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SOUČASNÉ VÝHLEDY A TENDENCE V OBLASTI METOD 

ZAJIŠŤOVÁNÍ PORUBNÍCH CHODEB V UHELNÝCH DOLECH 

 
Abstract 

The paper deals with methods of supporting and stabilsation of roadways in coal mines. New 

investigated and  designed methods are connected with double using of roadways, depth of 

exploration and environmental requests. Decisive kinds of support include  methods of rock 

mass strengthening e.g. bolting and grouting. 

 

 Úvod 

Optimalizace ražení a vyztužování přípravných důlních děl, především porubních chodeb a 

prorážek, představuje v současnosti jeden z hlavních problémů podzemního dobývání uhlí. 

Důraz na  zvýšení produktivity maximálním využitím nákladných dobývacích 

technologických komplexů vede k požadavkům na takové metody zajišťování porubních 

chodeb, které zaručují jejich dokonalou funkci v celém průběhu dobývání porubu.  

V současné době přitom vzrůstá tlak na   dvojí použití porubních chodeb pro sousední poruby, 

což dále zkracuje neproduktivní období a zvyšuje výtěžnost i koncentraci dobývání. Tyto 

tendence sebou ovšem přinášejí nové požadavky na výztuž a stabilizaci chodeb, které musí 

čelit daleko výraznějším napěťovým a deformačním zatížením než u běžných porubních 

chode při jednorázovém použití. 

Problematika zajišťování a stabilizace porubních chodeb se proto objevuje stále častěji v 

programech výzkumu a vývoje a představuje dnes jednu z nejfrekventovanějších oblastí na 

odborných konferencích. Tak z 9 projektů řešených v období 2004 - 2007 v rámci programu 

EU Coal and Steel v technické skupině Dobývání uhlí, infrastruktura a řízení se 5 projektů 

úplně nebo částečně týká ražení a vyztužování porubních chodeb. 

Ze směrů a dosavadních výsledků řešení vyplývá jednoznačně, že metody zajišťování a 

stabilizace porubních chodeb nevystačí se standardními výztužnými prvky (oblouková výztuž, 

střední stojky, zesilující prvky) a musí zahrnovat postupy a technologie zpevňování 

horninového masivu v okolí chodby především pomocí svorníkové výztuže a zpevňující 

injektáže. 
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Aktuální poznatky o vedení chodeb pro dvojí použití ze zahraniční literatury 

Německo 

V německém hornictví se používá pro výztuže chodeb, u nichž se předpokládá zvýšené 

geomechanické zatížení např. z důvodů velkých hloubek, působení hran nevýrubů v nadloží i 

podloží, dvojího využití chodeb (těžní chodba prvého bloku se používá jako výdušná chodba 

sousedního bloku) i z důvodu působení jiných geologických vlivů standardně výztuž 

kombinovaná ze svorníkové a ocelové obloukové (podpěrné) výztuže. Výztuž „Kombi 

Typ A“ je přitom určená pro zabezpečování důlních chodeb ražených přibírkovým 

kombajnem, zatím co „Kombi Typ B“ je používán při ražbách trhací prací s vrtáním vývrtů 

vrtnými vozy. 

Uvedený způsob vyztužování systémem Kombi Typ A byl zkoušen při řešení příprav ve 

slojích I, H a G v hloubce přibližně 1000 m v poli Prosper Nord na dole Prosper Haniel.  

Podle tohoto způsobu vyztužování se bezprostředně po vybrání horniny a uhlí z profilu 

chodby v čelbě, tedy po postupu přibírkového kombajnu o danou zabírku, vyztuží chodba 

(v oblasti čelby) úplnou svorníkovou výztuží se sítí chránící proti pádu kamene.  

Přibližně 25 až 30 m za razícím kombajnem (podle jiných údajů  20 až 40 m za čelbou) se pak 

staví normální ocelová oblouková podpěrná výztuž (obr. 2.1.2) a nakonec se prostor mezi 

touto výztuží a lícem výrubu se sítí a svorníky vyplní výplňovým (zakládacím) betonem.  

Dimenzování výztuže, to je výpočet délky svorníků, hustoty svorníků, váhového profilu 

ocelové obloukové výztuže a rozteče podpěrných oblouků se provádí na základě 

geotechnických podmínek a prognostických výpočtů konvergence.  

Na základě doporučení příslušného odborného oddělení Deutsche Steinkohle AG bylo dílo 

ražené v cca  2 m mocné sloji u počvy raženo s těmito parametry [1]:  

příčný průřez výlomu:     28,8 m2, 

světlý příčný průřez vyztuženého díla:   23,4 m2, 

světlá šířka díla u počvy:     6,58 m, 

světlá výška díla      4,40 m, 

tloušťka betonové výplně (za obloukovou výztuží)  0,30 m. 

Na každý vyražený běžný metr díla bylo instalováno průměrně 11,5 kusů svorníků do kamene 

a 5 svorníků do uhlí. Při délce svorníků 2500 mm byla lepená délka svorníků 2400 mm. 
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Rozestupy svorníků i rozteče řad svorníků byly 1 m. V případě potřeby byla výztuž 

zesilována tzv. přídavnými svorníky. 

Příkladem řešení dvojího použití chodeb ve spojení s výztuží Kombi Typ A je řešení příprav 

na dole West (RAG Deutsche Steinkohle –NordrheinWestfalen) při dobývání sloje Matthias 

2. U porubních chodeb  se počítalo s dvojím využitím, takže byly vyztuženy systémem Kombi 

Typ A Ausbau s těmito parametry: 

Svorníková výztuž:  

svorníkovaný příčný profil: 30,7 m2, 

ocelový svorník: GW 25x2500, 

vlepená délka: 2,4 m, 

rozteč mezi svorníky: 0,8 m, 

rozteč mezi řadami svorníků: 0,8 m. 

Podpěrná oblouková výztuž: 

světlý příčný průřez 24,6 m2, 

typ výztuže: TH RAG 780, 

váhový profil: 40 kg/m, 

rozteč oblouků: 0,8 m, 

odstup od čelby: max. 40 m, 

plné hydromechanické založení prostor za obloukovou výztuží. 

Polsko 

V Polsku byla technologie dvojího použití porubních chodeb realizována např. v letech 2001 

až 2003 na Dole Wieczorek při dobývání porubů 307 a 308 ve sloji č. 620. Hlavní pozornost 

byla věnována metodám stabilizace chodby a zesílení výztuže po průchodu prvního porubu. 

Poruby byly dobývány směrným stěnováním na řízený zával. Délka porubní fronty činila u 

jednotlivých porubů cca 250 m, směrná délka porubů cca 1400 až 1700 m. Úvodní chodby 

v centrální části sloje 620 nebyly za porubní frontou zavalovány, ale byly udržovány pro další 

použití jako výdušné chodby sousedního porubu. Proto byly tyto chodby dodatečně 

vyztužovány podpěrnou výztuží (ocelovou i dřevěnou). Toto opatření se však neprojevilo 

očekávanými dostatečnými stabilizačními účinky.     

Poprvé bylo realizováno zesílení výztuže chodby pomocí svorníků na 80 m dlouhém úseku na 

chodbě 320, v oblasti v blízkosti závěrečné linie porubu 307. Projekt zesílení výztuže 

vypracoval tým pracovníků z GIG Katowice. Stropní oblouky podpěrné ocelové výztuže byly 
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podepřeny v ose chodby tahem rovných stropnic profilu V-25 o délce 3,5 m až 4 m, 

přikotvených do stropu pomocí lanových svorníků typu IR-4 délky 6 m, rozmístěných ve 

vzdálenosti max. 1 m od sebe. Každý lanový svorník (kotva) byl zabudován uprostřed mezi 

oblouky podpěrné výztuže. V podpěrných stropnicích – rovinách – byly vyvrtány otvory 

s průměrem přesahujícím o 2 mm průměry koncových šroubů lanových svorníků.  

Zesílení výztuže pomocí do stropu přikotvenéhu tahu podpěrných stropnic v ose chodby bylo 

prováděno v předstihu větším než 60 m před porubní frontou. Dodržování takového předstihu 

je podmínkou pro správnou funkci svorníků. Lanové svorníky musí být vlepovány do ještě 

dobýváním nenarušeného horninového masivu.  

Z pozorování pokusného úseku vyplynulo, že takto provedené zesílení výztuže zajišťuje 

stabilitu důlního díla před tlakovými účinky dobývání (porubními tlaky) mnohem lépe než 

dříve používané zesílení přídavnými podpěrnými třecími stojkami. Porubní chodba 321 

následujícího sousedního porubu 308 byla uvedeným způsobem zesílena v celé délce. V době 

publikování popisovaných zkušeností postoupil porubu již o cca 950 m od výchozí prorážky. 

Za porubní frontou se zcela upustilo od stavění dodatečných podpěrných třecích stojek. 

Původní rozměry chodby 321, která byla zesílená pomocí podpěrných stropnic přikotvených 

lanovými svorníky, byly nejméně ovlivněny po průchodu porubu v porovnání se všemi 

dalšími porubními chodbami udržovanými po průchodu porubu pro další použití.  

Příznivé výsledky použití lanových svorníků pro zesílení výztuže porubních chodeb vedly 

k pokusům o analogické zesílení dopravních chodeb ve sloji 510, u nichž se rovněž 

předpokládalo ovlivnění postupujícím stěnovým porubem č. 308. Zesílení výztuže v ose 

chodby bylo opět provedeno pomocí rovných stropnic profilu V - 25 přikotvenými do stropu 

lanovými svorníky délky 5 m s roztečí (ve směru osy díla) 1,5 m. Pilíř v boku chodby byl 

kotven pomocí rovných stropnic profilu V-25 nebo KS/KO-21 přichycených ve vzdálenosti 

1,0 až 1,5 m od počvy tyčovými kotvami délky 3 m, rozmístěnými v podélném směru 

s roztečí 1,5 m. 

Výše popsané zesílení výztuže chodeb pomocí přikotvení podpěrných rovin pod ocelovou 

obloukovou výztuží pomocí lepených svorníků (ve stropě lanových, v bocích tyčových) se 

plně osvědčilo. Zvlášť dobré výsledky byly mimo jiné konstatovány na porubních chodbách, 

určených pro dvojí použití. V těchto chodbách postačovalo plně přikotvení tahu rovných 

ocelových stropnic v ose chodby do masivu pomocí 6 m dlouhých lanových lepených 

svorníků. Tímto opatřením se zcela eliminovalo použití přídavných podpěrných třecích stojek 
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při průchodu porubní fronty. Je ovšem třeba mít na paměti specifické úložní poměry – ve 

stropě sloje 620 jsou uloženy mocné pevné horninové lavice.  

Samostatnou kapitolu představuje problematika  nových  dobývacích metod,  prakticky 

zamezujících poklesu povrchu. Jedná se většinou o různé varianty chodbicování s využitím 

strojů Continuous miner, které umožní alespoň s částečnou výrubností dobývat zásoby 

v ochranných ohradnících. Základním výztužným prvkem v těchto chodbicích bude opět 

svorníková výztuž zpravidla na bázi lepených svorníků.   

Zásadní postupy při zajišťování chodeb při dvojím použití  

Dvojí použití chodeb představuje výrazné zvýšení požadavků na únosnost a deformační 

chování výztuže chodeb. Požadavky na snížení deformací hornin v okolí díla vedou k použití 

svorníkové výztuže, která výrazně snižuje rozvolňování hornin i konvergenci okrajů díla. 

Nelze ovšem používat samostatnou svorníkovou výztuž vzhledem ke stabilitním rizikům 

spojeným s odnímáním bočních  podpěr horninového nosníku  při dobývání obou porubů. 

Znamená to, že hlavním řešením problematiky vyztužování při dvojím použití chodeb musí 

být kombinovaná výztuž, sestávající z  podpěrné ocelové obloukové výztuže a z dostatečně 

dimenzované svorníkové výztuže ve stropě případně v bocích chodby.  

Zajištění stability a funkčnosti chodeb při dvojím použití tedy vyžaduje zvýšení únosnosti 

vlastní podpěrné výztuže v  kombinaci s principem zpevnění masivu v okolí chodby zpravidla 

pomocí svorníkové výztuže případně zpevňující injektáží. Vlastní realizace a časování 

výztužných opatření musí respektovat rozdílnou funkci obou typů výztuže. Některé obecné 

zásady lze formulovat takto : 

– Při zpracovávání důlně technických a výhledových plánů je nutno vycházet 

z předpokladu dvojího použití porubních chodeb, neboť dodržení časových vazeb příprav 

a dobývání má pro dvojí využití porubních chodeb zcela mimořádnou důležitost. 

– Zvláštní pozornost věnovat již při  projektování posouzení a vyhodnocení geologických a 

hornicko-geomechanických podmínek v nichž by měly být chodby pro dvojí použití 

situovány (jak pro fázi její ražby, tak pro fázi dobývání prvního porubu  i pro  fázi 

následného dobývání druhého porubu). Dvojí využití chodeb  je možno realizovat beze 

zbytku jen ve vhodných geologických podmínkách, které jsou dány dobývanou  mocností 

sloje, kvalitou nadložních i podložních hornin z hlediska jejich pevnosti a 

geomechanických vlastností a vlivy   
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– V dané oblasti je nutno podrobně posoudit a zhodnotit míru nebezpečí  vzniku 

autooxidace uhlí a teprve po komplexním posouzení rozhodnout o vhodnosti dvojího 

použití. Součástí stabilizačních i isolačních opatření je stavba ochranného těsnícího žebra  

podél chodby při postupu prvého porubu. 

– Při projektování chodeb pro dvojí použití nutno řešit vyztužování této chodby již 

s ohledem na budoucí dvojí účel (velikost profilu díla se zohledněním požadavků 

dostatečného větrání i při druhém použití, hustota budování, hmotnost výztuže. Chodba 

pro dvojí použití by měla být ražena podle detailních geologických poměrů buď pod 

stropem sloje, nebo s přibírkou stropu v závislosti na eventuální přítomnosti blízké sloje 

či stařin v nadloží. Počva chodby by měla být opět tvořena pevnou horninou. Mocnost 

sloje by měla být přiměřeně menší než světlá výška chodby (podle stávajících 

předpokladů lze uvažovat s maximální mocností sloje cca 2,5  - 3 m).  

– Chodba by měla být zásadně vyztužována kombinovanou svorníkovou a podpěrnou 

ocelovou obloukovou výztuží, dimenzovanou s ohledem na geologickou stavbu příslušné 

části horského masivu a očekávané tlakové poměry. Dimenzování obou výztužných 

systémů musí vycházet z odlišné funkce obou typů výztuží v konkrétních geologických a 

geomechanických poměrech ražených děl.  

– Podpěrnou ocelovou obloukovou výztuž je možno stavět buď přímo na čelbě, nebo 

v odůvodněných případech i v odstupu od čelby  

– Prostor mezi výztuží (pažením) a horninovým masivem je žádoucí vyplňovat vhodnou 

stavební hmotou a tak zajistit rovnoměrný kontakt výztuže s masivem.  

– Pro stabilizaci sloje v bocích porubních  chodeb lze použít svorníkovou výztuž. Tato 

výztuž musí být provedena v dostatečném předstihu před postupujícím porubem v oblasti, 

která ještě není ovlivněna předporubními tlaky. 

– V projektu pro opakované využití chodby je nutno stanovit opatření  související 

s uvedením výztuže chodby neprodleně za dobýváním prvního porubu do původního 

stavu, způsob stavby ochranného žebra podél pásové chodby prvního porubu, jeho 

provedení, rozměry, použitý materiál, způsob těsnění, doprava potřebného materiálu, 

umístění potrubí, drážky  apod. 

– V plochách, ve kterých se předpokládá druhé použití těžních chodeb jako výdušných 

chodeb následujících porubů je vhodné, tam, kde to větrní síť umožňuje, přednostně 
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použít k větrání  systém „Y“. Sníží se tím depresní namáhání závalových prostor a 

umožní jak větrání chodby za postupujícím porubem, tak i její  údržba. 

Závěrečná doporučení 

 Na základě těchto analýz lze očekávat následující požadavky na zajišťování porubních 

chodeb : 

− velikost průřezu chodby musí být minimálně o 1 stupeň větší než u jednorázového použití 

(prakticky to znamená  velikosti 16 – 18  a větší) 

− hmotnostní stupeň obloukové výztuže musí odpovídat velkému průřezu chodby (prakticky 

se jedná o válcované profily P28, TH29 a větší)  

− oblouková výztuž musí být dokonale obložena , aby byl zajištěn dobrý kontakt s okolní 

horninou (uhlím)  i za cenu použití speciálních technologií zakládání prostor mezi výztuží 

a horninou  

− svorníková výztuž musí být instalována v čelbě a musí zajistit stabilitu chodby  ještě před 

zabudováním obloukové výztuže. Parametry svorníkové výztuže (únosnost, délka, 

hustota) jsou srovnatelné se samostatnou svorníkovou výztuží ( únosnost 200 – 250 kN, 

délka 2 – 3 m, hustota 1 – 1,5  ks/m2)  

− svorníková výztuž musí podléhat standardní kontrole, zahrnující jak zkoušky pevnosti 

ukotvení svorníků, tak instalaci extenzometrů (Tell Tale) ve stropě díla v pravidelných 

intervalech 

− podpěrná oblouková výztuž musí být budována podle technologických podmínek co 

nejblíže za čelbou, nejdále ve vzdálenosti 40 m 

− při použití otevřených obloukových výztuží bez zpevnění počvy je nutno počítat s nutností 

přibírky počvy v průběhu životnosti díla  

− v úsecích s výrazným tektonickým oslabením bude nutno používat i metody zpevňující 

injektáže 

− je nutno počítat i s netradičními způsoby zajišťování přechodu chodba – porub, neboť ve 

vysokých profilech budou omezené možnosti použití středních stojek a těžiště 

stabilizačních opatření se přesune k zavěšování výztuže na dlouhé lanové svorníky.  

Při navrhování kombinované výztuže porubních chodeb při dvojím použití je nutno 

respektovat charakteristiku obou hlavních typů výztuže  (podpěrná oblouková a svorníková 
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výztuž). Svorníková výztuž musí zpevnit horninový masiv u čelby, zajistit stabilitu chodby 

bezprostředně při ražení a snížit celkové deformace okolních hornin v období dobývání. 

Podpěrná výztuž , splňující požadavky na dobrý kontakt s  výrubem postupně přebírá část 

zatížení dále za čelbou a zejména v období ovlivnění dobýváním v přilehlých  porubech, kdy 

dochází k výraznějším deformacím. 

Pro výpočet parametrů svorníkové výztuže lze respektovat metodiku výpočtu samostatné 

svorníkové výztuže se zahrnutím únosnosti podpěrné výztuže a s přiměřeným koeficientem 

bezpečnosti. To umožňuje např. programový soubor ANKER. 

Pro navrhování podpěrné výztuže lze  vyjít z metodiky dimenzování ocelové výztuže 

dlouhých důlních děl se zahrnutím vlivu svorníkové výztuže v podobě snížení poměru 

hloubky uložení k redukované pevnosti nadloží  dle důlně geologických podmínek a 

parametrů svorníkové výztuže.  

Jak je patrné, zajištění porubních chodeb v uhelných dolech si v očekávaných podmínkách 

vysokých napětí v masivu při dvojím použití chodeb a velkých hloubkách vyžádá široké  

použití kotevních a injektážních prvků jakož i výplňových a těsnících hmot. A tedy i další 

rozvoj kotevních a injektážích metod. 
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