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HODNOCENÍ RIZIK PŘI POUŽITÍ SAMOSTATNÉ KOTVOVÉ 
VÝZTUŽE V PODMÍNKÁCH OKR 

 
Abstract: 
Risk assessment in stage roadways development is one of the most important ways 
of checking, having significant impact on their safety during realisation and using. Authors in 
their contribution briefly describe current assesment system and on practical examples 
roadways, supported only with fully-grouted roof bolts, present potential mistakes during 
realisation. 
 
1. ÚVOD 

Hodnocení rizik při realizaci podzemních důlních děl je značně široké téma, 
které by si zasloužilo daleko větší prostor pro prezentaci než je rozsah tohoto příspěvku. 
Cílem naší prezentace je upozornit na možné chyby při hodnocení rizik v případě použití 
samostatné kotvové výztuže k vyztužování dlouhých důlních děl v podmínkách 
sedimentárních hornin uhlonosného karbonu ostravsko-karvinského revíru. Systém 
samostatné kotvové výztuže využívající ocelové tyčové kotvy lepené po celé délce 
a pramencové (lanové) kotvy se v podmínkách novodobé historie OKD úspěšně rozvíjí 
od roku 2006 na Dole ČSM. Je nutné zdůraznit, že základem úspěšnosti a dalšího rozvoje této 
technologie vyztužování je v prvé řadě skutečnost, že při výrobě kotev a lepicích tmelů, 
jsou používány materiály s potřebnými pevnostními charakteristikami, schopnými přenášet 
vysoká zatížení jak ve směru vertikálním, tak horizontálním a vytvářet tak dostatečně tuhou 
vazbu kotva – tmel – hornina, zabraňující rozsazování vrstev v nadloží ražených důlních děl 
i v současné hloubce dobývání okolo 1000m pod povrchem. Dalším nezbytným, v žádném 
případě však druhořadým, předpokladem pro úspěšnou realizaci kotvové výztuže je spolehlivá 
a výkonná vrtací technika, umožňující rychlé a přesné navrtání vývrtů a následnou instalaci 
kotev při důsledném dodržování všech výrobcem a projektem předepsaných zásad. 
Neoddělitelnou a zároveň důležitou součástí systému kotvové výztuže jsou práce 
představující geotechnický průzkum (hodnocení přírodních údajů, včetně vyhodnocení 
geomechanických dat a realizace pull-testů) v předprojektové fázi, rutinní kontrola kvality 
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ukotvení (je standardně prováděna na zpravidla legislativou a technologickým postupem 
předepsaném počtu instalovaných kotev pomocí vhodného, k tomuto účelu určenému zařízení 
– tahoměru) a v neposlední řadě rutinní monitorování stability důlního díla a kotvové výztuže, 
představující měření konvergencí a rozsazování vrstev, v horizontu vyztuženém kotvovou 
výztuží a nad tímto horizontem (je zpravidla prováděno pomocí měřicího pásma a 
mechanických víceúrovňových indikátorů rozsazování nadložních vrstev).  

Vlastní hodnocení rizik probíhá: 1. Ve fázi předprojektové, tj. při geotechnickém 
hodnocení, kdy je prováděno bodové hodnocení jednotlivých charakteristik horninového 
prostředí v oblasti, kde je plánováno použití kotvové výztuže, jehož výsledkem je koeficient 
RMR, určující zda a do jaké míry je a/nebo není toto hodnocené prostředí vhodné ke kotvení 
a kdy lze zároveň identifikovat možná hrozící rizika. 2. Ve fázi projektování, 
kdy jsou na základě výsledků geotechnického průzkumu stanoveny parametry kotvové 
výztuže, jsou zohledněna možná rizika a stanovena opatření snižující důsledky vzniku 
nežádoucích stavů. 3. Ve fázi vlastní realizace a používání díla, kdy na základě monitorování 
a vyhodnocování chování systému kotva – tmel – hornina, jsou existující rizika oceňována 
a je volena jejich přípustná úroveň.   

 
2. VÝČET – KLASIFIKACE OBECNĚ MOŽNÝCH RIZIK 

Jak již bylo uvedeno v závěru předcházející kapitoly lze postup hodnocení rizik rozdělit 
do tří fází: 

1. Fáze „předprojektová“ 
2. Fáze „projektování“  
3. Fáze „realizace a používání“  

Ad1) Předtím, než přistoupíme k fázi projektování, si ověříme, že plánované důlní dílo 
splňuje všechna kritéria možnosti použití samostatné kotvové výztuže předepsaná platnou 
legislativou, tj. „Rozhodnutí OBÚ v Ostravě č.j. 711/95“ (dále „rozhodnutí“) a „Pracovní 
pravidla pro použití samostatné svorníkové výztuže v podmínkách OKR“ vydaná v souladu 
s „Rozhodnutím OBÚ v Ostravě č.j. 711/95“ (dále „pracovní pravidla“). V případě, že ano 
postupujeme dále podle kapitoly 4. Geotechnický průzkum „pracovních pravidel“. 
Po vyhodnocení všech požadovaných údajů předepsaných v kapitole geotechnický průzkum 
stanovíme koeficient RMR. Již v tomto okamžiku, tj. při hodnocení vhodnosti horninového 
prostředí ke kotvení, jsme na základě výše bodového hodnocení jednotlivých charakteristik 
schopni stanovit předběžně první rizika, která bychom mohli v průběhu realizace vyztužování 
očekávat. 
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Ad2) Ve fázi projektování postupujeme dále podle kapitoly 5. Projektování „pracovních 
pravidel“. Zde při stanovování parametrů kotvové výztuže zohledníme ve vybraných úsecích 
všechna rizika vyplývající z výsledků hodnocení předprojektové fáze a to zpravidla 
navýšením koeficientu bezpečnosti. Takto vybraným úsekům důlních děl věnujeme v průběhu 
realizace zvýšenou pozornost v programu měření a sledování.  

Ad3) Ve fázi realizace projektu a používání díla provádíme důslednou kontrolu správnosti 
instalace kotev a dodržování všech parametrů projektu, včetně monitorování systému kotva – 
tmel – hornina. Maximální důraz klademe na systematické sledování jakýchkoliv změn 
na výztuži (profilu) důlního díla, na důsledné vyhodnocování všech naměřených výsledků 
a případných anomálií (prudký nárůst, dosažení kritických hodnot), včetně okamžitých reakcí 
na případné náhlé a prudké změny oproti projektem definovaným normálním stavům a 
kritickým hodnotám. 
 
2.1. Ražba třídy 294 227 

Ražba důlního díla 294 227 ve sloji 29 byla realizována v období od 5.11.2007 
do 8.1.2008 v samostatné kotvové výztuži jako druhá ražba v pořadí v oblasti 2.a kry, 
v celkové délce 365 m. Pro geotechnické posouzení byly použity údaje z geomechanicky 
vyhodnocených geologicko-průzkumných vrtů situovaných v blízkosti plánované trasy ražby, 
kdy byly zohledněny i příznivé zkušenosti s ražbou důlního díla 294 225 ve srovnatelných 
podmínkách. Ražba důlního díla 294 227 byla vedena v hloubce cca 1000 m pod povrchem 
při průměrné mocnosti sloje cca 280 cm. Z vyhodnocených údajů byl s ohledem na možné 
riziko ovlivnění ražené třídy vodou ze stařin nadložní sloje 28 použit konzervativní postup, 
kdy byl použit nejméně příznivý koeficient RMR o hodnotě 41, což odpovídalo prostředí 
středně vhodnému ke kotvení. Profil důlního díla 294 227 byl projektován jako obdélník 
o šířce 4,8 m a výšce maximálně 3,4 m. Při stanovení parametrů kotvové výztuže byl použit 
koeficient bezpečnosti 2 (tj. 7 stropních ocelových tyčových kotev lepených po celé délce 
o délce 2,4 m v řadách vzájemně vzdálených 1 m a po dvou sklolaminátových kotvách 
do každého boku důlního díla o délce 1,5 m, v řadách od sebe vzdálených 1 m) a pro případy 
nutnosti zahuštění/zesílení výztuže (na základě případných anomálií zjištěných při měření 
a sledování kotvové výztuže) byl volen koeficient bezpečnosti až 4 (tj. až dvojnásobek počtu 
kotev uvedených při koeficientu bezpečnosti 2). V průběhu ražby bylo prováděno rutinní 
zkoušení kvality ukotvení pomocí tahových zkoušek (nevykázaly ani v jednom případě žádné 
defekty vazby kotva – tmel - hornina), sledování rozsazování nadložních vrstev pomocí 
dvouúrovňových mechanických indikátorů rozsazování nadložních vrstev (první anomálie 
signalizující prudký nárůst pohybu z cca 5 mm na 25 mm v horizontu vyztuženém kotvami, 
tj. 0 – 2,1 m nad stropem důlního díla, byly zaznamenány dne 3.1.2008 na indikátorech č. 5 
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a č. 8 ve staničeních 212 m a 272 m) a měření svislé a vodorovné konvergence na označených 
měřicích bodech v místech instalovaných indikátorů rozsazování (nebyly zaznamenány 
výrazné anomálie ani při výše uvedených nárůstech pohybu na indikátorech č. 5 a č. 8). 
Po zjištění nárůstu pohybu na indikátorech byla zvýšena četnost jejich sledování, tj. se 
záznamem na každé směně a byl zpracován doplněk projektu, řešící zesílení výztuže 
v úsecích staničení 202 – 225 m a 263 – 280 m. Zesílení spočívalo v okamžitém doplnění 
dalších řad po 5 ks kotev do stropu důlního díla situovaných mezi stávající řady, z čehož 
rezultovala konečná vzdálenost 0,5 m mezi řadami stropních kotev. Ve staničení 201 m byl 
navíc instalován nový mechanický indikátor č. 21 pro zajištění sledování toho, zda provedená 
stabilizační opatření byla účinná. Po zesílení výztuže dodatečnými kotvami došlo k dílčímu 
zpomalení změn na indikátorech č. 5 a č. 8. S ohledem na další nárůst pohybu na obou 
indikátorech a na vyčerpání značné kapacity kotev již ve fázi ražby, byly pro zajištění další 
stabilizace, s ohledem na možnou další progresi pohybů v nadloží důlního díla, v úsecích 
staničení 209 – 229 m a 263 – 280 m zabudovány tři dřevěné podvlakové tahy pobudované 
dřevěnými stojkami, situované podél obou boků a ve středu důlního díla, které zajistily 
definitivní stabilizaci těchto úseků až do doby jejich přechodu porubní frontou porubu 
294 207. Detailní záznamy výsledků sledování třídy a dokumentace provedených opatření 
budou prezentovány na přednášce v rámci semináře. 

 
2.2. Třída 331 223 při dobývání porubu 331 203 

S ohledem na snahu dodržet požadovaný rozsah příspěvku, budou praktické zkušenosti 
s hodnocením rizik v důlním díle 331 223 při vedení porubu 331 223 prezentovány na 
přednášce v rámci semináře.  

 
3. ZÍSKANÉ ZKUŠENOSTI A POZNATKY 

Ze zkušeností a poznatků nabytých při geotechnickém průzkumu, při projektování 
kotvové výztuže, při sledování důlních děl a měření změn systému kotva – tmel – hornina, 
lze stanovit rámcový postup hodnocení rizik v následujících bodech:  

1.  Fáze předprojektová 
• Hodnocení nadloží důlního díla: litologie, pevnost v prostém tlaku průvodních hornin 

a uhelné sloje, kusovitost a stupeň porušení, orientace ploch nespojitosti, výskyt 
jiných geologických anomálií (štěpení nebo spojení slojí, eroze nebo mezivrstevní 
přesmyky ve sloji), zvodnění horského masivu a přítoky do důlních děl. 

• Stanovení koeficientu RMR, tj. vhodnosti horninového prostředí ke kotvení. 



 163 

• Realizace pull-testu dle Britských norem pro uhelné hornictví v oblasti plánovaného 
důlního díla, a/nebo nejlépe přímo v něm.     

2.  Fáze projektová 
• Zohlednění všech existujících rizik identifikovaných v předprojektové fázi 

(tj. při realizaci geotechnického průzkumu a hodnocení) v parametrech samostatné 
kotvové výztuže plánovaného důlního díla.  

• Ocenění existujících rizik a stanovení meze jejich únosnosti – kritické hodnoty. 
• Stanovení programu sledování důlního díla a programu kontrol systému kotva – tmel 

– hornina. 
• Stanovení opatření a postupných kroků snižujících důsledky vzniku nežádoucích 

jevů na základě výsledků měření a sledování. 

3.  Fáze realizace a používání 
• Důsledné dodržování projektem stanovených rozměrů důlního díla. 
• Důsledné dodržování všech projektem a výrobcem předepsaných postupů 

při instalaci kotvové výztuže (délka a průměr vývrtu, průměr a množství ampulí 
lepidla, pořadí zasunutí ampulí lepidla do vývrtu, dodržení předepsaného postupu 
rozmíchání lepidla a čekací doby pro jeho zatuhnutí) 

• Důsledné dodržování programu sledování důlního díla a programu kontrol systému 
kotva – tmel – hornina (mechanické indikátory rozsazování nadložních vrstev, 
měření konvergence, tahové zkoušky, systematické kontroly správnosti instalace 
kotvové výztuže). 

• Důsledné sledování změn ve stropu a v bocích důlního díla (stav puklin a jejich 
rozevření) změn na výztuži (deformace podložek a ostatních prvků kotvové výztuže) 

• Důsledná a okamžitá realizace opatření a postupných kroků snižujících důsledky 
vzniku nežádoucích jevů stanovených na základě výsledků měření a sledování, 
tj. při překročení definovaných kritických hodnot, nebo prudkém nárůstu/změně 
sledovaných/měřených hodnot. 

• Realizace pull-testu, dle „Návodu k použití kotev pro vyztužování důlních děl 
v uhelných dolech, vydaného poradním výborem pro hlubinné dobývání ve Velké 
Británii“, v realizovaném důlním díle, při viditelné změně podmínek. 

• Důsledné detailní sledování 100m úseku důlního díla před postupujícím porubem 
(mechanické indikátory rozsazování nadložních hornin, měření konvergencí, 
stav stropu a boků důlního díla a prvků kotvové výztuže). 

• Pravidelné napomáhání vývinu závalu důlního díla za zálomovou hranou porubu 
pomocí odpalů bezvýlomových trhacích prací malého rozsahu do jeho nadloží, 
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v případě jeho opožďování, za účelem snížení rizika přitížení části důlního díla 
nacházející se v předpolí porubu.   

• Důsledná kontrola dodržování všech výše uvedených bodů realizovaných v rámci 
fáze realizace a používání. 

 
4. ZÁVĚRY 

V příspěvku byl stručně shrnut postup hodnocení rizik při realizaci ražeb důlních děl 
s použitím samostatné kotvové výztuže, tj. při použití kotev lepených po celé délce, 
v podmínkách ostravsko-karvinského revíru. Pozornost byla věnována praktickým 
zkušenostem, získaným v průběhu ražeb a provozování důlních děl vyztužených samostatnou 
kotvovou výztuží ve slojích 29 a 33a na Dole ČSM. Lze konstatovat, že výsledky potvrdily 
správnost zpracovaných a realizovaných projektů vyztužování a uplatněných nápravných 
opatření. V důsledné aplikaci systému hodnocení rizik při realizaci ražeb důlních děl a jeho 
plošném rozšíření v podmínkách ostravsko-karvinského revíru, lze vidět zásadní význam, 
a to zejména ve snadnější identifikaci možných nežádoucích jevům, ve snadnějším stanovení 
pravděpodobnosti jejich vzniku v průběhu všech fází (předprojektové, projektové, vlastní 
realizace a používání důlního díla) a v optimalizaci přípustné úrovně existujících rizik.  

Důsledným dodržováním všech parametrů kotvové výztuže a předepsaných postupů 
stanovených projektem pro její instalaci, předcházíme řadě rizik z toho vyplývajících. 
Důležitou roli při eliminaci vzniku rizik hraje důslednost a systematičnost při provádění všech 
rutinních kontrol a měření na kotvové výztuži, včetně jejich okamžitého vyhodnocení 
a okamžitých reakcí na zjištěné změny a to jak ve fázi ražby důlního díla, tak v období jeho 
dalšího provozování. Při dodržování všech výše uvedených zásad lze výrazně zvýšit efektivitu 
vynaložených prostředků a zajistit vyšší standard bezpečnosti zaměstnanců a celého důlního 
provozu.   
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