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Anotace 

V této bakalářské práci je vypracován návrh na protiotřesovou prevenci pro porub 

č. 140 704 na Dole Karviná, lokalita Lazy. Tento návrh řeší jednotlivé prvky protiotřesové 

prevence a to jak aktivní tak pasivní prvky. V první části se autor zabývá popisem 

geologického uložení DP Lazy a širším okolím, následně pak popisuje uložení a geologické 

podmínky daného porubu. Druhá část je věnována samostatnému návrhu jednotlivých prvků 

protiotřesové prevence.  

Klíčová slova: protiotřesová prevence, aktivní a pasivní prostředky protiotřesové 

prevence, TP, zavlažování 

 

Annotation 

In this bachelor thesis is a proposal to prevention anti-rockburst for coal face No. 

140704 in the Locality Lazy, Mine Karviná. This design addresses individual elements of 

prevention and anti-rockburst how active and passive elements. In the first part, the author 

deals with the description the geological surveying Lazy DP and the wider surroundings then 

describes the save and geological conditions of the coal face. The second part is devoted to a 

separate design of individual elements of the anti-rockburst prevention.   

Keywords: Anti-rockburst prevention, Active and Passive Anti-rockburst 

prevention, blasting operation, water injection 
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Úvod 

Hornická činnost je neodmyslitelně spjata s dobýváním nerostných surovin. 

V našem ostravsko-karvinském revíru jde především o černé uhlí. 

S vývojem hornictví od jeho počátku, až do dnešních dob se postupně zvětšovala 

hloubka dobývání, měnila se technologie a také bezpečnostní předpisy. Celý horský masiv 

je v rovnovážném napěťovém stavu, až do doby dokud se tento stav nezmění hornickou 

činností a to tak, že se z masivu odtěží nerostná surovina. Takto dojde k narušení masivu  

a dochází tak ke změnám napěťového stavu. Energie, která se uvolní, může mít za následek 

otřesový jev, nebo důlní otřes. 

Při otřesu dochází k porušení masivu a deformaci důlních děl, průniku horniny do 

důlních děl a také často ke škodám na majetku a újmě na zdraví. Proto, dle § 3 odst.  

1 vyhlášky ČBÚ č. 659/2004 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti 

provozu v dolech s nebezpečím otřesů jsou organizace povinny zajistit protiotřesovou 

prevenci. Tuto prevenci provádíme jednak aktivně, kde se snažíme aktivními prostředky 

zamezit vzniku otřesů, nebo pasivními prostředky, kde se naopak snažíme zamezit, nebo 

alespoň minimalizovat škody na majetku, ale i na zdraví lidí.  

Ne všechny doly jsou náchylné k otřesům, a proto podle § 73, odst. 2. Vyhlášky 

ČBÚ č. 22/1989 Sb. musí být jednotlivé doly zařazeny do skupiny s nebezpečím otřesů, 

nebo bez nebezpečí vzniku otřesů. Lokalita Lazy, dolu Karviná dříve Důl  

A. Zápotocký byl zařazen dle rozhodnutí OBÚ v Ostravě č. j. 7377/1989-515 

 Ing.MK/Mi-70 ze dne 29. 12. 1989 do skupiny dolů s nebezpečím otřesů, a proto musí být 

pro jednotlivá pracoviště zpracována protiotřesová prevence. 

Cílem této práce je navrhnout a popsat taková protiotřesová opatření, která sníží 

možnost vzniku otřesu v daném porubu. 
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1 Důlně geologická charakteristika předmětné 

oblasti 

1.1 Charakteristika hornoslezské uhelné pánve 

Uhelná pánev vrásných soustav s názvem Hornoslezká se rozprostírá na ploše  

o rozloze asi 6500 - 7000 km
2
. Značná část této pánve se nachází v Polsku, kde ji označují 

jako Górnoślaskie Zaglebie Wenglowe. Česká část pánve zabírá rozlohu cca 1550 km
2
. 

 

Hornoslezká pánev (dále HP) je tvořena svrchním karbonem, jenž je téměř zcela překryt 

mladšími formacemi [1]. 

Část území, které je součástí české části HP, se označuje společným pojmem 

OKR (Ostravsko-karvinský revír). V tomto území lze rozdělit souvrství do dvou skupin 

a to na ostravské souvrství a karvinské souvrství, kde je celkem evidováno cca  

415 uhelných slojí a lávek, ze kterých lze přibližně 141 dobývat.  V ostravském souvrství 

se jich nachází cca 86, v karvinském souvrství cca 55 [2].    

1.2 Popis ostravsko-karvinského revíru 

Z hlediska geologického se česká část HP člení na dvě základní oblasti a to: 

- Ostravsko-karvinskou část, která se dále dělí: 

 Ostravskou, Petřvaldskou  

 Karvinskou 

- Podbeskydskou část, která se dále dělí: 

 Příborskou 

 Těšínskou 

 Mořkovskou 

 Frenštatskou 

 Jablunkovskou  

(viz příloha č. 1 – mapa hornoslezské uhelné pánve) 

 

Ostravské souvrství začíná svrchní plochou Šturova mořského patra a končí u spodní 

plochy prvního slepence, až pískovce u sloje „Prokop“ [1]. Podle litostratigrafie se vrstvy 

v OKR dělí na: 
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 Karvinské souvrství 

- Vrstvy Doubravské 

- Vrstvy Sušské 

- Vrstvy Sedlové 

 Ostravské souvrství 

- Vrstvy Porubské 

- Vrstvy Jaklovecké 

- Vrstvy Hrušovské  

- Vrstvy Petřkovické 

 

Mezi karvinským a ostravským souvrstvím, respektivě mezi vrstvami Sedlovými 

a vrstvami Porubskými se nachází hiát (z lat. hiatus mezera, průzev, což znamená období, 

po které byla přerušena sedimentace [3]) [4]. 

Z hlediska těžby je v ostravském revíru zajímavé až souvrství začínající v počvě 

sloje „Fany“ a končící ve svrchní části Gaeblerova mořského patra [4]. Nad Geablerovým 

mořským patrem se nachází již zmíněná sloj „Prokop“, která je v revíru označována číslem 

„40“ (504). Sloj „Prokop“ je nezvykle vyvinutá, mocná a tím se řadí k dalším stejně dobře 

vyvinutým slojím, které byly v minulém století pojmenovány Sedlové sloje. Právě v této 

sloji se nachází porub č. 140 704. 

1.3 Vymezení dobývacího prostoru 

Lokalita Lazy má svůj dobývací prostor umístěn ve východní části ostravsko-

karvinského revíru. Dle katastrálního úřadu zasahuje do částí Orlová, Orlová – Lazy 

a Karviná Doly. Dobývací prostor (dále DP) této lokality má tvar 13-ti úhelníka s rozlohou 

606,6913 ha. V souřadnicovém systému JTSK (Křovak) jsou hranice určeny takto: 
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č. bodů Y ( m )   X ( m ) 

121a  458 079,940  1 101 616,470 

122a  457720,260  1 102 967,090 

125  457 850,000  1 104 250,000 

127  458 095,300  1 104 175,860 

128  458 850,000  1 103 955,000 

129  459 320,000  1 104 083,000 

130  459 790,000  1 104 025,000 

131  460 145,000  1 101 110,000 

132  460 912,000  1 104 180,000 

117  460 765,000  1 103 800,000 

116  460 260,000  1 102 900,000 

115  459 930,000  1 102 200,000 

114  459 746,030  1 101 542,990 

Přírodní hranice DP jsou určeny dominantními geologickými strukturami, 

zpravidla velkými tektonikami. Na západní straně dobývacího prostoru Lazy je to 

synklinální ohyb orlovské struktury, na jihu zase porucha s názvem Lazecká. Ve východní 

části prostoru je to porucha Barbora a na severu zase porucha Žofínská [5].  

1.4 Stručná charakteristika sloje č. „40“ (504) v oblasti 

porubu 140 704 

Porub s číslem 140 704 bude již druhým blokem dobývaným ve čtyřicáté sloji 

s názvem „Prokop“ a číselným označením „40“ (504) nacházející se v 7. a 8. kře. Tento 

dobývací blok je situován v jihovýchodní části DP na lokalitě Lazy.  

Tento uhelný blok je rozfárán ze základny č. 40 880 a č. 40 880-1 a to úvodní 

třídou 40 705 s celkovou délkou cca 1100 m, poté jižním směrem směřující výchozí 

prorážka č.  40 704A, rozšířenou pod č. 40 704-1. Následuje výdušná třída 40 703-1A, 

 40 703-1, 40 703. 

Tento porub bude vymezen z jižní strany již vydobytým porubem č. 140 702, 

ze severu bude další připravovaný blok porubu č. 140 706, který je prozatím v přípravné 

fázi. Na východní straně porubu stařinami vydobytého prostoru bývalým dolem Barbora  

(porub s č. 140 202) a z poslední západní strany ohraničuje porub ochranný pilíř 

centrálních jam. 



Daniel Harčarik : Návrh protiotřesové prevence 
 

Ostrava 2013 Stránka 5 
 

 Porub č. 140 704 se nachází zhruba v hloubce cca 700 – 790 m (-452 až -539 m 

k Jaderskému moři) pod povrchem. Sloj je rozdělena antiklinálou na dvě části.  Východní  

a centrální část s úklonem v rozmezí 2-10° k SV a západní část, jež je (od antiklinály až po 

ukončení porubu) s úklonem v rozmezí 2-17° k SZ.  

Západní část sloje „Prokop“ v oblasti 7. a 8. kry je tvořena uhelnou vrstvou  

o mocnosti 3,0-5,5 m. Z nadloží se ke sloji „Prokop“ přibližuje slojka „Prokůpek“ (505), 

která má uhelnou mocnost 0,5 - 1,3 m. Tyto dvě uhelné sloje se ve východní části spojují  

a vytvářejí tak uhelnou sloj o mocnosti od 5,5 - 8,1 m (spojení sloje „Prokop“  

a „Prokůpek“ viz obrázek č. 1 [4]). Mezi slojemi „504“ a „505“ se nachází proplastek, 

který je tvořen pískovcem v mocnosti místy až 6 m a s postupem na východ se mění nejen 

jeho mocnost, ale i jeho petrografické složení (zaměňuje se v prachovec).    

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1 Spojení sloje „504“ a „505“ na JV Karvinska (Horák 1993, upraveno) [4] 

Od západní části, kde se slojka „Prokůpek“ nachází ve větší vzdálenosti  

od čtyřicáté sloje, se v přímém nadloží vytvořila vrstva pískovce, který se s přibližováním 

slojky „505“ mění na prachovec. Po spojení slojí „504“ a „505“ se v nadloží spojených 

slojí nachází prachovec o mocnosti 0-6,0 m, dále jsou pak v nadloží souvrství slepenců  

a pískovců s mocností 34 - 50 m. Jako další se zde nachází vrstva prachovce s mocností 

 0,1 - 2,0 m, po níchž následuje již nadložní sloj č. „39“ (512). Mezislojová vzdálenost 

slojí č. „39“ a č. „40“ se pohybuje v rozmezí 48 až 55 metrů. 
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V podloží sloje „Prokop“ je prachovec o mocnosti od 5,5 m až do 11m. Dále jsou 

pak uloženy vrstvy pískovce s mocností 0 - 2,5 m, vrstvy prachovce a jílovce s mocností 

6,0 - 12 m, pískovec o mocnosti 0 - 3,0 m, prachovec a jílovec o mocnosti 8 - 11 m. 

Následuje další uhelná sloj s číselným označením č. 499 (viz příloha č. 3 Mapa vrtu  

č. 970/XL II)[6,7]. 

2 Zařazení DP Lazy a důlních děl v předmětné 

oblasti z hlediska nebezpečí důlních otřesů 

Dle platné vyhlášky musí být každý důl zařazen do skupiny dolů s nebezpečím 

nebo bez nebezpečí otřesů. Doly zařazené do skupiny s nebezpečím otřesů musí pak 

zařazovat i jednotlivá důlní díla. 

2.1 Zařazení dolu 

Důl A. Zápotocký později Důl Lazy, (v současné době je to lokalita Lazy, dolu 

Karviná), byl dne 29. 12. 1989 dle rozhodnutí ČBÚ v Ostravě č. j. 7377/1989-515 

Ing.MK/Mi-70 zařazen do skupiny dolů s nebezpečím otřesů (dále NO). 

2.2 Zařazení jednotlivých důlních děl 

Vyhláška ČBÚ č. 659/2004 Sb. nařizuje, aby všechna důlní díla byla zařazena 

podle § 5 odst. 1 dle lokální prognózy do 1., 2., nebo 3. stupně NO s vyjímkou těch, která 

se nacházejí v částech horského masívu bez nebezpečí otřesů. 

 Zařazení důlních děl v 1°NO 

- všechna důlní díla vedená mimo sloj 

- dlouhá důlní díla vedena ve sloji o mocnosti do 1,2 m s přibírkou 

průvodních hornin 

- důlní díla ve sloji, při jejichž vedení se nepředpokládá vznik otřesu 
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„Dle Vyhlášky ČBÚ č. 659/2004 Sb. podle § 13 smí důlní díla zařazena v tomto 

stupni NO být vedena bez použití aktivních a pasivních prostředků protiotřesové 

prevence“[8]. 

 

 Zařazení důlních děl v 2°NO 

- všechna důlní díla, při jejichž vedení nelze vyloučit nebezpečí vzniku 

otřesů 

„Dle Vyhlášky ČBÚ č. 659/2004 Sb. podle § 13 smí důlní díla zařazena v tomto 

stupni NO být vedena jen při soustavném provádění průběžné prognózy a při ověřené 

existenci ochranné zóny“ [8]. 

 

 Zařazení důlních děl v 3°NO 

- všechna důlní díla u níchž lze při jejich vedení předpokládat nebezpečí 

vzniku otřesů, nebo při jejich vedení již k otřesu došlo 

„Dle Vyhlášky ČBÚ č. 659/2004 Sb. podle § 13 smí důlní díla zařazena v tomto 

stupni NO být vedena jen při soustavném provádění průběžné prognózy a používání 

aktivních prostředků protiotřesové prevence, a to i při ověřené existenci ochranné 

zóny“[8]. 

Jednotlivá důlní díla předmětné oblasti daného porubu č. 140 704 navrhuji zařadit 

do 3°NO. Pokud ve východní části porubu nedojde k překročení pěti leté lhůty trvání 

ochranného účinku vydobyté nadložní sloje č. „39“, tak podstatnou část plochy porubu 

bude možno zařadit do nižšího stupně. 

2.3 Místa se zvýšeným nebezpečím vzniku otřesů 

Dle mapové dokumentace [6] je patrné, že nadložní sloj „39“ (512) je nad výchozí 

prorážkou vydobyta v letech 1990 – 1993 bývalým Dolem 1. Máj. Zbývající část nadložní 

sloje „39“ (512) byla vydobyta v letech 2007 – 2009 poruby 139 704 a 139 704-1. Přesný 
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rozsah, doba výrubů i situace zbytkových pilířů v nadložních slojích je patrná z mapové 

přílohy (viz. příloha č. 4). 

Výchozí prorážka porubu 140 704 (40 704A, 40 704-1) se nachází v DP Karviná 

Doly II, která byla vyražena 5 m podél stařin porubu 140 202 dobývaného dolem Barbora.  

Porub 140 704 bude provozován ve vzdálenosti 5 m od stařin porubu 140 702. 

Porubní fronta se bude pohybovat směrem od prorážky pod nevýrubem nadložní 

sloje „38“ (530) do staničení cca 950 m, tento zbytkový pilíř však není pod celou šířkou 

daného porubu, ale zejména v jeho severní části, dále se ve východní části plochy porubu 

nachází zbytkový pilíř i ve sloji č. „39“ (512), a to ve směru postupu porubní fronty  

do staničení cca 900 m. Další zbytkový pilíř v této sloji se nachází nad celou porubní 

frontu porubu č. 140 704 ve staničení cca 690 – 750 m. 

 Další rozměrný zbytkový pilíř, který se nachází v západní části porubu o šířce 

cca 120 m situovány nad celou porubní frontou, byl ponechán ve „38“ sloji. Tento uhelný 

pilíř byl však v celé ploše podrubán slojí č. „39“. 

Všechny tyto oblasti, které se nacházejí pod nevýruby, nebo ve vlivu stařin jsou 

místa, kde lze očekávat zvýšené riziko s hlediska možnosti vzniku otřesů. Proto v těchto 

místech dle zkušeností navrhuji navrtat soustavu vrtů pro bezvýlomovou trhací práci (dále 

BTP) k uvolnění napětí v masivu (podrobněji v kapitole BTPVR 4.3.1). 

Porub bude procházet i soustavou průzkumných geologických vrtů. Tyto vrty sice 

nepředstavují riziko z hlediska otřesů, ale musí být zohledněny v technologickém postupu 

práce. Vrty 5128-82, B50-82, C 98-94, C 42-92, C 38-92, C 113-95, C 97-94, C 43-92,  

C 176-06, C 37-92, C 36-92, C 112- 95, C 44-92, C 21-91, 127-88, C 104-94, D 58-89,  

C 169-02, C 88-94, 233-02 a jejich bezpečnostní pásma se budou nacházet přímo v daném 

porubu. První uvedený vrt je jediný, který nebyl řádně likvidován, jelikož byl napojen na 

degazační řád dolu Barbora [5], [6]. 
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2.4 Průměrná redukovaná pevnost průvodních hornin 

Po rozsáhlých zkouškách a letitých zkušenostech odborných pracovníků  

se ustanovila zásada, že čím je redukovaná pevnost (nadloží nebo i podloží) vyšší, tak tím 

vyšší je i jejich náchylnost k otřesům. Za mezní hodnotu redukované pevnosti byla 

stanovena hodnota 54 MPa, kde při jejím překročení lze očekávat vznik otřesů. Jeli 

hodnota v rozmezí 45 – 54 MPa nelze zcela vyloučit riziko otřesu [9].  

K výpočtu redukované pevnosti byl DPB zpracován metodický postup, který 

vychází z petrografického popisu vrstev a pevnosti jednotlivých vrstev v prostém tlaku, jež 

se provádí na lisech [9]. V dnešní době tyto výpočty pro lokalitu Lazy provádí právě Green 

Gas DPB, a. s. z výsledků geologických vrtů. 

3 Prognóza, vzniku otřesu 

Prognózou se rozumí souhrn činností, pomocí kterých stanovíme náchylnost 

daného horského masivu, nebo jeho určité části ke vzniku důlního otřesu, popř. 

otřesovému jevu. Pomocí prognózy můžeme stanovit míru nebezpečí a vhodně zvolit 

protiotřesová opatření k zamezení vzniku otřesů, nebo alespoň ke zmírnění následků 

otřesu. 

3.1 Rozdělení jednotlivých prognóz 

- Regionální prognóza 

 hodnotíme větší území z hlediska nebezpečí otřesu 

 posuzují se geologické faktory a fyzikálně-mechanické 

vlastnosti masivu 

 je podložena věděckým výzkumem 

- Lokální prognóza 

 hodnotíme konkrétní podmínky a provádíme zařazení 

jednotlivých důlních děl nebo jejich částí do °NO 
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- Průběžná prognóza 

 souhrn činností v jednotlivých důlních dílech pro vymezení 

lokalit se zvýšeným napětím 

 souhrn činností k ověření ochranných zón 

 kontrola po provedení aktivních prostředků prevence [8],[9] 

3.1.1 Průběžná prognóza pomocí vrtných testů   

Vrtné testy (dále VT) v porubu č. 140 704 se budou provádět před každým 

započatým provozním dnem, minimálně však jednou za 24 hod. Vrtné testy budou vrtány 

do uhelného pilíře a to tak, že délka vývrtu bude do vzdálenosti „N+b“ kde (b) je 

předpokládaný denní postup a (N) je ochranná zóna (konkrétní hodnoty jednotlivých 

parametrů jsou přesně uvedeny v kapitole 4.1). VT budou vrtány s maximální roztečí co  

30 m, respektivě každou 17 sekci. Abychom neověřovali napětí sloje ve stejných místech, 

tak každý následný den se vývrty přesadí o 4 sekce, tj. o cca 7 m. Tímto způsobem 

pokryjeme VT celou šířku porubu (viz obrázek č. 2). 

 

 

 

 

Obrázek č. 2 Schéma vrtných testů v porubu [9] 

V případě přerušení provozu porubu na dobu delší než 24 hodin se provedou VT 

před zahájením provozu, ne však dříve než v předchozí směně. Platnost prognózy pomocí 

VT je max. 32 hodin a to pouze o víkendech, kde porub může těžit do doby, dokud nebude 

vyčerpaný denní postup „b“ (při splnění podmínky 32 hod.), pak se musí znovu navrtat 

VT. 
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Vrtné testy na úvodní a výdušné třídě se budou provádět jednou za týden. VT na 

úvodní třídě č. 40 705 se budou realizovat do obou boků důlního díla tak, aby byly 

směřovány kolmo na osu úvodní třídy. Délky VT budou odvozeny od stanovené šířky 

ochranné zóny. V rámci jednoho cyklu se provedou, tři dvojce VT ve vzdálenostech 

cca 30, cca 60, a cca 100 m před porubní frontou (viz obrázek č. 3). 

Na výdušné třídě vyražené těsně podél stařin se VT budou vrtat jen do severního 

boku důlního díla, jelikož v jižním boku se nachází nejvýše 5 m uhelný pilířek, který dělí 

stařiny porubu č. 140 702 a výdušnou chodbu. 

V případě, že bude při vrtání VT zjištěna zvýšená vlhkost vrtné drtě, nebo vrt 

nepůjde navrtat do předepsané délky z důvodů navrtání průvodních hornin, tak se  

ve vzdálenosti 1m navrtá ověřovací vrt. Za předpokladu, že opět bude navrtána průvodní 

hornina nebo zvýšená vlhkost drtě, lze tento VT považovat za příznivý [9]. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 3 Vrtné schéma VT na úvodní třídě [9]   

3.1.2 Individuální pozorování      

Každý pracovník, který se nachází v důlním díle (dále DD), situovaných v části 

horského masivu s nebezpečím otřesů, je povinen sledovat a subjektivně zhodnotit míru 

možného nebezpečí. Při osobním pozorování pracoviště můžeme základními smysly 
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zaznamenat některé příznaky, jež můžou být prvotním projevem možnosti vzniku 

nečekané události. V případě zjištění náhlého ztvrdnutí uhelné sloje, odprýskávání 

uhelného pilíře, nebo při zvýšení intenzity a četnosti zvukových projevů, jsou zaměstnanci 

povinní ihned tento stav ohlásit nadřízenému pracovníkovi popř. inspekční službě  

(dále IS). 

Směnový technik popř. směnový předák je povinen při zjištění takovéto situace 

ihned odvolat osádku na bezpečné místo a informovat inspekční službu, popř. ověřit 

seismickou aktivitu na geofyzikálním pracovišti dané lokality, kde jsou prováděna 

příslušná měření seismické aktivity. 

Záznamy o individuálním pozorování se zapisují do pochůzkových knih na každé 

směně směnovým technikem s uvedením času a zjištěných projevů, popř. jaká byla 

provedena opatření [9].  

3.1.3 Seismologické sledování   

Předností seismologického (dále SL) sledování je především rychlé a poměrně 

přesné zjištění místa, kde došlo k akumulaci napětí a případně její následné uvolnění. 

V prostoru OKR je zřízen seismický polygon Green Gas DPB, a.s., který monitoruje nejen 

oblast OKR, ale i širší okolí. Krom toho jednotlivé doly disponují vlastní sítí seismických 

stanic, které pokrývají příslušný dobývací prostor. V DP na lokalitě Lazy je seismologická 

síť tvořena 6 stanicemi, které pokrývají celou plochu dolu. Nejbližší stanice pro porub 

č. 140 704 jsou umístěny na třídách:  

39 990-1 č. 501 SL/SM-3 

38 881 č. 541 SL/SM-3 

Př. 313b č. 531 SL/SM-3  

Seismologické přístroje zaznamenávají přírodní nebo uměle vyvolané seismické 

jevy. Tyto jevy nemusí být na pracovištích mnohdy ani zpozorovány. Při uvolnění 

potenciální energie v masivu, se masivem začnou šířit prostorové vlny (tzn. podélné  

P-vlny, střižné S-vlny), které se šíří všemi směry. V SL síti se šíření těchto vln 

zaznamenává na jednotlivých stanicích. Rozdílný čas zaznamenání těchto vln nám 

umožňuje lokalizovat místo uvolnění energie. 
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V porubu č. 140 704 se bude provádět nepřetržité SL sledování i v přilehlých 

oblastech. Jednotlivé záznamy se vyhodnotí dle platných metodických postupů. V případě, 

že dojde k anomálii ve vývoji SL sledování, tak se musí na pokyn operátora  

geofyzikálního  pracoviště vypnout el. energie, pro dobývací komplex a vydat výstražné 

znamení pro osádky nacházející se v ohrožené oblasti [9]. 

3.1.4 Seismoakustické sledování        

Seismoakustické (dále SA) sledování, kterým bude monitorován samotný porub, 

se liší od SL sledování tím, že zaznamenává akustické vlnění ve frekvenčním pásmu 70 Hz 

až 2 kHz. Toto sledování je do značné míry ovlivněno fyzikálně-chemickými vlastnostmi 

zejména uhelné sloje a anizotropií masivu. Šíření SA vlnění nazýváme SA impuls. 

V porubu č. 140 704 se bude SA sledování provádět a vyhodnocovat nepřetržitě. 

Sledování SA jevů se bude provádět zařízením zn. UGA-SA, toto zařízení analogově 

přenáší signál z dolu na povrch. Na úvodní a výdušné třídě se umístí dvě dvojice geofonů 

v uhelné sloji, plus jeden do nadloží (viz obrázek č. 4). SA impulsy se zaznamenávají 

pomocí snímačů např. typu SAC-1A, SAC-1B [9].  

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 4 Osazení porubu SA čidly [9] 
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3.2 Vznik otřesů a následky otřesů 

Hornictví postupuje s exploatací uhelných ložisek stále do větších hloubek, mění 

se technologie dobývání, ale i bezpečnostní předpisy. Před zásahem hornictví do masivu 

byl tento masiv v rovnovážném napěťovém stavu. Po zásahu, kde byl vytvořen v masivu 

prostor, se napěťový stav změnil. Tato změna se projevuje uvolněním energie, která má za 

následek otřesový jev, v horším případě důlní otřes. 

 „Příčinou důlního otřesu je náhlé vyrovnání latentního napětí v horninovém 

masívu za přeměny potenciální energie v práci“ [10]. Takto se poruší struktura horniny 

v nadloží, popřípadě podloží a dochází k tříštění hmoty. 

Otřesy se mohou projevovat náhlým nebo prudkým poklesem horniny a tím může 

dojít k zavalení, nebo poškození DD. Při většině otřesů může dojít k vymrštění počvy  

do DD. Při menších otřesových projevech se může náhlé uvolnění energie projevit pouze 

odprýskáváním či akustickými projevy. 

Hornická činnost se již provádí mnoho let a asi stejně dlouho se snažíme rozeznat 

příznaky otřesů a snažíme se jim předcházet nebo minimalizovat jejich účinky. Studiem 

důlních otřesů se ustálil názor, že podstatný vliv na vznik těchto jevů má nejen hloubka 

uložení dobývaného nerostu, ale i geologická stavba masivu, dřívější hornická činnost, 

způsoby dobývání, velikost exploatovaného ložiska a spousta dalších faktorů. 

V DP na lokalitě Lazy došlo k uvolnění energie v horském masivu již několikrát. 

V 7. kře, která je součástí porubu č. 140 704 došlo k těmto otřesům: 

  21. 10. 1999  7. kra  38 708  2,5*10
6
J 

       6. 8. 2002  7. kra  38 708  1,1*10
6
J 

26. 2. 2003  7. kra  38 708-5 2,3*10
6
J 

11. 3. 2004  7. kra  38 708-4 3,0*10
6
J 

26. 8. 2008  7. kra            139 704-1 6,0*10
5
J 

30. 9. 2008  7. kra             139 704-1 4,9*10
5
J           [11] 

Je tedy zřejmé, že v dané oblasti zejména 7. kře je horský masiv náchylný 

k důlním otřesům, proto je velice důležité a nezbytně nutné se protiotřesové prevenci v této 
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oblasti věnovat s maximální péčí, jelikož u podobných otřesu dochází zpravidla ke škodám 

již nevratným a to nejen na majetku společnosti. 

4 Návrhy protiotřesové prevence 

Jeden z prvotních úkolů při návrhu protiotřesové prevence je určení jednotlivých 

parametrů daného porubu. 

4.1 Parametry pro porub č. 140 704 

Hloubka uložení uhelné sloje v ploše porubu - 700 – 790 (-452 až -539) m 

Délka porubní fronty    - 195 m 

Směrná délka porubu    - cca 980 m 

Úklon uhelné sloje     - 2 - 17 °SZ, 2 – 10°SV 

Mocnost uhelné sloje v ploše porubu  - 3,0 – 5,5 m západní část 

         5,5 – 8,1 m východní část 

 

N - šířka ochranné zóny      - 10 m 

N0 - šířka ochranné zóny v pilíří v mezním stavu napjatosti - 17 m 

L - dosah vlivů přidatných napětí    - 113 m 

L0 - šířka pilíře v mezním stavu napjatosti   - 37 m 

Lk  - oblast vlivu přidatných napětí v okolí 

  ochranného pilíře jam      - 117 m 

          

Jednotlivé hodnoty, byly odvozeny dle metodických postupů DBP [9] 

(nomogramy viz Příloha č. 2, pro průměrnou hloubku dobývané části porubu; 737,5 m). 

4.2 Protiotřesová prevence 

Protiotřesovou prevencí se rozumí systematicky řízená práce pro včasné 

rozpoznání možnosti vzniku otřesů a veškerá možná opatření, která zamezí vzniku nebo 

zmírní následky tohoto jevu.  

Na dolech, které jsou zařazeny do skupiny dolů s nebezpečím otřesů, musí být 

zřízeno pracoviště s neustálou kontrolou a vyhodnocováním seismické aktivity dané 

oblasti. 
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Protiotřesovou prevenci lze rozdělit do dvou základních skupin na aktivní 

protiotřesové prostředky a pasivní protiotřesové prostředky. 

Aktivními prostředky jsou zejména 

- vhodné časoprostorové vedení důlních děl 

- BTP ve sloji a okolních horninách 

- zavlažování uhelné sloje 

- odlehčovací vrtání 

- volba technologie při vedení a zajišťování důlních děl [8] 

Pasivními prostředky pak jsou zejména 

- volba druhu a hustoty výztuže důlních děl 

- stabilizace oslabených části horského masivu 

- vyvolání otřesu za nepřítomnosti lidí 

- výlomová trhací práce 

- omezení počtu zaměstnanců v ohrožené oblasti 

- znepřístupnění důlních děl 

- odvolávání zaměstnanců při zjištění nebezpečí [8] 

4.3 Aktivní prostředky protiotřesové prevence 

Za aktivní prostředky protiotřesové prevence můžeme považovat všechny 

činnosti, které podstatně snižují riziko vzniku otřesů. 

4.3.1 Bezvýlomová trhací práce velkého rozsahu  

Bezvýlomová trhací práce velkého rozsahu (dále BTPVR) je zařazena jako aktivní 

prvek protiotřesová prevence. Trhací práce (dále TP) je prováděna jako bezvýlomová,  

tzn., že při provedení TP se nevytváří výtrhový kužel. Pracovním nástrojem při TP je 

tlaková vlna, která při výbuchu trhaviny způsobuje zónu trvalých deformací. Tyto 

deformace se vytváří do určité vzdálenosti od osy vývrtu, který je odstřelen. Tato metoda 

protiotřesové prevence nám uvolňuje napětí v horském masivu a tím se snižuje riziko 

důlního otřesu [9]. 



Daniel Harčarik : Návrh protiotřesové prevence 
 

Ostrava 2013 Stránka 17 
 

Trhací práce se provádějí jako TP malého a TP velkého rozsahu. Definice je 

přesně dána vyhláškou Českého báňského úřadu č. 72/1988 Sb. v platném znění,  

o používání výbušnin. 

Trhací práce malého rozsahu 

„Za TP malého rozsahu považujeme TP při otvírce, průzkumu, přípravě 

a dobývání nerostů, pokud jednotlivá nálož nepřesáhne hmotnost 50 kg a celková nálož 

v podzemí nepřesáhne 400 kg. Na povrchu se jako maximální nálož považuje 200 kg“ [12]. 

Trhací práce velkého rozsahu 

„Za TP velkého rozsahu lze považovat destrukce objektů v souvislé zástavbě 

a továrních komínů a TP, při kterých nálože přesahují hmotnosti uvedené v odstavci TP 

malého rozsahu“ [12]. 

BTP velkého rozsahu je prováděna hlavně v nadložních vrstvách dobývaných 

porubů a DD, a to jako bezvýlomová TP velkého (BTPVR) nebo malého (BTPMR) 

rozsahu. 

Naprostá většina BTPVR je realizována v průvodních horninách nadloží  

a zejména pak v efektivním nadloží dobývaných slojí. Vytváří se tak zóny porušení 

pevných nadložních vrstev a sníží se tak úroveň přidatných napětí ovlivňujících 

provozovaná důlní díla. BTPVR se provádí jednak před zahájením dobývání (pro 

usnadnění prvního závalu) a dále v předstihu před postupující porubní frontou. 

Vývrty pro TP v průvodních horninách se provádí vrtnými soupravami jako je 

např. RVS 2, RVS 3 (viz obrázek č. 5), nebo stroje Turmag. Vrtné soutyčí se skládá 

z metrových závitových tyčí s různým průměrem od 50 – 70 mm. Tyče jsou duté pro 

výplachovou tekutinu. Jako řezný nástroj se používají válivá dláta s průměry 75 mm  

a 93 mm. V jistých případech lze použit i jiné průměry. Délky vývrtu jsou v současné době 

závislé na řadě faktorů, jako je např. geometrie porubního bloku a mocnost nadloží. 
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       Obrázek č. 5 Vrtný stroj RVS – 3  

Rozteč vývrtu pro BTPVR 

Při navrhování vrtného schématu pro BTPVR je vhodné volit systém vrtů dle 

toho, zda chceme vytvořit souvislou či nesouvislou oblast porušení. Oblast vzniku 

sekundárních trhlin se dá popsat jako rotační válec, jehož osa je totožná s osou nálože  

a poloměr je dán v závislosti dosahu detonující nálože.  

Za účelem vymezení dosahu rozrušovacího účinku detonující nálože je nutno určit 

hodnotu tlakového napětí σr max.  

Výpočet dle Chanukajeva 

       
    

 
    

    

  
 
  

  
 
   

  
  

  kde Ϭr max - tlakové napětí na čele podélné rázové vlny [MPa] 

   ρ - měrná hmotnost horniny [kg.m
-3

] 

   vp - rychlost šíření podélné vlny [m.s
-1

] 

   g - gravitační zrychlení [m.s
-2

] 

   η - korekční součinitel výkonu trhaviny 

   r = 
 

  
  R - vzdálenost od osy nálože [m] 

     R0 - poloměr nálože [m]   
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Výpočet dle Duvalla 

                
  
  

  
  
  

 
  
  

 
   

kde Ϭr max - tlakové napětí na čele podélné rázové vlny [MPa] 

   ρ - měrná hmotnost horniny [kg.m
-3

] 

   vp - rychlost šíření podélné vlny [m.s
-1

] 

   D - detonační rychlost trhaviny [m.s
-1

]   

    VN - objem nálože [m
3
] 

   VV - objem nabíjené části vrtu [m
3
] 

   R - vzdálenost od osy nálože [m] 

   R0 - poloměr nálože [m]  

   α - součinitel útlumu pro karbonské horniny 0,02  

  

 

BTP dle účelů dělíme na: 

 TP před zahájením dobývání 

Při rozjezdu porubu může docházet k opožděnému vytvoření prvotního závalu, 

což se může projevovat zvýšeným statickým či dynamickým zatížením porubní výztuže. 

Může taky dojít k zvýšeným tlakům v pilíři a následně k odprýskávání uhelného pilíře do 

volného prostoru. Proto se při rozjezdu porubní fronty provádí TP v průvodních nadložních 

horninách, čímž se výrazně usnadní vytvoření prvního závalu (viz obrázek č. 6). 

 

   

 

 

  Obrázek č. 6 TP pro vytvoření prvotního závalu [9] 
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 TP při dobývání porubu 

Při samotném dobývaní porubu se dá ze znalostí průvodních nadložních hornin 

usoudit, že perioda závalu nebude dle stanovených parametrů a zával se bude opožďovat. 

Z tohoto důvodu se přistupuje k BTPVR v předpolí porubní fronty a obou třídách. Takto se 

nadložní vrstva rozruší a snadněji se tak vytvoří zával. K tomuto opatření se přistupuje 

zpravidla u velmi pevných nadložních hornin (viz obrázek č. 7). 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 7. Rozrušení nadložních velmi pevných vrstev [9] 

Pro rozrušení nadložních vrstev dle obrázku č. 7, navrhuji navrtat soustavu vývrtů 

v oblastech popsaných v kapitole 2.3. Od začátku porubu po staničení 900 m, což je oblast 

ovlivněna přídatným napětím od  nevýrubu jak „38“ tak i „39“ sloje, navrtat soustavu 

vývrtů od osy chodby do pevného nadloží sloje. První vývrty navrhuji mírně odklonit od 

porubu (cca 85° PB č. 40 705) a následující vývrty již kolmo k chodbě č. 40 705 s úklonem 

cca 25 – 30°. Na výdušné třídě budou vrty situovány na opačný bok důlního díla, 

s upravením parametrů, dle plochy daného nevýrubu v nadloží. Další soustava vývrtů bude 

ve staničení cca 750 – 690 m, pro uvolnění napětí v nadloží pod nevýrubem „39“ sloje. 

Rozteč jednotlivých vrtů by měla být max. 10 – 15 m. V obou případech by se měly 

provést i šikmé vrty pro ochranu důlních chodeb. V těsném předpolí porubu navrhuji snížit 

rozteč jednotlivých vrtů a směřovat je do části efektivního nadloží namáhaného tahovým 
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napětím a pro pokrytí zóny nad ucpávkami kolmých vrtů a s rostoucí vzdáleností  

od porubu pak rozteč jednotlivých vrtů i jejich úklon zvětšit. 

 TP při opožďování závalu  

Tato TP je založena zpravidla na principu navrtání soustavy vývrtů z dané třídy 

nad sekce v porubu a provádějí se v již rozjetých porubech, kde se zjistilo, že se v určité 

části porubu opožďuje zával. Je velmi důležité při této TP správně naprojektovat TP, 

nepřesnost v úklonu či výpočtu množství trhaviny může způsobit např. poškození 

technologického zařízení v porubech (viz obrázek č. 8). 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 8 Schéma vývrtů pro rozrušení opožděného závalu [9] 

4.3.2 Zavlažování sloje 

Zavlažování uhelné sloje je další aktivní prostředek protiototřesové prevence. 

Základním principem zavlažování je změnit fyzikálně-mechanické vlastnosti uhelné sloje 

(např. snížit pevnost) a zároveň zvýšit její vlhkost. Vlhkost sloje pak sníží prašnost a zlepší 

hygienu práce. Za dostatečně zavlaženou sloj se považuje taková, ve které se zvýší obsah 

vody nejméně o 1 %. Voda je vtlačována dlouhými vrty napříč uhelnou slojí a to z pravidla 

z obou porubních chodeb.  
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Z dlouhodobých zkušeností se v OKR ustálil systém zavlažování s výrty o roztečí 

10 m. Vývrty pro zavlažování se budou vrtat z obou porubních tříd kolmo na pilíř v takové 

délce, aby dna vrtů byla od sebe max. 10 m (viz obrázek č. 9). 

Zavlažení sloje musí být prováděno v dostatečném předstihu před porubní 

frontou, a to nejméně ve vzdálenosti „L“ (viz obrázek č. 10).  

Množství vody, jež je potřebné vtlačit do vrtu, aby byla sloj zavlažena, je 

vypočtena na průměrnou hodnotu 58,5 m
3
 stanovenou ze vztahu: 

Q = 2 * M * B * V * ( D + B )   

 M -  průměrná mocnost sloje (6 m) 

 B – dosah zavlažení (5 m) 

 V – spec. množství vtlačené vody  [10 litrů / 1 m
3
 uhlí] 

D – délka zavlažovacího vrtu (92,5 m) 

Ta část porubu, která z jakýchkoliv důvodů nebude zavlažena z porubních 

chodeb, se zavlaží pomocí vrtů z porubu o délce „N“ + týdenní postup porubní fronty. 

Zavlažování pilíře do vzdálenosti „L0“ před porubní frontou nesmí být starší než 3 měsíce. 

Před případným překročením této doby musí být předmětné vrty tohoto úseku dovlaženy 

minimálním množstvím vody v hodnotě 75 % z původního vypočteného množství. 

Množství se bude měřit průtokoměrem a hodnoty se budou zapisovat do zavlažovacího 

deníku jednotlivých zavlažovacích vrtů. 

 

 

      

 

 

Obrázek č. 9 Vrtné schéma vývrtů pro zavlažování uhelné sloje [9] 
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Obrázek č. 10 Předstih zavlažení uhelné sloje [9] 

4.3.3 OOTP při nepříznivých VT 

Dojde-li k situaci, že při provádění průběžné prognózy pomocí VT budou zjištěny 

vyšší výnosy uhelné drtě, než připouští platný metodický postup [9], tak se musí provést 

Otřasná odlehčovací trhací práce (dále OOTP). Zvýšení napětí v uhelné sloji se pozná tak, 

že při vrtání se zvýší množství uhelné drtě a zároveň se změní poměr jednotlivých frakcí 

tohoto vrtného výnosu. Dovolené množství výnosu uhelné drtě uvádí následující tabulka. 

Tabulka č. 1 [9] 
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Po navrtání vývrtu, ve kterém bude zjištěn nepříznivý stav, musí procovník 

neprodleně ohlásit tento stav nadřízenému, ten je povinen ihned zastavit práci a odvolat 

osádku do bezpečí. Oblast se zvýšeným napětím bude ověřována VT na obě strany od VT, 

jenž byl nepříznivý, a to do té doby pokud se na obě strany nepodaří navrtat příznivé VT. 

Oblast se bude testovat z roztečí 5 m VT o délce “N+b” v porubu, na úvodní a výdušné 

třídě bude tato délka pouze “N”.  

Ve všech nepříznivých a v prvních příznivých vrtech bude provedena OOTP. 

Nálož v jednotlivých vrtech bude dle tabulky č. 2. Po provedení OOTP bude oblast 

rozšířená o 10 m na obě strany znovu ověřena VT s roztečí cca 10m. 

Tabulka č. 2 [9] 

 

Pro správné posouzení výnosu vrtné drtě je zapotřebí, aby pracovník, který vrtá 

jednotlivé vývrty, vyvíjel pokud možno stejný a rovnoměrný přítlak na vrtný nástroj. Po 

odvrtání každého metru se výnos uhelné drtě z vývrtu musí změřit kalibrovanou nádobou  

a hodnotu zapsat do výkazu o vrtných testech. Při vrtání je zapotřebí sledovat nejen 

množství uhelné drtě, ale i zvukové projevy v pilíři jako jsou pilířové rány, dále svírání 

soutyčí ve vývrtu popř. vtahování tyčí do vývrtu. I tyto údaje se musí zaznamenat  

do zápisu. 

4.3.4 OOTP při nepříznivých výsledcích sledování pomocí 

 SA a SL 

Zaznamená-li fyzikální dispečink na měřicích přístrojích zvýšenou SA aktivitu, 

tak po provedení nezbytných bezpečnostních opatřeních, která jsou popsána v kapitole  

č. 4.2.3, se provede OOTP. Jednotlivé parametry OOTP stanoví geomechanik na základě 

výsledku SA sledování. 
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Zaznamená-li fyzikální dispečink anomálií ve vývoji SL aktivity, tak v tomto 

případě hlavní geomechanik stanoví opatření, které prokonzultuje s odbornými pracovníky 

Green Gas DPB, a. s.. 

4.4 Pasivní prostředky protiotřesové prevence 

Za pasivní prostředky protiotřesové prevence můžeme považovat všechny 

činnosti, pomocí kterých snížíme škody v DD po vzniku otřesu. 

4.4.1 Stanovení ohrožené oblasti 

Za ohroženou oblast v porubu č. 140 704 v sedmé dobývací kře se považuje: 

vlastní porub č. 140 704, výdušná třída č. 40 703-1A, 40 703-1, 40 703 a úvodní třída 

40 705, do vzdálenosti minimálně „L“ od postupující porubní fronty.  

Na obou porubních třídách minimálně v této vzdálenosti před porubem výše 

uvedené bude zřízeno zamezení vstupu pohyblivou brankou s viditelným a čitelným 

nápisem „Zákaz vstupu do ohrožené oblasti“. Pro vstup do této oblasti bude povinnost se 

ohlásit na IS, která bude monitorovat pohyb a počet pracovníku v této oblasti pomocí 

automatického sledování osob. 

4.4.2 Povolený počet pracovníků v ohrožené oblasti 

Ve vymezené ohrožené oblasti se nesmí zdržovat nepřiměřené množství 

pracovníků, kteří by prováděli větší počet pracovních operací, které by např. nebyly v dané 

chvíli nezbytně nutné, a tím by se soustřeďovalo velké množství zaměstnanců v oblasti, 

kde může dojít k otřesu. Proto se stanovuje maximální přípustný povolený počet 

zaměstnanců pro danou oblast a konkrétní pracovní úkoly. Tento stav nesmí být překročen. 

V případě, že dojde k situaci, kdy bude zapotřebí vstupu potřebného pracovníka a počet 

v ohrožené oblasti bude již maximální, tak musí jiný pracovník ohroženou oblast opustit. 
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V ohrožené oblasti porubu č. 140 704 navrhuji tento max. počet pracovníků: 

44 pracovníků - v ranní směně (údržba) a při provádění VT, v těchto 

směnách je zákaz zásahu do masívu.  

22 pracovníků - v ostatních směnách kdy je prováděn zásah do horského 

masívu, v těchto směnách je zakázáno provádět jiné činnosti 

jako např. doprava materiálu, VT, údržba, s vyjímkou prací, 

jež jsou nezbytně nutné pro zajištění bezpečnosti nebo 

bezpečného stavu pracoviště. 

8  pracovníků - v době kdy se budou provádět VT pro ověření oblasti se 

zvýšeným napětím a aktivní prostředky protiotřesové 

prevence za účelem odstranění nebezpečného stavu. V této 

době se nesmí provádět žádná jiná pracovní činnost. 

Do max. počtu pracovníků v daných pracovních směnách se nezapočítávají  THZ 

a pracovníci provádějící kontrolní činnost a orgány vyššího dozoru jako jsou  

např. pracovníci státní báňské správy, Green Gas DPB, a. s., správa OKD, znaleckých  

a vědeckých organizací. 

U čtyř směnných provozů se střídání směn bude provádět za vstupní brankou  

do ohrožené oblasti, a to ve vzdálenosti minimálně „L“ tzn. mimo ohroženou oblast  

od porubu. V ohrožené oblasti se mohou střídat jen profesní pracovníci, u kterých je 

střídání na pracovišti nezbytností, ale i v tomto případě nesmí být překročen max. počet 

pracovníků v ohrožené oblasti na danou směnu. 
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V příslušných směnách navrhuji tento počet pracovníků: 

Profesní zařazení pracovníků  přípravná směna těžní směna 

Stěnoví pracovníci     14   12 

Strojní údržba    5   0 

Doprava    4   2 

Protiotřesová prevence   4   0 

Vrtání     4   0 

Zámečníci    3   1 

Obsluha odtěžení    2   3 

Elektro    2   1 

Střelmistr    1   1 

Požární hlídka    1   1 

Zavlažování    2   0 

Ostatní ZBZS    2   1 

Max. počet    44   22 

4.4.3 Nepřípustný souběh pracovních činností 

V době, kdy se bude zasahovat do horského masivu je přísný zákaz provádět 

jakoukoliv pracovní činnost, krom pracovní činnosti která je nezbytně nutná k zajištění 

bezpečnosti. Za zásah do horského masivu se považuje: 

- vyuhlovací a nakládací jízda dobývacího kombajnu 

- přesouvání výztuže 

- plenění úvodní a výdušné třídy 

Při realizaci vrtných testů v porubu je zakázána jakákoliv pracovní činnost, která 

by představovala zásah do horského masivu. 

Při provádění aktivních protiotřesových opatření za účelem odstranění 

nepřípustného stavu je zákaz provádět jakoukoliv další pracovní činnost v ohrožené 

oblasti. 
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4.4.4 Sledování počtu pracovníků v ohrožené oblasti 

Na hranici ohrožené oblasti  porubu č. 140 704 budou ve vzdálenosti min. „L“ 

zřízeny otevíratelné branky se zařízením, které bude signalizovat jejich otevření. Každý 

zaměstnanec musí před vstupem za tuto branku informovat IS, která mu tento vstup povolí 

nebo zakáže na základě vývoje seismické aktivity nebo max. počtu zaměstnanců v dané 

oblasti. V místě vstupu do této oblasti musí být zřetelný nápis se zákazem vstupu 

a varovným červeným světlem, jenž bude svítit v případě, že v porubu se bude zasahovat 

do horského masivu. V ohrožené oblasti za brankou musí být též akustický varovný signál, 

který se spustí při zvýšené seismické aktivitě.  

4.4.5 Zesílení výztuže porubních chodeb 

Při exploataci daného porubu v 7. kře se bude provádět zesílení výztuže porubních 

chodeb do minimální vzdálenosti „L“ od porubní fronty pomocí rovinového tahu, jenž 

bude veden pod stropními oblouky chodbové výztuže. Tento rovinový tah bude ukotven  

do nadloží pramencovými svorníky typu IR-4/E o délce 9 m a únosnosti 420kN. Rozteč 

těchto svorníků se navrhuje v rozmezí od 0,8 – 1,5 m (dle rozteče výztuže). 

V případě zaznamenaného poklesu (deformací) TH výztuže na porubních třídách 

navrhuji v tomto místě s rozšířením o 10 m postavit dřevěné nebo hydraulické stojky 

s roztečí max. 1 m. 

4.4.6 Maximální denní postup 

Porub č. 140 704 se nachází ve vyjmenované 7. a 8. kře, tudíž proto je třeba brát 

i značný zřetel na max. denní postup při dobývání. Při překročení povoleného denního 

limitu na postup se muže značně zvýšit seismická aktivita v uhelné sloji i v nadložních 

vrstvách. Následkem pak můžou být nejen otřesové jevy. Proto s ohledem na závažnost 

této problematiky dobývání ve vyjmenovaných krách navrhuji denní postup takto: 

- od výchozí prorážky 40 704 do 30 m postupu max. 3,0 m 

- dalších 60 m postupu max. 3,5 m  

- v dalším postupu pak max. 5,0 m  
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4.5 Ostatní opatření 

Mezi ostatní opatření bych zařadil taková opatření, která napomáhají bezpečnému 

provozu jednotlivých pracovišť. Jedná se zpravidla o ochranu pracovníků před následky 

úrazu v souvislosti s otřesy. 

4.5.1 Útěkové cesty 

Na porubních třídách tohoto prorubu se musí útěkové cesty udržovat v bezpečném 

stavu, pro případ nečekané události. V ohrožené oblasti porubu se nesmí na útěkových 

cestách odstavovat materiál na dopravní drážce. Materiál uložený k výklizu nebo i materiál 

nový musí být na útěkových cestách řádně uložen a připevněn k TH výztuži. V blízkosti 

porubu smí být jen nezbytný materiál určený na spotřebu v dané směně. 

Jako jeden z bezpečnostních prvků musí být řádně označeny útěkové cesty 

v případě snížené viditelnosti, a to na TH výztuži vždy se směrem cesty útěku 

fosforujícími šipkami umístěnými co 5 m. 

4.5.2 Zajištění uhelného pilíře 

Uhelný pilíř v porubu se musí neustále zajišťovat opěrnými štítky porubové 

výztuže. V případě jízdy kombajnu se v oblasti 20 m kolem kombajnu musí štítky sklopit, 

aby nedošlo k jejích poškození. Pohyb pracovníků při jízdě kombajnu bude možný jen 

v bezpečném prostoru sekcí, a to jen těch, kteří jsou určeni pro práci při vyuhlovací jízdě. 

Při vrtání VT popř. OOTP v porubu si musí vrtná osádka řádně zkontrolovat, zdali 

je uhelný pilíř dostatečně zajištěn štítky porubové výztuže. V případě hrozícího nebezpečí 

jsou povinní si místo pro vrtání VT zajistit dřevěnou výztuží, popř. zvolit bezpečnější 

místo poblíž původně plánovaného vrtu. 
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4.5.3 Kontrola pracovišť 

Směnový předák je povinen před každou směnou zjistit a zkontrolovat stav 

pracoviště. Zjištěné závady nahlásit směnovému technikovi a odstranit tyto zjištěné 

závady, až pak bude možno zahájit pracovní činnost na dané směně.  

Směnový technik je povinen minimálně 2x za směnu zkontrolovat stav pracoviště, 

a to fyzickou kontrolou jak porubu, tak úvodní i výdušné třídy. O svých pochůzkách musí 

vést záznam s řádnou indikací důlního ovzduší. 

Vedoucí úseku je povinen alespoň 2x za týden zkontrolovat pracoviště daného 

porubu a taktéž vést o provedených kontrolách záznam v pochůzkových knihách. 

Ve stanovených intervalech musí také seznámit osádky s provozní dokumentací a ZOPO 

v rozsahu který se jednotlivých pracovníků týká. 
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Závěr 

Cílem této práce bylo navrhnout a popsat stručnou formou jednotlivá 

protiotřesová opatření, která lze využít nejen v daném porubu, ale i v ostatních dobývaných 

porubech. 

Základem je poznat charakteristiku hornoslezské uhelné pánve a seznámit se 

stručně s geologickými poměry v OKR. Tyto základní údaje nám umožní se lépe seznámit 

s geologickými poměry daného dobývacího prostoru, který v tomto případě představuje 

horský masiv s nebezpečím otřesů. Vymezení DP a následné zařazení DD do jednotlivých 

stupňů NO nám jasně určí pravidla k provádění protiotřesové prevence. 

Tato prevence se provádí jednak na základě výsledků lokální prognózy a dále na 

základě skutečností zjištěných metodami průběžné prognózy jako např. VT, pozorování 

SA a SL.  

Tato práce navrhuje protiotřesovou prevenci, která by mohla v daném porubu 

snížit riziko vzniku otřesů, popř. alespoň minimalizovat následky. Práce se zabývá hlavně 

bezpečnosti zaměstnanců nacházejících se v ohrožené oblasti, a to na základě požadavků 

platných bezpečnostních předpisů, ale také dle zkušeností získaných právě v oblasti 

provádění protiotřesové prevence. 

Každá práce zvláště pak v důlním prostředí musí být prováděna dle platných 

zákonů, předpisů, vyhlášek a nařízení, ale je na každém zaměstnanci, jak bude k práci 

přistupovat. Proto je nezbytně nutné, aby pracovníci byli proškolování a seznamování 

s událostmi, které mohou být životu nebezpečné.  
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