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Anotace 

Cílem této práce je vypracovat návrh protiotřesové prevence pro budoucí porub  

č. 22 3756 ve kře č. 22 důlního pole Doubrava lokality ČSA Dolu Karviná. Jsou tady 

popsány přírodně – geologické podmínky horského masívu, ve kterém se navrhovaný 

porub nachází a bude dobýván.  Dále jsou předložené práci určeny metody regionální  

a lokální prognózy, zařazení porubu podle stupně nebezpečí otřesů a navrhnuté aktivní  

a pasivní prostředky protiotřesové prevence, které jsem navrhl pro daný porub. Novou 

metodou ISI je sledování pracovníků, kteří pracují v dané ohrožené oblasti. 

Klíčová slova: protiotřesová prevence, důlní otřes, aktivní a pasivní prostředky, 

bezvýlomová trhací práce, zavlažování 

 

 

Annotation 

The aim of this study is to work out a project for an anti-rockburst prevention for the 

future coal face No. 22 3756 in the block No. 22 of the mining field Doubrava in the 

location of the mine ČSA Karviná. The naturally-geological conditions of the rock 

massive, in which is the projected coal face located and will be extracted, have been 

described here.  Furthermore, I have determined the methods of regional and local 

prognosis, and classified the coal face according to the level of the rockburst hazard 

together with the proposed active and passive means of the anti-rockburst prevention. 

Monitoring the staff working in the determined endangered area is a new ISI method. 

Key words: anti-rockburst prevention, mountain bump, active and passive means, 

breakless blasting operations, irrigation 
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Úvod 

Důlní otřes je náhle uvolnění energie nahromaděné v horninovém prostředí, ve kterém se 

nachází důlní dílo. Hlavním důvodem vzniku otřesů obdobně jako u zemětřesení jsou 

především neustále pohyby zemské kůry. U otřesů, na rozdíl od zemětřesení jsou tyto 

pohyby ovlivněny hornickou činností a to při ražení důlních chodeb a následně dobývání 

porubů. Stlačováním vzniká v horninách v určitých oblastech napětí. Při neustálém 

zvyšování tlaku v horninách dojde k jejím náhlému porušení, které je doprovázeno 

rozmrštěním horninových části a tlakovou vlnou. Dojde-li k takovému porušení v blízkosti 

důlního díla (volné plochy), může dojít k vyhození celých horninových bloků do prostoru 

důlního díla, prudkému zvednutí podloží a dojít k jejich zavalení. Ocelová výztuž je pak 

velice zdeformována nebo úplně zničená. Tlakovou vlnou je rozmetán materiál a výstroj 

v chodbě, poškozené jsou především větrací lutny a většinou dochází k prudkému výronu 

metanu z rozdrceného uhlí. Je samozřejmostí, že tyto projevy jsou pro horníky velice 

nebezpečné a proto se proti nim chráníme. 

Projektovaný porub č. 22 3756 se nachází ve sloji č. 37 v severní části 22. kry, 

důlního pole Doubrava. Celá oblast byla rozhodnutím OBÚ v Ostravě spis. Zn. 

S 0055/2009 zařazena mezi tzv. ´´vyjmenované kry´´. 

Podle Vyhlášky ČBU č.659/2004 Sb. Podle § 3, odst. 1. o bezpečnosti a ochraně zdraví 

při práci a bezpečnosti provozu v dolech s nebezpečím otřesů [1], je organizace povinná 

zajistit protiotřesovou prevenci. Je povinná zajistit daný postup a řízení protiotřesové 

prevence na dole vydáním pokynů pro dané pracoviště.  

Rozhodnutím OBÚ v Ostravě č. j.7377/1989 v souladu s ustanovením § 73, odst. 2, 

vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb., O bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti 

provozu při vykonávaní hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem [2] je 

bývalý závod Doubrava, nyní lokalita ČSA Dolu Karviná zařazen do kategorie dolů 

s nebezpečím otřesů.  
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1. Důlně-geologická charakteristika předmětné oblasti 

Důlně geologická charakteristika je pro potřeby BP stručně zpracována dle POPD 

[4]. Převládající tektonickou poruchou v dané oblasti je Eleonorská porucha v severní části 

dané oblasti v těsné blízkosti daného navrhovaného porubu č. 22 3756. Toto tektonické 

pásmo je široké cca 30 m – 60 m. Sklon dislokačních ploch k severu cca 80°. Amplituda 

poklesu je cca 40 m – 60 m. Probíhá v severní části důlního pole Doubrava z východu na 

západ. 

Centrální přesmyk, který se nachází v jižní části této oblasti ve směru  

východ-západ. Jedná se o tektonické pásmo o šířce cca 10 m až 20 m. Vrstvy jsou 

ukloněny k severu až severovýchodu cca 5° - 7°. 

Projektovaný porub č. 22 3756 se nachází ve sloji č. 37 v severní části 22. kry, 

důlního pole Doubrava. Celá oblast byla rozhodnutím OBÚ v Ostravě spis.  

Zn. S 0055/2009 zařazena mezi tzv. ´´vyjmenované kry´´. 

Sloj č. 37 je v této oblasti 22. kry tvořena jediným plástem uhlí s mocností 

v rozsahu 450 až 650 cm. Při ražbách přípravních důlních děl, v jižní části, došlo k ověření 

erozivních koryt sušskou antiklinálou a sušskou synklinálou SV-JZ směru. Maximální 

úklon vrstev 15 - 18° byl zaznamenán v jihovýchodním rameni sušské antiklinály. 

Přímé nadloží 37. sloje je tvořeno pískovcem (pevnost v tlaku cca 100 MPa), 

v okolí vrtu CR - 64 byla zjištěna lokální poloha prachovce, v mocnosti cca 1 m. Pískovec 

v nadloží je převážně hrubozrnný s místními přechody do slepenců. V nadloží ve 

vzdálenosti cca 30 m (v západní části plochy) se nachází nebilanční sloj  

č. 36 s mocností cca 0,2 m. Následuje poloha pískovce o mocnosti cca 40 m, nad kterou je 

sloj č. 35 o mocnosti cca 1 m. V bezprostředním podloží sloje č. 37 se nachází poloha 

kořenového prachovce o mocnosti cca 2 m (pevnost v tlaku 80 MPa). (viz. Příloha  

č. 3, vyhodnocení vrtu CR – 64).  

1.1 Geologie 22. kry na lokalitě ČSA 

22. kra je vymezena umělou hranicí, která je omezena průběhem bývalého 

ochranného pilíře Doubravských jam. Tvar porubu je vymezen projektovanými 

přípravnými díly. Ohraničení porubu je tvořeno z jižní části stařinami vydobytého porubu 

č. 22 3754 a ze severní strany chodbou č. 22 3708, za tím už se nachází konec hranice 

bývalého ochranného pilíře Doubravských jam a převládající tektonické poruchy Eleonora.  
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Sloj č. 37 náleží stratigraficky k sedlovým slojím. Geologická stavba a vývoj sloje je 

odvozován z okolních důlních děl, respektive z děl uvnitř ochranného pilíře, kterými byla 

37. sloj nafárána. 

V předmětné oblasti jsou vrstvy ukloněny směrem k severu až severovýchodu cca 5° - 7°. 

Proto i plánování bloků porubů v této oblasti bylo limitováno průběhem bývalého 

ochranného pilíře Doubravských jam a v jižní části Centrálním přesmykem. Úklony zde by 

neměly přesáhnout 10°. 

Ve sloji č. 37 v prostoru plánovaných bloků porubů vyvinuta v mocnosti  

cca 470 – 550 cm. Nadloží této sloje je tvořeno převážně mocnými vrstvami pískovců až 

slepenců a dosahuje mocnosti cca 100 – 110 m. V bezprostředním podloží sloje č. 37 se 

nachází poloha kořenového prachovce o mocnosti cca 2 m. Vzhledem k velké mocnosti 

pískovců v nadloží bude tady nezbytná BTPVR. 

1.2 Hornické podmínky horského masivu 

Oblast bude ovlivněna přídatným napětím od nevýrubů nadložních slojí č. 32, č. 34 a ve 

vlivu přídatných napětí ochranného pilíře jam Do I, Do II a Eleonora. Úvodní chodba  

č. 22 3708 bude v těsné blízkosti Eleonorske poruchy (viz. Mapová dokumentace příloha  

č. 1). 

Porub je obklopen ze západní strany stařinami vydobytých porubu č. 7 3725II.  

a 7 3723IV. a z východní části základnou č. 22 3908. 

Porub č. 22 3756 je čtvrtým dobývaným porubem ve 22. kře a zároveň posledním 

porubem ve sloji č. 37 důlního pole Doubrava. 

Porub bude dobýván směrným stěnováním z pole na řízený zával. Bude použitá 

mechanizována výztuž DBT 26/55, v celkovém počtu 104 Ks sekcí, vyuhlování bude 

prováděno dobývacím kombajnem SL 500 a odtěžení stěnovým dopravníkem PF 6/1042. 

Šířka porubní fronty bude cca 156 m. Směrná délka porubu je cca 464 m, průměrná 

dobývaná mocnost sloje bude 5,0 m. Pásové odtěžení bude instalováno na úvodní porubní 

chodbě č. 22 3708. Porubní chodbou č. 22 3707 budou z porubu vedeny výdušné větry.  

Situování porubů je v mapové dokumentaci č. 1. 
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2. Zařazení masívu a důlních děl v předmětné 

oblasti z hlediska nebezpečí důlních otřesů 

Část horského masivu vymezena průběhem 22. kry důlního pole Doubrava je zařazena na 

základě regionální prognózy mezi část horského masívu s nebezpečím otřesů. 

2.1 Očekávané místo vzniku otřesů při vedení důlního díla 

Vzhledem k litologické stavbě horského masivu v nadloží dobývaného porubu lze 

očekávat, že ke vzniku otřesů by mohlo dojít prolomením vrstev v nadloží sloje č. 37, 

případně i náhlým porušením masivu ve vyšším nadloží, a to zejména v místech, kde bude 

porub veden ve vlivu přídatných napětí od hran nevýrubů nadložních slojí. Nelze však 

vyloučit ani otřes s místem vzniku ve sloji nebo jejím blízkém okolí nebo otřes vzniklý 

kombinací obou mechanismů.[4] 

2.2 Zařazení důlních děl z hlediska nebezpečí otřesů (NO) 

Porub č. 22 3756 je v celé své ploše zařazen do 3. stupně NO. 

Porubní chodby č. 22 3707 a č. 22 3708 jsou zařazeny do 3. stupně NO. 

Základna č. 22 3908 je od staničení 0 až 40 m zařazena do 2. stupně NO a od staničení 

40 m až do staničení 180 m přechází do 3. stupně NO.[4] 

2.3 Stanovené parametry 

Efektivní dobývaná mocnost sloje: 5,0 m 

Hloubka díla pod povrchem:  885 m 

Stanovené hodnoty: 

Šířka ochranné zóny N = 11 m 

Šířka ochranné zóny v pilířích v mezním stavu napjatosti No = 18 m 

Dosah vlivů přídatných napětí L = 110 m 

Šířka pilíře v mezním stavu napjatosti Lo = 39 m 
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3. Prognóza vzniku otřesů 

V dané oblasti kde bude dobýván porub, musíme s dostatečným předstihem provádět 

regionální a lokální prognózu. 

Regionální prognóza: údaje o ložisku v horském masivu 

Lokální prognóza se provádí v konkrétních částech horského masivu s nebezpečím 

horského otřesu.  

3.1 Metody, rozsah, četnost a situování průběžné prognózy 

ve standardních situacích a při zjištění nepříznivého stavu 

napětí 

 Individuální pozorování 

Osádka v porubu a ostatní zaměstnanci nacházející se v ohrožené oblasti musí soustavně 

sledovat možné příznaky otřesů a příznaky nebezpečné hromadění napětí ve sloji  

a v okolních horninách. 

Za nepříznivé stavy se zejména považuje: 

- dochází-li k odprýskávání hornin nebo nebo uhlí po obvodu důlních chodeb nebo 

pilíře, 

- dojde-li k ztvrdnutí uhelného pilíře 

- dojde-li k náhlému zvýšení počtu a intenzity stropních nebo pilířových ran, 

 Vrtné testy (VT) v porubu 

Před každým provozním dnem nebo při překročení vzdálenosti (b) m, kde (b) m je 

předpokládaný postup, musí být provedeny VT kolmo do pilíře délky (N + b) m s roztečí 

30 m. Po každém cyklu vrtání bude situování VT přesazeno o cca10 m. (Viz. Obr. č. 1) 

 VT na porubních chodbách 

S četností 1x za týden budou navrtány VT délky (N) m kolmo do porubu.  

Z chodby č. 22 3707 pouze do porubu směrem na sever. Z pravé strany budou stařiny, chodba  

č. 22 3706. Mezi chodbou č. 22 3706 a chodbou č. 22 3707 je ponechán ochranný celík  

5 m. Do severního boku chodby č. 22 3708 budou vrtány VT délky (N0) m max. po 

tektonickou poruchu Eleonora. Kolmo do porubu v levém boku chodby. Tyto VT budou 

situovány ve vzdálenosti 30 m, 60 m, 90 m a 120 m před linií porubní fronty. (Viz. Obr.  

č. 2) 
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Obr. č. 1 Schéma rozmístění vrtů v porubu. Zdroj [4] 

 

 

 
Obr. č. 2 Schéma rozmístění testovacích vrtů na porubních chodbách. 
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 Seismoakustické (SA) a seismologické (SL) sledování 

V době provozu porubu bude prováděno kontinuální SA a SL sledování  

a vyhodnocování širší oblasti porubu. Vyhodnocování získaných geofyzikálních dat bude 

prováděno dle platných metodických postupů. 

V případě, že krátkodobé výrazné změny SA nebo SL aktivity je operátor seizmického 

pracoviště povinen ihned zablokovat chod dobývacího kombajnu a zároveň zapnout 

akustický výstražný signál (červené světlo). 

Za krátkodobou výraznou změnu ve vývoji SA nebo SL aktivity se považuje: 

- vysoký nárůst dynamické četnosti v krátkém časovém intervalu, zaznamenaný na 

více než jednom SA snímači, 

- překročení mezních hodnot dynamické četnosti na více než jednom SA snímači, 

- náhlý výskyt SA impulsů případně SL jevů v souvislé řadě za sebou, 

charakteristický zpravidla sérií rázu a stropních ran na akustickém připoslechu. 

              Po zklidnění pohoří provede inspekční služba po dohodě s operátorem 

seizmického pracoviště odblokování chodu kombajnu a vypnutí výstražného signálu. 

3.2 Metody, rozsah, četnost a situování průběžné prognózy 

při zjištění nepříznivém individuálním pozorování 

Zpozoruje-li kdokoli možné příznaky otřesů resp. příznaky nebezpečného hromadění 

napětí ve sloji nebo okolních horninách, musí být ihned přerušeny všechny práce a osádka 

se musí ukrýt v sekcích porubní výztuže popř. musí odejít z ohrožené oblasti. Zároveň 

musí být o tomto stavu informována inspekční služba.  Práce v ohrožené oblasti může být 

obnovena až po uklidnění pohoří a po provedení VT. V případě nepříznivého 

individuálního pozorování v porubu budou provedeny VT. 

V případě nepříznivého individuálního pozorování na porubních chodbách budou 

provedeny 4 VT, po dvou VT v bocích chodby, o délce (N) m v místě nepříznivého 

individuálního pozorování. Tyto VT budou vrtány kolmo do boku porubních chodeb 

s roztečí 30 m. 

 Průběžná prognóza při nepříznivých VT 

V případě nepříznivých výsledků VT bude provedeno ověření pásma zvýšeného napětí 

dalšími VT o délce (N + b) m v porubu nebo o délce (N) m na porubních chodbách 

s roztečí 4 m na obě strany od nepříznivého až po navrtání příznivých VT. 
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 Ověřovací VT po otřasné odlehčovací trhací práci (OOTP) 

Účinnost OOTP provedené na základě nepříznivých VT bude ověřena kontrolními 

VT situovanými mezi odpálené vývrty, jejichž délka bude (N + b) m v porubu nebo  

(N) m na porubních chodbách a rozteč maximálně 15 m. Ověřován bude úsek, v němž byly 

realizovány aktivní prostředky protiotřesové prevence rozšířený o 10 m na obě strany.  

3.3 Metody a rozsah provádění aktivních prostředků 

protiotřesové prevence ve standardních situacích a při 

zjištění nepříznivého stavu napět 

 

 Prostředky při zjištění nepříznivých VT  

V případě zjištění nepříznivých VT navrhuji provést OOTP. Po provedené OOTP již není 

nutné provádět kontrolní VT. Dílčí nálož v jednotlivých vývrtech bude stanovena podle 

následující tabulky. 

Tabulka č. 1: Dílčí nálož v jednotlivých vývrtech [4]. 

Délka vývrtu (m)  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

hmotnost nálože (kg) 3 3 4 4 5 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 

Vývrty kratší než 5 metrů nebudou nabíjeny.     
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4. Návrhy protiotřesové prevence 

Návrhy na protiotřesovou prevenci rozdělíme do dvou skupin a to na aktivní a pasivní 

prostředky. 

4.1 Aktivní prostředky protiotřesové prevence 

Mezi aktivní prostředky směrující k prevenci vzniku otřesů, patří: 

 časoprostorové vedení důlních děl, 

 trhací práce 

 zavlažování dané sloje a okolních hornin, 

 odlehčovací vrtání 

 volba technologie vedení a zajišťování důlních děl, (protiotřesové ventily 

v mechanizovaných výztužích v daném porubu).[1] 

4.2 Pasivní prostředky protiotřesové prevence 

Mezi pasivní prostředky směrující k prevenci vzniku otřesů, patří: 

 volba druhu a hustoty výztuže důlních děl, 

 stabilizace oslabených částí horského masivu pomocí injektáže a kotvení. 

 vytváření bezpečnostních dutin nebo kompenzačních prostorů, 

 vyvolání otřesu za nepřítomností lidí, 

 výlomová trhací práce, 

 omezení počtu zaměstnanců v ohrožených oblastech, 

 znepřístupnění nepotřebních důlních děl, 

 odvolání zaměstnanců při zjištění nebezpečí, 

 dálkové ovládaní strojů, 

 způsob umístění zařízení v důlních dílech, 

 ochrana a vypínání elektrických zařízení.[1] 

Úkolem pasivních prostředků je: - omezit následky důlních otřesů.  

Použití, rozsah a kombinací aktivních a pasivních prostředků protiotřesové prevence 

stanoví podle (§ 3 odst. 1) technologický postup.[3] 

4.2.1 Aktivní prostředky  

 Časoprostorově vedení důlních děl 
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S ohledem na zařazení sloje do 3. stupně NO nemůžeme provádět přípravu a ražení důlních 

děl. Až po ukončení těžby v sousedním porubu můžeme začít s přípravou a následně 

ražbou důlních děl. 

 Trhací práce 

Trhací práce provádíme dle technologického postupu. Můžeme provádět OOTP při 

ražení důlních děl. Navrhuji provádět OOTP než odlehčovací vrty. Následně dojde 

k většímu uvolnění energie. 

 Zavlažování uhelné sloje 

Uhelný pilíř porubního bloku č. 22 3756 bude zavlažován tlakovou vodou z požárního 

vodovodu a to pomocí dlouhých vrtů Ø 42 mm vrtaných z porubních chodeb. Délky těchto 

vrtů navrhují takové, aby obsáhly celou plochu porubu a jejich dna se přiblížila na 

vzdálenost 10 m, rozteč zavlažovacích vrtů bude 10 m. V případě, že nebude možné 

dosáhnout předepsaného množství vody na 1 m vrtu bude zavlažování prováděno pomocí 

vysokotlakého čerpadla, (např. VH-4). 

V ploše porubu, ve které by nebyla provedena prevence zavlažením sloje z důvodu 

nedostatečné délky vrtů vrtaných z porubních chodeb, bude provedeno zavlažení této 

plochy pomoci zavlažovacích vrtů vrtaných z porubu kolmo do pilíře. Délka těchto vrtů 

bude (N + bt) m, kde bt = předpokládaný týdenní postup, a jejich rozteč bude 10 m. 

Potřebné množství vody na zavlažení každého vrtů (Q) bylo stanoveno dle vztahu:  

 Q = 2. M. B. V . ( D + B) / litry / = 2 . 5,0 . 5 . 10 . ( 80 + 5 ) = 42 500 /litrů/ 

Kde        M ……… průměrná mocnost sloje v zavlažovaném bloku / m /, 

               D ……… délka zavlažovacího vrtu / m /, 

               B ……… dosah zavlažení / 5 m /, 

               V ……… specifické množství vtlačené vody (10 l / 1 m
3 uhlí)  

Množství injektované vody bude měřeno průtokoměrem a bude to zadokumentováno. 

Zavlažení uhelného pilíře musí předstihovat porubní frontu nejméně  

o vzdálenost min. (L) m (viz. Obr. č. 3) a vzdálenosti m (L0) v předpolí porubní fronty 

nesmí být starší než 3 měsíce, v opačném případě musí být provedeno dovlažování, 

přičemž množství injektované vody je stanoveno na 42 500 /litrů/. 

 

 

 



Štefan Beliš: Návrh protiotřesových opatření 
 

2013 Stránka 11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 3 Schéma zavlažování před porubní frontou. Zdroj [4] 

 

 Odlehčovací vrtání 

Odlehčovací vrty provádíme při už při ražení důlních děl. Můžeme to vrtat vrtacím 

strojem Turmag o Ø 200 mm. Vrtní tyče jsou délky 1 m a šnekovitého tvaru. To 

znamená, že vrtání provádíme na sucho. Délka vrtů a směr jsou určeny v TP. 

 Volba technologie vedení a zajišťování důlních děl 

Volbu technologie musíme především volit, která je vhodná do slojí s NO. Takovéto 

výztuže jsou hlavně vybaveny protiotřesovými ventily a velkou mocností. 

4.2.2 Pasivní prostředky 

 Volba druhu a hustota výztuže důlních děl 

Vzhledem k velké mocnosti sloje a  zařazení sloje do 3. stupně NO navrhuji TH výztuž 

P – 18 a hustotu budování co 0,5 m. 

 Stabilizace oslabených části horského masivu pomocí injektáže a kotvení 

Kotvení a injektáž navrhuji provádět svorníkama vzdáleností co 1 m, vrtáním kolmo do 

stropu o délce 9 m a Ø 26 mm. 

 Vytváření bezpečnostních dutin 

Dutiny můžeme provádět pomocí OOTP 

 Vyvolání otřesů za nepřítomností lidí 

Bezvýlomová trhací práce velkého rozsahu (BTPVR) v nadloží 
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V nadloží porubu bude prováděna BTPVR dle vrtného schématu a parametrů (viz. Příloha 

č. 2) Cílem této BTPVR je ovlivnit horský masív v nadloží sloje  

č. 37. Porušené horniny pak nebudou schopny akumulovat zvýšená napětí  

a následně dochází k plynulejšímu porušování (obr. č. 4). 

Konkrétně je požadováno: 

- vytvoření zón oslabení napomáhajících plynulému porušování takto ovlivněných 

části nadložních vrstev 37. sloje a pravidelnému vývoji závalu ve fázi rozvíjení 

porubu č. 22 37 56 od výchozí prorážky. 

- ovlivnění hornin v nadloží 37. sloje podél porubní chodby č. 22 3707 za účelem 

plynulého propojování závalových prostor porubu č. 22 3756 a stařin porubu  

č. 22 3754, v případě zjištění volných prostor při vrtání těchto vývrtů nebudou 

vývrty odpalovány, 

 

 

 

Obr. č. 4 Schéma principu BTPVR v předstihu porubu. Zdroj [4] 

 



Štefan Beliš: Návrh protiotřesových opatření 
 

2013 Stránka 13 
 

 

Obr. č. 5 Schéma principu BTPVR za závalovou hranou. Zdroj [4] 

Než bude započato s dobýváním porubu č. 22 3756 musí být provedena BTPVR 

z prorážky směrem do závalu a taky z chodby č. 22 3708 směrem na sever, abychom 

uvolnili tlaky v nadloží před rozjezdem porubu. Z chodby č. 22 3708 budou vrty pro 

BTPVR vrtány pod uhlem 25° - 30° směrem k severu o délce cca 80 m, a max. po 

tektonickou poruchu Eleonora. 

V nadloží porubu č. 22 3756 bude prováděná BTPVR dle vrtného schématu (příloha  

č. 2).  

Cílem této BTPVR je ovlivnění masívu v nadloží sloje č. 37. 

Jednotlivé etapy BTPVR budou prováděny takovým způsobem, aby kolmé vrty nad 

porubním blokem byly odpalovány ve vzdálenosti 15 m až (L) m před porubní frontou. 

Jiný postup odpalování může stanovit geomechanik v závislosti na vývoji SL aktivity a po 

projednání v stanovené komisi ustanovené pro provoz porubu č. 22 3756. 

 Omezení počtu zaměstnanců v ohrožených oblastech 

Na začátku chodby č. 22 3707 a 22 3708 musí být umístěna výstražná tabule 

s vyznačením zákazu vstupu do ohrožené oblasti a musí tam být umístěn telefon. U této 

tabule musí být zřízena světelná signalizace s červeným světlem. Dále tam musí být 

otevíratelná branka, kterou vybavíme signalizací, když dojde k jejímu otevření nebo 

zavření, tak aby to signalizovalo na stanoviště seizmického pracoviště. Pro vstup za tuto 

branku je zapotřebí spojit se telefonem s inspekční službou, popřípadě na seismické 

pracoviště a vyžádat si povolení o vstupu do ohrožené oblasti. Následně při odchodu 

z dané oblasti je zapotřebí, nutné se z dané oblasti odhlásit. 
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Evidenci zaměstnanců vstupujících a vycházejících za tuto branku provádí operátor 

seizmického pracoviště ve zvláštní knize s uvedením času (příchod, odchod), počtem osob 

a důvod vstupu do dané oblasti. [1] 

 Nepřípustný souběh činností v ohrožené oblasti 

V době provádění prací se zásahem do horského masivu je zákaz provádění 

veškerých prací vyjma prací nezbytně nutných pro zajištění bezpečnosti. Za 

činnosti představující zásah do horského masivu se považují: 

- vyuhlovací a nakládací jízda těžního kombajnu 

- překládaní porubové výztuže,  

- plenění výztuže porubních chodeb, 

- realizace indikačních odlehčovacích vrtů nebo odlehčovacích vrtů 

V ohrožené oblasti na porubních chodbách zařazených do 3. stupně NO při plenění výztuže 

porubních chodeb je možné provádět: 

- vrtání VT na prubní chodbě, která není pleněna 

- údržba porubních chodeb  

- údržba odtěžení a zkracování potrubí na porubní chodbě č. 22 3708 

- doprava materiálu na porubních chodbách do bezpečné vzdálenosti k plenícímu 

vratku 

- zajišťování nadloží v porubu a následně pilíře 

- zajišťování styku porub-chodba (pouze na porubní chodbě, která není pleněna), 

- vrtání do nadloží na porubních chodbách. 

Jsou-li výsledky průběžné prognózy vzniku otřesů nepříznivé, nelze dále vykonávat 

žádné činnosti než práce související s odstraněním tohoto stavu. 

 Omezení pohybu zaměstnanců 

 V době ovlivňování horského masivu (při vyuhlovací a nakládací jízdě těžního 

kombajnu a překládaní výztuže) je v ohrožené oblasti zákaz vstup na chodbu č. 22 3707. 

 Vstoupit do úseku porubní chodby č. 22 3708 mezi porubem a vzdálenosti (L) od 

porubu, a to jak z porubu, tak i z porubní chodby č. 22 3708 ze vzdálenosti větší než (L), 

v těžní směně a zdržovat se v něm lze povolit pouze za účelem nezbytné kontroly odtěžení 

na chodbě č. 22 3708 a kontrolní činnosti vyplívající z požadavku odst. 2, § 108 vyhlášky 

ČBU č. 22/1989 Sb. a za účelem odstranění nebezpečných stavů. V této době musí být 

zastaven provoz dobývacího kombajnu a nesmí být překládány sekce porubní výztuže. Za 
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ovlivňování horského masivu se pokládá vyuhlovací a nakládací jízda těžního kombajnu  

a překládání porubové výztuže [2]. Výjimku z tohoto ustanovení lze povolit jen pro činnost 

nutnou k seřízení odtěžení na chodbě č. 22 3708. Toto seřízení lze provést jen při plném 

zatížení dopravní linky a v provozu dobývacího kombajnu. Budou to provádět  

max. 2 zaměstnanci. Ke vstupu do úseku porubní chodby č. 22 3708 mezi porubem  

a vzdálenosti (L) od porubu v době ovlivňování horského masivu a k prvnímu vstupu na 

porubní chodby č. 22 3707 a č. 22 3708 po přerušení ovlivňování horského masívu je 

nutný souhlas inspekční služby. Souhlas se vydává ústně na základě vývoje seismické 

aktivity v ovlivňované oblasti a inspekční služba o tomto provede zápis ve zvláštní knize. 

Pokud je vstup na chodbu č. 22 3708 povolen v době ovlivňování horského masívu musí 

být zaznamenán operátorem seizmického pracoviště. Čas vstupu a opuštění, počet 

vstupujících osob, důvod vstupu. 

 V porubu a na porubních chodbách do vzdálenosti (L) m od porubu bude 

instalována akustická varovná signalizace. V případě, že v oblasti porubu dojde ke zvýšení 

seismické aktivity, bude tato signalizace zapnuta službou seismického pracoviště. V tomto 

případě je povinností všech zaměstnanců v porubu neprodleně se ukrýt v sekcích porubní 

výztuže. Nebo opustit porubní chodby do vzdálenosti alespoň (L) m od porubní fronty [1]. 

 Nejvyšší přípustný počet zaměstnanců 

Nejvyšší přípustný počet zaměstnanců v ohrožené oblasti je stanoven na 20 v těžební 

směně a 43 v přípravné směně. (viz. Tabulka č. 3). Nejvišší přípustný počet zaměstnanců 

kteří se budou pohybovat v ohrožené oblasti celou směnu jsem navrhl takto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Štefan Beliš: Návrh protiotřesových opatření 
 

2013 Stránka 16 
 

Tabulka č. 2 Nejvyšší přípustný počet zaměstnanců v ohrožené oblasti. 

Profese Přípravná směna Těžební směna 

Strojní údržba 5 0 

Obsazení porubu 14 11 

Zámečníci 3 1 

Vrtání 4 0 

Protiotřesová prevence 3 0 

Zavlažování 2 0 

Střelmistr 1 1 

Obsluha odtěžení 2 2 

Požární hlídka 1 2 

Elektrikář 2 1 

Dopraváři 4 2 

Pomocné práce UBZ 2 0 

Max. povolený počet 43 20 

 

Do nejvyššího přípustného počtu zaměstnanců se nepočítají THZ vykonávající 

dozor ani orgány vyššího dozoru (SBS, Green Gas DBP a.s., správa OKD, znalecké a vědecké 

organizace a zástupci odborových organizací). 

V případě střídání směn u čtyřsměného provozu, bude vystřídání osádek provedeno 

mimo ohroženou oblast takovým způsobem, aby nedošlo k překročení nejvyššího 

přípustného počtu zaměstnanců v ohrožené oblasti. Předávání práce a informací o stavu 

pracoviště se zúčastní pouze nezbytný počet zaměstnanců hlavních profesí. Za dodržování 

tohoto ustanovení zodpovídá směnový technik a předák pracoviště. 

 V přípravné směně musí směnový technik provést kontrolu stanovených pasivních 

protiotřesových opatření, které zahrnuji: 

- kontrola funkčnosti varovného signálu oznamující zvýšenou seismickou aktivitu, 

- kontrola funkčnosti varovné signalizace pomocí červených světel, 

- kontrola funkčnosti blokování chodu dobývacího kombajnu, 

- kontrola funkčnosti signalizace otevření branek na porubních chodbách. 

Výsledky kontrol musí být neprodleně nahlášený na seismické pracoviště. 

 



Štefan Beliš: Návrh protiotřesových opatření 
 

2013 Stránka 17 
 

 Znepřístupnění nepotřebných důlních děl 

Veškerá nepotřebná důlní díla je zapotřebí uzavřít hrázemi aby nedocházelo 

k případným haváriím v důlním díle. 

 Odvolání zaměstnanců při zjištění nebezpečí 

Signalizace nepříznivých stavů opatření 

V porubu a na obou porubních chodbách budou nainstalované akustické  

a světelné varovné signalizace a to do vzdálenosti L, (m) od porubu. V případě, že dojde 

v této oblasti ke zvýšení seismické aktivity, bude tato signalizace spuštěna pracovníkem na 

seizmickém pracovišti. Následně je povinnosti všech pracovníku v ohrožené oblasti co 

neprodleně se ukrýt v sekcích porubní výztuže popřípadě, popřípadě opustit porubní 

chodby do vzdálenosti alespoň (L) m od porubní fronty. 

 Dálkové ovládaní strojů 

V daném porubu musí být dálkové ovládaní dobývacího kombajnu a mechanizované 

výztuže. 

 Způsob umístění zařízení v důlních dílech 

Veškeré zařízení musí být pověšeno, nebo upevněno k TH výztuži. 

Zajištění útěkových cest 

Na porubních chodbách v úseku nejméně (L) m před porubem nesmí být na závěsné 

drážce odstavován ani na počvě ukládán žádný materiál s výjimkou materiálu nezbytně 

nutného pro zajištění denního provozu porubu. Tento materiál musí být uložen a upevněn 

k TH výztuži, přičemž musí být zachován bezpečný průchod. 

 Ochrana a vypínání elektrických zařízení 

Veškeré elektrické zařízení musí být při překročení povolené hranice metanu, a po 

každém otřesu a otřesovém jevu vždy kontinuálními čidly automaticky vypnuté [1]. 

 Monitorování pohybu osob kteří se nacházejí v ohrožené oblasti 

 V případě vzniků mimořádné události nebo důlního otřesů je velice důležité 

zmonitorování počet osob v daném porubu. Usnadní to řešení situace při zásahů báňských 

záchranářů. 

Systém ISI je zaváděn pro identifikaci zaměstnanců pracujících v oblastech s nebezpečím 

3. stupně ohrožení důlními otřesy. 

Zaměstnanci, kteří pracují v dané oblasti, mají v osobním svítidle zabudovaný čip, který 

slouží pro monitorování osob. Pracuje na principu komunikace mezi zmíněným čipem  
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a snímačem umístěným v důlním díle. Mezi těmito snímači lze on-line kontrolovat jak 

počet osob, tak místo kde se daný zaměstnanci nacházejí. Tyto informace budou 

zaznamenány do centrální databáze daného systému. Inspekční služba bude mít možnost 

v přehledném vizualizačním softwaru sledovat pohyb daných osob, počet osob v daných 

směnách a vstup a výstup z dané oblasti. V dané databázi musí být všechny data 

zálohována a pro umožnění zpětného dohledání informací o pohybu osob z daného porubu.   

4.3 Ostatní bezpečnostní opatření 

 Zesílení únosnosti porubních chodeb 

Chodby č. 22 3707 a č. 22 3708 budou po celé délce co každý jeden metr navrtány 

svorníky do stropu o délce 9 m. Které mají nosnost 420 kN, délky 9 m, Ø 26 mm, (vrtná 

korunka Ø 32 mm). Instalována přes TH rovinu ve vzdálenosti 0,75 – 1 m od osy díla. 

Výhoda těchto svorníku je větší nosnost než hydraulické stojky SHZ, je to 

bezpečnější a nedochází v případě otřesů k devastaci TH výztuže, ale pouze k zvednutí 

počvy. 

 

 Zajištění uhelného pilíře v porubu 

Uhelný pilíř v porubu musí být trvale zajištěn proti vyjetí pomocí opěrných pilířových 

štítků sekcí porubní výztuže s výjimkou prostoru, kde je prováděno vyuhlování (cca 20 m 

v okolí kombajnu). Pohyb zaměstnanců po stěnovém dopravníku bude omezen pouze na 

technologicky nezbytné operace. Jsou to: oprava porubového dopravníku nebo opěrných 

štítků, zajišťování stropů a vrtání vrtných testů. Zaměstnanci provádějící VT v porubu jsou 

povinni zajistit si uhelný pilíř v místě prováděného VT opěrnými štítky, popř. i dřevem. [2] 

 

 Ostatní opatření 

Výsledky VT a následných dalších protiotřesových opatření se v dané směně musí 

nahlásit na seismické pracoviště a následně musí být o tom vedena dokumentace. 

V případě navrtání nepříznivých vrtných testů musí být ihned nahlášeny na seismické 

pracoviště a inspekční službě. 

Kontrolu těchto opatření provádí směnový technik v dané směně. Záznamy  

o provedených kontrolách a o výsledcích individuálního pozorování musí být uvedeny 
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v pochůzkových knihách. Vedoucí úseku min. 2x týdně a 1x za 14 dní projednáváno za 

účasti vedení Dolu Karviná a Green Gas, DPB Paskov a. s. 

Pracovníci pracující v důlních dílech s nebezpečím otřesů a technický dozor kontrolující 

pracoviště musí být seznámení s možnými příznaky otřesů a v pravidelných intervalech 

stanovených závodním dolu školení o zásadách práce v důlních dílech s nebezpečím otřesů 

a postupu v případě vzniku otřesu. [2].  

 Maximální průměrný denní postup porubu č. 22 3756 

Navrhuji na 3 m / den s ohledem na mocnost sloje a NO. 

 Používaní ochranných pomůcek 

Nezbytně nutné je používat chrániče páteře a holenních kostí. 

 Následky otřesů 

Při důlním otřesu dojde k náhlému uvolnění energie v horském masivu  

a následně k deformacím důlních děl, TH výztuže, vyvržení horniny do volného prostoru, 

zvednutí počvy a možnému výronu plynů a důlního prachu. Při velmi silných důlních 

otřesech dochází k devastaci vybavení porubu a k zničení dané technologie a především 

může dojít k újmě na zdraví, případně ke ztrátám na lidských životech. 

Následky můžou být velmi velkého rozsahu, což většinou znamená zastavení činnosti 

daného porubu na nějakou dobu, než se odstraní následné škody na majetku organizace  

a vybavení dané technologie. Na fotografiích uveřejněných níže jsou demonstrovány 

následky po důlních otřesech, můžeme vidět na přiložených obrázcích. 
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Obr. č. 6 Následky po důlním otřesů Zdroj: HBZS 

  

 

 

Obr. č. 7 Následky důlního otřesů Zdroj: HBZS 
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Obr. č. 8 Následky důlního otřesů Zdroj: HBZS 
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Závěr 

 Cílem mé bakalářské práce bylo vypracovat návrh protiotřesové prevence porubu  

č. 22 3756 ve kře č. 22 lokality ČSA důlního pole Doubrava Dolu Karviná. 

Vzhledem k velké mocnosti a pevnosti pískovce v nadloží a výskytům důlních otřesů  

v minulosti v dané oblasti je celá oblast zařazena do 3. stupně NO. Navrhované 

protiotřesové opatření je zcela důležité pro bezpečnost pracovníků v dané oblasti. Za 

nejvýznamnější opatření považuji BTPVR a to proto, že následně dojde k uvolnění 

zvýšeného napětí v dané oblasti (vyvolání umělého otřesu v nadloží bez přítomností lidí). 

A následně se nám sníží nebezpečí důlního otřesů. Následně po navrtání každodenních VT 

navrhuji provádět OOTP a to jak v porubu, tak i na daných chodbách. 

I při důsledném provádění prvků protiotřesové prevence může dojít k neočekávanému 

důlnímu otřesu, a proto je nezbytně nutné dodržovat bezpečnostní předpisy při vykonávaní 

pracovních úkonů, tak při používaní ochranných pomůcek. Např. v dané oblasti je 

nezbytně nutné používat chránič páteře a holenních kostí.  

Ochrana zdraví a životy lidí je prioritou v naši firmě OKD. 
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