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Anotace  

V bakalářské práci je zpracován návrh přípravy a dobývání porubu 082 359/11 ve sloji 082 

(22d) ve 2. důlním poli dobývacího prostoru dolu Staříč.  

Na začátku mé práce je uvedená stručná charakteristika dolu Staříč a sloje 082 (22d) v 

dané oblasti. V dalším bodě je vypracován návrh na raţbu přípravných důlních děl s 

technologii raţení pro budoucí porub 082 359/11. Dále je zpracována technologie 

dobývání porubu pomocí mechanizované výztuţe včetně návrhu dopravy materiálu, 

rubaniny, větrání a bezpečnostních opatření.  

 

Klíčová slova: důl Staříč, sloj 082 (22d), technologie ražení, technologie dobývaní  

 

 

Sumary  

The work is a proposal of preparation and extraction of faces 082 359 / 11 in seam 082 

(22d) in the 2 mine field Mine mining area. At the beginning of my work is mentioned in 

brief Mine and seam 082 (22d) in the field area. The next section is drafted on the 

excavation of preparatory workings of mined for future faces 082 359/11. It is processed 

using technologies carving faces mechanized support services including design material, 

muck, ventilation and safety measures.  

 

Keywords: Staříč mine, payable seam 082 (22d), technology ofdriving,technology of 

carving. 
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Seznam zkratek: 

 

BVTP  bezvýlomová trhací práce 

OKD a.s. Ostravsko-Karvinské Doly a.s. 

PUP  průtrţe uhlí a plynů 

DP  dobývací pole 

SVO  samostatné větrní oddělení 

OTP  otřasná trhací práce 

Bpv  balt(ský) po vyrovnání (výškový systém uţívaný v česku) 

ČBÚ  Český báňský úřad 

OBÚ  Obvodní báňský úřad Ostrava  
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1. Úvod 

 

OKD, a.s., Důl Paskov vznikl sloučením Dolu Paskov a Dolu Staříč k 1. 1. 1994. Oba 

závody mají poměrně krátkou historii začínající v období 60. letech minulého století. 

Výstavba Dolu Paskov byla zahájena v roce 1960 a výstavba dolu Staříč v roce 1962. První 

uhlí bylo vytěţeno na dole Paskov v roce 1966 a první tuna uhlí z dolu Staříč vyjela v roce 

1971. Po sloučení vzniká samostatný Důl Paskov se čtyřmi závody, kterému byl ponechán 

název Důl Paskov z důvodu zachování značky konečného produktu černého uhlí. 

Dobývací prostory Dolu Paskov byly upraveny na základě zákona č. 44/1988 Sb. O 

ochraně a vyuţití nerostného bohatství tzv. horní zákon. Ten stanovil na návrh generálního 

ředitelství OKD bývalý Severomoravský Krajský národní výbor Rozhodnutím č. j. 

VÚP/1708/86/1/333 ze dne 30.12.1986.  

V současné době probíhá těţba pouze v dobývacím prostoru závodu Staříč. Důl Paskov 

produkuje převáţně kvalitní koksovatelné uhlí, které je upravováno na úpravně v Paskově. 

Vytěţené uhlí jámou Staříč je dopravováno po ţeleznici do úpravárenského komplexu 

Dolu Paskov, který má kapacitu 550 tun/hodinu. Denní vsázka Dolu Paskov činí 7 000 – 8 

000 tun surové těţby. Výtěţnost se pohybuje od 60 – 70 %. Upravené uhlí má obsah 30-

40% hlušiny, která se po separaci ukládá na odvalech Dolu Paskov. Zásoby a zdroje uhlí 

činí přibliţně 46 milionu tun. Při současných podmínkách se předpokládá při těţbě milion 

tun ročně ţivotnost dolu aţ do roku 2030. V současné době se jedná o rozšíření dobývacího 

prostoru pod obcí Fryčovice a o lokality pod obcemi Brušperk a Rychaltice. 

Pro zvýšení produktivity raţby důlních děl a těţby uhlí bylo na Dole Paskov v rámci 

projektů POP 2010 a Prosperita 2015 nasazeno několik nových a moderních razících a 

dobývacích komplexů. I přes tuto modernizaci se vzhledem ke geologickému uloţení slojí 

pouţívá stále při dobývání uhlí individuální hydraulická výztuţ SHZ. Vzhledem 

k celkovým mocnostem uhelných slojí do 125 cm a plynodajností uhelných slojí se pro 

těţbu uhlí vyuţívá pluhových komplexů. 
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 Do organizační sloţky OKD, a.s., Důl Paskov spadá od roku 2007 také Důl Frenštát 

s dobývacím prostorem Trojanovice o rozloze 63,17 km
2
, který je udrţován 

v konzervačním reţimu. Vzhledem k tomu, ţe v budoucnu pravděpodobně vzroste 

energetický význam uhlí i navzdory nedávnému sniţování těţby této suroviny je těţba na 

Dole Trojanovice více neţ reálná. Světové zásoby se totiţ odhadují na nejméně na 200 – 

300 let a ropy na 40 – 50 let.  
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2. Charakteristika důlně geologických podmínek dobývacího 

prostoru Staříč 

 

2.1. Vymezení dobývacího prostoru Dolu Paskov 

  

OKD, a.s. Důl Paskov (původně jako samostatný Důl Staříč) je od roku 1970 

producentem kvalitního černého koksovatelného uhlí. V roce 1994 byl důl Paskov sloučen 

s Dolem Staříč pod společný název OKD, a.s. Důl Paskov a je oprávněn dobývat loţiska 

černého uhlí a zemního plynu v rámci stanoveného dobývacího prostoru Staříč, který se 

nachází asi 8 km západně od Frýdku-Místku a 15 km jiţně od Ostravy. Pro svoji velkou 

rozlohu, která činí 42,51 km
2
, je dobývací prostor Staříč rozčleněn na tři lokality: 

 Staříč I ve Sviadnově 

 Staříč II ve Staříči 

 Staříč III v Chlebovicích 

V současné době dosahuje těţba kolem 1 milionu tun uhlí ročně. Prosperita dolu je 

dána nově zpracovaným generelem Dolu Paskov, který předpokládá ţivotnost do roku 

2030 při plánované roční produkci 1 000 000 – 1 100 000 tun ročně. V současné době je 

úroveň přípravy a dobývání loţisek v hlubinném rozpětí 900 aţ 1 150 metrů pod 

povrchem. 

Do roku 2030 se plánuje těţba slojí spodních hrušovských vrstev (121-B7, 112-B4, 

přip.145-B14), těţištěm dobývání však budou i nadále petřkovické vrstvy, ve kterých 

plánujeme těţbu ve slojích 084 (22f), 082 (22d), 080 (22b), 077+076 (21d+21c), 075 

(21b), 074 (21a), 072 (20b), 071 (20a), 065 (18), 063 (17b), 059 (16), 041 (10a) a 038 (9a). 

Celkem je tedy plánovaná těţba ve třech slojích spodních hrušovských vrstev a 13 slojích 

petřkovických vrstev. 
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Obrázek 1: Dobývací prostor Dolu Paskov 

 

2.2. Stratigrafie 

 

Uhlonosný svrchní karbon je na bázi omezen neproduktivními kyjovickými vrstvami. 

Svrchní hranice tvoří paleoreliéf karbonského útvaru s pokryvnými útvary v nadloţí. Ve 

struktuře pokryvných útvarů lze rozlišit autochtonní miocénní sedimenty a alochtonní 

vněkarpatské příkrovy, které zahrnují slezskou a podslezskou jednotku. Reliéf 

karbonského pohoří je součástí pozitivní morfostruktury, tzv. příborsko-těšínského hřbetu. 

V rámci DP Staříč byly definovány dílčí elevace: sviadnovská, staříčská a chlebovická, do 

jejíchţ apikálních částí byla situována primární otvírka loţiska. Produktivní karbon je v DP 

Staříč zastoupen petřkovickými a hrušovskými vrstvami ostravského souvrství.  
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2.2.1. Petřkovické vrstvy 

 

Petřkovické vrstvy dosahují mocnosti 670 aţ 750 metrů. Svrchní hranice 

petřkovických vrstev je kladena do stropu hlavního ostravského brousku, význačného 

vulkanogenního korelačního horizontu. Petřkovické vrstvy jsou rozděleny na spodní 

(mocnost 225-250 metrů) a svrchní, bohatě uhlonosnou část (mocnost 435-525 metrů). 

 

2.2.2. Hrušovské vrstvy 

 

Hrušovské vrstvy dělí se rovněţ na spodní a vrchní. Spodní hrušovské vrstvy jsou 

mocné 220 – 270 metrů. Hranice mezi spodními a svrchními hrušovskými vrstvami je 

kladena do stropu mořského horizontu Františky. 

 

2.2.3. Vývoj uhelných slojí 

 

S ohledem na sloţitý fatální vývoj lze sloje petřkovických vrstev charakterizovat 

jako plošně nestálé aţ velmi nestálé se značnou variabilitou v mocnosti, obsahu proplástků, 

popela a kvalitě. V dobývacím prostoru Staříč je v bilanční mocnosti, která dle „podmínek 

vyuţitelnosti“ činí 100 cm, vyvinuto aţ 14 slojí ve větším či menším plošném rozsahu. 

Dobývané mocnosti se v současné době pohybují v intervalu 85 aţ 125 cm. Mocnosti slojí 

jsou variabilní zejména vlivem štěpení a vtisků nadloţí do sloje, v menší míře pak vlivem 

korytových výmolů. 
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3. Báňsko-geologická charakteristika sloje č. 082 

3.1. Zařazení z hlediska PUP: 

 

Porub č.082 359/11 bude veden ve sloji 22d (082) na dole Paskov [viz příloha č.1], 

závod Staříč. Dle analogie s poruby 082 359/1, 082 359 a 082 359/X bude porub 

082 359/11 velmi pravděpodobně na základě testů lokální prognózy při raţbách, zařazen 

do I. stupně nebezpečí z hlediska průtrţí uhlí a plynů (PUP). Z hlediska důlních otřesů 

(DO) není Důl Paskov zařazen jako důl s nebezpečím důlních otřesů. 

3.2. Litologie, stratigrafie: 

Sloj 22d (082) náleţí litostratigraficky svrchní části petřkovických vrstev 

ostravského souvrství [viz příloha č.2]. 

 Kóta těţiště porubu pod povrchem: cca -830 m Bpv. 

 Kóta styku pokryv/karbon pro těţiště porubu: -200 až -100 m Bpv. 

 Mocnost karbonu: max. 730 m 

 Absolutní hloubka: max. 1170 m 

 Kóta povrchu: 280 až 340 m Bpv. 

 Horniny pokryvu lze charakterizovat jako nepropustné laminity, zpravidla 

prachovce aţ písčité prachovce. 

 Mocnost sloje činí v průměru 130 cm, v místě štěpení v jiţní části klesá mocnost 

kaţdé lávky na 50 - 60 cm, v severní části dosahuje horní lávka cca 80 cm, spodní 

lávka přibliţně 30 cm. 

 Kvalitativně odpovídá obchodní skupině Va, obsah Vdaf nad 15%, popel do 15%. 
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 Podloţí sloje tvoří cca 7 metrů prachovců aţ písčitých prachovců ve svrchní části 

kořenových, dále se v podloţí nachází cca 2,5 m mocná lávka pískovců. Jejich 

podloţí tvoří písčité prachovce o mocnosti 8 m přecházející do 3 m mocné lavice 

pískovců, tvořících přímé nadloţí sloje 081 (22c) s mocností cca 30 cm. 

 Nadloţí sloje tvoří cca 4 m písčitého prachovce, 1 m laminovaného jemnozrnného 

pískovce a následuje poloha písčitých prachovců do mocnosti 6 m ve svrchní části 

kořenové, tvořící přímé podloţí sloje 084 (22f). 

 

3.2.1. Úložní poměry, tektonika: 

  Porub je plánován v okrajové části bilančně vyvinuté oblasti sloje 082 (22d) 

omezené štěpením sloje na dvě přibliţně rovnocenné nebilanční lávky. Z důvodu výskytu 

tektonických dislokací převáţně přesmykového charakteru je porub odsazen od dříve 

dobývaných a výše (po úklonu sloje) uloţených porubů. Úklony přechází z cca 20° ve 

vyšších částech sloje do relativně malých úklonů (cca 10°) směrem k severozápadu. 

Tektonické porušení sloje lze očekávat na úrovni slojových zlomů do amplitudy cca 

2 m. Kompresní tektonické dislokace přesmykového charakteru mohou přecházet aţ do 

mezivrstevních prokluzů, extenzní dislokace mohou v některých případech vykazovat 

charakter kliváţových systémů. Doplňkovým projevem porušenosti masivu, který lze 

taktéţ v předmětném bloku očekávat, jsou puklinové systémy. 

 

3.3. Dílčí závěr: 

Porubní blok je nezbytné lokalizovat do optimální pozice s ohledem na omezení 

štěpením sloje na západě a intenzivnějšímu tektonickému porušení na východě. BVTP 

(bezvýlomová trhací práce) v nadloţí porubu se nepředpokládá, zával se bude vyvíjet 

bezproblémově s ohledem na laminity v nadloţí a blízké nadvýruby ve sloji 084 (22f) ve 

vzdálenosti cca 12 - 18 m. 
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4. Návrh přípravy a dobývání porubu č. 082 359/11 

ve 2. důlním poli DP Dolu Staříč 

 

4.1. Návrh přípravy bloku č.082 359/11 

 

Veškeré práce při raţení a zajišťování důlních děl se řídí technologickým postupem 

pro dané pracoviště (důlní dílo) a ten se řídí platnými předpisy. Předmětný blok se nachází 

mezi hlavním překopem č. 2256 a tektonickou poruchou jako zbytkový pilíř. Pro raţbu 

přípravných důlních děl pro porub bude pouţit základní razicí cyklus sestávající z těchto 

základních operací: 

 rozpojování horniny pomocí trhací práce,  

 odtěţení horniny,  

 vyztuţení vyraţeného prostoru  

 a následné pomocné práce (prodluţování výstroje díla).  

Na základě poznatků o vývoji geologické stavby v dané oblasti bude raţba pro 

připravovaný blok č.082 359/11 probíhat za těchto podmínek. 

 

4.1.1. Stavba kříže a ražba spojovací chodby č. 082 7251 

 

Na překopu č. 2256 ve staničení 290m bude postavena odbočka v profilu 14/18 a 

raţba bude pokračovat odbočením vlevo pod označením 082 7251. Nejprve se v profilu          

OO-O-18 vyrazí výklenek pro umístění elektrozařízení v délce 20m a dále bude raţba 

vedena v profilu výztuţe OO-O-14 váhového stupně TH-29 s hustotou budování á 0,7m 

(viz příloha č.3a). Úhel odbočení α=53°. V místech zvýšených tlaků a v místech 
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tektonických poruch bude hustota budování á 0,5m. Celková délka díla bude 190m. 

V případě nafárání tektonické poruchy budou parametry raţby operativně změněny. Po 

dosaţení staničení 190m bude postavena další odbočka ve tvaru „V“ v profilu 14/18 a 

započata raţba těţní třídy č. 082 5257 a následně spojovací chodby č. 082 7251/1. 

 

4.1.2. Technologie ražení tříd 082 7251, 082 7251/1, 082 5257, 082 5255 a prorážky 

082 3359/11 

Raţby všech děl budou realizovány v dobývacím prostoru Dolu Staříč ve II. poli ve 

sloji 082 (22d). S ohledem k navrhovanému nasazení technologie rozpojování uhelného 

pilíře pomocí kluzného pluhu GH 9-38VE/5.7N s hřeblovým dopravníkem PF 2.2/743 a 

mechanizované výztuţe Glinik 06/15 POzS pro dobývání porubu 082 359/11 navrhuji razit 

přípravná důlní díla v těchto profilech. 

Raţba těţní třídy 082 5257 bude provedena v ocelové obloukové výztuţi 

v kombinovaném profilu OO-O-18/14/18 váhový stupeň TH 29 s hustotou budování po 

0,8m a raţba úvodní třídy č. 082 5255 bude realizována v profilu OO-O-14 s budováním 

po 0,7m. Raţba kanálu 082 3359/11 bude raţena v profilu sloje o minimální výšce 1,5m (v 

případě potřeby s přibírkou kamene) a šířce kanálu 5,5m s výztuţí profilu LB 09 váhového 

stupně TH-29. 

Při raţbě se předpokládá nafárání tektonik a rozštěpu sloje 082. Postup raţby bude 

operativně upřesňován ODMG. 

 

4.1.3. Technické a provozní ukazatele 

Délky děl  -tř. 082 7251…...190m 

   -tř. 082 7251/1…130m 

   -tř. 082 5257……740m 

   -tř. 082 5255……675m do nafárání proráţky 082 3359/11 
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Druh výztuţe   –ocelová oblouková. 

Profil    – OO-O-14, na třídě 082 5257 OO-O-18/14/18 

Váhový stupeň  –TH 29. 

Paţení stropů a boků -tahokov OMP-1 jednotlivě (v úsecích tektonických pásem dvojitě). 

Pomocná výztuţ -k zajištění předstihu bude pouţito předsuvného povalu z tyčí K-24 a 

dřevěných fošen o min. tloušťce 5cm. 

Nakládání horniny -strojní, pouţití nakladače s bočním výklopem. 

Odtěţení horniny -z raţených děl pomocí hřeblového dopravníku a následně pásových 

dopravníků na centrální odtěţení na překopu 2256. 

 

4.1.4. Návrh technologie ražení 

4.1.4.1. Vrtání vývrtů pro trhací práci 

Rozpojování horniny navrhuji provádět pomocí trhací práce a pro vrtání vývrtů pro 

trhací pouţít vzhledem k malému profilu díla OO-O-14 vrtací vůz typu DH-DT1 firmy 

Deimler-Haniels technickými parametry viz [  Tabulka 1]. Vrtací vůz je 

vybaven ramenem BTL 180-080 viz [Obrázek č. 1]. Vrtací vůz je konstruován pro vrtání 

vývrtů v dolech a při raţení tunelů. Vrtací vůz je vybaven dvou čerpadlovým systémem. 

Vzhledem k zařazení sloje do 2. stupně nebezpečí PUP bude nutno provádění 

protiprůtrţové prognózy a prevence. Prognózní vrty pro měření tlaku plynu a rychlosti 

desorpce uhelné drtě budou součástí operace vrtání. 
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  Tabulka 1:Technické parametry vrtacího vozu DH-DT1 

Technické parametry vozu DH-DT1 

Délka 11 100 mm 

Výška 1 200 mm 

Šířka 1 600 mm 

Hmotnost 11 600 kg 

Rychlost pojezdu 0,6 m.s
-1

 

Vrtací rameno BTL 180-080 typ 

 

 

Obrázek č. 1: Přehled konstrukčních součástí vrtacího vozu DH-DT1 

Zdroj: Technická dokumentace výrobce 

1-lafeta, 2-vrtací rameno, 3-stanoviště obsluhy, 4-mazací agregát, 5-poháněcí agregát, 6-

čerpadlo pro zvýšení tlaku vody, 7-podvozek, 8-stabilizační podpěra, 9,10-šneková 

převodovka, 11-nosič lafety 
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Pro vrtání při raţení proráţky bude vzhledem k profilu raţby pouţito ručního vrtání 

vývrtů pomocí vrtaček VU 2, VU 3 a ručních vrtacích kladiv typu NVK 03 (NVK 03 smí 

být pouţit pouze pro vrtání vývrtů mimo uhelnou sloj). Technické parametry uvedené 

v následující tabulce [Tabulka 2: Parametry vrtaček VU 2 a VU 3]. 

 

Tabulka 2: Parametry vrtaček VU 2 a VU 3 

Technické parametry vrtaček VU 2 a VU 3 

Typ VU 2 VU 3 
 

Výkon 2,62 1,95 kW 

Otáčky 11,6 16,6 s
-1

 

Spotřeba vzduchu 0,4 - 0,6 0,4 - 0,6 m
3
.min

-1
 

Potřebný tlak vzduchu 3,2 2,55 Mpa 

Hmotnost 19 9 kg 

 

 

4.1.4.2. Trhací práce malého rozsahu 

Za trhací práce malého rozsahu se povaţuje trhací práce při otvírce, přípravě a 

dobývání loţisek nerostů, pokud jednotlivé náloţe nepřesáhnou 50kg trhaviny a hmotnost 

celkové náloţe nepřesáhne v podzemí 400kg a na povrchu 200kg trhaviny. 

Rozpojení horniny bude prováděno pomocí trhací práce malého rozsahu a to na 

základě zpracovaného technologického postupu v souladu s § 35 Vyhlášky ČBÚ č.72/1988 

Sb. Veškeré trhací práce při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem 

povoluje příslušný OBÚ. Pro trhací práci navrhuji pouţití protiplynové důlně bezpečné 

trhaviny Ostravit C zařazené do kategorie DBT-II a na Dole Paskov povolené pro raţbu 

v kameni a v uhlí při současném odpalu. 
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Pro roznět bude pouţito rozněcovadla DeM-Zb-S, kdy celková doba odpalu nesmí 

přesáhnout 400ms. 

Další potřebné povolené pomůcky pro provedení trhací práce: 

-roznětnice KRAB 1200, DBR 12 

-ohmmetry Mx 10, DO 200/2000, DO 200/2000P 

-měřicí přístroje BAK 01, BAK 02, BAK 95 

-přívodní vedení XCYAR – 1,5  

-připojovací vedení typu XCY, XFY, PK1, PK2 

4.1.4.3.  Nakládání a odtěžení horniny 

Pro nakládání rozpojené rubaniny bude pouţito nakládacího stroje Deilmann-

Haniel typu DH-L1200 s bočním výklopem. Tento typ je vybaven housenicovým 

podvozkem a je nejpouţívanějších nakladačů na Dole Staříč. Technické parametry viz 

tabulka [3] 

Tabulka 3: Technické parametry nakladače Deilmann-Haniel DH-L1200 

Technické parametry nakladače DH-L1200 

Délka 7 500 mm 

Výška 1 600 mm 

Šířka 1 580 mm 

Hmotnost s protizávaţím 15 000 kg 

Rychlost pojezdu 0,37-1,30 m.s
-1

 

Objem lopaty 1,475 m
3
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Obrázek č. 2: Nakladač s bočním výsypem DH L1200 

Zdroj: Technická dokumentace výrobce 

Pro odtěţení rubaniny z čelby bude pouţito hřeblového dopravníku typu TH 601 

s vloţeným drtičem DU 2 pro omezení velikosti kamenné drtě a dále navrhuji pouţít 

pásové dopravníky typu TP 630 A. Rubanina z raţených důlních děl bude dopravena po 

pásových dopravnících aţ na centrální odtěţení a dále pak do centrálního zásobníku u 

jámy. Hřeblový dopravník TH 601 vyráběný firmou Ostroj Opava a.s. má technické 

parametry uvedené v tabulce [4]. 
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Tabulka 4:Technické parametry hřeblového dopravníku TH 601 

Technické parametry dopravníku TH 601 

Dopravní rychlost  0,75 – 1,21 m.s
-1

 

Jmenovité dopravní mnoţství 80% 

naplnění 
480  t.h

-1
 

Maximální dopravované mnoţství 600  t.h
-1

 

Maximální příkony dopravníku 2x100  kW 

Rozměr ţlabu 530 x 145 mm 

 

Pásové dopravníky TP 630A mají šířku dopravního pásu 1000 mm a je moţné je 

pouţívat v úklonech od +18°aţ do -12°, další parametry jsou uvedené v tabulce [5]. 

V průběhu raţby se bude překládat hřeblový dopravník a následně se bude prodluţovat 

pásový dopravník, který se bude průběţně zavěšovat na výstroj díla. Pro automatické 

ovládání pásových dopravníků a zajištění bezpečnosti bude po celé délce instalována 

signalizační souprava MJM 20. 

Tabulka 5:Technické parametry pásového dopravníku TP 630A 

Technické parametry dopravníku TP 630A 

Jmenovité dopravované mnoţství 

při rychlosti  (m . s
-1

) ,  při 100% 

naplnění pásu a hmotnosti 

materiálu 1,3 t/m
3 

1,25 500 
t.h

-1
 

1,6 650 
t.h

-1
 

2 800 
t.h

-1
 

2,5 1010 
t.h

-1
 

Průměr hnacích bubnů  630 mm 

Maximální délka  320 Mm 

Maximální výkon poháněcí stanice  2 x 55 kW 
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Obrázek č. 3: Pasový dopravník TP 630A 

Zdroj: (http://www.ostroj.cz/cs/c/pasove-dopravniky/pasove-dopravniky.htm ) 

 

4.1.4.4.Vyztužení a výstroj důlního díla 

Pro přípravu porubního bloku 082 359/11 je nutno vyrazit spojovací a pásové třídy 

082 7251, 082 7251/1, úvodní třídu 082 5255, tyto budou vyztuţovány ocelovou 

obloukovou výztuţí v profilu OO-O-14 [viz příloha č.3a], těţní třídu 082 5257 v profilu 

OO-O-18/14/18[viz příloha č.3b] a proráţka v profilu LB 09 váhového stupně TH 29. 

Hustota budování bude á 0,8m a v místě tektonických poruch bude zhuštěná hustota 

budování na 0,5m. Oblouky ocelové výztuţe budou mezi sebou rozepřeny 5ks kovových 

rozpínek, pro paţení stropu a boku díla bude pouţito tahokovu OPM-1 a všechny 

vícevýlomy musí být zakládány hlušinou. Důlní díla 082 5255 a 082 5257 navrhuji zesílit 

středovým tahem s tyčí profilu K 24 a v místech tektonických poruch popřípadě doplnit 

stavbou středových dřevěných stojek. 
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Kanál pro vybavení a rozjezd porubu razit v závislosti na zvolené technologii 

vyztuţování porubu v profilu LB 09 v potřebné šířce 5,5m. Vyztuţen bude ocelovou 

výztuţí váhového stupně TH 29. Stropní část výztuţe bude z tyčí TH 29, na pravém boku 

výchozího kanálu (závalová strana budoucího porubu) bude pouţit profil LB, na pilíři 

hydraulická stojka SH a v kaţdé třetině kluzné stojky z tyčí profilu TH 29 [viz příloha 

č.3c]. 

V raţených důlních dílech a podél pásových linek bude instalován důlní poţární 

vodovod (DN 100 PN 40) a potrubí bude vybaveno odbočkami C52 pro připojení 

poţárních hadic dle platných předpisů. V projektovaných dílech budou dále instalovány 

potrubní řady pro čerpání důlních vod (DN 100 PN 10), pro přívod stlačeného vzduchu 

(DN 150 PN 10) a degazační potrubí (DN 150 PN 10). 

Doprava materiálu do raţených důlních děl v předmětné oblasti bude prováděna po 

překopu 2256 na 5. patře z překladiště na překopu č. 2252 pomocí závěsných lokomotiv po 

dráze ZD – 24 aţ k raţeným důlním dílům. 

Závěsné dráhy budou poloţeny a udrţovány v souladu s Vyhláškou ČBÚ č.22/1989 

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

 

4.2. Návrh technologie dobývání bloku č.082 359/11 

Během postupu porubní fronty je zapotřebí u některých porubů změnit délku 

porubu a s ním mnoţství strojního vybavení, jelikoţ tvary některých porubů nejsou prosté 

obdélníky, ale mnohoúhelníky navrţené z důvodů tektonických poruch. Tyto tvary jsou 

navrţeny tak, aby byla sloj vydobyta v maximální moţné míře a zároveň ekonomicky 

výhodně.  

Porub 082 359/11 bude dobýván z výchozí proráţky 082 3359/11 směrným 

stěnováním na řízený zával, s postupem porubní fronty z pole. Tvar porubního bloku je 

navrţen tak, aby hlavní tektonické poruchy byly mimo tento blok. Při procházení menších 
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tektonických poruch nebo při lokálně zmenšené mocnosti sloje, bude pouţito trhací práce 

k přistřelování stropu či počvy [viz přílohač.4]. 

Na Dole Paskov se pro rozpojování uhelného pilíře pouţívají výhradně pluhové 

soupravy. Podle vedení pluhového řetězu rozeznáváme: 

 Pilířové vedení – pluhy kluzné viz[Obrázek č. 4] 

 Závalové vedení – pluhy vytrhávací 

Pro daný porub, který bude dobýván metodou směrného stěnování na řízený zával, 

navrhuji pouţití mechanizované výztuţe Glinik 06/15-POzS (dále jen výztuţ). Pro 

vyuhlování bude pouţito pluhového tělesa firmy Bucyrus Europe GmbH typ                    

GH 9-38VE/5.7N (dále jen pluh) a pro dopravu rubaniny z porubu bude pouţito 

hřeblového dopravníku PF 2,2/743 (dále jen dopravník). 

 

4.2.1. Technologie rozpojování pilíře 

Do porubu bude nasazena pluhová souprava GH 9-38VE/5.7N kluzného typu 

s pilířovým vedením řetězu. Kluzný pluh je koncipován pro ekonomické dobývání černého 

uhlí a lze ho nasadit ve slojích o mocnosti 0,8 aţ 1,6m coţ přesně odpovídá profilu 

navrhovaného porubního bloku. Výšku pluhu lze přizpůsobit daným podmínkám pomocí 

různých konstrukčních variant a plynule výškově nastavitelného noţového sloupu.  

Kluzný pluh je veden podélně po vedení uloţeném na porubovém dopravníku na 

pilířové straně. Pluh je taţen řetězem umístěným na spodní větvi vedení pluhu. Pomocí 

dvou kluzných liţin umístěných na tělese pluhu se pluh opírá o nakládací rampu vedení 

pluhu. Kloubové liţiny zároveň vedou pluh ve spodní oblasti tím, ţe podchytávají vedení 

pluhu. V horní oblasti je pluh veden dvěma vodícími kusy, které zachytávají obkročmo 

horní vedení. Vedení kluzného pluhu slouţí také jako nakládací rampa a zachycuje 

obíhající řetěz pluhu, který je přitom bezpečně veden v obou uzavřených řetězových 

kanálech, leţících nad sebou. 
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Relativně vysoká vlastní hmotnost pluhu přispívá rozhodnou měrou ke klidnému 

chodu a k jeho dobré ovladatelnosti. Kloubové liţiny umístěné ve spodním úchytu a s ním 

sladěné horní vedení umoţňuje pluhu dobrý křivočarý pohyb 

Pluhovou soupravu lze ovládat pomocí naklápění dopravníku, v závislosti na 

zvoleném nastavení pak dostane pluhová souprava více či méně silnou snahu ke klesání či 

stoupání. 

 

 

Obrázek č. 4: Kluzný pluh GH 9-68VE/5.7,N 

Zdroj: Technická dokumentace výrobce 
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Tabulka 6: Technické parametry pluhu 

Technické parametry pluhu GH 9-38VE/5.7.N 

Délka 2712 mm 

Hloubka třísky aţ 95 mm 

Hmotnost základní 4113 kg 

Řetěz 36x126 mm 

Celková výška 800-1585 mm 

4.2.2. Mechanizovaná výztuž porubu 

Vzhledem k úloţním poměrům v dané oblasti, mocnosti dobývané sloje a 

momentálně pouţívané technologii vyztuţování na dole Staříč, je pro vyztuţování porubů 

moţno zvolit buď mechanizovanou výztuţ nebo individuální výztuţ pomocí hydraulických 

stojek SHZ a kloubových stropnic. 

Pro tento daný porub navrhuji pouţít mechanizovanou výztuţ firmy Glinik 06/15 

POzS, která se uţ na tomto dole pouţívá. 

Tabulka č.7:Parametry výztuže Glinik. 

Technické parametry mechanizované výztuže 

Název Glinik   

Typ 06/15 POzS   

Hmotnost 7 700 kg 

Rozsah od 1 500 mm 

Rozsah do 600 mm 

Délka maximální 4500 mm 

Únosnost stojek 2500-3743 kN 

Zdroj: Technicko-provozní dokumentace výrobce 
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Konstrukce a základní funkce mechanizované výztuţe jsou standardním řešením 

zaloţeným na lemniskátovém mechanismu, coţ nám zaručuje, ţe stropnice se pohybuje 

téměř po svislém úseku. Dělený základkový rám tvoří základ výztuţe. Je sloţený ze dvou 

liţin, kde kaţdá ze dvou liţin je osazená lůţkem pro hydraulickou stojku. K přesunutí 

dopravníku a sekce výztuţe je určeno přesouvací zařízení s hydraulickým válcem 

přesouvacího zařízení. 

Pracovní prostor zajišťuje kompletní stropnice, která je spojená kloubově se 

závalovým štítem pomocí čepů. Stropnice je vybavena dvěma lůţky pro uchycení 

hydraulických stojek. Stropnice je pak se štítkem spojena pomocí rohových válců, které 

vyrovnávají polohu stropnice. Mezi stropnicí a základovým rámem jsou vloţeny 

hydraulické stojky, kdyţ kaţdá z nich je ovládána samostatně. Ovládání výztuţe je 

prováděno pomocí elektrohydraulického ovládání. Při tlaku ze strany stropu je 

konvergence výztuţe řízená pojistnými ventily, umístěnými na pláštích hydraulických 

stojek. Provozní tlak hydraulických stojek je v kaţdém okamţiku indikován manometry. 

Pracovní cyklus začíná tak, ţe výztuţ je přesunuta k hřeblovému dopravníku.  

Dopravník je přisunut k porubní stěně a pluh je připraven k provedení řezu. Po průjezdu 

pluhového tělesa, je dopravník přitlačován k čelu stěny. Tímto způsobem je provedeno 

několik řezů. V závislosti na existujících důlně geologických podmínkách v porubu, sekce 

výztuţe můţe být přesunuta k dopravníku po několika řezech aţ do plného vysunutí 

přesouvacího zařízení. Toto je provedeno pomocí změny reţimu ovládání přesouvacího 

zařízení na funkci přeloţení výztuţe. Dopravník je přesouván ve směru postupu porubu 

prakticky současně všemi sekcemi. 
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Obrázek č. 5: Mechanizovaná výztuž Glinik typ 06/15 POzS 

Zdroj: Technické parametry dodané výrobcem 

1-Základový rám ližina levá, 2-Základový rám ližina pravá, 3-Závalový štít, 4-Stropnice kompletní, 

5-Přesouvací zařízení, 6-Hydraulická soustava, 7-Hydraulická stojka, 8-Rohový válec,                     

9-Přesouvací válec, 10-Hydraulický válec, 11-Přední táhlo, 12-Zadní táhlo, 13-Tyč dorazu. 14-

Postřik, 15-Držák výkonného rozvaděče, 16-Držák řídícího rozvaděče, 127-Rozvaděč, 18-

Zajišťovací čep, 19-Kryt stojky 

 

Mechanizované výztuţe jsou dnes převáţně pouţívaným zařízením pro vyztuţování 

a jsou součástí dobývacích komplexů kapacitních porubů hlubinných dolů. Proti 

individuální hydraulické výztuţi mají tyto výhody: 

 Dobré krytí pracovního prostoru porubu ve výztuţi od stropu, závalu i pilíře 

 Větší zachycení sil konvergujících nadloţních vrstev 
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 Rychlejší přizpůsobení výšky výztuţe dobývané mocnosti sloje při co největší 

výškové manévrovatelnosti 

 Ihned po ukončení pracovního cyklu dobývacího stroje přesunutí výztuţe do nové 

pracovní polohy 

 Sníţení těţké manuální práce na minimum 

 Vyšší výkon  

 

4.2.3. Doprava rubaniny z porubu 

Porub navrhuji vybavit hřeblovým dopravníkem PF 2.2/743, který je určen pro 

jednosměrnou přímočarou dopravu rubaniny v kapacitních porubech. Dopravník tvoří 

vodící dráhu pro dobývací zařízení (pluh), dále pro uchycení výztuţe a dopravu rozpojené 

rubaniny z porubu na sběrný dopravník. Dopravník je sestaven stavebnicovým způsobem 

ze základních částí a příslušenství. Dopravník se skládá z těchto dílů: 

 Hlavní pohon - je zakončujícím článkem na výsypném konci dopravníku a slouţí 

k pohonu řetězu dopravníku. 

 Pomocný pohon – je zakončujícím článkem dopravníku na jeho vratném konci a 

slouţí taktéţ k pohonu řetězu dopravníku. 

 Trať dopravníku – je tvořena ţlaby. Ţlab má na pilířové straně vodící lištu, která 

slouţí k vedení pluhového tělesa. Ze závalové strany je ţlab uzavřen bočním 

plechem, ke kterému jsou přišroubována vodítka pro vedení pluhu a uchycení sekce 

výztuţe. 

 Řetěz dopravníku- se skládá z řetězových úseků (dvojitých) a hřebel 

 Příslušenství 
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Tabulka č.8:Technické parametry hřeblového dopravníku 

Technické parametry hřeblového dopravníku PF 2.2/743 

Rychlost řetězu 0,5/1,09 m.s
-1

 

Pohon 2x160 kW 

Počet řetězů 2 ks 

Řetěz 26x92 mm 

Provozní síla 448 kN 

Zdroj: Technická dokumentace výrobce 

 Dále bude rubanina dopravována pod porubem po sběrném dopravníku TH 700 

přes drtič značky Briden na pásové odtěţení. Odtud pak po pásových dopravnících typu TP 

630A po třídách 082 5257 a 082 7251 na překop 2256 na centrální odtěţení a následně aţ 

do centrálního zásobníku. Základní technické parametry pásového dopravníku TP 630A 

viz [Tabulka 5]. 

4.2.4. Chránění přilehlých tříd po projetí porubu 082 359/11 

 Úvodní třída 082 5255 bude za postupujícím porubem pleněna. Oblouková výztuţ 

bude do vzdálenosti minimálně 3 m před porubem a za porubem aţ po místo plenění 

pobudována hydraulickými stojkami. Od zálomové hrany aţ k místu plenění smí byt 

hydraulické stojky nahrazeny dřevěnými stojkami. Plenění se smí opozdit maximálně o 5m 

za zálomovou hranou porubu. Nevypleněná část díla musí být od vypleněné oddělena 

větrní přepáţkou. V případě opoţdění plenění musí být nevypleněná část třídy větrána 

separátním foukacím lutnovým tahem ø315 mm. 

 Těţní třída 082 5257 bude za postupujícím porubem chráněná hráněmi Link-n-

Long vyplněnými cementopopilkovou směsí. Rozměry hráně budou 1,0 x 1,5 m. Hráně 

musí být stavěny ihned jak je to moţné a nesmí opozdit více neţ 3 m za zálomovou hranou 

porubu. V případě vymývání stařinného ovzduší porubu bude k dotěsnění ţebra pouţito 

zpěňovací hmoty. Všechny odebrané boční segmenty obloukové výztuţe musí být za 

porubem ihned dodány, jakmile pro ně bude vytvořen prostor. Mezi jednotlivé dodané 
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boční segmenty musí být dodány rozpínky v počtu a rozmístění dle stávajícího budování. 

Úsek třídy s odebranými bočními segmenty nesmí být větší neţ 3 m. Dále za 

manipulačním prostorem přibírkového stroje pracujícího za postupujícím porubem budou 

stavěny do středu díla stojiny z tyčí profilu K-24 a to pod co druhý oblouk, v případě 

potřeby pod kaţdý oblouk výztuţe. Veškeré hydraulické stojky, stojiny z tyčí K-24 nebo 

dřevěné stojky stavěné na přilehlých třídách musí být zajištěny proti pádu při ztrátě 

stability. 

4.2.5. Organizace práce v porubu 

 Porub bude provozován ve třech těţních směnách a jedné směně přípravné. 

V jednotlivých směnách budou prováděny následující operace: 

 Vyuhlování porubu pomocí pluhové soupravy 

 Přesun mechanizované výztuţe 

 Vyuhlování úvratí včetně jejich zajišťování 

 Úprava počvy díla za porubem na tř, 082 5257 

 Zesilování výztuţe přilehlých děl v předpolí porubu 

V přípravné směně budou prováděny tyto operace: 

 Dokončení zajištění vyuhlených prostor a úvratí 

 Potřebné práce na úvratích porubu 

 Přemísťování sběrného dopravníku a práce s tím související 

 Údrţba a prohlídky strojního a elektrozařízení. 
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5. Bezpečnostní opatření, protiprůtržová opatření, větrání a 

degazace 

 

5.1. Bezpečnostní opatření 

Na dolech ohroţených průtrţemi uhlí a plynů a na všech uhelných dolech je nutno dle 

Vyhlášky ČBÚ č.22/1989 Sb. dodrţovat několik základních bezpečnostních opatření a to 

např.: 

 Rozmístění kontinuálních čidel pro sledování stavu ovzduší. 

 Protivýbuchové uzávěry. 

 Zneškodňování uhelného prachu 

 Protipoţární opatření 

Veškerá bezpečnostní opatření budou detailně rozpracovaná v technologických postupech 

daných pracovišť, včetně havarijních plánů a útěkových cest. Kaţdý pracovník v podzemí 

musí být vybaven sebezáchranným přístrojem, osobním svítidlem a ochrannými 

pomůckami. 

5.1.1. Rozmístění kontinuálních čidel CH4 a CO 

Pro zajištění bezpečnosti při raţbách a dobývání je potřeba sledovat nejen chody 

ventilátorů v separátně větraných důlních dílech, ale také kontinuálně sledovat ovzduší 

v dole. Pro tyto účely máme v dole umístěny dle Vyhlášky ČBÚ č.165/2002 Sb. čidla 

MTA sledující koncentraci CH4  (metan) a čidla sledující koncentraci CO (oxid uhelnatý). 

Výsledky měření jsou předávány na dispečink dolu, kde se zaznamenávají a v případě 

překročení povolených koncentrací, dojde automaticky k vypnutí přívodu elektrické 

energie a odvolání pracovníků do čerstvých větrů.  

Umístění čidel pro raţbu bude: 
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 Čidla CH4 ve vzdálenosti max.3m od čelby a 0,1m pod nejvyšším místem výztuţe, 

další čidlo bude ve st.10m od konce separátního větrání v ose díla 0,1m pod 

nejvyšším místem výztuţe. 

 Čidlo CO bude umístěno 10m před koncem separátního větrání 1,8m nad počvou. 

Umístění čidel pro porub 082 259/11 bude: 

 Čidla CH4 budu umístěná třídě 082 5257 ve výdušném větrním proudu na úrovni 

čela základkového ţebra ve výšce stropu sloje a na třídě 082 5257 5m od kříţe 

s třídou 084 7352/3 

 Čidlo CO bude umístěno na třídě 082 5257 5m od kříţe s třídou 084 7352/3 na 

boku díla ve výšce 1,8m.  

5.1.2. Protivýbuchové uzávěry 

 Ve všech dílech navrhovaných v tomto projektu, budou prováděná veškerá opatření 

proti přenosu výbuchu důlních plynů a uhelného prachu dle Vyhlášky ČBÚ č.22/1989 Sb. 

a Vyhláška ČBÚ č.361/2009 Sb. Na tuto ochranu se staví protivýbuchové uzávěry 

prachové a vodní. Na raţených třídách budeme pouţívat vodní protivýbuchové uzávěry 

soustředěné. Uzávěry musí být umístěnce vzdálenosti 50 aţ 200m od objektu, který chrání. 

Uvnitř samostatného větrního oddělení nesmí být vzdáleny více jak 50m od jeho začátku i 

od jeho konce. Rozestup protivýbuchových uzávěr uvnitř SVO můţe být maximálně 200m. 

Objem vody u soustředěné uzávěry je stanoven tak, aby na kaţdý m
2 

průměrného průřezu 

důlního díla připadlo nejméně 200l vody. 

5.1.3.  Zneškodňování uhelného prach 

Zneškodňování uhelného prachu na třídách bude prováděno omytím vodou a 

poprašováním inertním práškem. Poprašovat se musí tak aby obsah hořlavých látek ve 

směsi inertního a uhelného prachu nepřesáhl 20%. Veškeré přesypy budou opatřeny 

funkčními vodními postřiky a na čelbách a pod porubem bude instalován pyronelový 

vyvíječ. Před kaţdou trhací práci bude uhelný prach zneškodněn smáčením. Kaţdé 

pracoviště musí být vybaveno dostatečnou zásobou inertního prášku. Na výdušné straně za 

porubem na třídě 082 5257 bude instalována mlţná clona.  
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Porub bude zavlaţován dlouhými vrty z těţní a úvodní třídy. Úsek mimo dosah 

těchto vrtů bude zavlaţen čelním zavlaţováním přímo z porubu 

5.1.4. Protipožární opatření 

Všechna místa v podzemí se pokládají za místa se zvýšeným poţárním nebezpečím 

a proto na úseku poţární ochrany je organizace povinna plnit povinnosti stanovené 

Vyhláškou ČBÚ č.22/1989 Sb. a zvláštními předpisy. V raţených důlních dílech 

s pásovými dopravníky musí být hasící prostředky rozmístěny co 50 m. Ostatní hasicí 

přístroje musí být rozmístěny takto: 

- V raţbách u pohonu kaţdého dopravníku 3 ks práškových hasicích přístrojů 

PHP 6 P KT 06.08 

- V porubech u pohonu kaţdého dopravníku 3 ks práškových hasicích přístrojů 

PHP 6 P KT 06.08, ve spodní a horní úvrati 3 ks práškových hasicích přístrojů 

PHP 6 P KT 06.08, u energovlaku 2 ks sněhových hasicích přístrojů S6 a u 

hydraulických agregátů 2 ks práškových hasicích přístrojů PHP 6 P KT 06.08. 

Dále musí být ve všech důlních dílech rozveden důlní poţární vodovod v potrubí 

minimálně DN 100 mm a osazen ventily C 52. Ventily musí být rozmístěny dle 

bezpečnostních předpisů podél pásových dopravníků co 50 m a v ostatních důlních dílech 

co 200 m. Musí být zajištěn odběr vody v mnoţství 400 l.m
-1

 při hydrostatickém přetlaku 

za průtoku 0,25 MPa. Na začátku a konci SVO, nad a pod porubem, do 50 m od čelby a 

podél pásové linky co 1000 m musí být umístěná hadicová skříň. Na ohlubni a v poţárních 

skladech dolu je umístěn poţární vůz. 

5.2. Protiprůtržová opatření 

Všechna protiprůtrţová opatření jak pro raţbu tak pro poruby se řídí platnými 

předpisy a to Rozhodnutí OBÚ Ostrava č.j. 3895/2002, dále Instrukcí pro doly 

s nebezpečím průtrţí hornin a plynů a povolením elektrifikace pracoviště závodním dolu. 

Za příznaky průtrţe se povaţují některé z následujících jevů, pokud jsou provázeny náhlou 

zvýšenou exhalací plynů a to: 
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 Prudký výhoz uhlí menšího neţ 0,5 t uhlí a současně zvýšení koncentrace 

CH4 

 Viditelné vytlačování uhlí z pilíře 

 Náhlý zvýšený tlak na výztuţ 

 Rány různé intenzity ve sloji a horninovém masívu 

 Pulzovité vyfoukávání drtě z vrtu 

 Vytlačování soutyčí z vrtu 

 Svírání soutyčí za současného praskání ve sloji 

 Náhlá zvýšená exhalace CH4 apod. 

5.2.1. Protiprůtržová  opatření pro ražbu 

 Sloj  22d (082) je zařazena do 2° nebezpečí PUP. Pro moţnost následného 

přeřazení porubu do 1° nebezpečí PUP navrhuji v průběhu raţby přípravných důlních děl 

provádění testů lokální prognózy (TLP). Prognózní měření musí být provedeno ve dvou 

vývrtech situovaných šikmo 30°do boků díla ve směru jeho raţby. Uhelná drť pro měření 

desorpce musí být odebrána v hloubce vrtu 2,8 aţ 3,0 m, přeseta a po dobu 35 s měřena 

rychlost desorpce. Do jedné minuty po odvrtání celého vývrtu musí být utěsněná měřící 

sonda a změřen tlak plynu ve vrtu, doba měření je min. 4 minuty. Výsledky měření musí 

být zaznamenány v pochůzkové knize pracoviště. Pokud naměřené hodnoty dosáhnou 

hodnot u tlaku 250 kPa a větší a u desorpce 2,5 cm
3
.10g

-1
.35s

-1
 a větší musí být provedena 

otřasná trhací práce (OTP).  

Pro vytvoření dostatečné a souvislé zóny potřebného sníţení napětí v předpolí 

raţeného důlního díla navrhuji tyto metody prevence: 

 Odlehčovací trhací práce 

 Odlehčovací práce v plošné zóně 

 Odlehčovací vrty v uhlí 

 Zavlaţování dlouhými vrty 

Veškeré vrtání v kameni bude prováděno s vodním výplachem. 
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5.2.2. Protiprůtržová opatření pro porub 082 359/11 

 Porub můţe být na základě testu lokální prognózy při raţbě přípravných důlních děl 

přeřazen do 1° nebezpečí PUP.  

Prognózní měření musí být prováděno po zahájení dobývání do dosaţení 10 m 

směrné délky porubu s intervalem nejvýše 24 hodin. Potom bude prognózní měření 

prováděno vţdy po dosaţení 10 m směrné délky postupu porubu nejpozději však 72 hodin 

od posledního měření. Měření se bude provádět při pouţití trhací práce mimo úvratě do 

vzdálenosti 3 m, pokud nebude vyvinut první zával.  

V místě výskytu tektonických poruch a to 2 vrty na obě strany od tektoniky ve 

vzdálenosti 0,5-2 m. Pro stanovení hodnot tlaku a desorpce musí být v porubu prováděno 

prognózní měření. V případě, ţe bude naměřen tlak plynu 150 kPa a větší, nebo rychlost 

desorpce 1,5 cm
3
.10g

-1
.35s

-1
 a větší musí být provedena otřasná trhací práce. V okolí 

tohoto místa musí být uhelná hmota zcela rozvolněná trhací prací. Porub poté musí být 

přeřazen do 2° nebezpečí PUP. 

Hlavní metoda prevence PUP v porubu je zavlaţování dlouhými vrty. Zavlaţování 

dlouhými vrty bude prováděno z těţní a úvodní třídy s roztečí 8-10 m a minimálním 

předstihem před porubní frontou 30 m.  Úsek porubu mimo dosah zavlaţení dlouhými vrty 

bude zavlaţován z porubu čelním zavlaţováním a to tak, aby byla zajištěna souvislá zóna 

sníţeného napětí minimálně 3 m před porubní frontou.  

5.3. Větrání 

Důl Paskov je větrán kombinovaným větrním systémem se třemi dvojicemi (jáma 

vtaţná a jáma výdušná) centrálních jam [viz přílohač.1]. Pomocí těchto jam jsou 

odvětrávány jednotlivé důlní pole: 

 Pole I (Sviadnov) 

 Pole II (Staříč) 

 Pole III (Chlebovice) 

Hlavní ventilátory jsou na jednotlivých jámách vybaveny přístroji na měření 

tlakových spádů se signalizací vyvedenou na dispečink.  
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Vzhledem k předpokládané zvýšené plynodajnosti sloje 082, je nutné při 

projektování větrání pro raţby a dobývání věnovat velkou pozornost problematice vedení 

důlních větrů a odsávání důlních plynů (metan) pomocí degazace. Vedení důlních větrů jak 

pro přípravná důlní díla, tak pro porub 082 359/11 navrhuji v rámci samostatného větrního 

oddělení (SVO) z průchozího větrního proudu na překopu č.2256. 

5.3.1.  Větrání přípravných důlních děl 

Větrání raţených přípravných důlních děl navrhuji provádět foukacím separátním 

větráním v rámci samostatného větrního oddělení (SVO). Separátní větrání zřizujeme 

v dosud neproraţených důlních dílech dle §99 Vyhlášky ČBÚ č.22/1989 Sb. A to v takové 

vzdálenosti, abychom mohli přivést dostatečné mnoţství větrů pro zajištění potřebné 

jakosti ovzduší a vhodných mikroklimatických podmínek v raţených dílech. Navrhuji 

proto pouţití 2ks kombinovaných ventilátoru APX K 630 a flexibilních luten 

nevyztuţeného průřezu 1000mm a 630mm u raţby kanálu. Větry, budou odebírány 

z průchozího větrního proudu z větrní základny na překopu č.2256. Pro zajištění 

bezpečnosti v separátně větraných důlních dílech musí být signalizace chodu ventilátoru 

vyvedena na dispečink podniku. 

Přivádění čerstvých důlních větrů pro raţená důlní díla bude probíhat po 

následujících důlních dílech. Vedení úvodních větrů bude přes jámu II/4 na úroveň 5.patraa 

dále díly 2052, 2252, 2254, 2256 a následně lutnovým tahem aţ do čelby. Pouţité větry 

pak budou z pracoviště odváděny po třídách 2256, 2255, 076 7250, 077 5343, 0775343/1 

2343/3, 2343/2, 2343, 084 7344, 2044/1, široko prostorovým vrtem č.22, 2334/2, 2334, 

2032 a 2330/1do výdušné jámy III/5[viz příloha č.5]. 

5.3.2. Větrání porubu 082 359/11 

 Větrní oblast pro porub 082 359/11 navrhuji řešit systémem „Y“[viz příloha č.5]. 

Samostatné větrní oddělení porubu začít na kříţi 2256 a tř. 082 7251 a konec na kříţi tříd 

084 7344/1 a 2343/1. Porub bude odvětráván průchozím větrním proudem o minimálním 

průtoku větrů o objemu 10,5 m
3
.s-1

 a to je 630 m
3
.min

-1
. 

 Úvodní vtaţné větry budou vedeny do oblasti porubu od vtaţné jámy II/4 – 5.patro 

překopem č.2052 a dále díly č.2254, 2256 (začátek SVO 082 359/11), 082 7251 k odbočce na třídu 
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082 5257 kde se oddělí zkratová část vedená po díle 082 5257 pod porub, kde se připojí 

k výdušnému větru z porubu . Od kříţe 082 7251 a 082 5257 bude dále veden úvodní větrní proud 

po tř. 082 7251/1 a 082 5255 do porubu 082 359/11. 

 Výdušné větry budou po odvětrání porubu vedeny pod porub, kde se na styku s těţní třídou 

spojí se zkratovými větry. Odtud budou výdušné větry vedeny po tř. 082 5257 a dále pak po dílech 

084 7352/2, 084 5353, 084 7352/4, 084 5357, 0845359, 084 5357/1, 084 7344/3, 084 7344/1 

(konec SVO 082 359/11) adále pak do výdušné jámy č.III/5. 

5.4. Degazace 

Degazace v předmětné oblasti porubu bude prováděná pomocí vstřícných vrtů do 

nadloţí sloje, které budou vrtány z těţní a úvodní třídy. Pro degazace porubu 082 359/11 

bude zpracován samostatný projekt. Projektované vrty budou napojeny na plynovod DN 

150. Na plynovodu bude umístěná měřící trať s centrickou clonou a uzavíracím ventilem. 
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6. Technicko-ekonomické zhodnocení návrhu 

 

V této kapitole se zaměřím na zhodnocení technicko-ekonomického návrhu 

přípravy a dobývání porubu 082 359/11 ve sloji 22d. Pro přípravu daného porubu bude 

vyraţeno celkem 1865 m včetně překopních raţeb a proráţky. Při nasazené technologii 

dobývání pomocí mechanizované výztuţe se předpokládá průměrný denní postup porubu 

4,5m, při délce porubu 130m a průměrné čisté mocnosti 1,2m činí denní vytěţitelnost 960 

tun za den. Pro vyčíslení ekonomického přínosu daného porubu potřebuji znát ekonomické 

ukazatele investic do přípravy, nákladů na jednu tunu a prodejní cenu tuny uhlí na trhu. 

Jelikoţ tyto informace podléhají obchodnímu tajemství, pouţiji pro tuto práci orientační 

údaje. 

6.1. Výpočet vytěžitelných zásob v porubu 082 359/11 

 

Výpočet zásob v porubu 082 359/11 provedu z předpokládané směrné délky porubu 

650 m, délky porubu 130 m, průměrné mocnosti porubu 1,2 m a měrné hmotnosti uhlí 

1,364 t·m
-3

 dle následujícího vzorce: 

 

Z359/11= S · m · ρ [t] 

Z359/11= 84 500 · 1,2 · 1,364 = 138 310 [t] 

 

Z359/11 – zásoby porubního bloku 082 359/11 

S – plocha porubního bloku [m
2
] 

m – průměrná mocnost sloje [m] 

ρ - měrná hmotnost uhlí [t · m
-3

] 
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Vzhledem k tomu, ţe bude vyraţeno zhruba 1 700 m raţeb ve sloji o průměrné 

mocnosti 1,2 m, nemůţeme opomenout ani tyto vytěţitelné zásoby. 

 

Zdd = S · m · ρ [t] 

Zdd = 8 160 · 1,2 · 1,364 = 13 356 [t] 

 

Zdd – zásoby z vyraţených důlních děl [t] 

S – plocha sloje v důlních dílech [m
2
] 

m – průměrná mocnost sloje [m] 

ρ – měrná hmotnost uhlí [t · m
-3

] 

 

Předpokládané vytěţitelné zásoby porubu tedy jsou: 

 

Zc = Z359/114 + Zdd 

Zc = 138 310 + 13 356 = 151 666 [t] 

 

6.2. Výpočet hospodářského výsledku porubu 

 

Pro výpočet hospodářského výsledku z porubu 082 359/11 jsem pouţil orientační 

prodejní cenu uhlí 3 540 Kč za tunu a pro výpočet nákladů je pouţit orientační podnikový 

náklad na cenu jedné tuny ve výši 2000 Kč. 

Výpočet výnosu z porubu 082 359/11: 

Vc = Zc · Cu[tis. Kč] 

Vc = 151 666 · 3 540 = 536 898 tis. Kč 
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Vc – výnos [tis. Kč] 

Zc – zásoby vytěţitelné [t] 

Cu – orientační cena tuny uhlí [Kč] 

 

 Výpočet celkových nákladů: 

 

Nc= Zc· Nt[tis. Kč] 

Nc=151 666 · 2000= 303 332 tis. Kč 

 

Nc – náklady celkové [tis. Kč] 

Zc– zásoby vytěţitelné [t] 

Nt – průměrné orientační podnikové náklady na tunu vydobytého uhlí (2 000 Kč/t) 

 

Celkový hospodářský výsledek: 

Hv= Vc – Nc [tis. Kč] 

Hv=536 898 - 303 332 = 233 566 tis.Kč 

 

Vc- celkový výnos [tis.Kč] 

Nc- celkové náklady [tis.Kč] 

 Celkový hospodářský výsledek z porubu 082 359/11 se předpokládá ve výši 

233 566 000 Kč. Z toho vyplývá, ţe těţba v tomto porubu bude pro podnik finančně 

výhodná. 
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7. Závěr 

Na základě zadání této bakalářské práce jsem řešil návrh přípravy a dobývání 

v porubu 082 359/11 na Dole Paskov. Při řešení daného úkolu jsem vycházel ze současné 

situace na Dole Paskov. Na základě znalostí získaných v průběhu studia na Hornicko-

geologické fakultě Vysoké školy báňské v Ostravě, odborné literatury a konzultací 

s odborníky a navrhl jsem toto řešení. 

Vzhledem k nasazení moderní technologie dobývání pomocí pluhové soupravy GH 

9-38VE/5.7N a porubového dopravníku PF 2.2/743 včetně mechanizované výztuţe firmy 

Glinik, bylo nutno uţ při raţbě přípravných důlních děl počítat s raţbou v profilech 

minimálně OO-O-14. Pro raţbu přípravných důlních děl jsem vybral stroje z programu 

POP 2010 od firmy Deilmann-Haniel typu DH-DT1 a DH L1200.  

V další části této práce vzhledem k zařazení Dolu Paskov mezi doly s nebezpečím 

vzniku průtrţí uhlí a plynů bylo třeba vyřešit protiprůtrţová opatření a prevenci při raţbě 

přípravných důlních děl a v porubu 082 359/11. Následné navrţení způsobu větrání bylo 

rozděleno na dva samostatné body a to pro raţby a porub. V neposlední řadě jsem se 

zabýval řešením bezpečnostních rizik a způsoby jejich eliminace. 

Závěrem této práce bych chtěl poděkovat všem pedagogům VŠB –TU Ostrava, 

kteří byli nápomocni při přípravě a zpracování mé bakalářské práce. Dále bych chtěl 

poděkovat vedoucímu bakalářské práce Ing. Petru Urbanovi, Ph.D. a Ing. Lubomíru 

Chlebkovi z Dolu Paskov, kteří mě směrovali ke zdárnému vypracování této bakalářské 

práce. 
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