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ZAJIŠŤOVÁNÍ STABILITY DLOUHÝCH DŮLNÍCH DĚL 

SVORNÍKOVOU VÝZTUŽÍ A JEJICH MONITORING 

V PODMÍNKÁCH UHLONOSNÉHO KARBONU KARVINSKÉ ČÁSTI  

OSTRAVSKO-KARVINSKÉHO REVÍRU NA DOLE ČSM VE 

STONAVĚ 
 

ABSTRACT: 

This contribution is pointed on experiences obtained during the heading main gates 

No 294 225, 294 227 (seam No 648) a 300 229 (seam No 634) supported with rockbolts. 

Authors briefly describes routine procedure during selection of the site, methodology of its 

geotechnical evaluation, constructional solution (design) rockbolt support (included technical 

specification rockbolt components), and practical experience with execution rockbolt support 

and monitoring during heading and after that by longwall advancing.  

1. ÚVOD 

Úvodem lze bez nadsázky říct, že současnost a nejbližší budoucnost samostatné svorníkové 

výztuže, ve vhodných podmínkách sedimentárních hornin uhlonosného karbonu, jsou ocelové 

kotvy lepené po celé délce, doplněné v případě potřeby pramencovými kotvami. Základem 

úspěšnosti této technologie vyztužování je to, že při výrobě kotev a lepicích tmelů jsou 

používány materiály s potřebnými pevnostními charakteristikami, schopnými přenášet vysoká 

zatížení jak ve směru axiálním, tak kolmo na něj a vytvářet dostatečně tuhou vazbu mezi 

kotvou, tmelem a horninou. Nezbytným předpokladem pro realizaci je spolehlivá a výkonná 

vrtací technika umožňující rychlé a přesné navrtání vývrtů a následnou instalaci kotev. 

Všechny uvedené technické prostředky a způsoby zpevnění nadloží aplikací kotevních 

mailto:petr.dvorsky@okd.cz
mailto:ceslav.nastulczyk@okd.cz


 

systémů lepených svorníků typu AT a pramencových kotev jsou známé a finančně dostupné. 

V příspěvku nejsou znova detailně popisovány podmínky v místě třídy 294 225, resp. 

vlastního porubu 294 205, ani postup geotechnického hodnocení, což bylo předmětem 

příspěvku předneseného na semináři v roce 2007 a pozornost je soustředěna zejména 

na monitoring třídy 294 225 ve fázi její ražby, po jejím vyražení a při dobývání porubu 

294 205.  

2. PODMÍNKY V MÍSTĚ TŘÍDY 294 225 

2.1. Geologické podmínky 

Třída 294 225 (resp. porub 294 205) byla situována ve sloji  29b sp. l. sp. č. (648), ve 2. a 

kře na závodě Sever. Úsek třídy 294 225, vyztužený samostatnou svorníkovou výztuží, 

je vyznačen červeně v Příloze č. 1. 

Mocnost sloje v oblasti 2. a kry se pohybuje od 170cm do 270cm. Úklon sloje je relativně 

rovnoměrný v rozsahu od 5° do 7°, s generálním směrem k severovýchodu. Hloubka uložení 

sloje v místě třídy 294 225 se pohybovala od 920m do 960m m pod povrchem.  

Výskyt méně významných tektonických poruch doprovázejících kerné tektonické poruchy 

„A“ a „Těšínský zlom“ v ploše 2. a kry je minimální. Byl zaznamenán pouze nepravidelný 

výskyt puklinových pásem ve směru ZSZ – VJV ve stropu ražené třídy 294 225.  

Mocnosti a pevnosti v prostém tlaku jednotlivých litologických typů zastoupených 

v meziloží slojí 29b sp. l. sp. č. (648) a 29b sp. l. v. č. (649) dle profilu geologicko-

průzkumného vrtu ČSM 1044-96 jsou uvedeny v Tabulce č. 1. 

vrstva hornina 
hloubkový 

interval [m] 

mocnost 

vrstvy [m] 

průměrná pevnost 

v tlaku σtl [MPa] 

redukovaná 

pevnost v tlaku 

σDred [MPa] 

1. prachovec 138,54–137,57 0,97 73,4 34,5 

2. sz. pískovec 137,57–134,20 3,37 85,7 60,2 

3. prachovec psc. 134,20–129,00 5,20 69,6 42,0 

4. pískovec prc. 129,00–127,54 1,46 78,2 42,2 

Tabulka č. 1 

2.2. Hornické a geomechanické podmínky 

Porubem 294 205 pokračovala exploatace spodních sušských vrstev v oblasti 2. a kry 

na závodě Sever. V nadloží třídy 294 225 (resp. plochy celého porubu 294 205) 



 

byly vydobyty sloje 23 (1994, 1995-1996), 24 (1996-1997, 1999-2001), 25 (1997-1998, 

2001-2002), 26 (2002-2003) a 28 (2002-2003) ve vzdálenostech  192m, 168m, 148m, 120m 

a 46m, v mocnostech 180cm, 110cm, 180cm, 100cm a 120cm (Příloha č. 1). Působení 

přídatného napětí od hran jejich nevýrubů stanoveného v souladu s pracovními pravidly 

k vyhlášce ČBÚ v Praze č. 659/2004 Sb. bylo zohledněno při projektování samostatné 

svorníkové výztuže třídy 294 225.  

Sloj 29b sp. l. sp. č. (648) je ve smyslu § 4 Vyhlášky ČBÚ v Praze č. 659/2004 Sb. 

součástí horského masivu zařazeného „bez nebezpečí otřesů“. Plocha porubu 294 205 

byla z 90% situována v oblasti chráněné výruby ve slojích 28 (656) a 26 (678) mladšími než 

5 let.  

Chodba 294 225 a celá oblast porubu 294 205 byla situována v oblasti, 

jejíž prozkoumanost důlními díly nacházejícími se jak ve vlastní sloji 29b sp. l. sp. č. (648), 

tak v nadložních slojích, byla dobrá.  

Zkušenosti s vedením ražeb v oblasti 2. a kry ukazují, že nadložní pískovcové horizonty 

nejsou výrazně nasyceny vodou. To se potvrdilo i při přecházení drobné tektoniky v průběhu 

ražby chodby 294 225 s výjimkou 2 míst v úsecích staničení 670m - 680m a 769m  - 776m, 

kde byla zaznamenána kapající voda ze stropu důlního díla. 

Geomechanický koeficient RMR (rock mass rating) byl stanoven jako bodový součet 

jednotlivých charakteristik horninového masivu (prostá pevnost v tlaku, koeficient RQD, 

kvalita ploch nespojitosti, orientace a frekvence ploch nespojitosti, zvodnění horninového 

masivu). 

Na základě výše provedených hodnocení, při zohlednění všech faktorů, byl stanoven 

geomechanický koeficient RMR pro podmínky ražby třídy 294 225 následujícím způsobem: 

pevnost v prostém tlaku (σtl) - 69,6–85,7MPa    tj. 8 bodů 

kvalita jádra (RQD) – 76,6%          tj. 16 bodů 

vzdálenost ploch nespojitosti – 23,4cm      tj. 9 bodů 

charaktery plochy – lehce drsné až hladké     tj. 10 bodů 

podzemní vody – sucho           tj. 15 bodů 

orientace, směr puklin, plochy diskontinuity – střední tj. -5 bodů 

odtud: 

RMR = 8 + 16 + 9 + 10 + 15 - 5 = 53  

Výsledný součet bodových ohodnocení jednotlivých výše uvedených charakteristik  RMR=53 

(stanovený ve smyslu přílohy č. 1 - Instrukce č. 7 „Pracovní pravidla pro použití samostatné 

svorníkové výztuže“), odpovídá III. třídě, což je prostředí středně vhodné k svorníkování.  



 

Geologická stavba, stupeň porušení masivu i vypočtená hodnota koeficientu RMR byly 

pro podmínky ražby třídy 294 225 hodnoceny příznivé a proto bylo přistoupeno k realizaci 

jejího vyztužování pomocí samostatné svorníkové výztuže. 

3. ZPŮSOB A TECHNOLOGIE VEDENÍ DŮLNÍCH DĚL 

3.1. Ražba třídy 294 225 

Třída 294 225 byla vyražena v chodbovém profilu OO-O-12 (úsek staničení 0m až 430m), 

v samostatné svorníkové výztuži „pobudované“ profilem SBR (úsek staničení 430m až 546m 

– Příloha č. 2), v samostatné svorníkové výztuži (úsek staničení 546m až 963m – Příloha č. 3) 

a v chodbovém profilu OO-O-12 (úsek staničení 963m až 1024m), pomocí razicího kombajnu 

s přibírkou průvodních hornin v počvě. Úsek staničení 430m až 963m, vyztužený 

samostatnou svorníkovou výztuží je v Příloze č. 1 zvýrazněn tučnou čarou. 

Úvodní, 430m dlouhý, úsek třídy 294 225 byl vyražen v období od 1. 8. 2005 

až 15. 1. 2006 v chodbovém profilu OO-O-12 (K 24/0,5m). Při ražbě tohoto úseku 

byl dosahován průměrný denní postup 5,5m.  

První etapa ražby třídy 294 225 v samostatné svorníkové výztuži o délce 116m byla 

realizována v období od 16. 1. 2006 do 18. 2. 2006. V úseku „pobudovaném“ TH výztuží 

bylo dosahováno průměrného postupu ražby 4,7m za den.   

Další (druhá) etapa ražby třídy 294 225 představující 416m dlouhý úsek byla realizována 

v období od 18. 2. 2006 do 22. 5. 2006 pouze v samostatné svorníkové výztuži. V tomto 

období byl dosahován průměrný postup ražby 6,5m za den.  

Ražba v samostatné svorníkové výztuži byla ukončena ve staničení 963m z důvodu 

rozštěpení sloje, kdy se její horní oddělená část spolu s nesoudržným nadložím dostala 

do horizontu vyztužovaného svorníkovou výztuží. Dále byla třída až do staničení 1094m, 

kde byla dne 22. 6. 2006 ukončena na tektonické poruše, vyztužována v chodbovém profilu 

OO-O-12. Průměrný postup ražby v úseku staničení 963m až 1094 m činil 6,3m za den. 

 

3.2. Dobývání porubu 294 205 

Dobývání porubu 294 205 bylo zahájeno dne 1. 1. 2007 při výchozím staničení  902,9m 

na úvodní třídě 294 225 a 755,3m na výdušné třídě 294 245 (měřeno od pilířové strany 

výchozí prorážky 294 265). Délka porubní fronty porubu činila cca 174m. Dosažená směrná 



 

délka porubu činila cca 620m. Průměrná dobývaná mocnost se pohybovala okolo 2,3m. 

Průměrný denní směrný postup porubní fronty se za celé období dobývání pohyboval od 1,0m 

do 6,6m.   

Při dobývání porubu byla použita dobývací metoda směrného stěnování z pole na řízený 

zával. V porubu byl nasazen dobývací komplex sestávající ze sekcí mechanizované výztuže, 

porubového dopravníku a dobývacího kombajnu (viz níže). 

Dobývací technologie v porubu 294 205: 

mechanizovaná výztuž   151 ks MVPO 1600 B 1,5/3,1 - 1 

1 ks FAZOS 17/37 - 3R (chodbová sekce) 

2 ks FAZOS 10/28 - Poz1/BSN (spodní úvrať – u třídy 

294 225) 

2 ks FAZOS 15/31 - Poz - MD (horní úvrať – u třídy 

294 245) 

porubový dopravník    1 ks PH 4/832 

sběrný dopravník     1 ks THD PZF 05/TH 700, FITE 

drtič         1 ks DU 2 P2 LEVÝ 

kombajn        1 ks KSW 460 N 

Porub 294 205 byl vybaven jednou chodbovou (třída 294 225) a dvěma dvojicemi sekcí 

FAZOS z důvodu bezpečného zajištění styku „porub – chodba“ na obou úvratích. 

Porubní fronta porubu postoupila ke dni 5. 5. 2007 do staničení 427,2m na úvodní třídě 

294 225 (začátek úseku třídy 294 225 vyztužovaného samostatnou svorníkovou výztuží) 

a 283,5m na výdušné třídě 294 245 tj. cca 475 m od výchozí prorážky. V dalším období, tj. 

do 18. 6. 2007 (ukončení dobývání ve staničení 297,4 m na úvodní třídě 294 225 a 117,5 m 

na výdušné třídě 294 245) byl porub veden v podmínkách, kdy obě třídy byly vyztuženy 

podpěrnou výztuží v chodbovém profilu OO-O-14(12). 

4. OPATŘENÍ PŘED ZAHÁJENÍM DOBÝVÁNÍ PORUBU 294 205 – ZESÍLENÍ 

SVORNÍKOVÉ VÝZTUŽE TŘÍDY 294 225 

V období po ukončení ražby třídy 294 225 a před zahájením dobývání porubu 294 205 

byla provedena „pasportizace“ úseků na třídě 294 225, kde byly zaznamenány geologické 

anomálie (střihy, tektonické poruchy, kapající voda ze stropu apod.) a v úsecích komor 

(šířka 5,5m). V následujících úsecích byla „preventivně“ zvýšena hustota stávající svorníkové 

výztuže:  



 

• Prostor kříže třída 294 225 x prorážka 294 265 (úsek staničení místa probití prorážky 

do chodby 294 225 – 903m až 910m). Instalování 100 % stávajících svorníků s přesahem 

5m před a 5m za prorážkou na třídě 294 225. Při přibližování se čelby ražby prorážky 

k místu probití do třídy 294 225, tj. v úseku 10m před místem probití, bylo kromě SBR 

kompletů (K 24/0,5 m) instalováno 8 ks stávajících svorníků v řadách vzdálených 0,5m. 

• Úsek staničení 875m až 890m (tektonická porucha), bylo instalováno 100% stávajících 

svorníků a 2 ks pramencových svorníků délky 5000mm. 

• Úsek staničení 705m až 715m (výklenek - šířka třídy 5,5m), bylo instalováno 100% 

stávajících svorníků. 

• Úsek staničení 667m až 680m (kapající voda ze stropu), bylo instalováno 100% 

stávajících svorníků a 4 ks pramencových svorníků délky 5000 mm. 

• Úsek staničení 546m až 577m (výklenek - šířka třídy 5,5m), bylo instalováno 100% 

stávajících svorníků.  

5.  HODNOCENÍ SEISMOLOGICKÉ AKTIVITY V PRŮBĚHU DOBÝVÁNÍ 

PORUBU 294 205 A JEJÍ VLIV NA SVORNÍKOVOU VÝZTUŽ TŘÍDY 294 225 

V období dobývaní porubu 294 205 od 1. 1. 2007 do 5. 5. 2007 bylo zaznamenáno 

44 seismologických jevů s energií řádu ≥ 103 J. Z toho 5 seismologických jevů bylo energie 

≥ 104 J. Vznik těchto jevů byl indukován postupem porubu pod hranou nevýrubu nadložní 

sloje 28 (674), kdy ještě nebyl plně vyvinut zával ve vyšším nadloží porubu a porubní fronta 

porubu 294 205 se blížila k úrovni výchozí prorážky sousedního vydobytého porubu 294 203 

v téže sloji (období od 1. 1. 2007 do 21. 2. 2007). V tomto období seismologická aktivita, 

vyjádřená týdenní směrnicí Benioffova součtového grafu, dosahovala vysoké úrovně 

121 √J / den (stav ke dni 15. 2. 2007). V dalším období při postupu porubní fronty porubu 

294 205 podél stařin porubu 294 203 se energie již uvolňovala rovnoměrně, seismologickými 

jevy řádu ≤ 102 J včetně a seismologická aktivita vyjádřená týdenní směrnicí Benioffova 

součtového grafu klesla na střední úroveň 25 √J / den (stav ke dni 22. 2. 2007). V dalším 

období až do ukončení dobývání porubu 294 205 (se energie uvolňovala rovnoměrně 

seismologickými jevy energie řádu ≤ 102 J včetně a seismologická aktivita vyjádřená týdenní 

směrnicí Benioffova součtového grafu oscilovala v rámci mezí střední úrovně, maximálně 

72 √J / den (stav ke dni 5. 5. 2007). Vývoj směrnice odpovídal intenzitě dobývání, 

kdy průměrné směrné denní postupy porubu se pohybovaly okolo 5 m. Všechny registrované 



 

jevy byly zpravidla lokalizovány do závalu porubu a ani v jednom případě se v porubu 

a na porubních chodbách nijak neprojevily. Po výše uvedených seismologických jevech 

energie řádu ≥ 104 J nebyly zaznamenány žádné anomálie na výztuži ani profilu třídy 

294 225. Výrazných změn, které by mohly mít souvislost s registrovanými seismologickými 

jevy, nedoznaly ani výsledky měření na extenzometrech, extenzometrických svornících 

a při měření konvergencí. 

6.   BEZVÝLOMOVÁ TRHACÍ PRÁCE MALÉHO ROZSAHU PRO USNADŇOVÁNÍ 

VÝVINU ZÁVALU V PROSTORU TŘÍDY 294 225 ZA ZÁLOMOVOU HRANOU 

PORUBU 294 205 

Zával v porubu 294 205 se od začátku vyvíjel pravidelně a ani v jednom případě nedošlo 

k jeho opožďování. Výjimkou byl prostor za zálomovou hranou „chodbové“ sekce porubní 

výztuže na třídě 294 225, vyztužené samostatnou svorníkovou výztuží. Za účelem usnadnění 

vývinu závalu za „chodbovou“ sekcí a tím snížení přenosu napětí na část třídy 294 225 

v předpolí porubu, bylo přistoupeno k realizaci bezvýlomové trhací práce malého rozsahu 

(BTPMR) v nadloží této třídy, s četností cca 1 x za 10 pracovních dnů. Vrty byly vrtány 

„vstřícně“ z prostoru třídy 294 225 před chodbovou sekcí a to tak, aby v době odpalu 

byla nálož situována v prostoru kompaktního stropu za zálomovou hranou chodbové sekce. 

Trhací práce byla realizována ve vývrtech o průměru 75mm. Za celé období dobývání porubu 

294 205 bylo odpáleno 14 etap této trhací práce. Všechny realizované etapy BTPMR 

byly „seismicky účinné“ (seismické efekty se pohybovaly v rozmezí hodnot od 4 do 12) 

a při jejich odpalech se uvolnila energie v 6 případech řádu 102 J a v 8 případech řádu 103 J. 

Při odpalech trhací práce ve dvou vrtech (50+50kg trhaviny) došlo zpravidla okamžitě 

k úplnému vývinu závalu v prostoru za zálomovou hranou „chodbové“ sekce. Při odpalu 

jednoho vrtu (50kg trhaviny) došlo k vytvoření svislých ploch odlučnosti ve stropu třídy 

294 225 (prostor za zálomovou hranou), podél kterých se zpravidla po denním postupu 

porubní fronty vytvořil zával v prostoru za zálomovou hranou chodbové sekce, plynule 

navazující na zával v porubu. Situace před odpalem a po odpalu trhací práce je patrná 

z Přílohy č. 4. Odpaly jednotlivých etap BTMR neovlivnily stabilitu výztuže třídy 294 225 

nacházející se v předpolí porubní fronty porubu. Nebyly zaznamenány ani žádné anomálie 

ve výsledcích měření na extenzometrech, extenzometrických svornících a při měření 

konvergencí.  



 

7. MONITORING TŘÍDY 294 225 

7.1. Mechanické extenzometry 

• Dvouúrovňové extenzometry pro sledování rozsazování nadložních vrstev v horizontu 

vyztuženém ocelovými kotvami délky 2400mm a ve vyšším nadloží do výšky 

5000mm nad stropem důlního díla. Výška kotvy „A“ byla 2100mm a výška kotvy „B“ 

byla 5000mm nad stropem důlního díla. 

• Tříúrovňové extenzometry pro sledování rozsazování nadložních vrstev v horizontu 

vyztuženém ocelovými kotvami délky 2400mm a ve vyšším nadloží do výšky 

7000mm nad stropem důlního díla. Výška kotvy „A“ byla 2100mm, výška kotvy „B“ 

byla 4800mm a výška kotvy „C“ byla 7000mm nad stropem důlního díla. 

Dvouúrovňové extenzometry byly instalovány s roztečí maximálně 20m v celé délce třídy 

294 225 vyražené v samostatné svorníkové výztuži. Další doplňkové extenzometry 

byly instalovány v místech geologických anomálií. V místech, kde byly instalovány 

doplňkové pramencové kotvy délky 5000mm byly instalovány navíc tříúrovňové 

extenzometry. Pro zaznamenání co nejvěrnějšího obrazu výchozího stavu v nadloží třídy 

294 225 byly všechny tyto extenzometry instalovány pokud možno co nejblíže za postupující 

čelbou ražby (maximálně 5m). Situace třídy 294 225 s rozmístěním mechanických 

extenzometrů č. 1 – 33 je znázorněna v Příloze č. 5.  

Rutinní „hrubé“ sledování extenzometrů, spočívající v kontrole barvy škály stupnice, 

resp. její části nacházející se pod stropem vně referenční stupnice extenzometru, 

bylo prováděno všemi zaměstnanci na všech směnách, s povinností hlásit jakékoliv zjištěné 

změny. Přesný odečet na stupnicích „A“ a „B“ (resp. „C“) v milimetrech a měření svislé 

a vodorovné konvergence se záznamem do „knihy kontrol svorníkové výztuže“ 

bylo prováděno zaškolenými zaměstnanci (inženýr pro svorníkování, technologové 

svorníkování a autorský dozor) po celou dobu ražby, v období po vyražení a dále při dobývání 

porubu 294 205 s četností 1 x za týden. 

Ze záznamů měření na stupnicích „A“ a „B“ mechanických extenzometrů je patrné, 

že k největšímu rozvolnění nadložních hornin došlo okamžitě po instalaci jednotlivých 

extenzometrů (tj. v době vedení ražby od 16. 1. 2006 do 22. 5. 2006), kdy se v případě stupnic 

„A“ se hodnota rozvolnění pohybovala od 0mm do 8mm. Nejmarkantnější rozvolnění ve fázi 

ražby bylo zaznamenáno u stanic č. 9, 14, 21, 23, 25, 27, 29 a 32, kdy došlo k poměrně 

strmým nárůstům na 6mm až 8mm. V období od 23. 5. 2006 do 1. 1. 2007, tj. od ukončení 



 

ražby třídy 294 225 v samostatné svorníkové výztuži do doby zahájení dobývání porubu 

294 205 došlo k dílčím nárůstům o 1mm až 2mm. Stejný trend vývoje hodnot měření 

rozvolnění nadloží na stupnicích „A“ byl zaznamenán v období dobývání porubu 294 205, 

kdy došlo nárůstům rozvolnění o maximálně 2mm. Maximální hodnota rozvolnění nadložních 

hornin na stupnicích „A“ za celou dobu životnosti třídy 294 225 nepřekročila 9mm a to ani 

v období, kdy se jednotlivé extenzometry dostávaly do vlivu přídatného napětí od hrany 

porubní fronty („L“) postupujícího porubu 294 205 (hodnota parametru “L” pro podmínky 

porub 294 205 činila 75 m). 

Téměř obdobný charakter a trend vývoje naměřených výsledků rozvolnění nadložních 

hornin lze pozorovat i u stupnic „B“. Nejvyšší nárůsty hodnot rozvolnění byly zaznamenány 

u stanic č. 4, 6, 9, 14, 21, 23, 27 a 29, kde došlo v období ražby k strmému nárůstu hodnot na 

4mm až 7mm. V období po vyražení třídy a při dobývání porubu 294 205 se hodnoty 

rozvolnění stabilizovaly a došlo k nárůstu o maximálně 2mm. Hodnota rozvolnění nadložních 

hornin na stupnicích „B“ nepřekročila 7mm a to ani v období, kdy se jednotlivé extenzometry 

dostávaly do vlivu přídatného napětí od hrany postupujícího porubu 294 205 (hodnota 

parametru “L” pro podmínky porub 294 205 činila 75 m).  

Z naměřených výsledků vyplývá, že celková hodnota rozvolnění („A“ + „B“) nepřekročila 

22mm. Je nutné podotknout, že prudký nárůst na obou stupnicích extenzometru č. 4, 

dne 13. 4. 2007, byl způsoben uvolněním cca 15cm mocné vrstvičky prachovce ve stropu 

třídy, ve které byla ukotvena referenční trubice extenzometru. Toto uvolnění bylo způsobeno 

upnutím kotvící stojky překládacího zařízení sběrného dopravníku v těsné blízkosti 

extenzometru. Mimo této „anomálie“ nepřekročila hodnota rozvolnění nadložních hornin 

9mm v úrovni „A“ a 7mm v úrovni „B“, tj. „A“ + „B“ = maximálně 16 mm, za celou dobu 

životnosti třídy 294 225 (tj. za období od 16. 1. 2006 do 18. 6. 2007). 

 

7.2. Svislá a vodorovná konvergence 

V místech všech dvouúrovňových extenzometrů byly zřízeny body pro měření svislé 

a vodorovné konvergence důlního díla. Rozmístění měřicích bodů pro svislou a vodorovnou 

konvergenci na třídě 294 225 bylo ve stejných místech, kde byly instalovány mechanické 

dvouúrovňové extenzometry (Příloha č. 5).  

Měření svislé a vodorovné konvergence se záznamem do „knihy kontrol svorníkové 

výztuže“ bylo prováděno zaškolenými zaměstnanci (inženýr pro svorníkování, technologové 

svorníkování a autorský dozor) po celou dobu ražby třídy 294 225, v období po jejím vyražení 

a dále při dobývání porubu 294 205 s četností 1 x za týden. 



 

Z hlediska stability třídy 294 225 má vývoj naměřených hodnot svislé a vodorovné 

konvergence obdobný charakter jako výsledky měření na mechanických extenzometrech. 

Maximální hodnoty konvergence, tj. „zmenšení“ šířky až o 37cm a „zmenšení“ výšky 

až o 18cm, byly zaznamenány v místech, kde byla šířka třídy 5,5m (tj. v úsecích, kde byly 

zřízeny výklenky pro strojní a elektrická zařízení), z části v místech geologických anomálií 

(tektonická porucha, kapající voda) a z části pod hranami nevýrubů v nadložních slojí 26 a 28 

(úvodní a závěrečný úsek třídy 294 225) a to již v období po jejím vyražení a před zahájením 

dobývání porubu 294 205. V průběhu dobývání porubu byl pouze v bezprostředním předpolí 

porubu (nacházejícím se ve vlivu přídatného napětí od hrany porubní fronty porubu) 

zaznamenán místy výrazný nárůst konvergence na maximálně 50cm (šířka) a 20cm (výška). 

V úsecích třídy, kde byl zjištěn nárůst hodnot vodorovné konvergence, došlo i k výraznějšímu 

„zmenšení“ výšky až o 20cm, přičemž s ohledem na výsledky měření na mechanických 

extenzometrech se jednalo o pohyb průvodních hornin nacházejících se v počvě důlního díla.  

 

7.3. Elektroodporové extenzometry 

V případě ražby třídy 294 225 byly pro měření rozsazování nadložních hornin ve stropu 

a uhelného pilíře v bocích důlního díla použity čtyřúrovňové elektroodporové extenzometry. 

Tyto extenzometry byly stejně jako mechanické instalovány pokud možno ihned 

za postupující čelbou ražby (maximálně  5m od čelby). Měření místa a velikosti pohybu 

ve stropu (uhelném boku) důlního díla bylo prováděno v intervalu 0mm až 5000mm 

nad stropem (resp. od boku - v pilířovém-západním boku) důlního díla ve čtyřech úrovních 

(strop: 1500mm, 2100mm, 3500mm, 4700mm, bok: 1000mm, 2000mm, 3000mm, 5000mm). 

Přesnost měření je 0,1mm. Informace z měření sloužila k potvrzení toho, zda strop (uhelný 

bok) je stabilní a v případě pohybu (rozvolňování) k určení místa, kde k tomuto pohybu 

dochází. Odečítání hodnot probíhalo dálkově. Měření pohybu ve stropu (uhelném boku) třídy 

294 225 elektrickými extenzometry bylo prováděno ve staničeních 418m (strop), 

447m (západní bok), 576m (strop a západní bok), 881m (strop a západní bok). Ve dvou 

případech (staničení 447m a 576m) byly elektroodporové extenzometry instalovány v místech 

„komplexních geomechanických stanic“, kde byly zároveň instalovány extenzometrické 

svorníky. Schémata jednotlivých stanic s uvedením staničení a s rozmístěním měřicích prvků 

v profilu třídy 294 225 jsou v Přílohách č. 6 a 7.   

Ze záznamů měření ve stropu a boku ve staničeních 881m (880m), 576m, 447m a 418m 

je patrné, že zjištěné absolutní hodnoty rozvolnění nadloží se v jednotlivých úrovních 

pohybují v řádu prvních desetin milimetrů a nárůsty byly zaznamenány zpravidla v prvních 



 

týdnech bezprostředně po instalaci extenzometrů. Mírný pokles o 0,6mm a následující nárůst 

rozvolnění nadloží o cca 0,8mm byl na extenzometru ve staničení 418m patrný rovněž 

v období, kdy byl ovlivňován přídatným napětí od postupující porubní fronty porubu 

(vzdálenost ≤ 75 m). V případě výsledků měření v uhelném boku se naměřené hodnoty 

pohybovaly bezprostředně po instalaci extenzometru a po celou dobu dobývání porubu 

v intervalu 3mm až 16mm. Při přiblížení se porubní fronty na vzdálenost ≤ 75m  

k extenzometru ve staničení 576m došlo k postupnému nárůstu na 10mm až 22mm a dále 

na 22mm až 50mm, při vzdálenosti cca 4 m, tj. bezprostředně před porubní frontou porubu. 

 

7.4. Extenzometrické svorníky 

Pro zjištění toho, jakou mírou jsou instalované svorníky zatíženy axiálně (tah) a kolmo 

k této ose (ohyb), byly použity „extenzometrické svorníky“. Principielně se jedná o to, 

že po celé délce svorníku jsou na standartních výztužních svornících, ve dvou drážkách 

vyfrézovaných proti sobě, připevněna tenzometrická čidla, vzájemně propojená vodiči 

vyvedenými do konektoru v prostoru jejich závitové části. Tyto svorníky byly „orientovaně“ 

nainstalovány v řadě jako standartní výztužné svorníky (drážky všech svorníků byly v jedné 

rovině kolmé na osu důlního díla). Tyto řady byly nainstalovány ve staničeních 447m a 576m 

(viz Přílohy č. 6 a 7). Informace (výsledky) z měření jsou využívány pro stanovení parametrů 

souvisejících s chováním systému svorníkové výztuže (míra deformace svorníku, maximální 

zatížení a ohybový momentu na svorníku, reakce na pohyb ve stropu, stabilita zatížení 

a rezervy zatížení svorníkové výztuže) pro období, kdy se dostane do vlivu přídatného napětí 

od postupující porubní fronty porubu. 

V případě třídy 294 225 lze konstatovat, že navržený systém vyztužování byl stabilní 

po celou dobu její životnosti. Prvotní nárůst zatížení svorníků na 4tun až 20tun (únosnost 

svorníku garantovaná výrobcem je 25tun na mezi kluzu v závitové části) a ohybového 

momentu na 10tun/mm až 40tun/mm  po instalaci, se výrazně neměnil ani v průběhu další 

ražby třídy 294 225 (stanice ve staničení 447 m). V období po ukončení ražby 

a před zahájením dobývání se tento stav fakticky vůbec nezměnil. Mírný nárůst zatížení 

a ohybového momentu svorníků u geomechanické stanice ve staničení 447m byl zaznamenán 

v okamžiku bezprostředně po přiblížení se porubní fronty porubu na vzdálenost 4m, kdy došlo 

k nárůstu zatížení na 24tun a ohybového momentu na 60tun/mm. V případě stanice 

ve staničení 576m byly zaznamenány hodnoty nižší. Hodnota zatížení svorníku se  

pohybovala od 2tun do 14tun a ohybového momentu od 6tun/mm do 40tun/mm. 

Vyšší zatížení svorníků na tah i ohyb lze pozorovat okamžitě po instalaci, ve vzdálenosti 0,8m 



 

až 1,5m nad stropem sloje. V tomto horizontu pravděpodobně migruje nespojitost 

ve vrstevním sledu nadložních hornin, představovaná jílovcovou vložkou mocnou od 2mm 

do 5mm ověřenou jádrovým vrtem navrtaným ve staničení 435m. Na této nespojitosti dochází 

vlivem působícího horizontálního napětí, jak k vertikálnímu (tahu), tak horizontálnímu 

pohybu (ohybu), které působí na kotevní tyč. S přibližující se porubní frontou pak dochází 

k mírnému nárůstu zatížení svorníků v tahu i v ohybu s patrným rozšiřováním této zóny 

směrem výše do nadloží a to do výšky cca 1,8m nad stropem sloje. Ani v jednom případě 

však nedošlo k překročení hodnoty zatížení svorníků 25tun.  

 

8. ZÁVĚRY 

V příspěvku byl stručně shrnut postup prací při návrhu výztuže a při realizaci vyztužování 

třídy 294 225 samostatnou svorníkovou výztuží. Z dosavadních zkušeností s vlastní realizací 

a monitorováním stability výztuže a třídy 294 225 lze vyvodit následující závěry: 

• Z výsledků měření popsaných v kapitolách 7. 1., 7. 2., 7. 3. a 7. 4. vyplývá, 

že navržený systém výztuže třídy 294 225 byl po celou dobu její životnosti dostatečně 

stabilní. Svorníková výztuž s dostatečnou rezervou přenášela horizontální i vertikální 

napětí v okolí důlního díla a stabilita horizontu vyztuženého naprojektovanými 

kotvami byla dostatečně dimenzována na přídatná napětí od hran nevýrubů nadložních 

slojí i na další zatížení přídatným napětím od hrany porubní fronty postupujícího 

porubu 294 205.   

• Maximální zatížení zaznamenané na extenzometrických svornících činilo 24 tun 

a vyskytovalo se ve výšce 0,8 m a 1,5 m s mírným posunem této zóny místy až do 

výšky 1,8m nad stropem důlního díla, při přibližování porubní fronty k místu jejich 

instalace. Při postupu porubní fronty a při jejím přibližování k těmto měřicím 

svorníkům však nedošlo k výraznému nárůstu zatížení svorníků. 

• Vývojový trend na všech instalovaných mechanických extenzometrech na třídě 

294 225 potvrdil dostatečnou stabilitu naprojektovaného výztužného systému. 

Po celou dobu životnosti třídy 294 225 nebyly ve standartních podmínkách 

zaznamenány žádné bezdůvodné prudké nárůsty hodnot. Výjimkou byly úseky 

geologických anomálií (tektonická porucha, kapající voda ve stropu důlního díla, 

rozšířený profil třídy v úsecích komor na 5,5m – viz kapitola 4.). Rozvolnění 

v horizontu instalovaných svorníků nepřekročilo po celou dobu životnosti třídy 

294 225 hodnotu 9mm. Rozvolnění nad horizontem instalovaných svorníků 



 

nepřekročilo hodnotu 7mm. Celkový posun jako součet hodnot na obou výškových 

horizontech nepřekročil hodnotu 16 mm.  

• Obdobný trend výsledků měření jako u mechanických extenzometrů měl vývoj 

naměřených hodnot svislé a vodorovné konvergence. Hodnoty svislé a vodorovné 

konvergence, které byly zaznamenány v období ražby a před zahájením dobýván 

porubu se výrazně nezměnily ani v období dobývání porubu a při přibližování 

se hrany porubní fronty k jednotlivým měřicím bodům. Maximální svislá a vodorovná 

konvergence v době před zahájením dobývání činila 18cm a 37cm. V období dobývání 

a při přibližování se porubní fronty k jednotlivým měřicím bodů došlo k nárůstu 

o maximálně 2cm a 13cm, tj. na 20cm u svislé a na 50cm u vodorovné konvergence.  

• Při dobývání porubu je nezbytné realizovat BTPMR do nadloží chodby vyztužené 

v samostatné výztuži za účelem usnadnění vývinu závalu za zálomovou hranou 

v prostoru této chodby a snížení přenosu napětí na část chodby situovanou v předpolí 

porubu, ačkoliv toto zvýšené napětí nebylo signalizováno žádnou z použitých 

monitorovacích metod.  

• Energeticky významné seismologické jevy (energie řádu maximálně 104 J včetně) 

registrované v období 1. a 2. měsíce roku 2007 (fáze rozvíjení porubu od výchozí 

prorážky a vývin závalu ve vyšším nadloží) a ani ostatní jevy registrované v dalším 

období dobývání porubu 294 205, se na třídě 294 225 vyztužené samostatnou 

svorníkovou výztuží nijak neprojevily. 

S ohledem na širší záběr zvoleného tématu a na limitovaný prostor ve sborníku se autoři 

v příspěvku omezili jen na stručný průřez fází dobývání porubu 294 205. V rámci prezentace 

bude větší prostor věnován grafickému znázornění výstupů z monitoringu a logickým 

souvislostem mezi jednotlivými naměřenými hodnotami v rámci jejich „věrohodnosti“. 

Při analýze výsledků byl zohledněn fakt, že některá měření mohla být subjektivně ovlivněna 

i osobami provádějícími tato měření a z toho pramenícími nepřesnostmi, nebo většími 

chybami. Hodnoty měření, které se vymykaly řádově obvykle naměřeným hodnotám, 

byly z datových souborů vyloučeny.        
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Příloha č. 1.  Mapa sloje  29b sp.l.sp.č. (648) se situací třídy 294 225 a hranami nevýrubů nadložních slojí 



 

 

Příloha č. 2. Profil třídy 294 225 (SBR + SSV) 
 

 



 

 

 
Příloha č. 3. Profil třídy 294 225 (SSV) 
 
 



 

 

 

 
 

 
 
Příloha č. 4. Zával za zálomovou hranou porubu 294 205 na třídě 294 225 po BTPMR 



 

 

 
Příloha č. 5. Situace třídy 294 225 s rozmístěním mechanických extenzometrů č. 1 - 33 
 
 



 

 

 

 
Příloha č. 6. Schéma geomechanické stanice ve staničení 447 m 
 



 

 

 
Příloha č. 7. Schéma geomechanické stanice ve staničení 576 m 


