomiky  nasazení  a  ta  byla  na  hranici 

rentability.

Z pohledu báňské legislativy není metoda dobývání zbytkových pilířů pomocí dlouhých 

širokoprůměrových vrtů a rovněž i vrtací stroj VS-SEAL-625 P2 schváleny pro provoz na 

dolech  OKD,  a.s.  Jejich  provoz  na  Dole  Paskov  tak  stále  probíhá  jako  zkušební. 

V následujícím období  budou realizovány  kroky,  které  povedou ke  schválení  jak  nové 

dobývací metody tak vybraného důlního stroje státní báňskou správou.

Legalizace jak nové dobývací metody tak vrtacího stroje VS-SEAL-625 P2 v důlních 

provozech OKD, a.s. umožní vydobytí  uhelných zásob, jejichž exploatace by klasickým 

stěnovým dobývání byla jednoznačně nerentabilní. Zároveň také zpřístupňuje k vydobytí 

zásoby na vyšších patrech a jámových pilířích.
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