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ANOTACE 

Bakalářská práce řeší navržení technologie dobývání 23. Sloje v oblasti 15. Kry 

lokality ČSA, Dolu Karviná OKD a.s. na základě dosavadních geologických poznatků. 

Vzhledem k rozsahu práce jsem se v návrhu zaměřil na analýzu geologických 

poměrů v 15. Kře a porovnáni zkušeností a statistik s nasazenou technologií v sousedních 

krách, které jsou svými geologickými poměry velmi podobné. Na základě těchto poznatků, 

jsem navrhnul technologie přípravy a dobývání konkrétního porubu č. 15 2351 a zároveň 

potřebné bezpečnostní opatření doplněné o výpočet větrání.  

Klíčová slova: technologie dobývání, porub č. 15 2351. 

 

 

ANNOTATION 

The bachelor thesis deals with the suggestion of technology opencast 23rd seam in 

area the 15th block in CSA Mine, OKD Karvina SpA Based on the existing geological 

knowledge. 

Given the excent of the work I focused in the proposal on the analysis of geological 

conditions in 15th mine block and comparison of experiences and statistics with application 

of technology in the neighboring floes which are very similar by their geological conditions. 

Based on these findings I designed a technology training for the preparation and specific 

longwall mining No. 15 2351 and concurrently necessary safety measures including the 

calculation of ventilation. 

Key words: technology opencast, mining No. 15 2351. 
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SEZNAM ZKRATEK 

c – koncentrace CH4 v díle [%] 

C1 – koncentrace CH4 na úvodní chodbě [%] 

C2 – požadovaná koncentrace CH4 na výdušné chodbě [%] 

CSK – koncentrace CH4 ve výdušném proudu [%] 

Ex – exhalace v porubu [m
3
CH4 * d

-1
] 

Ex – exhalace v porubu [m
3
CH4 * d

-1
] 

k – součinitel nakypření horniny 

koz – součinitel zpožďování závalu 

ks – součinitel samonosnosti vrstev 

Kz – koeficient ztrát větrů závale 

kz – součinitel nakypření horniny 

lM – minimální vzdálenost pilíř-zával 

Lmax – maximální vzdálenost o kterou se může zával nadloží opozdit za zálomovou hranu při 

výjezdu z výchozí prorážky 

LmaxF – Lmax – šířka porubu 

PDp1 – předpokládaná plynodajnost proubu 15 2351 [m
3
CH4/den] 

PDp2 – skutečná plynodajnost porubu 11 235 [m
3
CH4/den] 

Q – objemový průtok větrů [m
3 

* s
-1

] 

Q – objemový průtok větrů [m
3 

* s
-1

] 

Qo – objemový průtok větrů na úvodní chodbě [m
3 

* s
-1

] 

Qo – objemový průtok větrů na výdušné chodbě 

Qpor – objemový průtok větrů porubem [m
3 

* s
-1

] 

Rmax – maximální odpor výztuže 

Rp – potřebný odpor výztuže 

S – plocha průřezu díla [m
2
]       

Špor – šířka porubu 

T1 – plánovaná denní těžba porubu 15 2351 [t/den] 

T2 – průměrná denní těžba porubu 11 235 [t/den] 

v – rychlost větrů v díle [m*s
-1

] 

vm – mezní rychlost větrů [m*s
-1

] 

Wd – maximální dobývaná mocnost 

Xp – maximální vzdálenost o kterou se může zával opožďovat za zálomovou hranou dle 

únosnosti výztuže 

δ – zálomový úhel 

Ω – průměrná objemová hmotnost hornin 
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ÚVOD 

Zadání bakalářské práce obsahuje návrh dobývání porubu č.15 2351 v oblasti  

15.  kry lokality ČSA Dolu Karviná OKD a.s. 

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

Sídlo se nachází 25 kilometrů severovýchodně od Ostravy.  Do organizační struktury Dolu 

Karviná jsou začleněny 2 lokality: Lazy a ČSA.  Lokalita ČSA je situována ve dvou 

dobývacích prostorech - DP Karviná Doly I a DP Doubrava u Orlové.  

Lokalita Lazy se nachází v jihozápadní části karvinské dílčí pánve. Dobývací prostor  se 

nachází na katastrech obcí Orlová a Karviná. 

Důl Československá armáda vznikl 1. července 1995 spojením dvou původně 

samostatných dolů ČSA a Doubrava. Ve skutečnosti je však jeho historie mnohem starší 

 a sahá až k samým počátkům dolování na Karvinsku. Právě odsud zřejmě pocházejí první 

zprávy o nálezech černého uhlí v 18. století na lokalitě zvané Kamienčok. Roku 1780 zde 

zahájil kutací práce hrabě J. E. Larisch-Mönnich. Roku 1856 byly zdejší šachty spojeny do 

jediného podniku. Tento letopočet je považován za počátek existence dnešního dolu ČSA. 

Rod Larisch-Mönnich vlastnil zdejší doly až do vyvlastnění v roce 1945. Roku 1951 zde 

vznikl národní podnik Velkodůl Čs. armády a byla provedena rozsáhlá rekonstrukce. 

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

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

společně vlastnili Mattencloit a Larisch-Mönnich. 
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1 GEOLOGICKÉ POMĚRY V OBLASTI 15. KRY 

Kra č. 15 na závodě ČSA Dolu Karviná je situována na severovýchodním okraji 

dobývacího prostoru Doubrava u Orlové. Severní hranici této kry tvoří doubravská porucha 

o amplitudě 70 m – 90 m s úklonem poruchové plochy mezi 75° až 80° k jihu.  Východní 

hranici tvoří průběh hlubinské poruchy o amplitudě cca 10 m a úklonu okolo 80°směrem 

východním.  Půdorysně se předpokládaný průběh  hlubinské poruchy shoduje přibližně 

s hranicí mezi dobývacím prostorem Karviná Doly I a dobývacím prostorem Doubrava 

u Orlové.  Jižní hranici kry tvoří spojující se (dle předpokladu) severní a jižní větev 

doubravského zlomu o celkové amplitudě cca 500 m a úklonu tektonické plochy 75°až 80°  

k severu. Západní hranici tvoří flexura směru JZ – SV probíhající mezi doubravským 

zlomem na jihu a doubravskou poruchou na severu viz příloha č.1. 

1.1 Průzkum 15. kry 

V minulosti byla v ploše kry č. 15 vyražena pouze průzkumná díla, konkrétně to 

byl ve směru Z – V horizontální překop 10. patra č. 1060 na úrovni -665 a z něho 

pokračující průzkumné dílo č. 15 1610, ražené ve směru na SSV.  Geologická stavba kry 

a vývoj slojí byl tak odvozován pouze dle uvedených důlních děl a z nich provedených 

geologicko – průzkumných vrtů. Sloj č. 23 (holeritní číslo 718+719) je první slojí ve kře 

č. 15, ve které jsou hornické práce prováděny. Ražby v této sloji, které byly zahájeny 

v srpnu 2009, mají doposud stále charakter geologicko – průzkumný nejen pro ověření 

vývoje sloje samotné, ale i dílčích tektonik či celkové tektonické členitosti uvnitř kry, 

rozsahu dobyvatelné plochy a úklonových poměrů vrstev ve kře. 

Doposud provedenými ražbami bylo zjištěno výrazné tektonické porušení slojí 

uvnitř kry dělící tektonikou o amplitudě cca 15 m v západní části kry. Její pokračování 

směrem východním by mohlo plochu kry rozdělit na severní a jižní část, vyžadující 

samostatnou přípravu každé části. Tuto situaci je ale nutno dalšími ražbami prověřit. 

Kromě této techniky byly doposud nafárány další dílčí tektoniky poklesového charakteru 

 o amplitudách skoku max. do 2,5 m, případně systém kaskády tektonických poruch  

o amplitudách 0,3 m až 1,2 m, probíhající vesměs ve směru západ – východ. Již tyto 
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ověřené tektoniky mohou ovlivnit těžební výsledky porubu č. 15 2351, který je předmětem 

projektového zadání. Celkové tektonické porušení kry není, do současné doby 

realizovanými, dlouhými důlními díly dostatečně ověřeno. Další upřesnění tektonické 

stavby kry bude prováděno postupně v rámci pokračujících přípravných ražeb. Nelze proto 

vyloučit, že může dojít k změnám jak tvaru, tak i rozsahu plochy plánované k vydobytí. 

Generelní úklon vrstev ve kře č. 15 je 6°- 10° jižním až jihozápadním směrem. 

Změny úklonu vrstev se mohou projevit ve kře zejména v blízkosti hraničních kerných 

tektonik a v blízkosti flexury na západním okraji dobývací kry. 

1.2 Geologie sloje č. 23 a jejího okolí 

Geologický vývoj slojí ve kře lze odvodit pouze ze tří geologicko – průzkumných 

vrtů,  které byly v ploše kry odvrtány. Jedná se o vrty Cr 143 – 90, č. 2655 a č. 2656, 

realizované v 90. létech minulého století z průzkumných dlouhých důlních děl, vyražených 

přibližně ve výškové úrovni 10.patra (-665 m). Sloj č. 23 je, dle doposud vyražených  

chodeb, vyvinuta v ploše kry č. 15 ve dvou lávkách (sloj č. 23a – holeritní číslo sloje 719 

 a sloj č. 23b – holeritní číslo sloje 718). Kromě toho lze výcházet z analogie vývoje sloje 

v okolních krách. Týká se to jednak kry č. 11 lokality Jan – Karel (zde sloji 23b odpovídá 

v současné době dobývaná sloj č. 22 – holeritní číslo sloje 723) a ker č. 13 a č. 14 lokality 

Doubrava. K nárůstu dělícího proplástku mezi oběma lávkami (kořenový jílovec 

předcházející do prachovce) dochází dle současného stavu znalosti přibližně ve směru od 

západu na východ. Podle realizovaných ražeb má stabilnější vývoj sloj č. 23b, která má 

rovněž i vyšší mocnost. 

 1.2.1 Nadloží 

Nad slojí č. 23 je v ploše kry č. 15 uložena ve svislé vzdálenosti od 19m do 29 m 

nebilanční sloj č. 21 o mocnosti 1,0 – 1,2 m. Nestálá slojka č. 22 je nad slojí č. 23 

zachycena v mocnosti 0,2 – 0,8 m, případně je erodována. Bezprostřední nadloží sloje  

č. 23 tvoří vrstva jílovce až prachovce o mocnosti do 10 m, přičemž jak jílovec, tak 

prachovec přímo nad slojí obsahují rostlinné zbytky. Další meziloží k sloji č. 21 je tvořeno 
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opět vrstvami jílovců až prachovců, v nichž se místně vyskytuje slojka č. 22. Polohy 

pískovců nebyly v nadloží sloje č. 23 zjištěny. 

1.2.2 Uložení sloje 

Sloj č. 23 je první slojí, která je v ploše kry č. 15 plánována k dobývání.  

Dle doposud provedených ražeb (chodba č. 15 2301/1 a výchozí prorážka č. 15 2351/2), 

které mají v ploše plánovaného porubu č. 15 2351 charakter provozně  - geologického 

průzkumu, lze směrnou délku rubání cca 480 m rozdělit dle dobyvatelné mocnosti na dva 

úseky. V prvním úseku směrné délky cca 300 – 320 m od výchozí prorážky č. 15 2351/2 

lze dobývat samostatnou sloj č. 23b (zde odpovídá vývoji sloje č. 22 v porubu č. 11 235 ve 

kře č. 11 lokality ČSA) v celkové mocnosti okolo 2,5 – 2,7 m a čisté mocnosti cca 2,1 m. 

V tomto prvním úseku je sloj č. 23a odštěpena nad slojí č. 23b, přičemž proplástek mezi 

slojemi je více než 1,2 m. V druhém úseku, ve zbývající západní části o směrné délce cca 

160 – 180  m, se sloj č. 23a s postupem směrem k západu postupně přibližuje ke sloji 

 č. 23b. Celková mocnost sloje č. 23 ve vývoji obou lávek se pohybuje (včetně slojového 

proplástku 0,5 – 1,2 m) od 3,6 m až do 4,0 m a čistá mocnost sloje mezi 2,4 – 2,6 m. Tento 

vývoj odpovídá přibližně vývoji sloje v ploše porubu č. 14 2372 v severnější kře č. 14. 

Vývoj mocnosti lávek sloje č. 23 a dělícího proplástku, jakož i výlomy v okolí pasové 

chodby č. 15 2301/1 jsou dokumentovaný v profilech čelby, odebíraných s postupem 

ražby. Nicméně, do celkového obfárání porubu č. 15 2351 zbývá ještě vyrazit celou 

výdušnou chodbu č. 15 2302 v délce 620 m. I zde bude mít ražba opět charakter provozně 

– geologického průzkumu, ověřujícího nejen vývoj mocnosti a štěpení lávek sloje č. 23, ale 

rovněž také tektonickou členitost v celé ploše porubu č. 15 2351. 

1.2.3 Kvalitativní parametry 

Kvalitativní parametry sloje č. 23 v oblasti porubu  č. 15 2351 zjištěné dle 

současného stavu hornické činnosti jsou ve srovnání s kvalitativními parametry sloje č. 22 

v porubu č. 11 235 viz. tabulka č.1 
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Tabulka č.1 - kvalitativní parametry sloje. 

 

 

 

 15 2351 11 235 

popel (A
d
) 32,6% 26,8% 

prchavé látky (V
daf

) 33,2% 32,3% 

index puchnutí (SI) 6,0 6,0 

dilatace („b“) + 40 + 48 

spalné teplo (Qs
daf

) 34,6 GJ 35,3 GJ 

obsah síry (S
td
) 0,44% 0,48% 

obsah fosforu (P
td
) 0,023% 0,030% 

kód (MKS) 633 533 

obchodní skupina (OS) VD VD 

koeficient na surovou těžbu( γs) 1,649 t.m
-3 

1,583 t.m
-3 
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1.2.4 Podloží 

Pod slojí č. 23 je v ploše kry uložena ve svislé vzdálenosti 13 – 22 m sloj č. 24 

vrchní lávka. Bezprostřední podloží sloje č. 23 je tvořeno převážně kořenovým jílovcem 

s rostlinnými zbytky anebo kořenovým prachovcem s obdobnou charakteristikou. Hlubší 

meziloží obou slojí tvoří opět střídavé polohy prachovců a jílovců. Vyskytují se i vrstvy 

pískovce v mocnosti od 2 m do 7m. Celková mocnost podložní sloje č. 24 v. 1. se 

pohybuje v rozmezí 2,4 až 3,3 m. 

Pevnosti doprovodných hornin v prostém tlaku (σ) v nadloží a podloží sloje č. 23, 

vyhodnocené z jádra vrtu č. 2656 v ploše kry č. 15, jsou následující: jílovec – 30MPa, 

prachovec  - 50MPa, pískovec – 90MPa. 

Ze tří průzkumných vrtů, které se nacházejí v ploše kry č. 15, byla vyhodnocena 

redukovaná pevnost efektivního nadloží a podloží sloje č. 23 u vrtů Cr 143 a č. 2656. 

Pevnost efektivního nadloží u vrtu Cr 143 dosahuje 17,3 Mpa a úhel pevnostního spádu 

efektivního nadloží má hodnotu 64,2°. Pevnost efektivního nadloží u vrtu č. 2656, kde je 

vyhodnocen pouze sloj č. 23a, dosahuje 23,8 MPa a úhel pevnostního spádu efektivního 

nadloží  má hodnotu 64,5°. Redukovaná pevnost efektivního podloží 23a sloje má hodnotu 

pouze 17,6 MPa, což je ovlivněno přítomností sloje č. 23b v blízkém podloží [1]. 
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2 DOSAVADNÍ ZKUŠENOSTI PŘI DOBÝVÁNÍ VE 

23. SLOJI V SOUSEDNÍCH KRÁCH 

Ze severní strany s 15. Krou bezprostředně sousedí kra č. 14 lokality Doubrava 

kde je přirozenou hranicí mezi těmito krami Doubravská porucha viz. mapa příloha č. 1. 

Déle z východní strany sousedí 15. Kra s krou č. 11 lokality Jan – Karel (zde sloji 23b 

odpovídá v současné době dobývaná sloj č. 22 – holeritní číslo sloje 723), kde přirozenou 

hranici mezi krami a zároveň mezi dobývacím prostorem Doubrava u Orlové a  dobývacím 

prostorem Karviná Doly I, tvoří Hlubinská porucha. Viz. mapa příloha č.1. Pro porovnáni 

zkušeností při dobývání jsou nevhodnější poruby 14 2372 - dorubáno 31.08.2002 a porub 

11 235 – dorubáno 31.12.2011 viz.  příloha č. 1. 

2.1 Zkušenosti z  porubu ve 14. kře 

Pro porovnání  zkušeností při dobývaní  ve 14. kře jsem vybral polohově nejbližší 

porub č. 14 2372, který byl vytěžen 31.08.2002 viz příloha č.1. 

2.1.1 Nasazená technologie  

Porub 14 2372 o délce 172m byl vybaven posuvnou výztuží Fazos 15/31 v počtu 

114 sekcí. V porubu byl nainstalován dobývací kombajn KGS 440/R. 

2.1.2 Zkušenosti s procházení tektonické poruchy 

Během ražby výdušné chodby č. 14 2324 bylo nutné projít  tektonickou poruchou, 

která se později ukázala natolik složitá, že by zkomplikovala vyrubání  v jejím okol. Proto 

se rozhodlo obejít celou tektoniku tak, že se v daném úseku zkrátilo rubání o 42 sekcí na 

109m a v délce 72m porubní fronty rubání úspěšně postupovalo ve zkrácené verzi.  

Po objetí poruchy se rubání znovu prodloužilo na délku 172m. 

Pro účely překlizu a převybavení porubu byla vyražena chodba č. 14 2324I. viz. 

příloha č.1. 
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2.1.3 Statistické údaje porubu č. 14 2372 

Porub byl v provozu od Června roku 2001 a byl dotěžen v Září roku 2002. Za 16 

měsíců s měsíční pauzou nutnou pro překliz sekcí při objíždění tektonické poruchy, bylo 

dosaženo postupu 493,4 m a celkem bylo vytěženo 232 428 t uhlí. Přesný přehled všech 

údajů viz. tab. č.2 

Tabulka č.2 – Statistické údaje porubu č. 14 2372 

Rok 

 

Měsíc Postup 

Za 

Měs. 

Postup 

Za den 

Mocnost 

čistá 

Mocnost 

celková 

TR 

těžby 

Těžba 

Skut. 

Provozní 

dny 

Směny 

Konto 

101 

Směny 

celkem 

Rubáňový 

výkon 

Celkový 

výkon 

Jednotky m m/den cm cm t t dny sm sm t/sm t/sm 

2001 6 38,2 1,78 176 312 15472 16389 21,50 1155 2014 14,190 8,138 

2001 7 42,8 1,78 173 305 15850 16029 24 1187 2173 13,504 7,376 

2001 8 19,7 2,07 174 300 6180 7944 9,50 485 1011 16,379 7,858 

2001 9 53,9 2,63 192 308 12500 14835 20,50 761 1430 19,494 10,374 

2001 11 20,6 2,94 189 325 5638 5762 7,00 452 1240 12,748 4,647 

2001 12 10,0 1,67 206 317 4783 4902 6,00 336 581 14,589 8,437 

2002 1 12,0 0,71 183 319 5099 5149 17,00 379 604 13,586 8,525 

2002 2 22,8 1,02 190 315 10665 10750 22,33 713 1147 15,077 9,372 

2002 3 45,3 2,06 212 305 20345 19529 22,00 934 1574 20,909 12,407 

2002 4 53,5 2,21 221 311 27454 29903 24,25 1315 2150 22,740 13,908 

2002 5 33,8 1,52 243 314 19073 21475 22,25 983 1690 21,846 12,707 

2002 6 36,8 1,49 235 313 20083 23207 24,75 1219 1785 19,038 13,001 

2002 7 61,2 2,25 224 309 31830 35563 27,25 1603 2422 22,185 14,683 

2002 8 41,9 1,88 229 307 20850 20456 22,25 1221 1934 16,753 10,577 

2002 9 0,9 0,90 233 302 487 535 1,00 20 20 26,750 26,750 

celkem  493,4 1,82 208 310 216309 232428 271,58 12763 21775 18,211 10,674 

2.2 Zkušenosti z  porubu v 11. Kře 

Pro porovnání  zkušeností při dobývaní  v 11. kře jsem vybral polohově nejbližší 

porub 11 235, který byl vytěžený 31.12.2011 viz. příloha č.1 



Tadeusz Kristen: Navržení technologie dobývání 23. Sloje v oblasti 15. Kry 

 

Ostrava 2013 Stránka 9 

2.2.1 Nasazená technologie  

Porub 11 235 o délce 188m byl vybaven posuvnou výztuží Fazos 15/31 v počtu 

125 sekcí, kterou jsem se rozhodl použít i pro projektovaný porub č. 152351. V porubu byl 

nainstalován dobývací kombajn KSW 460 NE 

2.2.2 Zkušenosti s procházení tektonik 

Vzhledem k tomu, že na rozdíl od porubu 14 2372 kde se těžila celá mocnost 

sloje, a v porubu 11235 pouze odštěpená část sloje označována jako 22b, která v oblasti 11. 

kry má poměrně stálou mocnost a tektoniky během těžby nebyly příliš výrazné, se po celou 

dobu podařilo udržet plynulou těžbu, která vedla k nadstandardním výsledkům dosažených 

v rekordním čase. 

2.2.3 Statistické údaje z porubu č. 11 235 

Porub byl v provozu od Září roku 2011 a byl dotěžen v rekordním čase koncem 

Prosince 2011. Za 4 měsíce bylo dosaženo postupu 257 m a celkem bylo vytěženo  

173 159 t uhlí. Přesný přehled všech údajů viz. tab. č.3 

Tabulka č.3 – Statistické údaje z porubu č. 11 235 

Rok 

 

Měsíc Postup 

Za 

Měs. 

Postup 

Za den 

Mocnost 

čistá 

Mocnost 

celková 

TR 

těžby 

Těžba 

Skut. 

Provozní 

dny 

Směny 

Konto 

101 

Směny 

celkem 

Rubáňový 

výkon 

Celkový 

výkon 

jednotky  m m/den cm cm t t dny sm sm t/sm t/sm 

2011 9 50 2,48 257 279 32221 34693 28,68 1170 3550 34,42 18,84 

2011 10 98 3,28 245 272 66196 66196 29,25 1524 3124 43,42 21,19 

2011 11 79 2,94 281 287 51800 50753 27,04 1376 3245 36,90 15,64 

2011 12 31 2,65 235 276 24260 21517 23,66 1107 2564 36,88 16,57 

celkem  257 2,53 243 277 174477 173159 108,75 5177 12482 33,448 13,872 
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3 NÁVRH TECHNOLOGIE DOBÝVÁNÍ PRO 

PROJEKTOVANÝ PORUB 152351 

Navržené technologie vycházejí z dosavadních zkušeností a zároveň vycházejí 

z důlně - geologických poznatků a ekonomických možností dolu KARVINÁ. 

3.1 Technologie příprav 

Pro dobývání porubu č. 15 2351 bude vytvořen základní větrní okruh mezi krou 

 č. 1 ve sloji č. 40 a krou č. 14, procházející krou č. 15 ve sloji č. 23. Okruh vznikne 

probitím dvou protičeleb - tj. v současné době již ražené základny č. 1 4018 ve sloji č. 40 

ve kře č. 1 a plánované základny č. 15 2310 ve kře č. 15. Dále budou pokračovat výdušné 

větry z kry č. 15 dovrchním překopem do kry č. 14, v ní chodbami ve slojích č. 25 a č. 24 

vzestupně na patrové překopy 10. patra a jimi do výdušné jámy Doubrava III. Ražba 

základny č. 15 2310 bude zahájena v překopní části a prováděna pomocí trhací práce 

s využitím vrtacího vozu a s nakládáním lžícovým nakládačem.  V případě, že s postupem  

ražby bude ověřena možnost ražby delšího souvislého úseku ve sloji (což lze zjistit až 

v průběhu ražby), přichází v úvahu i možná výměna této technologie za razicí kombajn 

AM 50. V opačném případě, ale daleko pravděpodobnějším případě bude celá ražba, až do 

probití do důlního díla č. 1 4018 raženého jako protičelba, realizována pomocí původní 

technologie. 

V předmětné kře  již byla provedena z úvodní strany první část vlastní přípravy 

porubu a to vyražením pásové porubní chodby č. 15 2301/1 z chodby č. 15 2351 směrem 

východním. Ražbou byl ověřen průběh hlubinské poruchy. Západně od této poruchy bylo 

provedeno odbočení směrem severním a zahájena ražba výchozí prorážky č. 15 2351/2. 

Prorážka je v současné době ražena. Ražba těchto důlních děl je prováděna razicím 

kombajnem AM50. Po ukončení ražby prorážky bude provedena ražba úvodní pásové 

základny č. 15 2310. 
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Výdušná porubní chodba č. 15 2302 bude ražena současně s ražbou úvodní 

pásové základny č. 15 2310 ještě před vytvořením základního větrního okruhu. Bude 

zaústěna z chodby č. 15 2351 a ražena nejprve směrem severovýchodním. Po dosažení 

plánovaného staničení (v závislosti na délce výchozí prorážky porubu) bude chodba 

zalomena směrem východním a s postupem ražby probita do výchozí prorážky  

č. 15 2351/2.  

V období po dokončení ražby výdušné chodby bude ještě provedeno pod  

č. 15 2351/3 rozšíření výchozí prorážky pro možnost instalace sekcí posuvné výztuže.  

Na ražbu výdušné chodby č. 15 2302 i rozšíření výchozí prorážky č. 15 2351/3 budou 

rovněž nasazeny razicí kombajny AM 50. 

3.1.1 Specifikace výztuží a vedení dlouhých důlních děl 

Úvodní centrální pásová základna č. 15 2310 bude ražena (obdobně jako 

v současnosti její již ražená protičelba č. 1 4018 ve kře č.1) v obloukové ocelové výztuži 

ve čtyřdílném profilu 00-0-18 v hmotnostním stupni TH29 s roztečí jednotlivých dveřejí 

0,5 m. Výškové vedení díla bude nejprve úpadně -12° přes tektoniku poklesového 

charakteru dle nivelety do staničení cca 40 m. V tomto staničení bude nutno odvrtat z čelby 

kolmý vrt do počvy překopu pro ověření amplitudy poklesové tektoniky a s postupem o 

cca 15m další. Podle hodnocení výsledků vrtů pak rozhodnout, zda je reálné nafárat sloj  

č. 23 před doubravským zlomem a lze pokračovat s další úpadní ražbou do sloje, nebo 

ražbou vést výškově dle nivelety již přímo na probití do čelby překopní části ražené 

protičelby 

 č. 1 4018.  

Vzhledem k tomu, že při dodržení max. povolené vzdálenosti 5 m mezi stařinami 

porubu č. 1 4066 a raženou chodbou č. 1 4018 ve sloji č. 40 nelze zřejmě spojit jednou 

přímkou kříže č. 14 000A/1 4018 a č. 15 2310/15 2301/1, bude nutno provést na centrální 

základně č. 15 2310 v průběhu ražby mírný směrový zlom a to v blízkosti plánové odbočky 

č. 15 2310/15 2303. Jak výškové, tak směrové vedení ražby bude nutno podle konkrétní 

situace a doměření obou protičeleb operativně upřesnit v průběhu ražby.  
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Výdušná chodba č. 15 2302 bude ražen v obloukové ocelové výztuži ve 

čtyřdílném profilu 00-0-18 v témže hmotnostním stupni TH29, přičemž rozteč jednotlivých 

dveřejí bude opět 0,5 m. Ražba výdušné chodby č. 15 2302 bude vedena s přibírkou počvy 

min, 0,5 m na pilířovém boku díla. 

Rozšíření výchozí prorážky č. 15 2351/2 bude provedeno pod č. 15 2351/3 

s navázáním na atypickou obloukovou výztuž ROV původní prorážky hmotnostního stupně 

TH29 se stejnou roztečí 0,5 m na konečnou šířku 6,5 m viz. příloha č. 2. 

3.1.2 Výpočty konvergencí 

Pro výpočet konvergencí na pásové chodbě č. 15 2301/1 a výdušné chodbě  

č. 15 2302 byl použit program CENVERSYS.  Na úvodní pásové chodbě č. 15 2301/1 byl 

hodnocen úsek ražby ve staničení od 70 m do 550 m, tj. úsek celého směrného postupu 

rubání. Na výdušné chodbě č. 15 2302 byl rovněž propočítán úsek celého směrného 

postupu rubání ve staničení 150 – 630 m. Jelikož se jedná o dobývání prvního porubu ve 

sloji a kře, jsou v obou případech díla situována mimo výrub jakékoliv nadložní sloje  

a přitom rovněž v celé své délce mimo vliv výrubu jakéhokoliv sousedního porubu v téže 

sloji. Programem byly propočteny konvergence jak při ražbě, tak na styku porub – chodba 

dobývaného porubu č. 15 2351. Výsledky výpočtu viz.  graf č.1 

Graf č.1 – Grafické znázornění výpočtu konvergencí 

 

Chodba č. 15 2301 ú1 úsek 70 -
550m 

Chodba č. 15 2302 úsek 150 - 
630m 

18,10% 16,20% 

50,80% 47,90% 

ražba dobývání 
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Programem vypočítaná hustota budování má pro úvodní pásovou chodbu  

č. 15 2301/1 i pro výdušnou chodbu č. 15 2302 hodnotu 0,79 m. Jak na úvodní, tak i na 

výdušné chodbě se pro zajištění stability přímého nadloží a zvýšení únosnosti ocelové 

obloukové výztuže předpokládá použití svorníků jako doplňujícího zesilujícího výztužného 

prostředku. 

Navržený systém provedení svorníkové výztuže vychází ze zkušenosti získaných 

při svorníkování nadloží a zesilování výztuže důlních děl v obdobných důlně – 

geologických podmínkách ve kře č. 11 ve sloji č. 22, která je identická se slojí č. 23b  kry 

č. 15 a opět ve kře č. 11 v podložní sloji č. 24 v. 1.   

V porubních chodbách budou pod horním obloukem výztuže vedeny dvě řady 

vůči sobě vzájemně šachovitě posunutých TH rovin o délce 0,9 m s otvorem pro průchod 

svorníků. Vzdálenost obou řad TH rovin od osy díla cca 1,2 – 1,3 m, vzájemná vzdálenost 

obou řad TK rovin cca 2,5 m.  Roviny budou na okrajích přichyceny k horním obloukům 

ocelové výztuže třmenovými spojkami. Přes otvory pro průchod svorníku v TH rovinách 

pak budou instalovány do nadloží pramencové svorníky typu IR – 4/E 420 kN o průměru 

26 mm a celkové délce 12 m. Rozestup svorníků co 1 m šachovitě, uchycení do horniny 

pomocí 3 ks lepicích ampulí Lokset HS Slow. Hustota svorníků je 1 ks/bm. 

V prorážce č. 15 2351/2, ražené na šířku 4,5 m, bude ve vzdálenosti cca 2,0 m od 

pilířového boku vedena pod výztuží ROV jedna řada stejných TH rovin, přes které budou 

do nadloží s roztečí 1,0 m ukotveny pramencové svorníky stejného typu, průměru a délky 

jako v chodbách č. 15 2301/1 a č. 15 2302. Při rozšiřování prorážky pod č. 15 2351/3 na 

konečnou šířku 6,5 m bude do nadloží vrtána další řada vrtů. 

 Tato druhá řada bude ve vzdálenosti 2 m od předešlé první řady z doby ražby 

prorážky č. 15 2351/2. Svorníky budou šachovitě přesazeny o 0,5 m. Parametry TH rovin  

i pramencových kotev v druhé řadě zůstávají zachovány.  

 



Tadeusz Kristen: Navržení technologie dobývání 23. Sloje v oblasti 15. Kry 

 

Ostrava 2013 Stránka 14 

Pro stabilizaci nepevného nadloží na styku porub – chodba budou použity na 

porubních chodbách sklolaminátové injekční kotevní tyče. Aby došlo ke zpevnění přímého 

nadloží sloje, budou vrty pro tyto kotevní tyče vrtány kolmo do pilířového boku na 

rozhraní stropu sloje a nadložní horniny. Délka vrtů 3 m, průměr vrtů 32 mm a vzájemný 

rozstup vrtů 0,5 m; vrty na pásové chodbě č. 15 2301/1 budou vrtány se vzájemně se 

střídajícími úklony – liché vrty + 35°, sudé vrty + 20°. U vrtů na výdušné chodbě č. 15 

2302 budou liché vrty navrtány pod úklonem + 30° a sudé vrty pod úklonem + 15°. 

Definitivní úklon vrtů stanoví samostatný projekt svorníkování, který bude zpracován před 

zahájením dobývacích prací po obfárání celého bloku. Tehdy již bude znám skutečný 

úklon sloje i situování sloje v profilu chodby. Do vrtů budou instalovány sklolaminátové 

injekční kotevní tyče, např. typu Rockbolt J64-25. Vlastní injektáž nadloží bude prováděna 

před postupujícím porubem pomocí dvousložkové injektážní pryskyřice, např. Bevedan – 

Bevedol WF. 

Uváděný návrh svorníkování vychází, jak je výše zdůrazněno, z dosavadních 

poznatků a zkušeností z aplikace zesilování výztuže a stropu v podmínkách slojí č. 22 

 a č. 24 ve kře č. 11. Schéma zesilování výztuže a nadloží porubních chodeb svorníky je 

znázorněno v přílohách č. 3 a č. 4. 

 Pro konkrétní realizaci a celkové provádění svorníkové výztuže v porubních 

důlních dílech v oblasti porubu č. 15 2351 jak v chodbách, tak v prorážce musí být 

v období před zahájením svorníkování zpracovány samostatné projekty. 

3.2 Technologie dobývání 

Návrh technologie v prvním porubu ve sloji č. 23 je zpracován dle stávajícího 

stupně znalostí vývoje sloje v souladu s nově zpracovaným DTO 2012 – 2016. Rubání 

bude provozováno směrným stěnováním z  pole na řízený zával s použitím mechanizované 

výztuže. Rubání bude vybaveno 111 ks sekcí výztuže typu MEOS 17/37, vyuhlování se 

bude provádět  kombajnem   KSW 475 [2]. 
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3.2.1 Mechanizovaná výztuž 

V mém návrhu bude rubání vybaveno 111 ks sekcí výztuže typu MEOS 17/37. 

Parametry výztuže: 

Typ:                                     MEOS 17/37-442                          

Druh:                         podpěrně ohrazující                 

Maximální výška sekce:                              3700 mm                                          

Minimální výška sekce:                              1700 mm                                

Osová rozteč sekcí v rubání:                              1500 mm 

Maximální úklon podél pilíře:            
                           

 
 
25

   
 
                   

 

Maximální úklon ve směru postupu:    
                          

 15
0
 

Krok sekce:                                  800 mm                                    

Pracovní tlak:                                  30  MPa                             

Únosnost stojky:                                   1749        

Maximální počáteční odpor:              
                                

-
   

 
   
 

Maximální odpor výztuže:
                                                           

820 kN*m
-2 

Počet stojek v sekci:                                     2 ks                       

Min. vzdálenost pilíř-zával [Lz m]                                   4,1                          

Podstavce rámu                                                              -             

Hmotnost:                                     18,0 t              

Celkový počet sekcí                                                           111 ks 

Umístění ovládané bočnice, odtlačovacího válce –pravá strana (pohled ze sekce). 

Napojení ovládání sekce: 2.sekce z 1.sekce, 3. z 2., 4. z 3. atd. Pro vyrovnání sekcí 

v úklonu bude v porubu namontováno 3 + 3 ks stabilizátorů sekcí (spodní a horní úvrať).  
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Výpočet potřebného odporu výztuže: 

Stanovení koeficientů výpočtu potřebného odporu výztuže:  

Průměrná objemová hmotnost hornin                      (kN * m
-3

)  =  26 

Maximální dobývaná mocnost                                wd    =    3,7  (m) 

Součinitel vlivu způsobu dobývání                          kz    =    1    

Součinitel samonosnosti vrstev                                ks    =     0,41 

zálomový  úhel                                                               =    15
0
 

Součinitel  nakypření hornin                                    k     =    1,17 

Součinitel  zpožďování závalu                                 koz   

Minimální vzdálenost pilíř ,zával                             lM    =   4,7 

Součinitel zpožďování závalu: 

      
         

  
         

      
           

   
          

Potřebný odpor výztuže: 

                 
 

   
          

                      
 

      
         

Rp = 403  kN * m
-2

                             

 Rp 403 kN*m
-2 
  Rmax 820 kN*m

-2
   (potřebný odpor výztuže je nižší než maximální odpor 

výztuže tudíž zvolená výztuž vyhovuje) 
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Maximální vzdálenost, o kterou se může zával nadloží opožďovat za zálomovou hranou 

dle únosnosti výztuže:  

   
          

       
         

      

       
         

 

    
            

           
        

         

          
       

Maximální vzdálenost, o kterou se může zával nadloží opozdit za zálomovou hranou při 

výjezdu z výchozí prorážky:  

     
                 

          
          

     
                  

             
       

 LmaxF = Lmax  – Špor = 33,22 – 6,5 = 26,72 m 

V případě, že dojde při rozvíjení porubu od výchozí prorážky k opoždění závalu 

více než 10 m, musí být provedena trhací práce za účelem vyvolání závalu. Dojde-li při 

dobývání k opoždění závalu o 5 m, musí být provedena trhací práce za účelem vyvolání 

závalu. 
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3.2.2 Dobývací stroj   

TYP :  KSW 475 

Rozpojovací  kotouče                                   2 x .1800 mm (tangenciální nože)  

Šířka pokosu                                                                                            750 mm 

Maximální dobývaná  mocnost                                                             3 500 mm 

Výkon  elektromotorů                                                                         2 x 200kW 

El. motor  pojezdu                                                                            2 x 70kW 

Napájecí napětí                                                                                         1 000V 

Max. rychlost kombajnu                                                                   0-7,3 m/min          

Maximální  tažná síla                                                                              574  kN 

Hmotnost kombajnu                                                                                    46  t 

Min. tlak vody na rozprašovačích                                                     1  Mpa                                                  

Přívodní  hadice ke kombajnu                                                                  DN 32 

Rozvod vody v rubání                                                                          DN 50                                                                                            

Dálkové ovládání                                                                                    ELSTA 

Posilovač tlaku rozvodu vody                               odstředivé čerpadlo  VA 4-8         

3.2.3 Hřeblový dopravník v rubání    

Typ                                                                                                            R850 

Trať                                                                               délka žlabu   1,5m                              

Typ převodovky        KP 30           

Inst. výkon výsypné stanice                                                        1 x 315/105 kW 

Inst. Výkon vratné stanice                                                        1 x 315/105 kW 

Spojky                                                                                                          pružné                                                                                                            

Dopravní rychlost  ( m*s
-1

)                                                                    1,11  m*s
-1

                                                                                                       

Dopravní řetěz                                                                                        2x34x126   

Dopravované množství  (t*h
-1

)                                                               1500 t*h
-1

 

Celková délka  (m)                                                                                  166  m   

Počet základních žlabů (rozjezd)                                                           106 ks 

Počet inspekčních plechů                                                   21 ks (každý pátý)  
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3.2.4 Odtěžení 

Pod rubáním navrhuji na pásové chodbě č. 15 2301/1 nainstalovat podporubové 

zařízení typu FITE PZF 08 s drtičem DU-1P7. Pásové odtěžení na téže úvodní chodbě 

bude dvěma pásovými dopravníky TP 630/1000 na kříž č. 15 2310/152301/1. Odtěžení 

bude pokračovat po základně č. 15 2310 v úklonu – 12° při vyřizování tektonické poruchy 

kratším pásovým dopravníkem Belt 1200 až do místa mírného směrového a výškového 

zlomu na této úvodní základně. Další odtěžení bude dlouhým pásovým dopravníkem Belt 

1200, položeným po celé zbývající délce centrální úvodní základny č. 15 2310 – 1 4018. 

Navazující odtěžení bude stávajícími pásovými dopravníky Belt 1200, instalovanými na 

chodbách č. 14 000A, č. 14 000 a č. 01194-II až k překopu č. 01194. Celková těžba z ker č. 

1, č.4, č. 11 a č. 15 bude dále vedena dovrchně centrálním odtěžením pásem Belt 1400 

položeným po otvírkovém překopu č. 01194 na patrové překopy 11.patra lokality ČSA. 

Pásové linky budou automatizovány systémem APD1, MJM 20M. Soubor navržených 

technologických zařízení porubu č. 15 2351 viz příloha č. 5. 

3.3 Způsob přípravy porubu na likvidaci 

 Při přiblížení porubní fronty na vzdálenost 11 m ke stanovené linii ukončení bude 

v porubu zahájeno kladení umělého stropu v délce směrného postupu porubu 7,5 m. Umělý 

strop bude vytvořen pomocí sít Demex (1800 x 1000 mm). Síta budou kladena nad 

stropnice sekcí po každém pokosu a svazována vzájemně jak příčně pomocí zahýbaných 

zámků na sítech, tak podélně pomocí drátů. Pro předpokládanou nízkou pevnost nadloží 

bude zesilován umělý strop lupánkami (1 lupánka na 1 sekci). Při posledním pokosu budou 

nad sekce výztuže vkládány roviny TH o délce 3,5 m s roztečí 0,5 m. Jednotlivé tahy rovin 

budou před stropnicí u pilíře svázány kovovými rozpínkami. Podél pilíře budou postaveny 

dřevěné stojky a uhelný bok proti vypadnutí zajištěn odkory či síty. Jelikož se jedná o 

první sloj a porub dobývaný ve kře č. 15 a v době zpracování projektového zadání není 

v oblasti plánovaného ukončení porubu č. 15 2351 znám vývoj sloje a průběh tektonik, 

bude nutno, v závislosti na skutečném vývoji tektonické členitosti a stavu porubní fronty 

v závěru dobývání porubu, uvedené základní schéma přípravy porubu na likvidaci upřesnit, 

resp. doplnit o konkrétní opatření pro předcházení vícevýlomům či v případě jejich vzniku 
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o způsob jejich zajištění. Závěrečná část přípravy porubu na likvidaci se v případe tohoto 

prvního porubu předpokládá, z důvodu vyšší bezpečnosti práce, pomocí razicího 

kombajnu. Zbývající část rozšíření o směrné délce cca 3,5 m bude provedena razícím 

kombajnem s odtěžením na porubový hřeblový dopravník. Budování stropu ražené uličky 

bude prováděno s navázáním dalšího rovného stropního dílu na původní. Pilířový bok bude 

zajištěn bočním TH  obloukem a rohovým dílem spojen se stropní rovinou. pažení stropu 

bude provedeno pomocí svařovaných ocelových sít. 

3.4 Doprava 

Návrh řešení dopravy popisuje způsob dopravy před a po vytvořením PVP. 

3.4.1 Doprava materiálu 

Doprava materiálu do ražených přípravných čeleb v oblasti kry č. 15 bude 

prováděna převážně nejprve po koleji z ochozů jam ČSA spojovacím překopem č. 1 700 na 

překladiště na překopu 11. patra č, 1700, resp. č. 2430 v lokalitě bývalého závodu Jindřich. 

Z překladiště bude doprava pokračovat po závěsné drážce ZD 24A  a ZD 24C/100 pomocí 

závěsných lokomotiv. Materiál bude dopravován po závěsné drážce nejprve spojovacími 

úklonnými důlními díly č. 2430, č. 2430a a č. 03 144 do sloje č. 40 v důlním poli lokality 

Doubrava. Ve sloji pak chodbami č. 4 4013, č 4 4015, č. 4 4018I na úroveň 10. Patra 

 a následně patrovými překopy č. 1017, č. 1016, č. 1014, č. 1036, č. 1018, č. 1018a, 

č. 1060, č. 1041 a č. 1041a do ochozu jámy Doubrava III. Z ochozu jámy překopem 

č. 14 002 do kry č. 14 a ve kře chodbami č. 14 2402, č. 14 2402I, č. 14 2502, č. 13 2544,  

č. 14 2501/1 a překopem č. 15 2540 na chodbu č. 15 2351 ve kře č. 15. Z ní půjde doprava 

materiálu do čelby současně ražených důlních děl č. 15 2302 a č. 15 2310. Na ražbu 

průzkumné chodby č. 15 2352, ražené po vytvoření PVP bude doprava pokračovat 

z chodby č. 15 2351 pásovou chodbou č. 15 2301/1 do čelby raženého průzkumu. Doprava 

drobného materiálu pro ražená díla je možná rovněž jámou Doubrava III. do ochozu jámy 

na 10. patře a z ochozu překopem č. 14 002 do kry č. 14. Další doprava je pak shodná 

s dříve popsanou trasou. Po vytvoření základního větrního okruhu od vtažných jam ČSA 2 

a Jan přes kry č. 4, č. 1, č. 15 a č. 14 do výdušné jámy Doubrava III bude změněn systém 
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dopravy materiálu do porubu č. 15 2351 ve kře č. 15. Doprava materiálu do porubu bude 

prováděna z překladiště na překopu 11. patra č. 1950/2 po závěsné drážce ZD 24C pomocí 

závěsných lokomotiv. Materiál bude z patrového překladiště dopravován postupně překopy 

č. 1950, č. 1790, č. 1940 a č. 01194 až do sloje č. 40 ve kře č. 4 na chodbu č. 01194-II a na 

centrální pásovou základnu č. 14 000. Doprava bude vedena dále základnou č. 14 000A do 

kry č. 1 v téže sloji až na kříž č. 14 000A/1 4018 a chodbou č. 1 4018 až na pokračování 

tohoto centrálního úvodního díla vyraženého pod č. 15 2310 ve kře č. 15. Ze základny  

č. 15 2310 půjde doprava materiálu pásovou chodbou č. 15 2301/1 na úvodní stranu pod 

porub č. 15 2351. Na výdušnou stranu rubání půjde doprava materiálu ze základny č. 15 

2310 chodbami č. 15 2351 a č. 15 2302 nad porub [1]. 

3.4.2 Doprava osob 

Doprava bude probíhat ve třech úsecích. V prvním úseku bude doprava prováděna 

povrchem autobusy k výdušné jámě Doubrava III. V druhém úseku pak sjezd jámou 

Doubrava III. do náraží 10. patra. V třetím úseku pokračování po závěsné drážce ZD 24 

z nástupiště v ochozu jámy Doubrava III překopem č, 14 002 do kry č. 14 a ve kře dále 

chodbami č. 14 2402m č. 14 2402I, č. 14 2502, č. 13 2544, č. 14 2501/1 a úpadním 

překopem č. 15 2540 až k místu výstupu ve kře č. 15 na chodbě č. 15 2351. U dopravy 

osob se rovněž předpokládá změna vůči současnému stavu. Po probití protičeleb č. 15 

2310 a č. 1 4018 lze zrušit převážení pracovníků autobusy povrchem k jámě Doubrava III  

a tuto variantu ponechat pouze jako záložní. Doprava osob do porubu č. 15 2351 se 

navrhuje jámou ČSA 2 na 11. patro dolu ČSA a dále pak od náraží závěsnými 

lokomotivami po závěsné drážce ZD 24.  Trasa dopravy půjde od nástupiště na náražním 

ochozu č. 1694/3 u jámy ČSA 2 patrovými překopy č. 1693, č. 1696, č. 1790, č. 1940  

a úpadním překopem č. 01194 až do sloje č. 40 ve kře č. 4 na chodbu č. 01194-II. Doprava 

bude dále vedena centrální pásovou základnou č. 14 000 a základnou č. 14 000A do kry  

č. 1 v téže sloji až na kříž č. 14 000A/1 4018. Odtud chodbou č. 1 4018 a pokračováním 

tohoto centrálního úvodního díla pod č. 15 2310 ve kře č. 15 až k místu výstupu v této kře 

na úvodní porubní chodbě č. 15 2301/1 [1]. 
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4 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO PODPATROVÉ 

DOBÝVÁNÍ 

 „Výhoda podpatrového dobývání spočívá v úspoře nákladů na přípravné práce, 

minimálně však v úspoře času k provedení rozsáhlých přípravných a otvírkových prací.  

Na druhé straně má ale podpatrové dobývání řadu nevýhod, které nelze zanedbat. 

Kromě složitějšího řízení větrání, je nutno věnovat zvláštní pozornost vodnímu režimu. 

Náklady na zachycení a čerpání vody jsou tím větší, čím více vody pohoří obsahuje. Také 

se musí dbát na zbylou vodu v opuštěné oblasti původního dobývání po skončení těžby 

[3].“ 

4.1 Větrání 

Pro porub č. 15 2351 byl proveden výpočet větrání a prognóza plynodajnosti. 

Výpočet byl zpracován pro fáze rozvíjení porubu, dobývání a likvidaci porubu.  Propočet 

větrání pro fázi dobývání byl zpracován na průměrnou těžbu ve výši 1800t/den. Jelikož se 

jedná o první dobývací práce v horninovém masivu, lze předpokládat při provozu rubání 

zvýšenou exhalaci CH4. To dokumentuje i plynová situace při provozu nyní dobývaného 

porubu č. 11 235 v analogických podmínkách ve sloji č. 22 v sousední kře č. 11. Výpočet 

větrání pro první porub č. 15 2351, počítající s degazací horninového masivu, potvrzuje 

možnost odvětrání porubu při projektovaných profilech důlních děl. Větrání samostatného 

větrního oddělení porubu č. 15 2351 je dle propočtu stabilizováno depresním spádem  

678,0 Pa mezi začátkem a koncem SVO [4].  
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4.1.1 Propočet objemového průtoku větrů a kontrola tvorby metanových 

vrstev pro fáze rozvíjení se a provozu porubu 

Potřebný objemový průtok větrů z hlediska exhalace CH4: 

   
  

            
                

Qo – objemový průtok větrů na výdušné chodbě 

Ex – exhalace v porubu [m
3
CH4 * d

-1
] 

C2 – požadovaná koncentrace CH4 na výdušné chodbě [%] 

C1 – koncentrace CH4 na úvodní chodbě [%] 

 

Tabulka č. 4 - Potřebný objemový průtok větrů z hlediska exhalace CH4 

Fáze 

dobývání 

Ex C1 C2 Qo 

m
3
CH4 * d

-1 
% % m

3 
* s

-1 
m

3 
* min

-1
 

Rozvíjení se 15 407 0,1 0,78 26,22 1573 

provoz 17 470 0,1 0,78 29,73 1784 

Objemový průtok větrů porubem: 

     
  

  

                

 

Qpor – objemový průtok větrů porubem [m
3 

* s
-1

] 

Qo – objemový průtok větrů na úvodní chodbě [m
3 

* s
-1

] 

Kz – koeficient ztrát větrů závale 
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Tabulka č. 5 - Objemový průtok větrů porubem 

fáze dobývání Qo kz Qpor 

m
3 

* s
-1

 m
3 

* min
-1

 - m
3 

* s
-1

 m
3 

* min
-1

 

rozvíjení se 26,22 1573 1,25 20,98 1259 

provoz 29,73 1784 1,15 25,86 1551 

Koncentrace metanu na výdušné chodbě: 

    
  

         
                 

 

CSK – koncentrace CH4 ve výdušném proudu [%] 

Q – objemový průtok větrů [m
3 

* s
-1

] 

Ex – exhalace v porubu [m
3
CH4 * d

-1
] 

Tabulka č. 6 - Koncentrace metanu na výdušné chodbě 

Fáze 

dobývání 

dílo Ex Q CSK 

m
3
CH4 * d

-1
 m

3 
* s

-1
 % 

Rozvíjení se porub                                       

15 407 

20,98 0,74 

výdušná chodba 26,22 0,78 

provoz porub                                       

17 470 

25,86 0,80 

výdušná chodba 29,73 0,78 
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Kontrola rychlosti větrů zamezující tvorbu metanových vrstev dle typizační Směrnice 

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

  
 

 
              

 

 
                       

 

v – rychlost větrů v díle [m*s
-1

] 

vm – mezní rychlost větrů [m*s
-1

] 

c – koncentrace CH4 v díle [%] 

Q – objemový průtok větrů [m
3 

* s
-1

] 

S – plocha průřezu díla [m
2
]       

 

 

Tabulka č. 7 – vypočtené rychlosti větrů 

Fáze 

dobývání 

dílo Q c S v vm 

m
3 

* s
-1

 % m
2
 m*s

-1
 m*s

-1
 

Rozvíjející 

se 

porub 20,98 0,74 9,1 2,32 0,86 

Výdušná 

chodba 

26,22 0,78 16,8 1,56 1,03 

provoz porub 25,86 0,80 9,1 2,86 0,90 

Výdušná 

chodba 

29,73 0,78 16,8 1,77 1,03 

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

Podmínka byla splněna ve všech případech, tudíž ke vzniku metanových vrstev nedojde. 
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4.1.2 Propočet objemového průtoku pro fázi likvidace porubu 

Minimální rychlost větrů při likvidaci porubu viz tab.č 8 

Tabulka č. 8 – min. rychlost větrů 

dílo S vm 

m
2
 m*s

-1
 

porub 19,9 0,30 

výdušná chodba 16,8 0,60 

Objemový průtok větrů pro dodržení minimální rychlosti větrů viz. tab. č.9 

Tabulka č. 9 - objemový průtok větrů 

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

Sporlik vmpor Qpor kz Q01 vminch Svch Qvch 

m
2
 m*s

-1
 m

3 
* s

-1
 - m

3 
* s

-1
 m*s

-1
 m

2
 m

3 
* s

-1
 

19,9 0,3 6,0 1,15 6,86 0,60 16,8 10,8 

Potřebný objemový průtok pro fázi likvidace je větší z průtoků Q01 a Q02 viz tab.č.10 

Tabulka č. 10 – potřebný objemový průtok větrů 

Q01 m
3 

* s
-1

 6,86 

m
3 

* min
-1

 412 

Q02 m
3 

* s
-1

 10,8 

m
3 

* min
-1

 605 
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Přehled vypočtených hodnot viz. tab.č. 11. 

Tabulka č. 11 – přehled vypočtených hodnot 

fáze dílo Q CH4 v 

m
3 

* s
-1

 m
3 

* min
-1

 % m*s
-1

 

rozvíjení se porub 20,98 1259 0,74 2,32 

výdušná ch. 26,22 1573 0,78 1,56 

provoz porub 25,86 1551 0,80 2,86 

výdušná ch. 29,73 1784 0,78 1,77 

likvidace porub 10,08 605 0,1 0,51 

Výdušná ch. 10,08 605 0,1 0,60 

4.2 Degazace 

 Ve zpracovaném výpočtu větrání je při provozu porubu počítané s degazací ve 

výši cca 5 820 m3CH4/den, tj. s účinností 25%. Jelikož se jedná o první dobývací práce 

v horninovém masivu, lze předpokládat zvýšenou exhalaci CH4, což dokumentuje  

i plynová situace při provozu analogického porubu č. 11 235 v analogických podmínkách 

ve kře č. 11. V projektu degazace bude nutno řešit jednak degazaci závalu pomocí 

ztraceného potrubí kladeného při ražbě výdušné chodby, jednak degazaci nadloží v okolí 

výdušné chodby č. 15 2302 pomocí vstřícných vrtů vrtaných v předpolí směrem 

k postupujícímu porubu [5]. 

4.2.1 Prognóza plynodajnosti porubu č. 15 2351 

Výpočet plynodajnopsti porubu č.15 2351 byl proveden dle směrnice ředitele [2] 

na základě rozboru plynových poměrů dosahovaných v průběhu dobývání porubu č.11 235 

s přihlédnutím k podmínkám při dobývání porubu č.15 2351.Stanovení plynodajnosti sloje 

pro porub č.15 2351 dle vyhodnocení plynových poměrů dosažených při dobývání porubu 

č.11 235 viz. tab. č. 12. 
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Tabulka č. 12 – plynodajnost porubu 11 235 

datum ø těžba exhalace porubu degazace porubu plynodajnost por. 

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

3
CH4/den] [m

3
CH4/den] 

3.10.2011 1906 25108 450 25558 

4.10.2011 2064 27200 490 27690 

5.10.2011 1906 25108 515 25623 

6.10.2011 1906 25108 638 25746 

7.10.2011 1906 23016 500 23516 

8.10.2011 1905 20923 700 21623 

9.10.2011 2223 20923 500 21423 

10.10.2011 1905 23016 615 23631 

18.10.2011 1905 23016 1210 24226 

Průměrná těžba – cca 1965t/den 

Průměrná denní plynodajnost – 24337 m
3
CH4/den 

Plynodajnost sloje: 

                   
           

     
                       

Výpočet celkové plynodajnosti porubu č.15 2351 při těžbě 1800 t/den dle[3] 

Celková plynodajnost porubu: 

           
  

  
 
   

 
     

   
          

PDp1 – předpokládaná plynodajnost proubu 15 2351 [m
3
CH4/den] 

PDp2 – skutečná plynodajnost porubu 11 235 [m
3
CH4/den] 

T1 – plánovaná denní těžba porubu 15 2351 [t/den] 

T2 – průměrná denní těžba porubu 11 235 [t/den] 

            
    

    
 
   

       
     

   
      

 

Při těžbě 1800t/den z porubu se předpokládá exhalace metanu ve výši cca 

22293m
3
CH4/den 
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4.3 Klimatizace 

S ohledem na délku úvodních větrních cest, oteplení úvodních větrů, teplotu 

hornin v panenské kře a instalované elektrické výkony technologických celků se pro 

zlepšení mikroklimatických podmínek v oblasti porub v porubu č. 15 2351 předpokládá 

chlazení důlních větrů. Jelikož do doby nájezdu porubu č. 15 2351 v říjnu 2012 nebude 

proveden centrální rozvod klimatizace přes 4. a 1. kru, bude chlazení oblasti porubu 

 č. 15 2351 prováděno pomocí chladících zařízení DV 150. Na úvodní chodbě č. 15 2301/1 

bude na začátku chodby instalována první lednička, druhá pak ve vzdálenosti cca 80 m 

před porubem. Na výdušné chodbě č. 15 2302 bude prováděno chlazení výdušných větrů 

rovněž pomocí ledničky DV 150, která bude umístěna rovněž přibližně 80 m  před porubní 

frontou. Průměrný chladící výkon každého z těchto zařízení je 200 – 220 kW, celkový 

dosažený chladící výkon se bude pohybovat okolo 600 – 650 kW. 

4.4 Bezpečnost 

Bezpečnost a hygiena práce v hornictví musí být nedílnou součástí výrobního 

procesu a musí řešit konkrétní problematiku, vyplývající z charakteru jednotlivých 

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

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

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

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

mikroklimatické podmínky, nedostatečné osvětlení, otázky hygieny stravování, 

problematika pracovních ochranných oděvů, pomůcek a další [6]. 

Nicméně v této kapitole řeším pouze základní problematiku bezpečnosti provozu, 

a to hlavně prevenci proti bezpečnostním rizikům jako protizáparovou, protiotřesovou  

a protiprůtržovou prevenci.. 
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4.4.1 Protizáparová prevence 

Pro stanovení míry nebezpečí vzniku autooxidačních procesů v uhlí při dobývání 

porubu č. 15 2351 bylo dle Směrnice č. 05/2009 generálního ředitele OKD, a.s. zpracováno 

prognostické hodnocení náchylnosti sloje k samovznícení [7]. Míra nebezpečí byla 

stanovena na základě vyhodnocení kriteria M-F pro porub ve fázi těžební činnosti porubu  

- fáze T. Pro hodnocení byla rovněž použita bodová stupnice II,jelikož v nadloží se do 

pětinásobku dobývané mocnosti nachází buď sloj č. 23a, nebo reprezentant sloje č. 22; 

porubem budou navíc přecházeny tektoniky. Počty bodů při hodnocení jednotlivých kriterií 

jsou následující:viz tab. č. 13. 

 

Tabulka č. 13 - hodnocení jednotlivých kriterií 

Jednotlivá kriteria Typ Počet bodů 

T. 1 – Charakter porubního bloku 1.2 10 bodů 

T. 2 – Stařinné prostory v lokalitě porubu 2.1 1 bod 

T. 3 – Protiotřesová prevence 3.1 2 body 

T. 4 – Rychlost postupu porubní fronty 4.2 1 bod 

T. 5 – Provoz  porubu 5.2. 4 body 

T. 6 – Propustnost závalu porubu 6.2. 2 body 

T. 7 – Podmínky samoinertizace závalových prostor 7.2. 3 body 

T. 8 – Omezení pronikání větrů do závalu 8.2 2 body 

T. 9 – Preventivní protizáparová opatření 9.4 5 bodů 

T. 10 – Náchylnost uhlí nebyla laboratorně stanovena 10.2.1 2 body 

Celkem 32 bodů 

 

Míra nebezpečí vzniku samovznícení nepřesahuje hodnotu 35. Z provedeného 

hodnocení vyplývá, že není nutné dle citované směrnice zpracovat před rozjezdem porubu 

č. 15 2351 návrh technických opatření pro snížení celkové hodnoty. Toto hodnocení ale 



Tadeusz Kristen: Navržení technologie dobývání 23. Sloje v oblasti 15. Kry 

 

Ostrava 2013 Stránka 31 

vychází ze současného stavu znalostí, kdy je provedeno cca 50% přípravářských prací. 

K verifikaci hodnocení je proto nezbytné, při dokončování přípravy předmětného prvního 

porubu ve sloji, provést odběr vzorků uhlí a jejich laboratorní vyhodnocení na náchylnost 

uhelné hmoty sloje č. 23 k samovznícení. Dojde tím k zpřesnění hodnocení dle bodu T. 10 

(pulzní kalorimetrie, plynový obraz) a tím i k zpřesnění provedeného hodnocení 

náchylnosti sloje ke vzniku autooxidačního procesu. 

4.4.2 Protiotřesová prevence 

Část horského masivu v ploše kry č. 15 v důlním poli lokality Doubrava, 

vymezená vertikálně od počvy sloje č. 21 až po efektivní podloží sloje č. 25, je 

rozhodnutím závodního dolu závodu ČSA ze dne 17.9.2009, na základě souhlasného 

stanoviska odborné organizace Green Gas DPB, a.s. vydaného dne 8.9.2009 pod evidenčím 

číslem č. 06 – 868, zařazena jako masiv, kde nehrozí nebezpečí otřesů. 

4.4.3 Protiprůtržová prevence 

Důl Karviná, lokalita ČSA je zařazen mezi doly bez nebezpečí průtrží hornin, uhlí 

a plynů. Hydrogeologická opatření – oblast rubání č. 15 2351 se nachází mimo ochranný 

celík stanvený vůči detritu – zvodněným bazálním klastikám spodního badenu uloženým 

na rozhraní karbon – terciér. V celé ploše kry č. 15 neexistují žádné stařiny, které by 

umožnily nahromadění vody v nadloží či ve sloji samé. Při dobývání bude porub přecházet 

bezpečnostní pásma průzkumných vrtů Cr 143-90, č. 2655, č. 2656 (příloha č. 1.1). Jedná 

se o vrty vrtané v první polovině devadesátých let minulého století průměrem 60 mm. Ve 

vrtech byla provedena inklinometrie a likvidace byla provedena cementací. Na základě 

všech těchto zjištění je možno konstatovat, že při dobývání porubu nehrozí nebezpečí 

průvalu vod či bahnin. Pro práce v bezpečnostním pásmu předmětných vrtů musí ale být ve 

smyslu §199 vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb. stanovena v technologickém postupu porubu 

bezpečnostní opatření [4]. 
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ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce, bylo navržení technologie dobývání 23. sloje 

v oblasti 15. Kry lokality ČSA, Dolu Karviná OKD, a.s. na základě dosavadních 

geologických poznatků. 

Vzhledem k rozsahu práce jsem se v návrhu zaměřil na analýzu geologických 

poměrů v 15. kře a porovnáni zkušeností a statistik s nasazenou technologií v sousedních 

krách, které jsou svými geologickými poměry velmi podobné. Na základě těchto poznatků, 

jsem navrhnul technologie přípravy a dobývání konkrétního porubu č. 15 2351 a zároveň 

potřebné bezpečnostní opatření doplněné o výpočet větrání. Podle výsledků všech výpočtů 

a porovnání s podobnými projekty, jsem přesvědčen o tom, že mnou navržená technologie 

je vyhovující a projektovaný porub se může vybavit dle mého návrhu.  

Při zpracování závěrečné práce jsem vycházel z poznatků získaných během studia 

na VŠB – TU v Ostravě, z odborné literatury, z vlastní praxe a z informací získaných od 

spolupracovníků na Dole Karviná. 

Závěrem bych chtěl poděkovat svému vedoucímu závěrečné práce Ing. Josefu 

Chovancovi, Ph.D. za odborné rady a metodické vedení. 
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