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ZAJIŠTĚNÍ STABILITY PORUBNÍCH CHODEB URČENÝCH KE 
DVOJÍMU POUŽITÍ POMOCÍ KOMBINOVANÉ VÝZTUŽE 

 

V současném období se uvažuje v OKR o rozšíření technologie dvojího využívání 
porubních chodeb. Jednou z důležitých výhod takového postupu je, že prakticky ihned po 
vydobytí příslušného porubního bloku může původní těžní chodba tohoto bloku sloužit jako 
výdušná chodba porubního bloku následujícího. Tím vzniká nezanedbatelná časová úspora při 
přípravě dobývání nového bloku, protože odpadá ražení nové výdušné chodby jako těsné 
obtínky stařin předchozího již vydobytého bloku. Dvojí použití chodeb nelze ovšem uplatnit 
vždy a všude, musí být k tomu vhodné podmínky.  

Pro dvojí použití chodeb v podmínkách OKR byly formulovány následující obecné 
zásady: 

V porubních chodbách určených pro dvojí použití je třeba uplatňovat výrazně vyšší 
požadavky na únosnost a deformační chování výztuže těchto chodeb, protože musí mít 
zajištěnu takovou úroveň stability, aby i při opakovaném působení předporubních tlaků, 
kterým budou po dobu své životnosti vystaveny, plnily svou funkci. Tyto požadavky splňuje 
kombinovaná výztuž, sestávající z podpěrné ocelové obloukové výztuže a ze svorníkové 
výztuže aplikované jak ve stropě, tak i v bocích chodby. Uplatnění metody dvojího použití 
chodeb se obecně předpokládá při dobývání slojí v plochém uložení o průměrné mocnosti do 
2,5 m, jen výjimečně, ve zvláště dobrých podmínkách, do mocnosti 3 m. 

Svorníková výztuž jako součást kombinované výztuže má za úkol spojit (pevně) jednotlivé 
části horského masivu tak, aby bylo minimalizováno jeho porušování. Z uvedeného vyplývá, 
že pro řádnou funkci svorníkové výztuže je nutno ji realizovat co nejdříve po postupu čelby 
důlního díla ještě v období, kdy nedojde k narušení celistvosti (rozsazení) horského masivu 
v důsledku působení horských tlaků. Podpěrná ocelová oblouková výztuž v rámci 
kombinované výztuže nese (podpírá) rozvolněný objem hornin vytvořený v okolí dlouhého 
důlního díla v tzv. oblasti prosté napětí. Oblast rozvolnění v okolí důlního díla s podpěrnou 
výztuží se vyvíjí v závislosti na charakteristice výztuže a geomechanických poměrech 
(daných vlastnostmi hornin a horského masivu a napěťových poměrech) tak dlouho, až se 
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všechny složky systému dostanou do vzájemné rovnováhy. Podpěrná oblouková výztuž se 
jako součást kombinované výztuže staví zpravidla v přiměřeném odstupu za čelbou, nejdále 
však ve vzdálenosti 40 m od čelby. Počet dílů obloukové ocelové výztuže je nutno již v rámci 
projektu volit s ohledem na dobývanou mocnost a úklon sloje tak, aby při vedení prvního 
porubu nebylo nutno některé díly výztuže řezat, ale pouze odebrat, a po přechodu porubní 
fronty bylo možno tyto díly opět přidat. Aby podpěrná ocelová oblouková výztuž plnila 
bezchybně svou funkci musí být dobrém kontaktu s okolní horninou (uhlím). Proto je nutné 
zajistit dokonalé obložení podpěrné výztuže i za cenu použití speciálních technologií pro 
vyplnění volného prostoru mezi výztuží a horninovým masivem.  

Světlý profil důlního díla určeného pro dvojí použití se volí z důvodů zajištění deformační 
rezervy alespoň o jeden stupeň větší než je nezbytný profil důlního díla. Nezbytný profil musí 
zohledňovat hlediska zajištění větrních a klimatických poměrů, nasazení porubní technologie 
a na ni navazující systém odtěžení. Realizace a časové návaznosti ražení a vyztužování musí 
respektovat rozdílnou funkci a charakteristiku obou typů výztuže (svorníková  a podpěrná 
oblouková výztuž).  

V těch případech, kdy je důlní dílo raženo v masivu s nebezpečím otřesů a je zařazeno do 
3. stupně nebezpečí otřesů (bod 3. 2 odst. f  Instrukce č. 7 - Pracovní pravidla), musí být 
podpěrná oblouková ocelová výztuž budována současně se svorníkovou výztuží ihned na 
čelbě (samostatná svorníková výztuž chodeb není ve 3. stupni nebezpečí otřesů povolena).  

Pro zachování funkčnosti výztuže chodby určené ke dvojímu použití musí být její stabilita 
a únosnost po přechodu prvního porubu zachována a stav důlního díla před vedením druhého 
porubu v přiměřeném rozsahu kontrolován. Přitom je nutno se zaměřit přednostně na řešení 
uzlu chodba - porub. 

Pro výpočet parametrů svorníkové výztuže lze použít metodiku výpočtu samostatné 
svorníkové výztuže zpracovanou v programovém souboru ANKER (BOLT) nebo další 
adekvátní výpočtové metody.. S ohledem na souběžné použití podpěrné ocelové obloukové 
výztuže se volí v programovém souboru ANKER  (BOLT) základní koeficient bezpečnosti 
1,0. 

Podpěrná ocelová oblouková výztuž se dimenzuje na základě tzv. normového resp. 
výpočtového zatížení, které vyplývá z přírodních a důlních podmínek a z únosnosti výztuže, 
která je funkcí rozměrů, hmotnosti a materiálových vlastností jednotlivých prvků výztuže 
(oblouků a spojovacích prvků). 

Nová „Směrnice pro projektování a vyztužování porubních chodeb určených k dvojímu 
použití“, která  byla vydána jako vnitřní standart technického ředitele OKD č. 1/2010, vychází 
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z Instrukce č. 15 -  Metodika stanovení výpočtového zatížení výztuže (VVUÚ Ostrava 1985). 
Obecné zásady dimenzování výztuže podle této metodiky zůstávají v platnosti, v nové 
směrnici se však přihlíží k potřebě větších příčných průřezů a těžších hmotnostních stupňů, 
které citovaná Instrukce č. 15 nezahrnuje.(viz tabulka 1). 

       Tabulka č.1. Přehled profilů výztuží dlouhých důlních děl  

Profily výztuží podle ČSN Profily výztuží podle polských norem resp. DIN 

Označení 
Velikost profilu 

[m2] 
Označení Velikost profilu [m2] 

OO-O-16 16,8 LP 10 17,6 
OO-O-18 19,0 LP 11 19,8 

OO-O-19 20,0 LP 12 21,8 
  LP 13 24,0 
  LP 14 25,6 

  LP 15 27,6 
  LP 16 29,6 

 

Podpěrná ocelová oblouková výztuž se dimenzuje na základě tzv. normového resp. 
výpočtového zatížení, které vyplývá z přírodních a důlních podmínek a z únosnosti výztuže, 
která je funkcí rozměrů, hmotnosti a materiálových vlastností jednotlivých prvků výztuže 
(oblouků a spojovacích prvků). 

Pro rychlé stanovení  normového zatížení výztuže v různých podmínkách, 
charakterizovaných chováním nadloží byly zpracovány jednoduché nomogramy  (obr. 1) 

Orientační hodnoty únosnosti qv1 ocelové obloukové výztuže pro rozměry důlních děl a 
hmotnostní stupně, které u porubních chodeb určených pro dvojí použití připadají v úvahu, 
jsou v tabulce 2.  
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Normová zatížení pro pravidelně zavalující nadloží
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Obr.1.  

 
Tabulka 2. Únosnosti ocelové obloukové výztuže qv1 [kN/m] pro průřezy důlních děl  

cca 17 až 30 m2 s hmotnostním stupněm 21 až 44 kg/m  

Profil důlního díla 
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LP12, 
S4F6 

LP13, 
S6F5 

LP15, 
F(5d) 

LP16, 
F(5v) 

Příčný průřez [m2] 16,8 19,0 20,0 20-21,8 24,2 27-27,6 29,6-30,5 
100 41 38 36     
150 61 57 55     K-21 
200 82 75 72     
150 63 59 57     
200 84 79 76     K-24 
250 104 98 84     
200 84 79 76     
250 108 99 96     K-27 
300 120 104 97     
250 100 94 91     
300 120 113 109     P-28 
350 140 131 126     

TH-29 350 168 157 151     
TH 70/29    151 131 114 100 

V 32    170 148 161 141 
TH 70/34    192 167 181 159 
TH 70/40    240 209 226 199 
TH 70/44 
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Pro dvojí použití chodeb byla zpracována typová schémata, která vycházejí z průměrných 
podmínek v karvinské části a v jižní části OKR (např. obr. 2). Vzhledem k různosti těchto 
podmínek není možno vytvořit jednotné a univerzální schéma pro ražení porubních chodeb 
určených pro dvojí použití, ale je potřebné a nezbytné vycházet právě z důsledného 
vyhodnocení konkrétních přírodních podmínek a konkrétního stavu hornické činností ve sloji 
a jejím okolí. Předložená typová schémata proto představují vzorové řešení pro další varianty 
reálných úložních podmínek. Vlastní projekty vyztužování konkrétních chodeb pak musí 
vycházet z podrobného rozboru geologických a důlně technických podmínek jednotlivých 
slojí a ker na dolech OKR a tyto respektovat.  
 

 
Obr. 2. Typové schéma díla s kombinovanou čtyřdílnou výztuží v profilu OO-O-18. 

 

Při praktické realizaci technologie dvojího použití chodeb je nutno mít na zřeteli, že se 
celý proces rozděluje na dílčí technologické celky, které na sebe vzájemně navazují.  

Relativně samostatným celkem je ražení úvodní chodby porubního bloku, u které se 
předpokládá dvojí použití. Podmínkám ražení této chodby (dimenzování, vyztužování) je 
věnován předložený příspěvek.  
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Při vedení prvního porubu musí však být, na rozdíl od porubů, při jejichž vedení z pole se 
porubní chodby likvidují v prostoru řízeného závalu, stavěno žebro mající jednak izolační a 
jednak podpěrnou funkci. Je zřejmé, že proces stavění žebra vyžaduje vyřešení jak 
prostorových dispozic pro účelné rozmístění porubního komplexu (kombajn, výztuž, 
dopravník) a i zařízení pro stavění žebra (doprava a příprava velkého množství materiálu pro 
žebro), tak časových návazností, protože postup porubní fronty a žebra musí být sladěn.  

Vedení porubu v následném porubním bloku je závislé na tom, zda příslušná úvodní 
chodba tohoto bloku bude opět určena pro opětovné použití, nebo zda již bude odhazována. V 
prvém případě je nutno opět řešit výše uvedené problémy, ve druhém pak půjde o obvyklý 
postup dobývání s řízeným zavalováním obou porubních chodeb.  

Také z těchto důvodů je zřejmé, že řešení a zpracování technologického postupu pro 
konkrétní pracoviště musí vycházet ze znalosti přesných geologických a geomechanických 
poměrů, jakož i zvoleného (dostupného) technologického vybavení jak pro ražení, tak 
následně pro porub.  
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