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NOVÉ TYPY UZAVÍRACÍCH HRÁZÍ PŘI UZAVÍRÁNÍ 
POŽÁŘIŠŤ VE VELKÝCH PROFILECH 

 
 

Anotace : Work difficulty of building closure bulkheads increases with cross-section of a 

mining tunnel. Technologies and materials that are currently available are starting to be 

unsuitable for this. Development of new materials, which would be suitable for underground 

mining works, enables us to start assessing technological and qualitative parameters of these 

materials, including a change of current legislature. 

 

Anotace : Pracnost staveb uzavíracích hrází narůstá s velikostí profilu důlního díla. Současná 

technologie a materiál již pro tyto profily nejsou vyhovující. Vývoj nových druhů materiálů 

vhodných k použití v podzemí umožňuje zahájit ověřování jejich technologických a 

kvalitativních parametrů včetně úpravy stávyjící legislativy. 

 

V současné době je jedinou schválenou technologií s použitím rychle tuhnoucí hmoty pro 

stavbu výbuchuvzdorných uzavíracích hrází v hlubinných dolech aplikace normálně nebo 

pomalu tuhnoucí sádry s proměnlivým počátkem doby tuhnutí a určenou minimální pevností 

v tlaku dle způsobu dopravy této sádry (rmutu) do prostoru mezi dvojici opěrných peření. 

 

Legislativně je tato technologie vázána na vyhlášku ČBÚ č. 4/1994 Sb. ve znění vyhlášky 

ČBÚ č. 90/2003 Sb. ve smyslu konkretizace materiálů a konstrukčních řešení uzavíracích 

hrází, což je detailně rozvedeno v INSTRUKCI 1/2003 OKD, HBZS a.s. Ostrava. 

 

Uvedená legislativa ve znění vyhlášky ČBÚ č. 90/2003 Sb. opětovně připouští i stavbu 

klasických uzavíracích pytlových hrází (plněných jemnozrnným pískem nebo popílkem), 

které jsou tabulkově omezeny do světlého průřezu díla 14 m². 

 

Vysoké kapacity těžby a tomu odpovídající nároky na větrání důlních děl a hlavně rozměry 

strojních dobývacích komplexů při vybavování porubů již dlouhodobě vedou k používání 

velkých profilů přípravných důlních děl, řádově dosahujících 16 až 18 m².  



 

S využitím klasické technologie sádrových uzavíracích hrází při uzavírání požářišť ve velkých 

profilech nám narůstá délka protivýbuchových uzavíracích hrází ve vazbě na neúměrné 

zvyšování objemu těchto hrází s ohledem na průřezy důlních děl a tomu sekundárně 

odpovídajícím potřebám materiálu, tedy sádry.  

 

V havarijních situacích se prodlužuje doba stavby uzavíracích hrází a v návaznosti i doba 

nasazení záchranářů, potřebná pro jejich uzavření. Konkrétně to znamená dopravu většího 

množství materiálu (sádra i materiál peření), větší záseky pro stavbu peření, stavba vertikálně 

i horizontálně širšího peření a prodloužení času plnění vlastního hrázového objektu.  

Toto vše na výdušné straně v nedýchatelném prostředí, často při špatné viditelnosti, 

hraničních mikroklimatických podmínkách a s nebezpečím výbuchu plynů v požářišti. 

 
Tabulka závislosti velikosti uzavírací hráze na pevnosti užitého 
materiálu při narůstajícím profilu díla 
       
 profil 10m2 profil 14m2 profil 18m2 

δ L Q L Q L Q 
[MPa] [m] [m3] [m] [m3] [m] [m3] 
1 3,69 36,90 4,59 64,26 5,44 97,85 
2 2,61 26,09 3,25 45,43 3,84 69,18 
3 2,13 21,29 2,65 37,08 3,14 56,46 
4 1,85 18,45 2,30 32,13 2,72 48,92 
5 1,65 16,49 2,05 28,72 2,43 43,74 
6 1,51 15,13 1,88 26,35 2,23 40,12 
7 1,39 13,95 1,74 24,29 2,05 36,99 
8 1,31 13,06 1,62 22,75 1,92 34,64 
9 1,23 12,29 1,53 21,40 1,81 32,58 
10 1,17 11,66 1,45 20,31 1,72 30,92 
11 1,11 11,14 1,39 19,41 1,64 29,55 
12 1,07 10,70 1,33 18,64 1,58 28,38 
13 1,02 10,22 1,27 17,80 1,51 27,10 
14 0,99 9,85 1,23 17,16 1,45 26,13 

       
δ …pevnost materiálu v prostém tlaku   
L …délka uzavírací hráze    
Q …objem uzavírací hráze    

 
Výbuchuvzdornost hrázového objektu je dána tloušťkou hráze, jež je definovaná v § 14 

vyhlášky ČBÚ č. 4/1994 Sb. ve znění vyhlášky ČBÚ č. 90/2003 Sb.: 

(1) Výbuchuvzdorný objekt se dimenzuje na výbuchový tlak Pv =0,5 MPa. Přitom se musí 

volit tyto koeficienty bezpečnosti: 



a) k=1 pro objekt hrázových dveří určený k izolaci větrních proudů uvnitř větrní oblasti a 

pro uzavírací hráz určenou k uzavírání opuštěných důlních děl a stařin bez nebezpečí 

samovznícení uhlí, 

b) k=2 pro objekt hrázových dveří určený k izolaci jednotlivých větrních oblastí, pro 

uzavírací hráz určenou k uzavírání důlních děl a stařin s nebezpečím samovznícení 

uhlí a pro hrázový objekt, který při povolování hornické činnosti určí obvodní báňský 

úřad. 

(2) Nejmenší tloušťka hráze L v metrech se určuje podle vztahu  

 

 

tl

v kPbL
σ

...9,0 max=  

 

kde k a Pv – se určují podle odstavce 1, 

σtl       - nejmenší pevnost v tlaku použitého stavebního materiálu v MPa, 

bmax       - největší z rozměrů hrubého průřezu důlního díla (výška nebo šířka) v metrech.   

 

 

Vytvoření tohoto poměrně jednoduchého vzorce předcházela řada výpočetních 

zjednodušujících předpokladů: 

- předpokládá se kotvení hráze do záseků, 

- předpokládá se rovnoměrné zatížení hrázového tělesa v celém profilu, 

- neuvažuje se hodnota reflexního dynamického tlakového zatížení na hrázi, 

- užívá se definovaného statického zatížení hrázového tělesa hodnotou 1,0 MPa 

- do výpočtu je zahrnuta teorie desky rovnoměrně podepřené v obdélníkovém profilu, kdy 

jsou zjišťovány maximální napětí v tlaku za ohybu, 

- teorie klenby, zde se zjišťují tlaková napětí, 

- výpočetní postup je vztažen zvlášť na vertikální a horizontální zatížení vyjmutého pásu 

z hrázového tělesa – kdy výpočet vychází ze zjišťování největšího ohybového momentu, 

- jsou uvažovány opravné koeficienty, vztažené k poměru stran (výška k šířce), 

- napěťové vztahy jsou řešeny k ose hrázového objektu a neuvažují krajní zóny s výskytem 

koncentrovaných napětí. 

 



Výstup v podobě citovaného vzorce má rovněž své omezující stavy dané ohraničením 

platnosti: 

- délka hrázového objektu by měla být v rozmezí poloviny až jedné pětiny bmax, tj. 

největšího z rozměrů hrubého průřezu důlního díla (tj. výška nebo šířka) v metrech, 

- pevnost v tlaku použitého stavebního materiálu v MPa by měla být v rozmezí 3,5 až 20,2 

MPa. 

 

Skutečností je, že při použití ekonomicky nejvýhodnějšího materiálu z tuzemských zdrojů, tj. 

sádry G2 z proměnlivé kvality kobeřického ložiska, můžeme počítat s garantovanou pevností 

v tlaku 2,0 MPa. 

 

Při shrnutí výše uvedeného je nutno konstatovat, že se z hlediska pevnosti sádry pohybujeme 

v mezních hodnotách daného výpočetního vzorce pro tloušťku hrázového objektu a při 

uzavírání požářišť ve velkých profilech se rovněž blížíme hraničním hodnotám délky 

hrázového objektu s ohledem na vymezení bmax, tj. - největšího z rozměrů hrubého průřezu 

důlního díla (výška nebo šířka) v metrech. 

 

Rychlý rozvoj materiálů, které se v současnosti uplatňují především v technologiích injektáží, 

izolací a vyplňování prostor nadvýkonů, nabízí uplatnění při stavbě výbuchuvzdorných hrází 

při uzavírání požářišť ve velkých profilech, přičemž se nabízí využití odlehčených a 

napěněných hmot s dostatečnou pevností v tlaku. Tímto způsobem by bylo možné snížit 

množství dopravovaného a aplikovaného materiálu při stavbě havarijních výbuchuvzdorných 

hrází.  

 

Materiály jsou v relativně krátké době tuhnutí při postupném plnění samonosné a filtrační 

peření vymezující délku hráze mohou být subtilnější odlehčené konstrukce. 

 

Z hlediska instalací zařízení hrází – především možností kotvení průlezových luten, není 

možno abnormálně zkracovat délky těchto hrází. Zároveň je třeba dbát, z hlediska konečné 

pevnosti použitého materiálu, nutnosti rozebírat hráze po uplynutí doby jejich nezbytné 

potřeby. 

 

 

 



 

Prozatím se nabízí využití tří typů materiálů: 

- rychle tuhnoucí materiály s různým stupněm napěnění na bázi polyuretanových 

pryskyřic, 

- rychle tuhnoucí hmoty na bázi hlinitanových cementů s upravenou sníženou pevností, 

- rychle tuhnoucí materiály napěňující na bázi cementu s podpěrným a těsnícím účinkem. 

K uvedeným materiálům je zapotřebí dopracovat a ověřit technologii pro vlastní přípravu, 

strojní zabezpečení dopravy a stavbu výbuchuvzdorných uzavíracích hrází při uzavírání 

požářišť. 

 

Nové materiály pro stavbu uzavíracích hrází při uzavírání požářišť je nutno schválit 

zkušebnou určenou Českým báňským úřadem. Zkušební metodika, schválená ČBÚ, zahrnuje 

zkoušku celého hrázového objektu včetně celkového zařízení hráze při zatížení dynamickým 

reflexním tlakem na hrázi o velikosti 1,0 MPa.  


