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Anotace: 

Diplomová práce řeší problematiku otvírky, přípravy a dobývání 40. sloje 5. kry na Dole 

Darkov.  

V úvodu své práce popisuji geologickou situaci dané oblasti, dalšími body je příprava a 

dobývání předmětné oblasti, včetně technologií použitých v přípravných pracích a 

dobývacím procesu. 

V dalších kapitolách mé diplomové práce řeším oblast větrání a bezpečnosti při práci. 

V  závěru se zmiňuji o ekonomickém zhodnocení dané problematiky otvírky, přípravy a 

dobývání předmětné oblasti. 

 

Klíčová slova: Důl Darkov  

 

Annotation: 

This thesis focuses on the problems of opening, preparation and extraction of the seam 
number 40 and the block number 5. in the Mine Darkov.   

In the introduction I describe the geological situation of the specific area; the next stages 
describe the preparation and extraction of this area, including the technologies used in the 
preparation works and extraction process. 

In the following parts I deal with the ventilation and safety at work. 

The conclusion concentrates on the economical evaluation of the opening, preparation and 
extraction of this area. 

 

Keywords: Darkov Mine 
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Seznam použitých zkratek  

OKD                         Ostravsko – karvinské doly 

ZOPO                       Zvláštní opatření proti otřesům 

DKHČ                      Dlouhodobá koncepce hornické činnosti  

OBÚ                         Obvodní báňský úřad 

AM – 50                   Razící kombajn    

EMR 340                  Razící kombajn 

KGE – 750F             Dobývací kombajn   

MEOS 22/46            Mechanizovaná výztuž     



Úvod 

Ostravsko-karvinská uhelná pánev je součástí hornoslezské pánve, která z větší části leží na 

území sousedního Polska. Celá rozloha je přibližně 7000 čtverečních kilometrů, z toho však 

na Českou republiku připadá jen asi 1500 čtverečních kilometrů. Jde o území v okolí měst 

Ostravy, Karviné, Českého Těšína, Frenštátu pod Radhoštěm a dalších, kde se nacházejí 

uhlonosné vrstvy karbonského stáří. Na našem území se ostravsko-karvinská uhelná pánev dál 

dělí na oblast: ostravsko-karvinskou - kde už těžba dlouhodobě probíhá a výrazně ovlivnila 

podobu krajiny i sociální prvky a  pod beskydskou - kde těžba neprobíhala.  

[http://www.receptickyi.estranky.cz/clanky/okd/ostravsko-karvinska-uhelna-ev.html29.07.2012] 

 

Obrázek číslo 1 - Schematická mapa české části Hornoslezské uhelné pánve. 1 – sídla,     

2  – státní hranice, 3 – hranice pánve, 4 – hlavní tektonické struktury  

V ostravsko-karvinské oblasti se rozlišuje ostravské a karvinské souvrství. Ostravské vzniklo 

v přímořském prostředí a pod vlivem časté vulkanické činnosti a vyznačuje se kvalitnějším 

uhlím ve slojích menší mocnosti. Naproti tomu mladší karvinské se tvořilo po definitivním 

ústupu moře. 
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 1. Geologie předmětné oblasti 

Stručná geologická, stratigrafická, petrografická a hydrogeologická charakteristika 
výhradního ložiska. 

Hornická činnost dle tohoto plánu bude prováděna ve sloji č. 40. Předmětná sloj patří 
stratigraficky k sedlovým vrstvám. Průběh tektonik je zakreslen na přiloženém výseku 
důlní mapy. Mocnost sloje č. 40 ve vrtu č. 290-10 je 6,26 m. Generální úklon vrstev v této 
oblasti je cca 7° severovýchodním směrem. 

Dle výsledků analýzy uhlí sloj č. 40 obsahuje 12,0 % popele, 0,43 % síry, 29,5 % 

prchavých hořlavin, index puchnutí je 6,5, spalné teplo dosahuje 35,6 MJ/kg. 

Bezprostřední nadloží sloje č. 40 dle přiloženého profilu vrtu č. 290-10  je tvořeno 47,6 m 

mocnými vrstvami pískovců a slepenců po bilanční sloj č. 39 (2,86 m uhlí). V současné 
době se ve sloji č. 39 připravuje porub č. 239 503. Vzdálenost sloje č. 40 od sloje č. 39 je 

cca 47,6 m. 

Bezprostřední podloží sloje č. 40 je tvořeno vrstvami prachovců. Mapa geologie a 

tektoniky včetně vrtu v příloze č. 1. Mapa předmětné oblasti v příloze č. 2. 
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2. Návrh otvírky a přípravy porubů 40. sloje 5. kry  

Základní operace při ražení 

 

1. Vrtání a nabíjení - ruční   -   příklepné vrtání 

                               - strojní  -   pomocí vrtacích vozů 

                                         

2. Odkliz horniny + nakládka  - ruční, strojní, nakladače cyklické (do nádoby – lopatové, 
škrabákové), kontinuální (na dopravník – klepetové), odtěžení – kolejové, pásové, 
kolovými prostředky, kombinované.  

 

3. Vyztužování děl – použití rámové výztuže (ocelové), plošné výztuže (beton)  

 

4. Vedlejší operace při ražení důlních děl – větrání, doprava, přípravné operace, 
prodlužování dopravních cest, kolejí, závěsné drážky, potrubí.  

 

 

Ražba chodby č. 240 560 bude navazovat na průzkumné důlní dílo se stejným číslem. 
Ražba bude vedena úpadně a po rozfárání 40. sloje dovrchně západním a jihozápadním 
směrem. Ražená důlní díla budou vyztužována obloukovou výztuží s hmotnostním 
stupněm TH 29 a budou pažena ocelovými síty značky MIDO. Hustota budování bude 0,5 
m. Od plánovaného probití s třídou č. 240 560.1 bude ražba pokračovat pod č. 240 523. 

Následně bude pokračovat ražba prorážky pod č. 240 523.2 úpadně jihovýchodním 
směrem a bude ukončena probitím do prorážky č. 240 544.2. 

 

Ražba chodby č. 240 560.1 bude navazovat na průzkumné důlní dílo se stejným číslem. 
Ražba bude vedena úpadně a po nafárání 40. sloje dovrchně jihozápadním a 
severozápadním směrem a bude ukončena probitím do chodby č. 240 560. 

 

Ražba chodby č. 240 524 bude zahájena z chodby č. 240 560.1. Ražba bude vedena 
dovrchně jihozápadním směrem, následně bude pokračovat ražba prorážky pod 
č. 240 524.2 úpadně jihovýchodním směrem a bude ukončena probitím do chodby 
č. 240 544. Nakonec bude provedeno rozšíření prorážky pod č. 240 524.3, které bude 

probíhat již v rámci PVP.[GRYGÁREK,J.,HUDEČEK,V. A kol.: Základy hornictví, 

Ostrava 2004,174 stran, ISBN 978-80-8076-066-3.] 
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Ražba chodby č. 240 544 bude zahájena z chodby č. 240 560.1. Ražba bude vedena 
dovrchně jihozápadním směrem, následně bude pokračovat ražbou prorážky pod 
č. 240 544.2 dovrchně severozápadním směrem. Následně bude pokračovat opět ražbou 
chodby pod č. 240 544 dovrchně jihozápadním směrem bude ukončena nafáráním 
tektonické poruchy č. 6. Nakonec bude provedeno rozšíření prorážky pod č. 240 544.3. 

Ražba chodby č. 240 543 bude zahájena z chodby č. 240 560.1. Ražba bude vedena 
dovrchně jihozápadním směrem, následně bude probíhat ražba prorážky č. 240 544.2 

dovrchně severozápadním směrem, která bude ukončena probitím do prorážky 
č. 240 523.2. Nakonec bude provedeno rozšíření pod č. 240 544.3, které bude probíhat již 
v rámci PVP. 

Schéma ražení jednotlivých chodeb včetně tabulky s technickými údaji v příloze č.3a,3b.  

2.1. Způsoby rozpojování hornin. 

Rozpojování hornin v ražených chodbách č.240 560.1, 240 523.2(3), 240544.2(3), 240524 

bude prováděno v kameni pomocí trhací práce malého rozsahu za použití trhaviny 

umístěné ve vrtech zřízených pomocí vrtacích vozů VVH-1U nebo ručního vrtání, 
rozpojená hornina bude nakládána nakládači SPH-1D.V uhlí budou nasazeny razící 
kombajny AM 50, MR 340. Ukázka použitých operací, strojního vybavení a  rozpojování v 
jednotlivých chodbách níže pod textem na obrázcích číslo 2,3a 4. 

 

Obrázek číslo 2 – Schéma čelby s parametry zařízení(VVH -1U,SPH 1D) 
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Obrázek číslo 3 –Schéma čelby s parametry zařízení (AM – 50) 

 

 

Obrázek číslo 4 – Schéma čelby s parametry zařízení (MR 340X – Ex-S) 
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2.2. Návrh razících kombajnů použitých při otvírce  

 

V technologií ražení jsem se rozhodl navrhnout dva razící kombajny, používané v 

současné době na Dole Darkov. Jeden, který se už úspěšně používá mnoho let a druhý, 
který je novinkou v ražení a byl úspěšně nasazen v ražbě v rámci Dolu Darkov. 

Razící kombajn s úspěšnou tradicí použití na Dole Darkov představuje AM –50 rakouské 
výroby. Jedná se o přibírkový razící stroj pro horniny o pevnosti 60 Mpa. Používá i pro 
horniny o vyšší pevnosti pokud jsou vrstevnatě uloženy. Z jeho postavení se dá razit profil 
o šířce u počvy 3,6 m a u stropu 3,0 m a celkové výšce 3.7 m. Parametry AM – 50 jsou 

uvedeny v tabulce číslo 1. 

 

Tabulka č.1 - technická charakteristika AM – 50 

Rozměry stroje 

- šířka                                                         1910 mm 

- výška                                                        1645 mm 

- délka                                                         7500 mm 

Hmotnost                                                         23 t 

Technická výkonnost                                       80 m³.h 

Dovolený úklon                                              ±16° 

Příkon                                                            155kW 

Nakladač                                                    klepetový 

Pojezd ( rychlost )                                             5m.min¹ 

Tlak na podložku                                           140kPa    
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Obrázek číslo 5 – Konstrukce razícího kombajnu AM 

 

MR 340X – Ex jedná se o nejmodernější razící komplex využívající při své činnosti, 

rovněž možnost svorníkování, tedy možnosti jejich zavrtávání a instalací 

svorníků,kombajn může být nasazen s kombinovaným systémem větrání od fy CFT. Tento 

razící kombajn je konstruován tak, aby byl schopen ražby v průvodních horninách do 

pevnosti až 100 Mpa. Razicí kombajn je vybaven nově vyvinutým postřikem Jet Rohr, 

jehož  efektivita při zhášení vzníceného metanu je 100%. Razicí kombajn má vyšší 

instalovaný výkon a může razit větší profily chodeb.Kombajn je vybaven automatickou 

vizualizací raženého profilu. Razící kombajn je znázorněn na obrázku číslo 6, parametry 

jsou uvedeny v tabulce číslo 2. 
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Tabulka číslo 2 - technická charakteristika MR 340X – Ex 

Rozměry stroje 

- šířka                                                         2800 mm 

- výška                                                        2050 mm 

- délka                                                         10300 mm 

Hmotnost                                                         55 t 

Technická výkonnost                                       300 m³.h 

Dovolený úklon                                              ± 16° 

Výkon                                                            342 kW 

Nakladač                                                    klepetový 

Pojezd ( rychlost )                                             0,5 – 8,8 m.min¹ 

Tlak na podložku                                           140 kPa 

 

 

Obrázek číslo 6 - razící kombajn MR340  

[http://www.teberia.pl/galeria/displayimage.php?pos=-5558] 
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2.3. Navrh způsobu odtěžení z připravovaných důlních děl 

Odtěžení vyrubané horniny z pásové třídy 240 560, úvodní třídy 240 523, čelby 240 523, 

prorážky 240 523.2(3), základny 240 560.1,výdušné třídy 240 544, čelby 240 544 navrhuji 

pomocí vynášecích dopravníkůTHD 600 v návaznosti na pásové dopravníky TP 630A o 

šíři pásového potahu 1000mm, které budou postaveny už v počátku vlastní ražby a stačí na 

kapacitu rubaniny. Odtěžení bude vedeno dovrchně od 2-10°.Obdobným způsobem bude 

provedeno odtěžení i druhého bloku 40.sloje 5.kry. Po vyražení budou tyto pásové 

dopravníky rozebrány a vyklizeny pro jiné účely. Nahradí je dopravníky DP 1200/1 s 

potahem o šířce 1200mm.Ukázka odtěžení je na obrázcích číslo 7 a číslo 8. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek číslo 7 – Odtěžení z porubu 240 504 
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Obrázek číslo 8 – Odtěžení z porubu 240 503 

 

Technické údaje THD 600 

Hřeblový dopravník TH 600 je určen pro poruby o mocnosti sloje nad 0,6 m při 

kombajnovém dobývání nebo jako sběrný dopravník pro chodby pod poruby. Žlabová trať 

je vhodná pro středně těžké důlní podmínky s menšími nerovnostmi. Žlaby mají zesílenou 

kluznici. Dopravník je dvou nebo třířetězový s elektromotorem nebo vzduchovým 

motorem. Techické údaje jsou uvedeny v tabulce číslo 3. 

 

Tabulka číslo 3 - technické údaje THD 600 

Dopravní výkon v porubu 120 – 200 t/h 

Dopravní výkon na chodbě 406 t/h 

Dopravní rychlost 0,7 – 0,9 m/s 

Maximální délka tratě 100 m   

Jmenovitá šířka žlabů 600 mm   

Výkon elektromotorů 40 kW             
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Tabulka číslo 4 - technické údaje TP 630  

Šířka pásového potahu 1000 mm 

Dopravní rychlost 1,25 – 2,5  m.s¹   
Dopravní výkon 340 – 710 t.h¹ 
Výkon elektromotoru 2 x 55 kW – 500V 

Sklon dopravníku úpadně od 18° 

Sklon dopravníku dovrchně do 18°                           
 

2.4. Mechanizace, elektrizace, důlní doprava, rozvod vody a zajištění provozu 

materiálem. 

Odtěžení z ražených důlních děl č. 240 523, 240523.2(3), 240543,240 560.1, 24060, 

240524, 240524.2(3), 240544, 40560.1, 240560 se provede pásovými dopravníky TP 630, 

Belt 1200a hřeblovými dopravníky typu TH 600 do centrálního zásobníku uhlí na 10. patře 
a skipem výdušnou jámou Mír IV na povrch.  

Napojení elektrospotřebičů bude zajištěno z rozvodny a dílčích trafostanic. Rozvody 6 kV, 

1000 V, 500 V, telefonní, ovládací a signální obvody budou detailně řešeny v prováděcích 
elektroprojektech pro jednotlivá pracoviště. 

Elektromotory jednotlivých mechanismů budou napojeny na důlní síť 500 V a 1000 V. 

Elektrická zvuková signalizace a osvětlení bude napojeno na rozvod 230 V. Napojení 
sdělovacích, přenosových, převodníkových, jiskrově bezpečných zařízení a jiných 
bezpečnostních zařízení je součástí důlního slaboproudého rozvodu. 

Pro elektroinstalaci bude použito schválených elektrozařízení. Elektroinstalace 
jednotlivých pracovišť bude prováděna podle předem schválených elektroprojektů.  

Hlavní rozvod důlního vodovodu je veden jámou Mír V přes redukční stanici na 4. patře, 
vyrovnávací nádrž na 8. patře a dále na 8., 9. a 10. patro.  

Důlní vodovod je zřizován dle prováděcích projektů dlouhých důlních děl v souladu s 
požadavky vyhlášek ČBÚ č. 22/1989 Sb. a  č. 2/1994 Sb. v platných zněních. 

Materiál pro ražby přípravných důlních děl bude dopravován na místo použití pomocí 
závěsné dráhy ZD 24 a závěsných lokomotiv typu LZH 50, LSP 70, IMM-80, DLZ 110F, 

DLZ 210 z úrovně 10. patra z překladišť na chodbách č. 2019v, 2019z. Ukázka dopravy při 
ražbě přípravných děl níže pod textem. Schéma dopravy je znázorněn na obrázku číslo 9. 
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Obrázek číslo 9 – Doprava materiálu 
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3. Návrh dobývání porubů 40. sloje 5. kry 

Základní operace při dobývání 

1. Rozpojování – rozhodující je pevnost suroviny a podle pevnosti volíme jak uhlí 

rozpojit.V našem případě se jedná o měkkou surovinu, můžeme použít strojního 

zařízení,dobývací kombajny nebo pluhy.  

2.     Odtěžení - u mechanizovaného způsobu rozpojování – základem je hřeblový 

dopravník (pohon – vratná stanice, posunují se nekonečné řetězy s hřebly, žlabem materiál 

je posouván ve směru úklonu),pasové dopravníky 

3.        Vyztužování –rozhodující je pevnost průvodních hornin. Mechanizované výztuže – 

montované z jednotlivých částí v jeden celek. 

4.         Likvidace vyrubaného prostoru - při dobývání na řízený zával se nadložní vrstvy 

nepravidelně lámou a uvolněné kusy se pohybují do vyrubaného prostoru. Z nakypřených 

bloků a kusů hornin se tvoří závalový polštář, který vyplní dutinu vzniklou vydobytím 

sloje. Tato část nadloží se nazývá efektivní nadloží.  

Hlubinná těžba probíhá za složitých geologických podmínek v souvrství sahajících do 

hloubek mnoha set metrů. Uhlí je karbonského stáří a dobývá se z ostravsko-karvinské 

pánvi.Dnes probíhá těžba výhradně prostřednictvím mechanizovaných postupů a 

moderních technologií. 

Pro dobývání porubů 240 503, 240 504 navrhuji použítí dobývacího kombajnu KGE - 

750F, vyztužování mechanizovanou výztuž typu MEOS 22/46, odtěžení stěnovým 

dopravníkem PF4 / 932 a podporubové zařízení PZF 02/TH700 společně s drtičem DF09- 

12 P2 v návaznosti na pásový dopravník DP 1200/1 a ten bude dopravovanou rubaninu 

předávat na pásové dopravníky centrální dopravy stejného typu. Ukázka technologického 

souboru obou dobývaných porubů příloha č.4a,4b. Ukázky vybavování jednotlivých 

porubů v příloze č.5a,5b.Základní údaje navrhovaných porubů jsou zpracovány v tabulce 

číslo 5. 
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Tabulka číslo 5 - základní údaje dobývaných porubů 240 504 a 240 503 

Porub 

 

Jednotka 

 

240 504 

 

240 503 

 

Směrná délka porubu      m 419  525  

Délka porubu      m 221          147 

Vytěžitelné zásoby      t 284 331         479257 

Mocnost dobývaná      m 4,6  4,6 

Mocnost čistá      m 4,6  4,6   

Provozní dny      počet 128   150 

Ø Denní těžba      t 4365        3195 

Ø Denní postup      m 3,6  3,5                 

 

3.1. Popis jednotlivých zařízení použitých v porubu  

Dobývací kombajn KGE – 750F 

Navrhuji nasazení mělkozáběrového stěnového kombajnu pracujícího s porubovým 

dopravníkem. Je určen pro dvojsměrové, bezvýklenkové dobývání a nakládání uhlí. S 

podélným úklonem do 35° a příčným úklonem do 20°dovrchně a 15°po úklonu. Pojezd 

kombajnu je řešen tažnými jednotkami s elektromotory. Plynulá regulace výšky dobývání 

pomocí orgánů umožňuje bezvýklenkové dobývání stěn. Dobývací kombajn je znázorněn 

na obrázku číslo 10, parametry jsou uvedeny v tabulce číslo 6. 

Tabulka číslo 6 - technická charakteristika dobývacího kombajnu KGE – 750F 

Max. instalovaný výkon                                         935kW 

Max. výkon přenášený na řezné orgány              2x350kW / 1000V 

Max. výška dobývání                                           5200 mm 

Průměr řezných orgánů                                    Ø 2500 mm 

Hloubka pokosu                                                    850 mm 

Otáčky řezného orgánu                                         27,3 min¹ 

Tažná síla                                                              2x420kN 

Možnost přibírky počvy                                          350 mm 

Rychlost posunu: 

- provozní                                       do 8,5 m/min(stabilní síla 840 kN) 

- manipulační                            od 8,5 do 17 m/min(střídavá síla od 840 do 420kN)                  
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Obrázek číslo 10 - části kombajnu KGE  750F: 1- rám, 2- poháněcí část rozpojovacích 
orgánů, 3- poháněcí část pojezdu kombajnu, 4- ovládání polohy ramen, 5- ramena 

s rozpojovacími orgány, 6- elektrická část kombajnu, 7- dopravník s pojezdovou dráhou 

 

 

 

Obrázek  číslo 11 - KGE-750F - FAMUR [http://www.famur.com.pl/page/index/71.html]  
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Stěnový hřeblový dopravník PF 4/ 932 

Stěnový hřeblový dopravník PF 4/ 932 je určen pro obousměrnou dopravu rubaniny v  

porubech dobývaných uhelnými kombajny a mechanizovanými výztužemi. Hřeblový 
dopravník je sestaven z poháněcí stanice, tratě( sestavenou ze žlabu), dopravní řetěz, 
vrátné stanice( používá se jen u dopravníků,které nemají na konci instalovanou poháněcí 
stanici).  

 

 

Obrázek číslo 12- části stěnového dopravníku 1- poháněcí stanice vratná, 2- poháněcí 
stanice výsypná, 3- žlab, 4- řetězový úsek, 5 - přechodový žlab,6 - vedení kombajnu, 7- 

kotvení 

 

Tabulka číslo 7 - technické údaje PF 4 / 932  

Výsypný pohon MR 15 (podélný)                                          1x105/315kW/1000V 

Vratný pohon MR 25 (podélný)                                             1x105/315kW/1000V 

Dopravní výkon                                                                       max. 1000t.h¹ 
Rychlost                                                                                0,37/1,11m.s¹  
Řetěz                                                                                     2xØ34x126 

Základní žlaby + vedení 1500                                               PF4/932 

Kabelový ukladač                                                                  PF4/932 

Převodovka                                                                           KP 25/30  

 

 

 

7 

1 

3 

4 6 2 

5 
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Mechanizovaná výztuž MEOS 22 / 46 

Mechanizovaná výztuž MEOS 22/46 smí být používána pro zajišťování stropů na krajích 
porubů pro dočasné zajišťování prostorů v ploše uložených slojích s nadložím bořivým, 
pravidelně zavalujícím nebo pevným včetně porubů ohrožených horskými otřesy, 
dobývaných stěnováním uhelnými kombajny.  

Sekce výztuže se skládá ze základového rámu, předních a zadních táhel, závalového štítu, 
děleného stropnicového tahu skládajícího se ze základní stropnice a přední stropnice s 
výklopnou a výsuvnou částí, pilířového štítku, přesouvacího zařízení, odtlačovacího 
zařízení, nadzvedávacího zařízení, hydraulických stojek, válců, impulsního ovládání, 
protiotřesového zařízení a automatického dopínání sekce. 

 

Tabulka číslo 8 - technické údaje mechanizované výztuže MEOS 22/46 

 

 

Rám úplný                                                      5830 kg 

Stojka hydraulická                                          1438 kg  

Štít úplný                                                        8080 kg    

Stropnice úplná                                              3600 kg 

Stropnice přední úplná                                   2910 kg 

Lutna s ovládáním sekce                                  120 kg 

Boční kryty táhel                                               450 kg 

Kompletní sekce                                          22 000 kg                



Bc. Ivan Zaduban  POPD 40. sloje 5. kry 

Ostrava 2013 Stránka 17 

 

 

Obrázek číslo 13 - Mechanizovaná výztuž Meos 22-46[ 2012 HennlichParseTime: 0 ms; 

includes: NaN ms for WS] 

Podporubové zařízení PZF 02 / TH 700 

Mnou navrhovaný hřeblový dopravník tvoří jeden celek s navrhovaným drtičem DF09 – 12 

a může mít různé šířky v závislosti na požadovaném dopravním výkonu. Délka dopravníku 
závisí na konkrétním požadavku provozu. Vratná stanice je umístěná v porubu. Dále může 
být v trati podporubového hřeblového dopravníku umístěn drtič horniny, jež je vybaven 
zařízením proti vtažení do drtiče. Poháněcí stanice je umístěna na pojezdu, který se pomocí 
hydraulických válců krokově přesouvá po koncové části pásového dopravníku. U poháněcí 
stanice je dopravník spojen s energovlakem zavěšeným na technologické drážce. 
Podporubové zařízení je znázorněno na obrázku číslo 13, technické parametry jsou shrnuty 
v tabulce číslo 9.  

Tabulka číslo 9 - sběrný hřeblový dopravník PZF 02 / TH 700 

 

Pohon                                                      2x 100kW/ 1000V 

Rychlost                                                   0,5/1,17 ms¹ 
Dopravní výkon                                        max. 750t.h¹ 
Řetěz                                                       Ø26 x 92/C 

Převodovka                                              PKO 100C 

Převodovka                                              PCE 100H/P2                      



Bc. Ivan Zaduban  POPD 40. sloje 5. kry 

Ostrava 2013 Stránka 18 

 

 

 

Obrázek číslo 14 - podporubový dopravník na Dole Darkov[www.Ferrit .cz] 

Drtič uhlí  DF 09 - 12 

Rozhodl jsem se použít drtič, který se běžně na  Dole Darkov používá a jeho provoz je 
odzkoušen a nehrozí žádná překvapením strany funkčnosti. Umísťují se na důlní chodbě do 
tratě sběrného hřeblového dopravníku. 

Drtiče je možno používat v prostředích s nebezpečím výbuchu metanu a uhelného prachu 
do stupně SNM 2 dle § 232 Vyhl. ČBÚ č. 22/1989 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Drtič je sestaven z několika hlavních částí, které jsou vzájemně sešroubovány. Vstupní a 
výstupní část je přírubově připevněna na střední část, ve které je v ložiskových domcích 
uložen drtící buben se setrvačníkem. Polohu drtícího bubnu lze ve vertikálním směru 
seřídit a tím nastavit kusovitost drceného materiálu. Drticí buben je osazen drtícími dláty, 
která jsou po opotřebení vyměnitelná. Poháněcí elektromotor je umístěn na výstupní části 
drtiče. Převod na setrvačník drtícího bubnu je proveden pomocí klínových řemenů. Žlaby 
profilu hřeblového dopravníku jsou po celé délce drtiče zesíleny. 

Posun horniny drtičem je zajištěn hřeblovým dopravníkem, do jehož trasy je drtič vložen. 
Spolupráce drtiče, sběrného hřeblového dopravníku a zkrápění je řízena automatikou. Drtič 
je zobrazen na obrázku číslo 14, jeho technické parametry jsou uvedeny v tabulce číslo 10. 
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Tabulka číslo 10 - technické parametry DF 09-12 

 

 

Určeno pro dopravník TH700 

Propustnost 750m
3
/ho 

Výkon elektromotoru 160 kW 

Otáčky drtícího bubnu 520 min
-1

 

Obvodová rychlost bubnu 17,7 m.s
-1

 

Max. pevnost drcené horniny 130 MPa 

Průchodná výška - mezera mezi drtícími dláty 
(mm) 

190 - 330 

Rozměry drtiče: 
 

- výška 1360 mm 

- šířka 1710 mm 

- délka 4500 mm 

Hmotnost s elektromotorem 12 780 kg 

 

Obrázek číslo 15 - Drtič DF 09 – 12 [www.fite@fite-mining.eu] 
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Pásový dopravník DP 1200/1 

Odtěžení rubaniny z dobývání poputuje po ose stěnový dopravník, podporubový dopravník 
a nakonec bude rubanina přesypána na pásové dopravníky DP 1200/1 odkud stejně 
širokými pásy, ale centrálním odtěžením poputuje do uhelného zásobníku. Odtěžení z 

jednotlivých porubů s využitím identických zařízení použitých v obou porubech je 

znázorněno na obrázku číslo 15 a 16, technické údaje jsou uvedeny v tabulce číslo 11. 

Tabulka číslo 11 - technické údaje DP 1200/1 

 

Šířka pásového potahu 1200 mm 

Dopravní rychlost 3.15 – 4,4 ms¹ 
Dopravní výkon 1700 – 2040 t.h¹ 
Výkon elektromotoru 4 x 75 kW – 500V 

Sklon dopravníku do 18 °        
 

 

Obrázek číslo 16 – Pásový dopravník Důl Darkov [vlastní foto] 
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Obrázek číslo 17 – Schéma odtěžení uhlí z porubu 240 504 

 

 

Obrázek číslo 18 – Schéma odtěžění uhlí z porubu 240 503 
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3.2. Návrh dopravy strojního vybavení porubu a materialu k zajištění provozu 

Vlastní doprava jednotlivých částí dobývacího kombajnu, mechanizované výztuže, 
stěnového dopravníku, podporubového dopravníku, drtiče a pásových dopravníku bude 
proveden v sledu daném technologickým postupem. Každá část, díl zařízení bude do dolu 
popuštěna jámou a pak na překladišti přeložena z dopravních podvozků na vozíky závěsné 
dráhy a dopraveny na místo určení. 

 Na dopravu bude použita důlní lokomotiva závěsná typu DLZ210F, jedná se o trakční 
prostředek určený pro přepravu vlakové soupravy po jednokolejové závěsné dráze profilu I 
155 v horizontální rovině a v úklonech do 30 stupňů.  

Lokomotivu je možno používat v prostředích s nebezpečím výbuchu metanu a uhelného 
prachu dle ČSN EN 1127-2+A1. Je konstruována pro použití v prostorech do stupně SNM 
2 dle § 232 Vyhl. ČBÚ č. 22/1989 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Strojní vybavení bude dopraveno důlní lokomotivou a pomocí hydraulického  
transportního zařízení typu NZH2/4.Jedná se o zařízení sloužící k  přepravě  a  manipulaci 

s břemeny na  jednokolejnicové dráze profilu I155  v  horizontální  rovině a v úklonech do 
30°. Takto naložené jednotlivé části výztuže, kombajnu a dalších části dobývacího 

komplexu budou převezeny na místo určení a tam smontovány. 

 Části mechanizované výztuže se do montážní komory dopraví, složí se v  jeden celek. 

Takto složené mechanické výztuže se přepraví do místa upínání opět pomocí důlní 
lokomotivy závěsného typu, ale s jiným typem dopravního zařízení. Jedná se o hydraulické 
transportní zařízení TZH20/40, které dopraví mechanizovanou výztuž na místo, kde se 

provede její upnutí a napojení na hydraulický rozvod. 

Takto se bude dopravovat veškeré strojní zařízení vybavovaného porubu. Pokud se po 

dotěžení porubu používat tato technika dojde k transportu, kterému říkáme přímý překliz 

ten se provádí bez demontáže mechanizované výztuže, dojde jen k částečné demontáži 
části, které nelze přepravit v celku, jedná se o kombajn, stěnový dopravník nebo 
podporubové zařízení, včetně pásových dopravníků.  

Použitá technika pro dopravu bude stejná jako v případě prvního strojního vybavení. 

Ukázka dopravy v obou porubech je znázorněno na obrázku číslo 17. [VAVRO,M a kol.: 

Technologie hlubinného dobývání ložisek. Skripta VŠB – TUO,Ostrava 1993] 
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Obrázek číslo 19 – Doprava v porubech 240 504 a 240 503 
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4. Návrh větrání v 40. sloji 5. kře 

Všechna využívaná důlní díla musí být větrána průchodním větrným proudem nebo 
separátním větráním. Separátní větrání se používá u neproražených důlních děl a 
přípravných důlních děl. Separátní větrání na plynujících dolech se musí zřizovat, pokud se 
čelba nachází ve vzdálenosti 5 a více metrů od průchodního větrního proudu. Rozlišujeme 
větrání sací, foukací a kombinované. Ražbu chodeb č. 240 560, 240 523,40 523.2(3), 240 

543, 240 524, 240 524.2(3), 240544 navrhuji větrání sací s použitím ventilátorů 
separatního větrání WLE 1005B. Pro kladení lutnového tahu navrhuji použití spiro luten o 
délce 3m. Základní technické parametry ventilátoru WLE 1005B jsou uvedeny v tabulce 

číslo 12. 

 Tabulka číslo 12 - Technické parametry ventilátoru WLE 1005B 

 

Výkon hnacích motorů                                       2x37  kW 

Průměr lutnového tahu                         800 – 1000      mm  

Jmenovitý výkon ventilátoru                                 10   m³/s 

Otáčky hnacích motorů                                        49     ot/s¹ 

Napájecí napětí                                                 500       V 

Hmotnost ventilátoru                                        1069     kg 

Jmenovitý celkový tlak při hustotě vzduchu 1,2kg/m³   3800 Pa             

Navrhuji také použití ventilátoru VPAK 630, jedná se o vzduchoelektrický ventilátor 
určeny pro separátní větrání. Při provozu na vzduchový pohon je ventilátor schválen pro 
atmosférické podmínky IM1, při provozu na elektrický pohon IM2. Tento typ ventilátoru 

má možnost přepínání mezi vzduchovým nebo elektrickým pohonem. Ventilátor se 
automaticky přepíná při výpadku elektrického proudu na pohon stlačeným vzduchem. 
Navrhuji ho použít na chodbách č.240 560.1a 240  560. Základní technické parametry jsou 

uvedeny v tabulce číslo 13. 
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Tabulka číslo 13 - technické parametry VPAK 630  
 

Typy 

ventilátorù 
 

Max. 

množství 

dopr 

vzduchu 

Qv 

Spotřeba 

vzduchu 

Tlak 

vzduchu 

Max. 

Pcv [Pa]  

p = 1,3 
 

 Otáčky 

za min. 

Příkon 

[kW] 

Hmotnost  

(kg) 

VPAK 2 

630-el. 

pohon 

 8,5 m3/s - - 2200  2940 22 

612 
VPAK 2 

630-vzd. 

pohon  

7,7 m3/s 685 m3/h 5 bar 1550  2500 - 

 

 

Obrázek číslo 21 - Návrh větrání v přípravách obou ražených porubů. 

 

Hlavní proud čerstvých větrů bude přiváděn úvodní třídou č. 239 562 a bude rozdělen 
hrázovým objektem pro chodby č. 240 560 a č. 240 560.1, dále bude proud čerstvých větrů 
veden úvodní třídou č. 240 523 do porubu č. 240 503, pak bude odváděn jako výdušný 
větrní proud chodbou č. 240 543 do navazující chodby č. 240 560.1, která je napojena na 
celkový výdušný větrní proud. Mapa větrání obou porubů 240 503 a 240 504 v příloze 
číslo 7a, 7b. Pro chlazení na pracovištích budou použity chladiče větrů RWK 300 a RWK 
1200 firmy WAT s ventilátorem a lutnou, vybavenými skrápěcími věnci, jejichž provoz je 
podmínkou pro maximální přenos chladícího efektu. 
 

Obrázek číslo 20 - Návrh větrání pro poruby č. 240 504 a č. 240 503  

 

 



Bc. Ivan Zaduban  POPD 40. sloje 5. kry 

Ostrava 2013 Stránka 26 

 

Obrázek číslo 21 – Návrh větrání v přípravách obou ražených porubech 
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5. Návrh bezpečnostních opatření 

Základní opatření proti nebezpečí 

5.1. Výbuchy plynů a prachů 

Protivýbuchové uzávěry soustředěné (PVU) budou budovány v souladu s vyhláškou ČBÚ 
č. 10/1994 Sb. v platném znění a rozmisťovány v souladu s vyhláškou ČBÚ č. 22/1989 Sb. 

Protivýbuchové uzávěry na začátku a konci samostatného větrního oddělení (SVO) budou 

umístěny ve vzdálenosti více než 50m od začátku nebo konce (dále jen SVO). Uvnitř SVO 
bude provozován daný porub, jsou postaveny PVÚ po celé délce důlních děl. Budou, 

rovněž stavěny na chodbách s odtěžením.PVÚ budou soustředěné, konstrukce přehrad 

musí zajišťovat snadné převržení při výbuchu.Soustředěné vodní uzávěry se umísťují 
v horní třetině důlního díla a musí krýt nejméně 50% při ploše do 15m² a 60% u větších 
průřezů. Rozmístění PVÚ v porubech 240 503 a 240 504 v příloze číslo 7a, 7b.  

Nasazené stroje a zařízení pro ražby přípravných důlních děl a na dopravních cestách 
budou vybaveny předepsaným postřikovým zařízením. Vrtání v uhlí i v kameni bude 
prováděno s vodním výplachem. Na výstupu vzdušin z lutnového tahu do průchodního 
větrního proudu při sacím způsobu větrání bude prach likvidován mokrými odlučovači 
prachu. Zneškodňování prachu při nakládání horniny bude zajišťováno dostatečným 
zkrápěním. Rozviřování prachu na přesypech pásových dopravníků bude omezováno 
mlhovkami, udržováním minimální sypné výšky a zkrápěním spodní větve pásových 
dopravníků. 

Zneškodňování uhelného prachu bude prováděno v souladu s ustanovením § 153 až 159 

vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb. v platném znění. Zneškodňování uhelného prachu při trhací 
práci bude prováděno v souladu s ustanovením § 98 vyhlášky ČBÚ č. 72/1988 Sb. 

v platném znění. 

Podle obsahů SiO2 a pyritu v okolních horninách zjištěných z vrtů v předmětné oblasti se 
bezprostřední nadloží 40. sloje zařazuje do III. kategorie nebezpečí zapálení metanu 
a bezprostřední podloží se zařazuje do II. kategorie. 

5.2. Samovznícení požárů v podzemí 

Samovznícení uhlí je složitý fyzikálně chemický proces, který se odehrává mezi vzdušným 
kyslíkem a uhelnou hmotou a projevuje se akumulací tepla s postupným vzrůstem teploty 
uhlí, který může vyústit až v jeho vznícení.  
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Při samovznícení (oxidaci) uhlí se uvolňují oxidační produkty. Základními oxidačními 
produkty jsou voda, oxid uhličitý a oxid uhelnatý.  Dosažením tzv. kritické teploty 

samovznícení uhlí Tks (80 - 100°C) se z uhlí začínají uvolňovat také nenasycené 
uhlovodíky jako etylen, propylen, či vodík. Po překročení Tks se oxidační proces uhlí 
výrazně urychluje. Přechod záparu v otevřený oheň je signalizován přítomností acetylenu 
v oxidačních zplodinách (teplota je vyšší než 200°C). 

Za základní preventivní opatření pro zabránění vzniku procesu samovznícení uhlí ve 
stěnových porubech je nutno považovat: 

· zamezení ztrát uhelné hmoty do závalu; 

· zajištění plynulého a intenzivního postupu porubu (min. 50m/měsíc); 

· zamezení průtahů větrů do vyrubaných prostor; 

· minimalizaci doby pro likvidaci porubního pracoviště (doba likvidace kratší než 5 
týdnů). 

V místech stanovených vyhláškou ČBÚ č. 22/1989 Sb. v platném znění bude zřízena 
nehořlavá výztuž. K zajištění odběru požární vody bude potrubí důlního požárního 
vodovodu opatřeno podle § 13 odst. 2 vyhlášky ČBÚ č. 2/94 Sb. odbočkami s hydranty pro 
napojení požárních hadic. Podrobně rozpracovaná proti záparová opatření budou součástí 
technologických postupů daných ražeb. 

Směrnice č. 05/2009 generálního ředitele OKD, a.s. Věc: Prevence samovznícení uhlí 
v porubech OKD, a.s. K zajištění jednotného postupu a řízení prevence samovznícení na 
dolech OKD, a.s. ve smyslu § 187 vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb., v platném znění a Čl. 27 
Rozhodnutí OBÚ v Ostravě, spis. zn.: S 0300/2008-6-68/Ing.Kp/Pe ze dne 25.11. 2008, 

generální ředitel OKD, a.s. 

Prognostické hodnocení náchylnosti slojí k samovznícení dobývaných stěnových porubu – 

(kritérium M – F) 

Náchylnost sloje dobývané stěnovým porubem k procesu samovznícení uhlí je hodnoceno 

pomocí počtu bodů vyčísleného kriteria M-F, přičemž bodový zisk rovný a vyšší než 35 
představuje sloj náchylnou k samovznícení a bodový zisk pod 35 představuje sloj bez 
náchylnosti k samovznícení. 
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Samostatně jsou hodnoceny tři existenční fáze stěnového porubu:          

Fáze vybavování a přípravy porubu (V). Tato fáze začíná probitím prorážky daného 
porubu a končí rozjezdem těžební činnosti porubu (příloha č. 8a).   

Fáze těžební činnosti porubu (T). Tato fáze je časově vymezena od rozjezdu těžební 
činnosti porubu do ukončení těžby porubu (příloha č. 8b). 

Fáze likvidace  a výklizu porubu (L). Do této fáze spadá časově období od ukončení  
těžby porubu (na linii dorubu ) do výbuchovzdorného uzavření vytěženého porubního 
bloku(příloha č. 8c).  

Pro fázi T. - těžební provozování porubu, je odlišena bodová stupnice  

  I (= porub bez uhlí do pětinásobku dobývané mocnosti sloje v nadloží)  

  II (= porub s uhlím do pětinásobku dobývané mocnosti sloje v nadloží nebo porub  
s ponecháním technologické lávky uhlí ve stropě (včetně porubů, kdy se do stropu  
„dostane“ lávka uhlí až v průběhu dobývání při vyřizování tektonické poruchy); 

Bodové hodnocení fáze L. - likvidace porubu - je pro předmětné pracoviště provedeno na 

základě konkrétních údajů a zkušeností z dobývací fáze daného porubu; 

Bodové hodnocení se provádí vždy pro danou fázi jedním ohodnocením a míra nebezpečí 
vzniku samovznícení M-F je dána jejich součtem: 

Pro fázi V:  M-F = V1 + V2 + V3 + V4 + V5 + V6 + V7 

 Pro fázi T:  M-F = T1 + T2 + T3 + T4 + T5 + T6 + T7 + T8 + T9+ T10 

 Pro fázi L:  M-F = L1 + L2 + L3 + L4 + L5 + L6 

 

pro vybavování je M - F:  240503 i 240504 – MF 22 

pro dobývání je M - F :   240 503  – MF 43 

                                        240 504 – MF 41 
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Přesáhne-li míra nebezpečí vzniku samovznícení „M-F“ po součtu všech bodových 
hodnocení pro danou fázi hodnotu 35, je nezbytné navrhnout technická opatření k jejímu 
snížení a tato projednat v preventivní havarijní komisi. 

5.3. Průvaly vod a bahnin 

Lokalita dobývacího prostoru Darkov byla OBÚ v Ostravě zařazena do kategorie 
s nebezpečím průvalů vod. Ražby jsou natolik vzdáleny od detritového kolektoru, že 
nejsou ohroženy průvalem vod a bahnin. Nebezpečí zatopení v plném profilu bude hrozit 
na chodbách č. 240 560 a 240 560.1. V těchto místech bude zřízena signalizace hladiny 
vody s vyvedením do CŘS. 

Ražby chodeb č. 240 560 a 240 560.1 budou procházet bezpečnostními pásmy vrtů 
č. NP375-60 a D24-87. Zvýšený přítok vody z těchto vrtů se nepředpokládá. Opatření pro 
přecházení bezpečnostních pásem vrtů budou stanovena v technologických postupech 
daných ražeb. 

5.4. Průtrže uhlí, hornin a plynů 

Sloj č. 40 není nebezpečná průtržemi uhlí, hornin a plynů. 

5.5. Protiotřesová prevence  

Dle ustanovení § 73 odstavec 2 vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb. v platném znění a na základě 
rozhodnutí OBÚ v Ostravě č. 7377/1989-515-Ing.Mk/Ml-70 ze dne 20. 12. 1989 je Důl 
Darkov zařazen do kategorie dolů s nebezpečím důlních otřesů. 

Ve smyslu § 4 vyhlášky ČBÚ č. 659/2004 Sb. v platném znění je část horského masivu, ve 
kterém budou vedena plánovaná důlní díla, považována za nebezpečnou otřesy.Na základě 
výsledků lokální prognózy, v souladu s § 5 výše uvedené vyhlášky, zařadil závodní dolu 
předmětná důlní díla do 1. a 3. stupně nebezpečí otřesů. 

Průběžná prognóza u přípravných ražeb bude, dle § 6 odst. 6 této vyhlášky, prováděna 
individuálním pozorováním, vrtnými testy a seismickým sledováním. V případě, že touto 
prognózou bude zjištěn nepříznivý napěťový stav, budou pro jeho likvidaci použity aktivní 
prostředky protiotřesové prevence jako zavlažování, odlehčovací otřasná trhací práce 
(OOTP), odlehčovací vrtání (OV), případně bezvýlomová trhací práce velkého rozsahu 
(BTPVR). [ Vyhláška ČBÚ 22/1989 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 
bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v 

podzemí] 
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V úsecích, kde jsou ražby zařazeny do 3. stupně nebezpečí otřesů, bude vedeno ražení při 
soustavném provádění průběžné prognózy a soustavném používání aktivních prostředků 
protiotřesové prevence.Součástí technologických postupů daných pracovišť budou přílohy 
„Zvláštní opatření proti otřesům“ (“ZOPO”). Ražby budou vedeny i ve 3. stupni nebezpečí 
otřesů, proto budou tyto přílohy zpracovány v souladu s „Projektem protiotřesové 
prevence“, vypracovaným Dolem Darkov a doporučeným znaleckým posouzením Green 

Gas DPB, a. s.  

Příprava porubů č. 240 503 a 240 504 je v souladu s „Dlouhodobou koncepcí hornické 
činnosti na období 2012-2014“. DKHČ bude posouzena znaleckou organizací Green Gas 
DPB, a. s., a bude předložena OBÚ v Ostravě ke stanovení nezbytných opatření. 

5.6. Jiné nebezpečné jevy. 

Ražba chodby č. 240 560 bude podcházet chodbu č. 236 562 s celíkem 30 m a chodbu 

č. 239 562 s celíkem 60 m. Ražba chodby č. 240 560.1 bude podcházet chodbu č. 236 562 

s celíky 76 a 94 m, chodbu č. 239 561 s celíkem 25 m, chodbu č. 239 543 s celíkem 25 m a 

chodbu č. 239 523 s celíkem 25 m. Jiné nebezpečí nehrozí. 

5.7. Zařízení pro klimatizaci 

V případě naměření nepříznivých mikroklimatických podmínek bude přikročeno k 
zavedení strojního chlazení. Umístění chladičů větrů RWK 300 a RWK 1200 v porubech 
240 503 a 240 504 je znázorněno na obrázku číslo 18. 

5.8. Důlní degazace 

S využitím důlní degazace při ražbách přípravných důlních děl se neuvažuje. 

5.9. Zvláštní podmínky větrání 

S povolením zvýšené koncentrace CH4 se neuvažuje. 

5.10. Odvodňování 

Jímání a odvádění důlních vod 

Shromažďující se odpadní a důlní vody z oblasti 5. kry lokality pomocného závodu jsou 
čerpány do odpadního potrubí a odváděny k 10. patru do oblasti ústředního závodu 
a přečerpávány na 9. patro. Na ústředním závodě je v provozu hlavní čerpací stanice na 
9. patře. V současné době jsou zde v provozu čtyři agregáty, každý o výkonu 3 500 litrů za 
minutu a k dispozici dva jímací žumpovní překopy. Ze žumpovních překopů na 9. patře je 
odpadní voda čerpána dvěma potrubními řády jámou Mír V na povrch. 
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Během ražby důlních děl se zvýšený přítok důlních vod nepředpokládá. 

5.11. Nakládání s důlními vodami 

Recipientem důlních vod pro ústřední závod je Karvinský potok. 

Přehled objektů a zájmů chráněných podle zvláštních předpisů dotčených plánovanou 
činností, způsob zajištění požadavků vyplývajících z rozhodnutí orgánů a dohody s orgány 
a organizacemi, jimž přísluší jejich ochrana; údaje o intenzitě přetvoření povrchového 
terénu, na němž jsou příslušné objekty a zájmy situovány, včetně předpokládaného pohybu 
hladiny podzemních vod. 

Prováděním přípravných prací nebudou ohroženy objekty ani zájmy chráněné podle 
zvláštních předpisů. Ražby budou probíhat v rozmezí cca 1094 až 1151 m pod povrchem. 

 

6. Ekonomické zhodnocení  

V ekonomickém zhodnocení ukazuji harmonogram prací (příloha č. 7), z kterého je patrno 
jak budou práce na přípravě a dobývání na sebe navazovat a jak se tyto činnosti promítnou 
do finančních a ekonomických ukazatelů jednotlivých operací.  

Z ekonomického hodnocení vyplývá, že příprava a dobývání obou porubů je finančně 
velmi náročná činnost, která se neobejde bez úspěšné spolupráce vedení 
podniku,vedoucích pracovníků jednotlivých úseků a v neposlední řadě i pracovníků 
kolektivů podílejících se na úspěšném splnění zadaných úkolů. 

Jedním z ukazatelů úspěšného splnění daných úkolů a co nejmenších ekonomických ztrát 
je nasazení odpovídající techniky a dobře vyškoleného personálu firmy,která je s jedním z 
ukazatelů ekonomiky . 

Níže pod textem přikládám stručné ekonomické zhodnocení jednotlivých nákladů na 
ražby, náklady na vybavení porubu,náklady na dobývání porubu,náklady na likvidaci 
porubu, včetně celkových nákladů. 
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6.1. Tabulka číslo14 - náklady na ražby 

spotřeba materiálu 

metrů Kč/m náklady  

metráž kombajn 1200 24530,4 29 436 480,00  

metráž trhací práce  130 23570,35   3 064 145,50  

Celkem 
 

32 500 625,50  Kč 

 

 

provozní dny  

metrů m/den dnů  

Kombajn 1200 2,21 542,99  

pomocí trhací práce 130 1,75   74,29  

Celkem 617,27  Dnů 

 

směny přípravné  

dnů směn/den směn  

Kombajn 160 55   8 800,00  

pomocí trhací práce 70 18   1 260,00  

Celkem 10 060,00  

 

směny na ostatních 
kontech směny kt 103 % směn  

10 060 101 10 160,60  

 

přímé mzdy  

směny Kč/směnu Kč  

kt 103 10 060 1250 12 575 000,00  

ostatní konta 10 161 1000 10 161 000,00  

Celkem  22 736 000,00  Kč 

 

 

doplňkové mzdy % Kč  

(procent z přímé mzdy celkem) 33,8   7 684 768,00  Kč 

 

 

 

mzdové náklady celkem 30 420 768,00  Kč 

%  

soc. a zdr. Pojištění 35 10 647 268,80  Kč 

%  

ostatní osobní náklady 12 3 650 492,16  Kč 

 

NÁKLADY NA RAŽBY CELKEM 77 219 154  Kč 
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6.2. Tabulka číslo 15 - Náklady na vybavení 
porubu 240 504 

 

 

 

délka prorážky    

 
 

 
 

 

 
 směn/m celkem 

 
Směn na 
vybavení  

 18 3 978,00 směn 

 
 

 
 

 

 
 Kč/sm celkem 

 
přímé mzdy 

 
 900 3 580 200,00 Kč 

 
 

 
 

 

 
 % celkem 

 
doplňkové mzdy 

 
 33,8 1 210 107,60 Kč 

     
Kč mzdové náklady celkem 

  
4 790 307,60 

 
 

 
 

 

 
 % celkem 

 
soc. a zdr. pojištění  35 1676607,66 Kč 

 
 

 
 

 

 
 % celkem 

 
ostatní osobní náklady  12 574836,91 Kč 

NÁKLADY NA VYBAVENÍ CELKEM  
7 041 752Kč                    

 

Kč 
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6.3. Tabulka číslo 16 - náklady na vybavení porubu 
240 503 

 

 

délka prorážky 147 m 

  

směn/m  celkem 

směnna 
vybavení 15  2 205,00 směn 

  

Kč/sm  celkem 

přímé mzdy 927  2 044 035,00 Kč 

  

%  celkem 

doplňkové 
mzdy 33,8  690 883,83 Kč 

  

mzdové náklady celkem 2 734 918,83 Kč 

%  celkem 

soc. a zdr. pojištění 35  957221,59 Kč 

  

%  celkem 

ostatní osobní náklady 12  328190,25 Kč 

NÁKLADY NA VYBAVENÍ CELKEM 4 020 331 Kč 
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6.4. Tabulka číslo 17 - náklady na dobývání porubu 240 504 

 

 

 

kapacita 284331 t 

Kč/t   

spotřeba mat. 45 12 794 895,00 Kč 

   

t/den   

provozní dny 4365 65,13 dnů 

   

sm/den   

směny kt 101 55 3582,63 směn 

   

%   

ostatní konta 60 2150 směn 

   

přímé mzdy    

Kč/sm   

kt 101 1250 4478294,67 Kč 

ostatní konta 1000 2150000,00 Kč 

celkem  6628294,67 kč 

   

% celkem  

doplňkové mzdy 33,8 2240363,60 Kč 

   

mzdové náklady celkem 8 868 658,27      

 % celkem  

soc. a zdr. pojištění  35 3 104 030,40 Kč 

 % celkem  

ostatní osobní náklady  12 1 064 238,99 Kč 

   

NÁKLADY NA DOBÝVÁNÍ 
CELKEM 25 831 823 Kč 
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6.5. Tabulka číslo 18 - náklady na dobývání porubu 
240 503 

 

 

 

kapacita  479 257 t    

      

   Kč/t     

spotřeba mat.   47  22 525 079,00  Kč  
        

    t/den     

provozní dny   3195  150,00  dnů  

        

         

   sm/den 
 

    

směny Kt 101   55  8250,12  směn 

         

   %      

ostatní konta   60  4951  směn 

         

přímé mzdy        

    Kč/sm     

kt 101   1250  10312650,63  Kč 

 

ostatní konta   1000  4951000  Kč 

celkem     15263650,63  Kč 

        

   %      

doplňkové mzdy   33,8  5159113,91   

     20 422 764,54   

mzdové náklady celkem   Kč 

    %    

soc. a zdr. pojištění  35 7 147 967,59  Kč 

    %    

ostatní osobní náklady  12 2 450 731,74  Kč 

        

 

NÁKLADY NA DOBÝVÁNÍ 
CELKEM 

 

52 546 543 

  

Kč 
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6.6. Tabulka číslo 19 - náklady na likvidaci 
porubu 240 504 

 

 

Délka prorážky        221 m 

směn/m celkem 
 

Směn na likvidaci  11 2 431,00 směn 

  

Kč/sm celkem 
 

přímé mzdy 900 2 187 900,00 Kč 

 
 

% celkem 
 

doplňkové mzdy 33,8 739 510,20 Kč 

 
 

 
 

mzdové náklady celkem 2 927 410,20 Kč 

 
% celkem 

 
soc. a zdr. pojištění 35 1024593,57 Kč 

 
 

% celkem 
 

ostatní osobní náklady 12 351289,22 Kč 

 

NÁKLADY NA LIKVIDACI CELKEM 4 303 293                         Kč 
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6.7. Tabulka číslo 20 - náklady na likvidaci porubu 
240 503 

 

 

Délka prorážky 147 m 

   

 směn/m  celkem  

Směn na likvidaci (překliz)  10  1 470,00  směn 

   

 Kč/sm  celkem  

přímé mzdy  927 

 

 1 362690,00  Kč 

   

 %  celkem  

doplňkové mzdy  33,8  460 589,22  Kč 

   

 

mzdové náklady celkem 1 823279,22  Kč 

 

   

 %  celkem  

soc. a zdr. pojištění  35  638147,72  Kč 

   

 %  celkem  

ostatní osobní náklady  12  218793,50  Kč 

   

NÁKLADY NA LIKVIDACI CELKEM 2 680 220 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.8. Tabulka číslo 21 – celkové náklady 

 

 

Celkové náklady 
136466248,00 Kč 

 

                                      

Prodej uhlí                  1750 Kč/t 
838699750,00 Kč 

  Zisk 
702233502,00 Kč 
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6.9. Ukončení dobývání 

Po ukončení dobývacího procesu porubu č. 240 503 dojde úsekem vybavování a 
likvidace k překlizu všeho strojního vybavení do nově vybavovaného stěnového 
porubu č. 240 504. Překliz bude veden z třídy č. 240 543 a bude pokračovat směrem na 
třídu č. 240 524. K likvidaci druhého porubu po ukončení dobývacího procesu se 

provede demontáž strojního vybavení na těžní třídě 240 524, to znamená výklizu 
pásových dopravníků, podporubového dopravníku, drtiče, energovlaku. V návaznosti 
dojde k demontáži dobývacího kombajnu, stěnového dopravníku. Pak bude následovat 
výkliz mechanizované výztuže do demontážní komory, kde bude demontována na 
jednotlivé části a dopravena na překladiště k přeložení na dopravní plošiny a vyklizena 
na povrch. Doprava z komory bude prováděna po závěsné drážce ZD 24 HMZ TDS 2,4 
se zdvojeným závěsem, pomocí trakční dieselové závěsné lokomotivě DLZ 110F          

transportního hydraulického zařízení HMZ TDS 16 – DUO. Likvidace obou porubů je 
znázorněn na obrázku číslo 22. 
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Obrázek číslo 22 – Likvidace porubů 
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Závěr 

V diplomové práci jsem navrhl otvírku, přípravu a dobývání porubů 240 503 a 240 504 
na Dole Darkov. Navržené  technologie ražení i dobývání vycházejí ze zkušeností a 
poznatků dostupných na Dole Darkov. 

Při dnešních ekonomických poměrech je stěžejním úkolem každé společnosti 
minimalizovat provozní náklady, především v době neustále klesající ceny uhlí. Proto 
si myslím, že můj návrh je pro důlní podnik optimálním řešením a přináší zisk 702 
milionu korun. Z toho vyplývá že, otvírka, příprava, dobývání a likvidace porubu je 
finančně velmi náročná.  

V  diplomové práci dodržuji Vyhlášky Českého báňského úřadu, předpisy Obvodního 
báňského úřadu, technologické předpisy, návody na použití, údržby a opravy použitých 
strojů a zařízení. Faktorem pro dodržení bezpečnosti je důležitá spolupráce vedení dolu 
a jednotlivých kolektivů podílejících se na uskutečnění tak náročných úkolů.  

Rád bych poděkoval za spolupráci na mé diplomové práci prof. Ing. Vlastimilu 

Hudečkovi CSc. vedoucímu mé diplomové práce, Ing. Vojtěchu Feberovi svému 
oponentovi, Ing. Karlu Majetnému, Jaroslavu Bieguňovi a všem kolegům za poskytnutí 
potřebných informací. Také bych rád poděkoval kantorům VŠB – TU Ostrava za 

trpělivost, kterou potřebovali, aby nám předali své zkušenosti a vědomosti potřebné 
k výkonu naší hornické profese.   
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