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ANOTACE DOKTORSKÉ DISERTAČNÍ PRÁCE 

Doktorská disertační práce se zabývá problematikou svorníkové výztuže 

a jejího optimálního použití v uhelných dolech ve východní části karvinské dílčí 

pánve. Práce svým zaměřením navazuje na projekt Institutu čistých technologií 

těžby a užití energetických surovin reg. Č. ED2.1.00/03.0082 

(CZ.1.05/2.1.00/03.0082) podporovaný Operačním programem Výzkum a vývoj 

pro Inovace, financovaný ze strukturálních fondů EU a ze státního rozpočtu ČR, 

s jehož podporou byla vytvořena. 

Práce je rozdělena do tří hlavních celků. Pro uvedení do problematiky 

je v prvních kapitolách stručně popsána geneze využívání svorníkové výztuže, 

přístupu k jejímu projektování a v neposlední řadě monitorování důlních děl 

za účelem sledování a kontroly údajů a předpokladu projektu v geologických 

podmínkách české části hornoslezské pánve. S ohledem na lokalizaci 

analyzované oblasti ve východní části karvinské dílčí pánve, jsou zde 

podrobněji popsány geologické a strukturně-tektonické poměry v karvinské dílčí 

pánvi.  

Stěžejní kapitoly obsahuje druhá část práce. Věnuje se především využití 

matematického modelování napěťového a deformačního stavu v okolí důlního 

díla pomocí MKP a inverzní analýze provedené na zpracovaných 

geomechanických modelech na lokalitách v oblasti východní části karvinské 

dílčí pánve. Je zde popsána metodika tvorby geomechanických a 

matematických modelů pro následnou inverzní analýzu s využitím naměřených 

dat. Pozornost pak byla věnována práci s inverzními modely, kdy byly 

modifikovány přetvárné a částečně pevnostní vlastnosti částí masivu, tak aby 

výsledné modelové chování bylo v souladu s výsledky měření a pozorování. 

Jsou zde diskutovány možnosti vyjádření účinků svorníkové výztuže pomocí 

modifikovaných pevnostních a přetvárných parametrů a zároveň možnosti 

kvantifikace vlivu svorníkové výztuže na horninový masiv na straně jedné a 

zpřesnění následného řešení stability dlouhých důlních děl jak z hlediska 

dimenzování výztuže, tak i očekávaných deformačních projevů, na straně 

druhé. Tato diskuze je podložena nejen řadou zpracovaných účelových map, 

geomechanických řezů, shromážděnou prvotní dokumentací z provedených 
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deformačních měření, ale také konfrontací s výsledky matematických a 

inverzních modelů.  

V závěrečné kapitole jsou shrnuty výsledky inverzní analýzy zpracované 

na reprezentativním souboru modelů s využitím podkladů o deformačních 

projevech chodeb vyztužených svorníkovou výztuží v karvinské dílčí pánvi, 

konkrétně na Dole ČSM. Vzhledem k dlouhodobému výhledu těžby, kdy se za 

současných technicko-ekonomických poměrů předpokládá dvacetiletá 

exploatace uhlí, je v této kapitole věnována pozornost rovněž možnostem 

modelování dalších případů aplikace svorníkové výztuže v perspektivních 

lokalitách karvinské dílčí pánve a to i s ohledem na zajištění vyššího stupně 

bezpečnosti a efektivnosti důlního provozu při budoucí těžbě v OKD. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA: hornoslezská pánev, svorníková výztuž, karvinská dílčí 

pánev, matematické modelování napěťového a deformačního stavu, 

geomechanický model, MKP, inverzní analýza. 
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ANNOTATION OF THE DOCTORAL DISSERTATION THESIS 

Doctoral Dissertation Thesis deals with the bolt reinforcement and its 

optimal application in coal mines in the eastern part of the Karvina subbasin 

(Upper Silesian Basin). This work follows with its focus on project of the Institute 

clean technology of mining and use of energy resources 

reg. No. ED2.1.00/03.0082 (CZ.1.05/2.1.00/03.0082) supported by the 

Operational Programme Research and Development for Innovation, funded by 

EU Structural Funds and the czech republic state budget, with its support was 

created. 

This work is divided into three main units. For introduction into problems 

is in the first chapter briefly described genesis of the use bolt reinforcement, 

approach to its design and not least monitoring mining works (gateroads), in 

order to monitor and control of project provided data under geological conditions 

in the Czech part of Upper Silesian Coal Basin. With regard to the location of 

the analyzed area in the eastern part of the Karvina subbasin are described in 

more detail geological and structural-tectonic conditions in the Karvina 

subbasin. 

The key chapters contains the second part. It is dedicated mainly 

utilization of mathematical modeling of the stress and strain state in the vicinity 

of the mine workings (gateroads) by FEM and inverse analysis carried out on 

processed geomechanical models, on sites in the eastern part of the Karvina 

subbasin. It describes the methodology of geomechanical and mathematical 

models for the subsequent inverse analysis by using of the measured data. 

Consideration was given to work with inverse models, which were partially 

modified by deformation and strength properties of massif parts so that the final 

model behavior was in accordance with the results of measurements and 

observations. They are discussed here possibilities of expression the effects of 

bolt reinforcement by using modified strength and deformation parameters as 

well as the possibility to quantify the impact of bolt reinforcement on the rock 

mass on the one hand and refinement of subsequent solving of long gateroads 
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stability both in terms of design reinforcement, as well as the expected signs of 

deformation, on the other. This discussion is not only supported by a number of 

thematic maps processed, geomechanical sections, assembled primary 

documentation of executed deformation measurements, as well as 

confrontation with the results of mathematical and inverse models. 

The concluding chapter summarizes the results of inverse  analysis, 

based on a representative set of models, by using data of deformation 

expressions, measured in gateroads reinforced with rock bolts in the Karvina 

subbasin, specifically on the CSM Mine. Due to the long-term extraction, when 

the current technical and economical conditions expected twenty-year 

exploitation of coal, is also in this chapter given attention to the possibilities of 

modeling of other cases of bolt reinforcement applications in perspective 

locations Karvina subbasin and also with a view to ensuring a higher degree of 

safety and effectiveness during future mining operation in the OKD (Ostrava-

Karvina Mining District). 

 

KEY WORDS: Upper Silesian Basin, Rock Bolt Reinforcement, Karvina 

Subbasin, mathematical modeling of the Stress and Strain State, 

geomechanical Model, FEM, inverse Analysis 
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1. ÚVOD 
 

Svorníková výztuž doznává v poslední době v hornictví širokého využití. 

Počátky použití svorníkové výztuže v OKR lze datovat do 60. let minulého 

století. Jednalo se o svorníky upínané mechanicky pomocí klínové hlavy 

(bodově kotvené). V této době byly již také provedeny první zkoušky svorníků 

ukotvených ve vývrtech pomocí cementového tmelu (lepené po celé délce). 

Vyztužování pomocí této technologie se dále nerozšířilo zejména z důvodu 

technických problémů souvisejících s vrtáním vývrtů a se zajištěním dostatečně 

tuhé vazby svorník-cement-hornina. 

Další systematičtější pokusy o využití samostatné svorníkové výztuže 

k vyztužování důlních děl v OKR, resp. v oblasti KDP, proběhly v 90. letech 

minulého století, kdy technologie vyztužování samostatnou svorníkovou výztuží, 

v podmínkách černouhelného hornictví vyspělých světových ekonomik (západní 

Evropa, USA, Austrálie, Jihoafrická republika), byla již z hlediska projektování, 

techniky, materiálů a míry bezpečnosti na vysoké úrovni. Jednalo se o svorníky 

kotvené ve vývrtech po celé délce pomocí zpravidla dvousložkových pryskyřic, 

plněných ve vzájemně oddělených komorách do válcových obalů – ampulí 

(cartridges). Iniciace obou složek probíhala ve vývrtu při instalaci promícháním 

obou složek otáčením a současným zasouváním vlastní svorníkové tyče do 

vývrtu, přičemž čas, po kterém došlo k vytvrzení pryskyřice, byl určen druhem 

a množstvím složky způsobující její vytvrzení. I v podmínkách KDP OKR, 

kdy byly v té době samostatnou svorníkovou výztuží vyztužovány výchozí 

prorážky porubů a v několika případech i chodby, byly patrné výrazné časové i 

materiálové úspory ve srovnání s ražbami chodeb vyztužovanými „klasickou“ 

ocelovou obloukovou poddajnou TH výztuží v obdobných podmínkách. Materiál 

a technika použité pro vyztužování svorníkovou výztuží byly již na dobré úrovni, 

ale nebyl stále dostatečně propracován systém kontroly a monitorování 

takto vyražených důlních děl. K výraznějšímu rozšíření použití svorníkové 

výztuže došlo pouze na dvou dolech v KDP OKR a to ve slojích spodních 

sušských vrstev karvinského souvrství. Limitujícími faktory pro další rozšíření 

svorníkové výztuže, jako jediného výztužného prvku, byly zejména obtížné 

geologické a geomechanické podmínky (složitá strukturně-tektonická stavba, 
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hrany nevýrubů nadložních slojí, ponechané pilíře, nebezpečí důlních otřesů), 

dosahované postupy při ražbách a rovněž platná legislativa (Janas 1990, 

Šňupárek & Paloncy 1995). 

V dnešní době je použití samostatné svorníkové výztuže již založeno 

na celosvětových zkušenostech s touto technologií vyztužování při aplikaci 

sofistikovaných materiálů a techniky a na propracovaném, ověřeném systému 

kontroly a monitoringu výztuže a důlních děl. Při nasazení svorníkové výztuže 

na Dole ČSM, kde byla prováděna měření deformací použitá v této práci, 

byl aplikován systém úspěšně zavedený na černouhelných dolech ve Velké 

Británii. Použité technické prostředky, způsob stabilizace stropu a boků důlních 

děl aplikací kotevních systémů lepených po celé délce, jak v případě tyčových, 

tak lanových výztužných prvků, jsou známé a technologicky dostupné (Dvorský 

& Nastulczyk 2008, Janas & al 2009, Šňupárek & Konečný 2010). 

S postupem těžby na dolech, provozovaných v OKR, do větších hloubek 

narůstají napětí působící na důlní díla a s tím i přímo úměrně nároky na 

zajištění jejich stability po celou dobu jejich plánované životnosti. Je nutné 

zdůraznit, že i když se v případě životnosti porubních chodeb, z pohledu 

životnosti ostatních liniových staveb (hlavní důlní díla a spojovací překopy 

realizované v průvodních horninách, kolektory, přivaděče a tunely), jedná o 

relativně krátkou dobu, zahrnuje období intenzivního ovlivnění důlního díla 

vlastní ražbou a následným dobýváním v přilehlém porubu. V důlním provozu to 

představuje důležitý faktor ovlivňující ekonomický výsledek dolu při současném 

efektivním využití všech nainstalovaných nákladných razicích a dobývacích 

technologií. Jako nejvhodnější nástroj k zajišťování stability důlních děl, 

mimo dodržování empirických hornických zásad při jejich vyztužování ocelovou 

obloukovou poddajnou TH výztuží, se pro ovlivňování deformačního chování 

horninového masivu v jejich nejbližším okolí ukazuje dostatečně dimenzovaná 

svorníková výztuž.  

Dosavadní výsledky monitoringu u realizovaných porubních chodeb 

vyztužených svorníkovou výztuží představují obsáhlou databázi údajů 

o deformačních a napěťových dějích v horninovém masivu v jejich okolí. 

Podrobná analýza těchto údajů a jejich využití v matematickém modelování 
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geomechanických úloh je předmětem řešení mé disertační práce (Výsledky 

monitoringu 2006 – 2010). 

2. CÍL DISERTAČNÍ PRÁCE 

Projektování důlních děl, v podmínkách OKR, je dlouhodobě prováděno 

na základě metod, využívajících analogie a empirie z již dříve realizovaných 

projektů. Současný projektant více, či méně, vychází z dostupných údajů 

klasifikace horninového masívu, přičemž předpokládá nejhorší možné hornicko-

geologické podmínky a zároveň zatížení výztuže díla. Důsledkem, tohoto 

v praxi označovaného postupu jako „konzervativního“, s přednastaveným 

poměrně vysokým stupněm bezpečnosti, je striktní dodržování výchozích 

předpokladů projektu po celou dobu jeho realizace (resp. životnosti důlního 

díla), přičemž význam monitoringu je v tomto případě zcela opomíjen. 

S postupem hornické činnosti do větších hloubek a se zvyšujícími se nároky na 

zajištění stability důlních děl se však „konzervativní“ přístup stává již neúnosně 

rizikovým a potřeba zařadit systematický monitoring, jako nedílnou součást 

projektu ve všech jeho fázích, se jeví jako nezbytná (Aldorf 1999, Dvorský & 

Nastulczyk 2010, Šňupárek & Konečný 2010).  

Předmětem této práce není postihnout všechny, v praxi, při realizaci 

důlních děl nabízené a využívané funkce monitorování, ale soustředit se pouze 

na oblast věnující se sledování a kontrole údajů a předpokladu projektu a 

zároveň získání podkladů pro inverzní model, což v našem případě představují 

výsledky sledování zatížení výztuže a deformací důlního díla vyztuženého 

samostatnou svorníkovou výztuží. 

Cílem disertační práce je sestavení inverzního modelu s využitím MKP 

(software Phase2 - firma Rocscience), včetně vyjádření míry ovlivnění 

deformačního chování v okolí důlních děl vlivem aplikace svorníkové výztuže. 

Pro toto budou využity výsledky měření deformací a zatížení výztuže získané 

(v nejbližším okolí důlního díla vyztuženého svorníky) v rámci monitoringu 

důlních děl vyztužených v minulosti (tj. v období let 2006 – 2010) na Dole ČSM 

samostatnou svorníkovou výztuží. 

Výstupy z této disertační práce mohou sloužit, jak k obecnému upřesnění 

hodnot parametrů charakterizujících přetvárné vlastnosti horninového masivu, 
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zpevněného svorníkovou výztuží, tak k praktickému zavedení těchto parametrů 

do matematických modelů, sloužících ke kvantifikaci vlivu svorníků i 

v případech, kdy svorníková výztuž netvoří pouze jediný výztužný systém, ale 

působí v kombinaci s výztužným systémem plnícím funkci podpory, což 

v podmínkách OKR představuje ocelová oblouková poddajná TH výztuž. 

3. ZÁJMOVÁ OBLAST A JEJÍ VÝBĚR 

Úspěšnost nasazení svorníkové výztuže souvisí úzce s geologickými 

poměry v dané oblasti. Svorníková výztuž je v důsledku principu své funkce 

velmi citlivá na geologickou a strukturní stavbu horninového masivu. 

Pro zkušební nasazení technologie samostatné svorníkové výztuže 

v podmínkách uhlonosného karbonu KDP, v jižní části hornoslezské pánve, 

byl vybrán Důl ČSM, který v době zahájení sběru a vyhodnocování dat pro 

disertační práci, převážnou část své hornické činnosti provozoval v horizontu 

spodních sušských vrstev karvinského souvrství, a kde byla v 90. letech 

technologie samostatné svorníkové výztuže využita k vyztužování řady důlních 

děl ve sloji 30 (634) v oblasti ochranného pilíře jam na závodě Sever. Při výběru 

vhodné lokality byla zohledněna hloubka pod povrchem, strukturně-tektonická 

stavba horského masivu, charakter slojí a průvodních hornin z hlediska 

náchylnosti k důlním otřesům, orientace vůči hlavnímu směru horizontálního 

napětí a dřívější hornická činnost v nadložních slojích. Po analýze výše 

uvedených podmínek, při zohlednění časových a prostorových vazeb na ostatní 

hornickou činnost plánovanou dle dlouhodobé koncepce hornické činnosti, 

byla jako nejvhodnější shledána sloj 29b sp.l. sp.č. (648) v oblasti 2.a kry na 

závodě Sever. V této oblasti byla v roce 2006 plánována příprava porubního 

bloku 294 205 třídami 294 245, 294 225 a výchozí prorážkou 294 265. 

Pro použití samostatné svorníkové výztuže, jako jediného výztužného systému, 

byla vybrána třída 294 225 v úseku staničení 431 m – 963 m, která byla 

v období od 1. měsíce roku 2005 až do 5. měsíce roku 2005 vyražena a 

v období od 1. měsíce roku 2007 do 5. měsíce roku 2007 využívána jako těžní 

třída porubu 294 205 (Projekt 2005, Posouzení 2006). 

Po tomto úspěšném použití svorníkové výztuže jako jediného výztužného 

prvku bylo rozhodnuto postupně o dalších realizacích ražeb tříd 294 227 ve sloji 
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29b sp.l. sp.č. (648), 300 229 ve sloji 30 (634) a 331 223 ve sloji 33a (606), 

k jejichž vyztužování bylo rovněž využito svorníkové výztuže jako jediného 

výztužného prvku, a kde byly využity zkušenosti získané při realizaci ražby 294 

225 a jejím následujícím využitím při dobývání porubu 294 205. 

 Třída 294 227, v úseku staničení 130 m – 480 m, byla vyražena 

v období od 10. měsíce roku 2007 až do 1. měsíce roku 2008 a v období 

od 4. měsíce roku 2008 do 8. měsíce roku 2008 byla využívána jako těžní třída 

porubu 294 205 (Projekt 2007, Posouzení 2007). 

 Třída 300 229, v úseku staničení 320 m – 952 m, byla vyražena 

v období od 8. měsíce roku 2007 až do 1. měsíce roku 2008 a v období 

od 2. měsíce roku 2008 do 9. měsíce roku 2008 byla využívána jako těžní třída 

porubu 300 209 (Projekt 2007, Posouzení 2007).  

Třída 331 223, v úseku staničení 341 m – 930 m, byla vyražena v období 

od 4. měsíce roku 2008 až do 8. měsíce roku 2008 a v období od 8. měsíce 

roku 2009 do 2. měsíce roku 2010 byla využívána jako těžní třída porubu 331 

203 (Projekt 2008, Posouzení 2008). 

4. GEOLOGICKÉ POMĚRY ZÁJMOVÉ OBLASTI 

4.1 TŘÍDA 294 225 

Ražba třídy 294 225 byla realizována pod stropem sloje 

29b sp.l. sp.č. (648) s přibírkou průvodních hornin (prachovec) nacházejících se 

v bezprostředním podloží sloje. 

Mocnost sloje se v oblasti 2.a kry pohybuje od 170 cm do 270 cm. Úklon 

sloje je relativně stálý a pohybuje se od 5° do 7°, s generálním směrem úklonu 

orientovaným k severovýchodu. Hloubka uložení sloje v oblasti chodby 

je 920 m - 960 m pod povrchem, což bylo zjištěno, dle dokumentace OMG Dolu 

ČSM, z mapy sloje 29 sp.l. sp.č.(648),. Charakteristický litologický profil pro 

oblast ražby třídy 294 225 je patrný z obr. 2 – sekce profilu geologicko-

průzkumného vrtu 1044-96 se slojí 29b sp.l. sp.č. (648). 

Přímé nadloží sloje je tvořeno vrstvami prachovce a střednězrnného 

pískovce o mocnostech od 0,97 m do 5,2 m až po nejbližší nebilanční nadložní 

sloj 29b sp.l. v.č. (649), uloženou ve vzdálenosti od 14 m do 16 m nad slojí 
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29b sp.l. sp.č. (648). Jílovec nacházející se v bezprostředním podloží vrchní 

části sloje 29b v.l. přechází do kořenového prachovce a je silně rozpukaný. 

V prachovcích je patrná laminace pískovcovou složkou ve směru vrstevních 

ploch. U pískovců se zpravidla jedná o nepravidelná lokální nahloučení uhelné 

hmoty. 

Obr. 2 – sekce profilu geologicko-průzkumného vrtu 1044-96 se slojí 29b sp.l. sp.č. (648), 
(podle dokumentace OMG Dolu ČSM). 

U vrstev uložených bezprostředně nad slojí (tj. do vzdálenosti cca 2 m 

nad stropem sloje) je patrné i tektonické porušení puklinami ve směru téměř 

kolmém ke směru vrstev. Na sloj zpravidla nasedá vrstva prachovce, jejíž 

mocnost a prostoupení laminami psamitické složky je proměnlivé. V této vrstvě 
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uložené v bezprostředním nadloží sloje jsou nepravidelně rozptýleny zlomky 

zuhelnatělé organické hmoty a dle výskytu výše zmíněných podélných 

puklin lze předpokládat značné primární porušení. 

V přímém podloží sloje 29b sp.l. sp.č. (648) je uložen jílovec 

až prachovec, místy kořenový o mocnosti od 1 m do 2 m, s místním výskytem 

pelosideritů. Pak následuje zpravidla nebilanční neoznačená slojka 642 

(nebo její reprezentant) o mocnosti od 0,5 m do 0,7 m. Dále směrem do podloží 

se střídají polohy pískovce a prachovce až po nejbližší podložní sloj 30 (634) 

v bilančním vývoji, uloženou cca 13 m pod slojí 29b sp.l. sp.č. (648).  

Porubem 294 205 pokračovala exploatace spodních sušských vrstev 

v oblasti 2.a kry na závodě Sever. V nadloží chodby 294 225, resp. plochy 

celého porubu 294 205, byly vydobyty sloje 23 (1994, 1995-1996), 24 (1996-

1997, 1999-2001), 25 (1997-1998, 2001-2002), 26 (2002-2003) a 28 (2002-

2003) ve vzdálenostech 192m, 168m, 148m, 120m a 46m v mocnostech 

180cm, 110cm, 180cm, 100cm a 120cm. V průběhu ražby chodby 294 225 byla 

zjištěna jediná významnější tektonická porucha přesmykového charakteru 

o amplitudě cca 7 m ve směru SV – JZ s úklonem 15° – 20° směrem k JV. 

Tento přesmyk byl přecházen ražbou chodby 294 225 v úseku staničení 

70-90 m, která zde byla ražena v chodbovém profilu OO-O-12. Další méně 

významné tektonické poruchy orientované ve směru Z-V s amplitudou 

maximálně 0,9 m byly zaznamenány v závěru ražby chodby 294 225 a svým 

charakterem odpovídaly doprovodné tektonice poruchy „B“. Významnými 

tektonickými poruchami v oblasti 2.a kry jsou poruchy „A“ („B“) a „těšínský zlom“ 

orientované ve směrech přibližně Z-V a S-J s amplitudami 70 m – 100m a 60 m 

ukloněnými pod úhly 70° a 60° směrem k severu a k západu. Směr a četnost 

střihových ploch nebyly v průběhu přípravných ražeb v oblasti 2.a kry 

sledovány. V průběhu ražby chodby 294 225 byly v cca 40 m dlouhých úsecích 

zaznamenány cca 1,0 m široká pásma puklin ve stropu orientované téměř 

kolmo ke stropu, přibližně ve směru ZSZ-VJV. Při přípravě a dobývání 

porubních bloků v nadložních slojích byly v oblasti situované směrem na východ 

od chodby 294 225 zjištěny drobné tektonické poruchy o amplitudách od 0,5 m 

do 2 m, ukloněné střídavě pod úhlem 60°–85° směrem k severu a k jihu, tvořící 

pásmo široké cca 100 m ve směru přibližně ZSZ-VJV viz obr. 1 (Projekt 2005).   
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Třída 294 225 byla situována v oblasti, jejíž prozkoumanost důlními díly 

jak ve sloji, tak v nadložních slojích byla dobrá.  

Zkušenosti s vedením ražeb v oblasti 2.a kry ukazují, že nadložní 

pískovcové horizonty nejsou výrazně nasyceny vodou, což se potvrdilo i při 

přecházení drobné tektoniky v průběhu ražby třídy 294 225 s výjimkou 2 míst 

v úseku staničení 670 m - 680 m a 769 m – 776 m, kde byla zaznamenána 

kapající voda ze stropu důlního díla (Dvorský & Nastulczyk 2008). 

 

Obr. 1 – Výřez geologicko-tektonické mapy, sloj 29b sp.l. (648+649), spodní sušské 
vrstvy, Důl ČSM, 2.a kra (podle dokumentace OMG Dolu ČSM). 

4.2 TŘÍDA 294 227 

Třída 294 227 byla vyražena pod stropem sloje 29b sp.l. sp.č. (648), 

v 2.a kře na závodě Sever. 

Mocnost sloje se v oblasti 2.a kry pohybuje od 173 cm do 298 cm (údaje 

z ražeb, z vydobytých sousedních porubů 294 205, 294 207/1 a z dokumentace 

existujících geologicko-průzkumných vrtů) (viz tab. 1). Úklon sloje je relativně 

rovnoměrný a pohybuje se od 5° do 10° směrem k VSV-SV. Hloubka uložení 

sloje v místě plánované ražby třídy 294 227 je 970 m až 1000 m pod povrchem 

(viz tab. 1).   
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Přímé nadloží sloje je tvořeno vrstvami prachovce a střednězrnného pískovce 

o mocnostech od 0,97 m do 5,2 m až po nejbližší nebilanční nadložní sloj 

29b sp.l. v.č. (649), uloženou ve vzdálenosti od 15 m do 18 m nad slojí 

29b sp.l. sp.č. (648). Jílovec nacházející se v bezprostředním podloží vrchní 

části sloje 29b sp.l. přechází do kořenového prachovce a je silně rozpukaný. 

V prachovcích je patrná jemná laminace pískovcovou složkou ve směru 

vrstevních ploch. U pískovců se zpravidla jedná o nepravidelná lokální 

nahloučení uhelné hmoty. U vrstev uložených bezprostředně nad slojí (tj. do 

vzdálenosti cca 2 m nad stropem sloje) je místy patrné i tektonické porušení 

puklinami ve směru téměř kolmém ke směru vrstev. Na sloj zpravidla nasedá 

vrstva prachovce, jejíž mocnost a prostoupení laminami psamitické složky je 

proměnlivé. V této vrstvě uložené v bezprostředním nadloží sloje jsou 

nepravidelně rozptýleny úlomky zuhelnatělé organické hmoty a dle výskytu výše 

zmíněných puklin lze předpokládat její značné primární porušení. Místy je tato 

vrstva prachovce erodována a přímo na sloj nasedá kompaktní střednězrnný 

pískovec. 

V přímém podloží sloje 29b sp.l. sp.č. (648) je uložen jílovec až 

prachovec, místy kořenový o mocnosti od 0,9 m do 1,75 m s místním výskytem 

pelosideritů. Pak následuje zpravidla neoznačená sloj (642) v nebilančním 

vývoji, případně její reprezentant o mocnosti od 0,5 m do 0,7 m. Dále do podloží 

se střídají polohy pískovce a prachovce až po nejbližší podložní sloj 30 (634)  

Tab. 1 Vývoj mocností slojí 29b sp.l. sp.č. (648), 29b sp.l. v.č. (649) a průvodních hornin 
zastoupených v meziloží slojí 29b sp.l. sp.č. (648) a 28 (658) (zpracováno 
dle dokumentace geologicko-průzkumných vrtů OMG Důl ČSM)  

vrt 
ČSM  
99-84 

ČSM 
119D-90 

ČSM 
135-92 

ČSM 
1196/01 

ČSM 
1197/01 

ČSM 
1225/02 

ČSM 
1226/02 

ČSM 
1249/03 

hloubka sloje 29b sp.l.sp.č. (648) (m) -700,8 -715,1 -734,9 -701,5 -713,3 -700,3 -704,2 -719,6 

hloubka sloje 29b sp.l.sp.č. (648) pod 
povrchem (m) 

978,8 993,1 1012,9 979,5 991,3 978,3 982,2 997,6 

mocnost sloje 29b sp.l.sp.č. (648) (cm) 225 278 298 173 227 253 194 235 

mocnost meziloží slojí 29b sp.l.sp.č. 
(648)  - 29b sp.l.v.č. (649) (cm) 

1785 1770 3691 580 1653 1535 1770 2102 

mocnost meziloží slojí 29b sp.l.sp.č.(648)                  
-28 (658)  (cm) 

4975 4825 7400 3800 4310 4200 5065 5427 

mocnost sloje 29b sp.l.v.č.(649) (cm) 150 99 124 30 134 59 70 99 

mocnost pískovce v meziloží 29b 
sp.l.sp.č. (648)  - 29b sp.l.v.č. (649) (cm) 

1155 805 3380 245 305 135 1110 1215 

mocnost prachovce v podloží sloje  
29b sp.l.sp.č. (648) (cm) 

130 175 40 30 150 90 90 135 

mocnost meziloží 29b sp.l.sp.č. (648)                        
- nepojmenovaná (642) (cm) 

130 175 _ 240 150 90 90 135 
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v bilančním vývoji, uloženou cca 13 m pod slojí 29b sp.l. sp.č. (648), které by 

měly zásadní vliv na „geomechanický model“ vytvořený pro účely 

matematického modelu. Charakteristický litologický profil pro oblast ražby třídy 

294 227 je patrný z obr. 3 – sekce profilu geologicko-průzkumného vrtu 1197-01 

se slojí 29b sp.l. sp.č. (648). 

Obr. 3 – sekce profilu geologicko-průzkumného vrtu 1197-01 se slojí 29b sp.l. sp.č. (648), 

(podle dokumentace OMG Dolu ČSM). 

Vývoj mocností slojí 29b sp.l. sp.č. (648), 29b sp.l. v.č. (649) a 

průvodních hornin zastoupených v meziloží slojí 29b sp.l. sp.č. (648) a 28 (658) 
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je souhrnně uveden v tab. 1 a lze konstatovat, že z hlediska hodnocení 

litologické stavby se v hodnoceném horizontu nevyskytují významné anomálie. 

Porubem 294 207, v pořadí jako posledním, pokračovala exploatace 

spodních sušských vrstev v oblasti 2.a kry na závodě Sever. V nadloží třídy 294 

227 (resp. plochy celého připravovaného porubu 294 207) byly vydobyty sloje 

23 (1994, 1995-1996), 24 (1996-1997, 1999-2001), 25 (1997-1998, 2001-2002), 

26 (2002-2003) a 28 (2002-2003) ve vzdálenostech 192 m, 168 m, 148 m, 

120 m a 46 m v mocnostech 180 cm, 110 cm, 180 cm, 100 cm a 120 cm. 

V průběhu ražby třídy 294 225 byla zjištěna jediná významnější tektonická 

porucha přesmykového charakteru o amplitudě cca 7 m ve směru SV – JZ 

s úklonem 15° - 20° směrem k JV. 

Tento přesmyk byl přecházen ražbou chodby 294 225 v úseku staničení 

70-90 m. V úseku staničení 305 m – 350 m ražby 300 251/1 (obr. 1) bylo 

postupně přecházeno pásmo tektonických poruch orientovaných přibližně 

ve směru SZ-JV ukloněných střídavě k S a k J pod úhlem 50° - 80° 

a o amplitudě od 0,5 m do 8,0 m. Po přechodu do sloje 29b sp.l.sp.č. (648) 

byla ražba vedena pod číslem 294 227. Čelba ražby třídy 294 227 se ke dni 28. 

10. 2007 nacházela ve staničení 60 m. Zahájení jejího vyztužování 

samostatnou svorníkovou výztuží bylo plánováno od staničení cca 120 m, resp. 

po přechodu tektonické poruchy o očekávané amplitudě cca 4 m bylo 

realizováno od staničení 130 m. Významnými tektonickými poruchami v oblasti 

2.a kry jsou kerné poruchy „A“, „B“ a „těšínský zlom“ orientované ve směrech 

přibližně Z-V a S-J s amplitudami 70 m - 100 m a 60 m ukloněnými pod úhlem 

70° a 60° směrem k severu a k západu. Při přípravě a dobývání porubních 

bloků v nadložních slojích a ve vlastní sloji 29b sp.l. sp.č. (648) byly v oblasti 

východně od ražené třídy 294 227 zjištěny drobné tektonické poruchy 

o amplitudách od 0,5 m do 2 m ukloněných střídavě pod úhlem 60°–85° 

směrem k S a k J, které tvoří pásmo široké cca 100 m a orientované ve směru 

přibližně VJV-ZSZ. Údaje charakterizující směr a četnost střihových ploch 

nebyly v průběhu přípravných ražeb v oblasti 2.a kry sledovány. Orientační 

sledování střihových ploch bylo provedeno v průběhu ražby třídy 294 225 

v nadložní sloji 29b sp.l. sp.č. (648), kdy byla zjištěna orientace střihových ploch 
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ve směru přibližně SZ-JV, při četnosti jednoho puklinového pásma na 30 m 

dlouhý úsek chodby (šířka pásem od 0,5 m do 1,2 m, úklon od 75° do 85° 

střídavě směrem k JZ a k SV) - viz obr. 1 (Projekt 2007).  

Třída 294 227 byla situována v oblasti jejíž prozkoumanost důlními díly 

situovanými jak ve vlastní sloji 29b sp.l. sp.č. (648), tak v nadložních slojích 

byla dobrá.  

Zkušenosti s vedením ražeb v oblasti 2.a kry ukazují, že nadložní 

pískovcové horizonty nejsou významným způsobem primárně nasyceny vodou, 

což potvrzuje fakt, že důlní díla v oblasti jsou suchá, s výjimkou místních 

komunikací přes pukliny a drobnou tektoniku (kapající voda ze stropu a boků 

důlních děl). To se potvrdilo při ražbě tříd 294 225 ve sloji 29b sp.l. sp.č. (648) 

a 300 227 ve sloji 30 (634), ve kterých byla na cca 10m dlouhých úsecích 

(staničení 670 m a 770 m na třídě 294 225 a staničení 350 m a 370 m na třídě 

300 229) zaznamenána kapající voda ze stropu a boků důlního díla. 

S postupným vzdalováním čeleb těchto ražených důlních děl došlo k slábnutí 

přítoků, zpravidla až do jejich úplného vysílení. Z toho důvodu lze vyloučit 

výrazné přítoky primárních vod i do třídy 294 227 ražené v obdobných 

podmínkách. V případě ražby třídy 294 227 nelze vyloučit možné zvodnění 

průvodních hornin sekundární vodou ze stařin porubu 280 213 vydobytého 

v nadložní sloji 28 (658), situované ve vzdálenosti 42 m – 54 m nad slojí 29b 

sp.l. sp.č. (648) (Dvorský & Nastulczyk 2008).  

4.3 TŘÍDA 300 229 

Třída 300 229 byla ražena pod stropem sloje 30 (634), v 2.a kře 

na závodě Sever. 

Mocnost sloje se v oblasti 2.a kry pohybuje od 140 do 180 cm (údaje 

z ražeb, z vydobytého sousedního porubu 300 207 a z geologicko-průzkumných 

vrtů). Úklon sloje je relativně rovnoměrný a pohybuje se od 5° do 7° směrem 

k severovýchodu. Hloubka uložení sloje v místě plánované ražby třídy 

je 970 - 980 m pod povrchem.   
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Přímé nadloží sloje 30 (634) je zpravidla tvořeno vrstvami prachovce 

až písčitého prachovce až po nejbližší nebilanční nadložní sloj „neoznačená“ 

(642), uloženou ve vzdálenosti od 660 cm do 1125 cm nad slojí 30 (634). Tyto 

„komplexy“ prachovce jsou místně přerušeny vrstvami jemnozrnného pískovce 

o mocnosti od 80 cm do 400 cm. Mocnost sloje „neoznačená“ se pohybuje od 

50 cm do 70 cm. Meziloží k další nadložní bilanční sloji 29b sp.l. sp.č. (648) 

je tvořeno kořenovým prachovcem a jílovcem nacházejícím 

se v bezprostředním podloží sloje 29b sp.l. sp.č (648) a jeho mocnost kolísá 

mezi 80 cm a 180 cm. Celková mocnost meziloží slojí 30 (634) a 29b sp.l.sp.č. 

(648) se pohybuje od 855 cm do 1315cm. V prachovcích je patrná laminace 

pískovcovou složkou ve směru vrstevních ploch. U pískovců se zpravidla jedná 

o jemnou laminaci prachovcovou hmotou a nepravidelná lokální nahloučení 

uhelné hmoty na vrstevních plochách. U vrstev uložených bezprostředně nad 

slojí a ve vzdálenosti 200 cm – 400 cm nad stropem sloje je lokálně patrné 

porušení puklinami ve směru vrstevních ploch. Na sloj zpravidla nasedá vrstva 

prachovce, jejíž mocnost a prostoupení laminami psamitické složky je 

proměnlivé. V této vrstvě uložené v bezprostředním nadloží sloje jsou 

nepravidelně rozptýleny zlomky zuhelnatělé organické hmoty a dle výskytu výše 

zmíněných puklin lze předpokládat její lokální primární porušení. 

V přímém podloží sloje 30 (634) je uložen prachovec až písčitý 

prachovec, který je místy kořenový a jehož mocnost se pohybuje od 20 cm do 

500 cm. Dále směrem do podloží se střídají různě mocné polohy jemnozrnných 

až hrubozrnných pískovců až po nejbližší bilanční podložní sloj 32 (626), 

uloženou ve vzdálenosti od 35 m do 43 m pod slojí 30 (634).  

Vývoj mocností sloje 30 (634) a průvodních hornin zastoupených 

v meziloží slojí 30 (634) a 29b sp.l. sp.č. (648) je souhrnně uveden v tab. 2 a lze 

konstatovat, že z hlediska hodnocení litologické stavby se v hodnoceném 

horizontu nevyskytují významné anomálie, které by měly zásadní vliv na 

„geomechanický model“ vytvořený pro účely matematického modelu. 

Charakteristický litologický profil pro oblast ražby třídy 294 227 je patrný z obr. 4 

– sekce profilu geologicko-průzkumného vrtu 1121-98. 
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vrt 1121 1122 1141 1142 ČSM 99 1225 1126 

mocnost sloje 634 (cm) 158 179 153 169 170 153 169 

mocnost meziloží slojí 634 - 642 (cm) 870 1125 1160 965 660 720 905 

mocnost meziloží slojí 642 - 648 (cm) 180 105 105 80 130 85 90 

mocnost meziloží slojí 634 - 648 (cm) 1119 1289 1315 1115 860 855 1055 

mocnost sloje 642 (cm) 69 59 50 70 70 50 60 

mocnost pískovce v meziloží 634 - 642 (cm) _ 400 390 _ 80 275 _ 

mocnost prachovce v podloží sloje 634 (cm) 370 500 35 35 110 20 115 

mocnost meziloží 634 - 626 (m) 35 35 41 43 37 39 40 

Tab. 2 Vývoj mocností sloje 30 (634) a průvodních hornin zastoupených v meziloží slojí 
30 (634) a 29b sp.l. sp.č. (648) (zpracováno dle dokumentace geologicko-průzkumných 
vrtů OMG Důl ČSM) 

Porubem 300 209 pokračovala exploatace spodních sušských vrstev 

v oblasti 2.a kry na závodě Sever. V nadloží třídy 300 229 (resp. plánovaného 

porubního bloku 300 209) byly vydobyty sloje 24 (1996-1997, 1999-2001), 

25 (1997-1998, 2001-2002), 26(2002-2003), 28 (2002-2003) a 29b sp.l.sp.č. 

(2007) ve vzdálenostech  183 m, 163 m, 135 m,  61 m a 15 m v mocnostech 

110 cm, 180 cm, 100 cm, 120 cm a 210 cm. V průběhu ražby chodby 300 227 

(těžní třída vydobytého sousedního porubu 300 207) ve sloji 30 (634) byla 

zjištěno jediné významnější pásmo tektonických poruch přesmykového 

charakteru o amplitudě od 0,5 m do 1,2 m orientované ve směru přibližně SV – 

JZ s úklonem 10° – 35° směrem k JV. Toto přesmykové pásmo bylo 

přecházeno ražbou třídy 300 227 v úseku staničení 100 m – 165 m. 

Významnými tektonickými poruchami v oblasti 2.a kry jsou porucha „A“ a 

„těšínský zlom“ orientované ve směrech přibližně Z-V a S-J s amplitudami 

70 m-100 m a 60m ukloněnými pod úhlem 70° a 60° směrem k severu a 

k západu. Údaje charakterizující směr a četnost střihových ploch nebyly 

v průběhu přípravných ražeb v oblasti 2a. kry sledovány. Orientační sledování 

střihových ploch bylo provedeno v průběhu ražby třídy 294 225 v nadložní sloji 

29b sp.l. sp.č. (648), kdy byla zjištěna orientace střihových ploch ve směru 

přibližně SZ-JV, při četnosti jednoho puklinového pásma na úsek 30 m chodby 

(šířka pásem od 0,5 m do 1,2 m, úklon od 75° do 85° střídavě směrem k JZ a k 

SV).  Při přípravě a dobývání porubních bloků v nadložních slojích byly v oblasti 

orientované směrem na východ od plánované ražby třídy 300 229 zjištěny 

drobné tektonické poruchy o amplitudách od 0,5 m do 2 m ukloněných střídavě 

pod úhlem od 60° do 85° směrem k severu a k jihu, které tvoří pásmo široké 

cca 100 m orientované ve směru přibližně VJV-ZSZ (viz obr. 1) (Projekt 2007).  
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Obr. 4 – sekce profilu geologicko-průzkumného vrtu 1121-98 se slojí 30 (634), (podle 
dokumentace OMG Dolu ČSM). 

Třída 300 229 byla situována v oblasti, jejíž prozkoumanost důlními díly 

jak ve sloji, tak v nadložních slojích byla dobrá.  

Zkušenosti s vedením ražeb v oblasti 2.a kry ukazují, že nadložní 

pískovcové horizonty nejsou primárně nasyceny vodou, což potvrzuje fakt, 

že důlní díla v oblasti jsou suchá, s výjimkou místních komunikací přes drobnou 

tektoniku (kapající voda ze stropu a boků důlních děl). To se potvrdilo při ražbě 

třídy 294 225 ve sloji 29b sp.l.sp.č., kde byla ve třech cca 10 m dlouhých 
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úsecích (staničení 670 m a 770 m) pozorována kapající voda ze stropu a boků 

důlního díla. Z toho důvodu lze vyloučit výrazné přítoky primárních vod 

i do ražby třídy 300 229. V případě ražby třídy 300 229 nelze vyloučit možné 

zvodnění sekundární vodou ze stařin porubu 294 205 v nadložní sloji 

29b sp.l.sp.č. (648) ve vzdálenosti 10- 15 m nad slojí 30 (634) (Projekt 2007, 

Dvorský & Nastulczyk 2008).  

4.4 TŘÍDA 331 223 

Třída 331 223 je situována ve 2. a kře na závodě Sever Dolu ČSM 

a byla ražena pod stropem sloje 33a (606) s přibírkou podložních hornin. 

Mocnost sloje se v oblasti 2. a kry pohybuje od 230 m do 330 cm (údaje 

z profilů vyražených důlních děl, údaje z dobývaného sousedního porubu 

331 201 a údaje z geologicko-průzkumných vrtů v oblasti třídy 331 223). 

Úklon sloje je relativně rovnoměrný a pohybuje se od 5° do 10° směrem 

k VSV-SV. Hloubka uložení sloje v místě plánované ražby třídy 331 223 

je 970 m až 1020 m pod povrchem.  

Přímé nadloží sloje je tvořeno vrstvami jemnozrnného, střednězrnného 

až hrubozrnného pískovce o mocnostech od 0,4 m do 8,9 m až po nejbližší 

bilanční nadložní sloj 32 (626), uloženou ve vzdálenosti od 25 m do 30 m 

nad slojí 33a (606). Prachovec o mocnosti od 0,8 m do 4,8 m nacházející 

se v bezprostředním podloží sloje 32 (626), přechází do kořenového prachovce 

a je silně rozpukaný. V prachovcích je patrná jemná laminace pískovcovou 

složkou ve směru vrstevních ploch. U pískovců se zpravidla jedná 

o nepravidelná lokální nahloučení uhelné hmoty. U vrstev pískovců uložených 

bezprostředně nad slojí 33a (606), tj. do vzdálenosti cca 1,5 m 

nad stropem sloje, je místy patrné i tektonické porušení puklinami ve směru 

téměř kolmém ke směru vrstev. Na sloj místně nasedá vrstva jílovce, 

jejíž mocnost se pohybuje řádově v centimetrech. Tato jílovcová vrstva je 

většinou erodována a přímo na sloj nasedá kompaktní jemnozrnný až 

střednězrnný pískovec. 

V přímém podloží sloje 33a (606) je uložen prachovec, místy kořenový 

o mocnosti od 1,1 m do 4,0 m. Pak následuje zpravidla vrstva pískovce 

o mocnosti od 1,1 m do 3,3 m. Dále do podloží je vyvinuta vrstva prachovce 
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až jílovce o mocnosti od 0,5 m do 4,2 m, až po nejbližší podložní bilanční sloj 

33b (605), uloženou 6,0 m až 8,0 m pod slojí 33a (606). Tato vrstva je často 

zcela erodována a přímo na sloj 33b (605) nasedá vrstva jemnozrnného 

pískovce.  

Vývoj mocnosti slojí 32 (626), 33a (606), 33b (605) a průvodních hornin 

zastoupených v jejich meziloží je souhrnně uveden v tab. 3 a lze konstatovat, 

že z hlediska hodnocení litologické stavby se v hodnoceném horizontu 

nevyskytují významné anomálie, které by měly zásadní vliv na „geomechanický 

model“ vytvořený pro účely matematického modelu. Charakteristický litologický 

profil pro oblast ražby třídy 331 223 je patrný z obr. 5 – sekce profilu 

geologicko - průzkumného vrtu 946 - 94 se slojí 33a (606). 

Porubem 331 203, v pořadí jako druhým, pokračovala exploatace 

spodních sušských vrstev v oblasti 2.a kry na závodě Sever. V nadloží třídy 

331 223 (resp. plochy celého připravovaného porubu 331 203) byly vydobyty 

sloje 25 (1989-1990), 26 (1993-1994), 28 (1995-1996), 29b v. l. (1999-2000), 

29b sp. l. (2003-2004), 30 (2004-2005) a 32 (2007-2008) ve vzdálenostech 

216 m, 202 m, 142 m, 117 m, 83 m, 55 m a 28 m v mocnostech 300 cm, 

190 cm, 180 cm, 120 cm, 200 cm a 230 cm. V průběhu ražby třídy 331 223 

nebyla doposud zjištěna jediná významnější tektonická porucha. V dalším 

průběhu ražby byla, dle analogie z nadložní sloje 32 (626), v úseku staničení 

cca 350 m - 360 m očekávána tektonická porucha poklesového charakteru o 

amplitudě cca 0,5 m – 1,5 m ve směru V – Z s úklonem 60° - 75° směrem k S. 

Čelba ražby třídy 331 223 se ode dne 31. 7. 2007 nacházela ve staničení 

284 m. Zahájení jejího vyztužování samostatnou svorníkovou výztuží 

bylo plánováno od staničení cca 300 m, resp. po zajištění přechodu z podpěrné 

do samostatné svorníkové výztuže v úseku dlouhém 10 m a bylo realizováno od 

staničení 341 m. Významnými tektonickými poruchami v oblasti 2. a kry jsou 

kerné poruchy „A“, „B“ a „těšínský zlom“ orientované ve směrech přibližně Z-V a 

S-J s amplitudami 70 m – 100 m a 60 m ukloněnými pod úhlem 70° a 60° 

směrem k severu a k západu. Při přípravě a dobývání porubních bloků 

v nadložních slojích a ve vlastní sloji 33a (606) a v nadložní sloji 32 (626) 

byly v oblasti směrem na západ od ražené třídy 331 223 zjištěny drobné 

tektonické poruchy o amplitudách od 0,5 m do 1,5 m ukloněné střídavě 
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pod úhlem 60°–75° směrem k S a k J, které tvoří pásmo široké cca 15 m 

a orientované ve směru přibližně V-Z. Údaje charakterizující směr a četnost 

střihových ploch nebyly v průběhu přípravných ražeb v oblasti 2.a kry 

sledovány. Orientační sledování střihových ploch bylo provedeno v průběhu 

ražby třídy 294 225 v nadložní sloji 29b sp. l. sp. č. (648), situované směrem na 

východ od třídy 331 223, kdy byla zjištěna orientace střihových ploch ve směru 

přibližně SZ-JV, při četnosti jednoho puklinového pásma na 30 m dlouhý úsek 

chodby (šířka pásem od 0,5 m do 1,2 m, úklon od 75° do 85° střídavě směrem 

k JZ a k SV) viz obr. 1 (Projekt 2008).  

Tab. 3 Vývoj mocností slojí 33a (606) a 32 (634) a průvodních hornin zastoupených 
v meziloží slojí 33b (605) a 32 (626) (zpracováno dle dokumentace geologicko-
průzkumných vrtů OMG Důl ČSM) 

Třída 331 223 byla situována v oblasti 2.a kry, jejíž prozkoumanost 

důlními díly situovanými jak ve vlastní sloji 33a (606), tak v nadložních slojích, 

byla dobrá. 

Zkušenosti s vedením ražeb v oblasti 2. a kry ukazují, že nadložní 

pískovcové horizonty nejsou nasyceny vodou primárního ani sekundárního 

původu, což potvrzuje fakt, že důlní díla v oblasti jsou suchá. To se potvrdilo při 

ražbě tříd 331 221, 331 241, 331 261 a 331 223. 

 

vrt 
ČSM 

946-94 
ČSM 

925-93 
ČSM 
32-73 

ČSM 
924-93 

ČSM 
1262-05 

ČSM 
933-93 

ČSM 
1261-04 

ČSM 
1119-98 

hloubka sloje 33a (606) 
(m) 

-712,9 -708,1 -708 -696 -688,2 -695,6 -660,7 -702,7 

hloubka sloje 33a (606) 
pod povrchem (m) 

990,9 986,1 986,4 974 966,2 973,6 938,7 980,7 

mocnost sloje 33a (606) 
(cm) 

260 60 290 170 244 279 281 278 

mocnost meziloží slojí           
33a (606)-32 (626) (cm) 

2930 3830 3180 3110 2795 2850 2980 2560 

mocnost pískovce v 
meziloží slojí 33a (606)-32 
(626) (cm) 

2438 3650 2770 2960 2705 2680 2710 2195 

mocnost sloje 32 (626) 
(cm) 

210 190 210 150 200 170 218 200 

mocnost meziloží slojí           
33a (606)-33b (605) (cm) 

560 540 510 _ 755 580 330 640 

mocnost pískovce v 
meziloží slojí 33a (606)-
33b (605) (cm) 

330 460 0 _ 305 350 0 110 

mocnost prachovce v 
podloží sloje 33a (606) 
(cm) 

230 80 510 _ 450 230 330 530 
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Obr. 5 – sekce profilu geologicko-průzkumného vrtu 946-94 se slojí 33a (606), (podle 
dokumentace OMG Dolu ČSM). 
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5. PROJEKTOVÁNÍ SVORNÍKOVÉ VÝZTUŽE – STANOVENÍ 

PARAMETRŮ A ROZMÍSTĚNÍ JEJÍCH PRVKŮ 

Problematika volby parametrů svorníkové výztuže a rozmístění jejich 

prvků je jednou ze stěžejních součástí doktorské disertační práce. Zde uvádím 

jako příklad řešení třídy 294 225 na Dole ČSM. Při vyztužování tříd 294 227, 

300 229 a 331 223, situovaných v obdobné oblasti (tj. v oblasti 2.a kry) jako 

třída 294 225 na Dole ČSM, byly s drobnými změnami použity obdobné 

schémata, přičemž tyto odchylky byly určeny zejména dílčími změnami litologie 

v bezprostředním nadloží výše uvedených důlních děl.   

Vlastní metoda projektování vychází z empirických poznatků získaných 

v minulosti rozsáhlým měřením konvergence v porubních chodbách s různými 

typy výztuží a jejich využitím ke stanovení zóny porušení v okolí chodeb 

a z toho plynoucího zatížení výztuže (Janas 1990, Šňupárek & Paloncy 1995, 

Šňupárek & Konečný 2010). 

5.1 TŘÍDA 294 225 

Návrh svorníkové výztuže, stabilitní posouzení a výpočet parametrů 

výztuže pro třídu 294 225 vycházel z geomechanického posouzení ke 

stanovení geomechanického koeficientu RMR (Bieniawski 1989), který v součtu 

bodových charakteristik horského masivu v podmínkách třídy 294 225 

dosahoval hodnoty 53. To odpovídá III. horninové třídě dle Bieniawského 

klasifikace a stále poměrně příznivým geomechanickým podmínkám, vhodným 

pro použití svorníkové výztuže (Projekt 2005, Posouzení 2006, Bieniawski 

1989). 

Pro návrh a výpočet parametrů svorníkové výztuže byly použity 

pevnostní vlastnosti jednotlivých litologických typů v nadloží sloje 

29b sp.l. sp. č. (648) tak, jak byly zjištěny na vzorcích vrtného jádra 

z geologicko-průzkumného vrtu 1044-96 (obr. 2). Průměrné hodnoty pevností 

v prostém tlaku (tl) pro jednotlivé vrstvy hornin (litologické typy) ve směru 

do nadloží sloje 29b sp. l. sp. č. (648) jsou uvedeny v tab. 4 (Projekt 2005, 

Posouzení 2006, Dvorský & Nastulczyk 2008). 
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Tyto údaje se potvrdily zkouškami na vzorcích vrtného jádra z dalších 

dvou účelových vrtů navrtaných do nadloží sloje 29b sp.l. sp. č. (648) v průběhu 

ražby (obr. 8). 

Vrstva Hornina 
Hloubkový interval 

[m] 
Mocnost 

vrstvy [m] 

Průměrná 
pevnost v tlaku 

tl [MPa] 

1. prachovec 138,54–137,57 0,97 73,4 

2. sz. pískovec 137,57–134,20 3,37 85,7 

3. 
prachovec 

psc. 
134,20–129,00 5,20 69,6 

4. pískovec prc. 129,00–127,54 1,46 78,2 

Tab. 4 Průměrné hodnoty pevností v prostém tlaku (tl) pro jednotlivé vrstvy hornin 
(litologické typy), ve směru do nadloží sloje 29b sp.l. sp.č. (648), stanovené na vzorcích 
vrtného jádra z vrtu 1044-96.  

Z provedeného odborného posouzení (Posouzení 2006) a s ohledem na 

to, že plánovaná ražba třídy byla situována v části horského masivu 

bez nebezpečí otřesů (Dvorský, Koníček, Bonczek, Przeczek 2006) 

a byla orientována téměř ve směru hlavního horizontálního napětí (obr. 6), 

byl navržený typ svorníku APB-1-k (lepený po celé délce) shledán jako vhodný 

pro podmínky ražby třídy 294 225. 

 

Obr. 6 – Synoptické schéma zóny centrálního přesmyku a směrů maximálních 
horizontálních napětí (převzato z Waclawik & Ptáček 2010) 
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Tento svorník zaručil kvalitní ukotvení v horninovém prostředí, 

které se v celém úseku ražby vyskytovalo. Minimální únosnost svorníku 250 kN 

garantovala dostatečnou funkčnost po celou požadovanou dobu životnosti 

důlního díla (Projekt 2005, Posouzení 2006, Dvorský & Nastulczyk 2008). 

Schéma rozmístění prvků svorníkové výztuže v profilu třídy 294 225 

je znázorněno na obr. 7.  

 

Obr. 7 – Schéma rozmístění prvků svorníkové výztuže v profilu třídy 294 225 

 

Obr. 8 - Litologický profil bezprostředního nadloží třídy 294 225 dle účelově navrtaného 

geologicko-průzkumného vrtu ve staničení 435 m (RQD vyjádřeno v %) 
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5.2 TŘÍDA 294 227 

Návrh svorníkové výztuže, stabilitní posouzení a výpočet parametrů 

výztuže pro třídu 294 227 vycházel z geomechanického posouzení ke 

stanovení geomechanického koeficientu RMR (Bieniawski 1989), který v součtu 

bodových charakteristik horského masivu v podmínkách třídy 294 227 

dosahoval hodnoty 50. To odpovídá III. horninové třídě dle Bieniawského 

klasifikace a stále poměrně příznivým geomechanickým podmínkám, vhodným 

pro použití svorníkové výztuže (Projekt 2007, Posouzení 2007, Bieniawski 

1989). 

Při volbě parametrů svorníkové výztuže třídy 294 227 bylo s drobnými 

změnami použito obdobné schéma jako v případě třídy 294 225, přičemž tyto 

odchylky byly určeny zejména změnami litologie v bezprostředním nadloží výše 

uvedeného důlního díla, viz obr. 3 – sekce profilu geologicko-průzkumného vrtu 

1197-01.   

Pro návrh a výpočet parametrů svorníkové výztuže byly použity 

pevnostní vlastnosti jednotlivých litologických typů v nadloží sloje 

29b sp.l. sp. č. (648) tak, jak byly zjištěny na vzorcích vrtného jádra 

z geologicko-průzkumného vrtu 1197-01 (obr. 3). Průměrné hodnoty pevností 

v prostém tlaku (tl) pro jednotlivé vrstvy hornin (litologické typy) ve směru 

do nadloží sloje 29b sp. l. sp. č. (648) jsou uvedeny v tab. 5 (Projekt 2007, 

Posouzení 2007). 

Vrstva Hornina 
Hloubkový 
interval [m] 

Mocnost vrstvy 
[m] 

Průměrná 
pevnost v tlaku 

tl [MPa] 

1. prachovec psc. 133,65-132,35 1,30 58,0 

2. pískovec jmn. 132,35-129,30 3,05 87,2 

3. prachovec psc. 129,30-126,30 3,00 60,6 

4. prachovec psc. 126,30-124,00 2,30 66,7 

5. prachovec psc. 124,00-122,65 1,35 71,1 

Tab. 5 Průměrné hodnoty pevností v prostém tlaku (tl) pro jednotlivé vrstvy hornin 
(litologické typy), ve směru do nadloží sloje 29b sp.l. sp.č. (648), stanovené na vzorcích 
vrtného jádra z vrtu 1197-01. 
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Tyto údaje se potvrdily zkouškami na vzorcích vrtného jádra z dalšího 

účelového vrtu navrtaného do nadloží sloje 29b sp.l. sp. č. (648) v průběhu 

ražby. 

Z provedeného odborného posouzení (Posouzení 2007) a s ohledem na 

to, že plánovaná ražba třídy byla situována v části horského masivu bez 

nebezpečí otřesů (Dvorský, Koníček, Bonczek, Przeczek 2006) a byla 

orientována téměř ve směru hlavního horizontálního napětí (obr. 6), 

byl navržený typ svorníku APB-1-k (lepený po celé délce) shledán jako vhodný 

pro podmínky ražby třídy 294 227. Tento svorník zaručil kvalitní ukotvení 

v horninovém prostředí, které se v celém úseku ražby vyskytovalo. Minimální 

únosnost svorníku 250 kN garantovala dostatečnou funkčnost po celou 

požadovanou dobu životnosti důlního díla (Projekt 2007, Posouzení 2007). 

Schéma rozmístění prvků svorníkové výztuže v profilu třídy 294 227 

je znázorněno na obr. 9.  

 

Obr. 9 – Schéma rozmístění prvků svorníkové výztuže v profilu třídy 294 227 
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5.3 TŘÍDA 300 229 

Návrh svorníkové výztuže, stabilitní posouzení a výpočet parametrů 

výztuže vycházel z geomechanického posouzení ke stanovení 

geomechanického koeficientu RMR (Bieniawski 1989), který v součtu bodových 

charakteristik horského masivu v podmínkách třídy 300 229 dosahoval hodnoty 

46. To odpovídá III. horninové třídě dle Bieniawského klasifikace a stále 

poměrně příznivým geomechanickým podmínkám, vhodným pro použití 

svorníkové výztuže (Projekt 2007, Posouzení 2007, Bieniawski 1989). 

Problematika volby parametrů svorníkové výztuže a rozmístění jejich 

prvků je jednou ze stěžejních součástí doktorské disertační práce. Při volbě 

parametrů svorníkové výztuže třídy 300 229 bylo s drobnými změnami použito 

obdobné schéma jako v případě třídy 294 225, přičemž tyto odchylky byly 

určeny zejména změnami litologie v bezprostředním nadloží výše uvedeného 

důlního díla, viz obr. 4 – sekce profilu geologicko-průzkumného vrtu 1121 - 98.  

Pro návrh a výpočet parametrů svorníkové výztuže byly použity 

pevnostní vlastnosti jednotlivých litologických typů v nadloží sloje 29b sp.l. sp. 

č. (648) tak, jak byly zjištěny na vzorcích vrtného jádra z geologicko-

průzkumného vrtu 1121-98 (obr. 4). Průměrné hodnoty pevností v prostém tlaku 

(tl) pro jednotlivé vrstvy hornin (litologické typy) ve směru do nadloží sloje 30 

(634) jsou uvedeny v tab. 6 (Projekt 2007, Posouzení 2007). 

Tyto údaje se potvrdily zkouškami na vzorcích vrtného jádra z dalšího 

účelového vrtu navrtaného do nadloží sloje 30 (634) v průběhu ražby. 

Vrstva Hornina 
Hloubkový 
interval [m] 

Mocnost vrstvy 
[m] 

Průměrná 
pevnost v tlaku 

tl [MPa] 

1. prachovec psc. 71,20-62,50 8,7 68,3 

2. uhlí (sloj 642) 62,50-61,80 0,7 20*) 

3. prachovec psc. 61,80-60,20 1,6 66,2 
Tab. 6 Průměrné hodnoty pevností v prostém tlaku (tl) pro jednotlivé vrstvy hornin 
(litologické typy), ve směru do nadloží sloje 30 (634), stanovené na vzorcích vrtného 
jádra z vrtu 1121-98. 

*) Tabulková hodnota pevnosti v prostém  tlaku (tl) pro daný litologický typ 
v podmínkách OKR. 
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Z provedeného odborného posouzení (Posouzení 2007) a s ohledem 

na to, že plánovaná ražba třídy byla situována v části horského masivu 

bez nebezpečí otřesů (Dvorský, Koníček, Bonczek, Przeczek 2006) 

a byla orientována téměř ve směru hlavního horizontálního napětí (obr. 6), 

byl navržený typ svorníku APB-1-k (lepený po celé délce) shledán jako vhodný 

pro podmínky ražby třídy 300 229. Tento svorník zaručil kvalitní ukotvení 

v horninovém prostředí, které se v celém úseku ražby vyskytovalo. Minimální 

únosnost svorníku 250 kN garantovala dostatečnou funkčnost po celou 

požadovanou dobu životnosti důlního díla (Projekt 2007, Posouzení 2007). 

Schéma rozmístění prvků svorníkové výztuže v profilu třídy 300 229 je 

znázorněno na obr. 10.  

 

Obr. 10 – Schéma rozmístění prvků svorníkové výztuže v profilu třídy 300 229 

5.4 TŘÍDA 331 223 

Návrh svorníkové výztuže, stabilitní posouzení a výpočet parametrů 

výztuže vycházel z geomechanického posouzení ke stanovení 

geomechanického koeficientu RMR (Bieniawski 1989), který v součtu bodových 

charakteristik horského masivu v podmínkách třídy 331 223 dosahoval hodnoty 

60. To odpovídá III. horninové třídě dle Bieniawského klasifikace a stále 
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poměrně příznivým geomechanickým podmínkám, vhodným pro použití 

svorníkové výztuže (Projekt 2008, Posouzení 2008, Bieniawski 1989). 

Problematika volby parametrů svorníkové výztuže a rozmístění jejich 

prvků je jednou ze stěžejních součástí doktorské disertační práce. Při volbě 

parametrů svorníkové výztuže třídy 331 223 bylo s drobnými změnami použito 

obdobné schéma jako v případě třídy 294 225, přičemž tyto odchylky byly 

určeny zejména změnami litologie v bezprostředním nadloží výše uvedeného 

důlního díla, viz obr. 5 – sekce profilu geologicko-průzkumného vrtu 946-94. 

Pro návrh a výpočet parametrů svorníkové výztuže byly použity 

pevnostní vlastnosti jednotlivých litologických typů v nadloží sloje 33a (606) tak, 

jak byly zjištěny na vzorcích vrtného jádra z geologicko-průzkumného vrtu 

946-94 (obr. 5). Průměrné hodnoty pevností v prostém tlaku (tl) pro jednotlivé 

vrstvy hornin (litologické typy) ve směru do nadloží sloje 33a (606) 

jsou uvedeny v tab. 7 (Projekt 2008, Posouzení 2008). 

Tyto údaje se potvrdily zkouškami na vzorcích vrtného jádra z dalšího 

účelového vrtu navrtaného do nadloží sloje 33a (606) v průběhu ražby. 

Vrstva Hornina 
Hloubkový 
interval [m] 

Mocnost vrstvy 
[m] 

Průměrná 
pevnost v tlaku 

tl [MPa] 

1. pískovec jmn. 135,88-127,58 8,3 79,70 

2. pískovec stř. 127,58-124,88 2,7 45,90 

Tab. 7 Průměrné hodnoty pevností v prostém tlaku (tl) pro jednotlivé vrstvy hornin 
(litologické typy), ve směru do nadloží sloje 33a (606), stanovené na vzorcích vrtného 
jádra z vrtu 946-94. 

Z provedeného odborného posouzení (Posouzení 2008) a s ohledem na 

to, že plánovaná ražba třídy byla situována v části horského masivu s 

nebezpečím otřesů (1. stupeň nebezpečí otřesů v úseku staničení 300 m – 

930 m) (Projekt 2008, Dvorský, Koníček, Bonczek, Przeczek 2006) a byla 

orientována téměř ve směru hlavního horizontálního napětí (obr. 6), 

byl navržený typ svorníku APB-1-k (lepený po celé délce) shledán jako vhodný 

pro podmínky ražby třídy 331 223. Tento svorník zaručil kvalitní ukotvení 

v horninovém prostředí, které se v celém úseku ražby vyskytovalo. Minimální 

únosnost svorníku 250 kN garantovala dostatečnou funkčnost po celou 

požadovanou dobu životnosti důlního díla (Projekt 2008, Posouzení 2008). 
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Schéma rozmístění prvků svorníkové výztuže v profilu třídy 331 223 je 

znázorněno na obr. 11.  

Obr. 11 – Schéma rozmístění prvků svorníkové výztuže v profilu třídy 331 223 

 

6. INSTRUMENTACE 

6.1 TŘÍDA 294 225 

Ve fázi zpracování projektu bylo rozhodnuto, že v průběhu celé životnosti 

třídy 294 225 budou sledovány a měřeny následující veličiny: 

 rozsazování stropních vrstev (mechanické extenzometry, elektrické 

odporové extenzometry) 

 rozsazování uhelných boků (elektrické odporové extenzometry) 

 konvergence vertikální a horizontální (měřické pásmo, laserový 

dálkoměr) 

 pevnost vazby svorník-lepidlo-hornina (tahové zkoušky a „pull test“) 

 osové zatížení svorníků a ohybový moment (tenzometrické svorníky) 
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Detailní popis zařízení a způsobu měření všech výše definovaných 

veličin je uveden v (Dvorský & Nastulczyk 2008, Dvorský & Šňupárek 2008, 

Dvorský 2009). V této kapitole se proto omezím jen na výčet výše uvedených 

zařízení. 

Schéma jedné z monitorovacích stanic zřízené ve staničení 576 m 

je znázorněno na obr. 12. 

 

Obr. 12 – Schéma monitorovací stanice na třídě 294 225 ve staničení 576 m  

6.1.1 MECHANICKÉ EXTENZOMETRY 

 Dvouúrovňové extenzometry pro sledování rozsazování nadložních vrstev 

v horizontu vyztuženém ocelovými kotvami délky 2400 mm a ve vyšším 

nadloží do výšky 5000 mm nad stropem důlního díla. Výška kotvy „A“ nad 

stropem důlního díla byla 2100 mm a výška kotvy „B“ byla 5000 mm nad 

stropem důlního díla (obr.  13).  

 Tříúrovňové extenzometry pro sledování rozsazování nadložních vrstev 

v horizontu vyztuženém ocelovými kotvami délky 2400 mm a ve vyšším 

nadloží do výšky 7000 mm nad stropem důlního díla. Výška kotvy „A“ nad 

stropem důlního díla byla 2100 mm, výška kotvy „B“ byla 4800 mm nad 
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stropem důlního díla a výška kotvy „C“ byla 7000 mm nad stropem důlního 

díla (obr. 13). 

  

Obr. 13 – Dvouúrovňový a tříúrovňový mechanický extenzometr 

Dvouúrovňové extenzometry byly instalovány s roztečí maximálně 20 m 

v celé délce chodby vyražené v samostatné svorníkové výztuži. Další 

doplňkové extenzometry byly instalovány v místech zjištění geologické 

anomálie. V místech, kde byly instalovány doplňkové pramencové kotvy o délce 

5000 mm, byly instalovány navíc tříúrovňové extenzometry. Pro zachycení 

výchozího stavu byly všechny tyto extenzometry instalovány pokud možno 

co nejblíže za postupující čelbou ražby (maximálně 5 m za postupující čelbou 

ražby). 

6.1.2  KONVERGENCE  

V místech všech dvouúrovňových extenzometrů byly zřízeny body pro 

měření vertikální a horizontální konvergence důlního díla. V případě měřicích 

bodů pro horizontální konvergenci se jednalo o označení barvou protilehlých 

svorníků v obou bocích důlního díla, situovaných ve výšce cca 1,5 m 

nad počvou (tj. v cca ½ výšky důlního díla). Pro měření vertikální konvergence 

byl, v místě mechanického extenzometru (tj. v cca polovině šířky důlního díla), 

navrtán ve svislém průmětu pod ním do počvy svorník (délky cca 1,0 m).  
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Rutinní sledování extenzometrů bylo prováděno všemi zaměstnanci na 

všech směnách s povinností hlásit jakékoliv zjištěné změny. Přesný odečet na 

stupnicích (mm) a měření svislé a vodorovné konvergence se záznamem do 

„knihy kontrol svorníkové výztuže“ bylo prováděno po celou dobu ražby, 

v období po vyražení a bylo dále prováděno při dobývání porubu 294 205 

s četností 1 x za týden (resp. 1 x za dva týdny) zaškolenými zaměstnanci 

(inženýr pro svorníkování, technologové svorníkování a autorský dozor) (Projekt 

2005). 

6.1.3 TAHOVÉ ZKOUŠKY A“ PULL TEST“  

V průběhu ražby byly prováděny zkoušky pevnosti ukotvení kotev. 

Zkoušky byly prováděny na 3% namátkově vybraných instalovaných stropních 

svorníků a na všech svornících pro zavěšení dopravní a technologické dráhy 

ZD 24. Navíc byly před zahájením vyztužování svorníkovou výztuží a dále 

v průběhu ražby provedeny tahové zkoušky na ověření pevnosti vazby svorník 

– lepidlo – hornina, tzv. „pull test“, dle Britské normy pro použití svorníkové 

výztuže (Dvorský 2009, Školení o výztužích – tahové zkoušky 2006, British 

Standard 7861 1996, Christopher M., et al. 2005). Veškeré provedené tahové 

zkoušky byly ve všech případech hodnoceny jako pozitivní. Tabulka a graf 

zatěžování svorníku při zkoušce „pull test“ jsou znázorněny na obr. 14. Schéma 

zařízení pro provedení zkoušky pevnosti vazby svorník-lepidlo-hornina na 

svorníku zalepeném na krátké délce „pull test“ je na obr.  15. 

 

Obr. 14 – Tabulka a graf zatěžování svorníku při zkoušce „pull test“ 
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Obr. 15 – Schéma zařízení pro provedení zkoušky pevnosti vazby „svorník-lepidlo-

hornina“ na svorníku zalepeném na krátké délce „pull test“  

6.1.4 ELEKTROODPOROVÉ EXTENZOMETRY 

V případě ražby třídy 294 225 byly použity čtyřúrovňové extenzometry 

pro měření rozsazování nadložních hornin ve stropu a uhelného pilíře v bocích 

důlního díla. Tyto extenzometry byly stejně jako mechanické instalovány 

pokud možno ihned za postupující čelbou ražby. Měření místa a velikosti 

pohybu ve stropu (boku) důlního díla je prováděno v intervalu 0 mm 

až 5000 mm nad stropem (resp. v boku) důlního díla, ve čtyřech úrovních 

(strop: 1400 mm, 2100 mm, 2700 mm, 5000 mm, bok: 1000 mm, 2000 mm, 

3000 mm, 5000 mm). Přesnost měření je 0,1 mm. Informace z měření slouží ke 

zjištění toho, zda strop je stabilní a v případě pohybu k určení místa, kde 

k tomuto pohybu dochází (Školení o výztužích – Monitoring 2006). Odečítání 

měření je dálkové. Měření pohybu ve stropu (boku) třídy 294 225 elektrickými 

extenzometry bylo prováděno ve staničeních 447 m a 556 m. 

Na obr. 16 je čtyřúrovňový elektroodporový extenzometr použitý na třídě 

294 225.  
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Obr. 16 – Elektroodporový extenzometr 

6.1.5  EXTENZOMETRICKÉ SVORNÍKY 

Pro měření osové a ohybové deformace po celé délce svorníku 

jsou na standardních výztužných svornících ve dvou drážkách proti sobě 

připevněny tenzometrické čidla, vzájemně propojené vodiči vyvedenými do 

konektoru u jejich závitové části. Tyto svorníky jsou pak orientovaně (drážky 

všech svorníků jsou v jedné rovině kolmé na osu důlního díla) nainstalovány 

v řadě jako ostatní výztužné prvky. Tyto řady byly nainstalovány ve stejných 

místech jako elektroodporové extenzometry. Informace (výsledky) z měření byly 

použity pro stanovení parametrů souvisejících s chováním systému svorníkové 

výztuže, včetně míry deformace svorníku, maximálního a ohybového zatížení 

svorníku, reakce na pohyb ve stropu, stability zatížení a rezervy zatížení 

svorníkové výztuže pro období, kdy se dostala do vlivu přídatného napětí od 

postupující porubní fronty porubu (Školení o výztužích – Monitoring 2006). 

Na obr. 17 je extenzometrický svorník včetně odečítacího zařízení, 

použitý na třídě 294 225. 

Rozmístění jednotlivých zařízení na třídě 294 225 bylo následující: 

 Mechanické extenzometry (č.1 – 33) - vzdálenost 20 m (obr. 18)  

 Měření svislé a vodorovné konvergence (č.1 – 33) - vzdálenost 20 m 

(obr. 18) 

 „Pull test“ byl proveden jednorázově (2 x průběhu ražby) 

 Elektroodporové extenzometry – stanice ve staničení 447 m a 576 m 

 Extenzometrické svorníky – stanice ve staničení 447 m a 576 m. 
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Obr. 17 - Extenzometrický svorník s odečítacím zařízením 
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Obr. 18 – Schéma rozmístění „mechanických extenzometrů“ a „bodů měření vertikální 

a horizontální konvergence“ (č. 1 – 33) na třídě 294 225 
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6.2 TŘÍDA 294 227 

Ve fázi zpracování projektu bylo rozhodnuto, že v průběhu celé životnosti 

třídy 294 227 budou sledovány a měřeny následující veličiny: 

 rozsazování stropních vrstev (mechanické extenzometry) 

 konvergence vertikální a horizontální (měřické pásmo, laserový 

dálkoměr) 

 pevnost vazby svorník-lepidlo-hornina (tahové zkoušky a „pull test“). 

 

Obr. 19 – Schéma rozmístění „mechanických extenzometrů“ a „bodů měření vertikální 

a horizontální konvergence“ (č. 1 – 21) na třídě 294 227 
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Rozmístění jednotlivých zařízení na třídě 294 227 bylo následující: 

 Mechanické extenzometry (č. 1 – 21) - vzdálenost 20 m (obr. 19) 

 Měření svislé a vodorovné konvergence (č. 1 – 21) - vzdálenost 20 m 

(obr. 19) 

 „Pull test“ při zahájení a v průběhu ražby. 

Periodické odečítání údajů na zařízeních specifikovaných v kapitole 6.1 

včetně jejich interpretace, bylo prováděno zaškolenými zaměstnanci (inženýr 

pro svorníkování, technologové svorníkování a autorský dozor) v pravidelných - 

týdenních intervalech po celou dobu životnosti třídy 294 227, resp. po celou 

dobu, kdy byly zařízení funkční.  

 

6.3 TŘÍDA 300 229 

Ve fázi zpracování projektu bylo rozhodnuto, že v průběhu celé životnosti 

třídy 300 229 budou sledovány a měřeny následující veličiny: 

 rozsazování stropních vrstev (mechanické extenzometry) 

 konvergence vertikální a horizontální (měřické pásmo, laserový 

dálkoměr) 

 pevnost vazby „svorník-lepidlo-hornina“ (tahové zkoušky a „pull test“). 

Detailní popis zařízení a způsobu měření všech výše definovaných 

veličin je uveden v (Dvorský & Nastulczyk 2008, Dvorský & Šňupárek 2008, 

Dvorský 2009). V této kapitole se proto omezím jen na výčet výše uvedených 

zařízení.  

Rozmístění jednotlivých zařízení na třídě 300 229 bylo následující: 

 Mechanické extenzometry (č. 1- 32) - vzdálenost 20 m (obr. 20)  

 Měření svislé a vodorovné konvergence (č. 1–32) - vzdálenost 20 m 

(obr. 20) 

 „Pull test“ při zahájení a v průběhu ražby. 

Periodické odečítání údajů na zařízeních specifikovaných v kapitole 6.1 

včetně jejich interpretace, bylo prováděno zaškolenými zaměstnanci (inženýr 
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pro svorníkování, technologové svorníkování a autorský dozor) v pravidelných - 

týdenních intervalech po celou dobu životnosti třídy 300 229, resp. po celou 

dobu, kdy byly zařízení funkční.  

 

Obr. 20 – Schéma rozmístění „mechanických extenzometrů“ a „bodů měření vertikální 

a horizontální konvergence“ (č. 1 – 32) na třídě 300 229 
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6.4 TŘÍDA 331 223 

Ve fázi zpracování projektu bylo rozhodnuto, že v průběhu celé životnosti 

třídy 331 223 budou sledovány a měřeny následující veličiny: 

 rozsazování stropních vrstev (mechanické extenzometry) 

 konvergence vertikální a horizontální (měřické pásmo, laserový 

dálkoměr) 

 pevnost vazby „svorník-lepidlo-hornina“ (tahové zkoušky a „pull test“). 

Detailní popis zařízení a způsobu měření všech výše definovaných 

veličin je uveden v (Dvorský & Nastulczyk 2008, Dvorský & Šňupárek 2008, 

Dvorský 2009). V této kapitole se proto omezím jen na výčet výše uvedených 

zařízení.  

Rozmístění jednotlivých zařízení na třídě 331 223 bylo následující: 

 Mechanické extenzometry (č. 1- 33) - vzdálenost 20 m (obr. 21) 

 Měření svislé a vodorovné konvergence (č. 1–33) - vzdálenost 20 m 

(obr. 21) 

 „Pull test“ při zahájení a v průběhu ražby. 

Periodické odečítání údajů na zařízeních specifikovaných v kapitole 6.1 

včetně jejich interpretace, bylo prováděno zaškolenými zaměstnanci (inženýr 

pro svorníkování, technologové svorníkování a autorský dozor) v pravidelných - 

týdenních intervalech po celou dobu životnosti třídy 331 223, resp. po celou 

dobu, kdy byly zařízení funkční.  
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Obr. 21 – Schéma rozmístění „mechanických extenzometrů“ a „bodů měření vertikální 

a horizontální konvergence“ (č. 1 - 33) na třídě 331 223 

7. MONITORING A JEHO VÝSLEDKY 

Interpretaci výsledků monitoringu, na třídách 294 255, 294 227, 300 229 

a 331 223, realizovaného po celou dobu jejich životnosti, považuji s ohledem na 

cíl disertační práce za stěžejní a z hlediska důležitosti jím přikládám stejnou 
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vážnost jako vlastnímu návrhu parametrů svorníkové výztuže. Přestože jsou 

v předcházející kapitole 6. popisovány všechny aplikované metody 

instrumentace spojené s jejich monitoringem, věnuji v této kapitole maximální 

pozornost zejména výsledkům měření deformačních projevů, které mají 

pro účel disertační práce největší vypovídací hodnotu, a výsledky ostatních 

sledovaných veličin uvádím jen okrajově pro dotvoření uceleného pohledu 

na problematiku monitoringu a výslednou stabilitu použitých výztužných 

systémů. 

7.1 TŘÍDA 294 225 

7.1.1 ROZSAZOVÁNÍ STROPNÍCH VRSTEV 

Z detailní analýzy, kterou jsem provedl z výsledků vývoje hodnot na 

stupnicích „A“ a „B“ mechanických extenzometrů (rozmístění viz obr. 18) je 

patrné, že k největšímu rozvolnění došlo okamžitě po instalaci jednotlivých 

extenzometrů (tj. v době vedení ražby od 16. 1. 2006 do 22. 5. 2006), kdy se 

v případě stupnic „A“ se hodnota rozvolnění pohybovala od 0 mm do 8 mm. 

Nejmarkantnější rozvolnění nadložních hornin ve fázi ražby jsem zaznamenal u 

stanic č. 9, 14, 21, 23, 25, 27, 29 a 32, kdy došlo k poměrně strmým nárůstům 

na 6 mm až 8 mm. V období od 23. 5. 2006 do 1. 1. 2007, tj. od ukončení ražby 

třídy 294 225 do zahájení dobývání porubu 294 205 došlo již jen k dílčím 

nárůstům o 1 mm až 2 mm. Stejný trend vývoje hodnot měření na stupnicích „A“ 

jsem zaznamenal v období dobývání porubu 294 205, kdy došlo nárůstům 

rozvolnění o další maximálně 2 mm. Maximální hodnota rozvolnění 

na stupnicích „A“ za celou dobu životnosti třídy 294 225 nepřekročila 9 mm a to 

ani v období, kdy se jednotlivé extenzometry postupně dostávaly do vlivu 

přídatného napětí od hrany porubní fronty postupujícího porubu 294 205 

(hodnota vzdálenosti působícího přídatného napětí - “L” pro podmínky porubu 

294 205 činila 75 m).  

Téměř obdobný charakter a trend vývoje naměřených výsledků jsem 

vypozoroval u stupnic „B“. Nejvyšší nárůsty hodnot rozvolnění jsem zaznamenal 

u stanic č. 4, 6, 9, 14, 21, 23, 27 a 29, kde došlo v období ražby k strmému 

nárůstu hodnot na 4 mm až 7 mm. V období po vyražení třídy a při dobývání 

porubu 294 205, se hodnoty rozvolnění nadložních hornin stabilizovaly a došlo 
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k nárůstu o maximálně 2 mm. Hodnoty rozvolnění nadložních hornin naměřené 

na stupnicích „B“ nepřekročily 7 mm a to ani v období, kdy se jednotlivé 

extenzometry dostávaly do vlivu přídatného napětí od hrany postupujícího 

porubu 294 205 (hodnota vzdálenosti působícího přídatného napětí - “L” pro 

podmínky porub 294 205 činila 75 m).  

Z analýzy výsledků měření mi vyplynulo, že celková hodnota rozvolnění 

(„A“ + „B“) nepřekročila 22 mm (extenzometr č. 4). Je nutné podotknout, 

že prudký nárůst na obou stupnicích extenzometru č. 4, dne 13. 4. 2007, byl 

způsoben uvolněním cca 15 cm mocné vrstvičky prachovce ve stropu třídy, 

ve které byla ukotvena referenční trubice extenzometru. Toto uvolnění 

bylo způsobeno upnutím kotvící stojky překládacího zařízení sběrného 

dopravníku v těsné blízkosti extenzometru. Mimo této „anomálie“ nepřekročila 

hodnota rozvolnění nadložních hornin 9 mm v úrovni „A“ a 7 mm v úrovni „B“, tj. 

„A“ + „B“ = maximálně 23 mm, za celou dobu životnosti třídy 294 225 (tj. za 

období od 16. 1. 2006 do 18. 6. 2007). 

7.1.2 ROZSAZOVÁNÍ STROPU A UHELNÝCH BOKŮ 

Na obr. 16 je zobrazen čtyřúrovňový elektroodporový extenzometr 

z jehož měření jsem měl k dispozici záznamy pořízené z měření ve stropu a 

boku realizovaných ve staničeních 881 m (880 m), 576 m, 447 m a 418 m. 

Analýzou grafů jsem zjistil, že zaznamenané absolutní hodnoty rozvolnění 

nadloží se v jednotlivých úrovních pohybovaly v řádu desetin milimetrů až 

jednoho milimetru a nárůsty jsem zaznamenal zpravidla v prvních týdnech po 

jejich instalaci. Mírný pokles rozvolnění nadloží na 0 mm až -0,5 mm a -0,1 mm 

až -0,7 mm na extenzometru ve staničení 418 m jsem zaznamenal při přiblížení 

se porubní fronty na vzdálenost 150 m a 100 m. V okamžiku přiblížení se 

porubní fronty na vzdálenost 75 m až 10 m (tj. v období, kdy byl ovlivňován 

přídatným napětím od postupující porubní fronty porubu), došlo k nárůstu 

rozvolnění na 0,4 mm až 0,9 mm. V případě měření v uhelném boku (pilířový – 

západní bok důlního díla) na extenzometru ve staničení 576 m jsem zjistil 

charakter vývoje absolutních hodnot rozvolnění obdobný jako ve stropu s 

patrným s nárůstem v prvních týdnech po jeho instalaci na 3 mm a 16 mm. Při 

přiblížení se porubní fronty na vzdálenost 150 m až 75 m pak došlo 

k postupnému nárůstu na 10 mm až 22 mm. Při vzdálenosti 75 m až 4 m, tj. do 
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okamžiku, kdy se extenzometr nacházel bezprostředně před porubní frontou 

porubu, jsem zaznamenal nárůst na 22 mm až 50 mm. 

7.1.3 KONVERGENCE VERTIKÁLNÍ A HORIZONTÁLNÍ 

Z hlediska stability třídy 294 225 jsem zjistil, že vývoj naměřených hodnot 

svislé a vodorovné konvergence má obdobný charakter jako výsledky měření 

na mechanických extenzometrech. Maximální hodnoty konvergence, tj. 

„zmenšení“ šířky až o 37 cm, jsem zaznamenal v místech, kde byla šířka třídy 

5,5 m (tj. v úsecích, kde byly zřízeny výklenky pro strojní a elektrická zařízení), 

z části v místech geologických anomálií (tektonická porucha a kapající voda ve 

stropu důlního díla) a z části pod hranami nevýrubů nadložních slojí 26 a 28 

(úvodní a závěrečný úsek třídy 294 225) a to již v období po vyražení 

a před zahájením dobývání porubu 294 205. V průběhu dobývání porubu jsem 

pouze v bezprostředním předpolí porubu (nacházejícím se ve vlivu přídatného 

napětí od hrany porubní fronty porubu) zaznamenal místy výrazný nárůst 

konvergence na maximálně 50 cm (šířka) a 20 cm (výška). V úsecích třídy, kde 

jsem zjistil nárůst hodnot vodorovné konvergence, došlo i k výraznějšímu 

zmenšení výšky až o 16 cm, přičemž s ohledem na výsledky měření 

na mechanických extenzometrech se jednalo o pohyb průvodních hornin 

nacházejících se v počvě důlního díla. 
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Obr. 22 - Hodnoty výchozích šířek a výšek třídy 294 225 naměřené v průběhu jejího ražení 
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Obr. 23 - Konvergence třídy 294 225 ke dni 19. 1. 2007 

Výsledky měření svislé a vodorovné konvergence třídy 294 225 

jsou znázorněny v grafech na obr. 22 a 23. 

7.1.4 PEVNOST VAZBY „SVORNÍK-LEPIDLO-HORNINA“ 

Z výsledků realizace tahových zkoušek na 3% instalovaných svorníků 

(Pracovní pravidla 1995) jsem zjistil, že v průběhu jejich provádění nebyl 

zaznamenán ani jeden případ, kdy by došlo při zkoušce tahem 120kN k jejich 

vytažení. Rovněž zkoušky svorníku „pull testem“ vykázaly příznivé výsledky 

v souladu Britskou normou (British Standard 7861 1996, Školení o výztužích – 

Tahové zkoušky 2006) a tuhost vazby na svornících zalepených krátkou ampulí 

(viz obr. 14 a 15) dosáhla vždy, minimálně v 50% zalepených svorníků, hodnoty 

větší a/nebo rovné 130kN.  

V tab. 8 pro ilustraci uvádím výsledné hodnoty zátěžového grafu 

(porušení vazby), získané při „pozitivně“ hodnocené zkoušce svorníků „pull 

testem“ (obr. 14 a 15), provedené v průběhu ražby 294 225. V tomto a ve všech 

dalších případech byla vždy zkoušena tuhost vazby na svornících o délce 0,6 m 

1,2 m, 1,8 m a 2,4 m, při zalepení krátkou ampulí (délka zalepení 0,3 m).   

Horizont 
(m) 

Tuhost 
vazby (kN) 

0,6 >12*) 

1,2 17 

1,8 13 

2,4 >11*) 
Tab. 8 Výsledné hodnoty zátěžového grafu při zkoušce svorníků „pull testem“    
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*) výsledek zkoušky byl vyřazen, protože nebylo dosaženo požadované zatížení 

potřebné k ověření tuhosti vazby „svorník-lepidlo-hornina“ 

7.1.5 OSOVÉ ZATÍŽENÍ SVORNÍKŮ A OHYBOVÝ MOMENT 

V případě třídy 294 225 konstatuji, že navržený systém vyztužování 

byl stabilní po celou dobu její životnosti. Prvotní nárůst zatížení svorníků na 

4 tuny až 20 tun a ohybového momentu na 10 tun/mm až 40 tun/mm (únosnost 

svorníku garantovaná výrobcem je 25 tun na mezi kluzu v závitové části) 

po instalaci, se výrazně neměnil ani v průběhu další ražby třídy 294 225. 

V období po ukončení ražby a před zahájení dobývání se tento stav fakticky 

vůbec nezměnil. 

Mírný nárůst zatížení a ohybového momentu svorníků u geomechanické 

stanice ve staničení 447 m (obr. 24) jsem zaznamenal v okamžiku 

bezprostředně po přiblížení se porubní fronty porubu na vzdálenost 4 m, 

kdy došlo k nárůstu zatížení na cca 24 tun a u ohybového momentu 

na 60 tun/mm. V případě stanice ve staničení 576 m jsem zjistil hodnoty 

výrazně nižší. Hodnoty zatížení svorníků se pohybovaly od 2 tun do 14 tun a 

ohybový moment dosahoval hodnot od 6 tun/mm do 40 tun/mm. Vyšší zatížení 

svorníků na tah i ohyb jsem pozoroval na všech svornících ve staničení 447 m a 

576 m okamžitě po instalaci, ve vzdálenosti 0,8 m až 1,5 m nad stropem sloje. 

V tomto horizontu migruje nespojitost ve vrstevním sledu nadložních hornin, 

představovaná jílovcovou vložkou mocnou od 2 mm do 5 mm (viz litologický 

profil nadloží sloje na obr. 8). Na této ploše dochází vlivem působícího 

horizontálního napětí, jak k vertikálnímu (tahu), tak horizontálnímu pohybu 

(ohybu), které působí na kotevní tyč.  

S přibližující se porubní frontou pak dochází k mírnému nárůstu zatížení 

svorníků, jak v tahu, tak i v ohybu s patrným rozšiřováním této zóny dále 

směrem do nadloží a to až do výšky cca 1,8 m nad stropem sloje (obr. 25). 

Ani v jednom případě však nedošlo k překročení hodnoty zatížení svorníků 

25 tun. 
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Obr. 24 a) osové zatížením svorníku č. 62,                b) ohybový moment svorníku č. 62 

Obr. 25 – a) osové zatížením svorníku č. 61,           b) ohybový moment svorníku č. 61 

Deformace třídy 294 225 (tab. 9) 

Výsledky měření deformací třídy 294 225 jsem shrnul v následujících 

bodech: 

 Maximální zmenšení výšky důlního díla za celé období životnosti třídy 

294 225 činilo 0,16 m (4,7%). Z toho 0,023 m představoval pohyb ve 

stropu důlního díla (rozvolnění nadložních hornin) procentuelně 

vyjádřený 0,7%. Zbývající část pohybu 0,137 m registrovaná z počvy 

důlního díla (rozvolnění podložních hornin) představovala zbývající 4%. 

Maximální zmenšení šířky třídy 294 225 (s různým měřením 

nepostihnutelným podílem v obou bocích) za celé období životnosti třídy 
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činilo 0,5 m. Tyto maximální hodnoty jsou charakteristické pro úseky 

třídy, kde byla třída vyražena ve větší šířce (cca 5,5 m), kde byly 

zaznamenány geologické anomálie (střihové plochy ve stropu, kapající 

voda) a kde částečně působilo i přídatné napětí od hran nevýrubů 

nadložních slojí 26 a 28 a to zpravidla v okamžiku, kdy se tyto úseky 

nacházely bezprostředně před hranou porubní fronty porubu.   

 Maximální naměřená svislá konvergence 0,2 m vztažená k výchozí 

výšce důlního díla 3,4 m představuje zmenšení výšky profilu o 6%. 

V případě maximální naměřené hodnoty vodorovné konvergence 0,5 m, 

vztažené k výchozí šířce důlního díla 5,5 m, došlo k zmenšení šířky 

profilu o maximálně 9%. Je nutné zdůraznit, že tyto maximální hodnoty 

byly naměřeny v úsecích, kde byly zřízeny komory pro strojní a elektrická 

zařízení (šířka třídy 5,5 m), kde byly zaznamenány geologické anomálie 

(střihové plochy ve stropu, kapající voda) a kde částečně působilo i 

přídatné napětí od hran nevýrubů nadložních slojí 26 a 28. Ve zbývajícím 

úseku představujícím délku cca 90% celkové délky třídy 294 225 byly 

tyto hodnoty nižší. 

 Maximální hodnoty svislé a vodorovné konvergence přepočítané na 

„idealizovanou“ plochu raženého příčného průřezu třídy 294 225 

(16,3 m2) a na plochu výsledného příčného průřezu třídy 294 225 

(13,8 m2) představují zmenšení profilu třídy o cca 14,6%. Tyto výsledné 

„idealizované“ průřezy i při maximálních naměřených hodnotách 

konvergence zajistily plnou funkčnost a dostatečný prostor pro použitou 

technologii v porubu, odpovídající průřezům tříd ražených v chodbových 

profilech OO-O-16 (14). V případě tříd vyražených v chodbových 

profilech OO-O-XX je obecně svislá i vodorovná konvergence výrazně 

vyšší a odpovídá „pasivnímu“ charakteru působení podpěrné výztuže. 

 

Závěry z výsledků monitoringu třídy 294 225 (tab. 9) 

Z dosavadních zkušeností s vlastní realizací a monitorováním stability 

výztuže a třídy 294 225 jsem vyvodil následující závěry: 

 Z výsledků výše popsaných měření v kapitolách 7.1.1., 7.1.2., 7.1.3. a 

7.1.4. vyplývá, že navržený systém výztuže třídy 294 225 byl po celou 
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dobu její životnosti dostatečně stabilní. Použitý systém vyztužování 

svorníkovou výztuží zajistil s dostatečnou rezervou přenos horizontálního 

i vertikálního napětí působícího v okolí důlního díla. Dimenzování 

výztužného systému s dostatečnou rezervou zajistilo stabilitu 

horninového masivu v okolí důlního díla i v podmínkách geologických 

anomálií, v podmínkách působícího přídatného napětí od hran nevýrubů 

nadložních slojí a v podmínkách dalšího zatížení přídatným napětím 

od hrany porubní fronty postupujícího porubu 294 205.   

 Maximální osové zatížení zjištěné měřením na extenzometrických 

svornících činilo 24 tun a vyskytovalo se ve výšce 0,8 m a 1,5 m 

s místním rozšířením této zóny až do výšky 1,8 m nad stropem důlního 

díla, zaznamenaným při přibližování porubní fronty k místu jejich 

instalace. V tomto horizontu byl patrný nárůst hodnot ohybového 

momentu, signalizující zvýšené ohybové namáhání instalovaných kotev. 

Toto zatížení a ohybový moment byly zaznamenány v prvním týdnu po 

jejich instalaci ještě v době ražby třídy 294 225. Při postupu porubní 

fronty porubu 294 205 a při jejím přibližování k těmto měřicím svorníkům 

na třídě 294 225 však nedošlo k dalšímu výraznému nárůstu zatížení ani 

ohybového momentu svorníků. 

 Vývojový trend na všech instalovaných mechanických extenzometrech 

na třídě 294 225 potvrdil dostatečnou stabilitu navrženého výztužného 

systému. Po celou dobu životnosti třídy 294 225 nebyly ve standardních 

podmínkách zaznamenány žádné bezdůvodné prudké nárůsty hodnot 

rozvolnění nadložních hornin. Výjimkou byly úseky geologických 

anomálií (tektonická porucha, kapající voda ve stropu důlního díla, 

rozšířený profil třídy na 5,5 m v úsecích komor a místně i úseky třídy 

situované ve vlivu přídatného napětí od hran nevýrubů nadložních slojí 

26, 28. Rozvolnění v horizontu instalovaných svorníků nepřekročilo po 

celou dobu životnosti třídy 294 225 hodnotu 9 mm. Rozvolnění 

nad horizontem instalovaných svorníků nepřekročilo hodnotu 7 mm. 

Celkové rozvolnění nadložních hornin, jako součet hodnot na obou 

výškových horizontech nepřekročil hodnotu 23 mm.  

 Obdobný trend výsledků měření jako u mechanických extenzometrů měl 

vývoj naměřených hodnot svislé a vodorovné konvergence. Hodnoty 
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svislé a vodorovné konvergence, které byly zaznamenány v období 

ražby třídy 294 225 a před zahájením dobýván porubu 294 205 

se výrazně nezměnily ani v období dobývání porubu 294 205 a při 

přibližování se hrany porubní fronty k jednotlivým měřicím bodům na 

třídě 294 225. Maximální svislá a vodorovná konvergence třídy 294 225 

v době před zahájením dobývání porubu činila 18 cm a 37 cm. V období 

dobývání porubu 294 205 a při přibližování se porubní fronty 

k jednotlivým měřicím bodů došlo k nárůstu o maximálně 2 cm a 13 cm, 

tj. na 20 cm u svislé a na 50 cm u vodorovné konvergence. 

 Z výsledků měření na elektrických extenzometrech je patrné, že 

zaznamenané absolutní hodnoty rozvolnění nadloží se v jednotlivých 

úrovních pohybují v řádu desetin milimetrů až jednoho milimetru a 

nárůsty byly zaznamenány zpravidla v prvních týdnech po jejich instalaci. 

Mírný pokles rozvolnění nadloží na 0 mm až -0,5 mm a -0,1 mm až -

0,7 mm, na extenzometru ve staničení 418 m, byl zaznamenán 

při přiblížení se porubní fronty na vzdálenost 150 m a 100 m. V okamžiku 

přiblížení se porubní fronty na vzdálenost 75 m až 10 m (tj. v období, kdy 

byl ovlivňován přídatným napětím od postupující porubní fronty porubu), 

došlo k nárůstu rozvolnění na 0,4 mm až 0,9 mm. V případě měření 

v uhelném boku (pilířový – západní bok důlního díla) na extenzometru ve 

staničení 576 m je charakter vývoje absolutních hodnot rozvolnění 

obdobný jako ve stropu s patrným nárůstem v prvních týdnech po jeho 

instalaci na 3 mm a 16 mm. Při přiblížení se porubní fronty na vzdálenost 

150 m až 75 m došlo k postupnému nárůstu na 10 mm až 22 mm. 

Při vzdálenosti 75 m až 4 m, tj. do okamžiku, kdy se extenzometr 

nacházel bezprostředně před porubní frontou porubu, došlo k nárůstu 

na 22 mm až 50 mm. Tyto hodnoty intervalu prvního milimetru (strop) a 

50 mm (bok) neměly vliv na stabilitu třídy 294 225. 

   

7.2 TŘÍDA 294 227 

7.2.1 ROZSAZOVÁNÍ STROPNÍCH VRSTEV 

Z detailní analýzy, kterou jsem provedl z výsledků vývoje hodnot na 

stupnicích „A“ a „B“ mechanických extenzometrů (rozmístění viz obr. 19) je 
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patrné, že k největšímu rozvolnění došlo okamžitě po instalaci jednotlivých 

extenzometrů (tj. v době vedení ražby od 2. 11. 2007 do 25. 1. 2008), kdy se 

v případě stupnic „A“ se hodnota rozvolnění pohybovala od 1 mm do 29 mm. 

Nejmarkantnější rozvolnění nadložních hornin ve fázi ražby jsem zaznamenal u 

stanic č. 5, 8 a 12, kdy došlo k poměrně strmým nárůstům na 19 mm až 25 mm. 

V období od 25. 1. 2008 do 14. 4. 2008, tj. od ukončení ražby třídy 294 227 do 

zahájení dobývání porubu 294 207 došlo již jen k dílčím nárůstům o 2 mm až 

8 mm. Stejný trend vývoje hodnot měření na stupnicích „A“ jsem zaznamenal 

v období dobývání porubu 294 207, kdy došlo k nárůstům rozvolnění o dalších 

maximálně 5 mm. Maximální hodnota rozvolnění na stupnicích „A“ za celou 

dobu životnosti třídy 294 227 nepřekročila 33 mm a to ani v období, kdy se 

jednotlivé extenzometry dostávaly do vlivu přídatného napětí od hrany porubní 

fronty postupujícího porubu 294 207 (hodnota vzdálenosti působícího 

přídatného napětí - “L” pro podmínky porub 294 207 činila 72 m).  

Téměř obdobný charakter a trend vývoje naměřených výsledků jsem 

vypozoroval u stupnic „B“. Nejvyšší nárůsty hodnot rozvolnění jsem zaznamenal 

u stanic č. 8 a 17, kde došlo v období ražby k strmému nárůstu hodnot na 

8 mm. V období po vyražení třídy a při dobývání porubu 294 207, se hodnoty 

rozvolnění nadložních hornin stabilizovaly a došlo k nárůstu o maximálně 2 mm 

až 5 mm. Hodnoty rozvolnění nadložních hornin naměřené na stupnicích „B“ 

nepřekročily 10 mm a to ani v období, kdy se jednotlivé extenzometry dostávaly 

do vlivu přídatného napětí od hrany postupujícího porubu 294 207 (hodnota 

vzdálenosti působícího přídatného napětí - “L” pro podmínky porub 294 205 

činila 72 m).  

Z analýzy výsledků měření mi vyplynulo, že celková hodnota rozvolnění 

(„A“ + „B“) nepřekročila 33 mm (extenzometr č. 12). Mimo této „anomálie“ 

nepřekročila hodnota rozvolnění nadložních hornin 33 mm v úrovni „A“ a 10 mm 

v úrovni „B“, a. „A“ + „B“ = maximálně 37 mm, za celou dobu životnosti třídy 294 

227 (tj. za období od 2. 11. 2007 do 20. 8. 2008). 

7.2.2 KONVERGENCE VERTIKÁLNÍ A HORIZONTÁLNÍ 

Z hlediska stability třídy 294 227 jsem zjistil, že vývoj naměřených hodnot 

svislé a vodorovné konvergence má obdobný charakter jako výsledky měření 
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na mechanických extenzometrech. Maximální hodnoty konvergence, 

tj. „zmenšení“ šířky až o 22 cm, jsem zaznamenal v místech, kde byla šířka 

třídy 5,5 m (tj. v úsecích, kde byly zřízeny výklenky pro strojní a elektrická 

zařízení), z části v místech geologických anomálií (tektonická porucha a 

kapající voda ve stropu důlního díla) a z části pod hranami nevýrubů nadložních 

slojí 26 a 28 (úvodní a závěrečný úsek třídy 294 227) a to již v období po 

vyražení a před zahájením dobývání porubu 294 207. V průběhu dobývání 

porubu jsem pouze v bezprostředním předpolí porubu (nacházejícím se ve vlivu 

přídatného napětí od hrany porubní fronty porubu) zaznamenal místy výrazný 

nárůst konvergence na maximálně 64 cm (šířka) a 17 cm (výška). V úsecích 

třídy, kde jsem zjistil nárůst hodnot vodorovné konvergence, 

došlo i k výraznějšímu zmenšení výšky až o 16 cm, přičemž s ohledem na 

výsledky měření na mechanických extenzometrech se jednalo o pohyb 

průvodních hornin nacházejících se v počvě důlního díla. 

Výsledky měření svislé a vodorovné konvergence třídy 294 227 

jsou znázorněny v grafech na obr. 26 a 27. 

Obr. 26 - Hodnoty výchozích šířek a výšek třídy 294 227 naměřené v průběhu jejího ražení 
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Obr. 27 - Konvergence třídy 294 227 ke dni 20. 3. 2008 

 

7.2.3 PEVNOST VAZBY „SVORNÍK-LEPIDLO-HORNINA“ 

Z výsledků realizace tahových zkoušek na 3% instalovaných svorníků 

(Pracovní pravidla pro použití svorníkové výztuže) jsem zjistil, že v průběhu 

jejich provádění nebyl zaznamenán ani jeden případ, kdy by došlo při zkoušce 

tahem 120kN k jejich vytažení. Rovněž zkoušky svorníku „pull testem“ vykázaly 

příznivé výsledky v souladu Britskou normou (British Standard 7861 1996, 

Školení o výztužích – Tahové zkoušky 2006) a tuhost vazby na svornících 

zalepených krátkou ampulí (viz obr 14 a 15) dosáhla vždy, minimálně v 50% 

zalepených svorníků, hodnoty větší a/nebo rovné 130kN. 

Deformace třídy 294 227 (tab. 9) 

Výsledky měření deformací třídy 294 227 jsem shrnul v následujících 

bodech: 

 Maximální zmenšení výšky důlního díla za celé období životnosti třídy 

294 227 činilo 0,17 m (5%). Z toho 0,037 m představoval pohyb ve 

stropu důlního díla (rozvolnění nadložních hornin) procentuelně 

vyjádřený 1,1%. Zbývající část pohybu 0,133 m registrovaná z počvy 

důlního díla (rozvolnění podložních hornin) představovala 3,9%. 

Maximální zmenšení šířky třídy 294 227 (s různým, měřením 

nepostihnutelným, podílem v obou bocích) za celé období životnosti třídy 

činilo max. 0,64 m. Tyto maximální hodnoty jsou charakteristické pro 

úseky třídy, kde byla třída vyražena ve větší šířce (cca 5,5 m), kde byly 
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zaznamenány geologické anomálie (střihové plochy ve stropu, kapající 

voda) a kde částečně působilo i přídatné napětí od hran nevýrubů 

nadložních slojí 26 a 28 a to zpravidla v okamžiku, kdy se tyto úseky 

nacházely bezprostředně před hranou porubní fronty porubu.   

 Maximální naměřená svislá konvergence 0,17 m vztažená k výchozí 

výšce důlního díla 3,4 m představuje zmenšení výšky profilu o 5%. 

V případě maximální naměřené hodnoty vodorovné konvergence 0,64 m, 

vztažené k výchozí šířce důlního díla 4,8 m, došlo k zmenšení šířky 

profilu o maximálně 13,3%. Je nutné zdůraznit, že tyto maximální 

hodnoty byly naměřeny v úsecích, kde byly zřízeny komory pro strojní a 

elektrická zařízení (šířka třídy 5,5 m), kde byly zaznamenány geologické 

anomálie (střihové plochy ve stropu, kapající voda) a kde částečně 

působilo i přídatné napětí od hran nevýrubů nadložních slojí 26 a 28. Ve 

zbývajících cca 90% délky třídy 294 227 byly tyto hodnoty nižší. 

 Maximální hodnoty svislé a vodorovné konvergence přepočítané na 

„idealizovanou“ plochu raženého příčného průřezu třídy 294 227 

(16,3 m2) a na plochu výsledného příčného průřezu třídy 294 227 

(13,4 m2) představují zmenšení profilu třídy o 17,7%. Tyto výsledné 

„idealizované“ průřezy i při maximálních naměřených hodnotách 

konvergence zajistily plnou funkčnost a dostatečný prostor pro použitou 

technologii v porubu, odpovídající průřezům tříd ražených v chodbových 

profilech OO-O-16 (14). V případě tříd vyražených v chodbových 

profilech OO-O-XX je obecně svislá i vodorovná konvergence výrazně 

vyšší a odpovídá „pasivnímu“ charakteru působení podpěrné výztuže. 

 

Závěry z výsledků monitoringu třídy 294 227 (tab. 9) 

Z dosavadních zkušeností s vlastní realizací a monitorováním stability 

výztuže a třídy 294 227 jsem vyvodil následující závěry: 

 Z výsledků výše popsaných měření v kapitolách 7.2.1, 7.2.2 a 7.2.3 

vyplývá, že navržený systém výztuže třídy 294 227 byl po celou dobu její 

životnosti dostatečně stabilní. Použitý systém vyztužování svorníkovou 

výztuží zajistil s dostatečnou rezervou přenos horizontálního i 

vertikálního napětí působícího v okolí důlního díla. Dimenzování 
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výztužného systému s dostatečnou rezervou zajistilo stabilitu 

horninového masivu v okolí důlního díla i v podmínkách geologických 

anomálií, v podmínkách působícího přídatného napětí od hran nevýrubů 

nadložních slojí a v podmínkách dalšího zatížení přídatným napětím 

od hrany porubní fronty postupujícího porubu 294 207.   

 Vývojový trend na všech instalovaných mechanických extenzometrech 

na třídě 294 227 potvrdil dostatečnou stabilitu projektovaného 

výztužného systému. Po celou dobu životnosti třídy 294 227 nebyly ve 

standardních podmínkách zaznamenány žádné bezdůvodné prudké 

nárůsty hodnot rozvolnění nadložních hornin. Výjimkou byly úseky 

geologických anomálií (tektonická porucha, kapající voda ve stropu 

důlního díla, rozšířený profil třídy na 5,5 m v úsecích komor a místně i 

úseky třídy situované ve vlivu přídatného napětí od hran nevýrubů 

nadložních slojí 26, 28. Rozvolnění v horizontu instalovaných svorníků 

nepřekročilo po celou dobu životnosti třídy 294 227 hodnotu 33 mm. 

Rozvolnění nad horizontem instalovaných svorníků nepřekročilo hodnotu 

10 mm. Celkové rozvolnění nadložních hornin, jako součet hodnot na 

obou výškových horizontech nepřekročil hodnotu 37 mm.  

 Obdobný trend výsledků měření jako u mechanických extenzometrů měl 

vývoj naměřených hodnot svislé a vodorovné konvergence. Hodnoty 

svislé a vodorovné konvergence, které byly zaznamenány v období 

ražby třídy 294 227 a před zahájením dobýván porubu 294 207 

se výrazně nezměnily ani v období dobývání porubu 294 207 a při 

přibližování se hrany porubní fronty k jednotlivým měřicím bodům na 

třídě 294 227. Maximální svislá a vodorovná konvergence třídy 294 227 

v době před zahájením dobývání porubu činila 17 cm a 64 cm. V období 

dobývání porubu 294 207 a při přibližování se porubní fronty 

k jednotlivým měřicím bodů nedošlo k dalšímu nárůstu a hodnoty se 

zastavily na 17 cm u svislé a na 64 cm u vodorovné konvergence. 
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7.3 TŘÍDA 300 229 

7.3.1 ROZSAZOVÁNÍ STROPNÍCH VRSTEV 

Z detailní analýzy, kterou jsem provedl z výsledků vývoje hodnot na 

stupnicích „A“ a „B“ mechanických extenzometrů (rozmístění viz obr. 20) je 

patrné, že k největšímu rozvolnění došlo okamžitě po instalaci jednotlivých 

extenzometrů (tj. v době vedení ražby od 7. 9. 2007 do 23. 1. 2008), kdy 

v případě stupnic „A“ se hodnota rozvolnění pohybovala od 2 mm do 13 mm. 

Nejmarkantnější rozvolnění nadložních hornin ve fázi ražby jsem zaznamenal 

u stanic č. 3 a 16, kdy došlo k poměrně strmým nárůstům na 8 mm až 13 mm. 

V období od 23. 1. 2008 do 28. 2. 2008, tj. od ukončení ražby třídy 300 229 

do zahájení dobývání porubu 300 209 došlo již jen k dílčím nárůstům o 2 mm 

až 3 mm. Obdobný mírně vzrůstající trend vývoje hodnot měření na stupnicích 

„A“ jsem zaznamenal v období dobývání porubu 300 209, kdy došlo nárůstům 

rozvolnění o další maximálně 2 mm až 4 mm. Maximální hodnota rozvolnění 

na stupnicích „A“ za celou dobu životnosti třídy 300 229 nepřekročila 17 mm 

a to ani v období, kdy se jednotlivé extenzometry dostávaly do vlivu přídatného 

napětí od hrany porubní fronty postupujícího porubu 300 209 (hodnota 

vzdálenosti působícího přídatného napětí - “L” pro podmínky porub 300 209 

činila 70 m).  

Téměř obdobný charakter a trend vývoje naměřených výsledků 

jsem vypozoroval u stupnic „B“. Nejvyšší nárůsty hodnot rozvolnění jsem 

zaznamenal u stanic č. 1 a 4, kde došlo v období ražby k strmému nárůstu 

hodnot na 5 mm až 7 mm. V období po vyražení třídy a při dobývání porubu 

300 209, se hodnoty rozvolnění nadložních hornin stabilizovaly a došlo 

k nárůstu o maximálně 3 mm. Hodnoty rozvolnění nadložních hornin naměřené 

na stupnicích „B“ nepřekročily 7 mm a to ani v období, kdy se jednotlivé 

extenzometry dostávaly do vlivu přídatného napětí od hrany postupujícího 

porubu 300 209 (hodnota vzdálenosti působícího přídatného napětí - “L” 

pro podmínky porub 300 209 činila 70 m). Výjímkou byl extenzometr č. 1 

(hodnota rozvolnění dosáhla 34 mm), který byl situován v úvodní části ražby za 

pásmem tektonických poruch, které pravděpodobně způsobily pohyb 

nad horizontem vyztuženým svorníkovou výztuží.   



Disertační práce doktorského studia 

- 69 - 

 

 

Z analýzy výsledků měření mi vyplynulo, že celková hodnota rozvolnění 

(„A + „B“) nepřekročila 24 mm (extenzometr č. 3). Zde musím uvést, že prudký 

nárůst na stupnici „B“ extenzometru č. 1 až na konečnou hodnotu 34 mm 

(„A“+“B“= 39mm), byl způsoben pohybem na výše zmíněném pásmu 

tektonických poruch. Mimo této „anomálie“ nepřekročila hodnota rozvolnění 

nadložních hornin 17 mm v úrovni „A“ a 7 mm v úrovni „B“, 

tj. „A“ + „B“ = maximálně 24 mm, za celou dobu životnosti třídy 300 229 

(tj. za období od 7. 9. 2008 do 1. 9. 2008). 

7.3.2 KONVERGENCE VERTIKÁLNÍ A HORIZONTÁLNÍ 

Z hlediska stability třídy 300 229 jsem zjistil, že vývoj naměřených hodnot 

svislé a vodorovné konvergence má obdobný charakter jako výsledky měření 

na mechanických extenzometrech. Maximální hodnoty konvergence, 

tj. „zmenšení“ šířky až o 18 cm, jsem zaznamenal v místech, kde byla šířka 

třídy 5,5 m (tj. v úsecích, kde byly zřízeny výklenky pro strojní a elektrická 

zařízení), z části v místech geologických anomálií (tektonická porucha a 

kapající voda ve stropu důlního díla) a z části pod hranami nevýrubů nadložních 

slojí 26, 28 a 29 (úvodní a závěrečný úsek třídy 300 229) a to již v období po 

vyražení a před zahájením dobývání porubu 300 209. V průběhu dobývání 

porubu jsem pouze v bezprostředním předpolí porubu (nacházejícím se ve vlivu 

přídatného napětí od hrany porubní fronty porubu) zaznamenal místy výrazný 

nárůst konvergence na maximálně 18 cm (šířka) a 40 cm (výška). V úsecích 

třídy, kde jsem zjistil nárůst hodnot vodorovné konvergence, 

došlo i k výraznějšímu zmenšení výšky až o 40 cm, přičemž s ohledem na 

výsledky měření na mechanických extenzometrech se jednalo o pohyb 

průvodních hornin nacházejících se v počvě důlního díla. 

Obr. 28 - Hodnoty výchozích šířek a výšek třídy 300 229 naměřené v průběhu jejího ražení 
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Obr. 29 - Konvergence třídy 300 229 ke dni 18. 1. 2008 

Výsledky měření svislé a vodorovné konvergence třídy 300 229 
jsou znázorněny v grafech na obr. 28 a 29 

7.3.3 PEVNOST VAZBY „SVORNÍK-LEPIDLO-HORNINA“ 

Z výsledků realizace tahových zkoušek na 3% instalovaných svorníků 

(Pracovní pravidla pro použití svorníkové výztuže) jsem zjistil, že v průběhu 

jejich provádění nebyl zaznamenán ani jeden případ, kdy by došlo při zkoušce 

tahem 120kN k jejich vytažení. Rovněž zkoušky svorníku „pull testem“ vykázaly 

příznivé výsledky v souladu s Britskou normou (British Standard 7861 1996, 

Školení o výztužích – Tahové zkoušky 2006) a tuhost vazby na svornících 

zalepených krátkou ampulí (viz obr 14 a 15) dosáhla vždy, minimálně v 50 % 

zalepených svorníků, hodnoty větší a/nebo rovné 130kN. 

Deformace třídy 300 229 (tab. 9) 

Výsledky měření deformací třídy 300 229 jsem shrnul v následujících 

bodech: 

 Maximální zmenšení výšky důlního díla za celé období životnosti třídy 

300 229 činilo 0,40 m (11,8 %). Z toho 0,039 m představoval pohyb 

ve stropu důlního díla (rozvolnění nadložních hornin) procentuelně 

vyjádřený 1,2 %. Zbývající část pohybu 0,361 m registrovaná z počvy 

důlního díla (rozvolnění podložních hornin) představovala 10,6%. 

Maximální zmenšení šířky třídy 300 229 (s různým, měřením 

nepostihnutelným, podílem v obou bocích) za celé období životnosti třídy 

činilo max. 0,18 m. Tyto maximální hodnoty jsou charakteristické 

pro úseky třídy, kde byla třída vyražena ve větší šířce (cca 5,5 m), 

kde byly zaznamenány geologické anomálie (střihové plochy ve stropu, 
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kapající voda) a kde částečně působilo i přídatné napětí od hran 

nevýrubů nadložních slojí 26, 28 a 29 a to zpravidla v okamžiku, 

kdy se tyto úseky nacházely bezprostředně před hranou porubní fronty 

porubu.   

 Maximální naměřená svislá konvergence 0,40 m vztažená k výchozí 

výšce důlního díla 3,4 m představuje zmenšení výšky profilu o 11,8 %. 

V případě maximální naměřené hodnoty vodorovné konvergence 0,18 m, 

vztažené k výchozí šířce důlního díla 4,8 m, došlo k zmenšení šířky 

profilu o maximálně 3,8 %. Je nutné zdůraznit, že tyto maximální hodnoty 

byly naměřeny v úsecích, kde byly zřízeny komory pro strojní a elektrická 

zařízení (šířka třídy 5,5 m), kde byly zaznamenány geologické anomálie 

(střihové plochy ve stropu, kapající voda) a kde částečně působilo 

i přídatné napětí od hran nevýrubů nadložních slojí 26, 28 a 29. 

Ve zbývajících cca 90 % délky třídy 300 229 byly tyto hodnoty nižší. 

 Maximální hodnoty svislé a vodorovné konvergence přepočítané 

na „idealizovanou“ plochu raženého příčného průřezu třídy 300 229 

(16,3 m2) a na plochu výsledného příčného průřezu třídy 300 229 

(13,9 m2) představují zmenšení profilu třídy o 15,1 %. Tyto výsledné 

„idealizované“ průřezy i při maximálních naměřených hodnotách 

konvergence zajistily plnou funkčnost a dostatečný prostor pro použitou 

technologii v porubu, odpovídající průřezům tříd ražených v chodbových 

profilech OO-O-16 (14). V případě tříd vyražených v chodbových 

profilech OO-O-XX je obecně svislá i vodorovná konvergence výrazně 

vyšší a odpovídá „pasivnímu“ charakteru působení podpěrné výztuže. 

 

Závěry z výsledků monitoringu třídy 300 229 (tab. 9) 

Z dosavadních zkušeností s vlastní realizací a monitorováním stability 

výztuže a třídy 300 229 jsem vyvodil následující závěry: 

 Z výsledků výše popsaných měření v kapitolách 7.3.1, 7.3.2 a 7.3.3 

vyplývá, že navržený systém výztuže třídy 300 229 byl po celou dobu její 

životnosti dostatečně stabilní. Použitý systém vyztužování svorníkovou 

výztuží zajistil s dostatečnou rezervou přenos horizontálního 

i vertikálního napětí působícího v okolí důlního díla. Dimenzování 
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výztužného systému s dostatečnou rezervou zajistilo stabilitu 

horninového masivu v okolí důlního díla i v podmínkách geologických 

anomálií, v podmínkách působícího přídatného napětí od hran nevýrubů 

nadložních slojí a v podmínkách dalšího zatížení přídatným napětím 

od hrany porubní fronty postupujícího porubu 300 209.   

 Vývojový trend na všech instalovaných mechanických extenzometrech 

na třídě 300 229 potvrdil dostatečnou stabilitu projektovaného 

výztužného systému. Po celou dobu životnosti třídy 300 229 nebyly 

ve standardních podmínkách zaznamenány žádné bezdůvodné prudké 

nárůsty hodnot rozvolnění nadložních hornin. Výjimkou byly úseky 

geologických anomálií (tektonická porucha, kapající voda ve stropu 

důlního díla, rozšířený profil třídy na 5,5 m v úsecích komor a místně 

i úseky třídy situované ve vlivu přídatného napětí od hran nevýrubů 

nadložních slojí 26, 28 a 29. Rozvolnění v horizontu instalovaných 

svorníků nepřekročilo po celou dobu životnosti třídy 300 229 

hodnotu 17 mm. Rozvolnění nad horizontem instalovaných svorníků 

nepřekročilo hodnotu 34 mm. Celkové rozvolnění nadložních hornin, jako 

součet hodnot na obou výškových horizontech nepřekročil hodnotu 

39 mm.  

 Obdobný trend výsledků měření jako u mechanických extenzometrů měl 

vývoj naměřených hodnot svislé a vodorovné konvergence. Hodnoty 

svislé a vodorovné konvergence, které byly zaznamenány v období 

ražby třídy 300 229 a před zahájením dobýván porubu 300 209 

se výrazně nezměnily ani v období dobývání porubu 300 209 

a při přibližování se hrany porubní fronty k jednotlivým měřicím bodům 

na třídě 300 229. Maximální svislá a vodorovná konvergence třídy 

300 229 v době před zahájením dobývání porubu činila 22 cm a 14 cm. 

V období dobývání porubu 300 209 a při přibližování se porubní fronty 

k jednotlivým měřicím bodů došlo k dalšímu nárůstu a hodnoty 

se zastavily na 40 cm u svislé a na 18 cm u vodorovné konvergence. 
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7.4 TŘÍDA 331 223 

7.4.1 ROZSAZOVÁNÍ STROPNÍCH VRSTEV 

Z detailní analýzy, kterou jsem provedl z výsledků vývoje hodnot 

na stupnicích „A“ a „B“ mechanických extenzometrů (rozmístění viz obr. 21) 

je patrné, že k největšímu rozvolnění došlo okamžitě po instalaci jednotlivých 

extenzometrů (tj. v době vedení ražby od 20. 4. 2008 do 11. 8. 2008), 

kdy se v případě stupnic „A“ hodnota rozvolnění pohybovala od 1 mm do 3 mm. 

Nejmarkantnější rozvolnění nadložních hornin ve fázi ražby jsem zaznamenal 

u stanic č. 11 a 15, kdy došlo k nárůstům na 3mm. V období od 11. 8. 2008 

do 12. 8. 2009 (období cca 1 roku), tj. od ukončení ražby třídy 331 223 

do zahájení dobývání porubu 331 203, došlo k poměrně strmým nárůstům 

o 2 mm až 18 mm. Snížený trend vývoje hodnot měření na stupnicích „A“ 

jsem zaznamenal v období dobývání porubu 331 203, kdy došlo k nárůstům 

rozvolnění o další maximálně 2 mm až 4 mm. Maximální hodnota rozvolnění 

na stupnicích „A“ za celou dobu životnosti třídy 331 223 nepřekročila 24 mm 

a to ani v období, kdy se jednotlivé extenzometry dostávaly do vlivu přídatného 

napětí od hrany porubní fronty postupujícího porubu 331 203 (hodnota 

vzdálenosti působícího přídatného napětí - “L” pro podmínky porub 331 203 

činila 88 m).  

Téměř obdobný charakter a trend vývoje naměřených výsledků 

jsem vypozoroval u stupnic „B“. Nejvyšší nárůsty hodnot rozvolnění 

jsem zaznamenal u stanic č. 11 a 13, kde došlo v období ražby k strmému 

nárůstu hodnot na 4 mm až 8 mm. V období po vyražení třídy (období 

cca 1 roku) došlo k dalšímu poměrně strmému nárůstu hodnot o 1 mm až 8 mm 

a při dobývání porubu 331 203 se tyto hodnoty stabilizovaly s mírným nárůstem 

o maximálně 2 mm. Hodnoty rozvolnění nadložních hornin naměřené na 

stupnicích „B“ nepřekročily 15 mm a to ani v období, kdy se jednotlivé 

extenzometry dostávaly do vlivu přídatného napětí od hrany postupujícího 

porubu 331 203 (hodnota vzdálenosti působícího přídatného napětí - “L” 

pro podmínky porub 331 203 činila 88 m).  

Z analýzy výsledků měření mi vyplynulo, že celková hodnota rozvolnění 

(„A“ + „B“) nepřekročila 39 mm (extenzometr č. 5). Je nutné podotknout, 
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že prudké nárůsty na obou stupnicích některých extenzometru byly způsobeny 

většími šířkami důlního díla, než bylo stanoveno projektem (viz obr. 30). 

Mimo tyto „anomálie“ nepřekročila hodnota rozvolnění nadložních hornin 24 mm 

v úrovni „A“ a 15 mm v úrovni „B“, tj. „A“ + „B“ = maximálně 39 mm, za celou 

dobu životnosti třídy 331 223 (tj. za období od 20. 4. 2008 do 28. 2. 2010). 

7.4.2 KONVERGENCE VERTIKÁLNÍ A HORIZONTÁLNÍ 

Z hlediska stability třídy 331 223 jsem zjistil, že vývoj naměřených hodnot 

svislé a vodorovné konvergence má obdobný charakter jako výsledky měření 

na mechanických extenzometrech. Maximální hodnoty konvergence, 

tj. „zmenšení“ šířky až o 42 cm, jsem zaznamenal v místech, kde byla šířka 

třídy 5,5 m (tj. v úsecích, kde byly zřízeny výklenky pro strojní a elektrická 

zařízení), z části v místech geologických anomálií (tektonická porucha a 

kapající voda ve stropu důlního díla) a z části pod hranami nevýrubů nadložních 

slojí 26, 28, 29, 30 a 32 (úvodní a závěrečný úsek třídy 331 223) a to již 

v období po vyražení a před zahájením dobývání porubu 331 203. V průběhu 

dobývání porubu jsem pouze v bezprostředním předpolí porubu (nacházejícím 

se ve vlivu přídatného napětí od hrany porubní fronty porubu) zaznamenal 

místy výrazný nárůst konvergence na maximálně 42 cm (šířka) 

a 27 cm (výška). V úsecích třídy, kde jsem zjistil nárůst hodnot vodorovné 

konvergence, došlo i k výraznějšímu zmenšení výšky až o 24 cm, přičemž 

s ohledem na výsledky měření na mechanických extenzometrech se jednalo o 

pohyb průvodních hornin nacházejících se v počvě důlního díla. 

Výsledky měření svislé a vodorovné konvergence třídy 331 223 

jsou znázorněny v grafech na obr. 30 a 31. 

Obr. 30 - Hodnoty výchozích šířek a výšek třídy 331 223 naměřené v průběhu jejího ražení 
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Obr. 31 - Konvergence třídy 331 223 ke dni 11. 8. 2009 

7.4.3 PEVNOST VAZBY „SVORNÍK-LEPIDLO-HORNINA“ 

Z výsledků realizace tahových zkoušek na 3 % instalovaných svorníků 

(Pracovní pravidla pro použití svorníkové výztuže) jsem zjistil, že v průběhu 

jejich provádění nebyl zaznamenán ani jeden případ, kdy by došlo při zkoušce 

tahem 120kN k jejich vytažení. Rovněž zkoušky svorníku „pull testem“ vykázaly 

příznivé výsledky v souladu s Britskou normou (British Standard 7861 1996, 

Školení o výztužích – Tahové zkoušky 2006) a tuhost vazby na svornících 

zalepených krátkou ampulí (viz obr 14 a 15) dosáhla vždy, minimálně v 50 % 

zalepených svorníků, hodnoty větší a/nebo rovné 130kN. 

Deformace třídy 331 223 (tab. 9) 

Výsledky měření deformací třídy 331 223 jsem shrnul v následujících 

bodech: 

 Maximální zmenšení výšky důlního díla za celé období životnosti třídy 

331 223 činilo 0,27 m (7,9 %). Z toho 0,039 m představoval pohyb 

ve stropu důlního díla (rozvolnění nadložních hornin) procentuelně 

vyjádřený 1,1 %. Zbývající část pohybu 0,231 m registrovaná z počvy 

důlního díla (rozvolnění podložních hornin) představovala 6,8 %. 

Maximální zmenšení šířky třídy 331 223 (s různým, měřením 

nepostihnutelným, podílem v obou bocích) za celé období životnosti třídy 

činilo max. 0,42 m. Tyto maximální hodnoty jsou charakteristické 

pro úseky třídy, kde byla třída vyražena ve větší šířce (cca 5,5 m), 

kde byly zaznamenány geologické anomálie (střihové plochy ve stropu, 

kapající voda) a kde částečně působilo i přídatné napětí od hran 

nevýrubů nadložních slojí 28, 29, 30 a 32, a to zpravidla v okamžiku, 
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kdy se tyto úseky nacházely bezprostředně před hranou porubní fronty 

porubu.   

 Maximální naměřená svislá konvergence 0,27 m vztažená k výchozí 

výšce důlního díla 3,4 m představuje zmenšení výšky profilu o 7,9 %. 

V případě maximální naměřené hodnoty vodorovné konvergence 0,42 m, 

vztažené k výchozí šířce důlního díla 4,9 m, došlo k zmenšení šířky 

profilu o maximálně 8,6 %. Je nutné zdůraznit, že tyto maximální hodnoty 

byly naměřeny v úsecích, kde byly zřízeny komory pro strojní a elektrická 

zařízení (šířka třídy 5,5 m), kde nebyla dodržena projektovaná šířka 

4,9 m, kde byly zaznamenány geologické anomálie (střihové plochy 

ve stropu, kapající voda) a kde částečně působilo i přídatné napětí 

od hran nevýrubů nadložních slojí 28, 29, 30 a 32. Ve zbývajících cca 

80 % délky třídy 331 223 byly tyto hodnoty nižší. 

 Maximální hodnoty svislé a vodorovné konvergence přepočítané 

na „idealizovanou“ plochu raženého příčného průřezu třídy 331 223 

(16,7 m2) a na plochu výsledného příčného průřezu třídy 331 223 (14 m2) 

představují zmenšení profilu třídy o 15,8 %. Tyto výsledné „idealizované“ 

průřezy i při maximálních naměřených hodnotách konvergence zajistily 

plnou funkčnost a dostatečný prostor pro použitou technologii v porubu, 

odpovídající průřezům tříd ražených v chodbových profilech OO-O-16 

(14). V případě tříd vyražených v chodbových profilech OO-O-XX 

je obecně svislá i vodorovná konvergence výrazně vyšší a odpovídá 

„pasivnímu“ charakteru působení podpěrné výztuže. 

 

Závěry z výsledků monitoringu třídy 331 223 (tab. 9) 

Z dosavadních zkušeností s vlastní realizací a monitorováním stability 

výztuže a třídy 331 223 jsem vyvodil následující závěry: 

 Z výsledků výše popsaných měření v kapitolách 7.4.1, 7.4.2 a 7.4.3 

vyplývá, že navržený systém výztuže třídy 300 223 byl po celou dobu její 

životnosti dostatečně stabilní. Použitý systém vyztužování svorníkovou 

výztuží zajistil s dostatečnou rezervou přenos horizontálního 

i vertikálního napětí působícího v okolí důlního díla. Dimenzování 

výztužného systému s dostatečnou rezervou zajistilo stabilitu 
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horninového masivu v okolí důlního díla i v podmínkách geologických 

anomálií, v podmínkách působícího přídatného napětí od hran nevýrubů 

nadložních slojí a v podmínkách dalšího zatížení přídatným napětím 

od hrany porubní fronty postupujícího porubu 331 223.   

 Vývojový trend na všech instalovaných mechanických extenzometrech 

na třídě 331 223 potvrdil dostatečnou stabilitu projektovaného 

výztužného systému. Po celou dobu životnosti třídy 331 223 nebyly 

ve standardních podmínkách zaznamenány žádné bezdůvodné prudké 

nárůsty hodnot rozvolnění nadložních hornin. Výjimkou byly úseky 

geologických anomálií (tektonická porucha, kapající voda ve stropu 

důlního díla, rozšířený profil třídy na 5,5 m v úsecích komor a místně 

i úseky třídy situované ve vlivu přídatného napětí od hran nevýrubů 

nadložních slojí 28, 29, 30 a 32. Rozvolnění v horizontu instalovaných 

svorníků nepřekročilo po celou dobu životnosti třídy 331 223 

hodnotu 24 mm. Rozvolnění nad horizontem instalovaných svorníků 

nepřekročilo hodnotu 15 mm. Celkové rozvolnění nadložních hornin, 

jako součet hodnot na obou výškových horizontech nepřekročil hodnotu 

39 mm.  

 Obdobný trend výsledků měření jako u mechanických extenzometrů 

měl vývoj naměřených hodnot svislé a vodorovné konvergence. Hodnoty 

svislé a vodorovné konvergence, které byly zaznamenány v období 

ražby třídy 331 223 a před zahájením dobýván porubu 331 203 

se výrazně nezměnily ani v období dobývání porubu 331 203 a při 

přibližování se hrany porubní fronty k jednotlivým měřicím bodům na 

třídě 331 223. Maximální svislá a vodorovná konvergence třídy 331 223 

v době před zahájením dobývání porubu činila 22 cm a 35 cm. V období 

dobývání porubu 331 223 a při přibližování se porubní fronty 

k jednotlivým měřicím bodům došlo pouze k dalšímu mírnému nárůstu a 

hodnoty se zastavily na 27 cm u svislé a na 42 cm u vodorovné 

konvergence. 

Hodnoty deformací tříd 294 225, 294 227, 300 229 a 331 223 jsou 

souhrnně uvedeny v tab. 9 - Výsledky měření deformací na třídách 294 225, 

294 227, 300 229 a 331 223.  
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třída 

mechanické extenzometry (posunutí strop)  
svislá konvergence 

(posunutí 
strop+počva) 

svislá konvergence 
(posunutí počva) 

vodorovná 
konvergence 
(posunutí oba 

boky) 

stupnice 
"A" 

stupnice 
"A" 

stupnice "B" stupnice "B" 
stupnice 
"A"+"B" 

stupnice 
"A"+"B" 

vztaženo k výšce 
3400mm 

vztaženo k výšce 
3400mm 

vztaženo k šířce 
4800mm (resp. 

4900mm) 

  
min. 
(mm) 

max. 
(mm) 

min. (mm) max. (mm) min. (mm) max. (mm) 
min. 
(mm) 

max. 
(mm) 

min. 
(mm) 

max. 
(mm) 

min. 
(mm) 

max. 
(mm) 

294 225 1 16 1 7 2 23 20 160 18 137 20 500 

294 227 1 33 1 10 2 37 10 170 8 133 10 640 

300 229 1 17 1 34 2 39 10 400 8 361 10 180 

331 223 1 24 1 15 2 39 10 270 8 231 50 420 

 

třída 
šířka 

(projekt) 
výška 

(projekt) 

 
idealizovaný 

profil 
(projekt) 

idealizovaný 
profil po 

konvergenci 
min. 

 Idealizovaný 
profil po 

konvergenci 
max. 

 zmenšení 
profilu po 

konvergenci 
min. 

 zmenšení 
profilu po 

konvergenci 
max. 

svislá 
konvergence 

(posunutí 
strop+počva) 

svislá 
konvergence 

(posunutí 
počva) 

vodorovná 
konvergence 
(posunutí oba 

boky) 

vztaženo k 
výšce 

3400mm 

vztaženo k 
výšce 

3400mm 

vztaženo k šířce 
4800mm (resp. 

4900mm) 

  (mm) (mm) (m
2
) (m

2
) (m

2
) (%) (%) 

min. 
(%) 

max. 
(%) 

min. 
(%) 

max. 
(%) 

min. 
(%) 

max. (%) 

294 225 4 800 3 400 16,3 16,2 13,9 1,0 14,6 0,6 4,7 0,5 4,0 0,4 10,4 

294 227 4 800 3 400 16,3 16,2 13,4 0,5 17,7 0,3 5,0 0,2 3,9 0,2 13,3 

300 229 4 800 3 400 16,3 16,2 13,9 0,5 15,1 0,3 11,8 0,2 10,6 0,2 3,8 

331 223 4 900 3 400 16,7 16,4 14,0 1,3 15,8 0,3 7,9 0,2 6,8 1,0 8,6 

Tab. 9 Výsledky měření deformací na třídách 294 225, 294 227, 300 229 a 331 223   
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Z analýz deformačních projevů, které jsem provedl na příkladech čtyř tříd 

294 225, 294 227, 300 229 a 331 223 v předcházejících kapitolách, jsem 

vyvodil následující závěry, které jsem využil při práci s matematickými modely 

v kapitole 8 a v ní realizovaných experimentech, se záměrem pokusit se o 

inverzní analýzu pomocí programu Phase2: 

 Oblast, ve které byly situovány třídy 294 225, 294 227, 300 229 a 

331 223 (spodní sušské vrstvy karvinského souvrství v KDP na Dole 

ČSM) představuje pevnostními a přetvárnými vlastnostmi jednotlivých 

litologických typů vyskytujících se v široké škále mocností, hloubkou 

uložení, tektonickou stavbou, existencí přídatných napětí reprezentativní 

vzorek pro vytvoření “geomechanického modelu” pro účely modelování 

celé řady situací, které mohou být s výhodou použity pro dimenzování 

důlních děl při dobývání v dalších letech v perspektivních oblastech 

OKR. 

 Návrhy svorníkové výztuže (parametry a prvky), použité na třídách 

294 225, 294 227, 300 229 a 331 223 se plně osvědčily po celou dobu 

jejich životnosti, což je doloženo výsledky realizovaného monitoringu. 

 Geotechnické hodnocení horninového masivu vyjádřené pomocí 

koeficientu RMR (Bieniawski 1989), který se v daných podmínkách 

pohyboval v rozmezí 46 až 60 bodů a stabilitní řešení se pro účely 

stanovení parametrů svorníkové výztuže ukázalo jako “spolehlivé” 

a bezpečné. 

 Zkoušky tuhosti vazby “svorník-lepidlo-hornina“ na použitých svornících 

provedené pomocí tahové zkoušky na svornících zalepených krátkou 

ampulí (“pull test”) potvrdily v daných podmínkách vysokou spolehlivost 

pro jejich nasazení, což se v době ražení a používání tříd 294 225, 

294 227, 300 229 a 331 223 plně potvrdilo. 

 Vysokou stabilitu navrženého výztužného systému potvrdily v plné míře 

i výsledky sledování zatížení svorníků, rozsazování okolních hornin 

v bocích a stropu a konvergence tříd 294 225, 294 227, 300 229 

a 331 223. 

 Hodnoty zatížení svorníků naměřené na třídě 294 225 dosahovaly 

hodnot  po instalaci 40kN až 200kN s nárůstem až na 240kN v okamžiku 
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bezprostředně před porubní frontou porubu 294 205. Na ostatních 

svornících se hodnoty pohybovaly v nižším rozsahu tj. od 20kN 

do 120kN. Ohybové momenty dosahovaly hodnot od 60kN/mm 

do 400kN/mm s nárůstem až na 600kN/mm a to v okamžiku 

bezprostředně před porubní frontou porubu 294 205. Výrobcem 

deklarovaná minimální únosnost použitých svorníků je 250kN a tuhost 

vazby “svorník-lepidlo-hornina” byla podle výsledků provedených 

zkoušek “pull testem” minimálně ve dvou lepených horizontech větší než 

130kN. 

 Maximální hodnoty rozsazování stropu v horizontu vyztuženém svorníky 

(2,3 m) se u všech tříd pohybovaly v rozmezí od 0,016 m do 0,033 m. 

 Maximální hodnoty rozsazování stropu nad horizontem vyztuženém 

svorníky (2,3 m – 5,0 m) se u všech tříd pohybovaly v rozmezí od 

0,007 m do 0,034 m. 

 Maximální hodnoty svislé konvergence se u všech tříd pohybovaly v 

rozmezí od 0,16 m do 0,4 m. 

 Maximální hodnoty vodorovné konvergence se u všech tříd pohybovaly v 

rozmezí od 0,18 m do 0,64 m. 

 

 

8. MODELOVÁNÍ NAPĚŤOVÉHO A DEFORMAČNÍHO STAVU 

V OKOLÍ DŮLNÍHO DÍLA POMOCÍ MKP A INVERZNÍ ANALÝZA 

Nejběžnější metodou numerického modelování používanou 

v geotechnice je MKP. Tato metoda je přístupná široké odborné veřejnosti 

v celé řadě programů zpracovaných na poměrně vysoké uživatelské úrovni. 

V této práci byl pro účely modelování napěťového a deformačního stavu v okolí 

důlního díla použit dvourozměrný model zpracovaný MKP pomocí software 

„Phase 2“ firmy Rocscience Inc. Předností tohoto software je „uživatelská 

přívětivost“ a to jak při zadávání vstupních dat, tak i interpretaci modelových 

výsledků. Program také umožňuje rozdělit řešený problém na etapy – „stages“, 

čímž lze docílit urychlení celého postupu modelování. Toto považuji za zvlášť 

důležité při inverzních analýzách, kdy je třeba počítat s řešením velkého 

množství modelovaných situací a porovnávat modelové a naměřené výsledky. 
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Pro řešení obdobných úloh je v současné době k dispozici řada 

komerčních programů na bázi konečných prvků, případně programů vyvinutých 

na specializovaných pracovištích (UDEC firmy Itasca, GEM 22 z ÚGN a pod.). 

Matematické modelování, založené na jiných principech, např. na metodě 

hraničních prvků a konečných rozdílů (Examin, UDEC), pracující 

v trojrozměrném prostředí neumožňují podle mých informací pracovat flexibilně 

s proměnnými vlastnostmi horského masivu. Metoda konečných prvků totiž 

dovoluje v extrémním případě přiřadit i každému jednotlivému prvku specifické 

vlastnosti, zatím co další uvedené metody zpravidla pracují s horninovým 

masivem jako s celkem.  

Program „Phase 2“ je program pracující v dvourozměrném 

plasticko-elastickém prostředí využívající MKP a je vhodný k výpočtům napětí 

a posunů v okolí podzemních důlních děl. Byl vyvinut pro řešení celé škály úloh 

podzemního stavitelství a osvědčil se i pro úlohy hornické. Programem mohou 

být úspěšně analyzovány modely zahrnující tektonické poruchy a 

spolupůsobení výztuže a celá řada jiných s tímto souvisejících úloh. Grafický 

interpretátor dat nabízí rozsáhlou sadu nástrojů pro zobrazení výsledků 

provedených analýz. 

8.1  STRUČNÝ POPIS PROGRAMU PHASE2 

Vlastní program se skládá ze tří modulů: 

 Model 

 Výpočet 

 Interpretace 

V modulu „model“ se provádí zadání úlohy, kterému předchází 

vytvoření tzv.„geomechanického modelu“. Jde totiž o to, že prakticky nelze 

v modelu, který je zpracováván v přiměřeném měřítku (u báňský úloh v širokém 

rozmezí např. 1:100 (příčný řez porubní chodbou) až 1:10000 (modelování 

porubů) postihnout všechny detaily reálné situace (podrobnou geologickou 

stavbu, proměnlivost geomechanických parametrů, přesný tvar modelovaných 

děl apod.). Vytvoření geomechanického modelu musí tedy respektovat 

nejdůležitější geologické, geomechanické a technologické skutečnosti tak, aby 



Disertační práce doktorského studia 

- 82 - 

 

 

je bylo možno do modelového měřítka zapracovat a přitom aby chování 

geomechanického modelu odpovídalo očekávaným reálným projevům. 

Geomechanický model se pak předepsanými postupy přetvoří v model 

matematický v modulu Model. Tam se zadají i materiálové vlastnosti a základní 

předpoklady o napěťovém poli (působení gravitace, přídavná napětí a pod).  

Modul „výpočet“ umožňuje volbu vlastního řešení rozsáhlé soustavy 

rovnic vyplývající z MKP. Je možno volit např. mezi Gasussovou eliminací a 

některou z iteračních metod. 

Modul „interpretace“ poskytuje široké možnosti zpracování výsledků. 

Umožňuje například vykreslení kontur napěťových polí z výsledků analýz přímo 

v modelu a zahrnuje složky tenzoru napětí (sigma 1, sigma 3, sigma Z), 

pevnostní faktor, horizontální posunutí, vertikální posunutí, celková posunutí, 

resp. jiná uživatelem definovaná data. 

Navíc mohou být kromě vykreslených kontur zobrazeny data v modelu 

a/nebo grafu pro uživatelem definované linie (materiály) v horninovém masivu, 

svorníky, liniovou výztuž resp. poruchy. 

8.2 GEOMECHANICKÝ MODEL, MATEMATICKÝ MODEL A INVERZNÍ 

ANALÝZA 

Pro účely matematického modelu jsem jako první krok vytvořil 

idealizovaný geomechanický model, charakterizují podmínky v oblasti tříd 

294 225, 294 227, 300 229 a 331 223.  

Při tvorbě geomechanického modelu jsem postupoval následovně: 

Velikost modelu jsem s ohledem na poměrně malý dosah působení 

svorníků (délka svorníků ve stropu 2,4m, délka svorníků v boku 1,5 m) 

a relativně jednoduchou geologickou situaci, zvolil v rozměrech 70m x 100 m. 

Tento model byl pak zasazen pevně do hloubky odpovídající cca 1000 m, 

což odpovídá přibližně podmínkám všech monitorovaných tříd 294 225, 

294 227, 300 229 a 331 223. V modelu byly nadefinovány jednotlivé vrstvy 

(litologické typy), tak jak byly zjištěny z profilu vrtu 1044-96 (obr. 2). V nabídce 

volby parametrů materiálů a svorníků jsem nadefinoval přetvárné vlastnosti 
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jednotlivých materiálů (uhlí, pískovec, prachovec a kořenový prachovec), 

dle tabulkových hodnot stanovených dle výsledků laboratorních zkoušek na 

vzorcích jednotlivých litologických typů v OKR stanovených v minulosti a které 

jsou používány při řešení geomechanických úloh. Zároveň jsem zadal  

parametry svorníkové výztuže (ocelový svorník APB-1-k). V geomechanickém 

modelu jsem ve „stage 1“ vytvořil obrys důlního díla o rozměrech 4,8 m x 3.4m 

(šířka x výška) pro „stage 2“. Ve „stage 2“ jsem vytvořil výrub odstraněním uhlí 

a průvodní horniny přibírané v počvě. V dalším kroku „stage 3“ byly zavedeny 

svorníky. Síť základního modelu vytvořená s detailem chodby v modulu model 

po jeho výpočtu je znázorněna na obr. 32 

 

Obr. 32 – Základní síť geomechanického modelu s detailem chodby 

Jednotlivým materiálům jsem přiřadil následující parametry: 

Prachovec – měrná tíha 0,025 MN/m3, Youngův modul 8000 MPa, poissonovo 

číslo 0,2, modul, pevnost v tahu 3 MPa, úhel vnitřního tření 57 deg., koheze 

(max.) 5,7 MPa. 
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Pískovec – měrná tíha 0,025 MN/m3, Youngův modul 15000 MPa, poissonovo 

číslo 0,15, modul, pevnost v tahu 3,5 MPa, úhel vnitřního tření 61 deg., koheze 

(max.) 7,7 MPa. 

Kořenový prachovec - měrná tíha 0,025 MN/m3, Youngův modul 6000 MPa, 

poissonovo číslo 0,25, modul, pevnost v tahu 2 MPa, úhel vnitřního tření 50 

deg., koheze (max.) 4 MPa. 

Uhlí – měrná tíha 0,013 MN/m3, Youngův modul 800 MPa, poissonovo číslo 

0,3, modul, pevnost v tahu 1 MPa, úhel vnitřního tření 20 deg., koheze (max.) 1 

MPa. 

Jednotlivým svorníkům jsem přiřadil následující parametry: 

Svorník ocelový (APB-1-k) – lepený po celé délce, průměr svorníku 22 mm, 

Youngův modul 200000MPa, únosnost svorníku 2,5 MN, vzdálenost řad 1m 

V tomto modelovaném případě jsem osadil ocelovými svorníky i boky výrubu 

vytvořeného důlního díla. 

V modulu interpretace jsem vytvořil obrázek znázorňující celkové deformace a 

změny napětí sigma3 (obr. 33). 

 

Obr. 33 – Model detailu chodby bez svorníků s deformacemi a složkou napětí sigma3 

Z obrázku je patrné, že po vytvoření výrubu (chodba) došlo k posunutí 

obou boků o cca 0,68m směrem do prostoru výrubu (0,34 m+0,34 m) a 

k celkovému posunutí stropu a počvy o cca 0,25 m směrem do prostoru výrubu 
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(0,1 m+0,15 m). Tyto hodnoty deformací, ale v tomto případě bez zavedených 

svorníků odpovídají přibližně deformacím naměřeným na třídách 294 225, 

294 227, 300 229 a 331 223 vyztužených svorníky. Zároveň je na izoliniích 

napětí sigma3 zřetelně vidět oblasti odlehčení v bezprostředním okolí výrubu 

pod hodnoty odpovídající hloubce uložení důlního díla. 

V dalším kroku „stage 3“ jsem zavedl svorníkovou výztuž s výše 

uvedenými parametry. Výsledek zavedení svorníků do modelu je patrný ze 

situace na obr. 34. 

 

Obr. 34 – Model detailu chodby se svorníky s deformacemi a složkou napětí sigma3 

Z obrázku je patrné, že po vytvoření výrubu (chodba) a po zavedení 

svorníků do modelu došlo k posunutí obou boků o cca 0,65 m směrem do 

prostoru výrubu (0,34 m+0,31 m) a k celkovému posunutí stropu a počvy o cca 

0,25 m směrem do prostoru výrubu (0,13 m+0,12 m). Zavedením svorníků 

došlo jen k nepatrným změnám posunutí (řádově první centimetry) a je zřejmé, 

že vliv svorníků na okolní horniny, jen velmi zanedbatelným způsobem ovlivnil 

jejich přetvárné vlastnosti. Tyto hodnoty deformací, ale v tomto případě bez 

zavedených svorníků odpovídají stále přibližně deformacím naměřeným na 

třídách 294 225, 294 227, 300 229 a 331 223 vyztužených svorníky, ale jejich 

efekt ve vytvořeném modelu hraje jen zanedbatelnou roli. Zároveň je na 

izoliniích napětí sigma3 stále zřetelně vidět oblasti odlehčení v bezprostředním 

okolí výrubu pod hodnoty odpovídající hloubce uložení důlního díla. Lze však 

vidět mírný nárůst hodnot napětí sigma3 ve stropu i bocích chodby, v zóně 

vyztužené svorníky. Jak je patrné z parametrů svorníků zavedených do modelu, 
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byly na ilustrovaném příkladu použity extrémně vysoké hodnoty. Ani tento fakt 

se výrazným způsobem neprojevil na změnách deformací při porovnání stage2 

(bez svorníků) a stage3 (se svorníky). Skutečné parametry svorníků, které byly 

v dalších nepublikovaných modelech použity (youngův modul 200000MPa 

a únosnost svorníku 250KN), neměly žádný vliv na změnu deformací 

modelovaného případu, což je v rozporu s výsledky analýz provedených na 

výsledcích monitoringu tří 294 225, 294 227, 300 229 a 331 223.  

Dále jsem zpracoval řadu dalších modelů systémem „pokus – omyl“, kdy 

jsem extrémními rozdíly měnil hodnoty materiálových parametrů i parametrů 

svorníku. Ani tyto modely nevykázaly zásadní změny v deformačních projevech 

(posunech) v prostoru výrubu (chodby). Docházelo pouze k mírným změnám 

jako v případě demonstrovaném na obr. 33 a 34. Se zvyšováním (řádovým) 

tj. násobky 10 a 100 v případě Youngových modulů, jednotlivých litologických 

typů v bezprostředním i širším okolí výrubu, jsem docílil pouze zvýšení 

koncentrací napětí v oblasti stropu, boků (vyztužených svorníky) a rohů výrubu, 

na hodnoty až 1,5x vyšší (30 – 35MPa) než hodnoty napětí sigma3 odpovídající 

hloubce uložení důlního díla. Ke stejným výsledkům, tj. k minimálním změnám 

v deformačních projevech jsem dospěl v modelech, u kterých jsem zásadním 

způsobem měnil hodnoty poissonova čísla, pevností v tahu, koheze a úhlů tření 

jednotlivých materiálů (litologických typů).  

Z důvodů těchto „negativních“ výsledků, absolutně nevhodných pro 

inverzní analýzu, tyto modely v disertační práci nepublikuji. 

Dalším krokem při modelování ve snaze najít způsob zohlednění vlivu 

svorníků, byl pokus se zavedením osamělých sil v místech instalovaných 

svorníků. Výsledkem bylo, že při zavedení řádově 10-i až 12-i násobné osamělé 

síly v místě svorníků, byl zřetelně vidět vliv svorníků na zmenšení posunů 

směrem do důlního díla, což se projevilo ve zmenšení deformací důlního díla. 

Tento modelový pokus jen pro dokreslení ilustruji na obr. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 

41 a 42. Na jednotlivých krocích stage1 až stage8 jsem v postupných krocích 

počínaje krokem bez výrubu, přes výrub bez svorníků a další kroky se svorníky, 

kdy jsem násobil síly až po 20-i násobek, lze zřetelně vypozorovat snižování 

deformací - posunů směrem do výrubu (chodby), čehož bylo dosaženo 
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nepoměrně vysokými a nereálnými silami, které ve svém důsledku odlehčují 

instalované svorníky.  

Obr. 35 – Model chodby se svorníky s deformacemi a zavedenými silami stage 1 

 

Obr. 36 – Model chodby se svorníky s deformacemi a zavedenými silami stage 2 

 

Obr. 37 – Model chodby se svorníky s deformacemi a zavedenými silami stage 3   
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Obr. 38 – Model chodby se svorníky s deformacemi a zavedenými silami stage 4  

 

Obr. 39 – Model chodby se svorníky s deformacemi a zavedenými silami stage 5 

 

Obr. 40 – Model chodby se svorníky s deformacemi a zavedenými silami stage 6 
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Obr. 41 – Model chodby se svorníky s deformacemi a zavedenými silami stage 7 

 

 

Obr. 42 – Model chodby se svorníky s deformacemi a zavedenými silami stage 8 

Využití možností matematického modelování ilustrované na obr. 32 až 

42 nepotvrdilo předpoklad vytvoření dostatečně věrohodných inverzních 

modelů, ze kterých by bylo možné odvodit věrohodné přetvárné a pevnostní 

vlastnosti jednotlivých litologických typů zadávané do modelů. Další rozsáhlejší 

analýzou a vytvořením dalších možných variací s komplikovaně modifikovanými 

materiály by snad bylo možné vytvořit inverzní model v reprodukovatelné 

podobě. Zároveň jsem ani nepotvrdil předpoklad, že program Phase2 je 

vhodným nástrojem pro experimenty s inverzní analýzou v prostředí 

vyztuženém svorníky. Konstatuji, že volba programu nebyla pro účely tvorby 

inverzního modelu příliš vhodná, ale připouštím, že je i teoreticky možná při 

použití jiného programu. Bohužel jsem v době zahájení a průběhu práce měl 
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k dispozici pouze program firmy Rocscience. Nevylučuji tímto však možnost 

dalšího rozpracování složitějších modelů a nalezení koeficientů pro inverzní 

analýzu pomocí programu Phase2.   

Předpoklad, že systém matematických modelů, které jsem měl v úmyslu 

zpracovat v rámci vlastní doktorské disertační práce, a jejich porovnání se 

skutečnými projevy v důlních dílech, mi umožní vyjádřit, zda a jak bude možno 

charakterizovat vliv svorníků na stabilitu a přetvárné projevy v důlním díle 

pomocí lokální změny přetvárných, případně pevnostních parametrů 

horninového masivu v prostoru zpevněném svorníkovou výztuží, instalovanou s 

dostatečnou hustotou, se v doktorské práci nepotvrdil. Přesto i tento negativní 

výsledek nezpochybňuje mnou provedené analýzy výsledky monitoringu, které 

dokládají, že svorníková výztuž ovlivňuje pozitivně deformační chování 

v okolním horninovém masivu, kde byla instalována. 

9. ZÁVĚR 

V souladu s uvedeným cílem doktorské disertační práce jsem provedl 

analýzu několika případů výsledků monitoringu důlních děl vyztužených 

svorníkovou výztuží, na jehož realizaci jsem se částečně osobně podílel. 

Výsledky mnou provedených analýz potvrdily předpoklad, že svorníková výztuž 

má pozitivní vliv na deformační chování horninového masivu v jejich 

bezprostředním okolí. Všechny uvedené případy tříd vyztužených svorníkovou 

výztuží prokázaly, že navržený systém svorníkové výztuže zajistil jejich stabilitu 

v požadované kvalitě po celou dobu jejich životnosti, bez zaznamenání 

anomálních „havarijních“ stavů. Rovněž projektem stanovený rozsah 

monitoringu zajistil s vysokým stupněm jistoty bezpečné provozování těchto 

důlních děl po celou dobu jejich životnosti. Výsledky analýzy monitoringu se mi 

nepodařilo nakalibrovat na mnou zpracovaný soubor matematických modelů a 

získat tak relevantní inverzní model, odpovídající podmínkám, v nichž jsem 

získal výsledky měření o chování důlních děl zajištěných pouze svorníkovou 

výztuží. Všechny modely vycházely z reálných vstupních parametrů (základní 

geometrické, geologické a geomechanické parametry charakterizující jednotlivé 

případy). Cíl modifikovat přetvárné, případně pevnostní vlastnosti částí masivu 
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se svorníkovou výztuží tak, aby výsledné modelové chování bylo v souladu 

s výsledky měření a pozorování, nebyl pomocí zvoleného programu dosažen.   

Do budoucna předpokládám, že vyjádření účinků svorníkové výztuže 

pomocí modifikovaných pevnostních a přetvárných parametrů (v případě, že 

budou nalezeny pomocí vhodnějšího programu zohledňujícího vliv svorníků) 

umožní na jedné straně kvantifikovat vliv svorníkové výztuže na horninový 

masiv, na druhé straně pak zpřesnit následná řešení stability dlouhých důlních 

děl jak z hlediska dimenzování výztuže, tak i očekávaných deformačních 

projevů.  

Takto získaný soubor poznatků by měl umožnit modelovat s dostatečnou 

přesností a bezpečností i další případy aplikací svorníkové výztuže 

v perspektivních lokalitách OKR. Aplikace svorníkové výztuže v nových 

podmínkách, které budou opřeny o výsledky tohoto řešení, by měly být 

příspěvkem pro bezpečnost i efektivnost provozu.   
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