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Anotace 

V předložené práci je vypracován návrh na projekt protiotřesové prevence pro porub  

č. 22 3754 lokality ČSA dolu Karviná. Obsahuje popis přírodně-geologických a 

hornických podmínek horského masivu, ve kterém je tento porub plánován. Jsou zde 

stanoveny metody prognóz vzniku důlních otřesů, zařazení do jednotlivých stupňů 

nebezpečí vzniku otřesů a následně popsány a navrženy aktivní a pasivní prostředky 

protiotřesové prevence, které budou realizovány při vlastním dobývání. 

Klíčová slova: protiotřesová prevence, horský otřes, prognóza, aktivní prostředky, 

pasivní prostředky. 

Annotation 

In the presented thesis there is the proposal of the project dealing with anti-rockbursts 

prevention for working face No. 22 3754 of the locality ČSA - mine Karviná. It contains 

the description of natural-geological and mining conditions of mountain range in which 

this working face is planned. There are defined the methods of the rockburts prognosis, the 

assignment to the individual grades of rockburts dangers and then there are described and 

proposed the active and passive means of anti-rockbursts prevention, which are to be 

implemented at the mining itself. 

Keywords: anti-rockbursts prevention, rockbursts, prognosis, active means, passive 

means. 
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Úvod 

Při dobývání uhlí hlubinným způsobem dochází ke změnám v primárním napěťovém poli. 

Za určitých podmínek můžou tyto změny zapříčinit akumulaci energie v některých částech 

horského masivu, která se může náhle uvolnit formou důlního otřesu. Při těžbě černého 

uhlí v podmínkách Dolu Karviná se setkáváme se složitými úložními a tektonickými 

poměry. Neustále probíhá průzkum neprozkoumaných oblastí i dodatečný průzkum již 

prozkoumaných části Dolu Karviná a dochází k neustálým změnám dobývacích podmínek. 

Protiotřesový boj se musí těmto změnám přizpůsobovat a hledat nové možnosti, jak se 

těmto jevům vyvarovat. Ačkoliv společnost OKD (Ostravsko-karvinské doly) od roku 

1975 investuje vysoké částky do protiotřesového boje, přesto se důlní otřes ne vždy podaří 

předpovědět včas, a proto se musí hledat a vymýšlet stále nové způsoby a prostředky 

protiotřesové prognózy a prevence. Cílem těchto prostředků je minimalizovat následky 

důlních otřesů, zejména na zdraví a bezpečnosti lidí, ale také na technologii a materiálu.  

Vyhláška Českého báňského úřadu (ČBÚ) č. 659/2004 Sb., ze dne 17. prosince 2004 o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu v dolech s nebezpečím 

důlních otřesů [1], v §3, odstavci 1 uděluje povinnost organizaci zajistit protiotřesovou 

prevenci a také zajistit jednotný postup a řízení protiotřesové prevence. 

Dle vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti 

provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem,  

§73 odst. 1 je lokalita Československá armáda (ČSA) dolu Karviná zařazena jako důl 

s nebezpečím důlních otřesů. 

Cílem této práce je na základě protiotřesové prognózy vyhodnotit pravděpodobnost vzniku 

důlních otřesů při dobývání porubu 223754 ve 22. kře, 37. sloji lokality ČSA Dolu 

Karviná, a navrhnout postup řízení protiotřesové prevence. 
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1. Údaje o dobývacím prostoru lokality ČSA Dolu Karviná 

V této kapitole bude věnována pozornost stručnému geologickému popisu lokality ČSA 

Dolu Karviná od geologie hornoslezské uhelné pánve až po geologické a hornické 

informace o porubu 22 3754.  

 

Obrázek č. 1: Důl Karviná, lokalita ČSA 

1.1 Geologie blízkého okolí 

Lokalita ČSA Dolu Karviná těží z ložisek černého uhlí svrchně karbonského stáří 

(318.1 – 299 mil. let), jenž přísluší hornoslezské uhelné pánvi. Hornoslezská uhelná pánev 

se rozkládá na ploše 7000 čtverečních kilometrů, z toho je asi 1550 čtverečních kilometrů 

na území České Republiky. Česká část hornoslezské pánve je členěna na část  

ostravsko-karvinskou a část podbeskydskou. Celkově z hospodářského hlediska jsou tyto 

části nazývané jako ostravsko-karvinský revír (OKR). OKR je rozčleněno do několika 

menších částí. Na část ostravskou (tvořena části petřvaldskou a ostravskou),  

část karvinskou a část podbeskydskou (tvořena části příborskou, těšínskou a mokřovskou). 

Toto teritoriální členění hornoslezské uhelné pánve souvisí s tektonickou stavbou oblasti. 

[2] 
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V ostravsko-karvinské oblasti se rozlišuje ostravské a karvinské souvrství. Ostravské 

vzniklo v přímořském prostředí pod vlivem časté vulkanické činnosti a vyznačuje  

se kvalitnějším uhlím ve slojích o menších mocnostech. Mladší karvinské  

souvrství se tvořilo později až po absolutním ústupu moře. [3] 

1.2 Charakteristika 22. kry 

22. kra se nachází v dobývacím prostoru Doubrava, který se rozkládá ve východní části 

ostravsko-karvinského revíru, na východ od orlovské struktury, a je vymezena průběhem 

zrušeného ochranného pilíře jam Doubrava I, Doubrava II a jámy Eleonora. Dominantní 

tektonickou poruchou v dané oblasti je pásmo Centrálního přesmyku. Toto pásmo protíná 

ochranný pilíř ve směru západ – východ. Výška amplitudy je cca 20 až 30 m, úklon 

skluzné plochy je k jihu cca 20 až 25 stupňů. Na okraji severní strany se nachází 

Eleonorská porucha. V dané oblasti se dále nevyskytuje další význačná tektonika. [4] 

Sloje v této oblasti jsou subhorizontálního uložení. V místech severně od Centrálního 

přesmyku je uložení s průměrným úklonem 5 – 10 stupňů směrem k severu. V místech 

jižních tvoří sloj mírnou antiklinálu s osou nacházející se v centrální části bývalého 

ochranného pilíře. Úklony v těchto místech nepřesahují 10 stupňů. [4] 

1.3 Charakteristika 37. sloje 

Sloj č. 37 náleží stratigraficky k sedlovým slojím a tvar projektovaného porubu je dán 

projektovanými přípravnými díly v dané oblasti. V připravovaném porubu je sloj vyvinuta 

o mocnosti cca 470 – 550 cm. Nadloží této sloje je tvořeno převážně vrstvami pískovců  

až slepenců o mocnosti 100 – 110 m, místy se vyskytuje poloha erodujícího prachovce. 

Nadložní pískovec a slepenec je utvářen z velké části mocnými vrstvami. Nad vrstvami 

pískovců a prachovců se nalézá v západní části ve vzdálenosti přibližně 30 m nevyvinutá 

36. sloj (o mocnosti 0,2 m), dále přibližně čtyřiceti metrová vrstva pískovců a nad ní  

sloj č. 35 (o mocnosti 1 m). V těsném podloží 37. sloje se nachází kořenový prachovec  

o mocnosti cca 2 m. [4] 
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1.4 Hornické podmínky porubu č. 22 3754 

V oblasti 22. kry, 37. sloje se jedná o třetí porub. Porub 22 3750 byl těžen v období  

od 10/2010 do 5/2011, porub 22 3752 v období od  12/2011 do 11/2012 a připravovaný 

porub 22 3754 by měl být dobýván od 5/2013 do 1/2014.  

V nadložní sloji č. 34 byly dobývány tři poruby – 22 3450 (od 10/2007 do 6/2008), 22 

3452/1 (od 8/2008 do 11/2008) a 22 3452 (od 5/2010 – 9/2010). 

Porub bude dobýván směrným stěnováním z pole na řízený zával. Prorážka bude vybavena 

mechanizovanou výztuží typu BUCYRUS DBT 26/55, vyuhlování bude prováděno 

kombajnem EICKHOFF SL 500 a odtěžení stěnovým dopravníkem AFC PF 6/1042. 

Mapa dobývaného porubu je uvedená v příloze – viz příloha č. 1. 

1.5 Očekávané místo vzniku otřesů při vedení důlního díla 

S ohledem na geologickou stavbu horského masivu v nadloží dobývaného porubu, můžeme 

očekávat prolomení vrstev v nadloží sloje č. 37, ale také i prolomení vrstev ve vyšším 

nadloží, zejména v místech vedení porubu ve vlivu přídatných napětí od hran nevýrubů 

z nadložních slojí. Nemůžeme také vyloučit ani otřes se vznikem ve sloji či v její blízkosti. 

Lze předpokládat, že může dojít i k otřesu, který vznikl kombinací těchto mechanismů. [5] 

1.7 Stanovené parametry  

Parametry byly stanoveny dle nomogramu – viz příloha č. 2 

Efektivní dobývaná mocnost sloje: 5,0 m 

Hloubka díla pod povrchem: 885 m 

Stanovené hodnoty: N = 11 m  

 N0 = 18 m 

 L = 110 m 

 L0 = 39 m 
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„L“ – dosah vlivů přídatných napětí 

„L0“ – šířka pilíře v mezním stavu napjatosti 

„N“ – šířka ochranné zóny 

„N0“ – šířka ochranné zóny v pilířích v mezním stavu napjatosti 

2. Prognóza vzniku otřesů a prostředky protiotřesové prevence 

2.1 Prognóza vzniku důlních otřesů 

„Prognóza vzniku důlních otřesů je souhrn činností umožňující stanovit náchylnost 

horského masivu ke vzniku důlních otřesů, směřující ke stanovení stupně ohrožení důlních 

děl a umožňující správnou volbu prostředků protiotřesového boje“ [6] 

Regionální prognóza: vychází především z klasifikace průvodních hornin a přírodních 

podmínek vzniku otřesů. Mezi hlavní hodnocené údaje patří litologie vrstevního sledu, 

fyzikálně-mechanické vlastnosti hornin, hloubka uložení pod povrchem, mocnost a úklon 

vrstev, strukturně-tektonická stavba. [1] 

Lokální prognóza: cílem této prognózy je stanovení míst v důlních dílech, kde může dojít 

ke vzniku otřesu. Na základě lokální prognózy se důlní díla zařazují do stupňů ohrožení. 

Vychází z podkladů úložních poměrů, dosavadní hornické činnosti (například hrany 

nevýrubů, ponechané pilíře a přítomnost stařin). [1] 

Dle [1], v §5 odstavci 1 jsou všechna vedená důlní díla s výjimkou těch, která jsou vedena 

v částech horského masivu bez nebezpečí otřesů, zařazena podle výsledků lokální 

prognózy do 1., 2. nebo 3. stupně nebezpečí otřesů. Takto je možno zařadit i jen části 

důlních děl.  

Do prvního stupně nebezpečí otřesů se zařazují: všechna důlní díla vedena mimo 

sloj, dlouhá důlní díla ve sloji o mocnosti do 1,2 metrů s přibírkou průvodních 

hornin a důlní díla ve sloji, při jejichž vedení se nepředpokládá vznik otřesů.  

- V tomto zařazení mohou být důlní díla vedena bez použití aktivních a pasivních 

protiotřesových prostředků. 



Tomáš Absolon: Návrh protiotřesových opatření 

 

6 

2013 

Do druhého stupně nebezpečí otřesů se zařazují: důlní díla, při jejichž vedení 

nelze vyloučit nebezpečí vzniku otřesů.  

- Ve druhém stupni nebezpečí otřesů mohou být vedena důlní díla jen při 

soustavném provádění průběžné prognózy. 

Do třetího stupně nebezpečí otřesů se zařazují: důlní díla, u nichž lze při jejich 

vedení předpokládat nebezpečí vzniku otřesu nebo při jejich vedení k otřesu již 

došlo.  

- V tomto stupni mohou být vedena důlní díla jen při soustavném provádění 

průběžné prognózy a používaní aktivních prostředků protiotřesového boje. 

Průběžná prognóza: je nejvyšší stupeň prognózy, nemá určit jen místa, ale také čas vzniku 

důlního otřesu. Průběžná prognóza je tedy založena na předpovědi možné doby vzniku 

důlního otřesu a neustálém sledování a vyhodnocování údajů v dané oblasti. Mezi 

podklady této prognózy patří zejména individuální pozorování, testovací vrtání a seizmické 

sledování a vyhodnocování. [6] 

- individuální pozorování lidí nacházejících se v ohrožené oblasti musí neustále 

sledovat možné příznaky otřesů či nebezpečného hromadění napětí ve sloji  

a okolních horninách. Mezi tyto příznaky patří zvýšení počtu a intenzity stropních 

nebo pilířových ran, odprýskávání hornin po obvodu důlních chodeb nebo na pilíři, 

může dojít také k místnímu ztvrdnutí pilíře. [6] 

- Vrtné testy v porubu a na porubních chodbách zjišťují, zda je vytvořena 

dostatečně široká zóna bránící vzniku otřesů. Testovací vrtání zahrnuje vrtné testy 

(o průměru 42 mm) a indikační odlehčovací vrty (průměr 115 mm a 200 mm). [6] 

- Seizmologické sledování se zabývá sledováním přirozených zemětřesení  

a dynamických (i uměle vyvolaných) jevů v horninovém masivu. Tyto jevy 

uvolňují značné množství mechanické energie s vytvořením seizmických vln, které 

se šíří i na velké vzdálenosti a podléhají zákonům lomu, odrazu a interferenci. 

Úkolem seizmologických metod je lokace ohnisek dynamických jevů, objektivní 

posouzení nebezpečí vzniku těchto jevů v prostoru a čase. [7] 

- Seizmoakustická metoda je založena na zjišťování emise impulsů, které vznikají 

při tlakovém, tahovém, smykovém i ohybovém zatěžování hornin. Při těchto 
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trvalých deformacích se uvolňuje energie, která má charakter mechanického 

vzruchu, který se šíří horninami ve formě pružného vlnění zvukové frekvence. 

Obecně je tato metoda používána pro sledování změn napjatosti masivu, 

vyvolaných ražením a dobýváním, a ke kontrole účinnosti preventivních prostředků 

protiotřesového boje. [7] 

2.4 Četnost, rozsah a situování průběžné prognózy ve standardních situacích 

Metody průběžné prognózy jsou již zmíněny v kapitole 2.1, v této kapitole bude věnována 

pozornost jejich rozsahu, četnosti a situování pro oblast porubu 22 3754. 

- Vrtné testy v porubu se budou konat před každým provozním dnem nebo při 

překročení vzdálenosti předpokládaného denního postupu (b). Tyto vrtné testy musí 

být provedeny kolmo do pilíře, o délce N (11 metrů) plus délky přepokládaného 

denního postupu (b) s roztečí 30 m (viz obr. 2). Po každém cyklu vrtání bude 

umístění vrtných testů přemístěno přibližně o 10 metrů.  

 

Obrázek č. 2: Schéma rozmístění testovacích vrtů v porubu. Zdroj [9]. 

- Vrtné testy na porubních chodbách budou prováděny 1x za týden o délce 11 metrů 

kolmo do obou boků chodby č. 22 3705 a severního boku chodby č. 22 3706. Tyto 

vrtné testy budou umístěny ve vzdálenosti cca 20 m, 50 m, 80 m a 110 m před linií 

porubní fronty.  
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Obrázek č. 3: Schéma rozmístění testovacích vrtů na porubní chodbě. Zdroj [9]. 

 

- Seizmoakustické a seizmologické sledování v době provozu porubu 22 3754 bude 

prováděno nepřetržitě s vyhodnocováním širší oblasti porubu. Vyhodnocování 

získaných geofyzikálních dat bude prováděno dle platných metodických postupů. 

V případě krátkodobé výrazné změny seizmoakustického či seizmologického 

sledování je pracovník seizmického pracoviště povinen ihned zablokovat chod 

dobývacího kombajnu a zapnout výstražný akustický signál. 

2.5 Četnost, rozsah a situování průběžné prognózy při zjištění nepříznivého 

stavu napětí v horninovém masivu 

 Nepříznivé individuální pozorování 

Zaznamená-li kterýkoliv pracovník možné příznaky nebezpečného hromadění napětí ve 

sloji nebo okolních horninách, musí být okamžitě přerušeny všechny práce a všichni 

pracovníci se musí ukrýt v sekcích porubní mechanizované výztuže nebo odejít  

z ohrožené oblasti. Zároveň musí být o tomto stavu informována inspekční služba  

a seizmické pracoviště. Práce v ohrožené oblasti mohou být obnoveny až po zklidnění 

horského masivu a po provedení vrtných testů, jejichž parametry jsou uvedeny  

v bodě 2.4. V případě nepříznivého individuálního pozorování na porubních chodbách 

budou provedeny čtyři vrtné testy, tzn. po dvou v bocích chodby o délce (N) m v místě 

nepříznivého individuálního pozorování. Tyto vrtné testy budou vrtány kolmo do boků 

porubních chodeb s roztečí dvacet metrů. Jestliže nelze stanovit úsek nepříznivého 

individuálního pozorování, budou provedeny vrtné testy dle bodu 2.4. 
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 Nepříznivé vrtné testy 

Za situace nepříznivých vrtných testů je nutné provést ověření pásma zvýšeného napětí 

dalšími vrtnými testy o délce (N+b) metrů v porubu a o délce (N) metrů na porubních 

chodbách s maximální roztečí 5 metrů na obě strany od nepříznivého vrtného testu, 

dokud nedojde k navrtání příznivých vrtných testů.  

 Ověřovací vrtné testy po otřasné odlehčovací práci 

Na základě nepříznivých vrtných testů bude ověřena účinnost otřasné odlehčovací trhací 

práce kontrolními vrtnými testy umístěnými mezi odpálené vývrty. Délka těchto vrtných 

testů bude (N+b) metrů v porubu a (N) metrů na porubních chodbách s maximální roztečí 

20 metrů. Ověřován bude úsek, ve kterém byly realizovány aktivní prostředky 

protiotřesové prevence, rozšířený o 10 metrů na obě strany. 

3. Zařazení důlních děl z hlediska nebezpečí otřesů 

Na základě legislativy [1] a výsledků regionální, lokální a průběžné prognózy je porub  

č. 22 3754 v celé své ploše zařazen do 3. stupně nebezpečí otřesů. Porubní chodby  

č. 22 3705 a č. 22 3706 jsou rovněž zařazeny do 3. stupně nebezpečí otřesů v celých svých 

délkách.  

Dle rozhodnutí Obvodního báňského úřadu ze dne 18. května 2009 o nařízení nezbytných 

opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu na dolech 

s nebezpečím důlních otřesů, patří 22. kra lokality ČSA Dolu Karviná mezi část horského 

masivu (tzv. „vyjmenovanou kru“), ve které při vedení hornické činnosti musí být 

dodržována níže stanovená opatření. 

Hornická činnost musí být vedena tak, aby ve stejné sloji nebyl dobýván více než jeden 

porub. Současně s porubem ve 3. stupni nebezpečí otřesů mohou být vedena důlní díla  

ve 2. a 3. stupni nebezpečí otřesů v jiné sloji, stejné kře, jen v půdorysné vzdálenosti větší 

než „2L“ od obrysu vyrubané plochy dobývaného porubu, ale ve stejné sloji nesmí být  

dobýván ani likvidován porub (toto se netýká výklizu dopravníků a jiné technologie 

s výjimkou plenění sekcí mechanizované výztuže). Další opatření jsou již zmíněna 

v kapitole č. 2. [8] 
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Důvodem tohoto rozhodnutí Obvodního báňského úřadu bylo zajištění zvýšení bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu na dolech s nebezpečím důlních otřesů 

v podmínkách Ostravsko – karvinského revíru při zajištění plnění požadavků vyhlášky 

Českého báňského úřadu č. 659/2004 Sb. Z rozborů důlních otřesů a ze znalostí 

geologických vlastností horského masivu a s přihlédnutím k plánovanému vedení důlních 

děl ve vztahu k dřívější hornické činnosti v nadložních slojích vyplynula nutnost 

aktualizace vyjmenovaných ker stanovených v rozhodnutí Obvodního báňského  

úřadu č. j. 3615/2003. [8] 

4. Návrh na použití prostředků protiotřesové prevence 

4.1 Aktivní prostředky protiotřesové prevence 

Aktivní protiotřesovou prevenci se podle [7] rozumí souhrn činností a opatření směřující 

k zamezení vzniku důlních otřesů. Tato prevence se rozděluje na strategické, taktické  

a operativní prostředky protiotřesového boje.  

Strategické prostředky: 

Používají se při plánování a projektování důlních děl a směřují k zamezení vzniku otřesů 

bez použití ostatních prostředků. Tedy hlavně naplánování takového postupu důlní 

činnosti, u kterého bude příznivé rozložení napětí v horském masivu.  

Taktické prostředky: 

Taktické prostředky protiotřesového boje se navrhují také při projektování a plánování 

důlních děl, ale jedná se o specifická opatření v oblastech s vyšším stupněm nebezpečí 

vzniku otřesů. Jedná se zejména o metody trhací práce v nadloží, podloží či ve sloji, 

zavlažování nadloží, podloží i sloje a metody odlehčovacích vrtů.  

Operativní prostředky: 

Jsou používány na základě nepříznivých výsledků průběžné prognózy při vedení důlních 

děl. Uplatňují se zde rozšířené metody taktických prostředků, tedy trhací práce v okolních 

horninách, ale také metody jako hydraulické rozrušování sloje nebo volba rychlosti 

postupu důlních děl.  

Teorie některých prostředků: 
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Cílem použití níže popsaných prostředků je snížení možnosti akumulace energie 

v horninách formou uměle tvořených sil, které ovlivňují fyzikálně-mechanické  

vlastnosti hornin.  

Při použití trhacích prací, jež jsou součástí taktických i operativních prostředků, dochází 

k ovlivňování nadložních i okolních hornin vlivem uměle vyvolaného otřesu. Cílem těchto 

prací je vytvořit v nadložních a okolních horninách síť trhlin, které umožní včasné 

vytváření závalu za postupujícím porubem. Často se jedná o trhací práci velkého rozsahu. 

Ovlivňování hornin zavlažováním dochází ke zvýšení vlhkosti hornin a snížení jejich 

přetvárné pevnosti a také schopnosti akumulovat přetvárnou energii. Tedy zavlažením 

horniny dochází ke změně vlastní stavby hornin a k výraznému snížení energetických 

parametrů. Hydraulické štěpení se tvoří působením vody ve vrtech pod vysokým tlakem, 

který se soustředí na malý kousek vrtu. Tento tlak způsobí vytvoření trhlin a jejich šíření. 

Odlehčovací vrtání utváří deformaci sloje do volného prostoru vrtu a tím dochází k snížení 

napětí v daném místě. [6] 

4.2 Pasivní prostředky protiotřesové prevence 

Pasivní prvky protiotřesové prevence mají za úkol vyvolat otřes v době nepřítomnosti 

osádky nebo omezit následky otřesů. Je nutné podotknout, že s důlními otřesy jsou spojeny 

další následky, jako je například uvolňování plynů a rozvíření uhelného prachu, také může 

dojít k narušení větrních cest a vytvoření nedýchatelného prostředí. Pasívní prvky 

protiotřesové prevence počítají s těmito následky a usilují o jejich minimalizaci. [6] 

K vyvolání otřesu za nepřítomnosti osádky se používá především otřasné trhací práce 

v nadloží, podloží i ve sloji. [6] 

Ke snížení následků otřesů se používají zejména tyto opatření: 

- omezení počtu pracovníku v ohrožených oblastech 

- systémy odvolání pracovníků při zjištění možného nebezpečí 

- vhodná volba výztuže a hustoty rozmístění 

- dálkové ovládání strojů 

- vhodné umístění zařízení v důlních dílech 

- ochrana a vypínání elektrických zařízení 

- vytváření bezpečnostních dutin 



Tomáš Absolon: Návrh protiotřesových opatření 

 

12 

2013 

- znepřístupnění nepotřebných důlních děl 

[1] 

4.3 Návrh aktivních prostředků protiotřesové prevence ve standardních 

situacích 

Aktivní prostředky protiotřesového boje v tomto návrhu jsou taktické a operativní. 

Strategické prostředky byly použity již při plánování a projektování hornické činnosti 

v této oblasti. 

 Bezvýlomová trhací práce velkého rozsahu v nadloží 

V nadloží porubu 22 3754 bude prováděna bezvýlomová trhací práce velkého rozsahu dle 

vrtného schématu (viz příloha č. 3). Cílem této bezvýlomové trhací práce velkého rozsahu 

je ovlivnění nadložního horninového masivu. Konkrétně vytvoření dílčích zón oslabení 

napomáhajících plynulému porušování ovlivněných částí nadložních vrstev sloje  

č. 37 a pravidelnému vývoji závalu.  

 

Obrázek č. 4: Schéma principu bezvýlomové trhací práce velkého rozsahu v předpolí porubu. Zdroj [9]. 



Tomáš Absolon: Návrh protiotřesových opatření 

 

13 

2013 

 

Obrázek č. 5: Schéma principu bezvýlomové trhací práce velkého rozsahu při opožďování závalu. Zdroj 

[9]. 

 

Jednotlivé fáze bezvýlomové trhací práce velkého rozsahu budou prováděny takovým 

způsobem, aby kolmé vrty nad porubním blokem byly odpalovány ve vzdálenosti 

přibližně 20 metrů až (L) metrů před porubní frontou.  

 Zavlažování uhelné sloje 

Uhelný pilíř porubu 22 3754 bude zavlažován vodou z požárního vodovodu pomocí 

dlouhých vrtů o průměru 42 mm vrtaných z porubních chodeb. Délky vrtů budou 

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

10 metrů. Jejich rozteč bude 10 metrů.  Zavlažovací vrty vrtané z porubu kolmo  

do pilíře budou prováděny v případě, že nedojde k zavlažení části plochy porubu 

z důvodu krátkých zavlažovacích vrtů vrtaných z porubních chodeb. Délka těchto vrtů 

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

Potřebné množství vody na zavlažení každého vrtu (Q) bylo stanoveno ze vztahu: 

)(2 BDVBMQ   [litrů] 

35000)565(10552 Q  [litrů] 

kde: 

M – průměrná mocnost sloje v zavlažovaném bloku [m], 

D – délka zavlažovacího vrtu [m], 
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B – dosah zavlažení [m], 

V – specifické množství stlačené vody [10 litrů/1m
3
 uhlí]. 

Objem vtlačené vody bude měřen průtokoměrem a bude kontrolován. 

Zavlažení uhelného pilíře musí předstihovat porubní frontu nejméně o vzdálenost (L) 

metrů, přičemž zavlažení do vzdálenosti (L0) metrů v předpolí porubní fronty nesmí 

být starší než 3 měsíce, v opačném případě musí být provedeno dovlažení stanoveným 

množstvím vody o objemu 35 000 litrů na jeden vrt. 

 

Obrázek č. 6: Schéma předstihu zavlažování před porubní frontou. Zdroj [9]. 

4.4 Návrh aktivních prostředků protiotřesové prevence při zjištění 

nepříznivého stavu napětí 

 Situace nepříznivých vrtných testů 

Za situace, kdy došlo ke zjištění nepříznivých vrtných testů, bude provedena průběžná 

prognóza dle bodu 2.5 a ve všech takto provedených vrtech bude provedená otřasná 

odlehčovací trhací práce. Dle následující tabulky bude stanovena dílčí nálož 

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

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

Tabulka č. 1: Dílčí nálož v jednotlivých vývrtech. Zdroj [9]. 

Vývrty kratší než 5 metrů nebudou nabíjeny. 

 Situace při zjištění anomální aktivity seizmoakustického a seizmologického 

sledování 

Jestliže nastane situace anomálního vývoje seizmoakustické aktivity, bude provedena 

odlehčovací otřasná trhací práce, jejíž konkrétní parametry stanoví geomechanik. 

Kontrolní vrtné testy po takto provedené otřasné odlehčovací trhací práci již nebudou 

prováděny. V případě anomálního vývoje seizmologické aktivity stanoví další postup 

geomechanik po odborné konzultaci s profesními pracovníky Green Gas DPB, a.s. 

4.5 Návrh pasivních prostředků protiotřesové prevence 

 Určení ohrožené oblasti 

Za ohroženou oblast se považuje porub č. 22 3754, porubní chodby č. 22 3705,  

č. 22 3706 a ostatní chodby do vzdálenosti (L) metrů před porubní frontou. 

 Nepřípustný souběh činností v ohrožené oblasti 

Při provádění prací, při kterých se zasahuje do horského masivu, je zakázáno provádět 

jakékoli práce, vyjma prací nezbytně nutných pro zajištění bezpečnosti. Za činnosti 

představující zásah do horského masivu se považují: 

o vyuhlovací a nakládací jízda těžního kombajnu, 

o překládání porubové výztuže, 

o plenění výztuže porubních chodeb, 

o provádění indikačních odlehčovacích vrtů nebo odlehčovacích vrtů. 
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Na porubních chodbách v ohrožené oblasti zařazených do 3. stupně nebezpečí otřesů 

při plenění výztuže je možné provádět: 

o vrtání vrtných testů na chodbě, která není pleněna, 

o údržba porubních chodeb včetně respování, 

o údržba odtěžení na porubní chodbě 22 3706, 

o doprava materiálů na porubních chodbách do bezpečné vzdálenosti 

k plenícímu vratu, 

o zajišťování pilíře či nadloží v porubu, 

o zabezpečení styku chodba – porub (pouze na porubní chodbě, která není 

pleněna), 

o vrtání do nadloží na porubních chodbách. 

V případě, že jsou výsledky průběžné prognózy vzniku otřesu nepříznivé, je zakázáno 

dále vykonávat jiné činnosti než ty, které souvisí s odstraněním tohoto stavu. 

 Omezení pohybu zaměstnanců 

Na porubních chodbách musí být minimálně ve vzdálenosti (L) metrů umístěna 

výstražná tabule s označením zákazu vstupu do ohrožené oblasti a samostatná 

telefonní linka. U této tabule musí být otevíratelná branka opatřená signalizací jejího 

otevření a zavření. Signalizace bude vyvedená na seizmické pracoviště. Vstoupit  

za tuto branku směrem do ohroženého prostoru bude možno jen na povolení operátora 

seizmického pracoviště. Evidenci všech zaměstnanců vstupujících za branku směrem 

do ohroženého prostoru provádí operátor seizmického pracoviště ve zvláštní knize 

s uvedením času vstupu, počtu vstupujících osob, důvodu vstupu a času opuštění 

ohroženého prostoru. U této branky musí být rovněž zřízená světelná signalizace 

červeným světlem, které bude svítit vždy při ovlivňování horského masivu. 

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

kombajnu nebo překládání výztuže) je v ohrožené oblasti zakázán vstup na porubní 

chodbu č. 22 3705. 

Pouze za účelem nezbytné kontroly a nezbytných prací k zajištění bezpečnosti práce  

a provozu lze povolit vstup v těžní směně do úseku porubních chodeb mezi porubem  
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a vzdálenosti (L) metrů od porubu, a to jak z porubu, tak i z porubních chodeb ze 

vzdálenosti větší než (L) metrů. V této době musí být zastaven provoz dobývacího 

kombajnu a nesmí být překládány sekce mechanizované porubní výztuže. 

Ke vstupu do úseku porubní chodby č. 22 3706 mezi porubem a vzdálenosti (L) metrů 

od porubu v době ovlivňování horského masivu a k prvnímu vstupu do porubní 

chodby č. 22 3705 a č. 22 3706 po přerušení ovlivňování horského masivu je potřebný 

souhlas inspekční služby vydaný ústně na základě vývoje seizmické aktivity  

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

Je-li vstup na porubní chodbu č. 22 3706 povolen v době ovlivňování horského 

masivu, musí být zaznamenán operátorem seizmického pracoviště čas vstupu, počet 

vstupujících osob, odůvodnění vstupu a čas opuštění předmětných úseků porubních 

chodeb. 

Na porubních chodbách a v porubu do vzdálenosti (L) metrů bude zřízena varovná 

akustická signalizace. Jestliže nastane v dané oblasti zvýšení seizmické aktivity, bude 

tato signalizace aktivována operátorem seizmického pracoviště a všichni zaměstnanci 

jsou povinni se neprodleně ukrýt v sekcích porubní mechanizované výztuže nebo 

opustit porubní chodby do vzdálenosti minimálně (L) metrů od porubní fronty. 

 Nejvyšší přípustný počet zaměstnanců 

Omezením počtů zaměstnanců v ohrožené oblasti se rozumí snížení zaměstnanců na 

nezbytný počet tak, aby byly vykonávány pouze potřebné činnosti pro plynulý  

a bezpečný provoz. Tím se docílí menšího počtu postižených osob za situace vzniku 

důlního otřesu. K tomuto posuzování nejvyššího počtu zaměstnanců je potřeba 

přistupovat individuálně vzhledem k hornickým a geomechanickým podmínkám 

oblasti, ve které je důlní dílo vedeno. 

Nejvyšší přípustný počet zaměstnanců jsem stanovil na 22 v těžební směně  

a 40 v přípravné směně. Při provádění aktivních prostředků protiotřesové prevence za 

účelem snížení nebezpečných stavů bude snížen maximální přípustný počet 

zaměstnanců v dané ohrožené oblasti na 8. Do nejvyššího přípustného počtu 

zaměstnanců se nezapočítávají technicko-hospodářští zaměstnanci vykonávající dozor 
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ani orgány vyššího dozoru (správa OKD, Green Gas DPB a.s., apod.). Střídání osádek 

čtyřsměnného provozu bude prováděno mimo ohroženou oblast takovým způsobem,  

aby nedošlo k překročení maximálního počtu zaměstnanců v ohrožené oblasti. 

Předávání prací na pracovištích se zúčastní pouze nezbytný počet zaměstnanců 

hlavních profesí. V přípravné směně musí směnový technik provést kontrolu 

stanovených pasivních protiotřesových opatření, zejména kontrolu délky úseku 

porubních chodeb před porubní frontou, jejichž únosnost je zvýšena středními 

stojkami. Dále kontrolu funkčnosti signalizačních prvků (otevření a zavření branky, 

signalizace červeným světlem, akustická signalizace zvýšení seizmické aktivity, 

blokování chodu dobývacího kombajnu). Vyuhlování nesmí být zahájeno, jestliže tato 

uvedená opatření nebudou splněna. Výsledky kontrol musí být neprodleně hlášeny na 

seizmické pracoviště. 

 Monitorování počtu a pohybu osob v ohrožené oblasti 

V současnosti je do oblastí, které jsou v 3. stupni ohrožení důlními otřesy, instalován 

systém ISI. Tento systém funguje na principu bezdrátové komunikace mezi aktivním 

prvkem umístěným v důlním svítidle a snímačem, který je umístěn v důlním díle  

a připojen k telefonnímu vedení pomocí kabelu. Každý zaměstnanec má ve svém 

osobním důlním svítidle umístěný aktivní čip, který je softwarově přiřazený k jeho 

osobě. Tento čip je kontinuálně zaznamenáván snímači umístěnými na porubních 

chodbách a informace o pohybu zaměstnance jsou telefonní linkou přenášeny do 

databáze systému. Inspekční služba má v přehledném vizualizačním softwaru možnost 

sledovat pohyb jednotlivých osob v jednotlivých směnách, kontrolovat vstupy  

a výstupy z ohrožených oblastí apod. Celý tento systém je navržen jako zařízení 

kategorie M1 a umožňuje kontinuální sledování osob i při celkovém výpadku 

elektrické energie, který může nastat např. při zvýšené koncentraci metanu v ovzduší. 

Veškerá data v tomto systému jsou zálohována a je možné kdykoliv zpětně dohledat 

informace o pohybu zaměstnanců ve sledovaném prostoru. 

 Zajištění uhelného pilíře v porubu 

S výjimkou prostoru, kde je prováděno vyuhlování dobývacím kombajnem  

(cca 20 metrů kolem kombajnu), musí být uhelný pilíř porubu trvale jištěn proti vyjetí 
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pomocí opěrných pilířových štítků, které jsou součástí porubní mechanizované 

výztuže. Pohyb zaměstnanců po stěnovém dopravníku musí být omezen pouze na 

technologicky nezbytně nutné operace, jako zajišťování stropu, opravy porubového 

dopravníku či opěrných štítků a vrtání vrtných testů. Zaměstnanci, kteří provádějí vrtné 

testy v porubu, jsou povinni zajistit si uhelný pilíř v místě jejich úkonu opěrnými štítky, 

popřípadě dřevěnými řezankami. 

 Zesílení únosnosti porubních chodeb 

Výztuž porubních chodeb č. 22 3705 a č. 22 3706 musí být v úseku minimálně (L) 

metrů před porubní frontou zesílena podélnými podvlaky podepřenými středními 

stojkami stavěnými pod oblouky výztuže s maximální vzdáleností jednoho metru. 

V úseku minimálně 30 metrů před porubní frontou musí být provedeno zesílení pomocí 

ocelových podélných podvlaků a středních IHV stojek, popř. klínových stojek, stojin 

z ocelových TH profilů s patkou a svorníkování chodby č. 22 3706 dle  

přílohy č. 4. V případě, že na těchto chodbách je počva z uhlí, musí být střední stojky 

stavěny na prahy tvrdého dřeva. 

V místech podél pásového dopravníku a přečnívající části drtiče, kde nelze střední 

stojky postavit, bude zesílení provedeno jen pomocí podélného podvlaku umístěného 

pod stropním obloukem a spojeného se stávající výztuži TH šrouby. 

 Zajištění útěkových cest 

Je zakázáno na porubních chodbách v úseku nejméně (L) metrů před porubem na 

drážce odstavovat nebo na počvu ukládat jakýkoliv materiál s výjimkou materiálu 

nezbytně nutného pro zajištění denního provozu porubu. Tento materiál musí být 

uložen a upevněn k TH výztuži a musí být zachován bezpečný průchod. 

 Signalizace nepříznivých stavů napětí 

Nastane-li situace v porubu, že bude přerušovaným akustickým signálem avizován 

nebezpečný stav seizmické aktivity, je povinností všech zaměstnanců v ohrožené 

oblasti se ukrýt do sekcí mechanizované výztuže nebo opustit porubní chodby do 

vzdálenosti minimálně (L) metrů od porubu.  
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4.6 Ostatní opatření 

Posuzování a vyhodnocování účinnosti prostředků protiotřesové prevence v porubu  

č. 22 3754 bude pravidelně s četností minimálně 1x za 14 dní projednáváno skupinou 

odborníků za účasti zástupců Dolu Karviná, OKD a. s., Green Gas, DPB, a.s. a znalců. 

 

Maximální průměrný denní postup porubu č. 22 3754 bude 3,5 metrů. Tato hodnota byla 

stanovena na základě dřívějších zkušeností pří dobývání porubu 22 3752. 

 

Musí být vedena řádná dokumentace o výsledcích vrtných testů, zavlažování a případných 

dalších protiotřesových opatřeních. Výsledky vrtných testů musí být hlášeny inspekční 

službě a na seizmické pracoviště ve stejnou směnu, ve které byly provedeny. Jestliže vrtné 

testy byly nepříznivé, musí být tento stav nahlášen ihned. 

4.7 Následky důlních otřesů 

Při splnění podmínek vzniku důlních otřesů dochází k uvolnění velkého množství energie, 

která se přenáší postupně od epicentra do širokého okolí. Vzdálenost vlivu tohoto jevu 

záleží na složení okolních hornin a množství uvolněné energie. Jestliže se v okolí epicentra 

vzniku důlního otřesu nachází pevné horniny, např. pískovcové, slepencové  

či prachovcové, v mocných vrstvách, bude se energie přenášet mnohem lépe než za 

přítomnosti hornin s menšími pevnostními parametry. Proto se tento jev neprojevuje 

stejnou měrou v prostoru. Vznikem důlních otřesů nejsou ohroženi jen zaměstnanci dolu, 

ale i lidé na povrchu a povrchové objekty. Není neobvyklé, že ve zprávách slyšíme slova 

typu „na Karvinsku se opět zachvěla zem“. V takových případech důlní otřes s největší 

pravděpodobnosti zaznamenali obyvatelé v okolí dolu. Tyto projevy lidé zaznamenávají 

jako slabé zemětřesení, tedy cinkají skleničky, „praská“ nábytek, někdy mívají pocit, že se 

jim houpe podlaha. Co se týče lidí na povrchu a povrchových objektů, není pro ně riziko 

důlního otřesu příliš velké. Může dojít k drobným zraněním, či k drobnému popraskání zdí 

v jejich domech. Riziko pro zaměstnance dolu je mnohem vyšší, ve chvíli projevu důlního 

otřesu v důlním díle jim jde o život. V důlních dílech je mnoho faktorů, které mohou 

zaměstnance při důlním otřesu zranit či zabít. Může dojít k velkému poškození či zničení 

důlních děl, ve kterých se pracovníci nacházejí, k uvolnění nebezpečných plynů, popřípadě 

i k výbuchu v kombinaci se zvířeným uhelným prachem, k zatopení důlních děl, k ohrožení 
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zdraví uvolněným materiálem, nářadím apod. Těchto faktorů je opravdu mnoho a je velmi 

obtížné se jim všem vyhnout. Níže uvádím pár fotografií, které vznikly po důlních otřesech 

v důlních dílech, a z nich je zřejmé, že následky jsou katastrofální. 

 

 

 

Obrázek č. 7: Důlní dílo po důlním otřesu. Zdroj ZBZS lokalita ČSA dolu Karviná. 
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Obrázek č. 8: Důlní dílo po důlním otřesu. Zdroj ZBZS lokalita ČSA dolu Karviná.  

Obrázek č. 9: Důlní dílo po důlním otřesu. Zdroj ZBZS lokalita ČSA dolu Karviná. 
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Závěr 

Předložená bakalářská práce se věnovala problematice v oblasti důlních otřesů, jejich 

prognóze, metod aktivních a pasivních prvků protiotřesové prevence a návrhu k použití 

těchto prvků protiotřesového boje pro dobývání porubu č. 22 3754 v lokalitě ČSA Dolu 

Karviná. Primárním cílem návrhu těchto opatření je zamezení vzniku důlního otřesu 

v daném porubu, aby nedošlo k ohrožení zdraví a života zaměstnanců a ohrožení plynulého 

provozu dobývání zmíněného porubu. Vznik důlních otřesů do značné míry ovlivňují důlně 

technické a geologické podmínky, proto je první kapitola věnována právě této 

problematice. Druhá kapitola se věnovala prognóze důlních otřesů. Zařazení důlních děl 

s nebezpečím důlních otřesů a odůvodnění tohoto zařazení je obsaženo v třetí kapitole. 

Stěžejní část bakalářské práce pojednává o metodách protiotřesové prevence a jejich 

návrhu na použití pro porub č. 22 3754 včetně všech parametrů pro aplikaci jednotlivých 

prvků. Závěr bakalářské práce je věnován demonstraci následků důlních otřesů, ke kterým 

došlo při dřívějším dobývání.  

V práci jsou navrženy i nejnovější prvky protiotřesové prevence, např. uvedení systému 

ISI, tedy systému pro neustále sledování zaměstnanců, který je zaveden nejkratší dobu ze 

všech protiotřesových opatření. V letošním roce došlo k jeho modernizaci v podobě 

nových snímačů, které jsou umístěny na porubních chodbách. Tento systém je velmi 

kladně hodnocen a je zaváděn ve všech porubech, které jsou ve třetím stupni nebezpečí 

důlních otřesů. 

Problematika  důlních otřesů a jejich následků je celosvětová. Každý důl má své specifické 

podmínky pro těžbu a používá různé prostředky protiotřesové prevence. Vědci z celého 

světa neustále zkoumají fyzikálně-mechanické vlastnosti hornin a pořád zdokonalují 

metody a přístroje seizmického sledování. Jsou pořádány celosvětové konference,  

kde si geomechanici předávají své poznatky a zkušenosti. Avšak i přes veškeré dosavadní 

znalosti a zkušenosti může dojít a často i dochází k výskytu neočekávaných důlních otřesů, 

a proto je potřeba dbát platné legislativy a dodržovat všechny bezpečnostní předpisy. 
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