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ANOTACE 

Tato bakalářská práce se zabývá regionální prognózou vzniku důlních otřesů 

v oblasti 11. kry Dolu Karviná, závod ČSA. Dle Dlouhodobé koncepce hornické činnosti 

Dolu Karviná, závod ČSA se uvažuje v oblasti 11. kry i s vydobytím bilančních slojí č. 29, 

č. 31 a č. 34. Vyhodnocení výše uvedené regionální prognózy bylo provedeno v souladu 

s metodickými pokyny, a to na základě výsledků redukované pevnosti v prostém tlaku 

σDred [MPa], úhlu pevnostního spádu αp [°], hloubky uložení pod povrchem země H [m], 

mocnosti sloje ws [m], tektonické porušenosti slojí, pevnostních a přetvárných vlastností 

slojí a litologické stavby v blízkém okolí slojí. K hodnocení byly použity popisy 

z geologicko – průzkumných vrtů K – 3/90, K – 46/12, K – 48/13, K – 51/13, K – 52/14,  

K – 53/14, K – 56/14 a K - 58/14. Výsledky bakalářské práce mohou být použity jako 

podklad k dalšímu vyhodnocování regionální prognózy v oblasti 11. kry na Dole Karviná, 

závod ČSA. 

Klíčová slova: důlní otřes, regionální prognóza, uhelný důl 

 

Annotation 

This bachelor thesis deals with regional prognosis of the rock burst in the area of 

11th floe at the Karvina coal mine, locality ČSA. According to long-term concept of 

mining activities Karvina Mine, locality ČSA is considered in the 11th floe with the 

extraction of seams no. 29, no. 31 and no. 34. Evaluation of the aforementioned regional 

prognosis has been done according to guideline of regional prognosis. It is based on the 

results of reduced unconfined compressive strength σDred [MPa], gradient strength´s angle 

αp [°], the depth H [m], thickness of the coal seam ws [m], tectonic fracturing of seam and 

stress-strain characteristics of coal seams and lithological buildings nearby seam. The 

authors used descriptions of geological exploration boreholes K - 3/90 , K - 46/12 ,  

K - 48/13 , K - 51/13 , K - 52/14 , K - 53/14 , K - and K 56/14 - 58/14 . The results of this 

thesis can be used as a basis for further evaluation of regional prognosis in the 11th floe of 

Karviná coal mine, locality ČSA. 
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1. Úvod 

Výskyt důlních otřesů je v OKR znám už od začátku minulého století a patří 

k jednomu z hlavních problémů dobývání. Nelze přesně určit, kdy, kde a s jak velkou 

energií se důlní otřes projeví, ale dodržování stanoveného systému protiotřesové prevence 

může snížit jeho účinek.  

Systém protiotřesové prevence je soubor činností vedoucí k předcházení vzniku 

důlních otřesů a minimalizaci jejich následků na důlní díla. Zahrnuje prognózu vzniku 

otřesů, aktivní prostředky protiotřesové prevence a pasivní prostředky protiotřesové 

prevence. Systém protiotřesové prevence se řídí Vyhláškou ČBÚ v Praze č. 659/2004 Sb. 

[1]   

Pro hodnocení regionální prognózy vzniku důlních otřesů byla vybrána část 

horského masivu  11. kry Dolu Karviná, závodu ČSA, ve které se vyskytují bilanční sloje 

č. 29, č. 31, č.34. Hodnocená oblast 11. kry je podle [1] zařazena do části horského masivu 

s nebezpečím vzniku důlních otřesů. 

V důsledku poklesu cen koksovatelného uhlí na trhu zaviněné krizí v roce 2013, 

dochází k celkové restrukturalizaci OKD. To má za následek, že k 1. 1. 2015 sloučení Dolu 

Karviná a Dolu Darkov a nový název Důlní závod – 1, lokalita Karviná (ČSA, Lazy)  

a lokalita Darkov (9. květen, Darkov). Ve své bakalářské práci používám starý název Důl 

Karviná, závod ČSA, protože zadání bylo schváleno před sloučením dolů.  

 

Obr. č. 1 Důl Karviná, Závod ČSA [7] 
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2. Metodika stanovení regionální prognózy v OKR 

Prognostické metody vzniku otřesů jsou důležitým prvkem systému protiotřesové 

prevence. Tyto metody mají za úkol rozpoznat oblasti s možným nebezpečím vzniku 

otřesů. Přesnost prognózy závisí na množství a kvalitě údajů o vlastnostech horského 

masivu. Přesná a jednoznačná prognóza je s ohledem na geologickou mnohotvárnost 

horského masivu obtížně realizovatelná.[4] 

Prognóza vzniku otřesů je rozdělena na regionální, lokální a průběžnou. Na základě 

rozhodnutí OBÚ v Ostravě č. j. 7377/1989 ze dne 29. 12. 1989 je Důl Karviná, závod ČSA 

zařazen do kategorie dolů s nebezpečím důlních otřesů a tudíž ve smyslu vyhlášky ČBÚ 

č.659/2004 Sb., se považují všechny části horského masivu Dolu Karviná, závod ČSA  

za nebezpečné otřesy [1]. Části horského masivu se vymezují (ohraničují) přirozenými 

geologickými liniemi nebo změnami geologických vlastností. Vertikálně jsou to zpravidla 

strop nebo počva sloje a horizontálně tektonické poruchy nebo vykliňování slojí apod. 

Na základě výsledků regionální prognózy je možno zařadit části horského masivu, které 

jsou vymezeny, jak vertikálně tak i horizontálně na části bez nebezpečí otřesů. Metodický 

postup [2], zpracován znaleckou organizací Green Gas DPB, a.s., popisuje teoretické 

předpoklady a závěry pro řešení regionální prognózy vzniku důlních otřesů na dolech 

v OKR. 

2.1. Základní zásady regionální prognózy otřesů 

Cílem regionální prognózy je určit, zda v posuzované části horského masivu může 

vzniknout otřes. Pro hodnocení se využívá geologických a fyzikálně-mechanických 

vlastností vrstevních jednotek horského masivu a slojí. Regionální prognóza musí být 

průběžně aktualizována.[4] 

Příslušnou část horského masivu můžeme zařadit mezi části bez nebezpečí otřesů, 

pokud hodnocení přírodních vlastností má příznivé výsledky a pokud ve vymezované části 

horského masivu se nevyskytuje sloj náchylná k otřesům.[4] 
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2.2. Ohraničení vymezované části horského masivu 

Při stanovení horizontálního a vertikálního omezení části horského masivu, kterou 

chceme vymezit, jako část bez nebezpečí otřesů zohledňujeme tyto podmínky [2]: 

 stejné přírodně geologické podmínky horského masivu v celé vymezované 

části 

 ve vymezované části nedošlo k otřesu 

 ve vymezované části není žádná sloj náchylná k důlním otřesům 

Pro horizontální ohraničení se používá hranic geologických ker. Protože se stává, 

že v rámci kry jsou geologické podmínky různé, rozdělíme kru na menší celky, v nichž 

jsou vlastnosti stejné, a posuzujeme je samostatně. V případě nerovnoměrně prozkoumané 

kry, kdy vlastnosti jsou známy pouze z průzkumných bodů (vrty, místa odběru vzorků)  

z její jedné části, vymezujeme část horského masivu souřadnicemi, důlními díly nebo 

jinými umělými hranicemi a zařazujeme jen tu část, v níž jsou vlastnosti známy. [2] 

Vertikální ohraničení části horského masivu musí splňovat co největší komplexnost 

údajů regionální prognózy v celém profilu vymezované části. Vertikální hranice je obvykle 

vymezena hranicí tzv. efektivního nadloží nebo podloží sloje. Výjimečně lze využít také 

stropu nebo počvy slojí. [2] 
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2.3. Způsoby zjišťování vlastností horského masivu 

Regionální prognóza je výsledkem analýzy a vyhodnocení geologických  

a geomechanických vlastností horského masivu. 

Mezi přírodně geologické vlastnosti patří: 

 litologie vrstevního sledu, 

 hloubka uložení pod povrchem, 

 změna mocnosti a vývoje slojí, 

 anomální jevy ve vývoji vrstevního sledu, 

 fyzikálně mechanické vlastnosti horninového masivu, 

 strukturně tektonická stavba masivu, 

 náchylnost slojí k otřesům. 

 

Náchylnost slojí k otřesům se určuje na základě: 

 hloubky sloje pod povrchem, 

 mocnosti sloje, 

 úklonu sloje, 

 petrografie sloje, 

 pevnostních a přetvárných vlastnosti sloje,  

 tektonické porušení sloje, 

 litologických vlastností hornin v okolí sloje,  

 fyzikálně mechanických vlastností hornin v okolí sloje. 

Výše uvedené údaje zjišťujeme: 

 přímým měřením v důlních dílech a pozorováním „in situ“, 

 odebíráním vzorků z důlních děl nebo z průzkumně – geologických 

vrtů a laboratorními zkouškami, 

 z dokumentace průzkumně – geologických vrtů, 

 odečtením dat z důlních map a měřicko – geologické dokumentace. 
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2.3.1. Litologie vrstevního sledu 

Průvodními horninami v OKR jsou sedimenty, nejčastěji zastoupené jílovci, 

prachovci, pískovci a slepenci a různými přechody mezi těmito typy. Lokálně  

se zde vyskytují erozivní koryta toků splavujících materiál v průběhu sedimentace  

a tzv. pestré vrstvy, představující patrně horniny přeměněné v aridním klimatu. 

Litologie jednotlivých vrstev se zjišťuje nejčastěji z vrtných jader 

průzkumných vrtů, nebo ji můžeme pozorovat při ražení důlních děl. Výsledkem 

je vertikální řez, nebo korelační schéma. Dokumentace vrstevního sledu je vedena 

smluvenými značkami (obr. č. 2).[2]  

 

 

Obr. č. 2 Příklady grafických značek  

 

Vrstvy se mohou pravidelně opakovat i několikrát za sebou. Tyto opakující 

vrstvy se označují jako cykly. Nepravidelným pohybem dna pánve, dochází 

k sedimentaci v různých podmínkách geografických, klimatických apod. Tímto 

vznikají různé sedimentární facie, která může být mořská, jezerní, říční atd. V OKR 

jsou dva faciální případy, které jsou důležité pro hodnocení prvků regionální 

prognózy a to jsou, pestré vrstvy a erozivní výmoly, popsané výše.[2]   

Měřením a pozorováním „in situ“, z profilových vrtů a z jejich 

dokumentace, získáváme podklady pro hodnocení výskytu anomálního vývoje 

vrstevního sledu. Průvodní horniny posuzujeme pro regionální prognózu z hlediska 

fyzikálně mechanických vlastností. Litologické typy hornin se liší fyzikálně 
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mechanickými vlastnostmi. V tabulce č. 1, jsou uvedeny průměrné pevnosti v tlaku 

jednotlivých litologických typů v OKR. [2]   

 

Tabulka č. 1 Průměrné pevnosti jednotlivých litologických typu hornin v OKR [2] 

Hornina 

Rozpětí 

pevnosti v tlaku 

(prostý tlak) 

[MPa] 

Průměrná 

hodnota 

pevnosti v tlaku 

[MPa] 

Uhlí 13,0 – 29,1 21,9 

Jílovec 40,1 – 78,5 59,2 

Prachovec 71,5 – 106,2 90,3 

jemnozrnný pískovec 102,0 – 173,8 123,8 

středně-zrnný pískovec 46,0 – 157,6 73,5 

hrubozrnný pískovec 37,8 – 140,0 89,0 

 

Podle tabulky č. 1 můžeme rozdělit horniny na pevné a méně pevné. Rozdělení 

musíme doplnit o petrografické vlastnosti hornin. Mezi tyto vlastnosti patří jakost zrn  

a tmelu a druhotné ovlivnění (chemická přeměna, kaverny, uhelné šmouhy). Rozdíly  

ve skutečné pevnosti můžou nastat i u hornin stejných litologických vrstev. Proto  

je rozdělení orientační. Usazování uhlonosných vrstev v ostravsko-karvinské pánvi  

při proměnlivých podmínkách, má za následek, že mocnost vrstev jednotlivých typů hornin 

je různá. Dochází k vertikálním i plošným změnám litologických typů ve vrstevním sledu 

v jedné vrstvě. [2] 

Rozhodující při posuzování litologie vrstevního sledu pro účely regionální 

prognózy je podíl pevných písčitých sedimentů ve vrstevním sledu, jejich mocnost  

a vrstevnatost. Za příznivý faktor při větším zastoupení ve vrstevním sledu jsou vrstvy 

jílovců a prachovců s nižší pevností. Hrubě lavicovité kompaktní pískovce, slepence  

a písčité prachovce jsou považovaný za nepříznivé. [2]  
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2.3.2. Fyzikálně mechanické vlastnosti horninového masivu 

 Pevnostní vlastnosti průvodních hornin 

Ke stanovení pevnosti v prostém tlaku σD je využíváno vzorků jader průzkumných 

vrtů, nebo vzorků hornin z ražených nebo hloubených důlních děl. Z každé petrograficky 

odlišné polohy vzorku horniny, musí být možné provést měření na pěti zkušebních 

tělíscích. Zkušební tělísko z průzkumného vrtu má tvar válečku, jehož průměr se rovná 

vnitřnímu průměru vrtné korunky. Kusové vzorky hornin vyvezených z dolu, musí mít 

velikost, aby z nich šlo vyrobit vzorky ve tvaru krychle o hraně 4 až 5 cm.[2] 

Pevnostní vlastnosti hornin se zjišťují na standartním lisu v laboratoři, nebo  

na polním lisu. Při měření na polním lisu používáme vrtné jádro, které je zatěžováno 

rovnoměrně po celé jeho ploše až do porušení. Z manometru odečítáme potřebný tlak. 

Můžeme hodnotit i kusovitost. Pro měření na standartním laboratorním lisu používáme 

nařezané (zabroušené) válečky na konkrétní výšku.[2] 

 Kusovitost horniny (vrtného jádra) 

Používá se pro výpočet redukované pevnosti. Kusovitost je četnost ploch 

nespojitostí vrtného jádra a zjišťuje se po jeho vytěžení z délky jednotlivých kousků 

oddělených plochami nespojitosti. [2] 

Pro hodnocení fyzikálně mechanických vlastností horského masivu používáme  

tzv. redukovanou pevnost v tlaku σDred opravenou o porušenost horského masivu. Mezní 

hodnota redukované pevnosti horninové vrstvy je 54 MPa. Hodnoty větší než 54 MPa  

se považují za nepříznivé. Hodnoty pro výpočet redukované pevnosti získáváme z pevnosti 

v prostém tlaku σD a měření kusovitosti vrtného jádra. [2]  
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 Výpočet redukované pevnosti 

Redukovaná pevnost lze vypočítat podle [2] ze vztahu: 

𝜎𝐷𝑟𝑒𝑑 = 𝜎𝐷 ∙ 𝑘𝑜𝑝                                                

σD – průměrná pevnost polohy v prostém tlaku zjištěná buď výpočtem 

                 z hodnot zjištěných na polním lisu nebo změřená standartním lisem  

kop – součinitel snížení pevnosti vlivem oslabení masivu  

Redukovaná se vypočítává pro každou petrografickou polohu, která má stejnou pevnost 

v prostém tlaku zvlášť 

Opravný součinitel lze vypočítat podle [2] ze vztahu  

𝑘𝑜𝑝 = 1,00 − 0,5911 ∗ 𝑒−4,14𝑘𝑐                         

kop – součinitel snížení pevnosti vlivem oslabení horského masivu 

  kc – součinitel celistvosti 

  e – 2,718 – základ přirozeného logaritmu 

Stanovení opravného součinitele pevnosti kop: 

 měření kusovitosti vrtného jádra podle kapitoly 2.3.2. 

 stanoví se kategorie kusovitosti a normované délky ln podle tabulky č. 2 

 vymezení stejných kategorií kusovitosti na jádru a v každé poloze se vypočte 

délka úlomků jádra podle vztahu:  

  𝑙𝑛𝑖 =
𝑙𝑝

𝑝
                                                               

lni – průměrná délka úlomků jádra [cm] 

         lp – délka vymezené plochy stejné kategorie kusovitosti [cm] 

         p – počet úlomků jádra ve vymezené poloze 
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Tabulka č. 2 Kategorie kusovitosti vrtného jádra a normované délky [2] 

 

Součinitel celistvosti se vypočítá pro každou polohu stejné kategorie kusovitosti 

podle [2] ze vztahu: 

 𝑘𝑐 =
𝑙𝑛𝑖

𝑙𝑛
            

 kc – je součinitel celistvosti 

lni – průměrná délka úlomků jádra [cm] 

ln – normovaná délka [cm]  

Průměr jádra a technologie vrtání Délka kousků jádra [cm] 
Normovaná 

délka ln [cm] 

22 mm 

jednoduchá jádrovnice 7,5 7,5 – 10,5 10,5 100 30 mm 

36 mm 

49 mm 

jednoduchá jádrovnice 10 10 – 20 20 150 

73 mm 

90 mm 
Jednoduchá jádrovnice 

dvojitá jádrovnice 

wire line 

30 30 – 50 50 300 48 mm 

32 mm 

 

I. II. III. 

 

Kategorie 
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 Úhel pevnostního spádu v efektivním nadloží sloje αp 

 Úhel pevnostního spádu je úhel, který svírá úsečka, spojující hlavní těžiště celého 

pevnostního profilu v efektním nadloží sloje a počátek souřadnicového systému 

s vodorovnou osou x. V efektivním nadloží sloje zohledňuje rozložení poloh redukovaných 

pevností. Pomocí vypočítaných redukovaných pevností jednotlivých poloh v efektivním 

nadloží, které mají stejnou pevnost v prostém tlaku a stejnou kategorii kusovitosti 

sestrojíme graficky obdélníky pevnostního profilu (obr. 3) [4]. 

 

Obr. č. 3 Grafické sestrojení úhlu pevnostního spádu [2] 

 

Srovnatelnost vypočtených hodnot je dodržena tehdy, když jsou dodrženy moduly 

(měřítka) stupnic. 

 Modul stupnice pevnosti σDred. (osa x):  𝛼 = 0,1 [cm/MPa] 

α – modul stupnice pevnosti σDred osy x 

 

 Modul stupnice mocnosti polohy h (osa y):  𝛽 =
5

ℎ𝑒𝑓
  [cm/m]  

β – modul stupnice mocnosti polohy h osy y  

hef – výška efektivního nadloží sloje 
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Celá mocnost efektivního nadloží se zobrazí na ose y v délce 5 cm. Vynásobením 

mocnosti hi modulem β se vypočte výška této polohy redukované pevnosti v pevnostním 

profilu a vynese se na osu y. Vynásobením redukované pevnosti modulem α se určí délka 

jednotlivých obdélníků a vynese se na osu x. [2] 

 

Obsah i-té obdélníkové plochy pevnostního profilu se vypočítá podle vzorce: 

                𝑆𝑖 = 𝛼 ∙ 𝜎𝐷𝑟𝑒𝑑 𝑖 ∙ 𝛽 ∙ ℎ𝑖  [cm2]     

 Si – obsah i-té obdélníkové plochy pevnostního profilu 

 α – modul stupnice pevnosti σDred osy x 

 σDred. i – redukovaná pevnost v jednotlivých plochách  

 β – modul stupnice mocnosti polohy h osy y 

 hi – mocnost jednotlivých petrografických poloh 

 

Těžiště Ti o souřadnicích xi, yi se pro jednotlivé obdélníky pevnostních profilů 

vypočte ze vztahů: 

 𝑥𝑖 = 0,5 ∙ 𝛼 ∙ 𝜎𝐷𝑟𝑒𝑑 𝑖 [cm] 

xi – souřadnice těžiště na ose x  

α – modul stupnice pevnosti σDred osy x 

σDred. i – redukovaná pevnost v jednotlivých plochách 

𝑦𝑖 = 𝛽 ∙ (ℎ1+. . . +0,5 ∙ ℎ𝑖) [cm] 

yi – souřadnice těžiště na ose y 

  β – modul stupnice mocnosti polohy h osy y 

hi - mocnost jednotlivých petrografických poloh 
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Polohu těžiště celého pevnostního profilu T lze vypočíst pomocí statických 

momentů jednotlivých obdélníkových ploch pevnostního profilu vzhledem k osám x, y 

podle vzorců: 

𝑦𝑖 =
𝑆1∙𝑦1+...+𝑆𝑖∙𝑦𝑖

∑ 𝑆𝑖
 [cm] 

yi – souřadnice těžiště na ose y 

Si – obsah i-té obdélníkové plochy pevnostního profil 

𝑥𝑖 =
𝑆1∙𝑥1+...+𝑆𝑖∙𝑥𝑖

∑ 𝑆𝑖
 [cm] 

xi – souřadnice těžiště na ose x 

Si – obsah i-té obdélníkové plochy pevnostního profilu 

 

Úhel pevnostního spádu αp lze pak vypočítat: 

𝛼𝑝 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝑦𝑡

𝑥𝑡
  [°] 

αp – úhel pevnostního spádu 

yt – souřadnice těžiště na ose y 

xt – souřadnice těžiště na ose x 

Při hodnocení úhlu pevnostního spádu platí, čím je úhel pevnostního spádu větší, tím  

je efektivní nadloží z hlediska náchylnosti sloje k projevům otřesů menší. Z dlouhodobých 

zkušeností byla stanovena mezní hodnota úhlu pevnostního spádu 34°. Při zjištění hodnoty 

34° a větší, předpokládáme náchylnost nadloží k důlním otřesům. Náchylnost nadložních 

vrstev k důlním otřesům nelze vyloučit při úhlu pevnostního spádu v rozmezí 34°- 46°.  

Při úhlu pevnostního spádu αp větším než 46° náchylnost k důlním otřesům vylučujeme. 

[4] 
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2.3.3. Hloubka uložení pod povrchem 

Hloubku uložení pod povrchem zjistíme v důlně měřické dokumentaci. Používá 

se hodnota hloubky části horského masivu pod zemským povrchem. Hloubka uložení má 

hlavní vliv na velikost primárního napětí v horském masivu. Čím větší hloubka, tím roste 

primární napětí geostatického tlaku. [2] 

σ = g ∙ γ ∙ H                                                       

σ – vertikální složka primárního napětí [Pa] 

g – tíhové zrychlení [m.s-2] 

 γ – objemová hmotnost karbonských hornin [prům. 2600 kg.m-3] 

  H – hloubka pod zemským povrchem [m] 

Při zvětšení hloubky o 100 m pod zemským povrchem se zvětší svislá složka 

primárního napětí přibližně o 2,6 MPa. Z dlouhodobých zkušeností vyplývá, že do hloubky 

300 m pod zemským povrchem nedochází k důlním otřesům. [2] 

2.3.4. Strukturně tektonická stavba 

Strukturně tektonická analýza vychází z geologické a důlně měřické dokumentace  

a rozděluje se podle [2] na: 

 regionální -  je analýza regionálních struktur v měřítku celé karvinské dílčí pánve. 

Zahrnuje kernou tektoniku, hlavní střižné zóny, regionální vrásové struktury  

a přímo navazuje na tektonickou analýzu celé české části hornoslezské černouhelné 

pánve 

 lokální – je analýza uvnitř základních ker, jejich hodnocení a postavení ve vztahu 

k sousedním krám 

 detailní – je analýza konkrétních částí dobývací kry, např. poruby, přípravná důlní 

díla 

Pro účely regionální prognózy se využívá regionální a lokální strukturně tektonické 

analýzy. Účelem analýzy je určit místa se zvýšeným tektonickým napětím, nebo místa 

odlehčená. [2]  
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Data potřebná k analýze: 

 směr a úklon vrstev 

 směr a úklon zlomů 

 mocnost poruchového pásma 

 amplituda (výška skoku) zlomů 

 směr, úklon a smysl lineace na zlomové ploše s uvedením směru plochy, 

na nichž byla lineace změřena 

 směr a úklon puklin v průvodních horninách 

 směr a úklon puklin v uhelné sloji 

2.3.5. Náchylnost slojí k otřesům 

Údaje pro posouzení náchylnosti slojí k otřesům podle [2]: 

 hloubka uložení pod zemským povrchem - s narůstající hloubkou, roste 

napětí. Hodnocení hloubky uložení je popsáno v kapitole 2.3.3. 

 mocnost sloje – stanovuje se měřením „in situ“ v již vyražených důlních 

dílech, nebo se využívá profilů vrtů a důlně měřické dokumentace. Uhelná 

sloj je nejméně pevnou části. Čím větší mocnost sloje, tím je větší 

nebezpečí náhlého křehkého porušení za stejných podmínek. Náhlé změny 

mocnosti, nebo vyhlušení sloje může změnit rozložení působení primárního 

napětí a následně může dojít k vzniku otřesů. 

 úklon sloje – jako výsledná hodnota úklonu se využívá generální úklon 

sloje. Zvětšováním generálního úklonu vrstev klesá normálové napětí a tím  

i nebezpečí vzniku důlních otřesů. Ze zkušeností z dobývání slojí v OKR 

dochází k otřesům v plošně uložených částech masivu. 

 petrografie sloje – zjišťuje se přímo v dole na odkrytých částech sloje, nebo 

z neporušených vrtných jader uhelné sloje. Změří se mocnost jednotlivých 

typů uhlí a zakreslí se do profilu. Posuzuje se podíl matných a lesklých 

složek v profilu uhelné sloje duritu, klaritu a vitritu. Zvyšující se podíl 

matných složek, zvyšují hodnoty pevnosti a stupně elasticity (obr. č. 4).  
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 pevnostní a přetvárné vlastnosti sloje: - pevnost uhelné sloje v tlaku  

a stupeň elasticity jsou zjišťovány v laboratořích na standartním lisu. 

Vzrůstající pevnosti sloje roste deformační energie ve sloji. Pevnost uhelné 

sloje v tlaku byla laboratorně zjištěna v rozmezí 8 MPa – 30 MPa. Stupeň 

elasticity se stanoví z grafického záznamu zkoušky na vzorku. Je dán 

podílem pružné a celkové deformace v oblasti 50 – 70% podle vztahu: 

 

kε =
εcl

εc
∙ 100  [%] 

kε – stupeň elasticity sloje 

εcl – pružná deformace 

εc – celková deformace 

  

Stupeň elasticity celé sloje se určí, tak že odebereme vzorek uhlí, z každé 

makropetrograficky odlišné polohy sloje a připravíme z něho 10 zkušebních tělísek. 

Zkouška se provádí na lisu – dynamometru. Z hodnot získaných pro každé tělísko 

z dynamometru vypočítáme aritmetickým průměrem průměrnou hodnotu stupně elasticity 

pro každou polohu. Celkový stupeň elasticity sloje vypočteme váženým průměrem, 

vztaženým na mocnosti jednotlivých makropetrografických poloh.[4] 

Čím vyšší je pevnost a stupeň elasticity sloje, tím vyšší energii je sloj schopna 

kumulovat, než dojde k jejímu křehkému porušení. Mezní hodnota stupně elasticity je na 

základě dlouhodobých zkušeností stanovena na 70%. Pokud je stupeň elasticity nižší,  

lze předpokládat, že sloj není náchylná k projevům otřesů. Pokud je vyšší, nebo rovna  

je sloj náchylná k projevům otřesů.[2] 

 Tektonická porušenost sloje – je křehké a plastické porušení sloje např. 

trhliny, pukliny, drobné vrásky. Podle velikosti rozdělujeme tektonické 

poruchy na tektonické poruchy slojové a tektonické poruchy malých 

rozměrů (drobná tektonika). Pro drobnou tektoniku platí, že čím  

je tektonická porušenost větší, tím se snižuje možnost kumulace napětí a tím 

i nebezpečí vzniku otřesu. 
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 litologické vlastnosti hornin v okolí sloje – na základě litologické stavby 

blízkého okolí sloje a různorodosti petrografického složení a jejich pozice 

k sloji rozdělujeme efektivní nadloží a podloží na několik typů a podtypů 

[2]. Typové profily jsou uvedeny v tabulce a podle nich se vyhledává  

a porovnává nejvíce podobný horninový profil ke konkrétnímu profilu 

v okolí hodnocené sloje. Na základě zařazení k příslušnému typu nadloží  

a podloží můžeme orientačně určit náchylnost sloje k otřesu. 

 fyzikálně mechanické vlastnosti hornin v okolí sloje – fyzikálně-

mechanické vlastnosti sloje jsou hodnoceny na základě redukované pevnosti 

v prostém tlaku σDred a úhlu pevnostního spádu αp, obě metody jsou popsány 

v kapitole 2.3.2. 

 

 

Obr. č. 4 Makropetrografická dokumentace uhelné sloje [2] 
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3. Geologické a geomechanické podmínky v oblasti 11. kry Dolu ČSA 

Dobývací prostor Karviná Doly I, zahrnující lokalitu Důl ČSA, se nachází,  

ve východní části ostravsko-karvinského OKR. Byl stanoven rozhodnutím FMPE  

zn.31/1789/M1/79 k 1. 9. 1979. a zasahuje do katastrálního území Karviná, Orlová, 

Doubrava a Dětmarovice. Geologické struktury tvoří přírodní hranice s okolními 

dobývacími prostory a rozdělují ho na jednotlivé kry. Hranice dobývacího prostoru 

Karviná Doly I jsou na povrchu tvořeny stranami nepravidelného 16 -ti úhelníku. 

V dobývacím prostoru Karviná Doly I se nachází posuzovaná oblast 11. kry.  

Pro hodnocení regionální prognózy důlních otřesů jsem se zaměřil na bilanční sloje č. 29, 

č. 31 a č. 34. 

Současná regionální prognóza v oblasti 11. kry byla provedena pro část 11. kry 

horizontálně vymezenou tektonickými poruchami a vertikálně vymezenou počvou sloje  

č. 15 a efektivním podložím sloje č. 26 v. l. Oblast je na základě této prognózy zařazena 

mezi části horského masivu, bez nebezpečí důlních otřesů.   

Geologické a geomechanické vyhodnocení vlastností průvodních hornin a uhlí  

se stanovuje z vrtných jader, nebo odběrem vzorků „in situ“ v důlních dílech. Geologický 

průzkum v oblasti 11. kry není dosud ukončen a bude pokračovat při ražbách přípravných 

důlních děl. 

3.1. Geologická stavba 

11. kra se nachází v severní části dobývacího prostoru. Posuzovaná část horského 

masivu patří do karvinského souvrství, které se pak dále dělí na vrstvy doubravské, sušské 

a sedlové. 11. kra je zastoupena výše jmenovanými vrstvami karvinského souvrství. 

Z litologického hlediska je masiv tvořen nepravidelným střídáním vrstev.  

3.2. Úložní poměry 

Sloje v 11. kře jsou uloženy s generálním úklonem od 5° do 14° jihozápadním směrem.  

3.3. Strukturně – tektonická stavba 

11. dobývací kra je ohraničena tektonickými poruchami, respektive hranicí 

dobývacího prostoru Karviná Doly I. Ze severu je 11. kra ohraničena doubravskou 
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poruchou, na západě hranicí dobývacího prostoru a hlubinskou poruchou, na jihu severní 

větví doubravského zlomu a na východě poruchou Olše (obr. č. 4). 

Vzhledem k tomu, že tektonické zlomy vymezující rozsah 11. kry ze severu  

a z jihu, se směrem do hloubky přibližují, je zřejmé, že plocha pro možné budoucí bloky  

se s postupem do hloubky bude zmenšovat.   

 

 Doubravská porucha 

Směr západovýchodní, úklon k jihu 75° až 80°, výška skoku 30 m až 110 m 

(narůstá k východu) 

 Doubravský zlom - severní větev 

Směr západovýchodní, úklon k jihu 50° až 70°, výška skoku 100 m, šířka pásma 

cca 50 m 

 Hlubinská porucha 

Směr severojižní, úklon k východu 70°až 80°, výška skoku 10 m až 20 m, šířka 

pásma do 20 m 

 Porucha Olše 

Směr severojižní, úklon k východu 60°, výška skoku 150 m až 200 m (narůstá 

k severu), šířka pásma 100 m až 150 m 

 

 

Obr. č. 5 Vymezení oblasti 11. kry [5] 
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3.4. Stratigrafie 

Produktivní karbon je zastoupen ostravským a karvinským souvrstvím.  

V ostravském souvrství se vyskytují vrstvy porubské, petřkovické vrstvy, vrstvy hrušovské 

(spodní a svrchní) a jaklovecké. Karvinské souvrství je uložené nad ostravským a dělí  

se na vrstvy sedlové, sušské (spodní a svrchní) a doubravské. Karvinské souvrství je od 

ostravského odděleno na úrovni stropu mořského horizontu Gaeblera.[5] 

3.4.1. Sušské vrstvy 

Sušské vrstvy se dělí na spodní (počva sloje 33b až sladkovodní patro Hubert)  

a svrchní (od spodního člena sedimentačního cyklu sloje č. 24 sp. l. až po počvu sloje  

č. 16). Svrchní sušské vrstvy jsou charakteristické převahou prachovců a jílovců nad 

pískovci. Spodní sušské vrstvy obsahují okolo 51 % písčitosti, naopak tomu svrchní sušské 

vrstvy obsahují jen 22 % psamitů. Spodní hranici tvoří počva sloje 33b a vrchní hranicí  

je počva sloje č. 16. Mocnost sušských vrstev kolísá od 342 m až do 357 m.[5] 

3.4.2. Sedlové vrstvy 

Sedlové vrstvy se dělí na vrchní část (sloje č. 34 až č. 37a2) a spodní část (sloje  

č. 37b1 až č. 40). Mocnost sedlových vrstev kolísá od 198 m až do 309 m. Jsou 

charakteristické značnou mocností bazálního členu, budovaného slepenci a pískovci  

a vyznačují se značnou mocností sloje a malou mocností stropových aleuropelitů (jílovce  

a prachovce).[5] 

3.5. Geomechanické podmínky horského masivu 11. kry 

Horský masiv 11. kry je ve smyslu § 4 vyhlášky č. 659/2004 Sb. ČBÚ v Praze 

zařazen do kategorie s nebezpečím otřesů. Na základě výsledků provedených dílčích 

regionálních prognóz je v současné době část horského masivu 11. kry, která  

je horizontálně vymezená hranicemi 11. kry a vertikálně počvou sloje č. 15 a efektivním 

podložím sloje č. 26 v. l. zařazena do kategorie bez nebezpečí otřesů.  

Hornická činnost v oblasti 11. kry byla zahájena dobýváním sloje č. 16 v období  

od 3/1997 do 3/1998 a dále pak postupně pokračovala dobýváním dalších podložních slojí, 

a to č. 17 v období od 12/1996 do 3/2003, č. 19 v období od 5/2000 do 9/2007, č. 20 

v období od 4/2006 do 6/2007, č. 22 v období od 10/2007 do 12/2011, č. 24 v. l. v období 
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od 12/2008 do 6/2013, č. 24 stř. l. v období od 4/2012 do 2/2015 a od 5/2014 pokračuje 

dobývání sloje č. 26 v. l. 

V celém průběhu dobývání uvedených slojí bylo zaregistrováno celkem 8 jevů 

o energii 104 J, které byly lokalizovány do závalových prostorů v té době již vydobytých 

porubů a na provozovaných důlních dílech se nijak neprojevila (obr. č. 5). 

 

Obr. č. 6 Lokalizace geomechanických jevů v oblasti 11. kry [5] 

3.6. Výskyt anomálních jevů ve vývoji vrstevního sledu 

Vyhodnocení vrstevního sledu v předmětné oblasti z geologicko – průzkumných 

vrtů neprokázalo přítomnost mocných pevných pískovcových, nebo slepencových vrstev. 

V této oblasti je vývoj vrstevního sledu pravidelný a neočekává se anomálie, která  

by mohla změnit charakter a mechanické vlastnosti hodnocené části horského masivu.  

4. Aplikace jednotlivých metod stanovení regionální prognózy 

Pro hodnocení jednotlivých slojí jsem vycházel z geomechanického vyhodnocení 

geologických profilů vrtů K – 3/90, K – 46/12, K – 48/13, K – 51/13, K – 52/14,  

K – 53/14, K – 56/14, K - 58/14 viz příloha č. 5 – č. 12, protože v hodnocené oblasti  

11. kry nebyly provedeny žádné otvírkové práce a nebylo tedy možné provádět měření  

„in-situ“. Interpretovaný vývoj hodnocených slojí je vykreslen v geologickém podélném 
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řezu J-S, ve směru chodby č. 11 612 viz příloha č. 1. Hodnoty, ze kterých jsem vycházel, 

jsou uvedeny v tabulkách č. 3, č. 4. a č. 5.  

4.1. Hodnocení náchylnosti sloje č. 29 k důlním otřesům 

Sloj č. 29 bude dobývaná dvěma poruby, a to č. 11 2931 a č. 11 2932 (viz příloha  

č. 2). 

4.1.1. Průměrná redukovaná pevnost efektivního nadloží a podloží sloje 

v prostém tlaku σDred 

Průměrná redukovaná pevnost efektivního nadloží v prostém tlaku σDred sloje č. 29 

se pohybuje v rozmezí od 21,4 MPa do 41,7 MPa. Nejvyšší hodnota σDred 41,7 MPa byla 

naměřena z vrtu K – 3/90, nejnižší hodnota σDred 21,4 MPa z vrtu K – 52/13 a průměrná 

hodnota σDred je 31,2 MPa. 

Průměrná redukovaná pevnost efektivního podloží σDred sloje č. 29 se pohybuje  

v rozmezí od 31,8 MPa do 49,6 MPa. Nejvyšší hodnota σDred 49,6 MPa byla naměřena  

z vrtu K – 48/13, nejnižší hodnota 31,8 MPa z vrtu K – 51/13 a průměrná hodnota  

σDred 41,3 MPa. 

Hodnoty redukované pevnosti efektivního nadloží a podloží sloje č. 29 nepřekročily 

mezní hodnotu 54 MPa a proto je mohu hodnotit, jako bez náchylnosti k důlním 

otřesům.[2] 

Všechny hodnoty redukované pevnosti v prostém tlaku efektivního nadloží 

a podloží jsou uvedeny v tabulce č. 3. 

4.1.2. Úhel pevnostního spádu efektivního nadloží αp 

Hodnoty úhlu pevnostního spádu nadloží αp se pohybují v rozmezí od 43,6°  

do 64,1°. Nejvyšší hodnota αp 64,1°byla naměřena z vrtu K – 52/14, nejnižší αp 43,6°  

z vrtu K – 3/90 a průměrná hodnota úhlu pevnostního spádu efektivního nadloží  

αp je 56,2°.  

Z vrtu K – 3/90 byla naměřena hodnota úhlu pevnostního spádu αp efektivního 

nadloží 43,6° a to je podle [2] v rozmezí 34°- 46°, proto nelze náchylnost k důlním 
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otřesům vyloučit. V ostatních vrtech hodnota αp byla vyšší než 46° proto mohu podle [2] 

náchylnost k důlním otřesům vyloučit. Hodnocení αp se musí hodnotit společně s ostatními 

vlastnostmi horského masivu.  

Všechny hodnoty úhlu pevnostního spádu jsou uvedeny v tabulce č. 3. 

4.1.3. Hloubka uložení pod povrchem 

Sloj č. 29 je v předmětné oblasti uložena v hloubce od 882 m do 913,1 m. Generální 

úklon vrstev se pohybuje od -5° do -14° jihozápadním směrem. 

4.1.4. Petrografie sloje 

Petrografická skladba sloje č. 29 je tvořena matným uhlím (MU) s matným uhlím 

páskovaným (MUP). Matné složky představují sice pevnější části sloje, avšak tento faktor 

není rozhodující při posuzování náchylnosti sloje k otřesům.   

4.1.5. Mocnost sloje ws 

Mocnost uvedené sloje se pohybuje v rozsahu od 0,8 m do 2,54 m.  

4.1.6. Litologická stavba v blízkém okolí sloje 

Efektivní nadloží sloje je možné podle [2] zařadit mezi litologický typ 2, 3D, 3C. 

Typ 3D označuje horniny smíšeného nadloží se snadno zavalujícím přímým nadložím  

a s opožděně zavalujícím hlavním nadložím popř. s možnými periodickými tlaky  

z hlavního nadloží od pevné vrstvy. Typ 3C označuje horniny smíšeného nadloží se snadno 

a dosti pravidelně zavalujícím přímým nadložím a opožděně zavalujícím vyšším nadložím.  

Nadložní horniny typu 2 jsou málo pevné horniny. Litologické typy 3D, 3C a 2 

nezvyšují náchylnost sloje č. 29 k důlním otřesům. Efektivní podloží je podle [2] 

litologického typu C smíšené podloží a typ E velmi pevné podloží. U efektivního podloží 

platí, že pevnější horniny zvyšují náchylnost slojí k otřesům, avšak nemusí být vždy 

rozhodující a proto se hodnocení používá v kombinaci s nadložím. 

 Typy efektivního nadloží a podloží sloje č. 29 z jednotlivých vrtů jsou uvedeny 

v tabulce č. 3. 
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Tabulkač. 3 Hodnocené vlastnosti nadloží a podloží sloje č. 29 

SLOJ č. 29 (649) 

č. vrtu K-3 K-46 K-48 K-51 K-52 K-53 K-56 K-58 

ws [m] 1,5 1,3 1,2 1,8 0,8 0,5 0,5 2,5 

Typ nadloží 

V
la

st
n

o
st

i 
 

n
a

d
lo

ží
 

3D 3D 3D 3D 2 3D 3D 3C 

hef [m] 9,0 8,1 7,2 11,0 4,8 - - 15,2 

σDred [MPa] 41,7 31,8 25,9 31,4 21,4 - - 34,7 

αp [°] 43,6 56,7 59,9 57,0 64,1 - - 55,7 

  

Typ podloží 

V
la

st
n

o
st

i 

p
o

d
lo

ží
 C C C C C C C E 

hp [m] 6,3 5,6 5,0 7,7 3,4 - - 10,7 

σDred [MPa] 45,0 38,4 49,6 31,8 42,1 - - 40,9 

4.2. Hodnocení náchylnosti sloje č. 31 důlním otřesům 

Sloj č. 31 bude dobývaná třemi poruby, a to č. 11 3131, č. 11 3132 a č. 11 3133  

viz příloha č. 3. 

4.2.1. Průměrná redukovaná pevnost efektivního nadloží a podloží sloje 

v prostém tlaku σDred 

Průměrná redukovaná pevnost efektivního nadloží v prostém tlaku σDred sloje č. 31 

se pohybuje v rozmezí od 32,2 MPa do 62,7 MPa. Nejvyšší hodnota σDred 62,7 MPa byla 

naměřena z vrtu K – 3/90, nejnižší hodnota σDred 32,2 MPa z vrtu K – 56/14 a průměrná 

hodnota σDred je 40,4 MPa. Průměrná redukovaná pevnost efektivního podloží σDred sloje  

č. 31 se pohybuje v rozmezí od 57,9 MPa do 28,4 MPa. Nejvyšší hodnota σDred 57,9 MPa 

byla naměřena z vrtu K – 3/90, nejnižší hodnota 28,4 MPa z vrtu K – 56/14 a průměrná 

hodnota σDred 39,8 MPa. 

Z vrtu K – 3/90 byla naměřena hodnota 57,9 MPa. Tato hodnota překročila mezní 

hodnotu redukované pevnosti v prostém tlaku σDred 54 MPa. Toto překročení mezní 

hodnoty o 3,9 MPa by nemělo mít vliv na vlastnosti efektivního nadloží. Z ostatních vrtů 

hodnoty efektivního nadloží a podloží sloje č. 31 nepřekročily mezní hodnotu 54 MPa  

a proto je mohu hodnotit, jako bez náchylnosti k důlním otřesům.[2] 
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Všechny hodnoty redukované pevnosti v prostém tlaku efektivního nadloží 

a podloží jsou uvedeny v tabulce č. 5. 

4.2.2. Úhel pevnostního spádu efektivního nadloží αp 

Hodnoty úhlu pevnostního spádu nadloží αp se pohybují v rozmezí od 37,3°  

do 57,8°. Nejvyšší hodnota αp 57,8° byla naměřena z vrtu K – 56/14, nejnižší αp 37,3°  

z vrtu K – 3/90 a průměrná hodnota úhlu pevnostního spádu efektivního nadloží αp je 

50,9°.  

Z vrtu K – 3/90 byla naměřena hodnota úhlu pevnostního spádu αp efektivního 

nadloží 37,3° a to je podle [2] v rozmezí 34°- 46°, proto nelze na základě těchto hodnot 

náchylnost k důlním otřesům vyloučit. V ostatních vrtech hodnota αp byla vyšší než 46° 

proto mohu podle [2] náchylnost k důlním otřesům vyloučit. Hodnocení αp se musí 

hodnotit společně s ostatními vlastnostmi horského masivu.  

Všechny hodnoty úhlu pevnostního spádu jsou uvedeny v tabulce č. 4. 

4.2.3. Hloubka uložení pod povrchem 

Sloj č. 31 je v předmětné oblasti uložena v hloubce od 928,5 m do 985 m. Generální 

úklon vrstev se pohybuje od -5° do -14° jihozápadním směrem. 

4.2.4. Petrografie sloje 

Petrografická skladba sloje č. 31 je tvořena převážně matným uhlím páskovaným 

(MUP). Matné složky představují sice pevnější části sloje, avšak tento faktor není 

rozhodující při posuzování náchylnosti sloje k otřesům. 

4.2.5. Mocnost sloje ws 

Mocnost uvedené sloje se pohybuje v rozsahu od 1,1 m do 2 m.  

4.2.6. Litologická stavba v blízkém okolí sloje 

Efektivní nadloží sloje je možné podle [2] zařadit mezi litologický typ 3D, 4C, 5C. 

Typ 3D označuje horniny se smíšeným nadloží se snadno zavalujícím přímým nadložím  

a s opožděně zavalujícím hlavním nadložím popř. s možnými periodickými tlaky  

z hlavního nadloží od pevné vrstvy. Typ 4C označuje horniny se smíšeným nadloží s dosti 

opožděně zavalujícím přímým nadložím a s opožděně zavalujícím hlavním nadložím.  
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Toto nadloží je doprovázeno výraznými periodickými tlakovými projevy v závislosti na 

mocnosti sloje.  

Litologický typ 3D nezvyšuje náchylnost sloje č. 31 k důlním otřesům. Litologický 

typ 4C je přechodný typ nadloží. Ve vrtu K – 46/12 byl zjištěn typicky těžký strop, který 

zvyšuje náchylnost sloje k důlním otřesům. 

 Efektivní podloží je podle [2] litologického typu C smíšené podloží a typ E velmi 

pevné podloží. U efektivního podloží platí, že pevnější horniny zvyšují náchylnost slojí  

k otřesům, avšak nemusí být vždy rozhodující a proto se hodnocení používá v kombinaci  

s nadložím. 

Typy efektivního nadloží a podloží sloje č. 31 z jednotlivých vrtů jsou uvedeny 

v tabulce č. 4. 

 

Tabulka č. 4 Hodnocené vlastnosti nadloží a podloží sloje č. 31 

SLOJ č. 31 (628) 

č. vrtu K-3 K-46 K-48 K-51 K-52 K-53 K-56 K-58 

ws [m] 1,1 1,6 2,1 1,6 1,84 1,6 1,94 2,83 

Typ nadloží  

V
la

st
n

o
st

i 
 

n
a
d

lo
ží

 

3D 5C 4C 3D 3D 3D 4C 3D 

hef [m] 6,6 9,6 12,2 9,3 11,0 9,6 11,6 16,9 

σDred [MPa] 62,7 43,3 36,0 36,8 40,6 33,3 32,2 38,6 

αp [°] 37,3 48,0 53,9 54,6 52,1 57,8 51,8 51,5 

  

Typ podloží 

V
la

st
n

o
st

i 

p
o

d
lo

ží
 C C E C C C C C 

hp [m] 4,6 6,7 8,5 6,5 7,7 6,7 8,2 11,9 

σDred [MPa] 57,9 45,3 41,7 31,8 42,1 32,1 28,4 38,9 
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4.3. Hodnocení náchylnosti sloje č. 34 důlním otřesům 

Sloj č. 34 bude dobývaná čtyřmi poruby, a to č. 11 3431, č. 11 3432, č. 11 3433  

a č. 11 3433 (viz příloha č. 4.) 

4.3.1. Průměrná redukovaná pevnost efektivního nadloží a podloží sloje 

v prostém tlaku σDred 

Průměrná redukovaná pevnost efektivního nadloží v prostém tlaku σDred sloje č. 34 

se pohybuje v rozmezí od 41,7 MPa do 49,8 MPa. Nejvyšší hodnota σDred 49,8 MPa byla 

naměřena z vrtu K – 3/90, nejnižší hodnota σDred 41,7 MPa z vrtu K – 52/13 a průměrná 

hodnota σDred je 46,9 MPa. 

Průměrná redukovaná pevnost efektivního podloží sloje σDred č. 34 se pohybují  

v rozmezí od 50,9 MPa do 43,7 MPa. Nejvyšší hodnota σDred 50,9 MPa byla naměřena  

z vrtu K – 48/13, nejnižší hodnota 43,7 MPa z vrtu K – 56/14 a průměrná hodnota  

σDred 47,2 MPa. 

Z ostatních vrtů hodnoty efektivního nadloží a podloží sloje č. 34 nepřekročily 

mezní hodnotu 54 MPa a proto je mohu hodnotit, jako bez náchylnosti k důlním 

otřesům.[2] 

Všechny hodnoty redukované pevnosti v prostém tlaku efektivního nadloží 

a podloží jsou uvedeny v tabulce č. 5. 

4.3.2. Úhel pevnostního spádu efektivního nadloží αp 

Hodnoty úhlu pevnostního spádu nadloží αp se pohybují v rozmezí od 44,2° do 

50,1°. Nejvyšší hodnota αp 50,1° byla naměřena z vrtu K – 52/13, nejnižší αp 44,2° z vrtu  

K – 48/13 a průměrná hodnota úhlu pevnostního spádu efektivního nadloží αp je 46,3°.  

Z vrtu K – 3/90, K – 46/12, K – 48/13, K – 56/14 byla naměřena hodnota úhlu 

pevnostního spádu αp efektivního nadloží v rozmezí 34°- 46° a podle [2] nelze náchylnost 

k důlním otřesům vyloučit. V ostatních vrtech hodnota αp byla vyšší než 46° proto mohu 

podle [2] náchylnost k důlním otřesům vyloučit. Hodnocení αp se musí hodnotit společně  

s ostatními vlastnostmi horského masivu.  

Všechny hodnoty úhlu pevnostního spádu jsou uvedeny v tabulce č. 5. 
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4.3.3. Hloubka uložení pod povrchem 

Sloj č. 34 je v předmětné oblasti uložena v hloubce od 1007 m do 1056 m. 

Generální úklon vrstev se pohybuje od -5° do -14° jihozápadním směrem. 

4.3.4. Petrografie sloje 

Sloj č. 34 je tvořena převážně matným uhlím páskovaným (MUP), ale objevuje se  

i matné uhlí (MU) a lesklé uhlí páskované (LUP). Matné složky představují sice pevnější 

části sloje, avšak tento faktor není rozhodující při posuzování náchylnosti sloje k otřesům. 

4.3.5. Mocnost sloje ws 

Mocnost uvedené sloje se pohybuje v rozsahu od 2 m do 2,6 m. 

4.3.6. Litologická stavba v blízkém okolí sloje 

Efektivní nadloží sloje je možné podle [2] zařadit mezi litologický typ 5A a 5C. 

Typ 5A označuje horniny s pevným nadložím oddělené od sloje vrstvou pravidelně 

zavalující a je to přechodný typ nadloží. Typ 5C je typický těžký strop, který zvyšuje 

náchylnost sloje k otřesům. 

 Efektivní podloží je podle [2] litologického typu C smíšené podloží a typ E velmi 

pevné podloží. U efektivního podloží platí, že pevnější horniny zvyšují náchylnost slojí  

k otřesům, avšak nemusí být vždy rozhodující a proto se hodnocení používá v kombinaci  

s nadložím. 

Typy efektivního nadloží a podloží sloje č. 34 z jednotlivých vrtů jsou uvedeny 

v tabulce č. 5.  
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Tabulka č. 5 Hodnocené vlastnosti nadloží a podloží sloje č. 34 

SLOJ č. 34 (606) 

č. vrtu K-3 K-46 K-48 K-51 K-52 K-53 K-56 K-58 

ws [m] 2,6 2,0 2,6 2,5 2,5 2,4 2,5 2,4 

Typ nadloží  

V
la

st
n

o
st

i 
n

a
d

lo
ží

 

5C 5A 5A 5C 5A 5C 5A 5C 

hef [m] 15,3 12,1 15,5 14,8 15,8 14,3 15,3 14,3 

σDred [MPa] 49,8 47,0 49,4 46,6 41,7 47,6 48,0 45,3 

αp [°] 44,4 46,0 44,2 46,8 50,1 46,1 45,6 47,4 

  

Typ podloží 

V
la

st
n

o
st

i 

p
o

d
lo

ží
 C C C E C E C E 

hp [m] 10,7 8,4 10,9 10,4 10,6 10,0 10,7 10,0 

σDred [MPa] 45,1 47,9 50,9 47,7 45,7 48,4 43,7 47,8 

5. Vyhodnocení klasifikačních metod 

5.1. Sloj č. 29 

Na základě hodnot získaných z použitých klasifikačních metod regionální prognózy 

můžeme podle [1] zařadit část horského masivu sloj č. 29 v 11. kře Dolu Karviná, závodu 

ČSA, jako část horského masivu bez nebezpečí důlních otřesů. 

5.2. Sloj č. 31 

Na základě hodnot získaných z použitých klasifikačních metod regionální prognózy 

můžeme podle [1] zařadit část horského masivu sloj č. 31 v 11. kře Dolu Karviná, závodu 

ČSA, jako část horského masivu bez nebezpečí důlních otřesů. 

5.3. Sloj č. 34 

Na základě hodnot získaných z použitých klasifikačních metod regionální prognózy 

se část horského masivu vertikálně vymezenou efektivním nadložím sloje č. 34  

a efektivním podložím sloje č. 34 nedoporučuje zařazení bez nebezpečí důlních otřesů, a to 

z důvodu výskytu typických těžkých stropů (5C) zjištěných ve vrtech K – 3/90, K – 51/13, 

K – 53/14 a K – 58/14, které se nacházejí v jižní části 11. kry.   
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6. Závěr 

V bakalářské práci s názvem „Podklady pro regionální prognózu vzniku důlních 

otřesů v oblasti 11. kry na závodu Důl Karviná, závod ČSA, OKD, a. s.“ byla provedena 

regionální prognóza důlních otřesů. Pro hodnocení regionální prognózy vzniku důlních 

otřesů byla vybrána část horského masivu  11. kry Dolu Karviná, závodu ČSA, ve které se 

vyskytují bilanční sloje č. 29, č. 31, č.34.  

Zájmová část horského masivu byla vymezena horizontálně a vertikálně (viz 

kapitola 3. této bakalářské práce). Ve vymezené části horského masivu bylo provedeno 

v rámci regionální prognózy posouzení a vyhodnocení získaných dat z průzkumných vrtů  

a z důlních map. 

Pro část horského masivu zahrnující sloje č. 29 a č. 31, tj. vertikálně vymezené 

efektivním nadložím sloje č. 29 až efektivním podložím sloje č. 31, lze na základě 

vyhodnocených výsledků dle [1] doporučit část horského masivu k zařazení bez nebezpečí 

důlních otřesů. 

Pro část horského masivu zahrnující sloj č. 34, tj. vertikálně vymezenou efektivním 

nadložím sloje č. 34 a efektivním podložím sloje č. 34 nedoporučuji zařazení bez 

nebezpečí důlních otřesů, a to z důvodu výskytu typických těžkých stropů (5C) zjištěných 

ve vrtech K – 3/90, K – 51/13, K – 53/14 a K – 58/14, které se nacházejí v jižní části  

11. kry. Pro možnost zařazení horského masivu zahrnující sloj č. 34 do kategorie bez 

nebezpečí otřesů doporučuji doplnit údaje o geologických a geomechanických vlastnostech 

výše uvedené sloje popř. nadložních a podložních horninách získaných v průběhu 

otvírkových a přípravných prací v této sloji.   
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