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Anotace 

 

Ve své  prací  se zabývám  návrhem přípravy a dobývání 24 sloje střední lávky v 11. kře 

závodu ČSA na Dole Karviná. V úvodní části  charakterizuji  důlně geologické podmínky 

 dobývacího prostoru Dolu ČSA. V další části práce se zabývám návrhem otvírky a přípravy 

sloje č. 24, střední lávka v 11. kře dobývacího prostoru ČSA, stanovením podmínek 

a navrţením vhodného razicího technologického vybavení pro výše uvedenou sloj, způsobem 

větráním a odtěţením z porubů. V další části práce se  zabývám ekonomickým hodnocením 

základních technicko-ekonomických ukazatelů dobývání a zhodnocení nákladů dobývání  pěti 

navrhovaných porubů  č.11 491, 11 492, 11 493, 11 494, 11 945. 

 

 

Annotation 

 

I consider proposal of  preparation and mining in the 24
th

 seam middle slice of the 11
th

 strata 

at plant ČSA, Mine Karviná in my diploma work. I describe mine geological condition 

geological block area ČSA plant in the introduction part. In the other part I describe 

suggestion of the plan and preparation the 24
th

 seam middle slice in 11th strata geological 

block area ČSA plant, fix conditionals and suggestion of suitable coin technological 

accomodation for this seam, procedure of ventilation and  a production transport system. 

The other part of my diploma I consider economic evaluation of basic technical-economic 

index for mining and evaluation costs of 5 suggestion longwall faces nr. 11 491, 11 492, 11 

493,  11 494, 11 945. 
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1. Úvod 

 Ve své práci se zabývám návrhem Přípravy a dobývání 24. sloje střední lávky        

v 11. kře závodu ČSA na Dole Karviná. V úvodní části charakterizuji důlně geologické 

podmínky dobývacího prostoru závodu ČSA. V další části práce se zabývám návrhem 

otvírky a přípravy střední lávky sloje č. 24 v 11. kře dobývacího prostoru ČSA, stanovením 

podmínek a navrţením vhodného razicího technologického vybavení pro výše uvedenou 

sloj, způsobem větrání a odtěţením z porubů. 

 V další části práce se zabývám ekonomickým hodnocením základních technicko-

ekonomických ukazatelů dobývání a zhodnocení nákladů dobývání pěti navrhovaných 

porubů č.11491, 11492, 11493, 11494, 11495. 

2. Obecná charakteristika závodu ČSA, Dolu Karviná 

 Nález uhlí v Karviné se dle dostupných záznamů datuje do roku 1776 v místě 

dnešního důlního pole závodu ČSA. První důlní propůjčky získal hraběcí rod Larisch-

Mönnichů jiţ v roce 1811. Příslušníci tohoto rodu pak vlastnili několik dolů, mezi jinými 

dnešní závod ČSA aţ do znárodnění v roce 1945. Po období kutacích prací a dobývání 

štolováním v roce 1859 začalo  hloubení jámy Karel a následně vznikla v roce 1860               

v Karlově těsné blízkosti jáma Jan. Důlní pole obou těchto závodů se skládalo z 20 

dvojitých, 25 jednoduchých důlních měr a 12 přebytků a tvořily ho propůjčky dřívějších 

menších šachtic s názvy František, Leo, Fridolin, Emilie, Válečná, Stará mašina a jiných    

v nejbliţším okruhu. Mocnost svrchních vrstev pokryvu činila 2,80–3,70 m. Jako výdušné 

slouţily jáma Jindřiška (Henrietta), zaloţená roku 1878 a výdušná Karel, zaloţená roku 

1859. Po různých významných organizačních změnách v historickém období 150 let, po 

spojení s Dolem Doubrava v roce 1995 a s Dolem Lazy v roce 2008 je bývalý komplex 

dolů Jan a Karel, dnešní závod ČSA Dolu Karviná posledním činným dolem ze všech 

bývalých Larischových závodů. Nachází se u silnice spojující Karvinou s Ostravou 25 

kilometrů severovýchodně od Ostravy v městské části Karviná-Doly, kde tvoří výraznou 

dominantu [1].   

 Pro Důl  Karviná byl rozhodnutím FMPE zn.31/1786/Ko/My/79 dne 1. října 1979 

stanoven dobývací prostor Karviná - Doly I. Tento dobývací prostor zasahuje do 
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katastrálních území: Karviná-Doly, Doubrava, Karviná-Staré Město, Karviná-Město, 

Karviná-Darkov, Dětmarovice a Koukolná. [1] 

3. Geologické poměry závodu ČSA, Dolu Karviná 

 Závod ČSA, Dolu Karviná dobývá loţisko kamenného černého uhlí svrchně 

karbonského stáří. Dobývací prostor se nachází ve východní části OKD, a.s. Plošný rozsah 

dobývacího prostoru závodu ČSA, Dolu Karviná je 842,85 ha. Produktivní plocha činí 

448,6 ha.  

 Tektonická členitost dobývacího prostoru je největší v celé karvinské pánvi. 

Územím procházejí základní tektonické poruchy v podobě několika desítek metrů širokých 

pásem. Tyto poruchy rozčleňují loţisko karvinského souvrství na celkem 16 ker. Hornické 

práce jsou zde vedeny ve značně sloţitých důlně-geologických podmínkách.  

 Hlavní tektonické poruchy směru severojižního (při postupu ze západu na 

východ) : Barborská porucha, Hlubinská porucha, Porucha Olše, Porucha Jana, Stonavská 

porucha a Albrechtická porucha. 

  Hlavní tektonické poruchy směru východozápadního (při postupu z jihu na 

sever) : Jindřišská porucha, Ţofinská porucha, Nepojmenovaná porucha, Eleonorská 

porucha, jiţní a severní větev Doubravského zlomu a Dětmarovická porucha. 

 Stratigraficky náleţí sloje k vrstvám doubravským (sloje č. 3-16), svrchním          

a spodním sušským (sloje č. 17-33) a k sedlovým vrstvám (sloje č. 34-40). Vrstvy jsou 

uloţeny subhorizontálně s úklonem k severu, ve směru západ-východ upadají směrem        

k východu a úklony se pohybují v obou směrech v rozmezí 0
0
 aţ 15

0
. 

 Pokryvný útvar v uvedeném dobývacím prostoru tvoří horniny kvartérní                 

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

horniny zde vystupovaly na povrch jako karbonské okno. Nejstarším členem kvartéru jsou 

sedimenty reprezentované hrubozrnnými písky a plochami štěrku a štěrkopísku. Mladším 

členem kvartéru jsou náplavné štěrkopísky a štěrky s častými polohami jílu ve svrchní části 

pokryvného útvaru. Nejmladší jsou eolitické usazeniny sprašových hlín. Tyto se vyskytují 

ojediněle v prohloubeninách. Terciér je tvořen miocénními sedimenty a jeho mocnost 

včetně detritu se pohybuje od 0 do 610 m. Nulová mocnost pokryvu je v oblasti centrálních 
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jam. Jiţním směrem se povrch karbonu pozvolna sniţuje a u jiţní demarkace dosahuje 

mocnost pokryvu 100-160 m. Severním směrem se povrch karbonu více svaţuje. Největší 

mocnosti dosahuje v severozápadním rohu dobývacího prostoru ve výmolu na Hlubinské 

poruše. 

 V dobývacím prostoru Dolu Karviná, závodu ČSA se vyskytují tři facie: 

 - facie hlubokovodní - šlírová, 

 - facie příbřeţní - psamitická, 

 - facie bazální - štěrkopísková. 

Z těchto facií převládá hlubokovodní šlírová facie zastoupená slínitými jíly aţ slíny             

s lasturnatým lomem. [1] 

 V současné době se připravují poruby, č. 11432 a č. 11433  ve 24. sloji, vrchní 

lávce 11. kře na závodě ČSA. Na východě je dotčená plocha ohraničena tektonickým 

pásmem poruchy Olše s doprovodnými tektonikami, na severu tektonickým pásmem 

Doubravské poruchy, respektive OBC detritu. Jiţní omezení je dáno ohradníkem základen. 

Sloj č. 24 vrchní lávky je v zájmové ploše uloţení subhorizontálního s generelním úklonem 

6
0
 k jihojihozápadu. V ploše porubů jsou předpokládány tektonické poruchy poklesového 

charakteru směru SV-JZ o velikosti skoku do 2,0 m. Průměrná mocnost sloje je ověřována 

a upřesňována při raţbě přípravných důlních děl. Dobývání probíhá převáţně                     

v geologickém bloku č.4, kde 24. sloj vrchní lávka dosahuje celkové mocnosti cca 276 cm 

a čisté mocnosti cca 260 cm. Ve vedlejších dotčených geologických blocích sloj č.24 

vrchní lávky dosahuje u bloku č. 5 celkovou mocnost cca 430 cm a čistou mocnost cca 358 

cm a u bloku č. 6 celkovou mocnost cca 266 cm a čistou mocnost cca 250 cm. Dobývání    

o průměrné celkové mocnosti 300 cm a čisté mocnosti 280 cm. Bezprostřední nadloţí sloje 

č. 24, vrchní lávka, je v dané ploše tvořeno cca 1,5 m mocnou polohou kořenového 

prachovce a dále vrstvou jemnozrnného pískovce o mocnosti cca 7 m. Dále následuje 

vrstva prachovce o mocnosti cca 2,5m aţ ke sloji č. 22 a č. 23, které jsou spojeny, místy 

ostrůvkovitě odděleny, vrstvou prachovce o mocnosti cca 1 m. Mezislojová vzdálenost 

mezi 22 a 24 slojí činí cca 13-20 m. Pevnost prachovce v nadloţí dosahuje cca 40 Mpa. 

Pevnost následujících pískovců dosahuje cca 50 MPa. Bezprostřední podloţí sloje č. 24, 

vrchní lávka, je tvořena cca 1m mocnou vrstvou černošedého jílovce, následují vrstvy 

prachovce, místy odděleny vrstvou jemnozrnného pískovce o mocnosti do 1,5 m. 
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Mezislojová vzdálenost mezi 24. slojí vrchní lávka a 24. slojí střední lavka činí cca  10 m, 

východně se sniţuje aţ na 3 m. Pevnost jílovce v podloţí se pohybuje kolem 25 MPa. 

Důlní díla připravující poruby ve 24. sloji vrchní lavky jsou vedena pod půdorysným 

průmětem budoucích výrubů nadloţní 22. sloje. 

4. Charakteristika sloje č. 24, střední lávka, kra č. 11  

 Geologická, stratigrafická, petrografická a hydrogeologická charakteristika 

výhradního loţiska. 

 Projektované poruby č. 11 491, č. 11 492, č.11 493, č. 11 494 a č. 11 495 se 

nacházejí ve 24. sloji, střední lávce (hol. č. 707), 11. kře závodu ČSA. (příloha č. 1) 

 Na východě je dotčená plocha ohraničena tektonickým pásmem poruchy Olše                    

s doprovodnými tektonikami, na severu tektonickým pásmem Doubravské poruchy. Jiţní 

omezení je dáno ohradníkem základen, na západě bude vývoj 24. sloje střední lávky 

předmětem dalšího průzkumu. Sloj č. 24 střední lávka, je v zájmové ploše uloţení 

subhorizontálního s generelním úklonem 6
0
 k jihojihozápadu. V ploše plánovaných porubů 

jsou předpokládány tektonické poruchy poklesového charakteru směru severovýchodně - 

jihozápadně o velikosti skoku do 2,0 m. Průměrná mocnost sloje bude ověřována               

a upřesňována při raţbě přípravných důlních děl. Dobývání bude probíhat v geologickém 

bloku č. 3, kde 24. sloj střední lávka dosahuje celkové mocnosti cca 200 cm a čisté 

mocnosti cca 190 cm. Dobývání je plánováno o průměrné celkové mocnosti 220 cm a čisté 

mocnosti 200 cm. Bezprostřední nadloţí sloje č. 24 střední lávky je v dané ploše tvořeno 

cca 0-13 m mocnou polohou kořenového prachovce s vrstvami jemnozrnného pískovce. 

Tato poloha tvoří proplástek mezi částečně vydobytou 24 slojí ve vrchní lávce a 24 sloji 

střední lávce, které se k jihu přibliţují, místy i propojují. Pevnost prachovce v nadloţí 

dosahuje cca 40 MPa. Bezprostřední podloţí sloje č. 24 střední lávky je tvořeno polohou 

kořenového prachovce. Pevnost prachovce v podloţí se pohybuje kolem 40 MPa. Důlní 

díla připravující poruby ve 24. sloji střední lávce jsou vedena pod půdorysným průmětem 

plánovaných výrubů nadloţní 24. sloje vrchní lávce. Prozkoumanost předmětné oblasti je 

především ve střední a východní části bloku. Západní část bude prozkoumána při přípravě 

bloků v nadloţní sloji. Sloţení průvodních hornin v dané oblasti je zřejmé z vrtu                 

č. K18 – 96. (příloha č. 2)  
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Vlastnosti uhlí: 

průměrná popelnatost   27,0 %  

obsah prchavé hořlaviny  31,7 % 

průměrná měrná hmotnost  1409 kg/m3  

obchodní skupina   Vd 

MKS     533 

průměrný obsah síry   0,46 % 

průměrný obsah fosforu  0,02 % 

index puchnutí   6,5 

Z hlediska hydrogeologie se u předmětné oblasti nepředpokládá zvodnění stařin v důsledku 

uloţení sloje. 

4.1. Stavy zásob dle posledního stavu prozkoumanosti. 

Zásoby jsou evidovány v geologickém bloku č. 3 jako bilanční volné. Tonáţ geologického 

bloku č.3 činí 2611 kilotun zásob geologických a 1659 kilotun zásob vytěţitelných. [1] 

4.2. Plánované změny zásob 

a) přírůstky, úbytky, převody, odpisy: 

Dle podmínek vyuţitelnosti pro hodnocení uhelných zásob pro OKD,a.s., Důl Karviná 

schválených rozhodnutím OKD a.s. pod č.j. IMGE/04/772 ze dne 26.1.2004 se předkládá 

vydobytí 24. sloje střední lávky na plnou mocnost o průměrné celkové mocnosti 220 cm    

a průměrné čisté mocnosti 200 cm. 

Budou vytvořeny čtyři nové geologické bloky č. 31, č. 32, č. 33 a č. 34, které budou 

zařazeny jako nebilanční volné. Důvodem vytvoření nových geologických bloků, podle 

podmínek vyuţitelnosti, je přibliţování se vrchní a střední lávky sloje směrem k jihu a tím 

zhoršení parametrů sloje. Dalším důvodem je paralelní přiblíţení se k významným 

tektonickým poruchám t.j. na východě porucha “Olše”, na jihu “Doubravský zlom” a na 

západě “Hlubinská porucha”. Celková tonáţ dotčených zásob v geologickém bloku č.3 
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tedy bude činit 1746 kilotun. z toho bude vydobyto 1301 kilotun. Součet ztrát                     

z geologického bloku č.3 pak činí 444 kilotun. [1] 

b) výrubnost a znečištění: 

Úbytky těţbou T 

Porub č. 11 491 

Plocha     112 176 m
2 

Tonáţ     112 176 x 2,0 x 1,409 = 316 kilotun 

ztráta severně porubu   Zp1 = 44 kilotun 

ztráta jiţně porubu   Zp2 = 14 kilotun 

Porub č. 11 492 

plocha     112 289 m
2
 

tonáţ     112 289 x 2,0 x 1,409 =316 kilotun 

ztráta severně porubu   Zp3 = 36 kilotun 

ztráta mezi poruby 11491 a 11492 Zp4 = 47 kilotun 

ztráta jiţně porubu   Zp5 = 29 kilotun 

Porub č. 11 493 

plocha     106 636 m
2
 

tonáţ     106 636 x 2,0 x 1,409 = 301 kilotun 

ztráta severně porubu   Zp6 = 12 kilotun 

ztráta mezi poruby 11492 a 11493 Zp7 = 9 kilotun 

ztráta jiţně porubu   Zp8 = 61 kilotun 

ztráta severozápadně porubu  Zp9 = 11 kilotun 

 

Porub č.11 494  

plocha     64 800 m
2
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tonáţ     64 800 x 2,0 x 1,409 = 183 kilotun 

ztráta severně porubu   Zp10 = 14 kilotun 

ztráta mezi poruby 11493 a 11494 Zp11 = 6 kilotun 

ztráta jiţně porubu   Zp12 = 32 kilotun 

Porub č.11 495 

Plocha     66 063 m
2
 

Tonáţ     66 063 x 2,0 x 1,409 = 186 kilotun 

ztráta severně porubu   Zp13 = 13 kilotun 

ztráta mezi poruby 11494 a 11495 Zp14 = 5 kilotun 

ztráta jiţně porubu   Zp15 = 34 kilotun 

ztráta západně porubu   Zp16 = 77 kilotun 

těţba celkem    T= 1302 kilotun 

ztráty plošné celkem   Zp =444 kilotun 

ztráty technologické   Zt=0 kilotun 

odpisy     O =0 kilotun 

Výrubnost V je počítána z geologických bloků č. 3 

Celkem dotčené zásoby:  1746 kilotun 

Úbytek těţbou:   1302 kilotun 

Ztráty plošné:    444 kilotun 

 

Výrubnost V 

%4,74
04441302

1001302100












ZtZpT

T
V        (1) 

Rovnice 1 Výrubnost  z geologických bloků č. 3 
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c) konečný stav zásob K v bloku č.3 

    00044413024108  OZtZpTCK     (2) 

Rovnice 2 konečný stav zásob v bloku č.3 

 

4.3. Rozčlenění zásob dle připravenosti k dobývání 

 V ploše navrhovaných porubů není v době tohoto rozčlenění zahájena příprava 

zásob. 

 

4.4. Podmínky využitelnosti zásob, jejich výpočet a množství 

 vytěžitelných zásob v dotčené části ložiska. 

 Návrh vychází z podmínek vyuţitelnosti pro hodnocení uhelných zásob pro 

OKD,a.s., Důl ČSA schválených rozhodnutím OKD,a.s. pod č.j. IMGE/04/772 ze dne 

26.1.2004. [2] 

Vyuţitelnost Vy dle výpočtu zásob: 

%4,74
004441302

1001302100












OZtZpT

T
Vy      (3) 

Rovnice 3 Využitelnost dle výpočtu zásob 

    

5. Projekt otvírky a přípravy  

 Při zpracování návrhu projektu otvírky a přípravy porubů č. 11491, 11492, 11493, 

11494 a č. 11495 ve 24. sloji střední lávce v 11. kře v důlním poli závodu ČSA, Dolu 

Karviná byla respektována ustanovení § 6, odstavce 2c) vyhlášky ČBÚ č.104/1988 Sb. [3]                 

ve znění pozdějších předpisů a podmínek uvedených v rozhodnutích o stanovení 

chráněného loţiskového území a dobývacího prostoru.  
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 Podmínky uvedené v rozhodnutích o stanovení chráněného loţiskového území      

a dobývacího prostoru byly stanoveny dle vyhlášky ČBÚ č. 28/67 Sb., o styku státních 

drah s hornickou činností [4] a zákona č. 229/1991 Sb. o úpravě vlastnických vztahů           

k půdě a jinému zemědělskému majetku.[5]  

 

5.1. Způsob otvírky a přípravy porubů č. 11491, 11492, 11493, 11494 

a č. 11495 

Porub č. 11491: 

 Příprava porubu č. 11491 ve 24. sloji střední lávce v 11. kře bude realizována       

z výdušné strany chodbami č. 11470A a následně č. 11471. Pro přípravu z úvodní strany 

bude pouţito částí výdušné chodby č. 11413 pro porub č. 11432 v nadloţní 24. sloji vrchní 

lávce, ze které bude následně vedena raţba chodby č. 11472. Mezi chodbami č. 11471       

a   č. 11472 bude vyraţena proráţka č. 11491. V případě realizace proráţky č. 11491 jako 

protičelby, bude tato označena jako 11491A. V případě realizace protičelby proti chodbě   

č. 11471, popř. chodbě č. 11472, budou tyto označeny jako č. 11471A, resp. č. 11472A. 

Obtínka č. 11491/1 (11491/1A) bude vyraţena za účelem rozšíření proráţky č. 11491 pro 

moţnost instalace mechanizované výztuţe. Po ukončení dobývání v porubu č. 11491 bude 

realizována obtínka dorubu pod č. 11491/2 (11491/2A) za účelem výklizu mechanizované 

výztuţe z předmětného porubu.  

důlní dílo délka (m) profil hmotnostní stupeň hustota budování 

chodba č. 11470A 520 00-0-16 TH 29 0,5 

chodba č. 11471 200 00-0-18 TH 29 0,5 

chodba č. 11472 620 00-0-18 TH 29 0,5 

chodba č. 11491  175 ROV TH 29 0,5 

chodba č. 11491  175 ROV TH 29 0,5 

chodba č. 11470  240 00-0-18 TH 29 0,5 

Tabulka 1: Přípravné díla porubu 11491 
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Porub č. 11492: 

 Příprava porubu č. 11492 ve 24. sloji střední lávce v 11. kře bude realizována        

z výdušné strany chodbami č. 11470A (raţenou od zlomu směrem západním) a následně     

č. 11473. Z úvodní strany bude raţena chodba č. 11470 a č. 11474. Chodba č. 11470 po 

propojení s chodbou č. 11470A bude slouţit jako větrní základna pro porub č. 11492, 

případně i pro porub č. 11491 po dokopání porubu č. 11432 v nadloţní 24. sloji vrchní 

lávce. Mezi chodbami č. 11473 a č. 11474 bude vyraţena proráţka č. 11492. V případě 

realizace proráţky č. 11492 jako protičelby, bude tato označena jako 11492A. V případě 

realizace protičelby proti chodbě č. 11473, popř. chodbě č. 11474, budou tyto označeny 

jako č. 11473A, resp. č. 11474A. Obtínka č. 11492/1 (11492/1A) bude vyraţena za účelem 

rozšíření proráţky č. 11492 pro moţnost instalace mechanizované výztuţe. Po ukončení 

dobývání v porubu č. 11492 bude realizována obtínka dorubu pod č. 11492/2 (11492/2A) 

za účelem výklizu mechanizované výztuţe z předmětného porubu.  

 

důlní dílo délka (m) profil Hmotnostní stupeň hustota budování 

chodba č. 11470A  520 00-0-16 TH 29 0,5 

chodba č. 11473 620 00-0-18 TH 29 0,5 

chodba č. 11470 450 00-0-18 TH 29 0,5 

chodba č. 11474 620 00-0-18 TH 29 0,5 

chodba č. 11492 176 ROV TH 29 0,5 

chodba č. 11492/1 176 ROV TH 29 0,5 

Tabulka 2: Přípravné díla porubu 11492 

Porub č. 11493:  

 Příprava porubu č. 11493 ve 24. sloji střední lávce v 11. kře bude realizována        

z výdušné strany chodbou č. 11475. Pro přípravu z úvodní strany bude realizována chodba  

č. 11476. Mezi chodbami č. 11475 a č. 11476 bude vyraţena proráţka č. 11493 v případě 

realizace proráţky č. 11493 jako protičelby, bude tato označena jako 11493A. V případě 

realizace protičelby proti chodbě č. 11475, popř. chodbě č. 11476, budou tyto označeny 

jako č. 11475A, resp. č. 11476A.  
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Obtínka č. 11493/1 (11493/1A) bude vyraţena za účelem rozšíření proráţky č. 11493 pro 

moţnost instalace mechanizované výztuţe.  

Po ukončení dobývání v porubu č. 11493 bude realizována obtínka dorubu pod č. 11493/2 

(11493/2A) za účelem výklizu mechanizované výztuţe z předmětného porubu.  

 

důlní dílo délka (m) profil hmotnostní stupeň hustota budování 

chodba č. 11475 620 00-0-16 TH 29 0,5 

chodba č. 11476 760 00-0-18 TH 29 0,5 

chodba č. 11493 146 ROV TH 29 0,5 

chodba č. 11493/1 146 ROV TH 29 0,5 

Tabulka 3: Přípravné díla porubu 11493 

Porub č. 11494: 

 Příprava porubu č. 11494 ve 24. sloji střední lávce v 11. kře bude realizována        

z výdušné strany chodbou č. 11477. Pro přípravu z úvodní strany bude vyraţena chodba      

č. 11478. Pro odvedení výdušných větrů z porubu č. 11494 a následně z porubu č. 11495 

bude vyraţena chodba č. 11400/1 v nadloţní 24. sloji vrchní lávce. Mezi chodbami           

č. 11477 a č. 11478 bude vyraţena proráţka č. 11494. V případě realizace proráţky           

č. 11494 jako protičelby, bude tato označena jako č. 11494A. V případě realizace 

protičelby proti chodbě č. 11477, popř. chodbě č. 11478, budou tyto označeny jako           

č. 11477A, resp. č. 11478A. Obtínka č. 11494/1 (11494/1A) bude vyraţena za účelem 

rozšíření proráţky č. 11494 pro moţnost instalace mechanizované výztuţe. Po ukončení 

dobývání v porubu č. 11494 bude realizována obtínka dorubu pod č. 11494/2 (11494/2A) 

za účelem výklizu mechanizované výztuţe z předmětného porubu.  

důlní dílo délka (m) profil hmotnostní stupeň hustota budování 

chodba č. 11477 420 00-0-16 TH 29 0,5 

chodba č. 11478 380 00-0-18 TH 29 0,5 

chodba č. 11400/1 330 00-0-18 TH 29 0,5 

chodba č. 11494 209 ROV TH 29 0,5 

chodba č. 11 494/1 209 ROV TH 29 0,5 

Tabulka 4: Přípravné díla porubu 11494 
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Porub č. 11495: 

 Příprava porubu č. 11495 ve 24. sloji střední lávky v 11. kře bude realizována            

z výdušné strany chodbou č. 11479. Pro přípravu z úvodní strany bude vyraţena chodba    

č. 11481. Mezi chodbami č. 11479 a č. 11481 bude vyraţena proráţka č. 11495 v případě 

realizace proráţky č. 11495 jako protičelby, bude tato označena jako 11495A. V případě 

realizace protičelby proti chodbě č. 11479, popř. chodbě č. 11481, budou tyto označeny 

jako č. 11479A, resp. č. 11481A. Obtínka č. 11495/1 (11495/1A) bude vyraţena za účelem 

rozšíření proráţky č. 11495 pro moţnost instalace mechanizované výztuţe. Po ukončení 

dobývání v porubu č. 11495 bude realizována obtínka dorubu pod č. 11495/2 (11495/2A) 

za účelem výklizu mechanizované výztuţe z předmětného porubu.  

 

důlní dílo délka (m) profil hmotnostní stupeň hustota budování 

chodba č. 11479 360 00-0-16 TH 29 0,5 

chodba č. 11481 320 00-0-18 TH 29 0,5 

chodba č. 11495 209 ROV TH 29 0,5 

chodba č. 11495/1 209 ROV TH 29 0,5 

Tabulka 5: Přípravné díla porubu 11495 

 Příprava předmětných porubů č. 11491, č. 11492, č. 11493 č. 11494 a č. 11495 

bude probíhat v převáţné míře pod výruby porubů v nadloţních slojích č. 17, 19, 20, 22 a 

č. 24 vrchní lávce.  

 Je pravděpodobné, ţe při přípravě porubních bloků budou raţena krátká důlní díla 

jako obtínky tektonických poruch, erozivních výmolů nebo krátkých průzkumných raţeb. 

Na základě vyhodnocení velikosti a průběhu tektonických poruch a erozivních výmolů       

v průběhu raţeb můţe dojít ke změně plánovaných kontur porubů.  

 Profily důlních děl a hustota budování budou upřesňovány v technologických 

postupech podle důlně-geologických podmínek v jednotlivých úsecích raţeb, řešení všech 

proráţek, taktéţ v doplňcích technologických postupů pro raţby, kterých se toto bude 

týkat. Práce na společné hranici s jiným dolem nebude prováděna. 
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5.2. Způsob rozpojování hornin 

Při raţbách důlních děl budou horniny rozpojovány razicím kombajnem, popřípadě pomocí 

trhací práce. Rozsah a pouţití trhací práce pro rozpojování hornin bude konkrétně stanoven 

v příslušném technologickém postupu raţby. 

Povolení provádění trhacích prací malého rozsahu při hornické činnosti na podzemních 

pracovištích a v důlních dílech bylo vydáno OBÚ v Ostravě pod spis. zn. S 0168/2008-4-

Ra/Mc ze dne 4.6.2008. Platnost tohoto rozhodnutí končí dnem 31.12.2010. [6] 

Stanovení směrného čísla příprav 

176,6
1302

8810  ktm
T

Mp
Sp         (4) 

Rovnice 4 stanovení směrného čísla příprav 

Mp celková metráţ v šech přípravných důlních děl a výchozích proráţek porubů (m) 

T celkové vytěţitelné zásoby uhlí (kt) 

5.3. Technologie ražeb 

 Raţby ve sloji budou vedeny po počvě. 

5.4. Profily a výztuž chodeb 

 Pro zajišťování raţených chodeb bude pouţívána důlní ocelová oblouková výztuţ 

s těmito parametry: 

Otvírková díla 

- profil díla OO-O-18 – úvodní (příloha č. 3a) 

- profil díla OO-O-16 – výdušná (příloha č. 3b) 

- hmotnostní profil výztuţe TH 29 

- hustota budování 0,5 m 

Přípravná díla 

- profil díla OO-O-18 – těţní 
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- profil díla OO-O-16 - výdušná 

- hmotnostní profil výztuţe TH 29 

- hustota budování 0,5 m 

Proráţky a jejich rozšíření 

- profil díla ROV 

- hmotnostní profil výztuţe TH 29 

- hustota budování 0,5 m 

Profily rozšířené obloukové výztuţe ROV jsou zobrazeny (příloha č. 3c) 

 Při stanovení hmotnostního profilu výztuţe a hustoty budování u raţeb 

v obloukové výztuţi typu OO-O-18, OO-O-16 a profilech ROV do šířky 8,2 m a výšky 3,2 

m jsem vycházel z výsledků vypočtených na počítači pomocí programu VYZTUZ        

VUVP-01-01 sestaveného na základě metodiky VVUÚ č. 15. [7] 

 Pro výpočet byly použity tyto vstupní údaje : 

 -  efektivní hloubka 710 m 

 -  ţivotnost otvírkových děl 2 aţ 5 let 

 -  ţivotnost přípravných děl 1 aţ 2 roky 

-  skladba bezprostředního nadloţí dle vrtu č. K 18-96 

 Obloţení výztuţe v místech, kde je stanovena nehořlavá výztuţ bude provedeno 

betonovými paţnicemi, a to buď plně po celém obvodu díla, nebo strop plně a boky 

šachovitě, dle místních podmínek. V ostatních úsecích raţeb se pak strop díla bude 

zajišťovat dřevěnou kulatinou a boky díla tahokovem. Jednotlivé komplety obloukové 

výztuţe budou spojovány kovovými rozpínkami a to v počtu 5 ks na 1 komplet (u běţných 

rozpínek) nebo 3 ks na 1 komplet (u rozpínek typu VOKD). Při raţbách, které budou 

vedeny po vrstvě uhlí v počvě sloje, budou boční oblouky podloţeny ocelovými patkami 

proti zaboření. 

 Výchozí prorážky porubů budou raženy následovně: 

- v předráţce profil ROV o šířce 5,0 m s rohovým dílem ze strany umístěným na straně 

budoucího rozšíření. 
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- definitivní profil ROV o šířce 8,2 m s rohovým dílem na "pilířovém" boku. 

Obloţení výztuţe proráţek bude provedeno ve stropě pomoci stropní síťoviny DEMEX, 

boky díla pomoci boční síťoviny DEMEX eventuálně pomoci tahokovu. 

 

5.5. Únosnost výztuže "ROV" 

 Únosnost výztuţe širokých proráţek byla rovněţ vypočtena výše uvedeným 

počítačovým programem "VUVP – 01 - 01". Výpočet byl proveden pro konečnou šířku 

proráţky 8,2 m s dosazením nejnepříznivějších podmínek pro sloj č. 24 střední lávku, v 11. 

kře. Výsledné parametry proráţky porubu chodby č. 11491: 

 

 výška = 3,4 m, šířka 8,2 m, počet středních stojek 2 ks, vzdálenost 1. stojky od levého 

boku – 2 m, vzdálenost 2. stojky od pravého boku 4,8 m, 

 únosnost kompletů 89,57 kN/m
2
, 

 zatíţení levé podpěry 115,42 kN, 

 zatíţení pravé podpěry 152,42 kN, 

 horizontální síla Hz=Hb 24,59 kN, 

 zatíţení 1. střední stojky 170,86 kN, 

 zatíţení 2. střední stojky 295,71 kN. 

 

Únosnost výztuţe proráţky 179,13 kN/m
2
 pro hustotu budování d = 0,5 m.   

a) Za kaţdým odbočením budou chodby rozšířeny bokem vzdálenějším pohonu pásového 

dopravníku do profilu OO-O-16, 

b) V místech přesypů v přímých dílech budou provedena rozšíření bokem vzdálenějším 

pohonu dopravníku po délce 15 m v kombinovaném profilu OO-O-16/4. 
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5.6. Předepsaná nehořlavá výztuž, obložení profilu díla. 

V úsecích s předepsanou nehořlavou výztuţí bude profil díla obloţen betonovými 

paţnicemi a to: 

a) po délce 75 m na vstupních částech chodeb s pásovou dopravou, 

b) v místech přesypů pásových dopravníků bude profil díla obloţen betonovými 

paţnicemi, 

c) v protipoţárních bezpečnostních zónách délky 75 m, 

d) všechny kříţe, odbočky a navazující úseky musí být obloţeny po celém obvodu 

výztuţe plně betonovými paţnicemi. 

5.7. Mechanizace, elektrizace, důlní doprava, rozvod vody, zajištění 

 ražeb materiálem 

 V této kapitole navrhuji typ mechanizace pro raţbu chodeb, elektrické vybavení, 

způsob odtěţení, způsob dopravy materiálu pro raţby a rozvody vody. 

5.7.1. Mechanizace 

 Mechanizaci při raţbě přípravných chodeb pro poruby č. 11491, 11492, 11493, 

11494 a č. 11495 budou představovat: razicí kombajn, vrtací kladiva, vrtací stroj, pásový 

nakladač, pásové a hřeblové dopravníky, závěsné i kolejové lokomotivy, důlní vrátky, 

důlní ventilátory a ostatní technika malé mechanizace vyuţívaná při raţbách důlních 

chodeb. 

Razicí kombajn AM 50 50/132 VAB - základní technické parametry: 

( Dle technických podmínek daných výrobcem ) 

• rozměry    7 470 x 1 865 x 1 645 mm 

• hmotnost kombajnu   24 t 

• housenicový podvozek 

  - rychlost pojezdu  5,0 m . min-1 

  - taţná síla   145 kN 
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  - stoupavost max.  180 

• příkon: 

  - rozpoj. orgán   130 kW 

  - celkový    155 kW 

• pevnost rozp. horniny:  max. 80 MPa 

• nakladač:     klepetový 

  - šířka nakladače   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
 

 

5.7.2. Elektrizace 

 Energetickou základnou pro raţby přípravných důlních děl pro porub č. 11491      

a další poruby budou trafostanice umístěné v chodbě č. 11412/1, popř. v chodbě                

č. 11220/2. Elektromotory jednotlivých mechanismů včetně ventilátorů separátního větrání 

budou napojeny na důlní síť 500V, 1000V, 3300V. Elektrická zvuková signalizace              

a osvětlení bude napojeno na rozvod 220V. 

 Napojení sdělovacích, přenosových, převodníkových, jiskrově bezpečných 

zařízení a jiných bezpečnostních zařízení je součástí důlního slaboproudého rozvodu. Pro 

elektroinstalaci bude pouţito schválených elektrozařízení. Elektroinstalace pracoviště bude 

provedena podle předem schváleného elektroprojektu v souladu s ustanoveními báňských 

předpisů a českých technických norem. Bezpečnost při práci na elektrických zařízeních 

bude zajištěna dle příslušných báňských předpisů, ČSN EN 50110-1 ed.2. [8] Pracoviště 

budou z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem zařazena jako pracoviště 

nebezpečná a z hlediska nebezpečí výbuchu metanu ve smyslu § 232 vyhlášky ČBÚ         

č. 22/89 Sb.,[9] v platném znění, zařazena mezi prostory SNM. 
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5.7.3. Odtěžení 

 Odtěţení z raţeb otvírkových a přípravných chodeb pro poruby č. 11491, 11492, 

11493, 11494 a č. 11495 bude pomocí pásových a hřeblových dopravníků vedeno na 

překop č. 01195A a dále překopy č. 01195 a č. 01194 na překop č. 1940, odkud pak 

pomocí pásových dopravníků důlními díly č. 1790, 0240 do centrálního zásobníku č. 1 na 

11. patře u výdušné jámy ČSA 3 v důlním poli závodu ČSA, popř. z překopu č. 0240. 

5.7.4. Doprava materiálu 

 Doprava materiálu pro otvírkové a přípravné raţby okruhů porubů č. 11491, 

11492, 11493, 11494 a č. 11495 bude zajišťována pomocí závěsné kolejové dráţky ZD-

24A pomocí závěsných lokomotiv z překladiště 11. patra situovaného na překopu 1950B, 

překopem č. 01156 a dále důlními díly č. 14011/1, č. 14011, 01194III, 01194, 01195 na 

01195A, odkud je moţno dopravovat materiál pro všechny raţby ve 24. sloji střední lávce, 

popř. z překladiště 1950D, odkud bude moţno dopravovat materiál na pracoviště příprav 

porubu č. 11491 a porubu č. 11492.  

5.8. 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 raţeb.  

5.9. Základní opatření proti nebezpečí 

a) samovznícení požárů v podzemí: 

 Všechna výše uvedená důlní díla pro otvírku a přípravu sloje č. 24 střední lávky   

v 11. kře budou raţena ve sloji, místně překopně, podklady k náchylnosti nejsou 

k dispozici. Soubor protizáparových opatření pro jednotlivé raţby bude stanoven                

v samostatných projektech prevence samovznícení uhlí schválenými závodním dolu 

závodu ČSA, které budou součástí technologických postupů jednotlivých raţeb. Druh 

výztuţe bude stanoven v technologickém projektu. Případné vícevýlomy ve stropě 

jednotlivých důlních děl během jejich raţeb budou zakládány inertním materiálem. Během 
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raţeb bude prováděno kontinuální měření CO. Umístění čidel bude stanoveno                    

v technologických postupech pro předmětná důlní díla. 

V projektech elektroinstalace bude uvedeno umístění čidel na zjišťování koncentrací CO   

a CH4 dle vyhlášky ČBÚ č. 22/89 Sb.[9] v platném znění a vyhlášky ČBÚ č. 165/2002 Sb., 

ve znění vyhlášky ČBÚ č. 56/2007 Sb. [10] Sledování měření bude vyvedeno na stanoviště 

stálé inspekční sluţby.  

K zajištění odběru poţární vody bude potrubí důlního poţárního vodovodu opatřeno 

odbočkami a hydranty pro napojení poţárních hadic vyhláška ČBÚ č. 2/1994 Sb.[11] 

V místech stanovených vyhláškou ČBÚ č. 22/1989 Sb.,[9] a směrnicí ředitele Dolu 

Karviná  č. 25/2008 budou rozmístěny hasicí prostředky. [12] 

b) průvalu vod a bahnin:  

 Během otvírkových a přípravných raţeb bezprostřední nebezpečí průvalu vod       

a bahnin nehrozí. 

c) průtrží hornin, uhlí a plynů: 

 Důl Karviná, závod ČSA je zařazen mezi doly bez nebezpečí průtrţí hornin, uhlí        

a plynů.  

d) Nebezpečí jiných nebezpečných jevů 

 Součástí technologického projektu raţeb bude zařazení průvodních hornin 

z hlediska zapálení metanovzdušné směsi v souladu se  Směrnicí ředitele zajištění  

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Dolu Karviná. [12] 

5.10. Větrání, klimatizace, degazace a opatření proti prašnosti 

 Do doby vytvoření větrního okruhu pro budoucí porub č. 11491 ve 24. sloji 

střední lávka budou pracoviště příprav č. 11420, 11420A, 11471, 11472 a č. 11491 

probíhat v SVO (samostatném větrním oddělení) 24. sloje vrchní lávky v 11. kře.  

 Po vytvoření větrního okruhu porubu č. 11491 dojde k vytvoření SVO 24. sloje 

střední lávky v 11. kře v důlním poli závodu ČSA. 

Úvodní větry do předmětného SVO budou vedeny vtaţnými překopy 11. patra důlního 

pole závodu ČSA pro oblast 1., 4. a 11. kry, tj. překopy č. 1696, č. 1790, č. 1940 a dále 
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překopem č. 01194 na odbočku č. 01194/ č. 01194II, kde se odděluje část úvodních větrů 

pro oblast kry č. 1 a č. 4. Na tuto odbočku budou navíc přiváděny čerstvé větry vedenými 

paralelní větví, tvořenou důlními díly č. 1696, 1950, 1950B (překopy 11. patra), 01156, 

14011/1, 14011 a č. 01194III. Z předmětné odbočky č. 01194/01194II budou čerstvé větry 

vedeny dále zbývající částí překopu č. 01194 a dále překopy č. 01195 a č. 01195A aţ ke 

kříţi s důlním dílem č. 11412/1, kde se bude oddělovat část úvodních větrů pro oblast 24. 

sloje vrchní lávky v 11. kře a oblast 23. sloje ve kře č. 15 a kde zároveň bude začátek SVO 

porubu č. 11491. Úvodní větry budou dále vedeny důlními díly č. 11412/1, 11414/1, 

ukončeným porubem č. 11432 ve 24. sloji vrchní lávce a chodbami č. 11413 a č. 11472 do 

budoucího porubu č. 11491 (po uzavření porubu č. 11432 budou úvodní větry proudit 

důlním dílem č. 11412/1 na chodbu č. 11413 a dále chodbou č. 11472 do porubu č. 11491). 

Výdušné větry budou vedeny chodbami č. 11471, 11470A, 11411 a č. 11400 (na kříţi 

11411/11400 bude konec SVO porubu č. 11491), na překop č. 11000 a dále překopem      

č. 1950 (1950D) na kříţ chodeb č. 1950 / 14010 / 14011/3 a odtud paralelně:  

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

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

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

2. větev chodbou č. 14011/3, 14011, 17000, 1980 na kříţ 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 aţ na kříţ 

11000/01158/11900 (k předmětnému kříţi 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.  

 Během raţeb bude umělé chlazení důlních větrů. Nasazení mobilních chladicích 

zařízení se bude řešit samostatným technologickým postupem klimatizace. 
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Při raţbách důlních děl pro otvírku a přípravu porubů č. 11491, 11492, 11493, 11494          

a č. 11495 bude uhelný prach zneškodňován mlţnými děly, umístěnými v jednotlivých 

přípravných důlních dílech při provádění případné trhací práce a skrápěcími zařízeními 

pouţívané mechanizace. Na všech přesypech pásových a hřeblových dopravníků budou 

umístěny postřiky. 

Během přípravných raţeb se nepředpokládá nutnost důlní degazace. 

5.11. Výpočet větrání 

 Vedení větrů, vyznačení izolačních a regulačních objektů, včetně začátku a konce 

SVO je uvedeno pro první porub č. 11491. (příloha č. 6) 

Prognóza plynodajnosti porubu  č. 11 491, výpočet potřebného mnoţství větrů z hlediska 

exhalace metanu a z hlediska tvorby metanových vrstev.  (příloha č. 7) 

5.12. Klimatizace 

 Na základě dosavadních podmínek dobývání 24. sloje v 11. kře se předpokládá 

nasazení umělého chlazení úvodních důlních větrů. Klimatizace bude napojena potrubím 

z centrálního rozvodu úsekové klimatizace, která je rozvedena v oblasti potrubními řády     

Js 150mm. 

5.13. Důlní degazace 

 Na základě výsledků plynodajnosti sloje č. 24 v 11. kře se nepředpokládá nutnost 

důlní degazace oblasti porubu č. 11491. 

5.14. Odvodňování  

 Pro čerpání vody budou dle potřeby instalována v nejniţších bodech chodeb 

během přípravných raţeb pro poruby č. 11491, 11492, 11493, 11494 a č. 11495 čerpadla   

s patřičnou kapacitou. Odpadní technologická voda bude pomocí odpadního potrubí 

odváděna stávajícím čerpacím systémem důlními díly 11 patra do čerpací stanice.              

Z čerpací stanice 11. patra bude důlní voda přečerpávána do hlavní čerpací stanice, 

nacházející se v náraţí 9. patra a odtud jámou Jan na povrch. 
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 Ve všech výše uvedených důlních dílech na základě jejich prostorového uloţení 

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 sluţby. Tato místa budou stanovena v technologickém projektu  

a uvedena v technologickém postupu. 

5.15. Dobývání porubu č. 11 491 

 V této části diplomové práce jsem rozpracoval podrobně návrh prvního 

dobývaného porubu č. 11491. 

Porub č.11491 bude vymezen: 

- ze západu: chodbou č. 11472 

- z jihu: předpokládanou linii dorubu 

- z východu: chodbou č. 11471 

- ze severu: tektonickou poruchou „Doubravská porucha“ 

5.16. Instalace technologie v porubu  

 Po vyraţení větrního okruhu porubu č. 11 491 bude jako první v proráţce poloţen 

stěnový hřeblový dopravník PF6/1042včetněoboupohonných stanic a kotvení. Současně 

bude zahájena instalace sběrného dopravníku PZF 11 na chodbě č. 11472 včetně drtiče  

DU 3 P5 a zavěšeného energovlaku. 

Sekce BC 1300/3100 budou dopravovány směrem z výdušné chodby č. 11491 po montáţi 

v montáţní komoře po širokorozchodné trati na dopravních plošinách pomocí vratů typu 

BOBIN 200 a BOBIN 600 aţ k ústí proráţky. 

V samotné proráţce bude sekce na místo instalace taţena smykem po širokorozchodné trati 

rovněţ pomocí vratu BOBIN 200. Po dopravě na místo instalace bude sekce vytočena, 

uchycena na hřeblový dopravník, napojena na hydraulický rozvod a rozepřena. 

Parametry porubu 

Úklon porubní fronty směrem na těţní chodbu 

maximální:    -10
0
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minimální:    -4
0
 

Úklon ve směru postupu porubu: 

maximální:    10
0
 

minimální:    4
0
 

Směrná délka porubu:   580 m 

Dobývaná mocnost:   max. 2,2 m 

Počet sekcí:    100 ks  

Těţba z 1 pokosu:   Q = l . mS . p (t) 

Průměrná čistá dobývaná mocnost: mS = 2,0 m 

Délka porubní fronty:   l= 174 m 

Objemová hmotnost uhlí:  q = 1,35 t.m
-3

 

Šířka pokosu:    p= 0,850 m 

Plánovaný počet pokosů/den:  6 

Plánovaná denní těţba:  3740 tun/den 

5.17. Způsob dobývání 

 Porub bude dobýván směrným stěnováním s likvidací závalového prostoru 

řízeným závalem. Tato metoda s pouţitím mechanizované výztuţe byla zvolena za účelem 

zvýšení bezpečnosti práce v porubu. Pro podmínky porubů ve sloji č. 24 střední lávky se 

jeví jako nejvhodnější mechanizovaná výztuţ typu BC 1300/3100 a výkonný kombajn typu 

SL 300. Řešení úvratí porubu, instalovaná technologie porubu – porubní plán.           

(příloha č. 4a,b,c) 

5.17.1. Základní parametry dobývacího kombajnu SL 300  

Rozpojovací kotouče:    1800 mm 

Záběr:      850 mm 

Max. dobývaná mocnost:   3300 mm 
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Max. pevnost rozpoj. horniny:  50 MPa 

Výkon elektromotoru:   1 120 kW 

Napájecí napětí:    3000 V 

Druh pojezdu bezřetězové:   JUMBOTRACK 

Pojezdová rychlost min/max:   0-25 m.min
-1

 

Hmotnost kombajnu:    55400 kg 

Max. taţná síla:    733 kN 

5.17.2. Hřeblový dopravník v porubu typu PF 6/1042  

Instalovaný výkon výsypné stanice:    500 kW 

Instalovaný výkon vratné stanice:   500 kW 

Napájecí napětí:     3300 V 

Maximální dopravní rychlost:  1,35 m . s
-1

 

Dopravované mnoţství:   2000 t . h-
1
 

Celková délka dopravníku:   178 m 

Uspořádání pohonů 

- u výsypné stanice:    jednostranné, podélné k ose dopravníku 

- u vratné stanice:    jednostranné, podélné k ose dopravníku 

5.17.3. Základní parametry výztuže BC 1300/3100 

Druh:      Podpěrně ohrazující 

Maximální výška sekce:    3100 mm 

Minimální výška sekce:   1300 mm 

Osová rozteč sekcí v porubu:   1750 mm 

Hydraulický zdvih stojky:   1540 mm 

Jmen. nosnost jedné stojky:   5104 kN 
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Počet stojek v sekci:    2 ks 

Maximální odpor sekce RSK:   863 kN . m
-2

 

Maximální úklon podélný a příčný:  ± 15
o
 

Krok výztuţe:     850 mm 

Upínací síla stojky:    3629 kN 

Šířka sekce:     1750 mm 

Hmotnost sekce:    27650 kg 

Tlak napájecího agregátu:   320 MPa 

Síla pro přesun dopravníku:   433 kN 

Síla pro přesun sekce:    684 kN 

 

Výpočet potřebného odporu výztuže 

   
 

91,1
07,7

25,25,0
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5,2
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Rovnice 5 součinitel vlivu opožďování závalu 
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Rovnice 6 výpočet potřebného odporu výztuže 

po dosazení:   

R  = 233,69 kNm
-2

  potřebný odpor výztuţe   

  = 26 kNm
-2

  objemová tíha nadloţí   

w  = 2,0 m  dobývaná mocnost sloje  

ozk =1,91  součinitel vlivu opoţďování závalu     

zk = 1   součinitel způsobu likvidace vydobytých prostor  

sk  = 0,4   součinitel samonosnosti vrstev 
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k  = 1,17  součinitel nakypření 

zpl = 7,07 m  šířka zajištěného prostoru porubu 

x = 0,5 m  typ nadloţí ( pevné s častým opoţďováním závalu )  

  = 15°   úhel linie zavalování hornin přímého nadloţí  

        Odpor výztuţe udávaný výrobcem je 863 kNm
-2.

 a je větší neţ vypočítaný  

potřebný odpor jehoţ hodnota je 233,69 kNm
-2

. Podmínka je tedy splněna a výztuţ 

vyhovuje podmínkám nasazení v předmětné sloji. 

5.18. Udržování a plenění přilehlých chodeb 

 Výztuţ chodeb přiléhajících porubu bude zajišťována podélnými středovými 

podvlaky s hydraulickými nebo mechanickými stojkami stavěnými co 1 m (pod kaţdý 

druhý komplet výztuţe). Během dobývání musí být v obou chodbách tyto podvlaky 

zdvojeny do vzdálenosti minimálně 10 m před postupující porubní frontou. 

Chodby budou pleněny na úroveň zálomové hrany s maximálním přípustným opoţděním  

o jednodenní postup porubní fronty cca 5 m. 

5.19. Odtěžení z porubu 

 Jako první dopravník od porubu bude hřeblový dopravník typu PZF 011. Na 

dopravníku částečně zavěšeném na úseku závěsné dráhy a částečně poloţeném na počvě, 

bude instalován drtič DU 3 P5, který bude přemísťován současně s dopravníkem. Nad částí 

sběrného dopravníku uloţeného na počvě bude na dráţce ZD-24A zavěšen energovlak pro 

napájení strojů. Odtěţení pak bude pomocí pásových dopravníků vedeno chodbami           

č. 11413 a č. 11412/1 na překop č. 01195A a dále překopy č. 01195 a č. 01194 na překop 

č. 1940, odkud pak pomocí pásových dopravníků důlními díly č. 1790, 0240 do centrálního 

zásobníku č. 1 na 11. patře u výdušné jámy ČSA 3 v důlním poli závodu ČSA, popř.          

z překopu č. 0240 dále důlními díly č. 01174, č. 01152 a č. 01153/1 do zásobníku č.3. 

5.20. Doprava materiálu 

 Doprava materiálu pro porub č. 11491 bude zajišťována pomocí závěsné kolejové 

dráţky ZD-24 a pomocí závěsných lokomotiv z překladiště 11 patra situovaného na 
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překopu 1950B, překopem č. 01156 a dále důlními díly č. 14011/1, č. 14011, 01194III, 

01194, 01195 na 01195A a dále na výdušnou resp. úvodní chodbu porubu, popř.                 

z překladiště 1950D, odkud bude moţno dopravovat materiál do porubu č. 11491. 

5.21. Hydraulický rozvod 

 Hydraulický tlak budou zajišťovat agregáty typu HA Hauhinco umístěné na 

chodbě č. 11 412A. Od agregátů do porubu povede vysokotlaké potrubí Js 70 mm a zpět     

z porubu k agregátům potrubí Js 80 mm. 

5.22. Likvidace porubu 

 Výztuţ porubu a část strojního vybavení bude po dokopání přemístěna do dalšího 

v té době jiţ připraveného sousedního porubu č. 11492. 

5.22.1. Příprava na likvidaci 

a) Od vzdálenosti cca 9 m před stanovenou hranicí dorubu, bude při posledních 12-ti 

pokosech kladen na stropnice sekcí umělý strop ze sít DEMEX a obřezávek délky 

3,5 m. 

b) Po ukončení posledního pokosu nebudou jiţ sekce výztuţe přesouvány, bude 

demontován a vyklizen dobývací kombajn a následně i porubový hřeblový 

dopravník. 

c) Před sekcemi výztuţe BC 1300/3100 bude provedena pomocí razicího kombajnu 

AM-50P obtínka o šířce minimálně 4,1 m, čímţ vznikne dopravní prostor 5 m 

(měřeno po počvě od základen sekcí k boku obtínky). 

5.22.2. Plenění a překliz výztuže 

 Ve vyklizeném porubu budou sekce bez demontáţe sniţovány na minimální 

výšku a postupně vytáčeny do vytvořeného dopravního prostoru u pilíře. Pak budou 

pomocí vrátku "Bobin 200" dopravovány smykem po počvě  do montáţní komory na nové 

výdušné chodbě porubu č. 14932, kde budou podrobeny prohlídce a případné výměně 

poškozených částí. 
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 Z montáţní komory budou pak sekce dopravovány k proráţce budoucího porubu. 

Prostor v likvidovaném porubu č. 14931, který byl uvolněn vyklizenými sekcemi, bude 

zajišťován dřevěnými stojkami a hráněmi. 

Ihned po ukončení výklizu bude zlikvidovaný porub výbuchuvzdorně uzavřen plavenými 

popílkovými hrázemi na chodbách č. 11471 a č. 11472. 

5.23. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

5.23.1. Protivýbuchová prevence 

 V předmětných důlních dílech budou provedena veškerá opatření proti výbuchu 

plynů a prachu v souladu s vyhláškou ČBÚ č. 22/1989 Sb., vyhláškou ČBÚ č. 361/2009 

Sb., kterou se mění vyhláška ČBÚ č. 10/1994 , rozhodnutím OBÚ v Ostravě spis.             

zn. S 0300/2008.  

Prašnost vznikající při rozpojování horniny a uhlí, při těţení na všech přesypech 

hřeblových a pásových dopravníků bude zneškodňována následujícími způsoby: 

a) Při raţbách dlouhých důlních děl i při dobývání bude uhelný prach zneškodňován 

prostřednictvím postřiků umístěných na razících a dobývacích kombajnech a mlţnými 

děly umístěnými v přípravných důlních dílech. 

b) Likvidace prachu vystupujícího z lutnových tahů při kombajnových raţbách bude 

zajišťována odprašovacím zařízením. 

c) Na všech přesypech pásových a hřeblových dopravníků budou umístěny postřiky. 

d) V předstihu před dobýváním bude pro sníţení prašnosti prováděno zavlaţování sloje 

pomocí dlouhých vrtů z přilehlých chodeb. 

e) Pracovníci budou vybaveni respirátory a prašnost bude kontrolována pravidelným 

měřením. 

 Protivýbuchové uzávěry budou zřizovány dle poţadavků vyhlášky ČBÚ              

č. 22/1989 Sb.,[9] v platném znění a dle vyhlášky ČBÚ č. 10/1994 Sb., ve znění vyhlášky 

ČBÚ č. 361/2009 Sb.[13] 
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5.23.2. Protizáparová prevence 

 Pro usnadnění volby optimálního způsobu prevence proti moţnosti vzniku 

samovznícení uhlí jsem postupoval dle pouţívané metodiky dle směrnice generálního 

ředitele OKD, a. s. č. 05/2009 [15] pro porub č. 11491 (příloha č. 5)  

5.23.3. Opatření proti samovznícení 

 Všechna výše uvedená důlní díla pro otvírku a přípravu sloje č. 24 střední lávka    

v 11. kře budou raţena ve sloji č. 24 střední lávka, popř. místně překopně k projetí 

případných tektonických poruch. Soubor protizáparových opatření pro jednotlivé raţby 

bude stanoven v samostatných projektech prevence samovznícení uhlí schválenými 

závodním dolu závodu ČSA, které budou součástí technologických postupů jednotlivých 

raţeb. Druh výztuţe bude stanoven v technologickém projektu. Případné více výlomy ve 

stropě jednotlivých důlních děl během jejich raţeb budou zakládány inertním materiálem. 

Během raţeb bude prováděno kontinuální měření CO. Umístění čidel bude stanoveno        

v technologických postupech pro předmětná důlní díla. 

 V projektech elektroinstalace bude uvedeno umístění čidel na zjišťování 

koncentrací CO a CH4 dle vyhlášky ČBÚ č. 22/89 Sb. v platném znění [9] a vyhlášky ČBÚ 

č. 165/2002 Sb. v platném znění. [14] Sledování měření bude vyvedeno na stanoviště stálé 

inspekční sluţby. 

K zajištění odběru poţární vody bude potrubí důlního poţárního vodovodu opatřeno 

odbočkami a hydranty pro napojení poţárních hadic podle vyhlášky ČBÚ č. 2/1994 Sb. 

[11] Hasicí prostředky budou rozmístěny v místech stanovených vyhláškou ČBÚ              

č. 22/1989 Sb. [9] a směrnicí ředitele Dolu Karviná č. 25/2008. [12] 

Základní protizáparové opatření pro dobývání porubu č. 11491: 

a) Postup porubní fronty bude plynulý a intenzivní v souladu s technickými                       

a organizačními opatřeními. 

b) V případě přerušení dobývání na dobu 10 a více dnů vedení dolu zpracuje písemně        

a bude realizovat soubor organizačních a technických opatření pro zabránění  moţnosti 

vzniku samovznícení uhlí ve vyrubaném prostoru v době, kdy provoz porubu bude 

zastaven. 
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c) Chodby budou pleněny pravidelně aţ na zálomovou hranu porubu. 

d) Na chodbách budou na úrovni zálomové hrany pravidelně stavěna peření zamezující 

pronikání důlních větrů do závalového prostoru. 

e) Na pásových a výdušných chodbách bude kladeno zásahové potrubí Js 100 mm. 

f) Při kolaudačním řízení bude provedena důsledná kontrola realizace proti záparových 

opatření. 

g) V místech s nebezpečím vzniku záparu určených vedením Dolu Karviná budou 

odebírány vzorky pro rozbor vzdušnin. 

h) Bude zavedeno kontinuální měření CH4 a CO s vyvedením na CŘS. Čidla budou 

umístěna na chodbě č. 11471. 

5.23.4. Protipožární prevence  

 Více výlomy vzniklé při raţbě budou zakládány inertním materiálem. V místech 

stanovených vyhláškou ČBÚ č.22/89 Sb. [9] bude instalována nehořlavá výztuţ.  

K zajištění odběru poţární vody bude potrubí důlního poţárního vodovodu opatřeno 

odbočkami a hydranty pro napojení poţárních hadic dle vyhlášky ČBÚ č.2/1994 Sb.[11] 

Odbočky budou na pásových chodbách v úklonu větším neţ 5
0
 ve vzdálenostech max. 

kaţdých 40 m, na ostatních pásových chodbách ve vzdálenostech po 50 m. 

 Odbočky budou rovněţ u všech pohonných a vratných stanic pásových 

dopravníků. Na začátku a konci SVO budou odbočky pro napojení hydrantů typu B-75. Na 

všech ostatních místech stanovených vyhláškou ČBÚ v Praze č.22/1989 Sb.[9] budou 

rozmístěny hasicí prostředky. Při raţení chodeb kombajny vzniká v plynujících dolech 

nebezpečí zapálení metanovzdušné směsi. Proto je nutno dodrţovat tato opatření : 

a) V celém separátně větraném důlním díle nesmí obsah CH4 překročit 1%. Při překročení 

1% musí být raţba zastavena aţ do poklesu koncentrace metanu pod tuto hodnotu, 

b) součástí razícího kombajnu musí být skrápěcí zařízení o vydatnosti min. 120 l.min
-1

 při 

tlaku 1 MPa. Vodní mlhová clona musí zasáhnout válec na vzdálenost alespoň 30 cm 

od rozpojovacího orgánu. Při poklesu tlaku vody se automaticky vypne kombajn, 
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c) vodovodní potrubí musí mít v blízkosti provozované čelby (maximálně 40 m od ní) 

moţnost napojení poţárních hadic typu C-52, které musí být uloţeny v hadicové skříni 

poblíţ odbočky, 

d) v blízkosti kombajnu musí být umístěno 5 ks ručních hasících přístrojů schválených 

typů, 

e) před spuštěním řezného orgánu kombajnu musí být změřena koncentrace CH4 v čelbě   

v nejvyšším místě profilu i u počvy, 

f) v blízkosti řezného orgánu kombajnu ( max. 3 m ) musí být zajištěna stálá indikace 

CH4 metanoměrem, 

g) v případě zapálení metanu je zakázáno vypínat v postiţené oblasti el. energii, pokud by 

byl současně vypnut el. proud ventilátoru separátně větraného postiţeného důlního díla. 

 

 

6. Ekonomické hodnocení 

 Ekonomická stránka všech výrobních procesů, uhelný průmysl nevyjímaje se stala 

hlavním ukazatelem jejich účelnosti. Postupně se provádí přehodnocování zásob uhlí 

označovaných dosud jako bilanční z hlediska rentability jejich dobývání. Důsledkem 

tohoto procesu byla koncem minulého století realizace útlumového programu ostravské 

části revíru. Dnes je zásadou nutnost hledat způsoby maximálního ekonomicky výhodného 

vydobytí uhelných zásob s vynaloţením co nejmenších investic. V poslední části 

diplomové práce je proto uvedeno hodnocení základních technicko-ekonomických 

ukazatelů dobývání a raţení týkajících se raţeb a dobývání předmětných porubů. 

Náklady na raţbu důlních děl pro porub č. 11491 jsou uvedeny v tabulce č. 6. 
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důlní dílo délka (m) náklady (Kč) 

chodba č. 11470 240 13 200 000 

chodba č. 11471 200 7 800 000 

chodba č. 11472 620 34 100 000 

chodba č. 11491 175 9 625 000 

chodba č. 11491/1 175 9 625 000 

chodba č. 11413 280 15 400 000 

Tabulka 6: Finanční náklady pro přípravné díla porubu11491 

Náklady na raţbu důlních děl pro porub č. 11492 jsou uvedeny v tabulce č. 7. 

důlní dílo délka (m) Náklady (Kč) 

chodba č. 11473 620 34 100 000 

chodba č. 11492 175 9 625 000 

chodba č. 11492/1 175 9 625 000 

chodba č. 11474 620 34 100 000 

chodba č. 11470A 520 28 600 000 

Tabulka 7: Finanční náklady pro přípravné díla porubu 11492 

Náklady na raţbu důlních děl pro porub č. 11493 jsou uvedeny v tabulce č. 8. 

důlní dílo délka (m) náklady (Kč) 

chodba č. 11475 620 24 180 000 

chodba č. 11493 146 8 030 000 

chodba č. 11493/1 146 8 030 000 

chodba č. 11476 760 41 800 000 

Tabulka 8: Finanční náklady pro přípravné díla porubu 11493 

Náklady na raţbu důlních děl pro porub č. 11494 jsou uvedeny v tabulce č. 9. 

důlní dílo délka (m) náklady (Kč) 

chodba č. 11477 420 16 380 000 

chodba č. 11494 209 11 495 000 

chodba č. 11494/1 209 11 495 000 

chodba č. 11478 380 20 900 000 

Tabulka 9: Finanční náklady pro přípravné díla porubu 11494 
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Náklady na raţbu důlních děl pro porub č. 11495 jsou uvedeny v tabulce č. 10. 

důlní dílo délka (m) náklady (Kč) 

chodba č. 11479 360 14 040 000 

chodba č. 11495 209 11 495 000 

chodba č. 11495/1 209 11 495 000 

chodba č. 11481 320 17 600 000 

chodba č. 11400 660 36 300 000 

Tabulka 10: Finanční náklady pro přípravné díla porubu 11493 

 Další poloţkou nákladů jsou odpisy z ceny všech pouţitých strojů a mechanizmů. 

Jedněmi z nich jsou pásové dopravníky. Protoţe nelze předpokládat cenový vývoj               

u jednotlivých druhů pásových dopravníků pro delší období, provedl jsem výpočet nákladů 

dle cen předpokládaných na rok 2010. 

Pro výpočet jsem pouţil měsíční odpisovou hodnotu pro pásové dopravníky délky 100 aţ 

370 m. 

Náklady ( odpisy ) na pásové dopravníky jsou uvedeny v tabulce č. 11. 

 

pásový 

dopravník 

Délka 

(m) 

pořizovací 

cena (kč) 

doba provozu 

(měsíce) 

celkový odpis 

(kč) 

č.1 140 8 904 000 60 8 904 000 

č.2 40 6 250 000 60 6 250 000 

č.3 370 10 870 000 60 10 870 000 

č.4 370 10 870 000 60 10 870 000 

č.5 80 7 320 000 60 7 320 000 

celkem    44 214 000 

Tabulka 11: Finanční náklady pásových dopravníků 

 V další části hodnocení provedu zhodnocení nákladů středního komplexu        

POP 2010 skládajícího se z výztuţe BC 1300/3100, kombajnu SL 300, porubového 

dopravníku PF 6/1042, sběrného dopravníku PZF 11 a hydraulických agregátů. Tyto stroje 

a zařízení tvoří základ strojního vybavení porubu. Ostatní stroje a zařízení jsem do výpočtu 

nezahrnul pro jejich velký počet a stále se měnící ceny a jejich relativně malý vliv na 

celkové náklady na strojní zařízení porubu. Při výpočtu jsem rovněţ pouţíval výši 
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měsíčního odpisu jednotlivých strojů a zařízení, jak jsem jej odvodil z pořizovací ceny        

a ţivotnosti stroje. 

Tyto náklady jsou uvedeny v tabulce č. 12. 

Název pořizovací 

cena 

komplex měsíce 

provozování 

celkový odpis 

(kč) 

Střední komplex POP 2010 653 187 430 1 60 217 729 143 

Tabulka 12: Finanční náklady dobývací technologie 

  Další poloţkou nákladů dobývání je překliz a instalace středního komplexu      

POP 2010. Dle ekonomického rozboru, který jsem provedl při srovnatelném překlizu 

středního komplexu, jsem vypočetl celkové náklady na výkliz, dopravu a novou instalaci, 

které jsou uvedeny v tabulce č. 13.  

rubání výkliz překliz + doprava celkové náklady (kč) 

11 491 18 029 648 - 18 029 648 

11 492 15 158 416 7 526 428 22 684 844 

11 493 12 646 450 6 279 190 18 921 640 

11 494 18 103 480 8 988 705 27 092 185 

11 495 18 103 480 8 988 705 27 092 185 

Celkem 113 820 502 

Tabulka 13: Finanční náklady na výkliz, dopravu a novou instalaci 

Další nákladovou poloţkou jsou mzdy pracovníků. Při hodnocení jsem vycházel                  

z průměrných směnových mezd dosahovaných nyní ve srovnatelných porubech. 

Celkové mzdové náklady jsou uvedeny v tabulce č.14. 

Profese směny 

za den 

mzda za 

směnu (kč) 

počet dnů mzdy celkem 

(kč) 

Práce v porubu 45 3 823 734 126 273 690 

Údrţba stroj. zařízení 25 3 021 734 55 435 350 

Obsluha odtěţení 8 2 529 734 14 850 288 

Doprava materiálu 8 2 529 734 14 850 288 

Technický dozor 7 3 900 734 20 038 200 

Celkem 231 447 816 

Tabulka 14: Finanční náklady na mzdy 
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 Rovněţ je nutno zohlednit náklady na elektrickou energii. Ve výpočtu jsem určil 

celkovou spotřebu elektrické energie za celkový provozní čas rubání. Při výpočtu jsem 

pouţil cenu 2 900 Kč za 1 MWh, jakou v současné době platí Důl Karviná. Výpočet jsem 

provedl pouze pro dominantní spotřebiče el. energie. 

Náklady na spotřebovanou elektrickou energii jsou uvedeny v tabulce č. 15. 

zařízení výkon (kW) doba provozu 

(hod) 

spotřeba 

(MWh) 

cena (kč) 

Pásové dopravníky 900 7 340 6 606  19 157 400 

Porubový dopravník 1 000 7 340 7 340  21 286 000 

Kombajn 1 018 7 340 7 472  2 952 200 

Sběrný dopravník 750 7 340 5 505  15 964 500 

Agregáty 825 7 340 6 055  17 559 500 

Celkem 76 919 600 

Tabulka 15: Finanční náklady na elektrickou energii 

Celkové náklady budou rovněţ ovlivněny náklady na materiál spotřebovávaný při raţbách 

a dobývání a údrţbě strojního zařízení, mzdy pracovníků ostatních obsluţných profesí        

a dalšími náklady, které je nutné vynaloţit, aby byl proces dobývání plynulý                       

a bezproblémový. 

Cena tuny uhlí vytěţeného na Dole Karviná se pohybuje okolo 4 500Kč. Jak jsem jiţ 

zdůvodnil, výše nákladů na 1 vytěţenou tunu, které jsem vypočetl, jsou pouze orientační   

a daly by se označit jako úsekové orientační náklady na dobývání. 

poloţka nákladů cena (kč) 

Náklady na otvírku a přípravu 408 340 000 

Náklady na strojní vybavení 261 943 143 

Náklady na instalaci a překliz 113 820 502 

Náklady na mzdy pracovníků 231 447 816 

Náklady na elektrickou energii 76 919 600 

Celkem 1 092 571 061 

Tabulka 16: Celkové finanční náklady 
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7. Závěr 

 Ve své diplomové práci jsem se zabýval návrhem přípravy a dobývání 24. sloje 

střední lávky v 11. kře závodu ČSA na Dole Karviná. Podle zásad pro vypracování 

diplomové práce jsem postupně zpracovával jednotlivé dílčí kapitoly. Po úvodu jsem 

v kapitole 2 stručně shrnul charakteristiku Dolu Karviná závodu ČSA.  Charakteristice 

důlně – geologických podmínek v dobývacím prostoru tohoto pole jsem se věnoval 

v kapitole 3. Dále jsem zde popsal geologickou stavbu 24. sloje 11. kry střední lávky 

hlavně její úloţní poměry a bilančnost, které jsem věnoval značnou část kapitoly 4. 

Kapitola 5 obsahuje jak přípravu, dobývání, větrání tak i bezpečnostní opatření dané 

problematiky. V závěrečné 6. kapitole jsem shrnul techniko-ekonomické poměry dané 

oblasti 24. sloje 11. kry. 

Celkové náklady, které jsem vyhodnocoval jsou uvedeny v tabulce č. 16 a jejich výsledná 

hodnota je rovna 1 093 mil. Kč. 

Při 1 302 kilotun vytěţitelných zásob z 24. sloje 11. kry střední lávky jsou výnosy 

z prodeje uhlí z předmětných porubů 3 906 mil. Kč. 

Podle výsledků, které jsem získal ze své závěrečné práce, je při optimálně vytěţitelných 

zásob finanční přínos velmi vysoký. 

 Závěrem bych chtěl poděkovat svému vedoucímu závěrečné práce Prof. Ing. 

Aloisi Adamusovi, Ph.D. z Institutu hornického inţenýrství a bezpečnosti VŠB-TU 

Ostrava za odborné rady a metodické vedení a rovněţ svému konzultantovi z Dolu Karviná 

Ing. Tadeaši Suchánkovi a ostatním pracovníkům OPV, kteří mi byli nápomocni při 

zajišťování potřebných podkladů a materiálů a pomohli radou při zpracování této práce. 
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