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ANOTACE 

Tato diplomová práce se zabývá regionální prognózou vzniku důlních otřesů ve 

vybrané části horského masivu na Dole Karviná, lokalitě ČSA. Konkrétně se jedná 

o 10. kru Dolu Karviná, lokality ČSA. V hodnocené oblasti této kry se vyskytují bilanční 

sloje č. 16, č. 17, č. 19a, č. 22, č. 24 a č. 26, které jsou dle plánu otvírky, přípravy a 

dobývání v dlouhodobém výhledu těţby na lokalitě ČSA. Sloje byly hodnoceny podle 

následujících kritérií: redukovaná pevnost v prostém tlaku σDred., úhel pevnostního spádu 

αp, hloubka uloţení pod povrchem země H, mocnost sloje m, petrografie sloje a litologické 

vlastnosti nadloţních a podloţních hornin sloje. Hodnocení slojí dle tektonického porušení 

nebylo prováděno pro nedostatek informací, z důvodu malého počtu přípravných důlních 

děl. Pevnostní a přetvárné vlastnosti sloje byly hodnoceny jen u slojí, které měly 

v geologické dokumentaci uvedeny výsledky laboratorních zkoušek. Výsledky diplomové 

práce mohou být vyuţity jako podklad pro ţádost o zařazení posuzované části horského 

masivu, jako část horského masivu bez nebezpečí důlních otřesů [1].  

Klíčová slova: důlní otřes, protiotřesová prognóza, horský masiv. 

 

Annotation 

This diploma thesis deals with the regional prognosis of the rock burst origin in the 

assessed part of a rock mass at the Karviná coal mine, ČSA location. Specifically we´re 

dealing with the tenth fault block of the massif at the Karviná coal mine, ČSA location. In 

the assessed area of this fault block there are balance coal seams no. 16, no. 17, no. 19a, 

no. 22, no. 24 and no. 26, which according to the plan of development, preparation and 

extraction in the long term mining at the ČSA location. The coal seams were assessed 

according to this criteria: reduced compressive strength σDred, gradient strength´s angle αp, 

depth H, thickness of the coal seam m, petrography  of the coal seam and lithologoical 

quality of the surrounding rock. There wasn´t made an assessment of the coal seam 

according to a tectonic failure because due to lack of information about tectonic failure, 

because there aren´t mined gate roads yet. Strength and deformation properties of rocks 

were assessed only at the coal seams, which have the results of laboratory tests in their 

geological documentation. The results of this diploma thesis can be used as the basis for 



                                                                                                                               

requesting the inclusion of the assessed part of the rock massif as a part of a rock massif 

without the danger of rock burst [1].  

Key words: rock burst, anti-rock burst prognosis, rock massif. 
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Seznam zkratek: 

ČBÚ – Český báňský úřad 

f. h. – faunistický horizont 

OBÚ – Obvodní báňský úřad 

ODMG – Odbor důlního měřictví a geodezie 

OKD, a. s. – Ostravsko-karvinské doly, akciová společnost  

OKR – Ostravsko-karvinský revír 

POPD – Plán otvírky, přípravy a dobývání  

sp. l. – spodní lávka uhelné sloje 

s. s. – sensu strigo (jako takové) 

v. l. – svrchní lávka uhelné sloje 
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1. Úvod 

Problematika horských otřesů je v OKR stále více aktuálnější. Hornickou činnost 

na většině loţisek lze v současné době charakterizovat intenzivním postupem dobývání 

do větších hloubek a vedením důlních prací ve sloţitých hornicko-geologických 

podmínkách. Nebezpečí vzniku horských otřesů nelze vyloučit na ţádném dole v karvinské 

části hornoslezské pánve. 

Zadání této diplomové práce „Podklady pro regionální prognózu vzniku důlních 

otřesů ve vybrané oblasti Dolu Karviná, lokality ČSA, OKD, a. s.“ (dále jen lokalita ČSA) 

mi bylo navrţeno firmou Green Gas DPB, a. s., (dále jen DPB).  

Pro hodnocení regionální prognózy vzniku důlních otřesů byla vybrána 10. kra 

lokality ČSA. Lokalita ČSA v souladu s [2] je Obvodním báňským úřadem v Ostravě 

zařazena do kategorie doly s nebezpečím důlních otřesů. Na základě [1] je oblast 10. kry 

lokality ČSA v současné době povaţována za část horského masivu s nebezpečím důlních 

otřesů.  

Ve vymezené oblasti 10. kry lokality ČSA bylo provedeno zhodnocení 

geologických a geomechanických vlastností horského masivu, které jsou nutné pro 

vyhodnocení stavby této oblasti a stanovení podmínek k dobývání z hlediska nebezpečí 

vzniku důlních otřesů, tj. v rámci regionální prognózy se vymezí část horského masivu bez 

nebezpečí horských otřesů. 
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2. Geologické a geomechanické podmínky horského masivu 

v předmětné oblasti 

Předmětná oblast části horského masivu stanovena k posouzení regionální 

prognózy důlních otřesů se nachází v lokalitě ČSA. Tato lokalita je podle [3] umístěna 

v severovýchodní části ostravsko-karvinského revíru v české části hornoslezské pánve. 

Důlní dobývací prostor lokality ČSA spadá do katastru obcí Karviná, Orlová, Doubrava  

a Dětmarovice. Posuzovaná oblast se nachází v 10. kře dobývacího pole lokality ČSA. 

10. kra je horizontálně vymezena přírodními hranicemi, tedy tektonickými 

poruchami viz kapitola 2.4. Předmětná část horského masivu pro posouzení regionální 

prognózy je horizontálně vymezena ze západu poruchovým pásmem Olše + Doubravským 

zlomem, z jihu Doubravským zlomem, z východu Stonavským poruchovým pásmem a ze 

severu Doubravským zlomem – severní větve viz obrázek č. 1. 

Vertikální vymezení části horského masivu pro hodnocení regionální prognózy 

důlních otřesů, bylo provedeno profesními pracovníky lokality ČSA a DPB. Vertikální 

vymezení části horského masivu bylo stanoveno od počvy sloje č. 15 (808), která se 

vyskytuje v doubravských vrstvách, aţ po strop sloje č. 27 sp. l. (676), která je ve 

spodních sušských vrstvách. Diplomová práce se zaměřila hlavně na bilanční sloje č. 16, č. 

17, č. 19a, č. 22 a č. 24 v. l., které jsou v dlouhodobém výhledu plánu otvírky, přípravy a 

dobývaní lokality ČSA. Dále bude posuzována i bilanční sloj č. 26 sp. l., ale 

v dlouhodobém výhledu lokality ČSA o tom ještě není uvaţováno. 

Pro stanovení regionální prognózy v posuzované oblasti je nutné znát velmi dobře 

geologické a geomechanické vlastnosti průvodních hornin a uhlí. Geologické  

a geomechanické vyhodnocení se provádí buď z vrtného jádra průzkumných vrtů nebo 

odběrem vzorků hornin a uhlí přímo „in situ“ v důlních dílech. 

2.1. Pokryvné útvary karbonu 

Tento text je zpracován dle [4]. Pokryvné útvary karbonu jsou zastoupeny 

kvartérními a miocenními sedimentárními horninami. Mezi nejstarší kvartérní 

sedimentární horniny se řadí glaciofluviální sedimenty. Tyto sedimenty jsou tvořeny 

zvodnělými štěrky, štěrkopísky a hrubozrnnými písky. U těchto typů sedimentů 

je charakteristický výskyt bludných balvanů, které se však v zájmové oblasti nevyskytují. 
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Náplavové sedimenty pleistocénní a holocenní jsou mladšími členy kvartéru, které 

jsou tvořeny štěrky a štěrkopísky a ve svrchní části pokryvného útvaru se mohou 

vyskytovat i jíly. Eolitické usazeniny jsou nejmladší horniny kvartéru tvořené sprašovými 

hlínami. Ve výjimečných případech se tyto usazeniny mohou vyskytovat 

v prohloubeninách. Kvartérní sedimentární horniny se vyznačují plošně proměnlivým 

výskytem a na malých plochách dochází ke změně faciálního charakteru.  

Pokryvné útvary jsou dále tvořeny terciálními polohami, které se skládají  

z miocénních sedimentárních hornin, a jejich mocnost včetně detritu se pohybuje od -0  

do -610 m – Dětmarovická vymýtina. Jiţním směrem se povrch karbonu pozvolna sniţuje  

a u jiţní demarkace dosahuje mocnosti terciérního pokryvu 100 aţ 160 m. Severním 

směrem se povrch karbonu prudce svaţuje, a proto je v severozápadním rohu dobývacího 

prostoru lokality ČSA mocnost pokryvu největší tj. ve výmolu na Hlubinské poruše.  

V terciálních horninách se vyskytují bazální facie, které jsou tvořeny štěrkopískem. 

Tyto štěrkopísky obsahují úlomky křemene, karbonských hornin a dalších prvků. Poloha 

bazálních facií je na povrchu karbonu a nazývá se detrit. V určitých místech můţe detrit 

obsahovat pláţový písek, můţe být zvodněn a nasycen plyny. Zvodnělé horizonty jsou 

v napjatém stavu (pod tlakem) a tvoří značné nebezpečí pro hornické práce v jejich okolí. 

2.2. Geologická stavba 

10. kra se nachází ve východní části dobývacího prostoru lokality ČSA.  V oblasti 

10. kry patří posuzovaná část horského masivu do karvinského souvrství, částečně  

do doubravských vrstev a částečně do sušských vrstev. Úloţní poměry jsou v této oblasti 

klidné s pravidelně a rytmicky se opakujícím střídáním sedimentačních cyklů.  

Ve vrstevním sledu je zastoupeno také velké mnoţství málo mocných, nepravidelně 

spojovaných a štěpených slojí, které jsou často prorostlé hlušinou. Průvodní horniny jsou 

převáţně tvořeny laminovanými, vrstevnatými prachovci a jílovci s nevelkými vloţkami 

jemnozrnných, laminovaných pískovců. Větší vrstvy kompaktních pískovců se vyskytují 

aţ od sloje č. 25 (686) viz [4]. 
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2.3. Úložní poměry  

Úloţní poměry v předmětné oblasti jsou jednoduché a úklon nepřesahuje 10°. 

Jednotlivé sloje v posuzované části horského masivu mohou vykliňovat nebo erodovat. 

V úrovni 10. patra lokality ČSA je produktivní karbon 10. kry zastoupen doubravskými 

a sušskými vrstvami viz [4]. 

2.4. Strukturně – tektonická stavba 

Zpracováno dle [4]. V 10. kře lokality ČSA převládají základní disjunktivní 

dislokace ve dvou dominantních směrech a to směrem východo-západním a směrem 

severo-jiţním. Jedná se o kernou stavbu kry a to příkopovou propadlinu východním 

směrem. Karbon tvořený pevnými sedimentárními vrstvami je z větší části nepropustný. 

Propustná jsou jen poruchová pásma s puklinovou propustností.  

Ohraničení 10. kry je vymezeno významnými tektonickými poruchami, které tvoří 

hranice mezi jednotlivými krami. 10. kra je ze západu vymezena poruchovým pásmem 

Olše + Doubravským zlomem, z jihu Doubravským zlomem, z východu Stonavským 

poruchovým pásmem a ze severu Doubravským zlomem – severní větve viz obrázek č. 1.  

Doubravský zlom – jiţní větve, rozděluje 10. kru na dvě odlišné části z hlediska 

úklonu vrstev. Severní část je ze západu vymezena poruchovým pásmem Olše 

+ Doubravským zlomem, z jihu Doubravským zlomem – jiţní větve, z východu poruchou 

Jana a ze severu Doubravským zlomem – severní větve. V severní části se vrstvy uklánějí 

k severovýchodu pod generálním úklonem 4°–7°.  

Jiţní část je ze západu vymezena poruchovým pásmem Olše + Doubravským 

zlomem, z jihu Doubravským zlomem, z východu Stonavským pásmem a ze severu 

Doubravským zlomem – jiţní větve. Jiţní část je rozdělena podle generálního úklonu 

vrstev na dvě části a to na západní a východní. V západní části je generální úklon vrstev 

k severozápadu pod úklonem 10°–18°. Ve východní části se vrstvy uklánějí k 

severovýchodu směrem ke Stonavské poruše pod generálním úklonem 18°–30°.  

Ve východní části dobývacího pole od poruchy Olše se mění úklon vrstev na 

severovýchod a mění se taktéţ úklon vrstev na 10°–20°. Tyto jevy byly zjištěny zejména 

v oblasti Stonavského poruchového pásma. Níţe budou popsány tektonické poruchy, které 

ohraničují oblast 10. kry a porucha Jana, která je v této oblasti.  
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- Doubravský zlom je výrazným tektonickým pásmem charakteristickým 

dvěmi větvemi v centrální části základního pole, oddělujícím 7. a 8. kru  

od 11. kry. Ve východním poli tvoří hranici 9. a 10. kry. Jedná se o pokles 

o úklonu 75°–80° k severu s výškou skoku 350 m aţ 600 m. Západně  

od poruchy Olše byla původně mezi jeho severní a jiţní větví vyznačena 

kra č. 12, ale pro značné tektonické porušení, ověřené průzkumem ve sloji  

č. 19a (735), byla tato oblast charakterizována jako výrazné tektonické 

pásmo sestávající se z četných dislokací doprovázených úklonem vrstev aţ 

40° a uhelné zásoby v ní nejsou vykazovány.  

- Doubravský zlom-severní větve je tektonické pásmo široké 50 m aţ 100 m 

a sklon dislokačních ploch je k severu pod úklonem 70°. Výška amplitudy 

poklesu je aţ 160 m. 

- Doubravský zlom-jiţní větve je tektonické pásmo široké 100 m a sklon 

dislokačních ploch je k severu pod úklonem 75°–80°. Výška amplitudy 

poklesu je 250 m – 350 m.           

- Porucha Olše je výraznou tektonickou poruchou rozdělující dobývací 

prostor na dvě části. Část dobývacího prostoru na západ od této tektonické 

linie je označována jako základní pole, východní část je označována jako 

východní pole. Tektonická porucha Olše je výrazné poklesové pásmo 

s úklonem 70° k východu. Výška skoku činí cca 250 m, typické je široké 

pásmo v západním křídle se zvýšeným úklonem vrstev a doprovodnou 

tektonikou. Pravděpodobně bylo několikrát tektonicky zmlazováno.  

- Stonavská porucha je pokles o výšce skoku 40 m aţ 120 m s úklonem 70
o
 

k východu, tvořící přirozenou hranici s dobývacím prostorem Darkov 

a průzkumným územím Fryštát.  

- Porucha Jana byla v důlním poli lokality ČSA prozkoumána východně 

od poruchy Olše a má úklon dislokační plochy 65°–70° k západu. Na jihu 

dosahuje výška skoku aţ 60 m, směrem na sever se zmenšuje a jiţně 

od Dětmarovické poruchy mizí.  
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Obr. č. 1 Vymezení 10. kry lokality ČSA 

2.5. Stratigrafie  

Níţe uvedený text v této podkapitole je zpracován na základě [5], [4]. Produktivní 

karbon ostravsko-karvinského revíru začíná svrchní polohou mořského patra Štúra a dělí 

se na souvrství ostravské a karvinské. Karvinské souvrství je od ostravského souvrství 

odděleno mořským horizontem Gaeblera. Podle současných poznatků je za dělící horizont 

povaţována kořenová půda sloje č. 40 (504–Prokop), kde je obvykle vyvinut bělavošedý 

písčitý prachovec – vybělený horizont, coţ odpovídá fosilním půdám silkretového typu 

Jaribrety „Ganisten Group“. Tento vybělený horizont vznikl v období hiátu a u této pozice 

je odhadován na cca 1 milión let.  
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Ostravské souvrství se dělí na vrstvy: petřkovické, hrušovské (spodní a svrchní), 

jaklovecké a porubské. Karvinské souvrství se dělí na vrstvy: sedlové, sušské (spodní 

a svrchní) a doubravské (doubravské s. s. a vyšší doubravské). Dále se tato diplomová 

práce zabývá jen sušskými a doubravskými vrstvami.  

2.5.1. Sušské vrstvy 

Byly nazvány Šustou roku 1928a, podle obce Suchá. Spodní hranice je vytvořena 

počvou sloje č. 33b (605) nebo podloţním sladkovodním horizontem a svrchní hranicí 

je počva sloje č. 16 (804). Mocnost sušských vrstev se pozvolna sniţuje jiţním směrem, 

aţ úplně vymizí vlivem náhlého klesání paleoreliéfu v bludovickém výmolu. Obdobným 

způsobem sniţují sušské vrstvy svou mocnost směrem k severní části karvinské oblasti 

a v prostoru dětmarovického výmolu zanikají úplně. Celková mocnost sušských vrstev 

je mezi 346 m aţ 400 m a v průměru činí 370 m.  

Významnou faunistickou polohou (mlţe–curvirimula belgica, ostrakoda, šupiny 

ryb), která je rozšířena celopánevně je skupina f. h. Huberta v nadloţí sloje č. 25 (686). 

Zároveň tato skupina tvoří hranici mezi spodními a svrchními sušskými vrstvami a zhruba 

odpovídá i hranici mezi namurem a westphalem.  

Cyklická stavba spodních sušských vrstev je v karvinském souvrství obdobná jako 

ve vývoji slojových cyklů sedlových vrstev a to s převahou psamitických poloh. Aţ po sloj 

č. 25 (686, Hubert) je patrný vývoj bohatších jemnozrnných sedimentů, které jsou 

převáţně tvořeny jemnozrnnými pískovci, prachovci nebo jílovci a menší mocnosti cyklů 

cca 10 m aţ 35 m.  

Svrchní sušské vrstvy se od sedlových a spodních sušských vrstev liší 

v sedimentaci. Tyto vrstvy jsou velmi blízko doubravským vrstvám. Svrchní sušské vrstvy 

jsou charakteristické převahou prachovců a jílovců nad pískovci. Spodní sušské vrstvy 

obsahují okolo 51 % písčitosti, naopak tomu svrchní sušské vrstvy obsahují jen 22 % 

psamitů.  

2.5.2. Doubravské vrstvy 

Byly nazvány Šustou roku 1928a, podle obce Doubrava. Spodní hranice je kladena 

do počvy sloje č. 16 (804). Svrchní hranice je ukončena reliéfem karbonu nebo v severní 

části plynulým přechodem do vyšších doubravských vrstev. Doubravské vrstvy podle 
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biostratigrafického dělení náleţí do westphalu A. Tyto vrstvy byly později rozděleny 

na dvě části: doubravské vrstvy s. s. a vyšší doubravské vrstvy. Mocnost doubravských 

vrstev s. s. se pohybuje v rozmezí od 220 m do 260 m a jejich stavba je cyklická.  

Vyšší doubravské vrstvy mají spodní hranici v nadloţí sloje č. 1 (876) a svrchní 

hranice je tvořena reliéfem karbonu. Vyšší doubravské vrstvy byly v počátku neoznačené, 

ale po odvrtání průzkumných vrtů z povrchu bylo nutností tyto vrstvy označit. Číslování 

vyšších doubravských vrstev je v opačném pořadí tedy VD 1 aţ VD 90. Doubravské vrstvy 

se vyskytují pouze v karvinském souvrství. Vyšší doubravské vrstvy se vyskytují pouze 

jako erozní zbytky v dobývacích prostorech Doubrava, Orlová, Karviná Doly I, Darkov, 

Louky a v průzkumném území Fryštát a Dětmarovice-Petrovice. Mocnost doubravských 

vrstev se pohybuje v rozmezí od 220 m do 290 m [5], [4]. 

2.6. Geomechanické podmínky horského masivu 10. kry 

V 10. kře byly prováděny hornické práce pouze při dobývání sloje č. 3, která 

se nachází v doubravských vrstvách. Sloj byla dobývána čtyřmi poruby. Těţba probíhala 

od roku 1987 aţ do roku 1994. Dobývací práce skončily z důvodu obtíţného větrání 

porubů a sníţením mocnosti sloje. Zbylá část sloje č. 3 s redukovanou mocností jiţ nebyla 

pro další dobývání rentabilní. Mocnost sloje č. 3 při dobývání se pohybovala od 1,55 m 

do 1,92 m. Nadloţí sloje je tvořeno písčitými prachovci, ve kterých se vyskytují rostlinné 

zbytky, podloţí je tvořeno vrstvou písčitých prachovců prorostlých kořenovými úlomky.  

Podle [1] by jiţ přídatná napětí od hran nevýrubu a pilířů ponechaných ve sloji č. 3 

neměla negativně ovlivňovat první bilanční sloj č. 16 (804), jelikoţ vertikální vzdálenosti 

mezi slojemi jsou větší neţ 200 m. Další hornické práce nebyly v 10. kře do současné doby 

prováděny. Hrany nevýrubu a ponechané pilíře ve sloji č. 16 budou vytvářet přídatná 

napětí, která mohou ovlivňovat další dobývané sloje č. 17, č. 19a, č. 22 a č. 24 v. l., jelikoţ 

vertikální vzdálenost mezi slojemi je menší neţ 200 m viz obrázek č. 2, který znázorňuje 

vymezení oblasti přídatných napětí z vydobyté sloje. 
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Obr. č. 2 Vlivy přídatných napětí z vydobytých slojí [6] 

kde: α – úklon sloje, CH – část sloje v cháněné oblasti, PN – část sloje v oblasti přidatných napětí,  

N – část sloje v neovlivněné oblasti, hn – výškový dosah ochranného účinku do nadloţí, hp – resp. podloţí,  

L – šířka zóny přídatných napětí ve vydobyté sloji je funkcí “w“ “H“, w – mocnost vydobyté sloje, 

H – hloubka pod povrchem, a, b – rozměry vydobyté plochy, ch – chráněná oblast, pn – oblast přídatných 

napětí, n – oblast neovlivněná přídatným napětím 
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3. Metodika stanovení regionální prognózy v OKR 

Organizací DPB byl vytvořen metodický postup [7], který slouţí jako podrobný 

návod k provádění regionální prognózy vzniku otřesů v ostravsko-karvinském revíru 

(OKR). Obsah a struktura metodického postupu v je odlišná od jiných metodických 

postupů, které se zabývají protiotřesovou prevencí. 

 Podle [1] se řeší hlavní zásady systému protiotřesové prevence a v podstatě se neliší 

od hlavních zásad předchozí vyhlášky z roku 1995 (Vyhláška ČBÚ č. 45/95 Sb.). Novela 

vyhlášky upravuje nově rozdělení prognózy na regionální, lokální a průběţnou a taktéţ 

se upřesnilo názvosloví prognózy. Horský masiv a všechny jeho části se povaţují 

za nebezpečné důlní otřesy [2] a na základě výsledků regionální prognózy lze vymezit 

větší celky horského masivu bez nebezpečí důlních otřesů. Také se zjednodušilo 

a upřesnilo hodnocení údajů pro regionální prognózu. 

3.1. Základní zásady regionální prognózy důlních otřesů 

Regionální prognóza posuzuje danou oblast – vymezenou část horského masivu, 

z hlediska moţnosti výskytu důlních otřesů. V posuzované oblasti horského masivu jsou 

hodnoceny geologické a fyzikálně – mechanické vlastnosti vrstev a slojí. Při kladném 

vyhodnocení regionální prognózy je moţné příslušnou část horského masivu přeřadit 

do části bez nebezpečí důlních otřesů. Při změně přírodních, případně jiných okolností, 

které mohou svědčit o moţném výskytu důlních otřesů, se regionální prognóza aktualizuje.  

Naprostá většina dolů v OKR je zařazena do kategorie doly s nebezpečím důlních 

otřesů. Doly zařazuje OBÚ [2]. Místo důlního otřesu, tj. místo projevů (deformací) 

v důlních dílech, zpravidla není totoţné s místem uvolnění energie. Obě tato místa mohou 

být vzdálena i stovky metrů od sebe. Druhy důlních otřesů proto rozlišujeme podle místa 

jejich vzniku na:  

- otřesy slojové 

- otřesy z vyššího nadloţí 

Podle výsledků regionální prognózy lze vymezit části horského masivu 

bez nebezpečí důlních otřesů. Naopak se také můţe přeřadit část horského masivu 

do nebezpečí důlních otřesů. 
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3.2. Způsoby zjišťování vlastností horského masivu 

Regionální prognóza se stanovuje [7] z geomechanického a geologického 

průzkumu horského masivu. Při tomto průzkumu se posuzují různé údaje, některé z nich 

budou popsány v textu níţe. Mezi základní údaje, pomocí nichţ se provádí hodnocení 

horského masivu k důlním otřesům, patří: 

 litologie vrstevního sledu 

 fyzikálně-mechanické vlastnosti horninového masivu 

 hloubka uloţení pod povrchem a její změny  

 změny mocností a vývoje slojí 

 existence anomálních jevů ve vývoji vrstevního sledu 

 strukturně tektonická stavba masivu 

 náchylnost slojí k důlním otřesům 

Náchylnost sloje k důlním otřesům bývá posuzována na základě těchto údajů: 

 hloubky sloje pod zemským povrchem  

 úklonu sloje 

 mocnosti sloje 

 petrografie sloje 

 pevnostních a přetvárných vlastností sloje 

 tektonického porušení sloje 

 litologických vlastností hornin v okolí sloje 

 fyzikálně – mechanických vlastností hornin v okolí sloje 

Výše uvedené údaje jsou zjišťovány z různých zdrojů: 

 z dokumentace geologicko-průzkumných vrtů 

 odebíráním vzorků z důlních děl nebo průzkumně – geologických vrtů 

a laboratorními zkouškami 

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

 odečtením dat z důlních map a geologické dokumentace 
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3.2.1. Litologie vrstevního sledu 

Tato podkapitola byla zpracována dle [7]. V OKR jsou průvodní horniny nejvíce 

zastoupeny sedimentárními horninami, např. jílovci, prachovci, pískovci a slepenci. Mohou 

se taktéţ vyskytovat i vyvřelé a metamorfované horniny, které jsou zastoupeny jen lokálně 

a proto nemají rozhodující vliv při posuzování litologických vlastností při regionální 

prognóze důlních otřesů. Litologie sedimentárních vrstev se nejčastěji zjišťuje z vrtných 

jader průzkumných vrtů nebo ji můţeme pozorovat přímo při raţení důlních děl. 

Ze získaných údajů se konstruuje litologická stavba horského masivu. Výsledkem 

konstrukce litologické stavby můţe být např. korelační schéma a vertikální řez. 

V dokumentaci jsou vyznačeny jednotlivé litologické vrstvy dle smluvených 

značek. Vrstvy se zpravidla opakují ve stejném pořadí i několikrát za sebou. Takto 

opakující se vrstvy jsou označovány jako cykly. Sedimentární vrstvy jsou uloţeny 

různorodě z důvodu pohybů dna pánve. V důsledku těchto pohybů docházelo 

k sedimentaci za různých podmínek, např. geografických, klimatických apod. Tímto 

vznikají různé sedimentární facie, které mohou být např. říční, mořské apod. Faciální 

anomálie mohou vytvářet pestré vrstvy nebo erozivní koryta fosilních řek.  

Pro účely regionální prognózy se posuzují průvodní horniny především z hlediska 

fyzikálně – mechanických vlastností. Kaţdá litologická vrstva má charakteristické 

fyzikálně – mechanické vlastnosti. V tabulce č. 1 jsou uvedeny průměrné pevnosti v tlaku 

litologických vrstev, které se nejvíce vyskytují v OKR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karel Stuchlík: Podklady pro regionální prognózu vzniku důlních otřesů ve vybrané 

   oblasti Dolu Karviná, lokality ČSA, OKD, a. s. 

2013                                                                                                                                      13 

Tabulka č. 1 Průměrné pevnosti jednotlivých litologických vrstev v OKR [7] 

 

Podle výše uvedené tabulky č. 1 lze horniny rozdělit na „pevné a méně pevné“. 

Toto rozdělení je jen orientační, jelikoţ i pevnostní parametry stejných litologických typů 

hornin mohou ve skutečnosti kolísat v poměrně širokém rozmezí i v rámci jedné 

sedimentární vrstvy. Při zařazování litologických vrstev musíme brát v úvahu ještě 

petrografické vlastnosti vrstev. Mezi tyto vlastnosti řadíme např. jakost zrn, tmelu 

a druhotné ovlivňující faktory (kaverny, chemické přeměny, rostlinné zbytky atd.). 

Usazování uhlonosných vrstev v ostravsko–karvinské pánvi bylo velmi proměnlivé 

a z toho důvodu jsou úloţní podmínky vrstev a jejich mocnost velmi proměnlivé.  

Při vyhodnocování regionální prognózy je velmi důleţitý podíl pevných vrstev, 

jejich mocnost a vrstevnatost. Mezi pevné vrstvy se řadí pískovcové a slepencové vrstvy. 

Za nepříznivé podmínky jsou povaţovány mocné lavice pískovců, slepenců a písčitých 

prachovců, které mají velkou pevnost. Naopak mocné vrstvy jílovců a prachovců mají niţší 

pevnost a při větším zastoupení jsou povaţovány jako příznivý faktor.   

3.2.2. Redukovaná pevnost horninového masivu σDred 

Zpracováno dle [7]. Z fyzikálně – mechanických vlastností jsou v praxi nejčastěji 

vyhodnocovány tzv. redukované pevnosti, které by měly charakterizovat pevnost horského 

Horniny 

Rozpětí pevností v tlaku 

(prostý tlak) 

[MPa] 

Průměrná pevnost v tlaku 

[MPa] 

uhlí  13,0 – 29,1 21,9 

jílovec 40,1 – 78,5 59,2 

prachovec 71,5 – 106,2   90,3 

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

střednězrnný pískovec 46,0 – 157,6 73,5 

hrubozrnný pískovec 37,8 – 140,0 89,0 
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masivu. Redukovaná pevnost představuje pevnost v prostém tlaku (zjištěnou na vzorku 

horniny), opravenou o porušení horského masivu, tedy o oslabení plochami nespojitosti. 

Z dlouhodobých zkušeností se usoudilo, ţe za mezní hodnotu horninové vrstvy redukované 

pevnosti se povaţuje hodnota 54 MPa. Při vyšších hodnotách neţ 54 MPa se povaţují tyto 

vrstvy jako nepříznivé z hlediska regionální prognózy, protoţe mohou kumulovat napětí. 

Stanovení pevnosti jednotlivých litologických vrstev se provádí buď přímo 

na vrtných jádrech pomocí polního lisu, nebo laboratorně na standardním lisu. 

V laboratořích se pomocí standardního lisu změří přímo hodnota prostého tlaku σD, 

ze které se vypočte redukovaná pevnost dané vrstvy. Při měření pevnosti v prostém tlaku 

na polním lisu se musí tato hodnota pevnosti v prostém tlaku vypočíst z tzv. Indexu 

pevnosti. 

Data pro výpočet redukované pevnosti získáváme z pevnosti v prostém tlaku σD 

a měření kusovitosti vrtného jádra. 

Pevnostní vlastnosti průvodních hornin pro potřebu regionální prognózy nejlépe 

reprezentuje pevnost v prostém tlaku σD a to ve směru kolmém na vrstevnatost. 

Pro stanovení pevnosti v prostém tlaku σD se vyuţívá vzorků z raţených důlních děl nebo 

z průzkumných vrtů. Z kaţdé odlišné vrstvy horniny se odebírají vzorky v počtu pěti kusů, 

na kterých se provádí zkoušky pevnosti v prostém tlaku σD. 

Kusovitost vrtného jádra je moţné vyjádřit jako četnost ploch nespojitosti vrtného 

jádra. Celistvá hornina vykazuje méně ploch dělitelnosti neţ hornina tektonicky porušená. 

Rozpukanost vrtného jádra rozděluje horninu do menších bloků. Po odvrtání vrtného jádra 

se určuje jeho kusovitost, coţ jsou jednotlivé kusy oddělené vzájemně plochami 

nespojitosti. 

Výpočet redukované pevnosti σDred 

Podle [7] lze redukovanou pevnost vypočíst ze vztahu (1): 

                 σDred = σD ∙ kop                                                 (1) 

kde: σDred – redukovaná pevnost petrografické polohy 

        σD – průměrná pevnost polohy v prostém tlaku σD zjištěná buď výpočtem 

                               z hodnot zjištěných na polním lisu, nebo změřená standardním lisem 



Karel Stuchlík: Podklady pro regionální prognózu vzniku důlních otřesů ve vybrané 

   oblasti Dolu Karviná, lokality ČSA, OKD, a. s. 

2013                                                                                                                                      15 

        kop – součinitel sníţení pevnosti vlivem oslabení masivu  

Při hodnocení masivu dle průměrné redukované pevnosti σDred efektivního nadloţí 

a podloţí sloje platí pravidlo, ţe čím vyšší je tato pevnost, tím je vyšší pravděpodobnost 

vzniku důlních otřesů.  

Součinitel sníţení pevnosti vlivem oslabení masivu kop se vypočte ze vztahu (2): 

                 kop = 1,00 − 0,5911 ∗ e−4,14kc                         (2) 

kde: kop – součinitel sníţení pevnosti vlivem oslabení horského masivu 

        kc – součinitel celistvosti 

 

Opravný součinitel kop pevnosti se stanoví podle následujících pravidel: 

1) provede se měření kusovitosti vrtného jádra podle kapitoly 3.2.2.  

2) určí se kategorie kusovitosti a normované délky ln podle průměru jádra  

a technologie vrtání pro kaţdý kousek vrtného jádra, který je vymezen 

přirozenými plochami nespojitosti. Kategorie normované délky ln a kusovitosti 

se vyhledá v tabulce č. 2 

3) Vymezení ploch stejné kategorie kusovitosti na vrtném jádru a v kaţdé takové 

poloze se vypočte průměrná délka úlomků vrtného jádra podle vztahu (3): 

              lni =
lp

p
                                                              (3) 

kde: lni – průměrná délka úlomků jádra [cm] 

        lp – délka vymezené plochy stejné kategorie kusovitosti [cm] 

        p – počet úlomků jádra ve vymezené poloze 
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Tabulka č. 2 Kategorie kusovitosti vrtného jádra a normované délky [7] 

 

Průměr jádra 

a technologie vrtání 
Délka kousků jádra [cm] 

Normovaná 

délka ln [cm] 

22 mm 

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

36 mm 

49 mm jednoduchá 

jádrovnice 
10 10 – 20 20 150 

73 mm 

90 mm 
jednoduchá jádrovnice 

dvojitá jádrovnice 

wire line 

30 30 – 50 50 300 48 mm 

32 mm 

 I. II. III.  

kategorie 

 

Součinitel celistvosti, který se stanovuje pro kaţdou polohu stejné kategorie 

kusovitosti, se vypočte podle vztahu (4): 

              kc =
lni

ln
                                                             (4) 

kde: kc – je součinitel celistvosti 

        lni – průměrná délka úlomků jádra 

        ln – normovaná délka  
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3.2.3. Úhel pevnostního spádu efektivního nadloží αp 

V této podkapitole bude dle [7] a [8] popsáno hodnocení efektivního nadloţí 

jednotlivých slojí podle úhlu pevnostního spádu αp. Z výsledku této metody můţeme určit 

náchylnost nadloţních vrstev k důlním otřesům. Výsledek této metody ale musíme 

hodnotit komplexně s dalšími metodami regionální prognózy.  

Úhel pevnostního spádu - αp efektivního nadloţí se rozumí úhel, který svírá úsečka 

spojující hlavní těţiště celého pevnostního profilu v efektivním nadloţí (T) sloje 

s počátkem souřadnicového systému s vodorovnou osou (x). Jedná se o jednu 

z nejobjektivnějších metod regionální prognózy, neboť komplexně zohledňuje rozloţení 

poloh redukované pevnosti v efektivním nadloţí sloje. V obrázku č. 3 je znázorněn postup 

při konstruování úhlu pevnostního spádu.  

Srovnatelnost vypočtených hodnot je moţná jen při dodrţení modulů stupnic 

(měřítek) uvedených níţe, které se vypočtou ze vztahu (5) a (6): 

Modul stupnice pevnosti σDred osa x: 

                 α = 0,1   [cm/MPa]                                            (5) 

kde: α – modul stupnice pevnosti σDred osy x 

Modul stupnice mocnosti polohy h osa y: 

                β =
5

hef
  [cm/m]                                                 (6) 

kde: β – modul stupnice mocnosti polohy h osy y 

        hef – výška efektivního nadloţí sloje 

Celá mocnost efektivního nadloţí se zobrazí na ose y v délce 5 cm. Vynásobením 

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

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

jednotlivých obdélníků a vynese se na osu x. Obsah i-té obdélníkové plochy pevnostního 

profilu se vypočítá podle vzorce (7): 

                Si = α ∙ σDred  i ∙ β ∙ hi  [cm
2
]                              (7) 

kde: Si – obsah i-té obdélníkové plochy pevnostního profilu  
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        α – modul stupnice pevnosti σDred osy x 

        σDred. i – redukovaná pevnost v jednotlivých plochách  

        β – modul stupnice mocnosti polohy h osy y 

        hi – mocnost jednotlivých petrografických poloh 

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

vypočte ze vztahů (8), (9): 

                 xi = 0,5 ∙ α ∙ σDred  i [cm]                                   (8) 

kde: xi – souřadnice těţiště na ose x  

        α – modul stupnice pevnosti σDred osy x 

        σDred. i – redukovaná pevnost v jednotlivých plochách 

                 yi = β ∙ (h1+. . . +0,5 ∙ hi) [cm]                         (9) 

kde: yi – souřadnice těţiště na ose y 

        β – modul stupnice mocnosti polohy h osy y 

        hi - mocnost jednotlivých petrografických poloh 

Polohu těţiště celého pevnostního profilu T lze vypočíst pomocí statických 

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

podle vzorců (10), (11): 

                yi =
S1∙y1+...+S i ∙y i

 S i
 [cm]                                    (10) 

kde: yi – souřadnice těţiště na ose y 

        Si – obsah i-té obdélníkové plochy pevnostního profilu 

                xi =
S1∙x1+...+S i ∙xi

 S i
 [cm]                                    (11) 

kde: xi – souřadnice těţiště na ose x 

        Si – obsah i-té obdélníkové plochy pevnostního profilu 
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Úhel pevnostního spádu αp lze pak vypočíst ze vztahu (12): 

                   αp = arctg
yt

xt
  [°]                                                (12) 

kde: αp – úhel pevnostního spádu 

        yt – souřadnice těţiště na ose y 

        xt – souřadnice těţiště na ose x 

Z dlouhodobých zkušeností byla stanovena hodnota mezního úhlu αp na 34° a 

menší, kdy lze předpokládat náchylnost nadloţí k důlním otřesům. Jestliţe se úhel 

pevnostního spádu αp pohybuje v rozmezí 34° aţ 46°, nelze náchylnost nadloţních vrstev 

k důlním otřesům vyloučit. Při úhlu pevnostního spádu αp větším neţ 46° lze náchylnost 

k důlním otřesům vyloučit.  

 

Obr. č. 3 Konstrukce úhlu pevnostního spádu efektivního nadloţí [7] 

 

3.2.4. Hloubka uložení pod povrchem H a její změny  

Hloubka uloţení pod zemským povrchem do značné míry ovlivňuje velikost 

primárního napětí v horském masivu.  

Vertikální sloţku primárního napětí lze vypočíst ze vztahu (13): 

                   σ = g ∙ γ ∙ H                                                        (13) 

kde: σ – vertikální sloţka primárního napětí [Pa] 
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        g – tíhové zrychlení [m.s
-2

] 

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

] 

        H – hloubka pod zemským povrchem [m] 

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

primárního napětí přibliţně o 2,6 MPa. Z dlouhodobých zkušeností vyplývá, ţe do hloubky 

300 m pod zemským povrchem nedochází k důlním otřesům [7]. 

Odpovídající vertikální sloţce napětí odpovídá horizontální sloţka napětí, která je 

vyvolána omezením bočních deformací horniny, pro které platí vztah (14): 

                σX = σY = σZ ∙
υ

1−υ
                                       (14) 

kde: σX, σY – horizontální sloţky tenzoru napětí 

        υ – Poissonovo číslo 

        σZ – vertikální sloţka tenzoru napětí 

Měření tenzoru primárního napětí je velmi komplikovaná záleţitost, jako i měření 

napětí v horském masivu vůbec [9]. 

V posuzované oblasti byla hloubka uloţení vrstev pod povrchem zjišťována z důlně 

měřické dokumentace. Pro účel regionální prognózy se vyuţívá hodnot hloubky uloţení 

části horského masivu pod zemským povrchem a tyto hodnoty se zaokrouhlují na celé 

metry [7]. 

3.2.5. Anomální projevy napětí 

Původní napěťové pole podle [9] by mělo odpovídat předpokladům uvedeným výše 

v kapitole 3.2.4., avšak bylo zjištěno, ţe tomu tak vţdy není. Měřením napětí v horském 

masivu bylo zjištěno, ţe zatímco vertikální sloţka napětí zpravidla odpovídá teoretickým 

úvahám, horizontální sloţka napětí se můţe značně lišit díky tzv. přídatným napětím 

z různých zdrojů. 

Vertikální sloţka napětí je skutečně důsledkem tíhového působení hornin 

a vzhledem ke stabilitě povrchu musí být s příslušným sloupcem horniny v zásadní 

rovnováze. Kdyby tomu tak nebylo, mohl by se příslušný sloupec horniny pohybovat 

vzhůru po překonání třecích sil a kohese. Naproti tomu vodorovné sloţky napětí v horském 
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masivu mohou být v rovnováze i při vyšších neţ teoretických hodnotách, protoţe se opírají 

o sousední část horského masivu.  

Hodnotu horizontálního napětí dle [9] ovlivňují níţe uvedené faktory. 

 morfologie povrchu – při výrazné depresi nebo elevaci na povrchu je ovlivněna 

homogenita napěťového pole. To platí zejména ve svrchních vrstvách zemské 

kůry. Vyvýšené polohy v krajině ve srovnání s rovinatým okolím způsobují 

přitíţení. Naopak údolí v krajině způsobují odlehčení.  

 eroze nadloţních vrstev – pokud dochází v průběhu geologického vývoje 

k výrazné erozi vrstev, začnou se hlouběji uloţené vrstvy dostávat blíţe 

k povrchu. Tím se zmenšuje vertikální sloţka tenzoru, avšak horizontální sloţka 

tenzoru napětí je větší, jelikoţ v oblastech tektonicky méně porušených nejsou 

k dispozici volné plochy, po kterých by se napětí uvolňovalo. 

 projevy reziduálního napětí – tato napětí vznikají v omezeném horském tělese 

bez působení vnějších sil. V horském tělese se reziduální napětí vytváří 

při nehomogenním průběhu fyzikálních nebo chemických dějů. Mezi tyto děje 

řadíme nerovnoměrné ochlazování hornin nebo rovnoměrné ochlazování 

horských bloků sloţených z materiálů s odlišnou tepelnou roztaţností. 

Reziduální napětí mohou taktéţ lokálně vytvářet mineralogické změny, jako 

např. rekrystalizace minerálů spojená s objemovými změnami. 

 tektonická napětí - vytváří se při geodynamických pochodech zemské kůry 

v geologických dobách, dřívějších i v současnosti. Tektonická napětí mohou 

dosahovat vysokých hodnot, jeţ vedou k neotektonickým projevům  

a k porušování horského masivu, která vznikají v seismicky aktivních zónách. 

V jejich důsledku je horizontální sloţka napětí větší neţ vertikální 

a horizontální sloţka gravitační.  
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 vměsky (inkluze) – povaţují se litologicky odlišná tělesa, která byla uloţena 

do původního horského masivu. Klasickými vměsky jsou v tomto pojetí ţilné 

útvary (pravé ţíly, loţní ţíly). Vměsky, které jsou tvořeny pevnými materiály, 

obvykle vedou ke zvýšení napěťového stavu, zatímco v případě plastických či 

měkkých výplní se poddávají okolním tlakům a díky tomu mohou vznikat 

lokální odlehčení.  

 systémy poruch a diskontinuit – vznikají při geologických pochodech 

v horském masivu a ovlivňují rovnováţný stav jednotlivých bloků v horském 

masivu, který je omezen právě diskontinuitami. Plochy a diskontinuity, které 

existují v horském masivu, způsobují anomální jevy. Při rozboru vlastností 

ploch a diskontinuit je moţné odhadnout velikost síly, kterou tyto anomální 

jevy způsobují. Můţe nastat např. tahové a smykové porušení a podle stop na 

plochách diskontinuit je moţné určit směr relativního pohybu usmýknutí 

horského masivu. 

3.2.6. Náchylnost slojí k důlním otřesům 

Pro posouzení, zda je sloj náchylná k důlním otřesům či nikoliv je nutné posoudit 

následující údaje dle [7], které budou popsány níţe: 

 hloubka uloţení pod zemským povrchem – s narůstající hloubkou narůstá 

napětí pod zemským povrchem. Hodnocení hloubky uloţení pod zemským 

povrchem bylo popsáno v kapitole 3.2.4.  

 úklon sloje – při zvětšování generálního úklonu vrstev klesá nebezpečí vzniku 

důlních otřesů v důsledku sníţení velikosti normálové sloţky napětí. Tento jev 

byl prokázán na základě dlouhodobých zkušeností z dobývání slojí v OKR, kdy 

naprostá většina důlních otřesů vzniká v ploše uloţených částech horského 

masivu. Náchylnost k důlním otřesům šikmě aţ strmě uloţených slojí 

je mnohem menší v porovnání s méně ukloněnými slojemi za obdobných 

podmínek. Z těchto závěrů se vychází při hodnocení úklonu sloje v zařazované 

oblasti.  

 mocnost sloje – do jisté míry ovlivňuje náchylnost sloje k důlním otřesům, 

jelikoţ uhelná sloj je relativně nejméně pevnou částí horského masivu. 

S narůstající mocností sloje se zvyšuje nebezpečí, kdy můţe dojít k náhlému 
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křehkému porušení za stejných podmínek. Nepříznivý vliv na rozloţení 

primárního napětí v okolí sloje má i vyhlušení sloje, jelikoţ v okolí těchto slojí 

je větší nebezpečí vzniku důlních otřesů.    

 petrografie sloje - při hodnocení petrografických vlastností sloje se hodnotí 

podíl matných a lesklých sloţek zastoupených v uhelné sloji, jedná se tedy 

o podíl duritu, vitritu a klaritu. Hodnocení vychází z laboratorně zjištěných 

závislostí pevnostních a přetvárných vlastností na výskytu jednotlivých sloţek 

ve sloji. Z toho vyplývá, ţe zvyšující se podíl matných sloţek zvyšuje hodnoty 

pevnosti a stupně elasticity.  

 hodnocení pevnostních a přetvárných vlastností sloje - pevnost uhelné sloje 

v tlaku a stupeň elasticity jsou zjišťovány v laboratořích na standardním lisu. 

Z dlouhodobých zkušeností se zjistilo, ţe pevnost v tlaku u uhlí se pohybuje 

v rozmezí 8 MPa aţ 30 MPa. Jelikoţ nejsou určena kritéria, pomocí nichţ 

se určuje náchylnost sloje k důlním otřesům, platí pravidlo, ţe při nárůstu 

pevnosti sloje se zároveň zvyšuje i riziko nebezpečí kumulace napětí a tím 

i případné uvolnění větší deformační energie v této sloji.  

Stupeň elasticity sloje kε se stanoví z přetvárného diagramu, viz obr. 4, který je 

získáván z měření na laboratorním lisu. Je dán podílem pruţné a celkové deformace 

v oblasti 50–70 % meze pevnosti podle následujícího vztahu (15): 

                 kε =
εcl

εc
∙ 100  [%]                                            (15) 

kde: kε – stupeň elasticity sloje 

        εcl – pruţná deformace 

        εc – celková deformace  
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Obr. č. 4 Určení pevnosti uhlí v prostém tlaku (σD) a stupně elasticity sloje (kε) [7] 

Stupeň elasticity sloje kε se určí tak, ţe z kaţdé odlišné makropetrografické polohy 

ve sloji se odebere vzorek, z něhoţ se připraví 10 zkušebních tělísek pro laboratorní 

výzkum. Kaţdý vzorek je postupně zatěţován a odlehčován na lisu a současně 

zaznamenávána deformace měřeného vzorku, jak je patrné z obrázku č. 4. Aritmetickým 

průměrem ze všech 10 vzorků se vypočte stupeň elasticity dané polohy. Tento výpočet 

se opakuje u všech makropetrografických odlišných poloh sloje. Celkový stupeň elasticity 

sloje se vypočte váţeným průměrem, který se vztahuje na jednotlivé mocnosti 

makropetrografických poloh.  

Dlouhodobým zkoumáním byla stanovena mezní hodnota stupně elasticity na 70 %. 

Při niţších hodnotách elasticity sloje je moţné říci, ţe sloj nebude náchylná k důlním 

otřesům. Pokud je elasticita rovna mezní hodnotě nebo vyšší potom vzniká předpoklad, 

ţe sloj bude náchylná k důlním otřesům. 

 hodnocení tektonické porušenosti sloje – při tektonickém porušení sloje nebo 

jejím blízkém okolí platí zásada, ţe čím je tato tektonická porušenost větší, tím 

se sniţuje moţnost kumulace napětí v hodnocené části horského masivu a tím je 

i menší pravděpodobnost vzniku důlních otřesů.  

 hodnocení litologických vlastností hornin v okolí sloje – podle litologické 

stavby blízkého okolí sloje a podle petrografie horninových druhů a jejich 

uloţení k posuzované sloji se dělí efektivní nadloţí a podloţí sloje na několik 

základních typů a některé typy se dále dělí na podtypy. Typové profily jsou 
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uvedeny v publikaci [7]. V těchto typových profilech se vyhledávají identické, 

nebo nejvíce podobné horninové profily ke konkrétnímu horninovému profilu 

v okolí hodnocené sloje, potom je moţné typově zařadit příslušné nadloţí 

i podloţí. Na základě zařazení nadloţí a podloţí sloje je pak moţné orientačně 

posuzovat náchylnost sloje k důlním otřesům.  

 hodnocení fyzikálně-mechanických vlastností hornin v okolí sloje – fyzikálně – 

mechanické vlastnosti sloje jsou hodnoceny na základě redukované pevnosti 

v prostém tlaku σDred, která byla popsána v kapitole 3.2.2., a úhlu pevnostního 

spádu αp – tato metoda byla popsána v kapitole 3.2.3. 

3.2.7. Strukturně tektonická stavba 

Strukturně tektonická analýza [7] vychází z geologické a důlně měřické 

dokumentace. Strukturně tektonickou analýzu lze rozdělit takto: 

 regionální – je strukturní analýzou studující struktury, které mají regionální 

dosah v měřítku celé karvinské dílčí pánve. Do této skupiny patří: kerné 

tektoniky, regionální vrásové struktury, hlavní střiţné zóny atd. Na tuto analýzu 

struktur bezprostředně navazuje strukturně tektonická analýza celé české části 

hornoslezské černouhelné pánve.  

 lokální – je analýzou hodnotící všechny tektonické struktury uvnitř základních 

ker a jejich postavení ve vztahu k sousedním krám. 

 detailní – detailní analýza, kde se hodnotí část dobývací kry, např. konkrétních 

porubů, přípravných důlních děl a jiných. 

K strukturně tektonické analýze jsou potřebná tyto data: 

 směr a úklon vrstev 

 směr a úklon zlomů 

 u větších zlomů mocnost poruchového pásma 

 amplituda (výška skoku) zlomů 

 směr, úklon a smysl lineace (rýhování) na zlomové ploše s uvedením směru a 

úklonu plochy, na níţ byla lineace změřena 

 směr a úklon puklin v průvodních horninách 

 směr a úklon puklin (střihů) v uhelné sloji 
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Postup při vyhodnocování jednotlivých údajů, které byly uvedeny výše v textu, jsou 

podrobně popsány v publikaci [7] a vzhledem k omezenému rozsahu této diplomové práce 

nebudou dále rozepisovány.  
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4. Aplikace jednotlivých metod stanovení regionální prognózy ve 

vybrané oblasti 

V této kapitole budou aplikovány jednotlivé metody regionální prognózy, pomocí 

nichţ bude moţné stanovit náchylnost zájmové části horského masivu k důlním otřesům. 

Data pro hodnocení předmětné oblasti v 10. kře byla získána z geologických profilů 

průzkumných vrtů, z map a z „in situ“ odebraných vzorků na raţeném překopu č. 10 002. 

Vrty byly vybrány po konzultaci s profesními pracovníky DPB. Jedná se o vrty, v nichţ 

byla provedena identifikace jednotlivých slojí J 8–83, J 26–84, J 54–88, J 61–89 a J 62–89. 

Ve vrtu J 26–84 nebyly provedeny ţádné geomechanické zkoušky.   

Průzkumné vrty, které byly pouţity pro hodnocení regionální prognózy, jsou 

v mapách slojí č. 16 a sloj č. 17 zvýrazněny červenou značkou viz přílohy č. 2 a č. 3. 

Pro přesnější ilustraci litologické stavby nadloţních a podloţních hornin 

jednotlivých slojí v posuzované části horského masivu, byly vybrány geologické profily 

průzkumných vrtů S 6–80, J 62–89 a J 8–83 viz přílohy č. 6, č. 7 a č. 8. V posuzované části 

horského masivu byl vytvořen pro ilustraci vývoje hodnocených slojí a nadloţních a 

podloţních hornin geologický řez 1–1´ viz příloha č. 1. 

Pevnost a přetvárné vlastnosti slojí jsou stanoveny jen u některých slojí z důvodu 

malého počtu zkušebních tělísek, na kterých by bylo moţno provést patřičné laboratorní 

zkoušky. 

Pro upřesnění geomechanických vlastností hornin v 10. kře byly odebrány vzorky 

„in situ“ na překopu č. 10 002. Bylo odebráno pět vzorků, čtyři vzorky průvodních hornin 

a jeden vzorek uhlí. Určení míst odběru a samotný odběr byl proveden s profesními 

pracovníky ODMG, lokality ČSA. Místa odběru vzorků jsou vyznačena v bočním profilu 

důlního díla, viz příloha č. 4, a v mapách sloj č. 16 a č. 17, viz příloha č. 2 a č. 3. Vzorky 

byly zpracovány v laboratořích DPB.  

V tabulce č. 3 je uvedeno, jaké horniny byly odebrány, v jaké výšce od počvy 

překopu a na jaké straně důlního díla. Výsledky laboratorních analýz vzorků hornin a uhlí 

jsou uvedeny v příloze č. 5. 
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Tabulka č. 3 Popis odebraných vzorků hornin a uhlí z překopu č. 10 002  

Překop č. 10 002 

číslo vzorku 

DPB 
136 137 138 139 140 

staničení (m) 441 347 552 211,5 661 

typ hornin uhlí 
kořenový 

prachovec 

jemnozrný 

pískovec 

prachovec se 

sideritem 
prachovec 

strana důlního 

díla 
pravá pravá pravá pravá čelba 

vzdálenost od 

počvy (m) 
1,2 1 2,20 1,8 1,5 
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4.1. Hodnocení náchylnosti sloje č. 16 (804) k důlním otřesům 

V předmětné části horského masivu je hodnocena první bilanční sloj č. 16, která 

je v POPD Dolu Karviná, lokality ČSA. Situování porubů, kterými se bude sloj č. 16 

dobývat, je znázorněno v mapě sloje č. 16 viz příloha č. 2.   

4.1.1. Průměrná redukovaná pevnost efektivního nadloží a podloží sloje 

   v prostém tlaku σDred 

Průměrná redukovaná pevnost v prostém tlaku σDred se u efektivního nadloţí sloje 

č. 16 pohybuje v intervalu <23,3 – 59,0> MPa. Nejniţší hodnota σDred 23,3 MPa byla 

změřena ve vrtu J 8–83, naopak nejvyšší hodnota σDred 59,0 MPa byla změřena ve vrtu 

J 62–89, průměrná hodnota σDred je 40,6 MPa.  

U efektivního podloţí je pevnost v prostém tlaku v intervalu <14,4 – 32,0> MPa. 

Nejniţší naměřená hodnota σDred 14,4 MPa je ve vrtu J 8–83, nejvyšší hodnota σDred 32,0 

MPa je ve vrtu J 62–89, průměrná hodnota σDred podloţní činí 23,3 MPa.  

Redukovaná pevnost v prostém tlaku σDred efektivního nadloţí sloje č. 16, ve vrtu  

J 54–88 se pohybovala v rozmezí 45–54 MPa a nelze tedy u těchto nadloţních hornin 

vyloučit náchylnost k důlním otřesům [7]. 

Mezní hodnota 54 MPa redukované pevnosti v prostém tlaku σDred sloje č. 16 byla 

překročena jen u nadloţních vrstev, které byly navrtány ve vrtu J 62–89. Mezní hodnota 

zde byla překročena o 5 MPa. Toto překročení mezní hodnoty o 5 MPa by nemělo mít vliv 

na celkové vlastnosti efektivního nadloţí [7]. 

Hodnoty nadloţních hornin v dalších vrtech nepřekročily mezní hodnotu, takţe by 

nemělo docházet ke kumulaci napětí v horském masivu a případnému vzniku důlního 

otřesu. Efektivní nadloţí a podloţí sloje č. 16 lze hodnotit jako bez náchylnosti k důlním 

otřesům.  

Všechny hodnoty redukované pevnosti v prostém tlaku efektivního nadloţí 

a podloţí jsou vypsány v tabulkách č. 4 a 5. 
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4.1.2. Úhel pevnostního spádu efektivního nadloží αp 

Hodnoty úhlu pevnostního spádu αp efektivního nadloţí sloje č. 16 se pohybují 

v mezích 41,1°–62,4°. Nejniţší hodnota αp 41,1° byla naměřena ve vrtu J 62–89, zatímco 

nejvyšší hodnota αp 62,4° byla ve vrtu J 8–83. Průměrná hodnota úhlu pevnostního spádu 

nadloţních hornin sloje č. 16 činí 51,6°.  

Ve dvou vrtech J 54–88 a J 62–89 byly hodnoty úhlu pevnostního spádu αp 

nadloţních hornin sloje č. 16 v rozmezí 34°–46°. Podle [7] u těchto nadloţních vrstev 

nelze náchylnost k důlním otřesům vyloučit. V dalších vrtech byly hodnoty αp nadloţních 

hornin vyšší neţ 46°, v těchto případech je náchylnost efektivního nadloţí sloje č. 16 

k důlním otřesům minimální. Na základě výše uvedených hodnot αp je moţno konstatovat, 

ţe náchylnost nadloţních hornin sloje č. 16 k důlním otřesům lze vyloučit. Při hodnocení 

αp se musí zároveň provést posouzení dalších vlastností horského masivu. 

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

4.1.3. Hloubka uložení pod povrchem H a úklon sloje  

Hodnocená sloje č. 16 se pohybuje v hloubce od 931,7 m do 1018,6 m pod 

povrchem země. Všechny údaje o hloubce uloţení sloje č. 16 jsou popsány v tabulce č. 4.  

Změna hloubky je závislá na generálním úklonu vrstev, které se uklánějí dvěma 

směry, a to v důsledku jiţní větve doubravského zlomu, který zájmovou oblast rozděluje 

na severní a jiţní část. 

V severní části je generální úklon vrstev 4°–7° k severovýchodu. V jiţní části 

je odlišný vývoj, na východ a na západ. Ve východní části dochází k ohybu vrstev 

a generální úklon vrstev je 18°–30° k severovýchodu. V západní části je generální úklon 

vrstev 10°–18° k severovýchodu. 

Výše uvedené údaje, týkající se úklonu vrstev v hodnocené části horského masivu, 

dále v textu diplomové práce jiţ nebudou uváděny. Tyto úklony jsou totoţné pro celou 

hodnocenou část horského masivu a tedy i pro všechny další hodnocené bilanční sloje. 

4.1.4. Petrografie sloje 

Sloj č. 16 je tvořena převáţně lesklým uhlím páskovaným, ve kterém 

se vyskytuje taktéţ matné prvky uhlí. Matné uhlí je zastoupeno v malém mnoţství 
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a nezvyšuje pevnost sloje, proto by zde nemělo docházet k náhlému křehkému porušení 

sloje č. 16. 

4.1.5. Mocnost sloje m 

Mocnost sloje č. 16 se pohybuje v intervalu od 1,30 m do 1,87 m. Na změně 

mocnosti sloje se podílí především prorostliny černého jílovce, ve kterém se vyskytují 

kořenové úlomky a rostlinné zbytky. Tento prorostlý jílovec tvoří ve sloji č. 16 proplástek.   

4.1.6. Tektonická porušenost sloje 

Dle [7] se tektonické porušení hodnocené sloje má hodnotit přímo „in situ“ v 

důlním díle. Hodnocení tektonického porušení sloje nebylo moţné provést z důvodu raţení 

překopového důlního díla č. 10 002 v posuzované části horského masivu. Z tohoto důvodu 

nebude tento parametr v diplomové práci dále uváděn. 

4.1.7. Pevnostní a přetvárné vlastnosti sloje 

Pevnostní a přetvárné zkoušky nebyly ve sloji č. 16 provedeny, není proto moţné 

určit stupeň elasticity. Laboratorní zkoušky nebylo moţné provést z důvodu značného 

porušení vrtného jádra sloje č. 16. 

4.1.8. Litologická stavba v blízkém okolí sloje 

Efektivní nadloţí sloje č. 16 bylo podle [7] ohodnoceno třemi litologickými typy: 2, 

3d, 5a. Nadloţní horniny typu 2 jsou málo pevné vrstvy, typ 3d jsou litologické horniny 

se smíšeným nadloţím s dosti snadno se zavalujícím přímým nadloţím a s opoţděně 

zavalujícím se hlavním nadloţím popř. s moţnými periodickými tlaky z hlavního nadloţí 

od pevné vrstvy. Ve vrtu J 54–89 je nadloţí typu 5a, které se vyznačuje pevnou vrstvou 

oddělenou od sloje vrstvou pravidelně zavalující. 

Litologicky hodnocené typy 2 a 3d efektivního nadloţí sloje č. 16 nezvyšují 

náchylnost nadloţních hornin sloje č. 16 k důlním otřesům. Naopak nadloţí typu 5a 

je hodnoceny jako přechodový typ, který můţe kumulovat napětí a způsobit případný důlní 

otřes. Další fyzikálně–mechanické vlastnosti nadloţních hornin tohoto typu ve vrtu J 54-89 

mají příznivé hodnoty viz tabulka č. 4. Celkové hodnocení sloje č. 16 dle litologických 

vlastností nadloţních hornin je bez náchylnosti k důlním otřesům.  
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Efektivní podloţí sloje č. 16 je tvořeno typem B, tedy málo únosným podloţím, 

které by nemělo zvyšovat náchylnost sloje č. 16 k důlním otřesům. Typy efektivního 

nadloţí a podloţí sloje č. 16 jsou uvedeny v tabulkách č. 4. a 5.       

 

Tabulka č. 4 Základní údaje o vlastnostech nadloţních hornin sloje č. 16  

 

Č. vrtu J 8–83 J 26–84 J 54–88 J 61–89 J 62–89 

H (m) 931,7 922,1 978,9 1018,6 1012,2 

ws (m) 1,60 1,87 1,30 1,96 1,80 

hef nadl. (m) 9,6 11,22 7,8 11,76 10,8 

typ nadl. 2 2 5a 2 3d 

σDred.nadl. (MPa) 23,3 - 47,1 33,1 59,0 

αp (°) 62,4 - 45,7 57,2 41,1 

 

Tabulka č. 5 Základní údaje o vlastnostech podloţních hornin sloje č. 16  

 

Č. vrtu J 8–83 J 26–84 J 54–88 J 61–89 J 62–89 

ws (m) 1,60 1,87 1,30 1,96 1,80 

hef podl. (m) 6,72 7,9 5,5 8,2 7,6 

σDred podl.(MPa) 14,4 - 24,7 22,1 32,0 

typ podl. B B B B B 
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4.2. Hodnocení náchylnosti sloje č. 17 (747) k důlním otřesům 

Sloj č. 17 o průměrné mocnosti 2,2 m je druhou dobývanou slojí zahrnutou do 

POPD lokality ČSA. Vertikální vzdálenost mezi slojí č. 16 a č. 17 je v rozmezí 4,7 m – 9,3 

m. Situování porubů, jimiţ se bude dobývat sloj č. 17, jsou vykresleny v mapě sloje č. 17, 

viz příloha č. 3.   

4.2.1. Průměrná redukovaná pevnost efektivního nadloží a podloží sloje 

   v prostém tlaku σDred 

Průměrná redukovaná pevnost v prostém tlaku σDred efektivního nadloţí sloje č. 17 

je podle tabulky č. 6 v rozmezí od 14,2 MPa do 44,2 MPa. Nejniţší redukovaná pevnost 

σDred 14,2 MPa byla naměřena na jádrových vzorcích z vrtu J 8–83, zatímco nejvyšší σDred 

44,2 MPa ve vrtu J 62–89. Průměrná hodnota σDred efektivního nadloţí sloje č. 17 je 

32,9 MPa.  

Redukovaná pevnost v prostém tlaku σDred efektivního podloţí je v intervalu 

<32,0 – 37,4> MPa. Nejniţší redukovaná pevnost σDred 32,0 MPa je ve vrtu J 62–89, 

nejvyšší σDred 37,4 MPa je ve vrtu J 8–83, průměrná hodnota σDred efektivního podloţí sloje 

č. 17 je 31,8 MPa. 

Podle [7] je náchylnost nadloţních a podloţních hornin k důlním otřesům 

minimální, jelikoţ ţádná z hodnot se nepohybovala v rozmezí 45–54 MPa, taktéţ nebyla 

překročena mezní hodnota 54 MPa. Efektivní nadloţní a podloţní horniny sloje č. 17 lze 

zhodnotit bez náchylnosti k důlním otřesům.  

Všechny hodnoty redukované pevnosti v tlaku efektivního nadloţí a podloţí sloje 

č. 17 jsou uvedeny v tabulkách č. 6 a 7. 

4.2.2. Úhel pevnostního spádu efektivního nadloží αp 

U efektivního nadloţí sloje č. 17 byl stanoven úhel pevnostního spádu αp v rozmezí 

45,9°–68,4°. Ve vrtu J 62–89 byl změřen nejniţší úhel αp s hodnotou 45,9°, nejvyšší 

hodnota αp je 68,4° ve vrtu J 8–83. Průměrná hodnota αp efektivního nadloţí sloje č. 17 

je 54,9°.  

Efektivní nadloţí sloje č. 17 můţe být dle hodnot úhlu pevnostního spádu αp 

posouzeno jako bez náchylnosti k důlním otřesům, jelikoţ údaje vypsány v tabulce č. 6 
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nebyly niţší neţ mezní hodnota αp 34°. Hodnota αp vrtu J 62–89 je 45,6° – tedy patří do 

rozmezí 34°–46°, kdy náchylnost nadloţí sloje k důlním otřesům nelze vyloučit [7]. Na 

základě posouzených hodnot úhlu pevnostního spádu αp lze u nadloţních hornin sloje č. 17 

náchylnost tohoto nadloţí k důlnímu otřesu vyloučit. 

Hodnoty úhlu pevnostního spádu sloje č. 17 jsou uvedeny v tabulce č. 6. 

4.2.3. Hloubka uložení pod povrchem H 

Sloj č. 17 se nachází v hloubce 931,4 m aţ 1024,1 m. Změna hloubky je závislá na 

generálním úklonu vrstev. 

4.2.4. Petrografie sloje 

Sloj č. 17 je tvořena lesklým uhlím páskovaným. Protoţe ve sloji převaţují lesklé 

sloţky nad matnými, neměla by být sloj náchylná k náhlému porušení a vyvrţení uhelné 

hmoty do důlního díla. 

4.2.5. Mocnost sloje m 

Mocnost sloje č. 17 se pohybuje v rozmezí od 1,60 m do 2,66 m. Na změně 

mocnosti sloje se podílí především prorostliny jílovce, který je ve sloji obsaţen jako 

proplástek. Ve sloji se vyskytují taktéţ kořenové a stonkové úlomky.  

4.2.6. Pevnostní a přetvárné vlastnosti sloje 

Pro tuto sloj nejsou v dokumentaci průzkumných vrtů uvedeny ţádné výsledky 

o provedených zkouškách. Není tedy moţné z pevnosti uhelné sloje určit stupeň elasticity. 

Laboratorní zkoušky nebylo moţné provést z důvodu značného rozpukání vrtného jádra 

sloje č. 17. 

4.2.7. Litologická stavba v blízkém okolí sloje 

Nadloţní horniny sloje č. 17 byly podle [7] ohodnoceny dvěma litologickými typy 

2 a 3a. Horniny litologicky označené jako typ 2 jsou málo pevné vrstvy, typ 3a jsou vrstvy 

se smíšeným nadloţím se snadno a pravidelně se zavalujícím přímým nadloţím. 

Litologické typy efektivního nadloţí sloje č. 17 nebudou zvyšovat náchylnost nadloţních 

hornin sloje č. 17 k důlním otřesům.  
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Efektivní podloţí sloje č. 17 je tvořeno dvěma typy B a C. Litologické podloţí typu 

B je málo únosné podloţí a typ C je smíšené podloţí. Tyto typy podloţí by neměly 

zvyšovat náchylnost podloţních hornin sloje č. 17 k důlním otřesům. Typy efektivního 

nadloţí a podloţí sloje č. 17 jsou uvedeny v tabulkách č. 6 a 7. 

 

Tabulka č. 6 Základní údaje o vlastnostech nadloţních hornin sloje č. 17  

 

Č. vrtu J 8–83 J 26–84 J 54–88 J 61–89 J 62–89 

H (m) 904,2 931,4 983,6 1024,1 1020,5 

ws (m) 1,60 1,82 2,10 2,66 2,65 

hef nadl. (m) 9,6 10,92 12,6 15,96 15,9 

typ nadl. 2 3a 2 2 2 

σDred.nadl.(MPa) 14,8 - 40,4 32,1 44,3 

αp (°) 68,4 - 50,0 55,5 45,6 

 

Tabulka č. 7 Základní údaje o vlastnostech podloţních hornin sloje č. 17  

 

Č. vrtu J 8–83 J 26–84 J 54–88 J 61–89 J 62–89 

ws (m) 1,60 1,82 2,10 2,66 2,65 

hef podl. (m) 6,72 7,9 8,82 11,17 11,13 

σDred.podl.(MPa) 37,4 - 35,4 32,3 32,0 

typpodl. C B B B C 
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4.3. Hodnocení náchylnosti sloje č. 19a (735) k důlním otřesům 

Z průzkumných vrtů v 10. kře je zřejmé ţe sloj č. 19a je v některých částech 

spojena se slojí č. 19b. U profesních pracovníků lokality ČSA bylo ověřeno, ţe se bude 

dobývat jen sloj č. 19a. Z toho důvodu je regionální prognóza prováděna pouze pro tuto 

sloj.    

4.3.1. Průměrná redukovaná pevnost efektivního nadloží a podloží sloje 

   v prostém tlaku σDred 

Sloj č. 19a má redukovanou pevnost v prostém tlaku σDred efektivního nadloţí 

v intervalu <22,9–41,6> MPa. Nejniţší hodnota σDred 22,9 MPa byla změřena ve vrtu 

J 62–89, zatímco nejvyšší hodnota σDred 41,6 MPa je ve vrtu J 8–83, průměrná hodnota σDred 

činí 33,9 MPa.  

Redukovaná pevnost v prostém tlaku efektivního podloţí sloje č. 19a je v intervalu 

<28,5–40,2> MPa. Ve vrtu J 61–89 je redukovaná pevnost σDred nejniţší 28,5 MPa, 

nejvyšší σDred 40,2 MPa je ve vrtu J 8–83. Průměrná hodnota redukované pevnosti σDred 

je 33,6 MPa.  

Hodnoty průměrné redukované pevnosti v prosté tlaku σDred efektivního nadloţí 

a podloţí sloje č. 19a nepřekročily mezní hodnotu 54 MPa a nebyly ani v rozmezí  

45–54 MPa [7]. V efektivním nadloţí a podloţí sloje č. 19a nejsou pevné horniny, takţe 

náchylnost nadloţních a podloţních hornin k důlním otřesům by měla být minimální. 

Všechny hodnoty redukované pevnosti v tlaku jsou zapsány v tabulkách č. 8 a 9. 

4.3.2. Úhel pevnostního spádu efektivního nadloží sloje αp 

Hodnoty úhlu pevnostního spádu efektivního nadloţí sloje č. 19a se pohybují 

v rozmezí 45,7°–51,6°. Nejniţší úhel pevnostního spádu αp 45,7° je ve vrtu J 8–83, 

nejvyšší hodnota αp 51,6° je ve vrtu J 62–89, průměrná hodnota αp je 48,9°.  

Hodnoty αp efektivního nadloţí sloje nebyly niţší neţ mezní hodnota pro vznik 

důlních otřesů, tedy 34° a sloj by neměla být náchylná k důlním otřesům, ačkoliv hodnota 

αp je 45,7° ve vrtu J 8–83 a spadá ještě do rozmezí 34–46°, kdy náchylnost sloje k důlním 

otřesům nelze vyloučit [7]. Takto nepatrně sníţená hodnota αp by neměla ovlivnit celkové 

hodnocení nadloţních hornin sloje č. 19a podle úhlu pevnostního spádu αp. Efektivní 
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nadloţí sloje č. 19a by nemělo být náchylné k důlním otřesům. Hodnoty jsou uvedeny 

v tabulce č. 8. 

4.3.3. Hloubka uložení pod povrchem H 

Hloubka uloţení sloje č. 19a pod povrchem země je od 956,3 do 1045,8 m. Změna 

hloubky je závislá na generálním úklonu vrstev. 

4.3.4. Petrografie sloje 

Sloj č. 19a je tvořena lesklým páskovaným uhlím a obsah matných sloţek je 

minimální. Jelikoţ podíl matných sloţek je menší neţ lesklých sloţek, tak by sloj neměla 

být náchylná k náhlému křehkému porušení.   

4.3.5. Mocnost sloje m 

Mocnost sloje se pohybuje v rozmezí od 0,83 do 4,71 m. Velká změna v mocnosti 

je způsobena spojením slojí č. 19a a 19b. Na změně mocnosti se taktéţ podílí prorostliny 

jílovce, ve kterém se vyskytují úlomky kořenů.  

4.3.6. Pevnostní a přetvárné vlastnosti sloje 

Pevnostní a přetvárné vlastnosti sloje č. 19a byly vyhodnoceny pouze ve vrtu 

J 61–89, v ostatních vrtech nebyly zkoušky prováděny. 

Pevnost v tlaku sloje č. 19a je 4,73 MPa, coţ značí málo pevné uhlí a neměl by zde 

být předpoklad pro kumulaci napětí, který by způsobil následný důlní otřes ve sloji.  

Elasticita sloje č. 19a je 62,25 %. Naměřená hodnota nepřekračuje mezní hodnotu 

70 % pro vznik důlních otřesů [7]. Předpoklad, ţe sloj bude náchylná k důlnímu otřesu, 

by měl být minimální. Pro konečné rozhodnutí je důleţité přihlédnout i k ostatním 

vlastnostem sloje 19a. 

4.3.7. Litologická stavba v blízkém okolí sloje 

Efektivní nadloţí sloje č. 19a je ohodnoceno třemi typy nadloţí 2, 3b, 5a [7]. 

Nadloţní horniny typu 2 jsou málo pevné vrstvy. Typ 3b označuje horniny smíšeného 

nadloţí se snadno se zavalujícím přímým nadloţím a s mírně opoţděně se zavalujícím 

hlavním nadloţím aţ po pevné nadloţí oddělené od sloje vrstvou pravidelně se zavalující. 
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Nadloţí vrtu J 62–89 je tvořeno typem 5a, který je charakterizován pevným nadloţím 

odděleným od sloje vrstvou pravidelně se zavalující. 

V efektivním nadloţí sloje č. 19a jsou převáţně horniny typu 2 a 3b. Tyto horniny 

nezvyšují náchylnost nadloţních hornin sloje č. 19a k důlním otřesům. U typu 5a je nadloţí 

hodnoceno přechodným typem, které můţe kumulovat napětí pro případný důlní otřes.   

Efektivní podloţí sloje č. 19a je tvořeno typem B málo únosným podloţím a typem 

C smíšeným podloţím. Oba tyto typy podloţí by neměly zvyšovat náchylnost sloje č. 19a 

k důlnímu otřesu.  

Celkové hodnocení sloje č. 19a podle litologických vlastností nadloţních 

a podloţních hornin lze hodnotit bez náchylnosti k důlním otřesům. 

Litologické typy efektivního nadloţí a podloţí sloje č. 19a jsou uvedeny 

v tabulkách č. 8 a 9. 

 

Tabulka č. 8 Základní údaje o vlastnostech nadloţních hornin sloje č. 19a  

 

Č. vrtu J 8–83 J 26–84 J 54–88 J 61–89 J 62–89 

H (m) 972,0 956,3 1008,1 1045,8 1040,9 

ws (m) 4,71 4,09 0,83 1,63 1,45 

hef nadl. (m) 28,2 24,5 5 9,8 8,7 

typ nadl. 3b 3b 2 2 5a 

σDred.nadl.(MPa) 41,6 - - 37,25 22,9 

αp (°) 45,7 - - 49,4 51,6 
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Tabulka č. 9 Základní údaje o vlastnostech podloţních hornin sloje č. 19a  

 

Č. vrtu J 8–83 J 26–84 J 54–88 J 61–89 J 62–89 

ws (m) 4,71 4,09 0,83 1,63 1,45 

hef podl. (m) 18,84 17,2 3,5 6,8 6,1 

σred.podl.(MPa) 40,2 - - 28,45 32,0 

typ podl. C C B B B 

 

4.4. Hodnocení náchylnosti sloje č. 22 (723) k důlním otřesům 

Další bilanční sloj, která je v POPD lokality ČSA je sloj č. 22. Tato sloj se 

v určitých částech hodnoceného masivu spojuje se slojí č. 21 a v jiných místech je jejich 

vertikální vzdálenost cca 4 m. Vzniká zde předpoklad, ţe tyto sloje budou dobývány 

společně, avšak profesními pracovníky lokality ČSA bylo stanoveno, ţe se bude dobývat 

jen sloj č. 22.    

4.4.1. Průměrná redukovaná pevnost efektivního nadloží a podloží sloje 

   v prostém tlaku σDred 

Dle tabulky č. 10 se průměrná redukovaná pevnost σDred efektivního nadloţí 

pohybuje v mezích od 25,2 do 59,2 MPa. Nejniţší redukovaná pevnost σDred 25,2 MPa je ve 

vrtu J 62–89, nejvyšší redukovaná pevnost σDred 30,7 MPa se nachází ve vrtu J 54–88, 

průměrná hodnota σDred činí 28,35 MPa.  

Podle tabulky č. 11 se průměrná redukovaná pevnost σDred efektivního podloţí 

pohybuje v mezích od 23,3 do 37,6 MPa. Nejniţší redukovaná pevnost σDred efektivního 

podloţí sloje č. 22 má hodnotu 23,3 MPa ve vrtu J 54–88, nejvyšší redukovaná pevnost 

σDred 37,6 MPa je ve vrtu J 62–89, průměrná hodnota σDred činí 31,6 MPa.  

Hodnoty průměrné redukované pevnosti σDred sloje č. 22 byly niţší neţ 45 MPa, 

nebyly tedy v rozmezí 45–54 MPa a nebyla zde překročena mezní hodnota 54 MPa [7]. 

Náchylnost k důlním otřesům u nadloţních a podloţních hornin sloje č. 22 by měla být 

minimální, jelikoţ hodnoty průměrné redukované pevnosti v prostém tlaku σDred jsou malé.  
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4.4.2. Úhel pevnostního spádu efektivního nadloží sloje αp 

Hodnoty úhlu pevnostního spádu αp podle tabulky č. 10 se pohybují v rozmezí 

42,5°–57,2°. Nejniţší hodnota úhlu αp je 42,5° ve vrtu J 62–89, nejvyšší hodnota αp 

je 57,2°, byla naměřena ve vrtu J 61–89, průměrná hodnota je 51,3°. U nadloţních hornin 

ve vrtu J 62–89 je úhel pevnostního spádu αp 42,5°. Tato hodnota se pohybuje v rozmezí 

34°–46° a náchylnost nadloţních hornin k důlním otřesům u vrtu J 62–89 nelze vyloučit 

[7]. Další hodnoty αp nebyly niţší neţ mezní hodnota αp 34° a nepohybovaly se v rozmezí 

34°–46° [7]. Nadloţní horniny sloje č. 22 lze hodnotit podle úhlu pevnostního spádu αp bez 

náchylnosti k důlním otřesům. 

4.4.3. Pevnostní a přetvárné vlastnosti sloje 

Pevnostní a přetvárné vlastnosti sloje č. 22 byly vyhodnoceny pouze ve vrtu  

J 54–88, v ostatních vrtech zkoušky nebyly prováděny, zřejmě z důvodu značné 

porušenosti sloje č. 22 a tím nemoţnosti odebraní vzorků uhlí. 

Pevnost v tlaku sloje č. 22 je 8 MPa, jedná se tedy o málo pevné uhlí a nemělo by 

zde hrozit riziko kumulace zvýšeného napětí ve sloji a dojít k náhlému křehkému porušení 

sloje.  

Elasticita sloje č. 22 má ve vrtu J 54–88 hodnotu 78,20 %. Tato hodnota překračuje 

mezní hodnotu o 8,20 % a vzniká zde předpoklad, ţe sloj bude náchylná k důlním otřesům 

[7]. U konečného rozhodnutí je důleţité, aby bylo přihlédnuto i k ostatním vlastnostem 

sloje č. 22.   

4.4.4. Hloubka uložení pod povrchem H 

Hloubka uloţení sloje č. 22 pod povrchem země je od 1001,1 do 1096,5 m. Změna 

hloubky je závislá na generálním úklonu vrstev. 

4.4.5. Petrografie sloje 

Sloj č. 22 je tvořena převáţně lesklým páskovaným uhlím, výskyt matných sloţek 

je v této sloji malý. A proto sloj č. 22 by neměla být náchylná ke křehkému porušení.    
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4.4.6. Mocnost sloje m 

Mocnost sloje se pohybuje v rozmezí od 0,65 m ve vrtu J 62–89 do 2,88 m ve vrtu 

J 54–88. Na změně mocnosti se podílí především spojení slojí č. 21 a 22 a rovněţ mocnost 

proplástku jílovce.  

4.4.7. Litologická stavba v blízkém okolí sloje 

Efektivní nadloţí sloje č. 22 bylo podle [7] ohodnoceno dvěma typy 3c a 3d. První 

typ 3c je smíšené nadloţí se snadno a dosti pravidelně se zavalujícím přímým nadloţím 

a opoţděně zavalujícím vyšším nadloţím. Druhý typ 3d je smíšené nadloţí s dosti snadno 

zavalujícím přímým nadloţím a opoţděně se zavalujícím hlavním nadloţím, popř. 

s moţnými periodickými tlaky z hlavního nadloţí od pevné vrstvy. Uvedené typy hornin 

efektivního nadloţí sloje č. 22 by neměly zvyšovat náchylnost k důlním otřesům. 

Efektivní podloţí sloje č. 22 bylo zařazeno do dvou typů B a C [7]. První typ B 

je málo únosné podloţí, druhý typ C je smíšené podloţí. Uvedené typy hornin efektivního 

podloţí sloje č. 22 by neměly zvyšovat náchylnost k důlním otřesům.  

Typy efektivního nadloţí a podloţí sloje č. 22 jsou uvedeny v tabulkách č. 10 a 11. 

 

Tabulka č. 10 Základní údaje o vlastnostech nadloţních hornin sloje č. 22  

 

Č. vrtu J 8–83 J 26–84 J 54–88 J 61–89 J 62–89 

H (m) - 1001,1 1052,5 1096,5 1095,1 

ws (m) - 1,58 2,88 1,49 0,65 

hef nadl. (m) - 9,5 17,3 8,9 3,9 

typ nadl. - 3d 3c 3d 2 

σDred.nadl.(MPa) - - 30,7 29,15 25,2 

αp (°) - - 54,3 57,2 42,5 
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Tabulka č. 11 Základní údaje o vlastnostech podloţních hornin sloje č. 22  

 

Č. vrtu J 8–83 J 26–84 J 54–88 J 61–89 J 62–89 

ws (m) - 1,58 2,88 1,49 0,65 

hef podl. (m) - 6,6 12,1 6,3 2,7 

σDred.podl.(MPa) - - 23,3 33,95 37,6 

typ podl. - B B B C 

 

4.5. Hodnocení náchylnosti sloje č. 24 v. l. (712) k důlním otřesům 

Tato sloj má největší mocnost ze všech posuzovaných bilančních slojí, které jsou 

uvedeny v POPD lokality ČSA. Její průměrná mocnost se pohybuje okolo 2,6 m.  

4.5.1. Průměrná redukovaná pevnost efektivního nadloží a podloží sloje 

   v prostém tlaku σDred 

Hodnoty průměrných redukovaných pevnosti v prostém tlaku σDred efektivního 

nadloţí jsou v intervalu <14,2–36,5> MPa. Nejniţší průměrná redukovaná pevnost σDred 

byla 14,2 MPa ve vrtu J 8–83, naopak nejvyšší průměrná redukovaná pevnost σDred byla 

36,5 MPa změřena ve vrtu J 62–89, průměrná hodnota σDred činí 25,4 MPa. 

Průměrná redukovaná pevnost v prostém tlaku σDred u efektivního podloţí této sloje 

je v intervalu <31,3–37,1> MPa. Nejniţší průměrná redukovaná pevnost σDred 31,1 MPa 

je ve vrtu J 8–83, nejvyšší hodnotou σDred je 37,1 MPa ve vrtu J 54–88, průměrná hodnota 

σDred činí 34,9 MPa.  

Ţádná z hodnot průměrné redukované pevnosti v prostém tlaku σDred efektivního 

nadloţí sloje č. 24 v. l. nepřekročila mezní hodnotu 54 MPa a nepohybovala se v rozmezí 

45–54 MPa [7]. Náchylnost nadloţních a podloţních hornin sloje k důlním otřesům by 

měla být minimální. Všechny hodnoty průměrné redukované pevnosti jsou vypsány 

v tabulkách č. 12 a 13. 
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4.5.2. Úhel pevnostního spádu efektivního nadloží sloje αp 

Hodnoty úhlu pevnostního spádu efektivního nadloţí sloje se pohybují v rozmezí 

52,1°–70,2°. Nejniţší úhel pevnostního spádu αp byl zjištěn v hodnotě 52,1° ve vrtu  

J 62–89, zatímco nejvyšší úhel αp je 70,2° ve vrtu J 8–83, průměrná hodnota αp je 61,3°. 

Podle hodnot uvedených v tabulkách č. 12 a 13 je moţné efektivní nadloţí sloje zhodnotit 

jako bez nebezpečí důlních otřesů, protoţe hodnoty nebyly niţší neţ mezní hodnota 34° 

a nepohybovaly se ani v rozmezí 34°–46° [7]. 

4.5.3. Hloubka uložení pod povrchem H 

Uloţení sloje č. 24 v. l. pod povrchem země je 1027,8 aţ 1131,4 m. Změna hloubky 

uloţení je závislá na generálním úklonu jednotlivých vrstev. 

4.5.4. Petrografie sloje 

Z petrografického rozboru sloje č. 24 v. l. bylo stanoveno, ţe sloj je tvořena 

lesklým páskovaným uhlím a je v ní pouze malý výskyt matných sloţek. Z uvedených 

důvodů by sloj č. 24 v. l. neměla být náchylná ke křehkému porušení.  

4.5.5. Mocnost sloje m 

Mocnost sloje se pohybuje v rozmezí od 2,08 ve vrtu J 54–88 do 2,90 m ve vrtu  

J 62–89. Na změně mocnosti se podílí především proplástek jílovce, který se vyskytuje 

uprostřed sloje.  

4.5.6. Litologická stavba v blízkém okolí sloje 

Efektivní nadloţí sloje č. 24 v. l. bylo ohodnoceno podle [7] dvěma typy 2 a 3a. 

U všech průzkumných vrtů, ve kterých je efektivní nadloţí ohodnoceno typem 2, jsou 

horniny málo pevné. Nadloţní horniny průzkumného vrtu J 62–89 jsou litologického typu 

3a, tedy smíšené nadloţí se snadno a pravidelně se zavalujícím přímým nadloţím. Uvedené 

typy efektivního nadloţí sloje jsou hodnoceny bez náchylnosti k důlním otřesům [7].  

Efektivní podloţí sloje se skládá z málo únosného podloţí typu B a ze smíšeného 

podloţí typu C. Tyto litologické typy vrstev nezvyšují náchylnost podloţí sloje č. 24 v. l. 

k důlním otřesům [7]. Typy efektivního nadloţí a podloţí sloje 24. v. l. jsou uvedeny 

v tabulkách č. 12 a 13. 
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Tabulka č. 12 Základní údaje o vlastnostech nadloţních hornin sloje č. 24 v. l.  

 

Č. vrtu J 8–83 J 26–84 J 54–88 J 61–89 J 62–89 

H (m) 1030,7 1027,8 1084,3 1131,4 1130,2 

ws (m) 2,77 2,51 2,08 2,50 2,90 

hef nadl. (m) 16,6 15,1 12,5 15 17,4 

typ nadl. 2 2 2 2 3b 

σDred.nadl.(MPa) 14,2 - 23,6 27,1 36,5 

αp (°) 70,2 - 63,3 59,35 52,1 

 

Tabulka č. 13 Základní údaje o vlastnostech podloţních hornin sloje č. 24 v. l.  

 

Č. vrtu J 8–83 J 26–84 J 54–88 J 61–89 J 62–89 

ws (m) 2,77 2,51 2,08 2,50 2,90 

hef podl. (m) 11,6 10,5 8,7 10,5 12,18 

σDred.podl.(MPa) 31,1 - 37,1 34,5 37 

typ podl. B B B C C 

 

4.6. Hodnocení náchylnosti sloje č. 26 sp. l. (680) k důlním otřesům 

Sloje č. 26 sp. l. je v předmětné části horského masivu poslední hodnocenou 

bilanční slojí. Tato sloj má největší průměrnou mocnost ze všech posuzovaných bilančních 

slojí s hodnotou 3,6 m. Nad touto slojí jsou v určitých částech horského masivu mocné 

lavice pískovců, které tvoří „těţké stropy“. Tato sloj není vedena v POPD lokality ČSA.     

4.6.1. Průměrná redukovaná pevnost efektivního nadloží a podloží sloje 

   v prostém tlaku σDred 

Průměrná redukovaná pevnost v prostém tlaku σDred efektivního nadloţí sloje 

č. 26 sp. l. vyšla příznivě, jak jde odečíst z tabulky č. 14. Nejniţší hodnota σDred byla 
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29,1 MPa naměřena ve vrtu J 61–89, nejvyšší hodnota σDred 38,5 MPa byla ve vrtu J 8–83, 

průměrná hodnota σDred je 34,1 MPa.  

Průměrná redukovaná pevnost v prostém tlaku σDred efektivního podloţí sloje č. 26 

sp. l. je příznivá, jak je zřejmé z tabulky č. 15. Nejniţší naměřená hodnota průměrné 

redukované pevnosti v prostém tlaku σDred byla 22,6 MPa ve vrtu J 8–83, nejvyšší hodnota 

σDred je 45,4 MPa ve vrtu J54-88, průměrná hodnota σDred je 31,7 MPa.  

Dle průměrné redukované pevnosti v prostém tlaku σDred je náchylnost efektivního 

nadloţí a podloţí sloje č. 26 sp. l. k důlnímu otřesu velmi malá, jelikoţ hodnoty 

nepřekročily mezní hodnotu 54 MPa a nebyly ani v rozmezí 45–54 MPa [7]. Tento 

parametr je zajímavý, jelikoţ v některých částech horského masivu jsou nad slojí  

č. 26 sp. l. vyvinuty mocné lavice pískovců.  

4.6.2. Úhel pevnostního spádu efektivního nadloží sloje αp 

U efektivního nadloţí sloje č. 26 sp. l. se hodnoty úhlu pevnostního spádu 

αp pohybují v mezích 51,2°–59,2°. Nejniţší úhel αp je 51,2° byl změřen ve vrtu J 54–88, 

zatímco nejvyšší úhel αp je 59,2° ve vrtu J 61–89, průměrná hodnota úhlu αp je 53,7°.  

Efektivní nadloţí sloje 26. sp. l. můţe být posouzeno bez náchylnosti k důlním 

otřesům, jelikoţ hodnoty uvedené v tabulce č. 14 nebyly niţší neţ mezní hodnota 34° 

a nepohybovaly se v rozmezí 34°–46° [7]. 

4.6.3. Pevnostní a přetvárné vlastnosti sloje 

Pevnostní a přetvárné vlastnosti sloje č. 26 sp. l. byly vyhodnoceny pouze ve vrtech 

J 54–88 a J 61–89, v ostatních vrtech nebyly laboratorní zkoušky provedeny. Zřejmě 

z důvodu značné porušenosti sloje č. 26 sp. l. a tím nemoţnosti odebraní vzorků uhlí. 

Pevnost v tlaku u sloje č. 26 sp. l. ve vrtu J 54–88 dosahuje hodnoty 10,91 MPa, 

ve vrtu J 61–89 byla změřena hodnota pevnosti v tlaku 12,86 MPa.  

Ve vrtu J 54–88 byla naměřena elasticita sloje 76,55 %. Naměřená hodnota, 

překračuje mezní hodnotu o 6,55 %. Ve vrtu J 61–89 byla hodnota elasticity 75,92 % 

a mezní hodnota byla překročena o 5,92 %. Obě změřené hodnoty překročily mezní 

hodnotu a vzniká zde předpoklad, ţe sloj č. 26 sp. l. je schopna kumulovat napětí a můţe 



Karel Stuchlík: Podklady pro regionální prognózu vzniku důlních otřesů ve vybrané 

   oblasti Dolu Karviná, lokality ČSA, OKD, a. s. 

2013                                                                                                                                      46 

zde dojít k jejímu náhlému křehkému porušení [7]. Z uvedených hodnot elasticity, sloje  

č. 26 sp. l. lze usuzovat, ţe tato je sloj náchylná k důlním otřesům. 

4.6.4. Hloubka uložení pod povrchem H 

Sloj č. 26 sp. l. v posuzované části horského masivu se nachází v hloubce 1082,7 m 

aţ 1183,4 m pod povrchem země. Změna hloubky je závislá od generálního úklonu vrstev. 

4.6.5. Petrografie sloje 

Sloj č. 26 sp. l. je tvořena lesklým páskovaným uhlím s menším podílem matných 

sloţek, které by neměly zvyšovat náchylnost sloje k důlním otřesům.   

4.6.6. Mocnost sloje m 

Mocnost sloje se pohybuje v rozmezí od 3,25 m do 4,14 m. Na změně mocnosti 

se podílí prorostlina jílovce černého, který se ve sloji č. 26 sp. l. objevuje. V této sloji se 

objevuje i tonstein. 

4.6.7. Litologická stavba v blízkém okolí sloje 

Typy efektivního nadloţí a podloţí sloje č. 26 sp. l. byly hodnoceny dle [7] a jsou 

uvedeny v tabulkách č. 14. a 15. Litologická stavba efektivního nadloţí sloje je tvořena 

čtyřmi typy 3a, 3d, 4c a 5a. Typ 3a je smíšené nadloţí se snadno a pravidelně 

se zavalujícím přímým nadloţím. Nadloţí typu 3d je smíšené nadloţí s dosti snadno 

se zavalujícím přímým nadloţím a s opoţděně zavalujícím hlavním nadloţím, popř. 

s moţnými periodickými tlaky z hlavního nadloţí od pevné vrstvy. Typ nadloţí 4c 

je tvořen smíšeným nadloţím s dosti opoţděně zavalujícím přímým nadloţím a s opoţděně 

zavalujícím hlavním nadloţím. Poslední typ 5a nadloţí sloje č. 26 sp. l. je tvořen pevným 

nadloţím odděleným od sloje vrstvou pravidelně se zavalující. 

Po vyhodnocení litologické stavby efektivního nadloţí sloje č. 26 sp. l. 

je předpoklad, ţe horniny v nadloţí typu 4c a 5a, které jsou označovány jako přechodné 

typy, mohou kumulovat napětí a zvyšovat náchylnost sloje k důlním otřesům [7]. Ostatní 

nadloţní horniny, které byly označeny jako typy 3a a 3d nezvyšují náchylnost sloje 

k důlním otřesům [7]. K celkovému hodnocení, zda jsou nadloţní horniny náchylné 

k důlním otřesům či nikoliv, je potřeba ohodnotit i ostatními parametry sloje č. 26 sp. l. 
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Efektivní podloţí sloje č. 26 sp. l. se skládá z typu B, tedy málo únosného podloţí a 

ze smíšeného podloţí typu C. Tyto typy podloţí by neměly zvyšovat náchylnost sloje č. 26 

sp. l. k důlním otřesům [7]. 

 

Tabulka č. 14 Základní údaje o vlastnostech nadloţních hornin sloje č. 26 sp. l.  

 

Č. vrtu J 8–83 J 26–84 J 54–88 J 61–89 J 62–89 

H (m) 1082,7 1089,3 1144,3 1182,8 1183,4 

ws (m) 3,95 3,25 3,75 3,10 4,14 

hef nadl. (m) 23,7 19,5 22,5 18,6 24,8 

typ nadl. 3d 4c 3d 5a 3a 

σDred.nadl.(MPa) 38,5 - 34,7 29,1 34,2 

αp (°) 51,6 - 51,2 59,2 53,1 

 

Tabulka č. 15 Základní údaje o vlastnostech podloţních hornin sloje č. 26 sp. l.  

 

Č. vrtu J 8–83 J 26–84 J 54–88 J 61–89 J 62–89 

ws (m) 3,95 3,25 3,75 3,10 4,14 

hef podl. (m) 16,6 13,7 15,8 13 17,4 

σDred.podl.(MPa) 22,6 - 45,4 29 29,8 

typ podl. B C C C B 
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5. Souhrnné vyhodnocení a doporučení 

V této kapitole je provedeno souhrnné vyhodnocení a doporučení jen pro sloje č. 16 

a č. 17. Další sloje č. 19a, č. 22, č. 24 v. l. a č. 26 sp. l. nebudou vyhodnocovány a nebudou 

doporučeny na přeřazení, jelikoţ se u těchto slojí musí upřesnit geologická 

a geomechanická data dosud nedostačující k provedení věrohodných analýz a hodnocení 

pro regionální prognózu. 

V posuzované oblasti horského masivu je dosud odvrtáno 31 geologických 

průzkumných vrtů. Pro tuto diplomovou práci bylo vybráno jen pět průzkumných vrtů, 

s provedenou identifikací slojí. Na základě získaných a vyhodnocených dat z těchto 

průzkumných vrtů, z map a z odebraných vzorků „in situ“ raţeného překopu č. 10 002, 

byla provedena pro sloje č. 16 a č. 17 ve vymezené části horského masivu regionální 

prognóza vzniku důlních otřesů.  

5.1. Souhrnné vyhodnocení a doporučení pro sloje č. 16 (804) 

Na základě provedeného posouzení dostupných informací o sloji č. 16 a efektivního 

nadloţí a efektivního podloţí této sloje bude moţno zařadit tuto část horského masivu bez 

nebezpečí důlních otřesů.  

V rámci hodnocení regionální prognózy vzniku důlních otřesů byly posuzovány 

následující údaje:   

 průměrná redukovaná pevnost v prostém tlaku σDred 

Z hodnot průměrné redukované pevnosti v prostém tlaku σDred efektivního 

nadloţí sloje č. 16 je moţné usoudit, ţe se zde vyskytují horniny převáţně 

méně pevné, které by neměly kumulovat napětí a tím je menší 

pravděpodobnost vzniku důlních otřesů. Jedna hodnota redukované pevnosti 

σDred efektivního nadloţí se pohybovala v rozmezí 45–54 MPa a druhá hodnota 

překročila mezní hodnotu redukované pevnosti σDred 54 MPa o 5 MPa [7]. Obě 

tyto zvýšené hodnoty by neměly ovlivňovat pevnost nadloţních hornin sloje č. 

16, jelikoţ průměrná hodnota efektivního σDred nadloţí je 40,6 MPa. 

Z hodnot průměrné redukované pevnosti v prostém tlaku σDred efektivního 

podloţí sloje č. 16 je moţné hodnotit tyto horniny jako méně pevné, které by 
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neměly kumulovat napětí a způsobit případný důlní otřes. Průměrná hodnota 

redukované pevnosti v prostém tlaku σDred efektivního podloţí činí 23,3 MPa. 

Celkově redukované pevnosti v prostém tlaku σDred hornin efektivního nadloţí a 

efektivního podloţí sloje č. 16 je moţno hodnotit jako horniny bez náchylnosti 

k důlním otřesům. 

 litologické vlastnosti nadloţních a podloţních hornin 

  Vzhledem ke zjištěným typům hornin efektivního nadloţí se převáţně jedná 

o málo pevné a smíšené nadloţní vrstvy. Jen v jednom vrtu bylo nadloţí 

tvořeno pevnými petrografickými vrstvami, takţe bylo toto nadloţí zařazeno 

mezi pevné nadloţí oddělené od sloje vrstvou pravidelně se zavalující. Takto 

lokálně se vyskytující pevné vrstvy by neměly ovlivnit celkové hodnocení 

nadloţních vrstev, vzhledem ke skutečnosti, ţe další hodnocené parametry 

nadloţí vychází v příznivých hodnotách. Náchylnost hornin efektivního nadloţí 

sloje č. 16 k důlním otřesům, dle posuzovaných litologických vlastností, je 

minimální. 

Podloţní horniny byly klasifikovány jako málo únosné podloţí, u kterého se 

nepředpokládá náchylnost podloţních hornin k otřesům. 

Na základě kombinovaného hodnocení litologické stavby efektivního nadloţí a 

efektivního podloţí lze konstatovat, ţe sloj č. 16 bude jen s malou 

pravděpodobností náchylná ke vzniku důlních otřesů.  

 úhel pevnostního spádu 

Ve dvou vrtech J 54–88, J 62–89 byly hodnoty úhlu pevnostního spádu 

nadloţních hornin sloje č. 16 v rozmezí 34°-46°. Podle [7] nelze u nadloţních 

hornin náchylnost k důlním otřesům vyloučit. Průměrná hodnota úhlu 

pevnostního spádu nadloţních hornin sloje č. 16 je αp = 54,9°. Podle [7] 

je moţné říci, ţe náchylnost nadloţních hornin sloje č. 16 k důlním otřesům 

by měla být jen minimální, musí však být komplexně posouzena s ostatními 

vlastnostmi horského masivu.  
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 hloubka uloţení pod povrchem  

Hloubka uloţení sloje č. 16 pod zemským povrchem je v rozmezí od 931,7 m 

do 1018,6 m. Úloţní poměry sloje jsou jednoduché, v posuzované části 

horského masivu se generální úklon mění od 4° do 30°.  

 petrografie sloje 

Sloj č. 16 je tvořena lesklým uhlím páskovaným, ve kterém se vyskytuje malý 

počet matných prvků, které by neměly zvyšovat pevnost sloje. Náchylnost sloje 

č. 16 ke křehkému porušení a následnému případnému vzniku důlního otřesů je 

minimální. 

 mocnost sloje 

Mocnost sloje č. 16 se pohybuje v intervalu od 1,30 m do 1,87 m. Na změně 

mocnosti sloje se podílí především prorostliny černého jílovce, ve kterém se 

vyskytují kořenové úlomky. 

Vzhledem k uvedeným skutečnostem a na základě pouţitých klasifikačních metod 

regionální prognózy s vyloučením tektonické porušenosti, pevnostních přetvárných 

vlastností sloje je moţno, dle [1] doporučit část horského masivu sloj č. 16 v 10. kře Dolu 

Karviná, lokality ČSA k zařazení jako části horského masivu: 

BEZ NEBEZPEČÍ DŮLNÍCH OTŘESŮ.   

5.2. Souhrnné vyhodnocení a doporučení pro sloj č. 17 (747) 

 průměrná redukovaná pevnost v prostém tlaku σDred 

Ze zjištěných hodnot průměrné redukované pevnosti v prostém tlaku σDred 

je moţné usoudit, ţe nadloţní horniny sloje č. 17 jsou méně pevné. Průměrná 

hodnota redukované pevnosti v prostém tlaku sloje č. 17 je σDred = 32,9 MPa. 

Tyto horniny by neměly kumulovat napětí a způsobit případný důlní otřes.  

Z hodnot průměrné redukované pevnosti v prostém tlaku efektivního podloţí 

sloje č. 17 je moţné hodnotit tyto horniny jako méně pevné. Průměrná hodnota 

efektivního podloţí sloje č. 17 je σDred = 31,8 MPa. Celkově uvedené 

redukované pevnosti v prostém tlaku σDred hornin efektivního nadloţí 
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a efektivního podloţí sloje č. 17 je moţno hodnotit jako horniny bez 

náchylnosti k důlním otřesům. 

 litologické vlastnosti nadloţních a podloţních hornin 

 Vzhledem ke zjištěným typům hornin efektivního nadloţí se převáţně jedná 

o málo pevné a smíšené nadloţní vrstvy. Náchylnost hornin efektivního nadloţí 

sloje č. 17 k důlním otřesům, dle posuzovaných litologických vlastností, 

je malá. 

Podloţní horniny u sloje č. 17 byly klasifikovány jako málo únosné podloţí 

a smíšené podloţí, u kterého se nepředpokládá náchylnost podloţních hornin 

k důlním otřesům. [7] 

Na základě kombinovaného hodnocení litologické stavby efektivního nadloţí 

a efektivního podloţí lze konstatovat, ţe u sloje č. 17 bude jen s malou 

pravděpodobností náchylná ke vzniku důlních otřesů.  

 úhel pevnostního spádu αp 

Podle hodnot úhlu pevnostního spádu αp nadloţních hornin sloje č. 17, jehoţ 

hodnota αp je 54,9 ° je moţné hodnotit nadloţní horniny jako bez náchylnosti 

ke kumulaci napětí a vzniku případného důlního otřesů. 

 hloubka uloţení pod povrchem  

Hloubka uloţení sloje č. 17 pod zemským povrchem kolísá v rozmezí od 

931,4 m do 1024,1 m. Úloţní poměry sloje jsou jednoduché, v posuzované části 

horského masivu se generální úklon mění od 4° do 30°.  

 petrografie sloje 

Sloj č. 17 je tvořena lesklým uhlím páskovaným, které není náchylné 

ke křehkému porušení a následnému důlnímu otřesu. 

 mocnost sloje 

Mocnost sloje se pohybuje v rozmezí od 1,60 m do 2,66 m. Na změně mocnosti 

sloje se podílí především proplástek jílovce s uhelnými pásky, které sloj 

doprovází. Ve sloji se vyskytují taktéţ úlomky kořenů a rostlinné zbytky.  
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Vzhledem k uvedeným skutečnostem a na základě pouţitých klasifikačních metod 

regionální prognózy s vyloučením tektonické porušenosti, pevnostních a přetvárných 

vlastností sloje lze podle [1] doporučit část horského masivu sloje č. 17 v 10. kře Dolu 

Karviná, lokality ČSA k zařazení jako části horského masivu 

BEZ NEBEZPEČÍ DŮLNÍCH OTŘESŮ.   
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6. Závěr 

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

otřesů ve vybrané oblasti Dolu Karviná, lokality ČSA, OKD, a. s.“ byla prováděna 

regionální prognóza důlních otřesů. Předmětnou oblastí je 10. kra dobývacího prostoru 

lokality ČSA s bilančními slojemi č. 16, č. 17, č. 19a, č. 22, č. 24 v. l. a č. 26 sp. l. 

Zájmová část horského masivu, která měla být vymezena jako část horského 

masivu bez nebezpečí otřesů, byla vymezena jednak horizontálně a jednak vertikálně (viz 

kapitola 2. této diplomové práce). Ve vymezené části horského masivu bylo provedeno 

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

z map a z odběru vzorků „in situ“ raţeného překopu č. 10 002. Z takto provedeného 

hodnocení přírodně geologických a geomechanických vlastností horského masivu bylo 

moţno stanovit tento závěr: 

Pro část horského masivu zahrnující sloje č. 16 (804) a č. 17 (747), tj. vertikálně 

vymezenou počvou sloje č. 15 (808) aţ stropem č. 18 (743), lze na základě vyhodnocených 

výsledků dle [1] doporučit část horského masivu k zařazení bez nebezpečí důlních otřesů. 

Pro zbylou část horského masivu zahrnující sloje č. 19a, č. 22, č. 24 v. l. 

a č. 26 sp. l., tj. vertikálně vymezenou stropem sloje č. 18 (743) aţ stropem sloje č. 27 sp. l. 

(676), se nedoporučuje zařazení bez nebezpečí důlních otřesů, jelikoţ se musí doplnit 

a upřesnit údaje o geologických a geomechanických vlastnostech výše uvedených slojí 

a nadloţních a podloţních hornin. 

Na základě výsledků této diplomové práce můţe poţádat Důl, Karviná lokalita 

ČSA o zařazení vymezené části horského masivu, mezi počvou sloje č. 15 (808) a stropem 

sloje č. 18 (743), do části horského masivu bez nebezpečí důlních otřesů. Ţádost předloţí 

Důl Karviná na Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého 

v Ostravě spolu s odborným stanoviskem Green Gas DPB, a.s. 
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