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Anotace 

Tato předložená bakalářská práce se zabývá vypracováním návrhu 

protiotřesové prevence pro porub 140 706 Dolu Karviná, na lokalitě Lazy. Na 

základě vyhodnocení důlně-geologické charakteristiky a geomechanických 

podmínek bylo provedeno zařazení horského masívu a důlních děl předmětné 

oblasti porubu z hlediska nebezpečí důlních otřesů. Vzhledem k tomu, že při 

vedení porubu 140 706 je nutno předpokládat možnost vzniku důlního otřesu, byl 

vypracován tento návrh protiotřesových opatření, zahrnující jak aktivní, tak  

i pasivní prostředky protiotřesové prevence. 

 

Klíčová slova: protiotřesová prognóza, důlní otřes, aktivní a pasivní 

prostředky protiotřesové prevence 

 

Annotation 

The submitted  bachelor thesis is focused on an anti-rockburst prevention 

devising for coalface 140 706 of Karvina Mine, Lazy location. Based on  evaluation 

of mining-geological characteristics and geomechanical conditions there was 

performed a placement of rock mass and gate roads of particular coal face 

location from the point of view of rock-burst danger. Due to 140 706 coal face line 

there is necessary to submit possibility of mining shake origin there was worked 

out the rock-burst action proposal including active and passive recources of 

rock-burst prevention. 

Keywords: rock-burst prediction, rock-burst, active and passive means 

anti-rockburst prevention 

 

  



Úvod 1 

1 Důlně-geologická charakteristika předmětné oblasti 2 

1.1 Charakteristika hornoslezské pánve 2 

1.2 Lokalita Lazy-dobývací prostor 2 

1.3 Geologická charakteristika sloje č. 504 - ,,40“ 7. a 8. dobývací kry 3 

1.4 Hornická situace v oblasti 7. a 8. dobývací kry 4 

2 Prognóza vzniku otřesů 5 

2.1 Charakteristika prognózy vzniku otřesů 5 

2.1.1 Zásady regionální prognózy 5 

2.1.2     Systém lokální prognózy 5 

2.1.3 Systém průběžné prognózy 6 

2.1.3.1 Vrtné testy v porubu při dobývání 6 

2.1.3.2  Vrtné testy na porubních chodbách 8 

2.1.3.3  Individuální pozorování předmětné oblasti 10 

2.1.4  Geofyzikální metoda seismoakustického sledování (SA) 10 

2.1.5 Geofyzikální metoda seismologického sledování (SL) 10 

3 Zařazení důlních děl z hlediska nebezpečí důlních otřesů, zařazení porubu č. 140 706 11 

3.1       Zařazení důlních děl do stupňů nebezpečí otřesů 11 

3.2       Zařazení přípravných důlních děl porubu č. 140 706 do stupňů nebezpečí otřesů 12 

3.3 Zařazení porubu č. 140 706 do stupňů nebezpečí otřesů 12 

3.4 Stanovení parametrů pro porub č. 140 706 13 

3.5 Rozhodnutí OBÚ Sp. zn. S 0055/2009-7-132.0/Ing.Sw/Pe 13 

4 Návrhy protiotřesové prevence 13 

4.1 Aktivní prostředky protiotřesové prevence 14 

4.1.1 Zavlažování sloje 14 

4.1.2 Bezvýlomová trhací práce v uhlí 15 

4.1.3 Bezvýlomová trhací práce v nadloží 17 

4.2      Pasivní prostředky protiotřesové prevence 20 

4.2.1     Nepřípustný souběh činností v ohrožené oblasti 20 

4.2.2 Nejvyšší přípustný počet zaměstnanců 20 



4.2.3     Signalizace na přístupových porubních chodbách 21 

4.2.4 Informační systém pro identifikaci (ISI) – monitorování počtu a pohybu osob 22 

4.2.5 Uložení materiálu 23 

4.2.6 Vypínání dobývacího komplexu 23 

4.2.7     Zesílení výztuže porubních chodeb 23 

4.2.8     Maximální denní postup porubu č. 140 706 23 

5 Příklady devastace důlních děl při důlních otřesech na Dole Karviná, lokalita Lazy 24 

Závěr 27 

Seznam použité literatury 28 

Seznam použitých obrázků 29 

Seznam příloh 29 

   



 Seznam použitých zkratek 

BTPVR bezvýlomová trhací práce velkého rozsahu 

BTPMR bezvýlomová trhací práce malého rozsahu 

ČBÚ  český báňský úřad 

DD  důlní dílo 

NO  nebezpečí otřesů 

OBÚ  obvodní báňský úřad 

OKD  ostravsko-karvinské doly 

OKR  ostravsko-karvinský revír 

OOTP otřasná odlehčovací trhací práce 

POPD plán otvírky, přípravy a dobývání 

SA  seismoakustické sledování 

SL  seismologické sledování 

SVO  samostatné větrní oddělení 

VT  vrtné testy 

ZOPO zvláštní opatření proti otřesům 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alexej Bolf: Návrh protiotřesových opatření 

 

2013 Stránka 1 
 

Úvod 

Při hlubinném dobývání ložisek dochází v horském masívu k výrazným 

změnám napěťového stavu a k deformacím, které mají značný vliv jak na okolní 

krajinu na povrchu, tak samozřejmě i na již existující nebo vedená důlní díla 

a jejich okolní oblasti. V této práci se budu zabývat možnostmi, jak předejít 

případným otřesům či rizikům s nimi spojenými. Jsou zde popsány možnosti 

provádění protiotřesové prevence, a to jak aktivními, tak i pasivními prostředky. 

Závěrem této bakalářské práce bude vypracován návrh protiotřesových opatření 

v oblasti bloku porubu č. 140 706 ve kře 7. a 8. na lokalitě Lazy, Dolu Karviná. 

 

Obrázek č. 1 Lokalita Lazy Dolu Karviná 
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1 Důlně-geologická charakteristika předmětné oblasti 

1.1 Charakteristika hornoslezské pánve 

Hornoslezská pánev se rozprostírá na ploše přibližně 7000 km2, z toho 

se zhruba 1600 km2 nachází na území České republiky. Zbývající podstatná část 

je na území Polska. Hlavní uhlonosné struktury produktivního karbonu 

v hornoslezské pánvi jsou ostravské a karvinské souvrství. Ostravské souvrství 

se dělí na 5 litostrafigrafických jednotek: petřkovické vrstvy, hrušovské svrchní 

a spodní vrstvy, porubské a jaklovecké vrstvy. Karvinské souvrství představuje 

kontinentální uhlonosnou molasu stáří střední a svrchní namur až westphal. 

Karvinské souvrství se dělí na vrstvy sedlové, spodní a svrchní sušské, 

doubravské a vyšší doubravské [1]. 

1.2 Lokalita Lazy-dobývací prostor 

Na lokalitě Lazy se nachází ložiska černého uhlí svrchního karbonského 

stáří, jež je součástí hornoslezské černouhelné pánve. Oblast, na níž je dobývací 

prostor lokality Lazy, se nachází na katastrálním území Orlová, Orlová-Lazy  

a Karviná Doly. Rozloha dobývacího prostoru měří 6,06 km2. Povrchové části 

a budovy lokality Lazy se nacházejí v Orlovské místní části Lazy. Dobývací prostor 

lokality Lazy je rozdělen do devíti dobývacích ker a ohradníku. 

Obrázek č. 2 Lokalita Lazy – dobývací prostor 
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1.3 Geologická charakteristika sloje č. 504 - ,,40“ 7. a 8. 

dobývací kry 

Sloj č. 504 – „40“ náleží statigraficky k sedlovým vrstvám karvinského 

souvrství. Hloubka sloje č. 504 („40“) v ploše určené k vydobytí porubem 

č. 140 706 je v rozmezí -705 m až -760 m pod povrchem, úklon sloje se pohybuje 

ve východní a centrální části bloku (od výchozí prorážky po antiklinálu) v rozmezí 

2 - 10° k severovýchodu a v západní části (od antiklinály do ukončení porubu) 

v rozmezí 2 - 17° k severozápadu. Porub č. 140 706 se nachází ve východní části 

dobývacího prostoru lokality Lazy a bude veden od východu k západu. Průměrná 

dobývaná mocnost sloje v předmětné oblasti bude 605 cm. 

Sloj č. 504 („40“) je v západní části  předmětné plochy tvořena jednou 

uhelnou lávkou o mocnosti 3,0 - 6,4 m a výjimečně se u počvy může vyskytnout 

proplástek prachovce o mocnosti do 0,2 m. K dané sloji se ze stropu přibližuje sloj 

č. 505 - „Prokůpek“ o mocnosti 0,5 - 1,6 m, která se se slojí č. 504 ve východní 

části spojuje. Mocnost spojené sloje východním směrem narůstá a pohybuje se 

zde od 5,2 do 7,9 m. Proplástek mezí slojemi 504 a 505 dosahuje v západní části 

mocnosti až 6 m a je tvořen pískovcem. Mocnost proplástku se východním 

směrem zmenšuje a zároveň se mění petrografické složení na prachovec. 

Přímé nadloží v západní části, kde se sloj „Prokůpek“ nachází ve větší 

vzdálenosti od sloje č. 504 („40“), tvoří pískovec, který postupně s přibližováním 

daných slojí přechází do prachovce. Nadloží spojené sloje je pak tvořeno 

prachovcem o mocnosti 1,3 - 9,7 m, souvrstvím pískovců a slepenců o mocnosti 

34 - 51 m, prachovcem o mocnosti 0,1 - 2,2 m po němž následuje nadložní sloj 

č. 512 („39“). Mezislojová vzdálenost slojí č. 40 a č. 39 se pohybuje od 43 do 57m. 

Vzdálenost mezi slojí č. 39 a č. 38 je 29 - 35 m, mezi slojí č. 38 a č. 37 cca 100 m.  

Podloží sloje č. 504 („40“) je tvořeno prachovcem o mocnosti 5,5 - 11 m, 

pískovcem o mocnosti 0 - 2,2 m, prachovcem a jílovcem o mocnosti 25 - 34 m, 

po podložní porubskou sloj č. 499 [2]. Geologická charakteristika sloje byla 

vypracována podle literatury[2]a na základě vrtného průzkumu(viz. příloha č. 2). 
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1.4 Hornická situace v oblasti 7. a 8. dobývací kry 

Porub č. 140 706 bude již třetím blokem dobývaným ve sloji č. 504 – „40“ 

v oblasti 7. a 8. dobývací kry. Porub č. 140 702 je v současné době v likvidaci 

a dobývání porubu č. 140 704 bude zahájeno v červnu letošního roku. Nadložní 

sloj č. 512 – „39“ byla dobývána (v plochách vyznačených v mapové dokumentaci) 

nad porubem v roce 2010 a severně od porubu v letech 2011- 2012. Ve vyšším 

nadloží (do 200 m) byla ještě dobývána sloj č. 530 „38“ v letech 1998 - 2001 a sloj 

č. 559 „37“ – v oblasti porubu č. 140 706 v roce 1990 - 1991. Porub bude dobýván 

dobývací metodou směrného stěnování z pole na řízený zával, s použitím 

mechanizované výztuže typu DBT 28/60, dobývacího kombajnu SL 500  

a stěnového dopravníku typu PF 6/1042. Směrná délka předmětného porubu bude 

840 m s délkou porubní fronty 190 m a dobývanou mocností 6 m. Situování 

porubu č. 140 706 a aktuální hornická situace v 7. a 8. dobývací kře sloje č. 504 

„40“ jsou zřejmé z  přílohy č. 1. 

 

 

Obrázek č. 3. Mapa předmětné oblasti daného porubu č. 140 706 
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2 Prognóza vzniku otřesů 

2.1 Charakteristika prognózy vzniku otřesů  

Hlavním úkolem prognózy vzniku důlních otřesů je především hodnocení 

ložiska z hlediska rizika či možnosti jejich vzniku. Ložisko zpravidla rozdělujeme 

na části horského masivu a stanovením, které z nich se mohou projevit jako 

nebezpečné vznikem důlních otřesů nebo naopak, které nebezpečné otřesy 

nejsou. Dále pak metody prognózy vzniku otřesů směřují ke stanovení stupně 

nebezpečí otřesů v projektovaných a vedených důlních dílech a ke správné volbě 

prostředků protiotřesové prevence. V současné době se prognóza vzniku důlních 

otřesů provádí dle Metodických postupů [3]. 

2.1.1 Zásady regionální prognózy  

Regionální prognóza se musí neustále aktualizovat, a to zejména 

v souvislosti se změnami přírodních a hornických podmínek. Podle vyhodnocení 

výsledků regionální prognózy můžeme vymezit části horského masívu jako oblasti 

bez nebezpečí důlního otřesu, ale je zde také možnost opět tuto oblast zařadit 

zpět mezi části horského masívu s hrozícím nebezpečím důlního otřesu. 

Regionální prognózu určujeme dle geologických poměrů, výsledků vyhodnocení 

fyzikálně-mechanických vlastností horského masívu, dále podle výskytu 

otřesových jevů a taktéž dle aktuálních hornických podmínek. Výsledkem 

regionální prognózy je tedy zařazení částí horského masívu (resp. jejich vymezení 

jako části bez nebezpečí otřesů) dle Metodických postupů [3] a Vyhlášky ČBÚ č. 

659/2004 Sb. [6]. 

2.1.2 Systém lokální prognózy  

Lokální prognóza se provádí v částech horského masívu, kde podle 

vyhodnocení regionální prognózy je horský masív nebo jeho část zařazena mezi 

oblasti s předpokládaným nebezpečím vzniku otřesů. Výsledkem lokální prognózy 

je zařazení důlních děl vedených v částech horského masívu s nebezpečím otřesů 

do 1. 2., nebo 3. stupně nebezpečí otřesů. Podkladem pro lokální prognózu jsou 

hlavně úložní poměry (např. mocnost a hloubka uložení sloje) a dosavadní 
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hornická činnost (např. hrany nevýrubů, ponechané pilíře, přítomnost stařin, 

vyrubání ochranné sloje) [6]. 

2.1.3 Systém průběžné prognózy 

V současné době se prognóza vzniku důlních otřesů provádí dle 

Metodických postupů [3] a dle Vyhlášky ČBÚ č. 659/2004 Sb. [6]. Tento druh 

prognózy se uplatňuje v důlních dílech v částech horského masívu, které jsou 

vymezeny jako části s nebezpečím vzniku důlních otřesů a slouží především 

k ověření existence ochranné zóny v okolí důlních děl. Dále slouží k ověření 

účinnosti prováděných aktivních prostředků prevence a rovněž k přeřazení důlních 

děl do jiných stupňů nebezpečí otřesů, než stanoví lokální prognóza. Jakým 

způsobem, se bude provádět průběžná prognóza nám určuje plán otvírky, přípravy 

a dobývání, podrobnější údaje a parametry průběžné prognózy, prostředky 

a způsob jejího využití pak upřesní technologický postup. V následujících 

podkapitolách jsou popsány prostředky průběžné prognózy, které budou navrženy 

v rámci protiotřesové prevence v porubu č. 140 706.  

2.1.3.1 Vrtné testy v porubu při dobývání 

Vrtné testy v částech porubu zařazených do 3°, popř. 2° nebezpečí otřesu 

se budou provádět před každým provozním dnem, nebo pokud byl provoz 

pracoviště přerušen na dobu delší než 24 hodin. Délka vrtů bude stanovena 

hodnotou N+b (m), kde ,,N” je šířka ochranné zóny a ,,b’’ je předpokládaný denní 

postup porubu. Rozteč vrtných testů (dale VT) bude cca 30 m (co 17 sekcí). Vrtné 

testy budou vrtány Ø 42 mm, kolmo do pilíře (viz obr. č. 3) a každý další den 

budou posunuty (přesazeny) o cca 7 m (4 sekce) tak, aby se navzájem 

nepřekrývaly. Při přerušení provozu na dobu 24 hodin a delší budou provedeny 

vrtné testy nejdříve v bezprostředně předcházející směně před opětovným najetím 

porubu č. 140 706 [4]. 

Prostředky k provedení vrtných testů (viz obrázek č. 3) 

 ruční vrtačka (např. VU3, NA-42) 

 spirálové tyče a vrtné korunky Ø 42 mm 

 kalibrovaná nádoba 
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Obrázek č. 4 Vrtné testy v porubu 

 

Na pracovištích v 1.  stupni nebezpečí otřesů se VT neprovádí denně, ale 

jejich četnost bude stanovena v technologickém postupu. Po denním postupu 

porubu (mimo části v 1. stupňi nebezpečí otřesů) se VT přesadí o takovou 

vzdálenost, aby byla postupně ověřena celá plocha porubu (viz. obrázek č. 5) [4]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obrázek č. 5 Provádění vrtných testů v porubu [4]. 
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2.1.3.2  Vrtné testy na porubních chodbách 

Testovací vrty provádět do obou boků porubních chodeb (viz obrázek č. 6), 

resp. v případě situování výdušně chodby č. 40 705-1A (40 705-1) v těsné 

blízkosti (do 5 metrů) stařin nebo jiné chodby, pouze do pilířového (severního) 

boku, a to do vzdálenosti „L“ (m) před porubní frontou (hodnota dosahu vlivu 

přídatných napětí od porubu). První vrt v porubní chodbě umístit ve vzdálenosti 

10-30 m před úrovní porubní fronty. Ve 3. stupni nebezpečí otřesů by měly být 

vrtné testy na chodbách v celém úseku délky „L“ před porubní frontou provedeny 

minimálně jednou týdně, nejlépe pravidelně ve stejném dni. V částech chodeb 

zařazených do 1. stupně nebezpečí otřesů se vrtné testy budou provádět dle 

místních podmínek, s četností stanovenou v technologickém postupu. 

V případě, že se nepodaří vrtný test navrtat do předepsané vzdálenosti 

z důvodu vlhké vrtné drtě nebo navrtání průvodní horniny, a je-li do vzdálenosti 

1 m od tohoto vrtného testu navrtán další vrtný test s příznivým výsledkem, nebo 

s opětovným zjištěním vlhké vrtné drtě, resp. průvodní horniny, můžeme takový 

vrtný test považovat za příznivý [4]. 

 

Obrázek č. 6 Rozmístění VT na porubních chodbách [4]. 
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Postup v případě nepříznivého výsledku vrtného testu 

v dlouhých důlních dílech: 

  na čelbě navrtání nových vrtných testů na obou stranách 

od nepříznivého vrtného testu v ose vějířovitě minimálně 

po jednom vrtu až do navrtání příznivého testu 

 v bocích se bude vrtat na obou stranách od nepříznivého vrtného 

testu další vrtné testy s roztečí maximálně 10 m, až do navrtání 

prvního příznivého testu 

Tímto lokalizujeme oblast zvýšeného napětí a v tomto vymezeném úseku 

využijeme některý z aktivních prostředků protiotřesové prevence k odstranění 

zvýšeného napětí. 

v porubech: 

 po navrtání nepříznivého vrtného testu, vrtat další vrtné testy 

na obě strany s roztečí max. 10 m. Navrtáním prvních příznivých 

vrtných testů (z obou stran) vymezíme oblast se zvýšeným napětím 

a pomocí aktivních prostředků protiotřesové prevence (zpravidla 

OOTP) se snažíme eliminovat tento nepříznivý stav. Je-li v porubu 

zjištěn víc než jeden úsek se zvýšeným napětím, pak je nutné 

aplikovat aktivní prostředky protiotřesové prevence v celé délce 

porubní fronty [4] 

 

Kontrola účinnosti aktivních prostředků prevence provedených po 

zjištění nepříznivého stavu napětí 

 

 odstranění zvýšeného napětí v oblastech vymezených výše (na 

chodbách i v porubu) ověříme opět vrtnými testy s roztečí max. 

30 m  
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2.1.3.3  Individuální pozorování předmětné oblasti 

Tato subjektivní metoda průběžné prognózy otřesů se uskutečňuje přímo 

v důlním pracovišti předmětné oblasti. Provádí se tak, že na důlním pracovišti se 

sledují a zaznamenávají všechny projevy chování horského masivu v okolí 

vedeného důlního díla i přístupových chodeb [5]. Jde o tyto projevy:  

 místní ztvrdnutí pilíře 

 stropní a pilířové rány 

 otřesové jevy  

V případě, že bude zpozorován otřesový jev, příznak otřesu anebo dojde-li 

k otřesu, musí být práce ihned zastaveny a osádka odvolána. Následně musí být 

ověřen napěťový stav v místě se zvýšeným přídatným napětím. V porubu 

minimálně 5 vrtnými testy a v porubních chodbách 3 dvojicemi v bocích (viz. 

2.1.3.1). V případě nepříznivých vrtných testů je nutno provést aktivní opatření 

protiotřesové prevence. 

2.1.4  Geofyzikální metoda seismoakustického sledování (SA) 

Principem metody seismoakustického sledování je registrovat 

a vyhodnocovat přirozené nebo uměle vybuzené seismoakustické impulzy. 

Seismoakustická sledování budou podle [11] prováděna seismoakustickou 

aparaturou UGA-SA a pro jejich realizaci v režimu on-line bude provedeno:  

 osazení seismoakustických snímačů (geofonů) na obou porubních 

chodbách (úvodní č. 40 707 a výdušné č. 40 705-1A, 40 705-1, 

40 705) 

 předepsané rozmístění snímačů (vzájemná vzdálenost snímačů 

na jedné chodbě max. 100 m, vzdálenost nejbližšího snímače 

od porubní fronty max. 100 m, max. vzdálenost párových snímačů sloj 

– nadloží max. 10 m). 

2.1.5 Geofyzikální metoda seismologického sledování (SL) 

Seismická aktivita je v dolech OKD sledována seismologickou sítí dolů 

a sítí stanic seismického polygonu. Podstata SL metody spočívá v průběžném 
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zaznamenávání přirozených nebo uměle vyvolaných seismických jevů, které 

vznikají při křehkém porušování větších celků horninového masivu. V předmětné 

oblasti navrhuji provádět seismologická sledování v režimu on-line seismologickou 

aparaturou UGA-SL za běžných podmínek, tzn. předávání dat pro upřesnění 

lokací do centra na Green Gas DPB, minimálně 1 x za 24 hodin. K  hodnocení SL 

aktivity využívat hlavně upřesněných informací z SL centra, přesah vymezené 

oblasti do 100 m. Vymezenou oblast porubu č. 140 706 bude tvořit úvodní třída 

č. 40 707, výchozí prorážka č. 40 706, výdušná chodba č. 40 705-1A, 40 705-1     

a linie dokopání porubu, s přesahem 100 m. 

 

3 Zařazení důlních děl z hlediska nebezpečí důlních 

otřesů, zařazení porubu č. 140 706 

Z hlediska protiotřesové prevence je velmi důležité zařazení vedených 

důlních děl do stupňů nebezpečí otřesů. Důlní díla se do stupňů nebezpečí otřesů 

zařazují již ve fázi jejich projektování na základě vyhodnocení lokální prognózy 

v částech nebo části horského masívu s nebezpečím otřesů. 

3.1 Zařazení důlních děl do stupňů nebezpečí otřesů 

Na základě lokální prognózy zařazujeme dle Vyhlášky ČBÚ č. 659/2004 

Sb. [6] důlní díla do stupňů nebezpečí otřesů dle níže uvedených kriterií:  

 1. stupeň nebezpečí otřesů: 

Mezi důlní díla v 1. stupni nebezpečí otřesů se zařazují: 

a, všechna důlní díla vedená mimo sloj 

b, všechna důlní díla vedená ve sloji o mocnosti do 1,2m s přibírkou       

průvodních hornin 

c, důlní díla ve sloji, při jejichž vedení se nepředpokládá vznik otřesu [6] 
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 2. stupeň nebezpečí otřesů: 

 Mezi důlní díla ve 2. stupni nebezpečí otřesů se zařazují důlní díla, při 

jejichž vedení nelze vyloučit nebezpečí vzniku otřesu [6]. 

 3. stupeň nebezpečí otřesů: 

Mezi důlní díla ve 3. stupni nebezpečí otřesů se zařazují důlní díla, u nichž 

lze při jejich vedení předpokládat nebezpečí vzniku otřesu nebo při jejichž vedení 

k otřesu už došlo [6]. 

3.2 Zařazení přípravných důlních děl porubu č. 140 706 

do stupňů nebezpečí otřesů 

K obražení bloku porubu č. 140 706 byla, resp. budou muset být vyražena 

tato důlní díla, která v době dobývání porubu budou zařazena do stupňů 

nebezpečí otřesů (NO) takto: 

úvodní třída č. 40 707  0 – 140 m    I˚ NO;  
 140 – 204 m   III˚ NO;  
 204 – 624 m     I˚ NO; 
 624 – 1080 m  III˚ NO; 
výchozí prorážka č. 40 706 0 – 190 m   III˚ NO; 
rozšíření výchozí prorážky č. 40 706-1 0 – 190 m   III˚ NO; 
výdušná chodba č. 40 705-1A  v celé délce   III˚ NO  
výdušná chodba č. 40 705-1 v celé délce  III˚ NO; 
 

3.3 Zařazení porubu č. 140 706 do stupňů nebezpečí 

otřesů 

Podstatné části plochy bloku porubu se nachází ve vlivu přídatných napětí 

od hran a nevýrubů v nadložních sedlových slojích č. 39, 38 a 37, nejvýchodnější 

část bloku se nachází i ve vlivu stařin porubů v identické sloji vydobytých 

na bývalém závodě Barbora Dolu Darkov, souvislý pruh v jižní části bloku se bude 

nacházet ve vlivu přídatných napětí od stařin již vydobytého porubu č. 140 704. 

Proto budou tyto části porubu zařazeny do 3. stupně nebezpečí otřesů. Naopak 

významná plocha v centrální a západní části bloku (v jeho severní polovině) 

se nachází mimo výše uvedené vlivy přídatných napětí, navíc pod souvislými 
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výruby nadložních slojí č. 38 (staršími pěti let) a č. 39 (mladšími pěti let) a bude 

proto zařazena do 1. stupně nebezpečí otřesů. 

3.4 Stanovení parametrů pro porub č. 140 706 

Při dobývání porubu ve 3. stupni nebezpečí otřesů nutno předpokládat 

možnost vzniku důlního otřesu jak ve sloji, tak i ve vyšším nadloží a stanovují 

se následující protiotřesová opatření při parametrech, které jsou určeny podle 

pracovních pravidel k Vyhlášce ČBÚ č. 659/2004 Sb. [10] pro hloubku dobývání  

760 m (H) pod povrchem a dobývanou mocnost 6 m (Wef). 

 dosah vlivu přídatných napětí „L“ = 116 [m] 

 šířka pilíře v mezním stavu napjatosti „L0“ = 38 [m] 

 šířka ochranné zóny ,,N“ = 10 [m] 

 šířka ochranné zóny v pilířích v mezním stavu napjatosti ,,N0“ = 18 [m] 

 efektivní dobývaná mocnost ,,Wef“ = 6 [m] 

Výše uvedené hodnoty jsou stanoveny z nomogramu, viz příloha č. 3. 

3.5 Rozhodnutí OBÚ Sp. zn. S 0055/2009-7-132.0/Ing.Sw/Pe 

Oblast 7. dobývací kry Dolu Karviná, lokality Lazy je dle rozhodnutí 

Obvodního báňského úřadu v Ostravě ze dne 18. května 2009, spisové značky 

S 0055/2009-7-132.0/Ing.Sw/Pe, zařazena jako část horského masívu 

(vyjmenovaná kra), kde při vedení hornické činnosti musí být dodržována 

stanovená bezpečnostní opatření - viz příloha č. 4. 

4 Návrhy protiotřesové prevence 

Pomocí protiotřesové prevence se snažíme o snížení následků 

a předcházení vzniku otřesů. K tomu využívá příslušných prostředků protiotřesové 

prevence. Navržení určitého prostředku protiotřesové prevence vyžaduje znalost 

geomechanických, geologických a hornických podmínek a vychází rovněž 

z výsledků lokální a průběžné prognózy. Podle toho, zda směřují k zamezení 
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vzniku otřesu anebo k omezení následků případného otřesu, dělíme prostředky 

protiotřesové prevence na aktivní prostředky a pasivní prostředky [7]. 

 

 Aktivní prostředky protiotřesové prevence – souhrn 

činností, směřujících ke snížení rizika vzniku otřesu [6] 

 Pasivní prostředky protiotřesové prevence – souhrn 

činností, opatření a zařízení, směřujících k omezení následků 

otřesu [6] 

4.1 Aktivní prostředky protiotřesové prevence 

Aktivní prostředky protiotřesové prevence se dále rozdělují podle toho, 

zda budou aplikovány ve sloji nebo v nadloží. Pro dobývání bloku porubu 

č. 140 706 navrhuji použít tyto aktivní prostředky protiotřesové prevence: 

ve sloji - zavlažování, bezvýlomová trhací práce v uhlí 

 v nadloží - bezvýlomová trhací práce velkého rozsahu  

     (BTPVR), bezvýlomová trhací práce malého  

     rozsahu (BTPMR) 

4.1.1 Zavlažování sloje 

Účelem zavlažení sloje je zvýšení přirozené vlhkosti sloje a s tím 

související změna fyzikálně-mechanických vlastností uhlí. Tato metoda je vhodná 

také z pohledu snížení prašnosti. Zavlažení spočívá v zatlačení potřebného 

množství vody do uhelné sloje v dobývaném bloku . Za dostatečně zavlaženou sloj 

se v našich podmínkách pro tento účel považuje sloj v níž došlo ke zvýšení 

obsahu vody nejméně o 1% [7]. 

Výpočet potřebného množství vody na zavlažení každého vrtu: 

 Q = 2 x M x B x V x (D + B) [litry] [7]. 

kde: M  průměrná mocnost sloje v zavlažovaném bloku [m], 
  D  délka zavlažovacího vrtu [m], 
  B  dosah zavlažení [m], 
  V  specifické množství vtlačené vody [10 l/ 1 m3 uhlí], 

 Q = 2 x 6,05 x 5 x 10 x (90 + 5) = 57 475 (litrů) 
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Zavlažování sloje v předpolí porubu č. 140 706 navrhuji pomocí dlouhých 

vrtů z chodeb č. 40 707 a 40 705-1 resp. 40 705-1A s úklonem vrtů dle úklonu 

sloje, délky 90 m, aby byla zavlažováním postupně pokryta celá plocha porubu 

č. 140 706 zařazená ve 3˚ nebezpečí otřesů, s roztečí vrtů maximálně  

10 m, vzdálenost čel protilehlých vrtů maximálně 10 m. Části plochy porubu, které 

případně nebude možno zavlažit z chodeb č. 40 707 a 40 705-1A, 40 705-1, 

navrhuji zavlažit z porubu na délku šířky ochranné zóny ,,N“ + týdenní postup 

porubu č. 140 706. Zavlažování musí být provedeno v úseku minimálně „L“ 

(hodnota dosahu vlivu přídatných napětí od porubu) před porubem č. 140 706. 

Zavlažení pilíře do vzdálenosti šířky pilíře v mezním stavu napjatosti ,,L0“, před 

porubní frontou, nesmí být starší než 3 měsíce. Množství vtlačené vody do sloje 

se bude měřit průtokoměrem a řádně dokumentovat.  

Potřebná technologie: - vrtné stroje 

   - vrtné tyče pro vrtání dlouhých vrtů o Ø min. 42 mm 

   - prostředky k utěsnění vrtů v potřebné délce (pakry  

      potřebné délky) 

   - rozvod vody pomocí potrubí Ø 150, 100, čerpadel,  

      tlakových hadic, průtokoměry  

4.1.2 Bezvýlomová trhací práce v uhlí 

Nejčastějším případem bezvýlomové trhací práce v uhlí je otřasná 

odlehčovací trhací práce (OOTP). Ve vedených důlních dílech se jedná  

o vytvoření ochranné zóny v čelbě raženého díla nebo v pilíři dobývaného porubu, 

zvětšené o předpokládaný postup do doby provádění dalšího cyklu odlehčovací 

otřasné trhací práce. V bocích raženého díla se odlehčovací otřasná trhací práce 

provádí do hloubky ochranné zóny. Důležité je dodržovat zásadu, aby zóna 

ovlivněná otřasnou odlehčovací trhací prací byla vytvořena ještě před zahájením 

pracovní operace [7]. 

Účelem bezvýlomové trhací práce je: 

 - porušení uhelné sloje účinkem trhací práce (detonace náloží) a tím 

snížení jeho pevnosti 
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 - přeskupení napětí do větší vzdálenosti od důlního díla   

    (za ochrannou zónu) 

 - popř. uvolnění zvýšených napětí formou otřesového jevu 

Velikost jednotlivých náloží je odvozována od celkové délky vývrtů, kdy 

trhavina by měla vyplňovat cca 50 – 60 % jeho délky. Vývrty kratší než 5 metrů by 

neměly být nabíjeny. 

Tabulka č. 1. doporučené hodnoty dílčí nálože [8]. 

délka vývrtů [m] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

délka nálože [m] 3 3 4 4 5 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 

 

Otřasná odlehčovací trhací práce při ražbě přípravných důlních děl: 

- navrhuji využít v praxi osvědčený a používaný následující postup: 

Provést jeden vývrt v čelbě v ose díla o délce ,,N + b“ a minimálně 

po jednom vývrtu v každém boku kolmo k ose ražby, o délce ,,N“ 

(m), ve vzdálenosti do 5 m od vývrtů odpálených v předchozím 

odstřelu OOTP. Souvislý úsek ovlivnění boků se v žádném 

okamžiku ražby nesmí vzdálit od čelby na vzdálenost větší než  

12 m 

Otřasná odlehčovací trhací práce v porubech: 

- při OOTP prováděné jako základní aktivní prostředek prevence 

v porubech se nálože umisťují do vývrtů po vrtných testech. Nálože 

trhavin ve vývrtech po sobě následujících cyklů OOTP jsou 

umisťovány tak, aby na sebe těsně navazovaly. Nálože ve vývrtech 

v rámci jednoho odpalu by měly být odpáleny ve stejném časovém 

stupni [9] 

Budou-li v oblasti porubu č. 140 706 zjištěny oblasti zvýšeného napětí 

(nepříznivé vrtné testy) navrhuji pro likvidaci zvýšeného napětí otřasnou 
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odlehčovací trhací práci ve vývrtech po nepříznivých vrtných testech a v prvních 

příznivých vrtných testech (viz. 3.1.3.1 a 3.1.3.2) s množstvím trhaviny takovým, 

aby délka ucpávky činila maximálně 50% délky vývrtu. Po provedení otřasné 

odlehčovací trhací práce provést znovu kontrolní vrtné testy. Jestliže se v porubu 

č. 140 706 vyskytnou alespoň dva úseky, v nichž bude zjištěn výskyt zvýšeného 

napětí, provést otřasnou odlehčovací trhací práci ve vrtech s roztečí 5 m v celé 

délce porubu. 

4.1.3 Bezvýlomová trhací práce v nadloží 

Tohoto druhu trhacích prací se využívá při rozvíjení porubu od výchozích 

prorážek pod pevným a opožděně zavalujícím nadložím, při opoždění závalu 

v porubech, pro uvolnění napětí v okolí důlních děl, pilířů ponechaných ať už ve 

sloji, nebo v nadložních slojích, v ochranných pilířích jam, základen a překopů. 

Tyto bezvýlomové trhací práce můžeme rozdělit na: 

 Bezvýlomové trhací práce velkého rozsahu dále pak (BTPVR) 

 Bezvýlomové trhací práce malého rozsahu dále pak (BTPMR) 

 

Bezvýlomová trhací práce velkého rozsahu 

Cílem bezvýlomové trhací práce velkého rozsahu je: 

 Ovlivnění pevnostně-přetvárných vlastností stavebních jednotek 

horského masivu. Cílem je vytvoření vhodně situované sítě trhlin ve 

vymezené části horského masívu. Porušené horniny nejsou 

schopny kumulovat zvýšená napětí a při pozdějším vedení důlních 

děl dochází k jejich plynulejšímu porušení. Byla-li v okolí důlního 

díla vytvořena souvislá síť trhlin, představuje zároveň prostředí  

o odlišných přenosových vlastnostech, v němž dochází k utlumení  

a rozptýlení podstatné části energie uvolněné při seismickém 

jevu[4]. 

 Uvolňování napětí kumulovaného v horském masivu. Trhacími 

pracemi dochází k vyvolání větších napětí v masivu než těch, která 

jsou vyvolávána ostatními pracovními operacemi. Důležitým 
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faktorem bezvýlomových trhacích prací v průvodních horninách by 

měla být pravidelnost jejich realizace doprovázená uvolňováním byť 

i menšího množství energie. Jsou-li ovšem podmínky v masivu 

takové, aby mohl být vyvolán otřes, bude tento vyvolán v době 

nepřítomnosti zaměstnanců v oblasti vymezené bezpečnostním 

okruhem [4]. 

 Před zahájením dobývání porubu č. 140 706 a dále pak v celém 

jeho dalším průběhu bude prováděna bezvýlomová trhací práce 

velkého rozsahu v nadloží z třid č. 40 705-1A, 40 705-1 a 40 707, a 

to v etapách dle „generálního technického projektu bezvýlomové 

trhací práce velkého rozsahu“, který bude zpracován podle 

geomechanického zadání. Hlavním cílem této bezvýlomové trhací 

práce velkého rozsahu, která bude prováděna ve větším počtu 

etap, je porušení pevných hornin v nadloží předmětné sloje č. 40, 

ovlivnění (změna) jejich fyzikálně-mechanických a přetvárných 

vlastností a uvolnění napětí zejména v následujících konkrétních 

oblastech bloku porubu 140 706:  

 - ovlivnění spodní části efektivního nadloží a vytvoření zón porušení 

v předpolí porubu do vzdálenosti cca 30 m před výchozí prorážku 

odpálením náloží ve vrtech o rozteči 6 – 8 m, vrtaných z obou 

porubních chodeb přibližně kolmo k jejich ose, tak, aby se dna vrtů 

nacházela ve výšce 16 – 20 m nad 40. slojí;  

 - ovlivnění efektivního i vyššího nadloží a porušení pevných vrstev 

v nadloží 40. sloje v ploše pod nevýruby slojí č. 38 a č. 39 ve 

východní části bloku odpálením náloží ve vrtech o rozteči 10 – 15 

m, vrtaných z obou porubních chodeb přibližně kolmo k jejich ose, 

tak, aby se dna vrtů nacházela ve výšce cca 35 – 40 m nad 40. 

slojí;  

 - ovlivnění efektivního i vyššího nadloží a porušení pevných vrstev 

v nadloží 40. sloje za účelem omezení možnosti kumulace napětí 

od stařin porubu 140 704 ve východní části bloku pod nevýruby 

slojí č. 38 a č. 39 odpálením náloží v paralelních vrtech 
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(vytvářejících vertikální rovinu procházející osou této chodby) o 

vzájemné (kolmé) vzdálenosti cca 7 – 8 m, vrtaných ze tř. 40 705-

1A, tak, aby se dna vrtů nacházela ve výšce cca 35 – 40 m nad 40. 

slojí;  

 - ovlivnění efektivního i vyššího nadloží a porušení pevných vrstev 

v nadloží 40. sloje v západní části bloku v oblasti linie dokopání 

porubu odpálením náloží ve vrtech o rozteči 10 – 15 m, vrtaných 

z obou porubních chodeb přibližně kolmo k jejich ose, tak, aby se 

dna vrtů nacházela ve výšce cca 35 – 40 m nad 40. slojí;  

 - ovlivnění efektivního i vyššího nadloží a vytvoření souvislé zóny 

porušení v nadloží 40. sloje v oblasti předpokládané koncentrace 

napětí od hran a nevýrubů v nadložních slojích č. 38 a č. 39 

v předpolí linie dokopání porubu odpálením náloží ve vějířích vrtů, 

vrtaných z obou porubních chodeb přibližně kolmo k jejich ose, tak, 

aby se budoucí nálože v jednotlivých vrtech ve vějíři nacházely ve 

výšce min. 5 m a max. 40 m nad 40. slojí.  

Před zahájením dobývání porubu č. 140 706 bude prováděna 

bezvýlomová trhací práce velkého rozsahu v nadloží z tříd č. 40 705-1A a 40 707 

a to v etapách dle „generálního technického projektu bezvýlomové trhací práce 

velkého rozsahu“, který bude zpracován podle geomechanického zadání. 

Předpokladem této bezvýlomové trhací práce velkého rozsahu je ovlivnění masivu 

v nadloží sloje č. 40. 

Bezvýlomová trhací práce malého rozsahu 

Bude prováděna v případě, že dojde k opožďování závalu při provozu 

porubu č. 140 706 na mez stanovenou technologickým postupem, dle 

samostatného technologického postupu, zpracovaného na základě konkrétní 

situace. 
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4.2 Pasivní prostředky protiotřesové prevence 

Aktivní prostředky protiotřesové prevence nemusí vždy zabránit vzniku 

horského otřesu, proto jsou nedílnou součástí protiotřesové prevence pasivní 

prostředky [7]. 

Úkolem pasivních prostředků je: 

- omezit následky důlních otřesů 

- vyvolat důlní otřesy za nepřítomnosti lidí 

Před navržením pasivních prostředků jsem si vymezil ohroženou oblast. 

Za ohroženou oblast považuji porub č. 140 706, úvodní třídu č. 40 707 a výdušnou 

třídu č. 40 705-1A a 40 705-1 do vzdálenosti ,,L“ od porubní fronty. 

4.2.1 Nepřípustný souběh činností v ohrožené oblasti 

V době provádění prací se zásahem do horského masívu 

- Zákaz veškerých prací (např. doprava materiálu do porubu č. 140 706, 

nakládání a výkliz použitého materiálu, vrtání vrtných testů, údržba 

strojního zařízení a dopravní tratě) kromě prací nezbytně nutných pro 

zajištění bezpečnosti. 

Při realizaci vrtných testů: 

- Zákaz zásahu do horského masívu. 

Při realizaci VT a aktivních prostředků za účelem odstranění 

nebezpečných stavů  

-   Neprovádět žádné jiné operace. 

 

4.2.2 Nejvyšší přípustný počet zaměstnanců 

Na základě zkušeností při dobývání v podobných podmínkách v ohrožené 

oblasti navrhuji tento maximální počet zaměstnanců: 

- V době bez zásahu do horského masívu maximálně 40 zaměstnanců 

v nejsilněji obsazené směně (ranní směna - provádění údržby). 
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- V době provádění zásahu do horského masívu počet stanovuji na 

20 zaměstnanců. 

- V době provádění vrtných testů na 40 zaměstnanců. 

- Při realizaci aktivních prostředků za účelem odstranění 

nebezpečného stavu na 8 zaměstnanců. 

U čtyřsměnných provozů bude výměna osádky provedena mimo 

ohroženou oblast. Předávání práce v porubním prostoru a na chodbách 

do vzdálenosti ,,L“ před porubem se zúčastní jen nezbytný počet zaměstnanců. 

V žádném případě se nesmí při střídání zdržovat v ohrožené oblasti větší než 

nejvyšší přípustný počet zaměstnanců. 

Za dodržení nejvyššího přípustného počtu zaměstnanců v ohrožené 

oblasti zodpovídá směnový technik pracoviště. 

4.2.3 Signalizace na přístupových porubních chodbách 

Na přístupových porubních chodbách minimálně ve vzdálenosti „L“ od 

porubu č. 140 706 budou na začátku ohrožené oblasti instalovány branky osazené 

čidlem signalizujícím inspekční službě na centrálním řídícím středisku její otevření 

a výstražná tabule s vyznačením zákazu vstupu do ohrožené oblasti (zejména 

v době ovlivňování horského masívu). Ovlivněním horského masívu je myšleno 

vyuhlovací a nakládací jízda dobývacího kombajnu a překládání porubové 

výztuže. V místě branky bude instalován telefon a světelná signalizace 

s červeným světlem, ovládaná z porubu č. 140 706, která bude svítit vždy, když 

bude zásah do horského masívu. Vstup za tuto branku, směrem do ohrožené 

oblasti, bude možný pouze na základě povolení inspekční služby, které bude 

vydáno po telefonickém hovoru z místa vstupu do ohrožené oblasti (u vstupní 

branky). Při opuštění ohrožené oblasti bude opět povinností zaměstnance 

informovat inspekční službu. Tato opatření směřují zejména k dodržení 

stanoveného počtu zaměstnanců v ohrožené oblasti a k minimalizaci jejich pobytu 

na porubních chodbách. Vstupování do úseků porubních chodeb č. 40 707  

a 40 705-1, 40 705-1A mezi porubem a vzdálenosti „L“ od porubu v době 

ovlivňování horského masivu a zdržování se v nich, bude možné pouze 

v nezbytně nutných případech za účelem zajištění bezpečnosti práce a provozu,  
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a to pouze se souhlasem inspekční služby. Případný souhlas vydá inspekční 

služba ústně (telefonicky) na základě vývoje seismické aktivity v ohrožené oblasti 

porubu. 

4.2.4 Informační systém pro identifikaci (ISI) – monitorování počtu 

a pohybu osob 

Jestliže už k důlnímu otřesu dojde je důležitá informace pro vedoucího 

likvidace havárie a záchranné sbory o počtu osob nacházejících se v postižené 

oblasti. Od roku 2011 jsou na dolech OKD používány informační systémy pro 

identifikaci osob (ISI). Systém ISI je založen na RFID technologii. Aktivní prvek 

,,TAG“ vysílač, umístěný v lampě pracovníka, komunikuje s RFID čtečkou 

(snímač) na frekvenci cca 868 MHz, která je umístěna v důlních dílech. Tyto 

snímače tvoří tzv.,,virtuální brány“ mezi kterými lze on-line kontrolovat počet 

pracovníků, jejich pohyb mezi snímači. Na ohrožených třídách jsou umístěny 

snímače, které zaznamenávají pohyb v těchto důlních dílech a ukládají tyto 

informace do databáze systému. Pracovníci inspekční služby sledují v přehledném 

vizualizačním softwaru pohyb pracovníků v ohrožené oblasti, počty osob 

v jednotlivých směnách atd. Celý systém je navržen jako zařízení kategorie M1, 

což umožňuje kontinuální sledování osob i v případě překročení mezní 

koncentrace metanu nebo při celkovém výpadku dodávky elektrické energie. 

Všechna data jsou archivována a kdykoliv zpětně bude možno dohledat potřebné 

informace. Systém ISI je rozdělen do dvou částí, části důlní a části povrchové.  

V současné době je nasazen novější systém RFK-01 komunikační kabel, 

který funguje na stejném principu, akorát snímače nebudou pověšeny zvlášť, ale 

jsou součástí komunikačního kabelu. V komunikačním kabelu jsou 

zalisovány transceivery (čtečky, snímače) co cca 40 m, a tím je zajištěno 

kontinuální sledování ohrožené i ovlivněné oblasti. Výhodou oproti RFID 

technologie je snadnější manipulace a komplexnější využití. 

Na ohrožených třídách č. 40 707 a 40 705-1A, 40 705-1 navrhuji instalovat 

RFK-01 komunikační kabel v potřebné délce. 
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4.2.5 Uložení materiálu 

Na porubních chodbách č. 40 707 a 40 705-1A, 40 705-1 nebude 

ve vzdálenosti „L“ před postupující porubní frontou porubu č. 140 706 uložen 

materiál, mimo materiál nezbytný pro použití nebo výkliz v daný provozní den, 

který bude upevněn k výztuži, a mimo nezbytné technologické zařízení. Veškerý 

nepotřebný materiál musí být, v době bez zásahu do horského masívu, vyklizen 

z důvodu zachování volného průchodu osob v případě využití této trasy jako 

únikové cesty [6]. 

4.2.6 Vypínání dobývacího komplexu 

Na pracovišti bude instalováno vypínání dobývacího kombajnu 

operátorem geofyzikálního dispečinku při anomálním vývoji seismické aktivity 

a výstražná světelná signalizace, která upozorní pracovníky v ohrožené oblasti na 

tuto skutečnost. V případě spuštění této výstražně světelné signalizace se 

pracovníci v porubu a na přilehlých úvratích porubu ukryjí v ochranném prostoru 

mechanizované výztuže. Ostatní pracovníci nacházející se na přilehlých porubních 

chodbách musí ihned opustit ohroženou oblast. Zodpovědná osoba (směnový 

technik) musí provést min. 2 x týdně kontrolu funkčnosti této výstražné 

signalizace[6]. 

4.2.7 Zesílení výztuže porubních chodeb 

Při dobývání porubu č. 140 706 navrhuji zesílení výztuže porubních 

chodeb č. 40 707 a 40 705-1A, 40 705-1 do vzdálenosti min. „L“ před porubní 

frontou ukotvením do nadloží pomocí pramencových svorníků (lanových kotev) 

délky min. 9 m, o únosnosti 420 kN s roztečí 0,8 až 1,5 m. Zesílení výztuže bude 

provedeno pomocí tahu TH rovin, které budou ukotveny pomocí zmíněných 

pramencových svorníků. Instalace pramencových svorníků bude provedena dle 

samostatného projektu svorníkování, který bude součástí technologického 

postupu. 

4.2.8 Maximální denní postup porubu č. 140 706 

- do doby postoupení porubu o 30 m od výchozí prorážky č. 40 706/-1      

navrhuji denní postup porubu č. 140 706 maximálně 2,8 m 
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- do doby postoupení porubu o „L“ (m) od výchozí prorážky č. 40 706/-1 

navrhuji denní postup porubu č. 140 706 maximálně 3,5 m 

- do doby postoupení porubu do staničení  650 m na chodbě č. 40 707 

navrhuji denní postup porubu č. 140 706 maximálně 4,2 m 

- v další fázi dobývání v 7. kře navrhuji maximální denní postup 5,0 m 

Měřeno vždy středem porubu 

 

5 Příklady devastace důlních děl při důlních otřesech 

na Dole Karviná, lokalita Lazy  

Důvodem vzniku otřesů horského masívu jsou stejně jako u zemětřesení 

neustálé pohyby zemské kůry. U důlních otřesů je potřeba připočítat také vliv 

hornické činnosti, která ovlivňuje horninový masiv ražbami dlouhých důlních děl, 

dobýváním porubů, čímž dochází k pohybu, porušování horninových vrstev a tím 

porušování rovnováhy napěťo-deformačního stavu v horninovém masivu. Tím 

vznikají v horninovém masívu oblasti, v nichž dochází ke stlačení a naopak 

oblasti, kde dochází k jejich uvolnění. Stlačováním vzniká v horninách v určitých 

oblastech napětí. Při ustavičném zvyšování tlaku v horninách časem dojde k jejich 

náhlému porušení, které je doprovázeno vymrštěním horninových částí a tlakovou 

vlnou. Dojde-li k takovému porušení v blízkosti důlních chodeb, vymrští se horniny 

do profilu důlních chodeb a tím dojde k jejich zavalení, nebo devastaci důlního díla 

a jeho zařízení. Na obrázcích č. 7, č. 8, č. 9 a č. 10 jsou zaznamenány následky 

síly důlního otřesu v důlních dílech. 
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Obr. č. 7  Devastace důlního díla 

 

Obr. č. 8  Vytlačení počvy po důlním otřese 
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Obr. č. 9 Vytlačení počvy důlního díla, devastace odtěžení  

 

Obr. č. 10 Deformace důlního díla   

Navíc dochází k prudkému výronu metanu z rozdrceného uhlí 

a  v neposlední řadě jsou tyto projevy nebezpečné pro pracovníky v předmětných 

oblastech.  
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Závěr 

 

Hlavním úkolem této bakalářské práce bylo navrhnout protiotřesová 

opatření pro dobývání porubu č. 140 706 na Lokalitě Lazy, Dolu Karviná. 

Důvodem vzniku důlních otřesů mohou být zčásti neustálé pohyby zemské kůry 

(obdobně jako u zemětřesení), avšak na rozdíl od nich je hlavní příčinou důlních 

otřesů současná a zejména dřívější hornická činnost, jako například ražba důlních 

chodeb a dobývání porubů - resp. jejich negativní důsledky, kdy bohužel zůstaly 

z různých příčin (geologických, bezpečnostních, technologických a ekonomických) 

mnohé části slojí nevydobyty. To může v konečných důsledcích vést až k otřesům 

v provozovaných důlních dílech. Jelikož již v této předmětné oblasti porubu č. 

140 706 v nadložních slojích k několika důlním otřesům v minulosti došlo, bylo 

nezbytně nutné při tomto návrhu protiotřesových opatření dbát zvýšené pozornosti 

a uplatnit zde veškerá dostupná protiotřesová opatření z hlediska provádění 

aktivních a pasivních prostředků protiotřesové prevence. 

V této bakalářské práci jsem na základě uceleného přehledu dosud 

vypracovaných a v praxi používaných metod, prostředků prognózy a prevence 

vzniku otřesů, v obecnější poloze nastínil širší možnosti jejich uplatnění 

v podmínkách, v nichž je prováděna většina hornické činnosti v OKR. Dále jsem 

pak navrhl reálný soubor protiotřesových opatření pro vedení konkrétní hornické 

činnosti – dobývání porubu 140 706 na lokalitě Lazy Dolu Karviná. 
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