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ABSTRACT 

This contribution brings the new ways of protection and rocks consolidation of long 

openings on Coal Mine Paskov. The arrangements to protection of the openings and to 

intensify of stability of steel arch support are described. The consolidation of rock mass in the 

environ of the openings by bolting is particulary disscused in two cases of mine conditions – 

bolting in the area without influences of mine operating and bolting in the area with 

influences of mine operating. 

 

1. ÚVOD: 

S postupnou exploatací uhelných zásob na Dole Paskov, závodě Staříč, dochází k postupu 

těžby do stále větších hloubek. Nosné poruby jsou dnes koncentrovány v nejspodnější úrovni 

dolu, na 5. patře. Hloubka náraziště na úrovni 5.patra je -815,6m Bpv, tzn. 1121,1m pod 

povrchem. Tento posun do geomechanicky náročných podmínek plynoucích z hloubky 

uložení, sebou nutně přináší zvýšené nároky na plánování a provedení ražených děl.  

Dalším faktorem, který nás nutí k potřebě zvyšování únosnosti výztuže je skutečnost, 

porubní třídy jsou často využívány dvakrát. V průběhu dobývání porubu jsou těžní třídy 

chráněny plaveným popílkocementovým žebrem a dalším porubem využity jako výdušné, 

resp. dopravní cesty porubu při větraní tzv. „Y“-systémem.  

Přesun těžiště dobývání na 5.patro dolu sebou nese potřebu stavebního rozvoje zázemí pro 

pomocné činnosti na tomto patře. V minulém roce proto bylo na 5. patře závodu Staříč Dolu 

Paskov realizováno několik důležitých investičních akcí. Došlo k realizaci stavby pomocné 

čerpací stanice, hlavního nákladiště ZD-24, remízy závěsných a kolejových lokomotiv aj. 

Všechna tato díla byla projektována a realizována v blízkosti stávajících důlních děl. Při 

projektové přípravě bylo tedy nutno uvažovat s možností vzájemného ovlivnění jednotlivých 

dlouhých důlních děl. Musejí-li tyto díla být, jak z jejich  povahy plyne, umísťována v 

blízkosti důležitých patrových překopů, nebo v blízkosti ochozů jámy a mají-li dlouhodobě 
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plnit svůj účel bez nutnosti náročných rekonstrukcí, pak je nutno věnovat zvýšenou pozornost 

vzájemnému ovlivnění dlouhých důlních děl.  

 

2. OCHRANA DŮLNÍCH DĚL  

Možnosti omezení těchto nepříznivých napěťových vlivů jsou obecně známy. Při projektové 

přípravě byl proto kladen největší důraz na situování a vzájemnou polohu děl jako na nejlepší 

způsob omezení nepříznivých vlivů. Ne vždy však šlo toto hledisko dodržet, a to ať už 

z finančních či funkčních důvodů. V těchto případech se využila jiná opatření k omezení 

konvergence důlních děl. Bylo prováděno zesilování únosnosti výztuže a pevnosti počvy 

pomocí svorníkování, byla také využita svorníková injektáž hornin v okolí důlních děl. 

Injektážních svorníků bylo použito zvláště při stavbách podvlakových odboček, jež tvořily 

většinu z projektovaných průniků děl.  

Při ochraně přípravných děl v oblastech vlivu dobývaných porubů se k zesilování výztuže 

především využívá středních stojin, méně dřevěných polygonů. Pro vytvoření oblasti se 

sníženým napětím v okolí děl bylo prováděno i vrtání odlehčovacích vrtů nebo odlehčovací 

trhací práce, a při ražbě díla č. 082 5253 pak kombinace obloukové výztuže a svorníků jak 

bude popsáno později. 

 

3. REALIZACE DŮLNÍCH DĚL V OBLASTECH MIMO PŘÍMÉ OVLIVNĚNÍ 

DOBÝVACÍMI PRACEMI 

Při realizaci stavby pomocné čerpací stanice došlo ke komplikacím v podobě bubření počvy 

všech paralelně ražených děl a patrového překopu č. 2052, místně došlo i k deformaci 

výztuže. Ražby ze stratigrafického hlediska probíhaly ve svrchních petřkovických vrstvách, 

z hlediska geologického ve středně vrstevnatém masívu se střídajícími se polohami pískovců, 

písčitých prachovců, prachovců a uhelných slojí s mocnostmi od 40 do 90 cm, s úklony vrstev 

20° – 25°. Ovlivnění stability výztuže bylo vyvoláno nejen koncentrací děl (vzájemné osové 

vzdálenosti překopu č. 2052, žumpovních překopů č. 2052/15 (/15a) a ochozu č. 2251/2 byly 

od 15 do 20m), ale i ne zcela vhodným časovým sledem ražeb jednotlivých děl čerpací 

stanice, nedodržení časového odstupu pro přibírku počvy a následnou svorníkovou injektáž a 

betonáž počvy od vyražení děl, nedodržení stoprocentní technologické kázně dodavatelské 

firmy při provádění ražby i svorníkové injektáže a v neposlední řadě je třeba uvést i vliv 

průsaku důlních vod do podloží žumpovních překopů z provizorní čerpací stanice 5.patra 

umístěného ve vzdálenosti cca 45m. Provedení následných nutných oprav samozřejmě zvýšilo 

investiční náklady na výstavbu. 



 

 

Při následující investiční akci, stavbě remízy závěsných a kolejových lokomotiv, proto byla 

této otázce věnována největší pozornost. Projekt stavby, stejně jako čerpací stanici, 

vypracovala firma Geoengineering, spol. s.r.o. Pro omezení možného vlivu ražby na důležitý 

patrový překop č. 2252, byla navržena a v předstihu provedena svorníková injektáž masívu 

v bezprostředním okolí překopu ve staničení 35m až 115m. Tato předmětná část překopu byla 

ražena v roce 2001 v profilu 00-0-14, vyztužována byla ocelovou obloukovou výztuží 

váhového stupně P28 s hustotou 0,5m, pažena železobetonovými pažnicemi. Z geologického 

hlediska byla předmětná část překopu, stejně jako remíza lokomotiv ražena ve srovnatelných 

podmínkách jako pomocná čerpací stanice. Pažení překopu bylo místně deformováno jen 

v místě před průchodem uhelnou slojí (překop ražen ke směru vrstev pod úhlem cca 30°).  

Ke zvýšení stability hornin v okolí překopu byla prováděna svorníková injektáž pomocí 

svorníků IBO R 25N délky 3m, v počtu 6 ks á 1,5m délky díla, s průměrnou spotřebou 

injektážní směsi Bevedol WF/Bevedan 20 l/vývrt (fy CarboTech Bohemia, s.r.o). Čtyři 

svorníky zpevňovaly masív v bocích překopu a dva svorníky byly realizovány v podloží. 

Svorníky pro zpevnění podloží byly vrtány z boku díla v úrovni počvy, aby nebyly 

znemožněny případné přibírkové práce. Při stavbě všech odboček (podvlakových i „V“ 

odboček) a některých částí remízy, např. v místech plošně velkých profilů, kde byla výztuž 

tvořená ocelovými oblouky doplněná stříkaným betonem B20 tloušťky 310mm došlo k 

zesilování hornin v bezprostředním okolí díla injektážními svorníky R 25N délky 3m v bocích 

a stropě díla. Po realizaci ražby prostor remízy, jež byla dokončena v listopadu minulého 

roku, dochází, s časovým odstupem po uklidnění masívu, k provedení přibírky počvy a k její 

stabilizaci pomocí dalších svorníků R25N délky 3,0m v řadách á 1,5m v počtu 4 – 5 ks dle 



 

 

šířky díla. Provedení je znázorněno na obr.č.1                                   . 

UPRAVENÁ POČVA dílo č. 2252

 
Zpevnění okolí překopu č. 2252 přineslo dobré výsledky. Následnou nivelací překopu č. 

2252 provedenou v lednu tohoto roku bylo zjištěno, že nedochází k žádnému prokazatelnému 

ovlivnění díla, rovněž dosud nebyly zjištěny žádné deformační projevy výztuže remízy i 

přilehlých děl. V této souvislosti je však třeba zdůraznit, že zde nedošlo k takové koncentraci 

děl jako v případě čerpací stanice (osová vzdálenost překopu a remízy je cca 25m) a při 

realizace stavby byla striktně dohlíženo na dodržování technologických postupů.  

Použití injektážních svorníků bylo s úspěchem využito také při realizaci ražeb č. 2252/3 a 

2254/2. Jednalo se o prodlužení překopu v přímém směru v rámci instalace linky dopravníků 

BELT 1200 pro odtěžení ze severozápadní části dobývacího pole a stavbu centrální nakládací 

stanice ZD-24. Tyto díla nejsou situována paralelně s patrovými překopy, úhly svírající tato 

díla a patrové překopy č. 2252 a 2254 jsou cca 45°(díla tvoří přímou spojnici-přeponu  

obtínající klasickou vidlici překopů). Zde ve dvou případech bylo také využito injektážních 

svorníků R 25N, a to v místech průniků děl.  

Např. styk díla č. 2252/3 a překopu č. 2254 byl situován v geologicky nevýhodných 

podmínkách, v bezprostředním nadloží projektované podvlakové odbočky se nachází uhelná 

sloj o mocnosti cca 55 cm s úklonem 11°. Směr ražby patrového překopu raženého v roce 

2002, byl kolmo na směr vrstev a místech za projektovanou odbočkou procházel zmíněnou 

slojí 080 (22b). V podloží této sloje se nachází cca 1,5m mocná vrstva prachovce, 

následovaná mocnou lavicí pískovců. Nadloží sloje je tvořeno cca 0,5m mocnou vrstvou 



 

 

prachovce následovanou lavicí pískovce o mocnosti 2m. Při stavbě odbočky tedy hrozilo 

vypadnutí vrstev hornin minimálně po úroveň stropu sloje z nadloží do obnaženého prostoru 

odbočky. Tomuto nepříznivému umístění průniku děl se vzhledem k účelu díla č. 2252/3 

nešlo vyhnout, navíc bylo nutno při stavbě odbočky zachovat polovinu překopu č. 2254 

průjezdnou bez narušení provozu na tomto důležitém překopu. Pro zpevnění nadloží díla 

v místě podvlakové odbočky se šíří průniku 6,5m byly použity injektážní svorníky R 25N, 

jejichž délka 3 až 6m, byla dána vzdáleností uhelné sloje v nadloží odbočky. Byly 

projektovány tak, aby uhelnou slojí prošly a byly uchyceny v nadloží sloje v pískovci, 

přičemž mělo dojít i ke zpevnění rozvolněných vrstev horniny injektážní směsí. Při stavbě 

podvlakové odbočky nedošlo k žádným vícevýlomům a horniny v místě odbočky byly 

dostatečně zpevněny. 

V jiném případě při provádění atypického zaústění téhož díla č. 2252/3 , byly použity 

lepené svorníky TZD ze žebírkové oceli o průměru 27mm délky 2,5m, lepeny byly ampulemi 

SIS (fa CarboTech Bohemia, s.r.o.). Zde vzhledem k investiční nákladnosti a nutnosti stavby 

za provozu kolejové dopravy na překopu nebyla projektována stavba klasické překopové 

vidlice V14 - V14, ale bylo navrženo atypické zaústění vycházející ze zatáčky překopu č. 

2252. Největší šířka díla v místě zaústění díla byla 12m. Zaústění díla bylo prováděno 

v geologicky stabilním prostředí písčitých prachovců. Celá stavba probíhala jako rozšiřování 

profilu v zatáčce překopu do přímého směru s ubíráním jednoho z bočních segmentů a části 

horního segmentu původní obloukové výztuže profilu 00-0-14/P28. Následně byla prováděna 

stavba výztuže nové v rozšířeném profilu, která byla spojována se zachovanou části původní 

výztuže.  Lepené ocelové svorníky nejenže zpevňují horninový masív v bezprostředním 

nadloží díla, ale v průběhu stavby plnily funkci kotvení segmentů výztuže před jejich úplnou 

kompletací. Ocelová oblouková výztuž, stejně jako tyče profilu P28, byla kotveny vždy 

dvěma lepenými svorníky, které byly provlečeny otvory spojek S 30 klasických třmenových 

spojů. Také zde byl průběh stavby odbočky z hlediska stability výztuže a horninového masívu 

bezproblémový a nedošlo, mimo omezení při provádění trhací práce, k ovlivnění provozu 

kolejové dopravy. 

 

4. REALIZACE DĚL V OBLASTECH PŘÍMÝCH VLIVŮ DOBÝVANÝCH PORUBŮ 

Jak bylo v úvodu zmíněno, nosné poruby (tzn. poruby vybavené mechanizovanou výztuží) 

jsou dnes na závodě Staříč koncentrovány v hloubce až 1150m pod povrchem ve slojích 082 a 

084. Hloubka uložení a úložní podmínky slojí 082 (22d) a 084 (22f) ve 2. důlním poli 

dobývacího prostoru zvyšují nároky na provedení přípravných důlních děl. Geologická stavba 



 

 

masívu v této části dobývacího pole je složitá, úklon vrstev se zde, na východním úpatí 

stařičské brachysynklinály pohybuje v rozmezí 10°- 25°, horninový masív je porušen 

výskytem tektoniky s výškou skoku až 2m a drobnými doprovodnými tektonickými 

poruchami. Mezislojová vzdálenost obou zmíněných slojí 082 a 084 o mocnostech 110cm – 

150cm je variabilní a pohybuje se v rozmezí 8m– 14m.  

Momentálně v této oblasti probíhá příprava porubů ve sloji 082, při současném dobývání 

porubu ve sloji 084. Vzhledem ke geomechanickým podmínkám daných hloubkou uložení, 

tektonickou stavbou a k očekávaným přídatným napětím od dobývaného porubu č. 084 364 a  

plánovaného porubu č. 084 363 jsou při ražbě díla č. 082 5253 v podloží prováděna opatření 

pro zesílení únosnosti výztuže kombinací obloukové výztuže a svorníků. Dílo č. 082 5253 je 

raženo ve sloji 082 s přibírkou nadložních i podložních hornin v profilu 00-0-14, vyztužováno 

ocelovou obloukovou výztuží váhového stupně P28 s hustotou 0,5m, paženo tahokovem, 

v podélné ose díla je veden stropní tah z tyčí profilu K24, který je s obloukovou výztuží 

svazován v intervalech 3m. Navíc je zde prováděno zpevňování nadložních hornin v okolí 

díla pomocí lepených svorníků tvořených celozávitovými tyčemi CKT průměru 22mm, délky 

3m. Pro zamezení vytlačování uhelného pilíře do profilu raženého díla jsou instalovány 

lepené sklolaminátové kotevní tyče AT 1,5 s plastovou podložkou a maticí (fy Minova 

Bohemia, s.r.o.) délky 1,5m. Jako lepící směs jsou v obou případech používány ampule 

LOKSET HSS na bázi polyuretanových pryskyřic. Vrtání vývrtů mimo uhelnou sloj je 

prováděno pomocí soupravy ABS-P GOPHER vrtací korunkou průměru 29mm a instalace 

svorníků je prováděna v čelbě díla bezprostředně po zabudování obloukové výztuže. Svorníky 

jsou instalovány v řadách ve vzdálenostech 1m. V první řadě jsou instalovány vždy čtyři a 

následující řadě tři svorníky ve stropu díla atd. Svorníkování uhelného pilíře v obou bocích 

díla je prováděno vždy dvojicí sklolaminátových tyčí (1. v levém boku, 2. v pravém boku) ve 

vzdálenosti 1m, vrtání prováděno pomocí vrtaček do uhlí typu VU. Rozmístění svorníků je 

patrno z následujícího obrázku č. 2.  



 

 

dílo č. 082 5253

 

5. ZÁVĚR 

Příprava děl v oblastech se složitými úložními a tektonickými podmínkami zvláště při  

hloubkách uložení 1000m pod povrchem přináší zvýšené nároky na provedení ražených 

důlních děl. Při používané výztuži profilu P28 s hustotou budování á 0,5m, již nelze zvyšovat 

únosnost výztuže díla snížením roztečí výztuže. Jednou s možností je zvýšení únosnosti 

používáním těžších profilů výztuže váhového stupně TH29 či vyšších, což znamená nejen 

zvyšování nákladů, ale i fyzické zátěže pracovníků. Snahou tedy je zajistit únosnost výztuže 

jinými prostředky, např. kombinací svorníkové a obloukové výztuže.  

Zpevňování horninového masívu v okolí důlních děl pomocí svorníků, nebo svorníkové 

injektáže se jeví nejperspektivněji a pomocí této technologie byly zvládnuty složité situace při 

realizaci výstavby zázemí 5.patra. 

Popsaná kombinace ocelové obloukové výztuže a svorníků při ražbě díla č. 082 5253 bude 

v nejbližší době vystavena první zkoušce, kdy se dílo postupem porubu č. 084 364 dostane do 

vlivu přidatných napětí. Situace v díle je proto podrobně sledována a vyhodnocována. 

V oblasti slojí 076 (21c) a 077 (21d), kde má být nasazen nový dobývací komplex 

zakoupený v rámci programu rozvoje OKD, a.s. - POP 2010, s jehož nasazením se počítá od 

roku 2009, již probíhá příprava prvního bloku. Kóta těžiště bloku zásob je v úrovni 1140m 

pod povrchem, úklon vrstev se zde pohybuje v rozmezí 18° - 25°, mocnost slojí, které se v 

této části důlního pole spojují činí až 140cm. Dnes probíhá ražba přípravných tříd budoucího 



 

 

porubu č. 077 781 v profilech 00-0-14 a na těžní třídě je aplikováno zpevňování okolí důlního 

díla v rozsahu popsaném v předchozím odstavci při ražbě díla č. 082 5253. Také zde bude 

situace podrobně sledována a upravována i dle výsledků při použití v oblasti slojí 082 a 084.  

V budoucnu bychom v této oblasti rádi použili různých kombinací obloukové výztuže a 

svorníků, včetně např. kotvení počvy pomocí lepených sklolaminátových svorníků. 

Podrobným studiem chování různých kombinací výztuže a svorníkování při dobývání porubů, 

bychom rádi dosáhli našli optimální kombinaci obloukové výztuže a svorníků z hlediska 

únosnosti a nákladovosti pro použití v geologicky složitých podmínkách závodu Staříč, Dolu 

Paskov. 


