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1. Úvod 

1.1.     Historie závodu Lazy 

Před mnoha milióny let vznikla na Karvinsku a Ostravsku rozsáhlá loţiska černého uhlí. 

Obrovské plavuně a přesličky se ukládaly do vrstev, z nichţ se postupem času a vlivem 

velkých tlaků, bez přístupu kyslíku proměnily v černé kvalitní koksovatelné a energetické 

uhlí. 

Karbonské uhlonosné sedimenty z okolí Ostravy a Karvinska patří do rozsáhlé 

hornoslezské černouhelné pánve. Karbonské uloţeniny byly do pánve přinášeny po dobu 

téměř pěti miliónu let říčními toky. Takto vznikl soubor sedimentů, který má mocnost aţ 

několik metrů. 

Dobývací prostor závodu Lazy je situován při jihozápadním okraji karvinské části 

hornoslezské pánve. Výstavba závodu Lazy začala v letech 1890 pod názvem Nová Jáma v 

Orlové Lazích. V roce 1950 byl důl přejmenován na Důl Antonín Zápotocký a v roce 1991 

na Důl Lazy. Propojení 2008 a vznik Dolu Karviná, závodu Lazy. 

Technologie dobývání uhlí je vzhledem k dobývaným mocnostem a geologickým 

podmínkám orientována na vysoký stupeň mechanizace. Pouţívaná dobývací metoda, 

stěnování na řízený zával s vyuţitím dobývacích kombajnů a mechanizované výztuţe. 

Vytěţené surové uhlí se zpracovává v úpravně, kde je technologicky rozčleněná na třídírnu, 

hrubou úpravu a sedimentační nádrţe s haldovým hospodářstvím. 

Hlubinné dobývání zatěţuje ţivotní prostředí, poklesy na povrchu. Na odstranění důlních 

škod, sanace a rekultivace krajiny vytváří závod Lazy potřebné finanční rezervy podle 

ustanovení horního zákona. Ve své bakalářské práci se zabývám dvojím vyuţitím chodeb 

sloje „Natan“ v 9. kře závodu  Lazy. 
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2.   Důlně geologická charakteristika závodu Lazy a oblasti 9. kry [ 3, 5 ]   

      2.1.      Hornoslezská pánev    

             Dobývací prostor závodu Lazy je situován při jihozápadním okraji hornoslezské 

pánve. Hornoslezská černouhelná pánev se řadí svou rozlohou mezi největší černouhelné 

pánve v Evropě. 

            Hlavní část této pánve se rozprostírá na území Polska. České republice náleţí pouze 

malá část hornoslezské pánve, tato část se nazývá Ostravsko-Karvinský revír. Tento 

odlišný vývoj jednotlivých částí pánve byl ovlivněn nestejnou mobilitou krystalických 

bloků. Sedimentace paleozoika začíná uloţením mořských karbonátů ve středním devonu a 

přechází ve spodním karbonu do vývoje středoevropské geosynklinály. Její formování bylo 

ukončeno orogenezí viselského stáří. 

3.1.1. Karbon    

 V OKR  je členěn na dva základní celky - spodní karbon  - neproduktivní 

                                                                     svrchní karbon – produktivní 

2.1.2. Produktivní karbon      

V oblasti závodu Lazy je zastoupen karvinským souvrstvím a s úplným sledem vrstev 

doubravských, sušských, sedlových a ostravským souvrstvím s vrstvami porubskými, 

jakloveckými a hrušovskými. Poslední dvě stratigrafické jednotky byly prozatím zatíţeny 

pouze několika průzkumnými vrty. 

 

2.1.3. Karvinské souvrství 

Sedimenty karvinského souvrství přísluší kontinentální uhlonosné molase. Je dosud nejlépe 

prozkoumanou vrstevní jednotkou. Litograficky můţeme karvinské souvrství rozdělit na 
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dva útvary: - spodní  - silně písečný, vrchní – slabě písečný 

2.1.4. Ostravské souvrství 

Sedimenty ostravského souvrství reprezentují paralitickou uhlonosnou molasu 

spodního namuru. Jejich zoopaleontologické zhodnocení slouţí jako základ 

stratigrafického rozčlenění. Je členěno na vrstvy petřkovické, hrušovské, jaklovecké, 

porubské. 

2.1.5. Terciér 

       Terciér je tvořen převáţně miocénními jíly spodno-bádenského stáří. Písčitá frakce, 

která je soustřeďována do lavin a vrstviček, vytváří několik významných poloh. 

Nejvýznamnější je tzv. spodní a svrchní miocenní obzor. Mocnost vlastních horizontů se 

pohybuje okolo 10 – 20 metrů. V horizontu se střídají vrstvičky písků a pískovců s 

vrstvičkami slínů, přičemţ písčité plochy jsou kolektory vody a plynu. 

Svrchní micenní obzor je faciálně stálý, sledovatelný na velké vzdálenosti. Petrograficky je 

tvořen zpevněným jemnozrným vápnitým pískem aţ pískovcem, často s útrţky uhelné 

hmoty. Svrchní části horizontu vytváří plynonosný obzor. 

2.1.6. Kvartér 

Kvartér je nejmladším útvarem v nadloţí karbonu a tvoří souvislou pokrývku celého území. 

Mocnost kvartérních sedimentů je proměnlivá a v průměru se pohybuje kolem 20 m. 

Kvartérní sedimenty jsou pleistocénního stáří. Zastoupeny jsou sedimenty fluviální, 

glaciofluviální, částečně i glaciální, dále eolické sedimenty vzniklé přemístěním 

předešlých. Nejstarším členem kvarterů jsou fluviální štěrky. Tyto štěrky jsou kolektorem 

spodních vod. V jejich nadloţí jsou lokálně uloţeny glaciální sedimenty, patřící ústupové 

fázi mindelského flaciálu. Vůbec nejmladším kvartérním sedimentem jsou horniny 

holocenního stáří tvořené hlinitými písky a bahnitými usazeninami. 
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2.1. Úložní poměry a tektonika 

    Strukturně tektonická stavba karbonského pohoří je poměrně jednoduchá. Uloţené 

vrstvy jsou porušeny tektonickými zlomy poklesového charakteru. Nejvýznamnější 

poruchy dosahující velikosti desítek metrů dělící dobývací prostor. Středem dobývacího 

prostoru probíhá ve směru severovýchodním aţ jiţním mělká kotlina tzv. Sušské synklinály, 

provázeny na východní straně výrazným plochým sedlem. Přirozenou hranici  leţmých  

vrstev na západní straně dobývacího prostoru tvoří ohyb orlovské vrásy. Vrstvy se uklánějí 

pod úhlem 5°- 10°. 

2.2.    Hydrogeologické poměry             

Závod Lazy patří v OKD k dolům s jednoduchými hydrogeologickými poměry. Zdroje 

přítoků vod do dolu jsou stále stejné, mění se pouze přítoky v závislosti na oblasti a 

intenzitě hornických aktivit. Důvody přítoků vod do důlního pole závodu Lazy jsou 

následující. 

a) akumulace vod v detritu a zvětralinovém plášti karbonu: 

- část detritovému výlomu zabíhajícího do důlního pole závodu Lazy na jihozápadě je 

odvodněn a ochranný bezpečnostní celík (OBC) byl na OBÚ v Ostravě zrušen.                                    

- hornická činnost v důlním poli je realizována v takové vzdálenosti od zvětralého pláště 

karbonu, ţe nelze hovořit o nebezpečí průvalů vod. 

 b) propustné partie v horninách produktivního karbonu 

- přítok z těchto hornin je vázán na propustné partie významných tektonických poruch 

nebo pískovce v jejich okolí, vydatnost nepřekračuje 100l/min. 
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c) akumulace vod v zvodněných stařinách 

 -  polohy stařin jsou zaneseny v důlních mapách a jsou dobře známy 

d) akumulace vod v tělese pevných vrstev 

-  jediný zdroj nebezpečí náhlých přítoků vod 

 Část důlního pole závodu Lazy je zařazena do kategorie s nebezpečím průvalu vod 

 Tato oblast je vymezena ve spodních sušských a částečně i sedlových slojích    

 Na západě je vymezena ohybem orlovské vrásy, na severu ţofínskou poruchou 

2. 4.       Charakteristika a úložní poměry předmětné sloje 

Sloj č. 463 (NATAN) patří stratigraficky k porubským vrstvám ostravského souvrství a je 

součásti loţiska černého uhlí těţeného závodem Lazy. 

Geologický průzkum této části loţiska byl proveden průzkumnými vrty. Navrhovanými 

raţbami bude upřesněn vývoj sloje, velikost a průběh tektonických poruch. 

Předmětné raţby se budou nacházet v hloubce 860 – 1000 m pod povrchem.  

a) Sloj č. 463 - „NATAN“ je tvořena dle profilu vrtů v předmětné ploše jednou uhelnou 

lávkou o mocnosti 0,82 – 1,23 m, ve které se můţe objevit proplástek o mocnosti do 0,2 m 

tvořený jílovcem. 

Plánované raţby můţou přecházet slojové tektoniky o velikosti do 1,0 m. Při raţbě třídy    

č. 63 901 bude přecházena porucha „CERES“ o amplitudě cca 10 m. Úklon sloje v dané 
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oblasti se pohybuje od 7 stupňů do 15 stupňů východně, aţ severovýchodně. 

b) Nadloţí sloje č. 463 - „NATAN“ je místy tvořeno prachovcem o mocnosti do 3 m, jinak 

pískovcem, který dosahuje mocností aţ 12 m. Dále následuje prachovec o mocnosti 0,85 – 

10,5 m a sloj č. 465 o mocnosti cca 0,4 m prachovec o mocnosti do 5 m, pískovec o 

mocnosti cca 35 m. 

Následuje souvrství prachovců a jílovců o mocnosti 40 – 45m s občasným výskytem 

pískovců. V daném souvrství se nacházejí sloje č. 471, 475, 479, 482, o maximální 

mocnosti do 0,7 m, sloj č. 482 aţ 1,1 m. Dále následuje souvrství pískovců o mocnosti     

10 – 22 m a sloj č. 485 - „OTAKAR“. V nadloţí dané sloje se nachází sladkovodní 

horizont (OTAKAR). Nad slojí č. 485 se nachází souvrství, prachovců a jílovců, ve kterém 

se nachází dle místního vývoje sloje č. 486, 487, 488, 489, 490 a sloj č. 491 která je 

nejniţší slojí, ve které probíhaly raţby závodu Lazy. 

Podloţí je většinou tvořeno prachovcem o mocnosti 1,5 – 8,35 m, pískovcem o mocnosti   

0 – 5m, prachovcem nebo jílovcem o mocnosti 2 – 4 m a slojí č. 461 - „ Max“. 

c) V předmětné části loţiska se nevyskytují přírodní léčivé a stolní minerální vody. 

Přirozená aktivita vzorku uhlí, podloţí a nadloţí v předmětné části loţiska je z radiačního 

hlediska nezávadná a splňuje poţadavky vyhlášky č.76/91 Sb. na základě protokolu č. 

04/012-B ze dne 18. 3. 2004 vydaného VÚHŢ   a.s., Dobrá 240. 
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3.     Problematika dvojího využití důlních chodeb [ 1, 2, 6 ]   

      3.1.       Princip plánování a projektování chodeb pro dvojí využití 

Přechod k systému dvojího vyuţití porubních chodeb představuje výraznou změnu 

v dosavadním obvyklém způsobu řešení přípravných a dobývacích prací nejenom 

v rozsahu jedné sloje, ale i zpravidla celé kry. Z toho vyplývá potřeba řešit výběr chodeb 

pro dvojí vyuţití jiţ v době zpracování plánu otvírky, přípravy a dobývání sloje či kry. 

Dodrţení časových vazeb příprav a dobývání má při metodě dvojího vyuţití porubních 

chodeb zcela mimořádnou důleţitost. 

Pro raţbu chodby určené pro dvojí pouţití musí být zpracován technologický projekt podle 

těchto zásad: 

- Při výběru chodeb pro dvojí pouţití musí být zohledněny geologické a hornické 

podmínky, v nichţ bude chodba raţena. Součásti hodnocení musí být rovněţ 

hodnocení klimatických podmínek v dané oblasti a podrobné vyhodnocení míry 

nebezpečí vzniku samovznícení předmětné sloje. Musí být přitom dodrţen jednotný 

postup dle Vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb. § 187 (samovznícení), který je 

novelizován Vyhláškou č. 282/2007  Sb. 

- Chodby, u nichţ se předpokládá dvojí vyuţití, musí být zásadně uţ v době raţení 

vyztuţovány kombinovanou výztuţí (svorníkové a podpěrné ocelové obloukové 

výztuţe) 

- Dále při projektování chodby pro dvojí pouţití je třeba počítat s tím, ţe po 

přechodu porubní fronty, porubu je nutno přistoupit neprodleně ke stavbě 

ochranného ţebra podél chodby. Po vyuhlení sloje se ţebro stává základním 

ochranným prvkem zajišťující stabilitu, tvar a profil důlního díla. Ochranné ţebro 

nejlépe plní svou funkci tehdy, je-li postaveno co nejblíţe k boku díla a tím vytváří 

velice pevný a také stabilní celek. 
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3.2.      Zásady pro výběr porubů a porubních chodeb určených pro dvojí využití 

  -  výběr chodeb pro dvojí pouţití vychází z rozvrţení porubních bloků  v dané sloji nebo 

kře. Chodby určené pro dvojí pouţití jsou ty, kterými jsou odděleny sousední porubní 

bloky. U dříve dobývaného bloku má chodba funkci chodby těţní a u následně dobývaného 

bloku má tatáţ chodba funkci chodby výdušné. 

-  je nutné, aby dobývání sousedních bloků, mezi nimiţ se nachází chodba určená pro dvojí 

vyuţití, probíhalo co moţná za sebou. Velký časový odstup mezi dobývanými bloky, je 

vystaveno zbytečně dlouhým účinkům horských tlaků. 

-  dvojí vyuţití chodeb je moţno realizovat jen ve vhodných geologických podmínkách, 

které jsou dány mocností a úklonem dobývané sloje, kvalitou nadloţních a podloţních 

hornin, geomechanickými vlastnostmi masivu. Za vhodné podmínky se povaţuje: 

Mocnost sloje do 2,5 m, ve velmi příznivých geologických a geomechanických poměrech 

do 3 m. 

Úklon sloje co nejmenší, tedy ploché uloţení sloje (do 22
0
). Větší úklon znamená horší 

podmínky pro uplatňování této technologie. 

Nadloží sloje pokud moţno pevné, nenáchylné k více výlomům, vhodné pro aplikaci 

svorníkové výztuţe. 

Podloží sloje tvořené pevnými horninami tak, aby nedocházelo k bubření počvy 

v  předmětné  chodby. 

Hydrogeologické poměry bez nebo jen s malým zvodněním horského masivu v nadloţí 

sloje. 
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Tektonická porušitelnost zajistit stabilitu příslušných chodeb, zhuštěným budováním 

nebo půlenou kulatinou. 

Nebezpečí vzniku anomálních jevů v kaţdém případě komplikuje, avšak nevylučuje 

dvojí vyuţití chodeb. Vzhledem k omezení této technologie na ploše uloţené sloje je nutno 

uváţit zejména riziko důlních otřesů a riziko průtrţí hornin. 

3.3.       Obecné zásady určené pro dvojí použití chodeb s kombinovanou výztuží. 

 a) v porubních frontách určených pro dvojí pouţití je třeba uplatňovat výrazně vyšší 

poţadavky na únosnost a deformační chování výztuţe těchto chodeb, protoţe musí mít 

zajištěnou takovou úroveň stability, aby při opakovaném působení předporubních tlaků, 

plnili svou funkci. Tuto funkci splňuje kombinovaná výztuţ, sestávající z podpěrné 

ocelové obloukové výztuţe a ze svorníkové výztuţe. 

b) pro stabilizaci sloje (v případě větších úklonů i podloţí sloje) v bocích porubních 

chodeb je nutno pouţít svorníkovou výztuţ. Tato výztuţ uţ musí být realizována na čelbě 

současně s budováním svorníků do stropu díla. 

c) kde to poměry větrání a s tím spojená přístupnost díla dovolí, je na chodbách určených 

pro dvojí pouţití nutno provádět měření a vyhodnocování deformací díla pomocí 

konvergence. 
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4.  Možnosti zvýšení stability důlních chodeb lze zvýšit, těmito způsoby 

svorníkováním – pramencové svorníky IR-4, celozávitové kotevní tyče (CKT), 

svorník s integrovanou lepicí ampulí Quickbolt T 38-25. [ 4 ]   

4.1.     Svorníkování –  pramencové svorníky IR-4 

Ocelové pramencové svorníky IR-4 jsou vyráběny z vysokojakostních patentovaných 

pruţinových ocelových drátů (dle EN 10270). Upínací pouzdro ze zušlechtěné oceli 

zajišťuje přenos vysokých statických i dynamických tahových zatíţení. Aplikované 

pramencové svorníky upravují chování hornin a vrstev na základě principů zpevnění. 

Rozsah zpevnění hornin a vrstev můţe vzhledem k délce pouţitých svorníků překročit i 

několikanásobně výšku podzemního nebo důlního díla, chodby, porubu apod. Důleţitou 

vlastností pramencových svorníků je jejich pruţnost a vysoká průtaţnost. 

 

Obrázek č. 1 
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-  výhody pramencových svorníků IR-4: 

- vzhledem k malému průměru pramencového svorníku do 27 mm vystačí pro jeho 

instalaci příprava vrtu relativně malého průměru ve srovnání s jinými kotvami nebo 

svorníky. 

- délka pramencového svorníku můţe být  aţ 15 m 

- úprava čela pramencového svorníku umoţňuje dokonalé promíchání sloţek lepicích 

ampulí. 

- dotaţení matice na upínacím pouzdru pramencového svorníku umoţní, po zatvrdnutí 

lepicího materiálu ve vrtu, okamţité přenesení částečného předpětí na nosnou podloţku 

nebo pásnici. 

- ohebnost pramenců svorníku umoţňuje jejich svinování do kruhu o průměru cca1,5 m 

coţ pozitivně ovlivňuje jejich manipulovatelnost. 

 - pouţití a zásady kotvení svorníku 

Pramencové svorníky aplikované do horninového masívu upravují chování hornin a vrstev 

na základě principů zpevnění. Systematické rozmísťování svorníků ve vrstevnatých 

horninách omezuje jejich porušování smykem. Instalace pramencových svorníků s jejich 

částečným předpětím umoţňuje zpevnění horninových struktur ještě před jejich 

rozvrstvováním, čímţ je zásadním způsobem ovlivňována stabilita bezprostředního nadloţí 

a podloţí podzemních a důlních děl. 

Pramencové svorníky IR-4E/W se zesílenou konstrukci jsou vhodné k vyuţití i v dolech 

s ohroţením důlními otřesy. Odolávají otřesům dynamickému zatíţení o energii aţ 25kJ. 

Správné upínání kotevních prvků pomocí lepicích ampulí LOKSET a dosaţení maximální 
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účinnost kotvení je podmíněno dodrţením aplikačních zásad. Zvolený průměr lepící 

ampule má být jen o málo menší neţ je průměr kotevního vývrtu. Platí, ţe součet 

průřezových ploch kotevní tyče a lepící ampule musí být větší neţ průřezová plocha 

kotevního vývrtu. Současně musí být dodrţena zásada o optimální velikosti mezikruţí. 

Při aplikaci musí být zajištěno dokonalé promíchání obou sloţek obsaţených v lepící 

ampulí. Promíchání probíhá během rotačního zavádění kotevní tyče (nebo jiného 

stabilizačního prvku).  

Při instalaci prvků lepených po celé své délce, musí být celková délka sloupce ampulí ve 

vývrtu (celkový objem lepících ampulí) stanovena tak, aby po správné instalaci kotevního 

prvku do vývrtu (rozumí se jeho upnutí lepení) došlo k vystoupení pryskyřice z vývrtů. Po 

dodrţení této zásady lze doporučit – pro instalací prvků v neporušených skalních horninách 

uvaţovat s rezervou 5% v horninách porušených pak s rezervou 10 – 15%. 

Do vývrtu se zavádějí ampule vţdy aţ na jeho dno, rozpěrným prvkem (rozpěrkou) 

směrem k ústí vývrtů. V praxi se většinou jednotlivé druhy lepicích ampulí LOKSET 

nekombinují, avšak jejich kombinace je moţná. Příkladem můţe být upínání dovrchních 

kotevních prvků při výstavbě podzemních děl. Pro dosaţení optimálního promísení sloţek 

se doporučuje zvolit rychlost minimálně 200 ot./min. a rychlost posuvu maximálně 4m/min 

(cca 65-75 cm za 10 sekund). Po dosaţení dna kotevního vývrtu je nutno kotevní tyčí 

otáčet ještě 5-10 sekund. Poté jiţ musí zůstat zajištěná proti pohybu aţ do dostatečného 

vytvrzení pryskyřice. Současně nesmí být doba zavádění tyče (doba, po kterou je tyč 

rotačně zasunována do vývrtů nebo je sní rotováno při dosaţení konce vývrtů) delší, neţ je 

čas začátku vytvrzování jednotlivých ampulí. V opačném případě můţe dojít k porušení 

vznikajících chemických vazeb – únosnost kotevního prvku tak můţe být negativně 

ovlivněna.  

   Svorník s integrovanou lepicí ampulí Quickbolt T 38-25 

Základním prvkem je ocelová silnostěnná roura, opatřená po celé své délce speciálně 
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tvarovaným závitem T-38. V průběţném otvoru profilu o průměru25 mm je vloţena 

dvousloţková lepicí ampule. Dále je svorník opatřen výtlačným pístem a směšovačem. Na 

konci, který je směřován ke dnu vývrtu je umístěna špice, která při dosednuti na dno 

vývrtu umoţní pryskyřici volně vytékat z výstupních otvorů. Podle stability vývrtu je 

moţné dodávat špici umělohmotnou nebo kovovou. 

-  výhody systému svorníku Quickbolt T 38-25 

 rychleji zavedení a zalepení (30 – 40 % úspory času ve srovnání s klasickými 

tyčovými svorníky) 

 plné zalepení (objem integrované ampule odpovídá potřebnému objemu kotevního 

vývrtu v celé jeho délce) 

 vysoká hodnota únosnosti je dána pevnostními parametry 

4.2.      Hraně Link-N-Lock 

 Jedná se o podpůrný systém vzájemně propojených dřevěných bloků naskládaných ve 

vrstvách. Jejich mnoţnosti blokování vytvořit 100% kontakt mezi stropem důlního díla a 

počvou. Abychom zabránili co nejmenším poklesům stropu důlního díla tak pro vyplnění 

můţeme pouţít dřevěné klíny. Link-N-Lock se vyrábí v různých délkách. 
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Hraň Link-N-Lock  

 Obrázek č. 2 

4.2.1.       Popílkové žebro [ 7 ]   

Popílková ţebra byla vyuţita v praktické zkušenosti v  porubu 163 102.  Ve spodní 

části porubu (tj. 3 stojkořadí od spodní úvratě porubu) se přebudovávaly hydraulické stojky 

do dřevěných stojek a tím se vytvářel prostor pro instalaci vaků plněných popílkem. Po 

vytvoření obdélníků o velikosti cca 1x1x2 m se prováděla instalace a plnění vaků popílkem. 

Převáţně v ranní směně 4 členná četa záchranářů obloţila okory zastojkované obdélníkové 

prostory za porubem, nainstalovala do těchto prostorů vaky 1x1x2 m (kolmo ke třídě 

63 103), které byly vyplněny z povrchu přes potrubní řád směsí popílku a vody. Vaky byly 

instalovány cca 75cm od TH úvodní třídy do míst, kde celou plochou podpírají nadloţní 

horniny sloje. V případě, ţe nebylo moţno vak výše uvedeným způsobem nainstalovat byl 

vak instalován aţ k TH výztuţi a prostor mezi opětovně namontovanou nohou TH výztuţe 

a počvou sloje byl vyhráňován dřevem. Takto vyplněný vak cca 1/3 své plochy nepodpíral 

ţádné nadloţní horniny, tudíţ neplnil funkci pro stabilizaci třídy. 

Na povrchu obsluhoval zařízení pro plavení směsi popílku s vodou jeden pracovník. 

Směs popílku s vodou byla transportována tlakem vody, který byl napouštěn za popílkem 
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v mnoţství cca 20m
3
 vody, která byla po plavení vypouštěna do čerpací stanice na př. 910-

1. Mnoţství splaveného popílku se pohybovalo v rozmezí 10-20m
3
 dle vydobývané 

mocnosti ve spodní části porubu. Podmínkou co nejlepšího vyplnění vaků bylo směs 

popílku s vodou co nejvíce zahustit s ohledem na délku trasy a převýšení (z nejniţšího 

místa do nejvyššího bylo převýšení max. 110m). Plavící zařízení na povrchu není 

konstruováno pro plavení hustých směsí a hustota směsi je závislá od uvolňování popílku 

ze sila. V případě vytváření nálepů a kleneb v sile dochází k nepravidelnému sypání 

popílku a směs je řídká. Vlastní realizace trvala cca 5 hodin a byla prováděna co 6-8m 

postupu z důvodu tlakových projevů v závalovém prostoru. Vaky nemůţou být vyplňovány 

ihned za postupujícím porubem, z důvodu nízké únosnosti dřevěných stojek, o které jsou 

vaky vyplňované popílkem opřeny. Vaky jsou vyplňovány v místech, kde jsou dřevěné 

stojky jiţ částečně zatlačeny a nehrozí ujetí vaku do třídy. V případě ideálního zaplavení 

vaků vznikaly mezi vakem a stropem sloje 5cm mezery a v případě problému na plavícím 

zařízení na povrchu aţ 20cm mezery a to vlivem filtrace vody z vaku. Doplnění vaků není 

technicky realizovatelné, protoţe vaky jsou konstruovány s vnitřním rukávem, který se po 

vytaţení plavící hadice uzavře tlakem popílku a popílek z vaku jiţ nevytéká, ale není 

moţné jiţ vak přes rukáv naplnit. Vlivem mezer mezi stropem a vaky naplněným popílkem, 

docházelo k sedání nadloţí a vytváření prasklin v nadloţí sloje a pronikání vzdušin do 

závalových prostor. Pro výše uvedené nedostatky bylo nutné po dokopání porubu 163 102 

dotěsnit ţebro Super Krylaminou.  

 Pro porub 163 104 se s udrţováním třídy 63 105 neuvaţovalo, ale vzhledem ke 

změně koncepce dobývání v oblasti porubů 163 104 a 163 106 v měsíci březnu 2009, bylo 

nutné za provozu porubu 163 104 vyřešit způsob stavby těsnícího ţebra včetně realizace. 

Na pracoviště porubu 163 104 nebylo na třídě 63 105 poloţeno plavící potrubí a plavit 5 

vaků v mocnosti 0,8m a šířku ţebra cca 0, m, coţ představuje cca 6m
3
 je technicky 

neproveditelné (popílek není dostatečně hustý). Z výše uvedených důvodů se o vyplňování 

vaků popílkem v porubu 163 104 neuvaţovalo.  
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4.2.2.        Žebro z  Porocemu   

 Pro charakteristiku ţebra z  Porocemu jsou vyuţity praktické zkušenosti z provozu 

porubu 163 104.  V průběhu vlastní realizace se hledalo nejvhodnější umístění čerpadla na 

úvodní třídě před porubem. Na sběrném dopravníku byl vyroben rošt, na kterém se 

čerpadlo uchytilo a je potahováno se sběrným dopravníkem a tím je vytvořena stabilní 

vzdálenost od místa plnění vaků a to je 50m. Pro plnění vaků byl převáţně pouţíván 

čerpací agregát MTF -1, který dociloval potřebné napěnění směsi s vodou a to cca 5-ti 

násobek. Pro vyplňování prostoru mezi zastojkovaným stojkořadím se pouţívaly vaky o 

rozměru 2x1x1 m nebo vaky o rozměru 1x1x1 m. Vaky 2x1x1 m se instalovaly podélně 

s třídou 63 105. K ohraničení vaku mezi stojkořadím se pouţívaly okory nebo mříţovina 

popřípadě moţnost pouţití pletiva. Pojivo vyplní v ohraničeném prostoru vak na objem 

(podle mocnosti dobývané u spodní úvratě porubu) a to cca 0,7 šířka x 0,85 výška x 2m   

(u vaku 2x1x1 m), coţ představuje průměrnou kubaturu 0,6m
3
 na 1m postupu. Spotřeba na 

1m postupu porubu činí i se ztrátami cca 12 kg materiálu.  V průměru se v jedné směně 

vyplňoval 10-12m postup porubu a doba realizace byla cca ½ směny. Dopravu materiálu 

zajišťuje úsek rubání, který při dopravě svého materiálu vozí i pojivo. Průměrná spotřeba 

na směnu kdy se provádí aplikace, je cca 1250 kg. 

Přednosti výše uvedeného způsobu použití ve srovnání s vyplňováním vaků plaveným 

popílkem: 

- lepší únosnost a těsnost ţebra (vaky jsou vyplňovány aţ do stropu)  

- bezpečnější způsob aplikace plnění vaků z čerpadla (bez zvýšených tlaků z výstřiku ve 

vaku) 

- zlepšení kultury práce (pomalejší plnění vaků bez vedlejšího produktu filtrované vody 

s jemným popílkem) 

- nevzniká vedlejší produkt (voda z filtrace a proplachu při plavení)  
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- úspora 1 pracovníka na plavícím silu s moţností ukládání popílku do jiných oblastí   

-  50 % úspora vaků (vaky se instalují podélně) 

- neznečišťování čerpacích stanic popílkem ani přítokem vody z proplachu při plavení (cca 

20 m
3
 vody) a tím nezatěţování a nepoškozování čerpacího systému. 

4.2.3.           Žebro z Tek blendu 

 Pro charakteristiku stavby ţebra z Tek blendu jsou pouţity zkušenosti ze stavby 

hrází pomocí Tek blendu (stavba ţeber z Tek blendu nebyla nikdy provedena). Metoda je 

srovnatelná se stavbou ţebra z Porocemu s níţe uvedenými rozdíly: 

- Tek blend  nemá takové napěnění jako Porocem ( max. 1,7 x) 

- pro realizaci jedné etapy je nutné dopravit přes 3,5 tuny materiálu, coţ představuje  

samostatnou dvou- člennou pracovní skupinu na dopravu. 

- doba realizace se prodlouţí na cca 6 hodin 

- Tek blend má výrazně větší pevnost (3,7 MPa) 

Stav čerpadel pro stavbu žeber z materiálů Porocem a Tek blend 

 Na závodě jsou čerpací agregáty typu MTF-1 (vzduchový pohon), KTX 80 

(sádrovací čerpadlo na vzduchový pohon). Čerpadlo MTF-1 je v provozu 3 roky a bylo to 

první zkušební čerpadlo vyvinuté pro výše uvedené hmoty. Čerpadlo má mnoho nedostatků, 

které se v průběhu provozu postupně upravují, ale poruchy při provozu jsou časté a 

v blízké budoucnosti bude nutný nákup nového čerpadla. 

 Na závodě Lazy bylo odzkoušeno při zkušebním provozu čerpadla Mono TF        
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(el. pohon), které po drobných úpravách firmy SCHAUM CHEMIE MIKOLOW přesně 

odpovídá představám provozu pro plnění vaků (bezprašný provoz, tichý chod, sníţení 

nákladů – el. motor a jednoduchý provoz). Cena čerpadla je cca 10 000 Euro. 

4.2.4.       Vyhodnocení stability třídy č. 63 107 pro druhé využití. 

Třída 63 107 byla při dobývání porubu č. 163 106 vyuţívána jako úvodní třída. Při 

dobývání následného porubu č. 163 108 je třída č. 63 107 plánovaná jako výdušná třída. 

Z tohoto důvodů se třída č. 63 107 za postupujícím porubem č. 163 106 na styku porub 

chodba udrţovala pomocí vaků plněných porocemem nebo wilfoamem a dále hraněmi 

Link-N-Lock s nástřikem ekoflex. Porub č. 163 106 byl dobýván od staničení 392 m a byl 

ukončen ve staničení 43 m. 

Ve staničení 43 – 290 m byly stavěny hraně Link-N-Lock s roztečí co 1 m. Ve 

staničení 290 – 333 m byl styk porub chodba zajišťován pomocí vaků plněných 

porocemem nebo wilfoamem. Ve staničení 333 – 350 m byly stavěny hraně Link-N-Lock 

s roztečí co 1 m. Ve staničení 350 – 378 m byly stavěny hráně Link-N-Lock s roztečí co 

0,5 m a dále pak ve staničení 378 – 392 m byl styk porub chodba zajišťován pomocí vaků 

plněných porocemem nebo wilfoamem. Dále na třídě č. 63 107 byly stavěny opěrné 

dřevěné stojka to ve staničeních 43 – 245 m a 258 – 350 m.  

Z důvodů zamezení průtahů větrů do závalových prostor byl po celé délce na styku 

porub chodba proveden nástřik těsnící hmotou Ekoflex a tento nástřik byl dále zakryt 

nataţením větracího plátna popřípadě koţenkou. 

Ve staničení 180 – 230 m procházela třídou č. 63 107 tektonika o amplitudě 0,3 m. 

Po celé délce třídy č. 63 107 na styku porub chodba rubání 163 106 byly pro zajištění 

stability přímého nadloţí provedeny instalace svorníků IR-4 o průměru 20 mm, délky 5 m 

přes TH roviny do stropu díla Pro zalepení 1 ks svorníků bylo pouţito 3 ks ampulí 

pryskyřice LOKSET. 
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Po dokopání porubu se provedlo měření profilu třídy č. 63 107. Výsledky viz tabulka. 

Zaměření třídy 63 107 

Staničení (m) Šířka (cm) Výška (cm) Staničení (m) Šířka (cm) Výška (cm) 

40 492 290 230 519 308 

50 455 290 240 531 297 

60 478 326 250 543 302 

70 452 383 260 538 340 

80 468 288 270 542 287 

90 481 318 280 562 326 

100 492 322 290 538 313 

106,2 456 340 300 527 335 

110 468 328 310 517 337 

120 483 307 320 510 344 

130 522 301 330 532 356 

135,2 542 279 340 545 346 

140 535 309 350 489 312 

147,3 521 327 360 524 337 

150 538 278 370 538 360 

160 522 329 380 541 372 

170 511 307 390 554 367 

180 455 312 400 573 338 

190 469 274 410 552 358 
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195,1 527 255    

200 530 241    

210 495 305    

214,2 434 304    

219 440 319    

Zaměřeno ODMG Lazy 

Třída č. 63 107 byla ražena v profilu:  

staničení 0-120 m 00-0-14 (K 24) s roztečí budování 0,8 m 

staničení 120-349 m 00-0-16/18 (K 24) s roztečí budování 0,8 m 

staničení 349- konec 00-0-16/18 (K 24) s roztečí budování 0,5 m 

Tímto doporučuji pro třídy, jeţ budou v budoucnu vyuţívány pro druhé pouţití zajišťovat 

na styku porub chodba pomocí hrání Link-N-Lock s roztečí do 1 m a v místech se 

zhoršenými geologickými poměry stavět opěrné dřevěné stojky. Podstatnou výhodou hrání 

je moţnost provádět jejich instalaci ihned za postupujícím porubem. 

Pořadové 

číslo 

Staničení 

tř. 63 107  

Druh ţebra Rozteč 

hrání   

Dotěsnění Budování 

třídy 63 107 

Ekonomika 

na 1 m 

1. 400-378 m Wilfoam K 0 m koţenka ANO 2 300 Kč 

2. 378-350 m Hráně  1 x 1 m 0,5 m Ekoflex NE 2 800 Kč 

3. 350-333 m Hráně  1 x 1 m 0,5 m Ekoflex ANO 2 800 Kč 

4. 333-313m Hráně  1,5 x 1,5 m 1 m Ekoflex NE 2 300 Kč 

5. 313-295 m Wilfoam K 0 m koţenka ANO 2 300 Kč 

6. 295-285 m Hráně  1 x 1 m 1 m Ekoflex ANO 2 400 Kč 
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Podklady pro ekonomiku žebra: [ 7 ]   

Hráň 1 x 1m    (28 ks na výšku 1 m)        cca 2 400 Kč 

Hráň  1, 5 x 1,5m (28 ks na výšku 1m) 1ks 97 Kč      cca 2 700 Kč      

Ekoflex:   Nástřiková těsnící hmota cca 1200 Kč/1m 

 dotěsněno 58m, spotřeba 960 kg, 8 směn na dotěsnění (1100 Kč/sm) 

 960 kg x 67,5 Kč = 64 800 Kč : 58 m = 1 117 Kč + (8800 Kč : 58 m) = 1171 Kč/1m 

Ekonomické hodnocení plavení vaků v oblasti porubu 163 102 (vaky umístěny kolmo 

na udržovanou třídu) 

Kalkulace 1 směnového plavení (8 m postupu) : 

4 zaměstnanci důl a 1 plavič povrch (mzdy 4 400 a 700 Kč)         = 5100 Kč  

 8m postupu  - 8 vaků po 320 Kč                                                     = 2560 Kč  

Těsnící hmota Super Krylamina 1 m s prací za 836 Kč                   = 6688 Kč   

Montáţ a demontáţ potrubí Js 100 a materiál cca 300 Kč na 1 m   = 2400 Kč 

                                16 748 Kč 

Náklady na stavbu 1m žebra za porubem                                   =  2 094 Kč 
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Ekonomické hodnocení stavby žebra z POROCEMU  (vaky umístěny podélně 

s udržovanou třídou) 

Kalkulace 1 směnové stavby ţebra z Porocemu (10 m postupu) : 

4 zaměstnanci důl (mzdy  4x 1100 Kč)                                           =   4 400 Kč  

10 m postupu -  5 vaků po 320 Kč                                                  =    1 600 Kč 

POROCEM 
TM

 C  1 250 kg po 12,50 Kč za 1 kg                            =  15 625 Kč 

Těsnící hmota Super Krylamina 1 m s prací za 836 Kč                   =   8 360 Kč   

                                  29 985 Kč 

Náklady na stavbu 1m žebra za porubem                                    =   2 999 Kč  

Ekonomické hodnocení stavby žebra z POROCEMU  (vaky umístěny kolmo 

na udržovanou třídu) 

Kalkulace 1 směnové stavby ţebra z Porocemu (10 m postupu) : 

5 zaměstnanců důl (mzdy  5 x 1100 Kč)                                          =   5 500 Kč  

10 m postupu -  10 vaků po 320 Kč                                                 =    3 200 Kč 

POROCEM 
TM

  2 500 Kg po 12,50 Kč za 1 kg                               =  31 250 Kč 

                                 39 950  Kč 
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Náklady na stavbu 1m žebra za porubem                                     =    3 995 Kč 

Výpočet ekonomiky hrání (pořadové číslo z tabulky) na 1m : 

1. Hráň 1x1 m (rozteč 0,5m) = 2 400 Kč  : 1,5m = 1600 Kč + 1200 Kč (ekoflex) =2 800 Kč  

2. Hráň 1x1 m (rozteč 0,5m) = 2 400 Kč : 1,5m = 1600 Kč + 1200 Kč (ekoflex)=2 800 Kč  

 + náklady na stavbu 2 dřevěných středních stojek za porubem 

3. Hráň 1,5x1,5 m (rozteč 1m) = 2 700 Kč : 2,5m =1100 Kč + 1200 Kč (ekoflex)=2 300 Kč  

4. Hráň 1x1 m (rozteč 1m) = 2 400 Kč : 2m = 1200 Kč + 1200 Kč (ekoflex)  = 2 400 Kč  

 + náklady na stavbu 2 dřevěných středních stojek za porubem 

Ekonomika udržování chodby za porubem pomocí těchto hmot 

Popílek  = 2 100 Kč 

Porocem = 2 300 Kč (bez nástřiku těsnících hmot) 

Wilfoam = 2 300 Kč (bez nástřiku těsnících hmot) 

Tek blend = 5 500 Kč  

Ekonomické hodnocení stavby žebra z Tek blendu (vaky umístěny podélně 

na udržovanou třídu) 

Kalkulace 1 směnové stavby ţebra z Tek blendu (10 m postupu) : 

6 zaměstnanců důl (mzdy 6 x 1100 Kč )                                        =    6 600 Kč  
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10m postupu - 5 vaků po 320 Kč                                                   =     1 600 Kč 

Tek blend    3 530 kg po 10,78 Kč za 1kg                                    =   38 053 Kč 

Těsnící hmota Super Krylamina 1m s prací za 836 Kč                   =   8 360 Kč   

                                 54 613 Kč 

Náklady na stavbu 1m žebra za porubem                                 =    5 462 Kč 
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5. Závěr 

 Z výše uvedených podkladů vyplývá, ţe nejlepší metoda stavby ţeber za 

postupujícím porubem z hlediska nejjistějšího udrţení třídy se jeví metoda s vyuţitím 

materiálu Tek blend. Nevýhodou je menší těsnost (nedostatečné napěnění směsi - pouţití 

Krylaminy na dotěsnění), pracnost (doprava a práce s větším mnoţstvím materiálu) a 

zejména nejvyšší nákladovost. 

 Pouţití Porocemu je výrazně ekonomičtější (vaky kladené podélně s udrţovanou 

třídou), těsnější (dostatečné napěnění směsi - pouţití Krylaminy na dotěsnění). Nevýhodou 

je cca 4 krát niţší únosnost ţebra z Porocemu neţ ţebra z materiálu Tek blend.  

 V průběhu provozu porubu 163 104 je moţnost odzkoušení stavby ţebra pomocí 

materiálu Tek blend  ve stanoveném úseku a po odvětrání třídy č. 63 105 budou porovnány 

a vyhodnoceny rozdíly mezi jednotlivými materiály. 

 Pouţití popílkového ţebra je z hlediska únosnosti, těsnosti a pracnosti nejméně 

vhodné. Nákladovost je srovnatelná se stavbou ţebra z Porocemu (vaky kladené podélně 

s udrţovanou třídou), kdyţ započítáme i nutné výměny čerpadel vod z důvodu zanášení 

ţumpovních tříd popílkem. 

Co se týče metody zajišťování ţebra pomocí dřevěných hraní Link-N-Lock je v kaţdém 

případě nutno podotknout, ţe podstatnou výhodu mají v tom, ţe dřevěné hraně stavíme 

ihned za postupem porubu. Podle toho můţeme usoudit, ţe tím dochází k velice 

minimálním poklesům nadloţních hornin a to je pro stabilitu důlního díla, nejdůleţitější. 
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Použité zkratky 

 

 

OPV – oddělení plánování výroby 

 

ČBÚ – český báňský úřad 

 

OKR – Ostravsko – karvinský revír 

 

OKD – Ostravsko – karvinské doly 

 

OBC – ochranný bezpečnostní celík 

 

CKT – celozávitové kotevní tyče 

 

MTF – čerpací agregát 

 

KTX – sádrovací čerpadlo 

 

ODMG – oddělení měřičství a geomechaniky
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