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1. Úvod 

 Téma diplomové práce, Projekt samostatné svorníkové výztuže pro ražbu porubní 

chodby v podmínkách čs. části hornoslezské uhelné pánve, mi byla zadána na katedře 

Geotechniky a podzemního stavitelství Vysoké školy báňské – Technické univerzity 

v Ostravě.  

 V mé diplomové práci se zabývám  návrhem svorníkové výztuže pro ražbu porubní 

chodby 331 229 ve sloji 33a, 2.a kře na závodě Sever Dolu ČSM. Porubní chodba  

je navrhována jako  přípravné dílo pro porub 331 209 ve sloji 33a, 2.a kře závodu Sever  

Dolu ČSM. Důl ČSM společnosti OKD, a. s. se nachází v severovýchodní čs. části 

hornoslezské uhelné pánve. Těžba černého uhlí probíhá v oblasti karvinské dílčí pánve 

v dobývacím prostoru Louky.  

 Cílem diplomové práce je na základě vyhodnocení přírodních a hornických podmínek 

a geotechnického posouzení provést statický návrh zajištění porubní chodby samostatnou 

svorníkovou výztuží, její stabilitní řešení a návrh geotechnického monitoringu.  
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2. SOUČASNÝ STAV VYZTUŽOVÁNÍ PORUBNÍCH CHODEB 

 S postupující hloubkou dobývání černého uhlí v Ostravsko – karvinském revíru,  

a tím zvyšujícího se tlaku nadložních hornin, se zvyšují i požadavky na únosnost výztuže 

porubních chodeb. V současné době probíhá těžba v hloubce mezi 800 až 1000 m  

pod povrchem, kde je již horský tlak značný. K zajištění prostoru porubních chodeb  

se používá ocelová oblouková výztuž, samostatná svorníková výztuž nebo kombinace 

ocelové obloukové výztuže se svorníky (kombinovaná výztuž). Podrobněji je pojednáno  

o samostatné svorníkové výztuži, která je náplní této diplomové práce. 

 Na volbu typu výztuže porubní chodby má, mimo hloubky a geologických poměrů, 

vliv také technologický postup dobývání sousedních porubů, zařazení oblasti do kategorie 

s nebezpečím vzniku důlních otřesů aj. 

 

2.1. Ocelová oblouková výztuž  

 Tradičním, nejvíce rozšířeným, prvkem pro vyztužování porubních chodeb je ocelová 

oblouková výztuž. Ocelové oblouky podepírají obnažený masiv, a tím zabraňují jeho dalšímu 

porušovaní. Ocelová oblouková výztuž se zpravidla skládá z hlavového oblouku (oblouků)  

a dvou bočních oblouků. Hlavový a boční oblouk jsou mezi sebou navzájem spojeny 

minimálně dvěma třmeny. Podélně je výztuž stabilizovaná ocelovými a dřevěnými 

rozpínkami. Jako pažení se používají betonové pažiny nebo ocelové sítě (tahokov,  

KARI sítě).  

 Pro zvýšení únosnosti se dnes používají oblouky většího váhového stupně (P28, 

 TH29). Případně se v ose díla doplňují hydraulickými nebo dřevěnými stojkami.  

 Ocelová oblouková výztuž je výztuží poddajnou. V důsledku tlaků,  

které na ni v průběhu životnosti působí, nekolabuje, ale poddává se jim - deformuje se. 

Třmenový spoj umožňuje prokluz mezi hlavovým a bočním obloukem. To má příznivý vliv  

i při důlním otřesu. 
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2.2. Samostatná svorníková výztuž 

 V uhelném hornictví v Ostravsko – karvinském revíru došlo k nasazení samostatné 

svorníkové výztuže k zajištění porubních chodeb v šedesátých letech 20. století. V té době  

se používali svorníky bodově kotvené (klínové). Rozšíření těchto svorníků zabránila jejich 

nedostatečná únosnost a problémy s technologií vrtání vývrtů. K návratu svorníkové výztuže 

došlo v devadesátých letech 20. století. Tehdy se už jednalo o svorníky lepené po celé délce 

pomocí pryskyřice. Tyto svorníky svými vlastnostmi vyhovovaly, ale jako nedostatečný a 

nedopracovaný se ukázal systém kontroly jakosti a monitoring provedené svorníkové 

výztuže.  

Svorníky mají vyztužit masiv, spojit jednotlivé bloky masivu, tak aby nedocházelo 

k jeho dalšímu rozrušování. Samostatná svorníková výztuž se používá k zajištění porubních 

chodeb, které nejsou vedeny v tektonicky výrazně porušených oblastech. Nadloží nesmí být 

příliš porušené a horniny musejí být dostatečně pevné, tak aby nedocházelo k vypadávání 

horninových bloků. 

 Ocelové tyčové svorníky zajišťují strop přes ocelovou pásnici a ocelovou síť, která 

působí plošně. Pro zajištění boků díla, které je tvořeno uhelnou slojí, se používají 

sklolaminátové svorníky. Sklolaminátové svorníky nebrání následnému dobývání uhlí 

dobývacím kombajnem. 

 Zesílení svorníkové výztuže se provádí jejich zhuštěním, příp. stavbou ocelové 

obloukové výztuže.  

 Svorníková výztuž je výztuží nepoddajnou. Před dosažením meze porušení zkolabuje 

s minimální deformací. Nesmí se používat v oblastech, které jsou zařazeny do  3. stupně 

nebezpečí otřesů [9]. 

 

2.3. Kombinovaná výztuž 

 Kombinovaná výztuž je spojena s nástupem technologie dvojího využití porubních 

chodeb. Porubní chodba se zajišťuje ocelovými oblouky a zároveň svorníky.  V této 

kombinaci se využívá přednosti každého typu výztuže. Profil díla se volí zpravidla větší,  

aby po deformaci ocelové obloukové výztuže mohla chodba dále sloužit svému účelu.  

 



4	  
	  

3. PŘÍRODNÍ A BÁŇSKÉ PODMÍNKY 

3.1. Hornoslezské pánev 

 Hornoslezská pánev leží na území České republiky a Polské republiky. Její celková 

rozloha je asi 7000 km2, ovšem na území České republiky leží jen její malá část  

(asi 1600 km2). Na území ČR vstupuje ve východní části českého Slezska a směrem na jih se 

noří hluboko pod Moravskoslezské Beskydy.  

 Území hornoslezské pánve obsahuje ve své geologické stavbě uhelné sloje 

karbonského stáří. K uhlonosné sedimentaci docházelo nejprve v mořském zálivu,  

který se otevíral směrem k severu. Později, po ustoupení moře, pokračovala sedimentace  

na mořském břehu, který se občas zpětně zaplavil. Hornoslezská pánev je tedy mořského  

i kontinentálního původu, proto ji označujeme jako pánev paralickou.  

Mořského původu je v české části hornoslezské pánve spodní karbon. Svrchní  

(produktivní) karbon je smíšeného vývoje mořského a kontinentálního. Ve vrstvách 

kontinentálního vývoje jsou vloženy vrstvy původu mořského. Na základě tohoto vývoje 

hornoslezské pánve se v české části rozdělují skupiny vrstev stejného původu na souvrství 

ostravské a karvinské. 

 Z provozního hlediska se exploatované území české části hornoslezské pánve, 

nazývané jako Ostravsko - karvinský revír, dělí na ostravskou dílčí pánev, petřvaldskou dílčí 

pánev a karvinskou dílčí pánev. Toto rozdělení je založeno na základě zastoupení 

ostravského a karvinského souvrství v dané dílčí pánvi a na úložních poměrech slojí 

v jednotlivých dílčích pánvích. Ostravská dílčí pánev se rozprostírá západně  

od michálkovické struktury až po výchozy Štúrova mořského patra na povrch. Petřvaldská 

dílčí pánev se nachází mezi michálkovickou a orlovskou strukturou. Karvinská dílčí pánev  

se rozprostírá na východ od orlovské struktury až k hranicím s Polskou republikou. 

 

Ostravské souvrství  

 Ostravské souvrství má paralický vývoj, je mocnější a plošně rozsáhlejší  

než karvinské souvrství. Je zastoupeno v celé české části hornoslezské pánve. Toto souvrství 

se dále dělí na vrstvy petřkovické, hrušovské (spodní a svrchní), jaklovecké  

a porubské. V ostravské dílčí pánvi jsou sloje uloženy ploše, polostrmě až strmě a mocnost 
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souvrství  dosahuje až 3000 m, v petřvaldské dílčí pánvi jsou uhelné sloje uloženy strmě  

a v karvinské dílčí pánvi jsou sloje uloženy ploše a mocnost souvrství klesá na polovinu.  

 Ostravské souvrství je tvořeno především  prachovci a jílovci,  v menší míře pískovci 

a slepenci a obsahuje méně mocné sloje s kvalitním dobře koksujícím uhlím. Nejspodnější 

sloje mají uhlí antracitické. 

 Na Dole ČSM bylo ostravské souvrství ověřeno vrty a svrchní část porubských vrstev 

byla ověřena otvírkovými překopy. 

 

Karvinské souvrství 

 Karvinské souvrství má kontinentální vývoj a nasedá na souvrství ostravské.  

Je zastoupeno pouze v petřvaldské a karvinské dílčí pánvi. V ostravské dílčí pánvi bylo 

denudováno. Toto souvrství se dále dělí na vrstvy sedlové, sušské (spodní a svrchní) 

a doubravské (spodní a svrchní). Úložní poměry jsou v obou dílčích pánvích rozdílné. 

V petřvaldské dílčí pánvi jsou uhelné sloje uložené strmě, v karvinské dílčí pánvi jsou 

uloženy ploše. Karvinské souvrství obsahuje sloje mocné až několik metrů. Nejmocnější  

je sloj Prokop (504). Toto souvrství je charakteristické cyklickou stavbou a obsahuje [1]: 

- bělavé arkózové nebo karbonátové, nebo kaolinitické hrubozrnné pískovce 

pískovce nebo slepence, často se sedimentárními částicemi uhlí, 

- šedé karbonatické jemnozrnné pískovce nebo prachovce se značným podílem 

muskovitu a četnými rostlinnými zbytky, 

- tmavošedé prachovito – pelitické kořenové půdy, 

- uhelné sloje, 

- šedé prachovité jílovce s rostlinnými zbytky, vzácně též se sladkovodní faunou. 

 Mocnost cyklů dosahuje ve spodní části i přes 30 m, ve svrchní části 15 až 10 m,  

ale i méně [1]. 

 Sloj 33a (608), ve které je plánována ražba porubní chodby 331 229 se nachází  

ve spodních sušských vrstvách karvinského souvrství a je jejich nejspodnější slojí. 
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Litostratigrafické členění karbonu v ČHP je znázorněno v tabulce 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 1 Litostratigrafické členění ČHP (Dopita M.) 
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Obr. 1 Ostravsko – karvinský revír [2] 
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3.2. Charakteristika dobývacího prostoru Dolu ČSM  

 Dobývací prostor Dolu ČSM (dobývací prostor Louky) se nachází  

ve východní části karvinské dílčí pánve Ostravsko – karvinského revíru.  Dobývané uhlí je 

svrchnokarbonského stáří. Ražba porubní chodby 331 229 je plánovaná ve 2.a kře závodu 

Sever Dolu ČSM  v úrovni sloje 33a (608).  

 Hlavní směry základní strukturně tektonické stavby dobývacího prostoru jsou S - J  

(JJZ – SSV až SSZ - JJV) a V - Z (až VSV - ZJZ). Jedná se většinou o poklesy s úklonem 

60°-80°. Tyto základní poruchy rozdělují dobývací prostor do jednotlivých ker. Zájmová 2.a 

kra je ohraničena poruchou „A“ ze severu, poruchou „B“ z jihu, albrechtickou poruchou ze 

západu těšínským zlomem probíhajícím podél státní hranice s Polskem na východě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.2 	  Blokdiagram kerné stavby v dobývacím prostoru Louky [18] 
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3.3. Přírodní podmínky pro vedení ražby 

 Ražba porubní chodby 331 229 je plánována ve 2.a kře ve sloji 33a  (608) na závodě 

Sever Dolu ČSM. Ražba bude probíhat s přibírkou hornin v podloží a nadloží sloje 

(pískovce, jílovce, prachovce). Porubní chodba 331 229 bude sloužit pro těžbu uhlí 

z budoucího porubu 331 209. 

 Porub 331 209 bude pátým porubem v oblasti 2.a kry na závodě Sever Dolu ČSM, 

kterým bude ukončena exploatace spodních sušských vrstev v této oblasti. V nadloží porubní 

chodby 331 229, resp. připravovaného porubu 331 209, byly vydobyty sloje 25 (1989-1990)  

o mocnosti 300 cm, 26 (1993-1994) o mocnosti 190 cm, 28 (1995-1996) o mocnosti 130 cm, 

29b vr. l. (1999-2000) o mocnosti 120 cm, 29b sp. l. (2003-2004) o mocnosti 380 cm,  

30 (2004-2005) o mocnosti 200 cm  a 32 (2007-2008) o mocnosti 210 cm. 

 Geologické poměry jsou hodnoceny na základě geologicko – průzkumných vrtů 

z oblasti porubní chodby 331 229 a vyražených důlních děl sousedních porubů. 

 Mocnost sloje 33a (608) v oblasti budoucího porubu 331 209 v 2.a kře se pohybuje  

od 150 cm do 347 cm. Průměrný úklon sloje v bloku je 60 směrem k SV. Sloj je v místě 

plánované ražby porubní chodby uložena v hloubce 991 až 1133 pod povrchem. 

 Nadloží sloje 33a (608) je tvořeno především jemnozrnným až střednězrnným 

pískovcem s vrstvami o mocnosti 0,5 až 9,6 m, a to až k nejbližší nadložní sloji 32 (626).  

Sloj 32 (626)  je nad slojí 33a (608)  uložena ve vzdálenosti od 17,8 m do 28,8 m. Pískovec  

je světlošedý, laminovaný nejčastěji zuhelnatělou rostlinnou drtí nebo prachovcem. 

Pískovcové vrstvy v nadloží jsou doplněny vrstvami prachovce o mocnosti 1,0 až 3,2 m  

a dále vrstvami slepence o mocnosti 2,9 až 4,3 m. Na uhelnou sloj místy nasedá jílovcová 

vrstva s mocností v řádech centimetrů.  

  Podloží sloje 33a (608) je tvořeno převážně prachovcovými vrstvami o mocnosti  

od 0,6 m do 5,4 m. Prachovec je tmavošedý, kořenový, ojediněle laminovaný pískovcem, 

místy rozpukaný a tektonicky porušený. V podloží se ojediněle nacházejí pískovcové vrstvy  

o mocnosti od 1,1 m do 2,7 m. Ve vzdálenosti 4,7 až 8,7 m pod slojí 33a se nachází sloj 33b. 

 Mocnosti vrstev slojí 32 (626) a 33a (608), vrstev průvodních hornin a meziloží slojí 

jsou uvedeny v tabulce č. 2. 
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vrt 
ČSM ČSM ČSM ČSM ČSM 

1225/02 1226/02 1286/06 1302/08 99 

hloubka sloje 33a (608) 1051  1133 1040 1038 991 
pod povrchem [m] 
mocnost sloje 33a (608) [cm]      275 347 254 267 205 
mocnost sloje 32 (626) [cm] 193 199 234 169 185 
mocnost meziloží slojí 2415 2440 1785 2758 2885 
33a (608) a 32 (626) [cm] 
mocnost pískovce v meziloží 1160 1870 1485 2180 2540 
slojí 33a (608) a 32 (626) [cm] 
mocnost meziloží slojí 875 500 470 755 550 
33a (608) a 33b (606) [cm] 
mocnost pískovce v meziloží 275 170 0 0 110 
33a (608) a 33b (606) [cm] 
mocnost prachovce v meziloží 

600 330 470 755 440 
33a (608) a 33b (606) [cm] 

 

 V trase plánované porubní chodby 331 229 se nachází několik významných 

tektonických poruch. Jedná se o poruchy poklesového charakteru s amplitudou  

od 1,0 do 3,0 m. Úklon střihových ploch se pohybuje mezi 60O až 65O. Tyto poruchy jsou 

lokalizovány ve staničení od 155 m do 330 m.  

 

3.4. Hydrogeologické poměry 

 Zkušenosti z předešlých ražeb v oblasti 2.a kry závodu Sever Dolu ČSM jsou 

příznivé. Nadložní pískovcové horizonty nejsou nasyceny vodou, a to ani primárního,  

ani sekundárního původu. Stávající důlní díla jsou suchá a v okolí se nenacházejí zavodněné 

stařiny.  

 

 

 

 

Tab. 2 Mocnosti slojí 32 (626) a 33a (608), vrstev průvodních hornin a meziloží slojí  
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3.5. Posouzení z hlediska nebezpečí vzniku důlního otřesu 

 Při ražení podzemní děl a dobývání nerostných surovin (uhlí) dochází  v horském 

masivu ke změně napjatosti. Narušený primární stav napjatosti v horském masivu zaujímá 

nový stav napjatosti tím, že v něm dochází k přeskupování napětí a deformacím. V případě, 

že se v nadloží dobývané sloje nachází pevné (kompetentní) horniny (mocné pískovcové 

lavice), dochází v nich ke kumulaci napětí při malých deformacích. Při překročení meze 

pevnosti kompetentních nadložních hornin, dojde k jejich porušení křehkým lomem  

a náhlému uvolnění nahromaděné pružné energie. Toto náhlé uvolnění energie může vyvolat 

(důlní) otřes. V takto postižených oblastech dochází k vyvržení (vymrštění) hornin a uhlí  

do prostoru důlního díla, k deformaci anebo vyvrácení výztuže, k nadzvednutí počvy a důlní 

dílo přestává plnit svou funkci. 

 Všechny doly v Ostravsko – karvinském revíru jsou z hlediska tohoto nebezpečí 

zařazeny do skupiny dolů s nebezpečím důlních otřesů. Na základě regionální prognózy 

vzniku otřesů [13], která hodnotí zejména přírodní podmínky masivu, můžeme na těchto 

dolech vymezit části horninového masivu bez nebezpečí otřesů. Zařazení jednotlivých 

důlních děl do 1. až 3. stupně nebezpečí otřesu je prováděno na základě lokální prognózy 

nebezpečí vzniku otřesů, při níž jsou hodnoceny zejména hornické podmínky vedení daného 

důlního díla [12]. Dle Pracovních pravidel pro použití samostatné svorníkové výztuže [9] 

se nesmí používat samostatná svorníková výztuž v oblastech zařazených do 3. stupně 

nebezpečí otřesu.  

 Na základě přírodních a hornických podmínek, lze odvodit, že zájmová oblast sloje 

33a (608) v oblasti 2.a kry je ohrožena důlním otřesem. A to proto, že: 

§ v nadloží sloje 33a (608) se nacházejí kompetentní horniny zastoupené 

především pevnými pískovci, které vytvářejí lavice o mocnosti  

až 9,6 m, 

§ tektonické porušení masivu je malé, 

§ v nadloží sloje 33a (608) se nacházejí hrany výrubů výše uložených slojí, 

které jsou zdrojem přidatných napětí, 

§ ve sloji se nacházejí stařiny vydobytých porubů, které jsou zdrojem 

přidatných napětí, 

§ hloubka vedení důlních děl je větší než 600 m pod povrchem. 
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V souvislosti s předpokládaným vydobytím sloje 32 (626) ve vzdálenosti  

17,8 m až 28,8 m od sloje 33a (608), lze v trase porubní chodby 331 229 vytýčit úsek,  

který bude ležet v chráněné oblasti. Chráněná oblast sloje 33a (608) vznikne vydobytím 

nadložní sloje 32 (606). Takto chráněný úsek porubní chodby lze zařadit do 1. stupně 

nebezpečí otřesu a vyhovět požadavku bodu 3.2.f) Instrukce [9]. 

 

Způsob vytýčení chráněného úseku porubní chodby je zřejmý z obrázku č. 3 [12]. 

  Obr. 3 Způsob vytýčení chráněného úseku sloje dle [12] 
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 Na základě lokální prognózy nebezpečí vzniku otřesů, lze porubní chodbu 331 229 

rozdělit do několika úseků s těmito stupni nebezpečí vzniku otřesu: 

§ úsek ve staničení 0 – 515 m    2. až 3. stupeň nebezpečí otřesu 

§ úsek ve staničení 515 – 814 m   1. stupeň nebezpečí otřesu 

§ úsek ve staničení 814 - 935 m    2. až 3. stupeň nebezpečí otřesu 

 

 Vytýčení chráněného úseku v situaci porubní chodby 331 229 je znázorněno ve 

výkresu č. 05 a úsek zařazený do 1. stupně nebezpečí otřesu je zakreslen do důlní mapy [20]. 
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4. Hypotézy činnosti svorníkové výztuže a přehled metod navrhování  

 parametrů svorníkové výztuže 

  Vyražením podzemního díla v horském masivu narušíme jeho primární napěťový 

stav. Horský masiv se začne od povrchu výrubu deformovat a posunovat směrem do díla,  

a to až do doby kdy dosáhne nového rovnovážného stavu nebo zkolabuje. Nového 

rovnovážného stavu dosáhne za předpokladu, že 

§ horský masiv je tvořen natolik pevnými horninami, že se jejich plastickým 

přetvořením v okolí podzemního díla vytvoří nosný prstenec. Tím se horský masiv 

přestane deformovat a zůstane stabilní po celou dobu životnosti podzemního díla 

bez nutnosti vybudování výztuže. 

§ implementujeme do masivu stabilizační reakci aplikací svorníkové výztuže.  

Tím dojde k zastavení postupující deformace výrubu a stabilizaci masivu. 

  Svorníková výztuž působí v horském masivu jako ocelová výztuž v železobetonu. 

Nestabilizuje podzemní dílo pouhým převzetím napětí z okolního rozrušeného masivu  

jako výztuž podpěrná. V horském masivu působí přímo. Zlepšuje jeho pevnostní  

a deformační vlastnosti.  

  Existuje několik hypotéz činnosti svorníkové výztuže, které se od sebe navzájem liší. 

Nejstarší dodnes používanou je hypotéza zavěšení [17]. Tíha rozvolněných bloků 

horninového masivu v okolí podzemního díla je pomocí svorníků přenesena do stabilní části 

horninového masivu. Stabilizační rekce se do stabilní části masivu přenáší prostřednictvím 

kořene svorníků (hovoříme o bodově kotvených svornících). 

  Společně s hypotézou zavěšení se rozvíjela hypotéza nosníková [17]. Principiálně 

popisuje činnost svorníkové výztuže stejně jako hypotéza zavěšení, ale vyvinula  

se ze specifických podmínek. Ty jsou charakteristické horizontálně vrstevnatým nadložím  

a lichoběžníkovým nebo pravoúhlým tvarem podzemních děl. Rozlišujeme dva přístupy 

k řešení návrhu parametrů svorníkové výztuže dle této hypotézy. V prvním řešení 

předpokládáme, že strop podzemního díla překlenuje mocný horninový nosník,  

na který působí tíha nadloží. Aby nedošlo k jeho prolomení, aplikací svorníkové výztuže  

ho rozdělíme do několika polí (vytvoříme spojitý nosník). Rozteč svorníků musí být taková, 

aby se pole horninového nosníku mezi dvěma svorníky pod vlastní tíhou a tíhou nadloží 
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neprolomil. Ve druhém řešení předpokládáme, že aplikací svorníkové výztuže dojde  

ke vzájemnému propojení několika vrstev nad sebou. Spolupůsobením těchto vrstev se zvýší 

jejich ohybová tuhost a dojde ke zvýšení únosnosti vzniklého horninového nosníku. 

  Následující představa je založena na hypotéze zpevnění [17]. Tato hypotéza  

je založena na principu svorníků lepených po celé délce. Aplikací svorníkové výztuže  

do horninového masivu propojíme jednotlivé horninové bloky a vrstvy do spolupůsobící 

struktury. Vytvořením těchto umělých vazeb vzroste pevnost a přetvárné vlastnosti 

vyztužovaného horninového masivu. Ve stropě podzemního díla dojde k vytvoření celistvé 

struktury – nosníku, klenby, prstence. 

  Hypotéza stabilizačního působení je nejnovější [17]. Vychází z předpokladu,  

že svorníky aplikované v horninovém masivu ovlivňují jeho napěťo – deformační stav a tyto 

změny v napěťo – deformačním stavu  horninového masivu vyvolávají ve svorníkové výztuži 

stabilizační reakci. Vzájemným ovlivňováním dojde ke vzniku stabilního systému  

hornina – svorníková výztuž. Návrhy parametrů svorníkové výztuže dle této hypotézy jsou 

založeny na matematických numerických metodách, kterými můžeme vystihnout  širokou 

škálu působících činitelů. Nejvyužívanější je metoda konečných prvků.  

  Jednotlivé hypotézy jsou graficky znázorněny na obrázku 4. 
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Obr. 4 Hypotézy činnosti svorníkové výztuže [17] 

 



17	  
	  

Metody navrhování parametrů svorníkové výztuže 

  Existuje několik metod navrhování parametrů svorníkové výztuže uplatňující  různý 

přístup s různou mírou zjednodušení skutečného chování systému hornina – svorníková 

výztuž. Některé metody jsou vázány ke konkrétnímu geologickému prostředí, některé mají 

své využití omezení v hloubce uložení podzemního díla pod povrchem, jiné ve tvaru díla atd. 

 

  Obecně jsou výpočty parametrů svorníkové výztuže založeny na [4]: 

§ předpokladu klenbové teorie 

§ předpokladu nosníkové teorie 

§ aplikaci metody konečných prvků 

§ empiricko – analytických metodách 

 

Klenbová teorie 

  Klenbová teorie vychází z předpokladu, že po vyražení podzemního díla dojde  

nad stropem (i pod počvou) k vytvoření klenby přirozené rovnováhy. Svorníky jsou zatíženy 

tíhou hornin, které se nacházejí pod touto klenbou. Délka svorníku se stanovuje z dosahu 

pásma porušení (výšky horninové klenby nad stropem díla), tak aby byla splněna podmínka: 

ks LblL ++=   

                                       

  kde Ls - délka svorníku [m] 

l - délka úseku svorníku vystupující z vývrtu pro uchycení matky [m] 

b - dosah pásma porušení (výška horninové klenby) [m] 

Lk - délka kotevní části svorníku stanovená z únosnosti ukotvení  

    svorníku [m] 

 

 

(1) 
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  Výšku přirozené horninové klenby lze stanovit na základě několika teorií. 

Nejznámější je Protodjakonova teorie, dalšími autory jsou např. Mostkov, Cimbarevič, 

Terzaghi atd. [4]. Činnost svorníkové výztuže navržené dle klenbové teorie lze založit na 

hypotéze zavěšení. 

 

Protodjakonova teorie [4] 

 Klenba přirozené rovnováhy má tvar paraboly a její parametry jsou závislé na velikosti 

díla a úhlu vnitřního tření horniny. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Zatížení výztuže pro horniny s koeficientem Protodjakonova  f<4 

    10
df σ

=  

  kde f - koeficient Protodjakonova 

   σd - pevnost horniny v tlaku [MPa] 

Obr. 5 Protodjakonova klenbová teorie [4] 

 

(2) 
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Zatížení ze stropu na 1 m délky díla: 

   γ⋅= bqv  

  kde qv - zatížení ze stropu  [MPa] 

   γ - objemová tíha horniny [kN/m3] 
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Nosníková teorie   

 Ve vrstevnatém horninovém masivu lze uplatnit nosníkovou teorii. Podstatou 

nosníkové teorie je předpoklad, že vrstva masivu ve stropu překlenuje podzemní dílo jako 

nosník zatížený rovnoměrným zatížením. Činnost svorníkové výztuže navržené dle 

nosníkové teorie je založena na hypotéze nosníkové. 

 

 

 

 

  

 

 

 V tomto horninovém nosníku působí v místě podpor napětí vyjádřené vztahem [3]: 

                             
)13,01,0(6

2

2

µσ +
⋅⋅

=
m
bq

o  

 Z tohoto vztahu pak lze stanovit mocnost horninového nosníku a tedy nutnou délku 

svorníku. Případně můžeme určit maximální šířku podzemního díla. 

 

Aplikace metody konečných prvků 

 Metoda konečných prvků je metodou numerickou, deformační a slouží k modelování 

kontinua. Její základním principem je převedení parciálních diferenciálních rovnic na řešení 

soustavy lineárních diferenciálních algebraických rovnic. V těchto soustavách  

jsou v modelech mechaniky kontinua základními neznámými veličinami posuny.  

Z vypočtených posunů v uzlových bodech sítě v modelu je možné na základě geometrických 

a fyzikálních rovnic odvodit napětí působící v okolí podzemního díla a jeho deformaci.  

Obr. 6 Nosníková teorie 

 

(11) 
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 Metodou konečných prvků lze řešit tělesa libovolných tvarů, složená z materiálů 

s různými moduly pružnosti, Poissonových čísel atd. Další výhodou je jednoduché zavádění 

a řešení okrajových podmínek. Omezení této metody spočívá v nárocích na výpočetní 

techniku. Na základě této metody funguje několik výpočetních programů např. Plaxis. 

Činnost svorníkové výztuže navržené dle nosníkové teorie je založena na hypotéze 

stabilizačního působení. 

 

Empiricko - analytické metody 

 Empiricko - analytickými metodami popisujeme systém hornina – výztuž 

zjednodušeným matematickým modelem (analytická část řešení), do kterého jsou zahrnuty 

pouze vlivy nejdůležitějších veličin. Ke zpřesnění výpočtu, a tím přiblížení se ke skutečnému 

chování sytému hornina – výztuž, se do výpočtu zavádějí opravné součinitelé (empirická část 

řešení). Tyto součinitelé se získávají vyhodnocením a zpracováním výsledků z měření 

prováděných in situ v dané lokalitě, pro kterou je metoda odvozována. Výsledky měření  

se vyhodnocují korelačními metodami a metodami matematické statistiky.  

 Tyto metody jsou základem v provozních metodách návrhu výztuže důlních děl. 

Systematickým zpětným vyhodnocováním chování systému hornina – svorníková výztuž  

se řešení těchto metod postupně upřesňuje a zdokonaluje. Jejich nevýhodou je omezena 

platnost pro danou lokalitu, ve kterém probíhalo měření a pozorování a z toho vyplývající 

odvození opravných součinitelů. 

 Projekt samostatné svorníkové výztuže porubní chodby 331 229 je založena na 

pricipu těchto metod. Výpočetní program ANKER [8], kterým jsou navrhovány parametry 

svorníkové výztuže, byl vytvořen na základě předešlých výzkumů Ústavu geoniky AV ČR 

v podmínkách Ostravsko – karvinského revíru.  

 Empiricko -  analytické metody nám poskytují tyto základní veličiny: 

- stanovení posunů obrysu důlního díla, 

- stanovení zatížení výztuže, 

- určení dosahu rozvolněné zóny. 
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5. PROJEKT ZAJIŠTĚNÍ PORUBNÍ CHODBY 

 Projekt řeší zajištění porubní chodby 331 229 samostatnou svorníkovou výztuží–  

její návrh a stabilitní posudek. Dále se zabývá návrhem geotechnického monitoringu,  

jako nedílné součásti kontroly stabilitního stavu porubní chodby během ražby i její 

životnosti. 

 

5.1. BÁŇSKO-TECHNICKÉ POŽADAVKY 

 Porubní chodba 331 229 se nachází ve 2.a kře závodu Sever Dolu ČSM. Je ražena  

ve sloji 33a (608) s přibírkou průvodních hornin v podloží a nadloží (pískovce, prachovce). 

Mocnost sloje 33a (608) se pohybuje od 150 cm do 347 cm a v místě budoucí porubní 

chodby 331 229 je uložena v hloubce 991 – 1133 m pod povrchem. 

 Porubní chodba 331 229 bude ražena z  třídy 5201/1 jihovýchodním směrem.  

Ve staničení 0 – 515 m a ve staničení 814 – 935 m bude vyztužena podpěrnou výztuží-  

TH výztuž, profil O-OO-18, rozteč 0,5m. Od staničení 515 m až do staničení  814 m,  

bude zajištěna samostatnou svorníkovou výztuží. Úsek  515 – 814 m je zařazen do 1. stupně 

nebezpečí otřesů. Porubní chodba bude mít v úseku zajištěném samostatnou svorníkovou 

výztuží obdélníkový profil o velikosti- šířka maximálně 5,5 m, výška maximálně 4,0 m. 

Ražba bude probíhat pomocí razicího kombajnu MR340X.  

 Větrání bude separátní sací. Lutnový tah bude zaústěn do chodby 5201/1,  

která je součástí samostatného větrního oddělení sloje 33a (608). 

 

5.2. GEOTECHNICKÉ POSOUZENÍ 

 Podkladem pro geotechnické posouzení zájmové oblasti byla dokumentace 

geologicko průzkumných vrtů ČSM 99, ČSM 1225/02, ČSM 1226/02, ČSM 1286/06,  

a ČSM 1302/08.  

 Z těchto vrtů byla analyzována geologická skladba bezprostředního nadloží  

sloje 33a (608). Bylo zjištěno, že bezprostřední nadloží je v trase budoucí porubní chodby  

331 229 tvořeno jemnozrnnými až střednězrnnými pískovci.  
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 K vyhodnocení podmínek použití samostatné svorníkové výztuže byla vrtná jádra 

jednotlivých vrtů geomechanicky vyhodnocena. 

 Geotechnické posouzení spočívalo ve vyhodnocení těchto parametrů a vlastností 

horského masivu  v oblasti budoucí porubní chodby 331 229: 

- vyhodnocení pevnosti v tlaku hornin v nadloží sloje 33a (608), 

- vyhodnocení kusovitosti vrtného jádra jednotlivých vrtů a stanovení koeficientu 

RQD, 

- vyhodnocení kvality a četnosti ploch nespojitostí horského masivu v nadloží, 

- vyhodnocení zvodnění horského masivu ze zkušeností z ražeb sousedních důlních 

děl, 

- vyhodnocení koeficientu RMR na základě předchozích parametrů a vlastností, 

- stanovení třídy vhodnosti prostředí pro svorníkování na základě předchozích 

parametrů. 

 

5.2.1. Pevnostní vlastnosti 

 Pevnostní vlastnosti jednotlivých litologických typů v nadloží sloje 33a (608)  

byly stanoveny zkouškou pevnosti v tlaku na vzorcích vrtných jader, případně jim byla 

přidělena tabulková hodnota pevnosti v tlaku. Pevnostní vlastnosti byly vyhodnoceny do 

vzdálenosti 12 m nad stropem sloje 33a (608). 

 Pro další výpočty byla stanovena redukovaná pevnost jednotlivých litologických typů 

jako celku. Její stanovení vychází dle vztahu (1) z metodického postupu uvedeného v  [10],  

a to jako hodnota váženého průměru z hodnot pevností v tlaku jednotlivých litologických 

typů v nadloží sloje 33a (608).  

 

  

  

kde β...  součinitel vrstevnatosti  Mi… mocnost i-té vrstvy [m] 

 σDi… pevnost v tlaku i-té vrstvy [MPa] 2A… celková mocnost vrstev [m] 

 

(12) 



24	  
	  

hodnota koeficientu β se určí dle tabulky 3 [15] 

 

  

Vstupní údaje pro stanovení redukovaných pevností a jejich výsledky jsou přehledně 

znázorněny v tabulkách 4 až 8. 

 

VRT ČSM 1225/02                   
  

              
  

geologický profil v úseku 0-12 m nad stropem sloje 33a (608) 
 

  

hornina metráž vrtu  
výška nad 

slojí mocnost 
průměrná pevnost v 

tlaku  

    
od 

[cm] 
do 

[cm] 
od 

[cm] 
do 

[cm] [m] σtl [MPa] 
  pískovec 10795 11100 895 1200 3,05 90* 
  slepenec 11100 11530 465 895 4,30 80* 
  pískovec 11530 11630 365 465 1,00 90* 
  pískovec 11630 11950 45 365 3,20 90* 
  pískovec 11950 11995 0 45 0,45 90* 
	  	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  
 12,00 *tabulková hodnota	  

koeficient	  β= 0,82 
	    	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	  	  

redukovaná pevnost v tlaku σR= 70,9 MPa 	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
 

 

VRT ČSM 1226/02                   
  

              
  

geologický profil v úseku 0-12 m nad stropem sloje 33a (608) 
 

  

hornina metráž vrtu  
výška nad 

slojí mocnost 
průměrná pevnost v 

tlaku  

    
od 

[cm] 
do 

[cm] 
od 

[cm] 
do 

[cm] [m] σtl [MPa] 
  pískovec 11880 12000 1080 1200 1,20 90* 
  pískovec 12000 12960 120 1080 9,60 90* 
  prachovec 12960 13060 20 120 1,00 50* 
  jílovec 13060 13080 0 20 0,20 30* 
	  	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  
 12,00 *tabulková hodnota 

koeficient	  β= 0,86 
	    	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	  	  

redukovaná pevnost v tlaku σR=73,67 MPa	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
 

 

Tab. 3 Stanovení hodnoty koeficientu	  β 

	  

Tab. 5 Stanovení redukované pevnosti hornin v profilu vrtu ČSM 1226/02 

	  

Tab. 4 Stanovení redukované pevnosti hornin v profilu vrtu ČSM 1225/02 
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VRT ČSM 1286/06                   
  

              
  

geologický profil v úseku 0-12 m nad stropem sloje 33a (608) 
 

  

hornina metráž vrtu  
výška nad 

slojí mocnost 
průměrná pevnost v 

tlaku  

    
od 

[cm] 
do 

[cm] 
od 

[cm] 
do 

[cm] [cm] σtl [MPa] 
  pískovec 6080 6195 1085 1200 1,15   90,00* 
  pískovec 6195 6425 855 1085 2,30 83,03 
  slepenec 6425 6720 560 855 2,95   80,00* 
  pískovec 6720 6870 410 560 1,50 71,73 
  pískovec 6870 7165 115 410 2,95 78,26 
  pískovec 7165 7280 0 115 1,15   90,00* 
	  	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  
 12,00 *tabulková hodnota	  

koeficient	  β= 0,79 
	    	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	  	  

redukovaná pevnost v tlaku σR=64,02 MPa	   	  	   	  	   	  	   	  	  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

VRT ČSM 99                         
  

              
  

geologický profil v úseku 0-12 m nad stropem sloje 33a (608) 
 

  

hornina metráž vrtu  
výška nad  

slojí mocnost 
průměrná pevnost v 

tlaku  

    
od 

[cm] 
do 

[cm] od [cm] do 
[cm] [cm] σtl [MPa] 

  pískovec 28995 29800 395 1200 8,05 68.78 
  pískovec 29800 30195 0 395 3,95 71.84 
	  	  

	   	   	   	   	   	   	   	  
    12,00   

koeficient	  β= 0,96 
	    	   	   	   	   	   	    

redukovaná pevnost v tlaku σR= 66,30 MPa	  
	   	  

	   	  	   	  	   	  	  
 

VRT ČSM 1302/08                   
  

              
  

geologický profil v úseku 0-12 m nad stropem sloje 33a (608) 
 

  

hornina metráž vrtu  
výška nad  

slojí mocnost 
průměrná pevnost v 

tlaku  

    
od  

[cm] 
do 

[cm] 
od 

[cm] 
do 

[cm] [cm] σtl [MPa] 
  pískovec 5478 6200 478 1200 722 70,13 
  pískovec 6200 6280 398 478 0,80   90,00* 
  prachovec 6280 6400 278 398 1,20 62,02 
  prachovec 6400 6678 0 278 2,78 56,43 
	  	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  
 12,00 *tabulková hodnota	  

koeficient	  β= 0,86 
	    	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	  	  

redukovaná pevnost v tlaku σR= 58,02 MPa 
	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Tab. 6 Stanovení redukované pevnosti hornin v profilu vrtu ČSM 1286/06 

	  

	  

VRT ČSM 1302/08                   
  

              
  

geologický profil v úseku 0-12 m nad stropem sloje 33a 
 

  

hornina metráž vrtu  výška nad slojí mocnost 
průměrná pevnost v 

tlaku  

    
od  

[cm] 
do 

[cm] 
od 

[cm] 
do 

[cm] [cm] σtl [MPa] 
  pískovec 5478 6200 478 1200 7.22 70.13 
  pískovec 6200 6280 398 478 0.80 90.00 
  prachovec 6280 6400 278 398 1.20 62.02 
  prachovec 6400 6678 0 278 2.78 56.43 
	  	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  
12.00 

	   	   	  
	  	  

koeficient	  β =	   0.86 
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	  	  

redukovaná pevnost v tlaku σR =	   58.02 Mpa	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
 tab. 7 Stanovení redukované pevnosti hornin v profilu vrtu ČSM 1286/06 

	  

Tab. 7 Stanovení redukované pevnosti hornin v profilu vrtu ČSM 1302/08,  

	  

	  

tab. 8 Stanovení redukované pevnosti hornin v profilu vrtu ČSM 1302/08 

	  

Tab. 8 Stanovení redukované pevnosti hornin v profilu vrtu ČSM 99 

	  

	  

tab. 9 Stanovení redukované pevnosti hornin v profilu vrtu ČSM 99 
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5.2.2. Vyhodnocení kusovitosti vrtných jader a stanovení koeficientu RQD 

 Kusovitost byla vyhodnocena z dokumentace geologicko – průzkumných vrtů.  

Při jejím vyhodnocování byla brána v úvahu porušenost způsobena technologií vrtání  

a ukládání vrtných jader do beden. Kusovitost byla vyhodnocena v úseku 0 – 12 m  

nad stropem sloje 33a. 

 Vyhodnocení kusovitosti spočívá ve stanovení délek jednotlivých kusů vrtného jádra. 

Z délek těchto kusů se stanovuje koeficient RQD a průměrná délka kusů vrtného jádra.  

 Koeficient RQD [14] vyjadřuje procentuální zastoupení kusů vrtných jader delších  

než 10 cm v celkové délce vrtného jádra. Koeficient RQD se stanovuje se dle vztahu: 

                           	  

kde Σl10… součet kusů vrtného jádra delších než 10 cm 

l…  celková délka vrtného jádra [cm] 

 Hodnoty koeficientu RQD a průměrné délky kusů vrtných jader jednotlivých vrtů  

jsou uvedeny v tabulce 9. 

 

vrt 
ČSM 
 99 

ČSM 
1225/02 

ČSM 
1226/02 

ČSM 
1286/06 

ČSM 
1302/08 

RQD [%] 93,8 85,0 88,9 72,5 84,0 
průměrná délka 
kusů 19,68 16,55 17,70 9,58 14,81 
vrtného jádra [cm] 

 

 Podrobné vyhodnocení kusovitosti a stanovení koeficientu RQD je uvedeno 

v přílohách 1 až 5. 

 

 

 

 

[%]10010 ⋅
∑

=
l
lRQD

Tab. 9 Vyhodnocení koeficientu RQD a průměrné délky kusů vrtných jader jednotlivých vrtů 

	  

	  

tab. 10 Vyhodnocení koeficientu RQD a pruměrné délky kusů vrtných jader jednotlivých vrtů 

	  

(13) 
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5.2.3. Kvalita ploch nespojitostí a jejich četnost 

 Průměrná vzdálenost ploch nespojitostí, do vzdálenosti 12 m nad stropem  

sloje 33a (608), činí v jednotlivých profilech geologicko – průzkumných vrtů  

19,68 cm (vrt ČSM 99), 16,55 cm (vrt ČSM 1225/02), 17,70 cm (vrt ČSM 1226/02), 

 9,70 cm (vrt ČSM 1286/06) a 14,81 cm (vrt ČSM 1302/08)- viz. Tabulka 9.  Porušenost 

masivu se vzhledem k předešlé báňské činnosti může lišit. Geologiko – průzkumné vrty byly 

realizovány před vydobytím některých nadložních slojí, a proto se může skutečná porušenost 

od porušenosti vyhodnocené lišit. Je nutné brát tuto skutečnost při ražbě porubní chodby 

v úvahu a po vyražení prvních 20 m chodby v samostatné svorníkové výztuži výchozí 

podmínky porušenosti masivu ověřit kontrolním geomechanickým vrtem do nadloží chodby 

a v případě potřeby upravit projekt samostatné svorníkové výztuže.  

 Plochy ve směru vrstevnatosti lze pozorováním na kusech vrtného jádra klasifikovat 

jako lehce drsné s rozevřením menším než 1 mm s místním nahromaděním zuhelnatělé 

organické hmoty. Tyto plochy s nahromaděnou zuhelnatělou organickou hmotou představují 

predisponované plochy rozsazování vrstev, což může ovlivnit únosnost svorníkové výztuže  

a celkovou stabilitu důlního díla [5]. 

 

5.2.4. Stav zvodnění horského masivu 

 Vzhledem k nepřítomnosti primárně nasycených horizontů v nadloží sloje 33a (608) 

a zavodněných stařin lze přítoky vody do plánované porubní chodby 331 229 vyloučit. Nelze 

zcela vyloučit výskyt lokálních přítoků vody z nadložních hornin sloje, které by však podle 

předchozích zkušeností z předmětné oblasti neměly překročit hodnotu rozptýleného přítoku 

10 l/min na 10 bm chodby [5]. 

 Pro geotechnické posouzení a stanovení koeficientu RMR byl stav zvodnění masivu 

zohledněn bodovým hodnocením „vlhko“.  

 

 

 

 



28	  
	  

5.2.5. Orientace ploch nespojitostí 

  2.a kra je v zájmové oblasti pro ražbu porubní chodby 331 229 dobře prozkoumána, 

a to geologicko – průzkumnými vrty a sousedními důlními díly. 

 Důlními díly byly ověřeny dva soubory tektonických poruch [5]: 

§ I. soubor: probíhá přibližně ve směru S –  J až SSZ – JJV s úklonem cca 60O směrem 

k západu; to přibližně odpovídá těšínskému zlomu a jeho doprovodné tektonice. 

§ II. soubor: probíhá přibližně směru V – Z až ZJZ – VSV s úklonem cca 70O směrem 

k S; to přibližně odpovídá poruše „A“ a „B“ (severní a jižní hranici 2.a kry) a jejich 

doprovodné tektonice. 

 I. soubor ploch nespojitostí s podélnou orientací vzhledem ke směru ražby porubní 

chodby 331 229 a úklonem cca 60O představuje nepříznivý vliv na stabilitu svorníkové 

výztuže a důlního díla v celé jeho délce.  

 II. soubor ploch nespojitostí s příčnou orientací vzhledem ke směru ražby porubní 

chodby 331 229 a úklonem cca 70O představuje lokální riziko. Při jeho malém výskytu  

a malé šířce nepředstavuje výrazné riziko na stabilitu svorníkové výztuže. 

 Na Dole ČSM v průběhu ražeb důlních děl v oblasti 2.a kry nebyla četnost ploch 

nespojitosti systematicky sledována a vyhodnocována. Obecně lze říct, že v případě většího 

výskytu střihových ploch a především jejich kumulace do širokých poruchových pásem může 

mít za následek nepříznivý vliv na stabilitu svorníkové výztuže a stabilitu celého důlního  

díla [5]. 

 Pro geotechnické posouzení a stanovení koeficientu RMR byl parametr „orientace 

ploch nespojitosti“ vzhledem k výše uvedeným skutečnostem hodnocen střední bodovou 

hodnotou. 
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5.2.6. Geomechanický koeficient RMR 

 Geomechanický koeficient RMR (rock mass rating) [15] slouží k posouzení 

vhodnosti podmínek pro svorníkování. Stanovuje se na základě několika parametrů,  

jejichž klasifikace se bodově hodnotí. Bodový součet jednotlivých parametrů vyjadřuje 

koeficient RMR. Jeho hodnota se pohybuje v rozmezí 0 – 100 bodů. 

 Na základě hodnocení předešlých geotechnických parametrů a při zohlednění dalších 

působících faktorů, byl stanoven geomechanický koeficient RMR pro ražbu porubní chodby 

331 229 tak, jak je znázorněno v tabulce 10. 

 

    VRT 

PARAMETR   
ČSM  

99 
ČSM 

1225/02 
ČSM 

1226/02 
ČSM 

1286/06 
ČSM 

1302/09 

Pevnost v tlaku 

hodnota 
[MPa] 66,30 70,90 73,67 64,02 58,02 

body 7 7 7 7 7 

Kvalita jádra 
(výnos) 

RQD [%] 93,8 85,0 88,9 72,5 84,0 

body 20 17 17 15 17 

Vzdálenost 
ploch 
nespojitosti 

hodnota 
[cm] 19,68 16,55 17,7 9,58 14,81 

body 8 8 8 8 8 

Charakter 
plochy 

hodnocení lehce drsné lehce drsné lehce drsné lehce drsné lehce drsné 

body 25 25 25 25 25 

Zvodnění hodnocení vlhko vlhko vlhko vlhko vlhko 

body 10 10 10 10 10 

Orientace hodnocení střední střední střední střední střední 

diskontinuit body -5 -5 -5 -5 -5 
RMR (součet bodů) 
  

65 62 62 60 62 

  TŘÍDA   II. II. II. III. II. 

HODNOCENÍ PROSTŘEDÍ vhodné  vhodné vhodné 
středně 
vhodné vhodné 

 

 

Tab. 10 Vyhodnocení koeficientu RMR 

	  

	  

tab. 10 Vyhodnocení koeficientu RQD a pruměrné délky kusů vrtných jader jednotlivých vrtů 
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 Bodový součet jednotlivých parametrů se pohybuje v rozmezí 60 až 65 bodů, 

což odpovídá II. až III. třídě vhodnosti podmínek pro svorníkování. Ve smyslu instrukce  

[9] je prostředí středně vhodné až vhodné pro svorníkování. 
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5.3. VÝPOČET PARAMETRŮ SVORNÍKOVÉ VÝZTUŽE 

 Na základě báňsko – technických požadavků na porubní chodbu 331 229  

a geologických, geotechnických a geomechanických vlastností okolního horninového masivu 

byly stanoveny parametry svorníkové výztuže. 

 Výpočet byl proveden pomocí programu ANKER [8].  Tento program byl vytvořen 

na základě předešlých výzkumů Ústavu geoniky AV ČR. Výsledky měření deformací  

a zatížení důlních děl a výsledky matematických a fyzikálních modelů umožnily stanovit 

s vysokou korelační přesností vztahy mezi geomechanickými vlastnostmi masivu, rozměry  

a tvarem důlního díla a jeho hloubkou uložení pod povrchem na jedné straně a průběhem 

deformací, rozsahem zóny porušení v okolí důlního díla a zatížením výztuže na straně druhé.  

 Pro výpočet parametrů svorníkové výztuže byl dle výsledků geotechnického 

posouzení zvolen konzervativní přístup. Byl vybrán nejnepříznivější případ s hodnotou  

RMR 60, tedy parametry z geologicko – průzkumného vrtu ČSM 1286/06.  Ve výpočtu  

je počítáno s koeficientem bezpečnosti 2,25. Tento koeficient byl stanoven s ohledem  

na realizované  návrhy samostatné svorníkové výztuže v sousedních důlních dílech [5]. 

 

5.3.1. Vstupní údaje do výpočtového programu ANKER 

§ Tvar a rozměry důlního díla- obdélník, šířka 5,5 m, výška 4,0 m, 

§ Efektivní hloubka pod povrchem- 1133 m 

§ Geologická stavba a pevnosti vrstev nadložních hornin (Tab. 6) 

§ Geomechanický koeficient RMR- 60 

§ Objemová tíha hornin- 25 kN/m3 

§ Koeficient bezpečnosti- 2,25 

§ Mocnost sloje- 3,5 m 

§ Pevnost uhlí- 20 MPa 
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5.3.2 Výběr typu svorníků 

 

§ do stropu díla 

 ocelový svorník- typ APB – 1– K, lepený 

únosnost na mezi kluzu 250 kN 

závit M24 

 

§ do boků díla sklolaminátový svorník– typ FIB 24/BO, lepený 

 výpočtová pevnost 145 kN 

 

 

5.3.3 Výpočet parametrů svorníkové výztuže v programu ANKER 

 

§ Výpočet délky svorníku ve stropu důlního díla [8] 

 

 Výpočet je založený na základě velikosti zóny rozvolnění, která vzniká v okolí 

důlního díla. Základní algoritmus pro výpočet délky svorníku ve stropu díla je vyjádřen 

rovnicí: 

 

	   	   	   	  

	  

kde: l - délka svorníku [m] 

 A - šířka důlního díla [m]; 5,5 m 

 α - koeficient snížení konvergence vlivem použití svorníků; 0,1 

 Hef - efektivní hloubka pod povrchem  [m]; 1133 m 

 q - odpor výztuže (v případě použití i podpěrné výztuže) [MPa]; 0 MPa 

 σR - redukovaná pevnost nadložních hornin do vzdálenosti 2 x A m nad stropem 

    sloje [Mpa]; 64,02 MPa 

 

6,0

45
5,1

6,0 1085,2
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
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ef qH

eAl σα (14) 
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 Se vstupními parametry, uvedenými na začátku kapitoly, vypočtená délka svorníku  

ve stropu pro porubní chodbu 331 229 činí 2,63 m včetně manipulační délky 0,1 m.  

Na základě tohoto výpočtu byla délka svorníku ve stropu porubní chodby 331 229 

upravena na hodnotu 2,7 m.  

 

§ Výpočet zatížení svorníkové výztuže ve stropu důlního díla [8] 

  

 Výpočet vychází z hodnoty geomechanického koeficientu RMR, rozměrů důlního 

díla a objemové hmotnosti nadložních hornin. Základní algoritmus výpočtu zatížení 

svorníkové výztuže je vyjádřen rovnicí: 

	   	   	   	   	  	  	  	  	  

	   	   	   	   	  	  	  	  	  	   	  

	  

kde: qs - zatížení svorníkové výztuže z 1 m2 stropu díla [kN/m2] 

 f(Hef) - funkce vyjadřující vliv hloubky pod povrchem; 2,8325 

 RMR - geomechanický koeficient; 60 

 Hef - efektivní hloubka pod povrchem [m], 1133 m 

 A - šířka důlního díla [m]; 5,5 m 

  γ - objemová tíha vrstev hornin v nadloží důlního díla (vážený průměr) [kN/m3] 

 kb - koeficient bezpečnosti; 2,25 

 

Funkce vyjadřující vliv hloubky pod povrchem se vypočte dle tohoto vztahu: 

	  

	   	   	   	  	  
	  

 Výpočtené zatížení svorníkové výztuže z 1 m2 stropu porubní chodby s koeficientem 

bezpečnosti 2,25 činí 350,52 kN/m2. 

 

 

( ) befs kARMRHfq ⋅⋅⋅
−

⋅= γ
100

100

( ) ( )[ ]4000025,01 −⋅+= efef HHf  (16) 

(15) 
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§ Výpočet počtu svorníků v jedné řadě ve stropu důlního díla [8] 

 Výpočet vychází ze zatížení připadajícího na 1 m2 stropu důlního díla, únosnosti 

jednoho svorníku, šířky důlního díla a předpokladu vzdálenosti řad 1 m. Výpočet  

lze vyjádřit následující rovnicí:  

	   	   	   	   	   	   	    

  

 kde: n - počet svorníků v jedné řadě na šířku důlního díla A a vzdálenost řad 1 m 

  qs - zatížení připadající na 1 m2 stropu důlního díla [kN/m2]; 350,52 kN/m2 

  u1 - únosnost jednoho svorníku [kN]; 250 kN 

  A - šířka důlního díla [m], 5,5 m 

 

 Dle výpočtu připadá na 1 m2 1,40 svorníků. Pro zajištění stropu je tedy nutné 

nainstalovat 8 svorníků. 

 

Svorníky budou v jedné řadě rozmístěny následovně: 

Krajní svorníky budou od boku porubní chodby 331 229 vzdáleny 0,3 m. Rozestupy 

ostatních svorníků mezi sebou a mezi krajními svorníky budou 0,7 m. 

 

§ Výpočet délky svorníku v boku důlního díla [8] 

 Výpočet je založen na stanovení vzdálenosti zóny porušení od boku důlního díla. 

Vychází z mocnosti uhelné sloje a úhlu vnitřního tření uhlí. Výpočet lze vyjádřit 

následující rovnicí:	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  

	   	   	   	   	   	    

kde: lb - hloubka zóny porušení od boku důlního díla [m] 

 h - mocnost uhelné sloje [m]; 3,5 m 

 φ - úhel vnitřního tření uhlí [o], 63,43o 

A
u
qn sv ⋅=
1
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45 φtghlb
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(18) 
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úhel vnitřního tření úhlí vyplývá z tohoto vztahu: 

    	  

 

kde: φ - úhel vnitřního tření uhlí [o] 

 σR - redukovaná pevnost vrstev hornin v boku díla [MPa]; 64,02 MPa 

  

 Úhel vnitřního tření uhlí je 63,43o . 

 

 S výše uvedenými vstupními parametry byla pro bok porubní chodby  stanovena 

délka svorníku 1,93 m včetně manipulační délky 0,1 m. Na základě tohoto výpočtu  

byla délka svorníku v boku porubní chodby 331 229 upravena na hodnotu 2,0 m. 

 

§ Výška rozvolněné zóny nad stropem důlního díla [8] 

 

 Výpočet výchází z šířky důlního díla, mocnosti uhelné sloje a úhlu vnitřního tření 

uhlí. Výpočet lze vyjádřit následující rovnicí: 

 

	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	    

 

kde: b - výška rozvolněné zóny nad stropem důlního díla [m] 

 A - šířka důlního díla [m]; 5,5 m 

 h - mocnost uhelné sloje [m]; 3,5 m 

 φ - úhel vnitřního tření uhlí [o]; 63,43o 

 

 Na základě tohoto výpočtu a výše uvedených vstupních parametrů činí výška 

rozvolněné zóny nad stropem porubní chodby 331 229 2,27 m. 
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§ Výpočet zatížení svorníkové výztuže v boku díla [8] 

  

 Do výpočtu vstupuje celková objemová tíha hornin v boku (vážený průměr), mocnost 

uhelné sloje, výška rozvolněné zóny nad stropem důlního díla a koeficient bezpečnosti.  

Výpočet je vyjádřen touto rovnicí: 

 

                            	  

 

kde: qb - zatížení svorníkové výztuže z 1 m2 boku důlního díla 

γ - objemová tíha  vrstev hornin v boku díla (vážený průměr) [kN/m3]; 21 kN/m2 

 h - mocnost uhelné sloje; 3,5 m 

 b - výška rozvolněné zóny nad stropem důlního díla; 2,27 m 

 φ - úhel vnitřního tření uhlí [o]; 63,43o 

 kb - koeficient bezpečnosti; 2,25 

 

 Vypočtené zatížení svorníkové výztuže z 1 m2 stropu porubní chodby s koeficientem 

bezpečnosti 2,25 činí 15,21 kN/m2. 

 

§ Výpočet počtu svorníků v jedné řadě v boku důlního díla [8] 

 Výpočet vychází ze zatížení připadajícího na 1 m2 boku důlního díla, únosnosti 

jednoho svorníku, mocnosti sloje a předpokladu vzdálenosti řad 1 m. Výpočet lze vyjádřit 

následující rovnicí: 

	   	   	   	   	   	   	    

 kde: n - počet svorníků v jedné řadě na šířku důlního díla A a vzdálenost řad 1 m 

  qb - zatížení připadající na 1 m2 boku důlního díla [kN/m2]; 13,03 kN/m2 

  u1 - únosnost jednoho svorníku [kN]; 145 kN 

  h - mocnost uhelné sloje [m] 

( ) bb ktgbhq ⋅⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ −⋅+⋅=
2

452 φ
γ

h
u
qn b ⋅=
1

(21) 

(22) 
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 Dle výpočtu připadá na 1 m2 0,1 svorníků. Pro zajištění boku je tedy nutné 

nainstalovat 2 svorníky. Na základě zkušeností se zajišťování důlních děl pomocí 

samostatné svorníkové výztuže na Dole ČSM budou v každém boku naistalovány  

3 svorníky [19].  

	   	   	  
   Výše uvedené algoritmy, na jejichž základě byly stanoveny parametry svorníkové 

výztuže porubní chodby 331 229, jsou součástí programu ANKER [8]. Výstupní hodnoty  

a parametry vypočtené programem ANKER jsou součástí přílohy 6. 
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5.3.4 Přehled navržených parametrů svorníkové výztuže pro porubní chodbu 331 229 

 

SVORNÍKOVÁ VÝZTUŽ PRO PORUBNÍ CHODBU 331 229 
        Strop Boky 
Typ svorníku  materiál   ocel sklolaminát 
  

 
 obchodní označení APB-1-k FIB 24/BO 

  
 

 únosnost [kN] 250 145 
  

 
 průměr [mm] 21,7 24 

     kotvení   lepený lepený 
Délka svorníku   [m] 2,70 2,00 
Délka vývrtu   [m] 2,60 1,90 
Počet svorníků v řadě   8 3 v každém boku 

Vzdálenost řad   [m] 1,0 1,0 
Vzdálenost svorníků v řadě [m] 0,7 1,0 
Situování svorníků od boku [m] 0,3 - 
  

 
od stropu sloje [m] - max. 1,0 m 

    od počvy sloje [m] - max. 1,0 m 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 11 Parametry svorníkové výztuže 

	  

	  

tab. 10 Vyhodnocení koeficientu RQD a pruměrné délky kusů vrtných jader jednotlivých vrtů 
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5.3.5. Výběr lepicích ampulí LOKSET a výpočet jejich spotřeby 

 K ukotvení výztuže pomocí lepících ampulí LOKSET je třeba dodržet několik zásad 

při jejich výběru a aplikaci [11]: 

- doporučená velikost mezikruží svorníku a ampule se při průměru vývrtu  25 - 32 mm 

pohybuje mezi 2 – 4 mm, 

- zvolený průměr lepící ampule má být jen o něco menší než průměr vývrtu, 

- při instalaci svorníku lepeného po celé délce, musí být celková délka sloupce ampulí 

(celkový objem lepící hmoty) stanoven tak, aby po správné instalaci svorníku  

(jeho upnutí) došlo k vystoupení pryskyřice z vývrtu; pro dodržení této zásady  

se doporučuje pro instalaci v neporušených skalních horninách počítat s rezervou 5%, 

v horninách porušených s rezervou 10 – 15 %. 

Výpočet potřebného objemu lepící hmoty a návrh lepících ampulí LOKSET  

pro svorníky zajišťující strop porubní chodby: 

 

Výpočet potřebného objemu lepících ampulí 
prvek parametr   [cm] objem [cm3] 

vývrt průměr  
 

2,80 
1601 

  délka   260 
kotevní tyč průměr   2,17 

962 
  délka   260 
rozdíl       639 
potřebný objem + rezerva 5%   671 
  

   
  

Návrh lepících ampulí LOKSET 
typ parametry    počet objem [cm3] 

HS Fast 1-30 l= 450 mm, Ø24 mm 1 154 
HS Slow 1-180 l= 600 mm, Ø24 mm 2 542 

celkový objem       696 
 

 

 

 

Tab. 12 Návrh lepících ampulí LOKSET pro svorníky zajišťující strop díla 

	  

	  

tab. 10 Vyhodnocení koeficientu RQD a pruměrné délky kusů vrtných jader jednotlivých vrtů 
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Výpočet potřebného objemu lepící hmoty a návrh lepících ampulí LOKSET  

pro svorníky zajišťující boky porubní chodby: 

 

Výpočet potřebného objemu lepících ampulí 
prvek parametr   [cm] objem [cm3] 

vývrt průměr  
 

2,8 
1170 

  délka   190 
kotevní tyč průměr   2,4 

860 
  délka   190 

rozdíl       310 
potřebný objem + rezerva 10%   341 
  

   
  

Návrh lepících ampulí LOKSET 
typ parametry    počet objem [cm3] 

HS Slow 1-180 l= 800 mm, Ø24 mm 1 362 

celkový objem       362 
 

 

5.4. Důlně- stavební řešení výztuže a technický popis výztužních prvků 

 Ke všem komponentům samostatné svorníkové výztuže jsou vydány certifikáty  

a prohlášení o shodě ve smyslu [16] a tak lze veškerý níže uvedený materiál,  

který bude použit pro vyztužení porubní chodby 331 229, považovat za „materiál 

schváleného typu“. 

 K vyztužování stropu porubní chodby 331 229 je navrženo 8 ks ocelových svorníků 

typu APB-1-k o délce 2700 mm. 7 ks svorníků bude zajišťovat strop přes ocelovou pásovou 

stropnici délky 4500 mm. Tato pásová stropnice bude opatřena eliptickými otvory o průměru 

85 x 60 mm. Otvory budou od konců pásnice vzdáleny 150 mm a vzdálenost  

mezi jednotlivými otvory bude 700 mm, tak aby byly zachovány projektované rozestupy 

jednotlivých svorníků v řadě. Takto bude strop zajištěn od levého boku porubní chodby 

(myšleno ve směru ražby). Poslední osmý svorník bude mimo pásovou stropnici  

a bude zajišťovat strop u pravého boku porubní chodby (myšleno ve směru ražby).  

Na pásovou stropnici bude osazena podložka, na ni kónická podložka a svorník bude dotažen 

maticí. Vzdálenost mezi jednotlivými řadami bude 1000 mm.  

Tab. 13 Návrh lepících ampulí LOKSET pro svorníky zajišťující bok díla 

	  

	  

tab. 10 Vyhodnocení koeficientu RQD a pruměrné délky kusů vrtných jader jednotlivých vrtů 
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Svorník APB– 1– k o průměru 21,7 mm se závitem M24 a únosnosti na mezi kluzu 250 kN 

v oblasti závitu bude umístěn ve vývrtu o průměru 27 mm (průměr vrtací korunky),  

resp. 28 mm (skutečný průměr vývrtu) a délce 2600 mm. Zalepená část svorníku tedy bude 

2600 mm a vyčnívajicí část svorníku se závitem bude 100 mm.  

 Spojení svorníku s masivem budou zajišťovat lepicí ampule LOKSET [11]. Svorníky 

budou lepené po celé své délce. Do stropu jsou navrženy ampule LOKSET, a to 1 kus typ  

HS Fast 1–30 o délce 450 mm a průměru 24 mm a dva kusy typ HS Slow 1–180 o délce  

600 mm a průměru 24 mm. Ampule budou do vrtu umístěny v tomto pořadí ode dna k ústí 

vývrtu– nejdříve ampule LOKSET HS Fast a pak ampule LOKSET HS Slow. 

 Porubní chodba 331 229 bude pažena ocelovou svařovanou mřížovinou typ MIDO. 

Velikost ok bude 100 x 100 mm, průměr drátů 6 mm a rozměr sítě 1000 x 2800 mm. 

Mřížovina bude ke stropu uchycena pásovou stropnicí. V případě, že nebude z důvodu 

nerovnosti možné instalovat pásovou stropnici, bude ocelová mřížovina přichycena pomocí 

ocelových bodových stropnic a tvarovaných ocelových podložek. 

 Boky porubní chodby 331 229 budou vyztužovány 3 kusy sklolaminátových svorníků 

typu FIB 24/BO délky 2000 mm v každém boku porubní chodby. Tyto svorníky budou 

instalovány do vývrtu o délce 1900 mm a lepené po celé své délce pomocí pryskyřice 

LOKSET HSS 1-180 délky 800 mm a průměru 24 mm. Svorníky budou zajištěny po osazení 

ocelové mřížoviny, plastových klenutých podložek typ FR 200 WEB (průměr 200 mm)  

a pomocí plastových matek. Matky budou opatřeny střižnými koncovkami,  

které jsou součástí svorníků. Vzdálenost svorníků od počvy a stropu porubní chodby  

bude maximálně 1000 mm. 

Boky porubní chodby 331 222 budou paženy ocelovou svařovanou mřížovinou  

typ MIDO. Velikost ok bude 100 x 100 mm, průměr drátů 5 mm a rozměr sítě  

1100 x 2000 mm. Mřížovina bude k bokům porubní chodby ukotvena přes instalované 

svorníky. 

V úsecích porubní chodby 331 229, kde se projeví zvýšené tlaky, dojde k zesílení 

navržené samostatné svorníkové výztuže následujícím způsobem. Do stropu  

budou mezi pravidelné řady svorníků umístěny další svorníky o stejné délce 2600 mm,  

které budou situovány šachovitě. Uhelné boky porubní chodby budu zesíleny svorníky délky 

2000 mm (resp. 3500 mm) situovány šachovitě mezi pravidelné řady svorníků. O tomto 
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zesílení bude rozhodnuto na základě kontroly svorníkové výztuže geotechnickým 

monitoringem- měření na extenzometrech.  

Po vyražení zabírky nesmí být nezajištěný úsek porubní chodby větší než 1,3 m 

(měřeno od konce posledního stropního síta). V případě, že bude strop nebo boky porubní 

chodby nestabilní (dojde k vypadávání nadloží, objeví se praskliny, tektonické porušení, 

přítoky vody) je nutné zkrátit zabírku, příp. změnit technologii vyztužování. 

Přechod úseku porubní chodby z ocelové obloukové výztuže OO-O-18  

(TH 29/0,5m) do úseku vyztuženého samostatnou svorníkovou výztuží musí být vyřešen 

v souladu s bodem 6.2. Instrukce [9]. Přechod bude řešen úsekem o délce minimálně 5,5 m, 

ve kterém budou užity oba typy výztuží– tedy ocelová oblouková výztuž i svorníková výztuž. 

Dopravu materiálu a strojního zařízení bude na porubní chodbě 331 229 zajišťovat 

závěsná dráha ZD– 24C. Tato dráha bude zavěšena na pramencových svornících  

typu REFLEX délky 2700 mm (vývrt délky 2600 mm), které budou lepené u kořene (bodově 

kotvené). Svorníky budou k hornině přilepeny pomalutuhnoucí pryskyřicí  

LOKSET HSS 1-180 ampule o délce 800 mm a průměru 24 mm. Jednotlivé nosníky dráhy 

ZD– 24C budou zavěšeny na svorníky pomocí svorníkových závěsů 70/M 24. Rozteč 

pramencových svorníků bude odpovídat délce nosníku dráhy ZD-24C, tedy 2,0 m. Bočně 

bude dopravní dráha ZD-24C stabilizována pomocí bočního kotvení typu Speciál 2 Ekomont 

s roztečí max. 30 m po celé délce porubní chodby 331 229. Táhla bočního kotvení budou 

ukotveny ke stropu pomocí ocelových svorníků APB–1–k o délce 1500 mm. 

V porubní chodbě 331 229 bude dále instalována technologická závěsná dopravní 

dráha ZD– 24C, která bude sloužit pro zavěšení mezidopravníku razícího kombajnu.  

Tato závěsná dráha bude kotvena způsobem, jaký byl popsán v předchozím odstavci.  

Potrubí, kabely, lutny a další výstroj porubní chodby 331 229 bude zavěšena  

na výztužné svorníky přes závěsná oka M24/10, případně na podložky nebo mřížovinu 

v blízkosti svorníku za předpokladu, že svorníky nebudou přitěžovat více než 10 kN. Při 

nesplnění této podmínky je nutné výstroj zavěsit na technologické svorníky. 

 

 

 



43	  
	  

5.5. Seznam materiálu pro vyztužení 1 m porubní chodby 

 Seznam obsahuje soupis materiálu pro vyztužení 1 m porubní chodby 331 229   

za standartních podmínek. Soupis materiálu pro ukotvení závěsně dráhy obsahuje prvky  

pro  uchycení 1 závěsu, tedy dráhy o délce 2,0 m. 

§ Strop 

- ocelový svorník APB–1–k 8 ks 

- matice ocelová  8 ks 

- tvarovaná ocelová podložka  8 ks 

- sférická podložka  8 ks 

- svařovaná ocelová mřížovina  2 ks 

- ampule LOKSET -  HS Fast 1-30  450 mm  8 ks 

  HS Slow 1-180 600 mm  16 ks 

 

§ Boky 

- sklolaminátový svorník FIB 24/BO  2 x 3 ks 

- matice plastová   2 x 3 ks 

- klenutá plastová podložka  2 x 3 ks 

- svařovaná ocelová mřížovina  2 x 2 ks 

- ampule LOKSET -  HS Slow 1-180 800 mm  2 x 3 ks 

 

§ Závěsná dráha ZD- 24C 

- svorník pramencový REFLEX   1 ks 

- ampule LOKSET- HS Slow 1-180 800 mm  1 ks 
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6. GEOTECHNICKÝ MONITORING 

Geotechnický monitoring slouží ke kontrole činnosti svorníkové výztuže  

a monitorování stavu ražené porubní chodby. Podává nám informace o chování horninového 

masivu, případně o systému horninový masiv – konstrukce (v tomto případě horninový  

masiv – svorníková výztuž). Umožňuje nám objektivně stanovit změny probíhající 

v horninovém prostředí vlivem provádění ražby podzemního díla, prognózu budoucího 

chování podzemní konstrukce a tím minimalizovat vznik případné havárie. Geotechnický 

monitoring je zpětnou vazbou, kterou ověřujeme předpoklady zavedené do projektu  

a na základě které upravujeme projekt výstavby podzemního díla (ražby porubní chodby).  

Navržená svorníková výztuž a stav porubní chodby 331 229 bude kontrolován  

a posuzován na základě níže uvedených metod geotechnického monitoringu. 

 

6.1. Kontrola pevnosti ukotvení svorníkové výztuže 

 Pravidla pro kontrolu ukotvení svorníkové výztuže jsou uvedeny  

v bodě 7.1. Instrukce [9]. Pevnost ukotvení svorníkové výztuže musí být provedena 

minimálně u 3% svorníků instalovaných ve stropě porubní chodby 331 229. Náhodně 

vybrané svorníky ve vzdálenosti maximálně 15 m za postupující čelbou se vystaví tahové 

zkoušce. Tahová zkouška se provede pomocí hydraulického tahoměru TORO-2.  

Za dostatečně únosný svorník (nedojde k jeho vytržení nebo vysunutí) se považuje ten, který 

odolá tahové síle minimálně 80 kN. Svorníky, které prošly tahovou zkouškou, se označí 

žlutou barvou, aby byly identifikovatelné. 

 Nevyhoví-li svorník zkoušce v tahu, je nutné této zkoušce vystavit dva sousední 

svorníky. Když v jedné řadě nevyhoví dva a více  svorníků musí být ražba zastavena a 

přivolána zodpovědná osoba, která rozhodne o dalším postupu. Na základě vyhodnocení 

dané situace dojde k těmto opatřením v následujícím pořadí [5]: 

§ V úseku vymezeném nepříznivými výsledky tahových zkoušek budou instalovány 

další svorníky stejné nebo větší délky (pramencové svorníky typu Flexiblot délky 

5000 mm pramencové svorníky IRB-4/B délky 4000 mm až 6000 mm ) mezi 

stávající řady, a/nebo bude samostatná svorníková výztuž zesílena výztuží 

podpěrnou (dveřejová výztuž sestávající ze stropních TH rovin a dřevěných stojek). 
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§ Bude zkrácena zabírka na < 1,3m a/nebo bude zvýšena hustota budování 

svorníkové výztuže zmenšením vzdálenosti řad na < 1m a/nebo budou použity delší 

svorníky, a/nebo podpěrná výztuž na čelbě (viz předcházející bod). 

 

Tahová kontrola pramencových svorníků pro závěsnou dráhu ZD-24C (dopravní i 

technologické) musí být provedena na každém z nich. Za dostatečně únosný svorník (nedojde 

k jeho vytržení nebo vysunutí) se považuje ten, který odolá tahové síle 120 kN. Nevyhoví-li 

některý svorník, musí být nahrazen novým a opětovně odzkoušen. Kontrola pramencových 

svorníků musí být provedena před instalací závěsně dráhy ZD-24C. 

 

 Výsledky kontrol svorníkové výztuže musí být zaznamenány do formuláře, který je 

součásti knihy kontrol svorníkové výztuže porubní chodby 331 229. 

 

 

 

 
 

 

 

Obr. 7 Hydraulický tahoměr TORO-2 

	  

	  

tab. 10 Vyhodnocení koeficientu RQD a pruměrné délky kusů vrtných jader jednotlivých vrtů 

	  

Hydraulický válec s pístnicí 

ruční hydraulický agregát 

manometr 
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6.2. Extenzometrická měření 

 Extenzometrická měření se provádějí pro sledování rozsazování nadložních vrstev. 

Tím získáme informace o účinnosti svorníkové výztuže a stabilitě porubní chodby 331 229.  

Pro měření budou ve stropě porubní chodby 331 229 osazeny dvouúrovňové 

extenzometry typu TTW 01 (obr. 8). Tyto extenzometry budou umístěny každých 20 m  

co nejblíže středu porubní chodby 331 229. Způsob měření bude dvouúrovňový. První 

úroveň bude vystihovat nadloží porubní chodby do vzdálenosti 2600 mm. Druhá úroveň bude 

vystihovat nadloží porubní chodby do vzdálenosti 5000 m. 

První extenzometr bude instalován ve stropě porubní chodby 331 229 ve vzdálenosti 

maximálně 5 m od začátku instalace samostatné svorníkové výztuže. Další extenzometry 

budou instalovány ve vzájemných rozestupech 20 m. Pro osazení extenzometrů se ve stropě 

porubní chodby provedou vrty o délce 5000 mm a průměru 32 – 35 mm (dle typu 

extenzometru). 

Každý extenzometr musí být viditelně označen tabulkou, na které bude uveden typ 

extenzometru, datum a čas instalace extenzometru, výškou ukotvení jednotlivých stupnic  

a jméno osoby, která extenzometr instalovala.  

Nadloží v úsecích porubní chodby 331 229, kde budou osazeny pramencové svorníky 

Flexibolt (IRB–4/B), bude monitorováno pomocí tříúrovňového extenzometru typu TTW 07. 

Jednotlivé úrovně extenzometru budou vystihovat nadloží porubní chodby do vzdálenosti 

2600 mm– stupnice A, do vzdálenosti 4800 mm (příp. 5800 mm)– stupnice B  

a do vzdálenosti 7000 mm- stupnice C. Tento extenzometr bude instalován do vrtu  

o průměru 32 – 35 mm (dle typu extenzometru). 

Kontroly extenzometrů [5] 

§ Na každé směně provede kontrolu všech instalovaných extenzometrů směnový 

technik způsobem „dle barvy“, výsledky zapíše do formuláře a ten odevzdá na místo 

k tomu určené. Při kontrole se zaznamenává barva stupnice nebo její viditelná část 

(např. ½ zelené). Pověřená osoba pak provede 1 x za 24 hodin vyhodnocení odečtů. 

§ 1 x za týden provede pověřená osoba na extenzometrech detailní odečet  

v milimetrech a zaznamená je do knihy kontrol svorníkové výztuže,  
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včetně případných opatření, která byla přijatá. Měření se provádějí od referenční 

značky pro každou stupnicí. Referenční značka pro stupnici A je spodní část trubice 

vyčnívající z odkapávací misky. Referenční značka pro stupnici B je spodní část 

stupnice A. U tříúrovňového extenzometru je pro stupnici C spodní část stupnice B. 

Jednotlivé dílky na stupnici označují celé centimetry a dále se dělí na milimetry.  

 Dle Instrukce [9] je kritickou hodnotou rozsazování nadložních vrstev pro každou 

úroveň 2% jejich délky. Tedy pro stupnici A (měření ve vzdálenosti 0 – 2600 mm nad 

stropem) je kritickou hodnotou 42 mm, pro stupnici B (měření ve vzdálenosti 0–5000, 

 příp. 0 – 4800 mm, resp. 0 – 5800 mm nad stropem) je kritickou hodnotou 100 mm (příp. 96 

mm, resp. 116 mm) a u tříúrovňového extenzometru pro stupnici C (měření ve vzdálenosti  

0 – 7000 mm) je kritickou hodnotou 140 mm. 

S ohledem na vyšší bezpečnost je stanovena jako kritická hodnota rozsazování 

nadložních vrstev 25 mm pro obě úrovně dvouúrovňových extenzometrů. Pro dosažení 

varovného stavu stačí zjištění kritické hodnoty na jedné stupnici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 8 Dvouúrovňový extenzometr 

	  

	  

tab. 10 Vyhodnocení koeficientu RQD a pruměrné délky kusů vrtných jader jednotlivých vrtů 
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Rozdělení stupnice extenzometru  

Zelená barva rozsazení 0 – 25 mm 

Žlutá barva rozsazení 25 – 50 mm 

Červená barva rozsazení > 50 mm 

Přijatá opatření [5] 

Zelená barva Není potřeba přijmout žádná opatření. 

Žlutá barva  je nutné lokalizovat vzdálenost rozsazovaní vrstev od stropu porubní 

chodby. Dochází-li k rozsazování nadložních vrstev na konci svorníku 

(2600 mm od stropu porubní chodby), je nutné k vyztužování použít delší 

svorníky (pramencový svorník Flexibolt délky 5000 mm nebo pramencový 

svorník IRB– 4/B délky 4000 mm až 6000 mm). Dochází-li k rozsazování 

nadložních vrstev ve vzdálenosti 0 – 2600 mm (stupnice A) nad stropem 

porubní chodby, je nutné zvýšit hustotu budování svorníků APB–1–k délky 

2600 mm. Dosažení žluté barvy na stupnici extenzometru musí  

být neprodleně oznámeno odpovědné osobě.  

Červená barva Je nutné neprodleně odvolat zaměstnance a zakázat vstup do této oblasti. 

Tuto skutečnost nahlásit na inspekční službu nebo centrální řídící stanoviště 

(dispečink). Tento stav musí být neprodleně posouzen a musí být použita 

vhodná doplňující výztuž, případně podpěrná výztuž. 

 Dojde-li k překročení kritických hodnot rozsazování nadložních vrstev nebo dojde-li 

během ražby k výrazným negativním kvalitativním změnám geologického prostředí 

(tektonická porucha, přítoky vody, rozrušenost nadloží, měkké vrstvy) bude ražba zastavena 

a přivolaná odpovědná osoba. Ta rozhodne po posouzení výsledků měření a situace  

o změnách v dalším postupu vyztužování v tomto pořadí [5]: 

§ V úseku vymezeném nepříznivými výsledky tahových zkoušek budou instalovány 

další svorníky stejné nebo větší délky (pramencové svorníky typu Flexiblot délky 

5000 mm pramencové svorníky IRB-4/B délky 4000 mm až 6000 mm)  

mezi stávající řady, a/nebo bude samostatná svorníková výztuž zesílena výztuží 

podpěrnou (dveřejová výztuž sestávající ze stropních TH rovin a dřevěných stojek). 
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§ Bude zkrácena zabírka na < 1,3m a/nebo bude zvýšena hustota budování 

svorníkové výztuže zmenšením vzdálenosti řad na < 1m, a/nebo budou použity delší 

svorníky a/nebo podpěrná výztuž na čelbě (viz předcházející bod). 

 

V případě nestability boků důlního díla dojde ke zhuštění svorníků FIB 24/BO délky  

2000 mm a/nebo budou doplněny svorníky FIB 24/BO délky 3500 mm. 

 

 

6.3. Měření svislé a vodorovné konvergence 

 Měřením svislé a vodorovné konvergence sledujeme postup deformace porubní 

chodby v celé délce její životnosti.  

 Měření svislé a vodorovné konvergence bude prováděno mezi skupinami měřících 

bodů ve stropě, bocích a počvě porubní chodby. Skupiny měřících bodů budou mezi sebou 

vzdáleny 20 m– budou stabilizovány v místech geomechanických stanic (extenzometrů). 

Měření svislé konvergence bude probíhat mezi bodem na odkapávací misce extenzometru 

(bude označen žlutou barvou) a sklolaminátovým svorníkem délky 1000 mm zalepeným 

v počvě porubní chodby. Měření vodorovné konvergence bude probíhat mezi označenými 

konci dvou protilehlých sklolaminátových svorníků v bocích díla. Schémata měřících bodů 

jsou znázorněny ve výkresu č. 04. 

 

Provádění měření svislé a vodorovné konvergence 

 1 x za týden provede pověřená osoba detailní odečet v milimetrech mezi měřícími 

body ve všech skupinách. Záznam měření se zaznamená do knihy kontrol svorníkové 

výztuže, včetně případných opatření, která byla přijatá. 

 Každé měření konvergence bude ihned vyhodnoceno. Kritickou hodnotou je 10 % 

odpovídajícího rozměru porubní chodby 331 229. Tedy pro svislou konvergenci 400 mm  

a pro vodorovnou konvergenci 550 mm.  

  Při překročení kritických hodnot konvergence bude ražba porubní chodby 331 229 

zastavena a přivolána odpovědná osoba. Ta rozhodne na základě výsledků měření a situace  

o dalším postupu v tomto pořadí [5]: 
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§ Zhuštění svorníkové výztuže doplňujícími svorníky mezi stávající řady 

(šachovnicové uspořádání), po případné přibírce nahrazení původních svorníků 

novými, v původním provedení, případně delšími. 

§ Náhrada samostatné svorníkové výztuže výztuží podpěrnou.  
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7. ZÁVĚR 
 

 V této diplomové práci byl zpracován projekt samostatné svorníkové výztuže  

pro zajištění porubní chodby 331 229 ve sloji 33a (608) ve 2.a kře na závodě Sever  

Dolu ČSM.  Porubní chodba 331 229 bude sloužit jako přípravné důlní dílo  

pro porub 331 209, kterým se uzavře těžba ze sloje 33a (608) z oblasti 2.a kry dobývacího 

prostoru Dolu ČSM. Zájmová oblast byla pro potřeby projektu geologicky popsána, 

geomechanicky vyhodnocena a geotechnicky posouzena.  

 

Geologická stavba masivu v trase ražby porubní chodby 331 229 a jejím okolí  

byla sestavena na základě vyhodnocení vrstevného sledu ve vrtných jádrech  

geologicko – průzkumných vrtů ČSM 99, ČSM 1225/02, ČSM 1226/02, ČSM 1286/06  

a ČSM 1302/09. V nadloží sloje 33a (608) se nacházejí především pískovce vytvářející 

mocné lavice.  Pískovcové lavice jsou doplněny vrstvami slepenců, příp. prachovců. Tyto 

kompetentní horniny vytvářejí riziko vzniku důlního otřesu.  Proto byl pro zajištění porubní 

chodby 331 229 samostatnou svorníkovou výztuží vybrán pouze úsek nacházející  

se v chráněné oblasti, která vznikne nadrubáním sloje 33a (608) blízkou slojí, resp. 

vydobytím sloje 32 (626). Úsek byl zařazen do 1. stupně nebezpečí otřesu. Tím je splněna 

podmínka bodu 3.2.f) Instrukce [9]. 

 

Na základě geomechanického vyhodnocení a geotechnického posouzení nadloží sloje  

byl stanoven geomechanický koeficient RMR a prostředí bylo charakterizováno II. až III. 

třídou vhodnosti pro svorníkování ve smyslu instrukce [9].  

.  

Výše uvedené skutečnosti a charakteristiky byly vstupními údaji pro výpočetní 

program ANKER [8], pomocí něhož byly vypočteny parametry svorníkové výztuže.  

 

Pro ověření správnosti návrhu svorníkové výztuže a kontrolu stavu porubní chodby 

331 229 během provádění ražby i v době její životnosti byl navržen geotechnický 

monitoring. Ten spočívá v kontrole pevnosti ukotvení svorníků tahovou zkouškou, v měření 

rozsazování nadložních vrstev pomocí extenzometrů a v měření svislé a vodorovné 

konvergence porubní chodby. 
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 Výhodou vyztužování porubních chodeb samostatnou svorníkovou výztuží namísto 

ocelové obloukové výztuže jsou ekonomické úspory a menší fyzická náročnost provádění. 

Dochází k efektivnějšímu využití strojních zařízení a tím ke zrychlení postupu ražby. 

Zvýšené bezpečnosti je dosahováno jak při samotném vyztužování tak i při dopravě 

výztužního materiálu. Nevýhodou samostatné svorníkové výztuže jsou její nároky  

na geologickou stavbu masivu (celistvost horského masivu, přítomnost dostatečně pevných 

hornin, přítoky vody, atd.) a omezení použití v oblastech s nebezpečím vzniku důlních 

otřesů. 

 

 V této diplomové práci byl zpracován projekt samostatné svorníkové výztuže pro 

porubní chodbu 331 229 ve sloji 33a (608) ve 2.a kře na závodě Sever Dolu ČSM.  

Cíl diplomové práce, projekt samostatné svorníkové výztuže pro ražbu porubní chodby 

v podmínkách čs. části hornoslezské uhelné pánve, byl splněn. 
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