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Zadání řešení: 

Řešení projektu bylo rozděleno do 5 Etap: 
 
1. Zhodnocení dosavadního stavu poznání zákonitostí vzniku průtrží hornin a plynů PHP), 

včetně literární rešerše a analýzy zahraničních poznatků a zkušeností. 
2. Analýza vzniklých PHP v posledních 10 letech v OKR a stanovení směru dalšího řešení 

této problematiky. 
3. Stanovení metod a postupů pro eliminaci vzniku průtrží hornin a plynů, které budou 
zahrnovat zejména: 

- zařazování důlních děl, 
- návrh způsobu projektování a vedení přípravných důlních děl, prorážek a porubů tak, 

aby byly co nejméně vystaveny vlivům přídatných napětí od jiných důlních děl, 
- prognózní a preventivní opatření proti vzniku průtrží hornin a plynů včetně způsobu 

provádění trhacích prací, 
- požadavky na elektrická zařízení, hlídaní izolačního stavu a jištění a vypínání 

elektrických zařízení. 
4. Analýza možnosti využití netradičních metod dobývání uhlí v oblastech s nebezpečím 

PHP. 
5. Návrh úprav stávajících legislativních norem pro oblast průtrží hornin a plynů, případně 

návrh nových. 
 
 

Výstup řešení: 

1. Návrh doplnění resp. úpravy stávajícího Rozhodnutí OBÚ v Ostravě č. j. 3895/2002 ze 
dne 6.6. 2002, případně návrh nových legislativních norem pro oblast průtrží hornin a 
plynů. 

2. Návrh metodiky (metodických postupů, pracovních pravidel resp. Instrukce) pro 
provádění metod a postupů pro eliminaci vzniku průtrží hornin a plynů. 

3. Publikace výsledků řešeného projektu. 
 
 

Časový harmonogram řešení: 
 
Etapa 1 VIII. 2007 –  IX. 2008 
 
Etapa 2 VIII. 2007 – XII. 2009 
 
Etapa 3       I. 2008 –  IX. 2009 
 
Etapa 4       I. 2008 – XII. 2008 
 
Etapa 5      X. 2008 –  XI. 2009 
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Řešení etapy č. 1 

1. Zhodnocení dosavadního stavu poznání zákonitostí  
vzniku pr ůtrží hornin a plyn ů (PHP), včetně literární 
rešerše a analýzy zahrani čních poznatk ů a zkušeností 

 

Tato etapa řešení byla rozdělena do pěti kvartálů (viz časový harmonogram řešení 

Projektu č.57-07). V jednotlivých kvartálech byla řešena problematika zahrnující: 

 

• Obecnou geologickou charakteristiku části horského masivu ohroženého průtržemi 

hornin a plynů s konkretizací této charakteristiky na podmínky OKR, 

• typizaci průtrží, charakteristiku jejich mechanizmů a specifikaci základních 

predispozic a podmínek, za nichž k průtržím dochází, 

• poznatky a zkušenosti z problematiky průtrží v ČR a zahraničí (odlišnosti jednotlivých 

typů průtrží, následky průtrží, vlivy na různá důlní díla a podobně), včetně trendů 

jednotlivých zahraničních zemí v problematice průtrží hornin a plynů, 

• analýzu trendu vývoje plynonosnosti horského masivu v závislosti na hloubce uložení 

slojí na ložisku (srovnání s teoretickými předpoklady, vývoj degazace), 

• poznatky z oblasti báňských předpisů některých zahraničních států. 

 

Obecná geologická charakteristika části horského masivu ohroženého průtržemi hornin 

a plynů s konkretizací této charakteristiky na podmínky OKR 

 
V této části řešení byly zpracovány základní geologické parametry části horského 

masivu ohrožené průtržemi hornin a plynů v podmínkách Ostravsko - karvinského revíru. 

Hodnocení bylo zaměřeno na geologii české části hornoslezské pánve, geologii 

černouhelného ložiska závodu Staříč, Dolu Paskov a na geologické fenomény, které 

predisponují vznik průtrží uhlí a plynů. 

Byla popsána Hornoslezská pánev a její regionálně – geologická pozice včetně 

statigrafie a litologie. Byl popsán dobývací prostor závodu Staříč Dolu Paskov a jeho vnitřní 

členění, reliéf karbonu a jednotlivé vrstvy, ve kterých došlo k průtržovým jevům. 

U strukturně-tektonické stavby ložiska byla hodnocena hlavní regionální tektonika.  
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Z geologických fenoménů, predisponujících vznik průtrží uhlí a plynů, byla popsána  

funkce pokryvných útvarů (převážně nepropustné Ca – vápence, slínovce apod.), které téměř 

dokonale zakonzervovaly karbonské pohoří a tím zamezily úniku plynu  z karbonských slojí. 

Proto byl největší počet průtrží evidován v primární fázi otvírky ložiska, postupem do větší 

hloubky počet průtrží výrazně poklesl. Dalšími výraznými fenomény, které predisponují 

vznik průtrží uhlí a plynů jsou: tektonika, stupeň prouhelnění a průvodní litologie. 

 
Tektonika výrazně predisponuje možnost vzniku PUP, a to hned z několika pohledů: 

• Tektonické zóny a pásma výrazně ovlivňují migraci plynů v masívu, 

• tektonicky porušené horniny a uhlí mají řádově vyšší kolektorské schopnosti a tato 

predispozice je jedním z faktorů, které ovlivňují výhoz především jemnozrnné frakce, 

• typickým rysem variské tektoniky je i různý stupeň progresivního vývoje – tzv. 

nedorozvinuté zlomy (např. kloubové poklesy nebo intrafoliační násuny) mají 

schopnost kumulovat velké množství energie a vytvářejí zóny reziduálního napětí. 

V případě kloubových zlomů se jedná spíše o ohniska s kumulovaným torzním 

napětím. V případě intrafoliačních násunů pak o liniové zóny reziduálního napětí, 

• kompresní vrásovo-násunová deformace podmínila vznik antiklinálních struktur 

(brachyantiklinály, asymetrické brachyantiklinály). Tyto struktury se stávají 

v závislosti na propustnosti nadloží a stupni porušenosti plynovými kolektory, 

• úložní poměry, které jsou reprezentovány zvýšenými úklony a podmiňují náchylnost 

k průtrži především gravitační složkou. 

 

Stupeň prouhelnění je jedním z nejvýznamnějších faktorů, především skoky 

v prouhelnění v jednotlivých prouhelňovacích stadiích jsou spojeny s výraznou produkcí 

metanu. Produkce metanu se při prouhelňovácích skocích pohybuje v rozpětí 100-200 m3 na 

tunu uhlí. 

Stupeň prouhelnění má zásadní vliv na fyzikálně-chemické vlastnosti uhlí, což 

výrazně ovlivňuje jeho sorpční vlastnosti a schopnost kumulovat energii. 
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            Průvodní litologie je charakterizována: 

• Vysokou anizotropii průvodních hornin podmiňujících genezi řady nehomogenit a 

predisponujících progresivní rozvoj drobné tektoniky, 

• mocné lavice pískovců v nadloží slojí jsou často málo porézní a nejsou příliš náchylné 

k porušení, v době diageneze hrají roli nepropustné zátky a ve sloji, která je s ohledem 

na tektonický režim porušena intenzívně, se kumuluje v závislosti na pokročilosti 

prouhelňovacího procesu značné množství plynu, 

• podobnou roli hrají sapropelity, jejichž výskyt se váže na svrchní části slojí, 

neporušené sapropelity zadržují plyn ve slojích. 

 

Význam jednotlivých geologických fenoménů a jejich podíl na vzniku průtrží hornin a 

plynů byl podrobněji specifikován v rámci dalšího řešení 1.2, kde byly, hodnoceny 

predispozice a podmínky vzniku průtrží v souvislosti s typizací průtrží a s charakteristikou 

mechanismu jejich vzniku. 

 

Typizace průtrží, charakteristika jejich mechanizmů a specifikace základních 

predispozic a podmínek, za nichž k průtržím dochází 

V této části řešení byla provedena typizace průtrží , byly charakterizovány možné 

mechanizmy vzniku průtrží hornin a plynů (PHP) a popsány predispozice a podmínky 

vzniku PHP. 

 
Průtrže hornin a plynů (PHP) jsou anomální geomechanické jevy (AGJ) 

plynodynamického charakteru vyskytující se pouze ve specifických geologických a 

hornických podmínkách. PHP je možno dle horniny postižené tímto geomechanickým jevem 

rozdělit na průtrže uhlí a plynů (PUP) a  průtrže pískovců (slepenců) a plynů (PPP). Dochází 

při nich k vyvržení určitého objemu horniny do prostoru důlního díla (pod pojmem hornina 

zde můžeme uvažovat jak uhelnou sloj, tak doprovodné horniny, v tomto případě pískovce) 

doprovázenému exhalací plynů. Pod pojem plyny můžeme zahrnout v největším objemu 

metan (CH4) a oxid uhličitý (CO2), v menších objemech na úrovni jednotek procent i vodík 

(H2) a dusík (N2). Metan a oxid uhličitý jsou buď exhalované jednotlivě (průtrže metanové 

nebo průtrže oxidu uhličitého), tzv. průtrže čisté, nebo ve směsi, tzv. průtrže smíšené. 
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Smíšené průtrže zpravidla obsahují v exhalované směsi v největší míře  CH4 a CO2, na úrovni 

jednotek procent i H2 a dusík N2. Rozdělení PHP je znázorněno na obr. č. 1. 

                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    

 

Obr. č. 1 Schéma rozdělení PHP 

       
 
 

Průtrž pískovců (slepenců) a plynů (PPP) je definována jako prudký výhoz hmoty 

z vrstvy pískovců nebo slepenců do důlního díla, spojený s náhlým uvolněním plynů, 

zpravidla s těmito dalšími projevy: 

a) Rozrušení vrstvy pískovců nebo slepenců, které přesáhne hranice projektovaného 

průřezu nebo zabírky důlního díla, 

b) vytvoření dutiny (kaverny) v masívu, ohraničené horninou rozvrstvenou na šupiny 

nebo tenké destičky, 

c) vyhozená hornina má zpravidla charakter šupin, tenkých destiček a hrubozrnného 

písku, přičemž však může obsahovat také větší kusy vyhozené plynem v průběhu 

průtrže nebo odpadlé z obrysu díla, 

d) na vyhozené hornině a na výstroji a výztuži důlního díla se zpravidla usadil nános 

jemného pískovcového prachu, 

PHP 

  PUP 
PPP 

čisté smíšené čisté smíšené 

CH4 CO2 CH4 CO2 
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e) zvýšený výstup plynů, který může způsobit i časově omezený zvrat větrního proudu, 

f) další jevy, jako poškození výztuže a výstroje důlního díla nebo přemístění zařízení od 

čelby. 

 

K mechanismu vzniku PHP se váže několik teorií, které vycházejí ze stupně poznání 

problému v dané době a většinou na konkrétní lokalitě. V části řešení zaměřené na 

charakteristiku mechanizmu vzniku PHP byly shromážděny nejdůležitější hypotézy 

týkající se uvedeného problému. 

Dosavadní pokusy o vysvětlení tohoto problému se omezují na určité hypotézy, které 

lze obecně rozdělit do tří skupin podle toho, který z činitelů je chápán jako rozhodující pro 

iniciaci průtrže:  

• Rozhodující úlohu má vliv napětí v masivu. Porušení hornin v okolí vedených 

důlních děl je výsledkem zvýšených napětí v masivu a plyn, způsobující výhoz hornin 

do prostoru důlního díla, má druhořadou úlohu. 

• Rozhodující úlohu při rozpojení má plyn, vystavený vysokému tlaku v dutině, 

v trhlin ě nebo v makropórech horniny. V tomto případě je rozpojení horniny 

v okolí důlního díla a její výhoz způsoben překročením pevnosti v tahu v okolí 

kumulace plynu. 

• Oběma vlivům vyvolávajícím průtrže se připisuje přibližně stejná úloha.  

 

 Charakteristika mechanismu průtrží hornin a plynů v OKR 

             V rámci OKR je PHP definována jako prudký výhoz porušené uhelné (horninové) 

hmoty do prostoru důlního díla, který nastává v důsledku porušení rovnovážného stavu 

v okolí důlního díla působením horského tlaku a prudkého přechodu kumulované potenciální 

energie plynu v energii kinetickou při rozpadu přírodního (rozuměj primárního 

rovnovážného) energetického stavu v uhlí a její změnou v práci. Základním atributem 

stanoveným pro vznik PHP v podmínkách OKR je transport uhelné hmoty do důlního díla 

expandujícím plynem. Celý proces je charakterizován (Rakowski at al., 1983) v dílčích 

fázích: 

• Tlaková fáze – v napjatém masívu dochází k akumulaci velkého množství potenciální 

energie, jež náhlým uvolněním poruší uhlí a posune ho do prostoru důlního díla, 

• fáze volného plynu – posun uhlí zapříčiní zvýšení trhlinovatosti a tvorbu komunikací 

pro únik volného plynu. Posun uhlí původně iniciovaný projevem horského tlaku 
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přechází v této fázi ve vymršťování uhlí do prostoru důlního díla tlakem volného 

plynu, 

• fáze adsorbovaného plynu – v důsledku změny rovnovážného stavu během první a 

druhé fáze dochází k prudké desorpci plynů, která se podílí na pneumatickém 

transportu uhlí (drobné až prachové frakce) do prostoru důlního díla, 

• fáze zániku – proces průtrže je postupně utlumován na vzniklých překážkách, které 

brání dalšímu uvolňování potencionální energie (zaplnění díla výhozem horniny, 

ucpání ústí kaverny), případně dojde k úplnému vyčerpání potencionální energie. 

 Ve velmi zjednodušené formě lze tedy průběh PHP v jeho jednotlivých fázích 

charakterizovat jako dominový efekt, v němž všechny fáze mají vzájemnou a nedílnou 

spojitost a souvislost. Nelze opomenout, že ke vzniku PHP musí být splněny výše uvedené 

podmínky, ale také musí být přítomen iniciační moment, který spustí průběh průtržového 

děje. 

 V části řešení predispozic a podmínek vzniku PHP jsou zhodnoceny vlivy 

geologických predispozic, význam hloubky uložení, význam statigrafického začlenění, 

význam tektonického porušení masivu a stupně prouhelnění. Z rozborů uvedených vlivů 

vyplývá: 

Průtrže se vyskytují jen v určitých geologicky predisponovaných oblastech. Obecně se 

projevuje jednoznačná spojitost mezi výskytem průtrží na místa se strukturně - tektonickými 

anomáliemi, převážně zlomového charakteru, projevuje se vazba na některé konkrétní 

• hlavní i vedlejší tektonické linie. V místech vzniku průtrží se tektonické postižení 

sloje vždy projevuje existencí tektonických ohlazů na jejích obou vrstevních plochách, 

• neprojevuje se závislost průtrží na stratigrafické pozici sloje, 

• mocnost a úklon slojí celkově neovlivňují četnost a intenzitu průtrží, 

• v místě průtrží jsou pozorovány změny struktury uhlí, 

• může se projevit vztah mezi místem vzniku průtrže a určitým typem nadloží, obecně 

se však průtrže se vyskytují ve slojích s rozdílnou petrografickou stavbou nadloží a 

podloží. 

 
Je tedy zřejmé, že hlavními fenomény predisponující vznik průtrží jsou tektonické 

postižení dané části horského masívu a její spojitost s oblastmi porušené struktury uhlí.  
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Významný vliv na vzniku PHP mají i hornické podmínky. Na hornické podmínky 

vzniku PHP na všech hlubinných ložiscích s tímto rizikem je nutno pohlížet v širších 

časových a prostorových, ale i technologických souvislostech. Hornické podmínky nejsou 

konstantní a výrazně se mění v průběhu celé historie exploatace ložiska, či jeho dílčí části. 

Z tohoto pohledu lze v hrubých rysech rozčlenit historii exploatace ložiska na dílčí fáze 

(pomíjíme etapy průzkumu ložiska z povrchu): 

• Otvírka ložiska – zahrnuje hloubení svislých důlních děl, ražbu otvírkových hlavních 

důlních děl. V této fázi lze říci, že hornické práce probíhají v primárním napěťovém 

stavu v masívu. Míra ověření rizika PHP je minimální a veškeré práce v oblasti 

protiprůtržové prognózy by měly sloužit v maximální možné míře k verifikaci rizika 

vzniku těchto jevů. Zároveň už v této fázi dochází k prvním změnám primárního 

napěťového stavu ložiska a redistribuci plynů jakožto jediných migrujících elementů 

na ložisku. 

• Příprava ložiska – zahrnuje především ražby přípravných důlních děl pro samotnou 

exploataci. V této fázi lze získat nejvíce a nejvěrohodnější informace o plynových 

poměrech ložiska během realizace protiprůtržové prognózy, neboť masív se ještě 

nachází ve stavu blízkém primárnímu napěťovému stavu. Příprava ložiska probíhá 

zprvu v jeho nejsvrchnějších partiích, kde přírodně-geologická predispozice 

k průtržím je nejvyšší. Přípravné práce probíhají po celou dobu exploatace a to i 

v době rozvinutého dobývání. Napěťové a plynové podmínky se však výrazně mění 

s postupem do hloubky. 

• Dobývání ložiska – je zdrojem největší redistribuce napěťových poměrů. Jednak se 

vlivem vydobytí porubů mění primární stav napětí v masívu tak, že vznikají části, kde 

napětí je nižší než primární. To je spojeno s  migrací plynů do oblastí nižšího 

napěťového pole. Každopádně však základní roli při redistribuci plynů během 

exploatace ložiska tvoří především geologické struktury spojené s vysokou 

porušeností masívu a vyšší permeabilitou prostředí na nich a v jejich blízkém okolí.  

• Uzavření ložiska – po ukončení exploatace a uzavření ložiska dochází k procesu 

stabilizace a vyrovnání napěťových poměrů do tzv. nového primárního stavu. Tato 

redistribuce má velmi dlouhodobý charakter a může být ovlivněna např. těžbou plynu 

z takto uzavřeného ložiska.  
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 Poznatky a zkušenosti z problematiky průtrží v ČR a zahraničí (odlišnosti 

jednotlivých typů průtrží, následky průtrží, vlivy na různá důlní díla a podobně).  

 
V této části řešení byly porovnávány poznatky a zkušenosti v oblasti PHP z ČR a 

zahraničí. 
 

Řešení bylo rozděleno na: 
 

• Zhodnocení problematiky průtrží hornin a plynu v zahraničních dolech, 

ostatní doly ohrožené průtržemi hornin a plynu, 
• problematika průtrží hornin a plynu v České republice,  

• popis některých průtrží hornin a plynů vzniklých po roce 2000. 

 
Zhodnocení problematiky PHP v zahraničních dolech vycházelo ze zahraničních 

podkladů činných, ale u mnoha zemí i z uzavřených uhelných dolů. Byly shromážděny 

dostupné informace nejen o dopadech vzniklých průtrží (počty průtrží, úrazy, množství 

uvolněného plynu a hornin), ale také o způsobech provádění prognózy a prevence. 

V části ostatní doly ohrožené průtržemi hornin a plynu jsou zpracována data z dolů 

neuhelných (např. průtrže draselné soli a CO2 , průtrže pískovců a dusíku, pískovců a CH4 ). 

Data o průtržích v zahraničí byla čerpána z dostupných publikovaných zdrojů, přičemž 

byly shromážděny a zpracovány charakteristické údaje z problematiky dobývání ložisek 

v těchto anomálních podmínkách. Řada revírů, které se potýkaly s problematikou průtrží 

hornin a plynů vyřešila tento problém uzavřením dolů. Počet států, které dobývají v 

podmínkách s nebezpečím průtrží hornin a plynů prudce poklesl. Významná zůstávají ložiska 

na Ukrajině a v Rusku (podklady jsou obtížně dostupné a ani měsíční stáž prof. Hudečka v 

Doněcku nic na tomto faktu nezměnila), v Číně (přes ČBÚ v Praze je snaha o těsnější kontakt 

na tyto průtržové doly) a v Austrálii. 

 V další části řešení byly zpracovány poznatky o problematice průtrží hornin a plynů 

v regionu dnešní České republiky za období let 1894 až 2007 - v  Rosických uhelných dolech 

(Důl Jindřich), Východočeských uhelných dolech (Důl Zdeněk Nejedlý) a v OKR (Doly 

Staříč, Paskov, Odra, Šverma a Heřmanice). V tomto období bylo zaregistrováno 494 případů 

průtrží hornin a plynů. V tabulce č. 1 je zpracován přehled vzniklých průtrží. 
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Tabulka č. 1 Přehled průtrží uhlí a plynů v černouhelných dolech  

 

 
Dílo 

Důl  J. 
Šverma 

Důl 
Paskov Důl Staříč 

Důl Rudý 
říjen 

(Heřmanice) 

Důl 
Vítězný 

únor 
(Odra) 

VUD 
Z.Nejedlý 

RUD 
Jindřich 

Překopy 
Chodby 
Prorážky 
Poruby 

15 
86 
44 
37 

7 
86 
22 
21 

3 
89 
35 
17 

 
4 
4 
1 

 
11 
1 
1 

 
4 

1 
5 

Celkem 182 136 144 9 13 4 6 
 

Analýza trendu vývoje plynonosnosti horského masivu na hloubce uložení slojí na 

ložisku 

Při posuzování predispozice masivu ke vzniku PHP hraje významnou roli 

plynonosnost.  

Dle databáze historicky odebraných vzorků byly v minulosti zpracovány grafické 

závislosti plynonosnosti na hloubce uložení a na vzdálenosti od reliéfu karbonu. Těmto 

závislostem, které prokazují klesající tendenci, odpovídají i počty PHP. 

Součástí řešení byla i problematika degazace horninového masivu sloužící k umělému 

uvolňování a odvádění metanu z horninového prostředí. Degazace velmi účinně snižuje 

pravděpodobnost vzniku průtrží hornin a plynů a mohla by se stát významnou preventivní 

metodou protiprůtržového boje. Byly m. j. hodnoceny i parametry degazace v OKR a celkové 

výsledky v dlouhodobé řadě.  

 

Poznatky z oblasti báňských předpisů některých zahraničních států  

Cílem řešení této kapitoly, bylo tedy získání přehledu o přístupu světa k zvládání 

průtrží. Podle těchto poznatků se snažíme nalézt optimální způsoby ke  zlepšení boje proti 

nebezpečí průtrží. Nezanedbatelnou součásti je i návrh možné aplikace progresivních 

výsledků z různých zemí, které jako prostředky protiprůtržové strategie, mohou být využity 

ke zvýšení celkové efektivnosti hlubinných dolů. Týká se to například systému degazace, 

která se v progresivních revírech využívá k boji s nebezpečím průtrží.  

           V této části řešení projektu jsme se zabývali překladem a hodnocením: 

• Polských bezpečnostních předpisů se zřetelem k nebezpečí průtrží hornin a plynů, 
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• německých bezpečnostních předpisů se zřetelem k nebezpečí průtrží hornin a plynů 

včetně příloh k těmto bezpečnostním předpisům (báňské úřady zemí NRW – kromě 

Durynska),  

• ruských a ukrajinských bezpečnostních předpisů se zřetelem k nebezpečí průtrží 

hornin plynů včetně příloh k těmto bezpečnostním předpisům,    

• francouzských bezpečnostních předpisů se zřetelem k nebezpečí průtrží hornin a plynů 

(Výtah z všeobecného předpisu pro těžební průmysl). 

V části Vybraná ustanovení ze zahraničních předpisů a jejich porovnání s předpisy 

České republiky jsme se pokusili upozornit na ta ustanovení, která se určitým způsobem liší 

od našich postupů, avšak mohou rozšířit spolehlivost našich metod prognózy a prevence 

nebezpečí průtrží hornin a plynů.  

 

Polské předpisy:  

Podstatná část polských předpisů, týkající se problematiky průtrží uhlí a plynu je 

uvedena v obecných předpisech o bezpečnosti práce v dolech. Je to „Nařízení ministra věcí 

vnitřních a administrativních, ze 14. června 2002“. 

Mezi polskými a českými předpisy týkajícími se problematiky průtrží uhlí a plynu je 

v podstatě značná shoda. Pozoruhodná je možnost vyjmout sloj ze skupiny ohrožené 

průtržemi, podle ustanovení oddílu 4, §18-4, (citace): 

Sloje nebo jejich části je možné nezařadit do ohrožených průtržemi, nebo vyjmout ze 

zařazení, pokud znalec potvrdí, že: 

 

1) Celková plynonosnost je menší než 6 m3/Mg (Mg =1 000 kg), v čisté uhelné substanci, 

2) celková plynonosnost je v rozsahu od 6 do 16 m3/Mg), v čisté uhelné substanci, při 

pevnosti uhlí větší než 0,8 (dle stupnice Protodjakonova), 

3) výsledky prognózy nevykazují možnost vzniku ohrožení průtržemi plynů a hornin. 

 

Z našeho pohledu se jeví jako určité novum úloha znalce. Také možnost nezařadit sloj 

do ohrožené průtržemi při celkové plynonosnosti 16 m3/t poněkud překvapuje. 

Zmíněné poznatky (z polských předpisů) nás vedou k doporučení zařadit ukazatel 

pevnosti uhelné hmoty vhodným způsobem do systému prognózy přímo na pracovišti 

v dole.  
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Německé bezpečnostní předpisy 

Větší rozdíl mezi německými a našimi předpisy je v otázce měření tlaku plynu. V ČR 

je měření tlaku dáno dosti taxativně a používáme k tomu Englerovu jehlu. Německé předpisy 

s měřením tlaku neuvažují. Tento trend považujeme za správný. Z řady dřívějších prací je 

známo, že v prognózním vrtu, v pevném uhelném pilíři ve vzdálenosti 3 m před čelbou díla, 

měříme jen neurčitý, nepatrný podíl původního tlaku ve sloji. Také statistické údaje zjišťování 

prognózních hodnot před následnou průtrží dokazují velmi nízkou vypovídací schopnost 

tohoto ukazatele. (Viz [1]). Podle tohoto vyhodnocení byly stanovené hodnoty tlaku plynu, 

které měly charakterizovat nebezpečí průtrže zjištěny pouze v 33 % případů vzniklých průtrží.  

V práci [2], je uvedena závislost mezi hodnotou desorpce a objektivní výší tlaku plynu 

ve sloji. Podle ní je objektivní hodnota tlaku plynu ve sloji výrazně vyšší, než lze naměřit 

v prognózním vrtu. 

Pokládáme tedy způsob prognózy při využití ukazatele desorpce, bez měření tlaku 

plynu v prognózním vrtu, za přijatelný.  

Podle přílohy 2 německých předpisů jsou ukazateli desorpce k1 a q0-1. Ukazatel k1 je 

bezrozměrné číslo. Je to tangenta úhlu sklonu přímky, která znázorňuje časový průběh 

desorpce metanu v dvojitém logaritmickém koordinačním systému. 

Ukazatel q0-1 má rozměr m3/t. Je to podíl desorbovatelného obsahu plynu, který se 

uvolní v první minutě po odlehčení ze sorpčního tlaku. 

Odečtení obsahu desorbovaného plynu za 1 minutu je průkaznější než odečet za 35 s, 

jak se uplatňuje v našich předpisech. Podrobně je význam obou ukazatelů uveden ve zmíněné 

příloze 2. 

Kapitola 4.1.3 předpisů podrobně určuje podmínky kontroly stavu CH4 v čelbě a 

zařízení pro měření rychlosti větrů. 

Koncentraci metanu je nutno registrovat zapisovacím zařízením a provádět měření 

rychlosti větrů v důlním díle, je-li: 

• desorbovatelný obsah plynu > 9 m3/t 

• desorbovatelný obsah plynu > 5 m3/t a vzniká zvláštní stav namáhání horniny (4.1.5) 

 

Zařízení pro měření rychlosti větrů a CH4 musí být instalováno tak, aby platila 

podmínka, že exhalace metanu, bude evidována také po vypnutí elektrického zařízení. 
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Přísnější oproti našim předpisům je také podmínka v kapitole 4.1.5. Výruby a hrany 

nevýrubů je nutno zohlednit a zakreslit do sloje až do vzdálenosti nejméně 200 m v nadloží 

i podloží. 

Za důležitý požadavek německých předpisů je nutno pokládat ustanovení 

o průzkumném vrtu, který musí přesahovat čelbu díla nejméně o 5 m. Blíže viz. kapitolu  

4.1.7 německých předpisů. S tímto postupem se plně ztotožňujeme. Z rozboru tvaru kaverny 

po průtrži v našich dolech víme, že kaverna zasahuje vždy nejméně 5 m před čelbu důlního 

díla. V této vzdálenosti před čelbou je zřejmě koncentrace obsahu plynu a napětí v hornině, 

což jsou činitelé, iniciující průtrž. V závěrečném doporučení tento požadavek respektujeme. 

 

Ruské a Ukrajinské bezpečnostní předpisy 

U prognózy jsou ruské a ukrajinské předpisy velmi shodné s našimi. Větší pozornost 

se ale v ruských a ukrajinských předpisech věnuje způsobům prevence.  

Z hlediska parametrů je zajímavý údaj o hloubce pod povrchem, od které je nutno 

provádět prognózu. 

Hloubka, od které se provádí prognóza nebezpečí průtrží pro Doněckou uhelnou 

pánev, se stanovuje podle tabulky č. 2. 

 

Tabulka č. 2 Stanovení hloubky pro prognózu nebezpečí průtrží    

Prchavý podíl hmoty 
 
 

% 

Logaritmus měrného 
elektrického odporu 
antracitu  
více, než 

Přírodní plynonosnost 
sloje, více než m3 na 1t 
hořlaviny 

Hloubka, od které 
se provádí prognóza 
 

m 
35 – 27 - 6 400 
26 – 18 - 8 300 
17 – 9 - 10 250 

 3,3 29 150 
 

Z tabulky vyplývá, že s vyšší přírodní plynodajností a nižším podílem prchavých látek 

se snižuje hloubka, od které se provádí prognóza. Podíl prchavé hořlaviny je ukazatel, který 

se v našich předpisech zatím neuvádí. 

Základní ukazatele pro prognózu v Doněcké uhelné pánvi vyplývají z tabulky 3. 
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Tabulka č. 3  Základní ukazatele prognózy  

Kriteria nebezpečí průtrží uhlí a plynů 

Zjištěná v laboratořích Zjištěná v dole 

Obsah plynů 
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V našich poměrech se údaje uvedené v tabulce č. 1 zatím nepotvrdily. Z [1] je pro 

četnost průtrží významnějším kriteriem vzdálenost díla od pokryvu. 

V [1] je uvedena závislost výskytu průtrží uhlí a plynů na hloubce pod stykem karbonu 

s pokryvem na Dole Paskov, závod Staříč. Pro hodnocení byl zvolen 50-ti metrový interval Je 

prokázáno, že největší počet průtrží je evidován pro hloubkový interval 51-100 m, ve kterém 

došlo k 61 PUP (což činí 42 %). V intervalu 0-50 m je evidováno 39 případů (27 %).  Tyto 

dva hloubkové intervaly představují společně 69 % všech průtrží. S rostoucí vzdáleností od 

pokryvného útvaru počet PUP výrazně klesá. 

Vysvětlení této závislosti je třeba hledat ve vytvoření plynově předimenzovaného 

pásma pod nepropustným pokryvem, které má velmi nízkou až nulovou pórovitost. Tuto 

domněnku potvrzují i výsledky hodnocení PUP z dalších dolů OKD za období 1978-1989. 

V ruských a ukrajinských předpisech se podle tabulky č. 2 jedná do určité míry o 

kriteria, používaná v našich i zahraničních předpisech. Je to ukazatel tlaku plynu 

a rozpojitelnosti jádra. Ten svým způsobem vyjadřuje strukturu uhelné hmoty. 

Pozornost si zaslouží ukazatel „rychlost desorpce“, která se určuje za 1 minutu. 

Obdobně jako v německých předpisech.  

Oproti našim předpisům je pozoruhodná metoda sledování seismoskusticé aktivity 

používaná na dolech Doněcké uhelné pánve. Běžná prognóza nebezpečí průtrží 

v přípravných a dobývacích důlních dílech se provádí na základě měření seismoskusticé 

aktivity  sloje a rovněž na základě měření počáteční rychlosti desorpce z vrtů. 

Podrobně je metoda seismoakustické aktivity uvedena v části předpisu - „Průběžná prognóza 

nebezpečí průtrží podle seismoakustické aktivity sloje“. 



 19 

V naší praxi ani předpisech se zatím tento způsob prognózy neuplatňuje. Z různých 

informací, které byly získány v doněckém revíru (literatura, cestovní zprávy), nelze 

jednoznačně odpovědět na efektivnost této metody.  

S metodou rychlosti desorpce se také někdy při průběžné prognóze používá metoda 

výnosu uhelné drtě z vrtu. 

 

Metody prevence se rozdělují se následujícím způsobem 

K regionálním způsobům zabránění průtržím uhlí a plynů patří: 

a) degazace uhelných slojí 

b) zavlažování uhelných slojí. 

 

K lokálním způsobům předcházení průtržím uhlí a plynů patří: 

a) hydraulické rozrušování (kypření) uhelné sloje 

b) hydraulické odtlačování uhlí z uhelné sloje 

c) nízkotlaké zavlažování uhelné sloje 

d) hydraulické vyplavování dutin v předstihu 

e) vytvoření odlehčujících vrubů a záseků 

f) vrtání dlouhých velkoprůměrových vrtů 

g) torpédování porubní části uhelné sloje. 

Z těchto způsobů jsou podle našeho názoru důležitá zejména ustanovení o degazaci, 

zavlažování uhelných slojí, vtlačování vody do sloje při otvírce, vrtání vrtů velkého průměru 

přesahujících délku zabírky (odlehčovací vrty) a vymývání sloje. 

Pokud se týká degazace, jsou naše postupy analogické, v mnoha směrech 

i propracovanější. 

V ruských a ukrajinských předpisech je ale podrobně rozpracován zejména způsob 

prevence zavlažování uhelných slojí. Oproti našim předpisům je detailně stanovena řada 

parametrů. Například koeficient smáčivosti sloje, délka hermetizace apod.  

Z ostatních metod prevence by se dala aplikovat některá doporučení týkající se vrtání 

dlouhých velkoprůměrových vrtů. 

Ostatní metody prevence se v naší praxi zatím neuplatňují. 

 

 



 20 

Zhodnocení navrhovaných doporučení 

V bezpečnostních předpisech pro oblast průtrží hornin a plynů v zahraničí lze, kromě 

řady podrobných ustanovení, zaznamenat některé podstatnější rozdíly oproti předpisům pro 

doly s nebezpečím průtrží hornin a plynů platným v České republice. Týká se to např. měření 

tlaku plynu v prognózním vrtu, s kterým například německé předpisy jako s metodou 

prognózy neuvažují. Je ovšem nutno zdůraznit, že pro spolehlivější způsob prognózy, nelze 

vycházet z jediného ukazatele. 

Veškerá legislativa vychází ze stejných předpokladů – vznik průtrže je ovlivněn 

komplexem okolností, z nichž nejvýznamnějšími jsou: 

• Geologicko-tektonickou pozice lokality, 

• vlastnosti uhelné sloje a horninového prostředí 

• časo-prostorové uspořádání hornické činnosti 

• velikost profilu a vzájemného situování otvírkových, přípravných děl a porubů 

• způsob ražení a dobývání. 

V zahraničních předpisech i předpisech České republiky jsou uvedeny ukazatele, 

kterými lze okolnosti, působící na vznik průtrže ve smyslu komplexních vlivů, posoudit. 

Plynodajnost a pevnost uhelné hmoty v polských předpisech. Specifický obsah plynu, který se 

uvolní v první minutě po odlehčení ze sorpční rovnováhy a opatření k odstranění nebezpečí 

průtrže plynu, v německých předpisech. Degazace a zavlažování v uhelných slojích, 

v ruských a ukrajinských předpisech. 

Při návrzích na zdokonalení způsobu prognózy a prevence jsme přihlédli k další 

významné okolnosti, kterou lze u vzniklých průtrží dokumentovat. Je to tvar kaverny. 

Podle dostupných pramenů byl zhodnocen v [1] tvar kaverny po průtržích vzniklých 

v ostravsko-karvinském revíru. Z tohoto vyhodnocení vyplývá, že kaverna zasahuje před 

původní čelbu do značné vzdálenosti, převážně ne méně než 6 m. Z těchto poznatků byl 

odvozen závěr, že okolí díla do této vzdálenosti je nutno prozkoumat, nejlépe zatím 

průzkumným vrtem. V této vzdálenosti před čelbou (porubem) je zřejmě koncentrace vlivů, 

podílejících se na vzniku průtrže - kumulace vysokého obsahu plynu, uzavřeného za málo 

propustnou přepážkou (horninovou vrstvou s nízkou permeabilitou). Proto také doporučení, 

aby se některé hodnoty ukazatelů prognózy získávaly z větší vzdálenosti před čelbou 

(porubem) než doposud. Obdobné ustanovení je v německých předpisech (podrobně uvedeno 
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v přílohách 4.1 a 4.2 německých předpisů) - pro přesnější předpověď vzniku průtrže uhlí a 

plynu v dlouhých dílech (chodbách), je tedy nutno vzít do úvahy některé hodnoty zjištěné 

nejméně 6 m před čelbou.  

Z poznatků, které byly získány v praxi, je také známo, že na vznik průtrže má vliv 

i technologie ražení a dobývání. Ta se podílí, mimo jiné, i na velikosti denního postupu díla, 

jehož vhodnou volbou jsme mnohdy dosáhli příznivé distribuce tlaku v předpolí čelby 

a umožnili její odplynění. Z [1] vyplývá, že největší četnost průtrží vykazuje technologie, kdy 

se volí délka zabírky při trhací práci 2 až 2,5 m, jedná se o 78 % všech evidovaných případů. 

Zkrácené zabírky v rozmezí 1,1 – 1,5 m jsou zastoupeny 21 %, a zabírka do 1,0 m je 

zastoupena pouze 1 %. 

Také velikost raženého profilu a profil sloje v čelbě díla do určité míry ovlivňují 

možnost vzniku průtrže. 

Pro maximálně možné posouzení komplexních vlivů na vznik průtrže existují 

jednoduché matematické vztahy, které vycházejí z uvedených ustanovení bezpečnostních 

předpisů České republiky a jednotlivých zahraničních předpisů a zejména ze statistického 

souboru příčin vzniku průtrží v dolech ostravsko-karvinského revíru. 

Ve všech uvedených materiálech je více či méně patrná zásada realizace prevence 

založené na komplexním způsobu ochrany, který zahrnuje provedení degazačních 

a zavlažovacích vrtů v předpolí porubu. Blíže je tento postup uveden v práci [3]. Při jeho 

důsledné aplikaci se sledované ukazatele prognózy u všech porubů pohybují v bezpečných 

hodnotách.  

Literatura:  

[1] Hudeček, V.: Statistické zhodnocení dat z průtrží uhlí a plynů Dolu Paskov, závod Staříč. 
VŠB-TUO, leden 2007 

[2] Lát, J. Míček, D.: Využití výpočetních metod k řešení problematiky plynodynamických 
jevů v hlubinných dolech. Uhlí 3/1991 

[3] Hudeček, V. Urban, P.: Zahraniční zkušenosti, poznatky a trendy v oblasti průtrží hornin 
a plynů. Vypracováno s podporou Grantové agentury ČR, č. GA5041/180 84001110/013. 
VŠB-TU Ostrava 2005 

Bezpečnostní předpisy Polské, Německé, Ruské a Ukrajinské a Francouzské 
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Řešení etapy č. 2 

2. Analýza vniklých PHP v posledních 10 letech v OK R a 
stanovení sm ěru dalšího řešení této problematiky  

 

Hlavní náplní etapy č. 2 bylo: Na základě analýzy průtrží hornin a plynů vzniklých 

v OKR v posledních 10 letech (na dole Staříč za delší období) při respektování specifik 

jednotlivých základních činností a po porovnání těchto poznatků s informacemi z předchozího 

období, stanovit trend vývoje protiprůtržové prognózy a prevence v daných důlně – 

geologických podmínkách. Pro tuto problematiku bylo nutno vymezit zájmové oblasti jejího 

dalšího řešení. Součástí analýzy bylo posouzení a rozbor ekonomicko - personální náročnosti 

řešení likvidace krizových stavů z hlediska zajišťování maximální bezpečnosti hornické 

práce.  

 

Řešení bylo rozděleno do šesti kvartálů v období let 2007 a 2008 s následující náplní: 

 

• Přehled  všech průtrží hornin a plynů v ČR mimo OKR a v OKR  mimo Důl  Paskov 

• Přehled průtrží hornin a plynů v OKR na Dole Paskov   

• Základní analýza trendu technického vývoje realizované prognózy a prevence v OKD 

a na Dole Paskov, závod Staříč 

• Analýza možností nových přístupů k hodnocení prognózy na Dole Paskov, závod 

Staříč  

• Analýza a rozbor ekonomické a personální náročnosti na realizovanou prognózu a 

prevenci v běžném provozu, včetně řešení vzniklých krizových stavů  

• Vymezení oblasti dalšího řešení úkolu – možnosti nových přístupů k hodnocení 

prognózy na Dole Paskov, záv. Staříč  

 

2. 1 Přehled  všech průtrží hornin a plynů v ČR mimo OKR a v OKR  
mimo Důl  Paskov   

 
V této části řešení je zpracována charakteristika průtrží hornin a plynů v ČR a v OKD 

mimo Důl Paskov. V tabulce 1 jsou vzniklé průtrže rozděleny dle jednotlivých uhelných 

revírů. Uhelné revíry, ve kterých došlo k PHP, jsou znázorněny na obr. č. 2.   
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Obr. č. 2  Schéma uhelných revírů s problematikou PUP 

 
 

Součástí řešení je charakteristika vzniklých průtrží na Rosických uhelných dolech, ve 

Východočeských  uhelných dolech a v Ostravsko–karvinském revíru mimo Důl Paskov  tzn. 

pro Důl Jan Šverma, Důl Vítězný únor (později Důl  Odra) a Důl Rudý říjen (později 

Heřmanice). 

Rozbor a hodnocení bylo provedeno i u průtrží pískovců, slepenců a plynu. Tyto 

průtrže byly evidovány při hloubení Dolu Slaný (skipová jáma, klecová jáma) a na Dole 

Staříč (nyní Důl Paskov, závod Staříč).  

Při hloubení jam Dolu Slaný došlo k 10 průtržím a vzhledem k možnosti, byť ve 

vzdáleném časovém horizontu,  otvírky tohoto nového ložiska, byl rozbor vzniklých průtrží 

včetně opatření proveden podrobněji. 

Za dobu provozu Dolu Paskov, závod Staříč (dříve Důl Staříč) došlo k pěti průtržím 

pískovců, slepenců a plynů. K průtržím došlo při otvírkových pracích v dole, data byla 

získána z evidenčních listů, zpracovaných po průtržích. 
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Průtrže uhlí a plynů v uzavřené části OKR a ve VUD byly uvedeny, vzhledem 

k nepravděpodobnosti jakékoliv následné revitalizaci těchto dobývacích prostorů, pouze 

v přehledné formě. 

 Větší pozornost byla věnována problematice Dolu Slaný, a to vzhledem k možnosti, 

byť ve vzdáleném časovém horizontu, uvažovat s otvírkou tohoto nového ložiska. 

Data byla získána z evidenčních listů zpracovaných po průtržích nebo ze zpráv blíže 

specifikujících vzniklý anomální jev. 

 

2. 2 Přehled průtrží hornin a plynů v OKR  na Dole Paskov   

 

Jižní část OKR, zastoupená v současnosti Dolem Paskov,  představuje  jediný 

dobývací prostor s nebezpečím průtrží hornin  a plynů (průtrží uhlí a plynů). Současný Důl 

Paskov se skládá ze dvou závodů (zlikvidovaný Paskov a Staříč). Tyto závody byly do roku 

1994 samostatnými důlními podniky, po roce 1994 došlo ke spojení v jeden důlní podnik pod 

obchodním názvem  Důl Paskov. Byl zpracován přehled průtrží hornin a plynů v OKR na 

Dole Paskov. 

Pro statistické zhodnocení průtrží uhlí a plynů bylo použito dat z období let 1970 – 

2007. Některé údaje byly srovnány s daty z jiných dolů OKR, které jsou  uloženy v databázi 

průtrží a se závěry rozborů průtrží uhlí a plynů v Ostravsko - Karvinském revíru za období 

1978-1989. 

Rozbory byly prováděny dle následujících kritérií: 

doba vzniku průtrží 
• počet průtrží v jednotlivých letech  
• rozložení průtrží v jednotlivých měsících  
• rozložení průtrží v jednotlivých dnech v měsíci  
• doba vzniku PUP od zahájení směny  
• výskyt průtrží dle místa vzniku  
• výskyt PUP dle jednotlivých slojí  
• výskyt PUP dle jednotlivých důlních polí Dolu Paskov  
• evidence PUP dle hloubky vzniku pod povrchem  
• výskyt PUP dle vzdálenosti  od pokryvu  
• vliv charakteru důlního díla na četnost průtrží  
• rozdělení slojí s výskytem PUP dle mocností  
• výskyt PUP dle pracovní operace  
• způsoby vyztužování důlních děl, kde došlo k PUP  
• způsoby nakládání horniny a uhlí v důlních dílech s evidovanými PUP  
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• velikost důlního díla  
• příznaky před vznikem PUP  
• prováděná prevence před vznikem PUP  
• intenzita průtrží uhlí a plynů  
• délka výhozu uhelné drtě po průtrži  
• trhací práce  
• délka vrtů při výlomové trhací práci  
• počet vrtů při odlehčovací trhací práci  
• celková nálož při odlehčovací trhací práci  
• tektonické poruchy  
• prognózní ukazatelé  
• maximální hodnoty tlaku plynů před PUP  
• maximální hodnoty rychlosti desorpce před PUP  
• hodnoty měření koncentrace metanu před PUP  
• laboratorní měření  
• počáteční rychlost desorpce zjišťovaná v laboratoři  
• hodnota indexu tříštivosti  

 

Rozborem statistických údajů ze závodu Staříč Dolu Paskov bylo prokázáno, že 

ukazatele tlak plynů a počáteční rychlost desorpce, se rozhodující měrou podílejí na prognóze 

nebezpečí průtrží uhlí a plynů a na prevenci tohoto plynodynamického jevu jen u malého 

počtu vzniklých průtrží. V případě měření tlaku plynů byly nadlimitní hodnoty, signalizující 

zvýšené nebezpečí vzniku PUP, zaznamenány pouze u 34 případů, což činí 32% všech 

případů PUP na Dole Paskov, závod Staříč. Ještě nižší četnost nadlimitních hodnot byla 

zjištěna při měření počáteční rychlosti desorpce. V  69% případů měření byly zjištěny 

hodnoty odpovídající stupni bez nebezpečí, nebo 1. stupni nebezpečí. Pouze u 9 případů 

hodnoty měření charakterizovaly 2. stupeň nebezpečí. Podobné výsledky byly zjištěny i na 

Dole Paskov, závod Paskov. V případě měření tlaku plynů byly nadlimitní hodnoty 

zaznamenány v 19,1%  a u rychlosti desorpce pouze v 7,4 %. Velké procento vykazují PUP, u 

kterých nebyl měřen tlak plynů (27,2 %) a u rychlosti desorpce (59,5 %). 

Zdůvodnění naměřených nízkých hodnot tlaku plynů a počáteční rychlosti desorpce 

před průtrží spočívá pravděpodobně v místě měření - v krátkém předstihu před čelbou. Tato 

oblast je ovlivněna předchozí trhací prací a koncentrace napětí a zvětšený obsah plynů se 

projeví až ve větším předstihu před postupující čelbou důlního díla. Tuto domněnku potvrzují 

kaverny, které vznikají po průtrží uhlí a plynů a dosahují do značných vzdáleností před 

čelbou. Z výkresové dokumentace případů posledních průtrží na Dole Paskov, závod Staříč je 

zřejmé, že kaverny po průtrži dosahují do vzdálenosti od 5 až do 10 metrů (v některých 

mimořádném případě i více).  Kaverna zasahuje téměř vždy do oblasti tektonické porušenosti 
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nebo změny charakteru sloje, což potvrzují i statistické rozbory vzniklých průtrží uhlí a plynů 

na Dole Paskov, závod Staříč, u kterých byla v 82 % evidována tektonická porucha nebo 

pásmo tektonických poruch. V této vzdálenosti před čelbou je tedy vyšší koncentrace vlivů, 

které  mohou  ovlivnit  vznik  průtrže uhlí a plynů. 

 

2. 3 Základní analýza trendu technického vývoje realizované prognózy a 
prevence v OKD a na Dole Paskov, závod Staříč 

• trend legislativních změn 

Zhodnotíme-li celkově vývoj legislativních kroků pro problematiku průtrží hornin a 

plynů v OKR, vyplyne, že základní krok byl učiněn již v roce 1916.  

Po vydání Výnosu ČBÚ 6000/77, opěrného a ve své době velmi moderního materiálu, 

se systém dále již jen dopřesňoval a detailizoval na základě přirozeného technického pokroku. 

Dá se konstatovat, že legislativa v oblasti problematiky průtrží hornin a plynů stagnuje, stejně 

jako výzkumné práce v této oblasti.  

• vývoj prognózních metod 

Vývoj prognózních metod průtrží hornin a plynů (PHP) vycházel v daném období 

vždy z úrovně poznání vlastností plynů, hornin a uhelné hmoty a především jejich 

vzájemného vztahu. Z dlouhodobého pohledu vyplývá, že největší pokrok v řešení prognózy 

PHP nastal po roce 1970. Rozvoj prognózních metod si vyžádala především skutečnost, že 

v té době bylo v jižní části OKR, na nově otevřených dolech Paskov a Staříč, zaznamenáno 

větší množství průtrží uhlí a plynů a v případě Dolu Staříč i průtrží pískovců, slepenců a 

plynů, než bylo běžné v jeho zbylé části. 

Od zavedení povinnosti stanovovat prognózní ukazatele (Výnosem ČBÚ 6000/77) 

nedoznala metodika prakticky žádných změn. 

V roce 2007 byla navržena metodika průběžné prognózy pro potřeby ověření 

nové dobývací metody - technologie dobývání zbytkových pilířů pomocí dlouhých 

širokoprůměrových vrtů. Pro krátký čas provozu technologie a odvrtání pouze malého 

počtu vrt ů nelze doposud tuto metodu průběžné prognózy vyhodnotit. 
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• vývoj preventivních metod 

Z hodnocení způsobů prevence průtrží uhlí a plynů vyplývá, že většina metod se po 

dlouhé období již prakticky principielně nevyvíjí. Vyvíjejí se pouze prostředky, jimiž jsou 

metody realizovány. K určitému pokroku ve vývoji došlo pouze u metody zavlažování slojí. 

Zde za zmínku stojí především fakt, že díky realizaci účinnějších ucpávek a použití 

modernější technologie zatláčení vody do slojí, mohly být zvýšeny vzájemné rozteče 

zavlažovacích vrtů v některých případech až na 20 m. I zde však princip metody zůstal 

zachován. Na obrázku č. 3 je znázorněno schéma vysokotlakého zavlažování uhelných slojí. 

 

Obr. č.  3   Schéma vysokotlakého zavlažování uhelných slojí 
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2. 4 Analýza možností nových přístupů k hodnocení prognózy na  Dole 
Paskov, závod Staříč 

 

Tato analýza je s ohledem na stav exploatace zaměřena na průtrže uhlí a plynů.  Celá 

logika realizace prognózy by měla směřovat k postupu od dlouhodobého prognostického 

hodnocení větších celků (regionální) po okamžité posuzování rizik v daném místě a čase  

(průběžná). 

• Regionální prognóza 

Současný stav 

Základní analytická část průzkumu ložiska – regionální prognóza průtrží hornin a 

plynů nebyla na závodě Staříč Dolu Paskov realizována. Lze to chápat ve vztahu ke 

skutečnosti, že legislativa v oblasti řešení problematiky průtrží hornin a plynů byla v době 

otvírky a přípravy ložiska v období zrodu a mnohé souvislosti se vznikem průtržových jevů 

ještě nebyly známy a definovány. Ani v pozdější fázi rozvinuté exploatace ložiska však 

nebyly učiněny kroky v oblasti analytické části průzkumu ložiska a vývoj v oblasti prognózy 

byl zaměřen pouze na část lokální prognózy a průběžné prognózy. 

Nový přístup 

Vycházíme-li z výhledu na životnost ložiska, dosavadního stavu exploatace a znalosti 

ložiska, lze jednoznačně konstatovat, že i v této fázi dobývání má smysl a opodstatnění 

realizovat regionální prognózu v plném rozsahu. 

• Lokální prognóza 

Současný stav 

Lokální prognóza, která má sloužit jak pro zařazování slojí do stupňů nebezpečí, tak 

pro zařazování důlních děl do stupňů nebezpečí, je poznamenána skutečností, že je založena 

v obou případech na stejných principech a je řešena stejnou metodikou. S ohledem na absenci 

informací využitelných pro vyhodnocení lokální prognózy je tedy sloj brána zpravidla jako 

nezařazená, respektive je přímo zařazená do nejvyššího stupně nebezpečí průtrží. Následně i 

všechna důlní díla v této sloji jsou vedena v nejvyšším stupni nebezpečí, pokud posléze 

nedojde k jejich přeřazení, a to paradoxně na základě lokální prognózy provedené stejným 

způsobem jako měla být provedena pro sloj v počáteční fázi přípravy. Hlavní důvod absence 

informací, které mají vyplynout z lokální prognózy, lze spatřit ve skutečnosti, že legislativně 
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není stanovena povinnost lokální prognózu provádět. Pro provoz je snazší, bez ověřování 

plynových vlastností slojí, je přímo zařadit do 2. stupně nebezpečí. 

Takový postup vedl k tomu, že většina důlních děl je realizována s opatřeními 

stanovenými pro nejvyšší stupeň nebezpečí a v rámci provozu většinou není realizována ani 

lokální prognóza, která by umožnila posoudit skutečný stupeň nebezpečí vzniku průtrží 

hornin a plynů. Je tedy zřejmý nelogický vztah mezi zařazováním slojí a zařazováním důlních 

děl do příslušných stupňů nebezpečí průtrží hornin a plynů. 

Lokální prognóza se realizuje metodou testů lokální prognózy (dále jen TLP), nebo 

speciálních dlouhých prognózních vrtů (dále jen SDPV). V principu oba způsoby ověřují 

plynové parametry sloje v oblasti primárního napěťového pole. Tzn., že měření je prováděno 

v ploše sloje bez předchozí realizace prevence.  

V případě TLP jsou posuzovány, na základě stanovených mezních hodnot, parametry, u 

nichž je míra významu hodnocena tzv. řádem: 

• Ukazatel tlaku plynu (I.řád) 

• Ukazatel rychlosti desorpce (I. řád) 

• Ukazatel počáteční plynové produkce vrtu (II. řád) 

• Koeficient variace mocnosti sloje (II. řád) 

• Ukazatel počáteční rychlosti desorpce do vakua (II. řád) 

• Index tříštivosti (II. řád) 

 

V případě SDPV jsou vyhodnocovány na základě stanovených mezních hodnot 

následující parametry: 

• Ukazatel počáteční rychlosti desorpce 

• Ukazatel počáteční plynové produkce 

• Desorbovatelná plynonosnost 

 

O dosavadním přístupu k lokální prognóze a k systému zařazování slojí a důlních děl 

svědčí nejvýstižněji ta skutečnost, že na závodě Staříč během vyražení 920 637 m (schází 

statistická data za rok 1988, kde lze dle trendu odhadnout délku vyražených důlních děl ve 

slojích na 6 500 m za rok) důlních děl bylo realizováno v období od roku 1976 do roku 2007 

pouze 44 testů lokální prognózy pro zařazení slojí, byly realizovány 4 série speciálních 
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dlouhých prognózních vrtů o celkovém počtu 101 vrtů a 274 testů lokální prognózy pro 

potřeby lokální prognózy v rámci přeřazování důlních děl (porubů) do nižšího stupně 

nebezpečí, než jak je zařazena sloj. 

Srovnáme-li počet TLP pro zařazení slojí s délkou vyražených tříd od roku 1976 

vychází JEDEN TLP NA 21,071 km VYRAŽENÝCH DŮLNÍCH TŘÍD! Porovnáme-li 

období, kdy byly tyto testy prováděny, je zřejmé, že realizace probíhala především po roce 

2000. 

Jen o málo lepší situace ve využití TLP a SDPV je od roku 2000 při přeřazování 

pracovišť do nižšího stupně nebezpečí. V této době bylo realizováno 274 TLP a 4 série SDPV 

(zahrnují 101 vrtů), které umožnily přeřadit poruby do nižšího stupně nebezpečí, než je 

zařazení sloje. 

Z výše uvedených skutečností jednoznačně vyplývá, že celý proces zařazování 

slojí a také pracovišť je nevyhovující a vyžaduje nový přístup jak v přístupu k systému, 

ale především směrem k legislativě. 

 

Nový přístup 

 
Bude-li uplatněn systém regionální prognózy, na jejímž základě budou vymezeny části 

masívu bez nebezpečí průtrží uhlí a plynů, je tímto nahrazeno zařazování slojí a není důvod je 

nadále realizovat (bylo by duplicitně řešeno totéž s menší vypovídací schopností). Musí být 

změněn i systém lokální prognózy, která by měla plnit dvě základní funkce: 

a) Verifikaci plynových parametrů v částech masívu zařazených bez nebezpečí 

b) Zařazení důlních děl do stupně nebezpečí 

Ad a) Verifikace plynových parametrů bude realizována v každém dlouhém díle vedeném ve 

sloji tak, že bude proveden alespoň jeden TLP nebo SDPV v dílech jejichž projektovaná délka 

je do 500 m. V dílech jejichž projektovaná délka bude větší, bude maximální rozteč činit 500  

metrů. 

Ad b) V částech masívu regionální prognózou vymezených a zařazených s nebezpečím průtrží 

uhlí a plynů bude v každém důlním díle realizována lokální prognóza ve všech ražených 

dlouhých dílech - s roztečí co 30 m. Primární funkcí lokální prognózy v těchto částech masívu 
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je zařazení dlouhého díla do odpovídajícího stupně nebezpečí před zahájením dobývání 

porubů. 

Z hlediska použití metod lze v plné míře využít dosavadní systém sledovaných 

plynových parametrů, včetně limitních hodnot pro zařazení do příslušného stupně nebezpečí. 

Technický způsob zjišťování ukazatelů prvého řádu však bude realizován v delších vrtech. 

 

• Průběžná prognóza 

Současný stav - dlouhá důlní díla 

Současný systém průběžné prognózy v dlouhých důlních dílech respektuje při 

stanovování míry rizika vzniku průtrží stupeň nebezpečí zařazení důlních děl. Tzn., že pro 2. 

stupeň nebezpečí je četnost měření parametrů vyšší než pro 1. stupeň nebezpečí. Nutno zmínit 

skutečnost, že v dílech vedených ve 2. stupni nebezpečí musí být v předpolí díla realizována 

prevence, která musí vytvořit tzv. ochranné pásmo předstihující čelbu neustále na vzdálenost 

minimálně 3 m. To při stávajícím způsobu prognózního měření ovlivňuje výsledky měření. 

V tomto smyslu je prognózou ověřována pouze účinnost realizované prevence a nikoliv 

plynonapěťový stav v předpolí díla. 

Současný stav – poruby 

V porubech zařazených do 1. stupně nebezpečí se průběžná prognóza realizuje 

v místech změn geologických podmínek a v místech trhací práce vždy po postupu porubní 

fronty nejvýše 10 m a max. co 72 hodin (při max. průměrných postupech porubů na závodě 

Staříč, které činí 2,33 m/24 hod. to znamená postup o cca 7m). Ve fázi rozvíjení porubů 

z výchozí prorážky na vzdálenost 10 m je četnost měření stanovena co 24 hodin. 

V porubech vedených ve 2. stupni nebezpečí se průběžná prognóza realizuje z porubní 

fronty vždy po 10 m postupu s roztečí  vývrtů max. 10 m – obecné ustanovení pro poruby.  

V mechanizovaných porubech pak v místech změn geologických podmínek vždy po postupu 

porubní fronty o max. 3 m. 

V případě realizace průběžné prognózy v porubech stávajícím systémem není 

respektována skutečnost, že se průběžná prognóza provádí v zóně přídatných napětí 

v předpolí porubní fronty. Změny napěťodeformačního stavu v předpolí porubů, vyvolané 

především tvorbou závalu, jednoznačně a prokazatelně ovlivňují měřené hodnoty průběžné 

prognózy a to jak parametru tlaku plynu, tak rychlosti desorpce. Tato skutečnost výrazně 
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snižuje věrohodnost průběžné prognózy realizované v porubech, jejíž kritické hodnoty jsou 

postaveny na tzv. plynových vlastnostech sloje a nezohledňují výše uvedenou skutečnost. 

Míru rizika vzniku průtrží v porubech na základě současně realizované průběžné prognózy 

nelze pravděpodobně vůbec stanovit, vyjma situace při procházení strukturně tektonických 

anomálií, v jejichž nejbližším okolí lze předpokládat natolik zvýšenou porušenost sloje, že 

tato není schopna reflektovat změny napěťodeformačního stavu v předpolí porubní fronty. 

 

Nový přístup - dlouhá důlní díla  

Je-li při ražbě důlního díla vedeného ve 2. stupni nebezpečí prováděna prevence 

odlehčovací trhací prací, je nutno provádět průběžnou prognózu za zónou vytvořeného 

ochranného pásma, tzn. v oblasti neovlivněné prevencí (prodloužením vrtů). 

 Technické řešení by vyžadovalo pouze potřebné prodloužení Englerovy jehly. Systém 

měření by v ostatním zůstal plně zachován dle stávající legislativy. Stejně tak by v platnosti 

zůstaly i stanovené kritické meze. Vzhledem k tomu, že takto realizovaná průběžná prognóza 

nebude ovlivněna prevencí, lze výsledky s úspěchem využít i pro potřebu průběžného 

upřesňování lokální prognózy, byť jen v rozsahu ukazatelů I. řádu, které jsou pro zařazování 

podmiňující. Z tohoto důvodu se jeví maximálně vhodné zařadit jako povinné i měření 

parametru počáteční plynové produkce prognózního vrtu. Především proto, že charakterizuje 

permeabilitu sloje a je indikátorem zvýšeného porušení sloje např. v blízkosti strukturně 

tektonických anomálií. 

Poněkud komplikovanější situace nastane při využití jiných druhů prevence, 

především realizované odlehčovacími vrty. Touto metodou se ochranné pásmo vytváří do 

hlubšího předpolí vedeného důlního díla. Vzhledem k tomu, že tuto metodu lze považovat za 

nejúčinnější metodu aktivní prevence, která vytvoří plošně odlehčené pásmo v předpolí a 

bocích díla a komunikační kanály pro uvolnění plynu ze sloje, lze s velmi vysokou 

pravděpodobnosti vyloučit vznik průtrže. Prognóza by v tomto případě byla realizována vždy 

v době, kdy čelba postoupí do vzdálenosti max. 3 m od konce ochranného pásma vytvořeného 

v jejím předpolí, tzn., stejně jako v předchozím případě, v oblasti neovlivněné prevencí.  

Metoda prevence zavlažením sloje se pro svou nevhodnost při ražení důlních děl 

prakticky nevyužívá a v případě ojedinělého využití lze řešit otázku realizace průběžné 

prognózy individuálním odborným posouzením lokality. 
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Pro důlní díla vedená v 1. stupni nebezpečí nemusí být prevencí vytvořeno ochranné 

pásmo v předpolí a bocích důlního díla a měření průběžné prognózy tedy není realizováno 

v ochranném pásmu vytvořeném některou z metod prevence. Z tohoto pohledu by tedy 

teoreticky nemusely být realizovány v současně používaném systému průběžné prognózy 

v důlních dílech vedených v 1. stupni nebezpečí žádné změny v rozsahu a četnosti měření. Je 

vhodné z důvodu jednotné realizace zajistit měření stejným způsobem a technickým 

vybavením jako v dílech vedených ve 2. stupni nebezpečí.  

Nový přístup – poruby 

Skutečnost, že změny napěťodeformačního stavu v předpolí porubů, vyvolané 

především periodickou tvorbou závalu, jednoznačně a prokazatelně ovlivňují měřené hodnoty 

průběžné prognózy, a že k průtržím prokazatelně dochází na strukturně tektonických 

anomáliích, v jejichž bezprostředním okolí je zvýšená porušenost slojí, předurčuje lokalizovat 

realizaci průběžné prognózy právě do těchto míst, která, jak již bylo řečeno, nejsou pro 

přenášení přitížení pilíře v předpolí natolik citlivá. 

U porubů vedených ve 2. stupni nebezpečí by měření průběžné prognózy mělo být 

realizováno v bezprostředním okolí všech strukturně tektonických anomálií vždy po 

postupu porubu o maximálně 3 m. 

U porubů vedených v 1. stupni nebezpečí by měření průběžné prognózy mělo být 

realizováno v bezprostředním okolí všech strukturně tektonických anomálií vždy po 

postupu porubu o maximálně 10 m.  

 Novým trendem k hodnocení prognózy na Dole Paskov je využití výpočetní techniky 

pro analýzu prognózy průtrží uhlí a plynů. 

Pro úspěšné vytvoření využitelné databáze a zpracování grafických výstupů je nutné 

zajistit příslušné SW vybavení a proškolení pracovníků pověřených touto činností.  

Navrhovaný systém sběru dat a tvorby databáze, jejich vyhodnocení a analýzy je 

založen na vzájemné kompatibilitě využívaného SW vybavení (Microsoft Office, Surfer, 

Voxler, AutoCAD). 

 V případě aplikace na závodě Staříč Dolu Paskov vyžaduje úspěšná realizace výše 

uvedeného systému sběru a zpracování dat a správy databáze:  

• Specifikovat zodpovědnosti za sběr, ukládání a toky dat od zdroje,  

• specifikovat zodpovědnosti za správu databáze,  
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• specifikovat zodpovědnosti za zpracování analýz včetně zpracování výsledků do 

grafických výstupů   

• specifikovat termínově doplňování databáze a její zálohování.  

 

Při rutinním nasazení výpočetní techniky bude možné daleko snáze využívat výsledků 

jednotlivých prognózních etap v etapách jiných a zajistit tak lepší podmínky pro posuzování 

bezpečnosti práce a provozu v podmínkách nebezpečí PHP.  

 

2.5 Analýza a rozbor ekonomické a personální náročnosti na 
realizovanou prognózu a prevenci v běžném provozu, včetně řešení 
vzniklých  krizových stavů 

 

Ochrana zaměstnanců před důsledky průtrží hornin a plynů je spojena s opatřeními 

v oblasti prognózy a prevence, tedy s činnostmi, pro jejichž realizaci je nutno vynakládat 

určité prostředky. Jde o náklady a výdaje navíc oproti stavu, kdy přípravné a dobývací práce 

nejsou ohroženy vznikem průtrží. Logicky vzniká otázka, nakolik se vynakládání těchto 

prostředků „vyplatí“, tedy jaký bude přínos takto vynaložených peněz. Posuzování vztahu 

mezi přínosy a náklady je spojeno s hodnocením efektivnosti každé činnosti, tedy i 

protiprůtržového boje. 

Vzniklé přínosy z opatření v oblasti prognózy a prevence průtrží hornin a plynů lze 

obecně sledovat ve dvou rovinách:   

• úspory vyplývající ze skutečnosti, že průtrž nevznikne a nedojde tedy k materiálním 

škodám, výpadkům ražené metráže a těžby, zraněním, případně smrti pracovníků. 

V této souvislosti je nutno zdůraznit, že je nesmírně obtížné ekonomicky zhodnotit 

zranění nebo dokonce úmrtí zaměstnance. 

• druhá rovina hodnocení obsahuje tržby a zisk vyplývající z možnosti dobývat sloje 

ohrožené průtržemi, případně provádět přípravné práce umožňující toto dobývání. 

Pokud by preventivní a prognózní opatření nebyla prováděna, od dobývání 

ohrožených slojí by bylo nutno upustit s odpovídajícími ekonomickými dopady. 

Prvním krokem pro posouzení efektivnosti opatření proti průtržím hornin a plynů je 

stanovení nákladů na prognózní a preventivní opatření v procesu ražení dlouhých důlních děl 

a dobývání. Půjde v zásadě o simulační propočty, tedy jaké náklady vzniknou za daných 
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předpokladů“, avšak budeme se snažit vycházet v maximální míře z podmínek aktuálních 

v současné době v OKR, konkrétně na závodě Staříč Dolu Paskov. 

Byly hodnoceny: 

• Náklady na opatření v oblasti prognózy průtrží,  

• náklady na opatření v oblasti prevence průtrží, 

• náklady a ztráty spojené s průtržemi, 

• celkové náklady a ztráty spojené s průtržemi. 

Bylo provedeno srovnání nákladů protiprůtržového boje s náklady na řešení následků průtrží. 

 

2.6 Vymezení oblasti dalšího řešení úkolu – možnost nových přístupů 
k hodnocení prognózy na Dole Paskov, závod Staříč 

 

Průběžná prognóza průtrží uhlí a plynů určuje riziko vzniku průtrže při ražení důlních 

děl a dobývání porubů a spočívá v měření vybraných plynových vlastností sloje, v tomto 

případě tlaku plynu a počáteční rychlosti desorpce.  

Predispozice sloje k průtrži v daném místě se ověřuje měřením hodnot prognózních 

parametrů a porovnáním naměřených hodnot se zadanými kritickými hodnotami. Jsou-li 

naměřené hodnoty vyšší než kritické, hodnotí se, že hrozí nebezpečí vzniku průtrže uhlí a 

plynů. 

Stanovené kritické hodnoty (mimo jiné platné beze změn již od roku 1967) nepostihují 

řadu faktorů, které je ovlivňují (např. nehomogenita horninového prostředí, napěťodeformační 

poměry v okolí porubní fronty při dobývání, celková historie expoloatace ložiska spojená se 

změnou plynonapěťových podmínek). Neuvažuje se ani ovlivnění prognózních ukazatelů 

zvýšením geostatického napětí s postupem dobývání do větších hloubek pod povrchem a 

ani vliv přídatných napětí různého původu. 

Analýza prognózních hodnot řešená v této etapě je zaměřena na vliv změn 

napěťodeformačního stavu v okolí porubní fronty během dobývání. 
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Metodika analýzy dat průběžné prognózy  
 

K analýze průběžné prognózy byly využity programy Surfer a AutoCAD, které 

umožňují rychlé zpracování dat i v odpovídajícím grafickém zobrazení. Bližší popis metod 

analýz byl součástí řešení dílčí části Etapy 3 - posouzení možností využití výpočetní techniky 

pro analýzu prognózy průtrží hornin a plynů. V každém porubu byly ke změřeným 

parametrům průběžné prognózy přiřazeny údaje o jejich lokalizaci v ploše, to je o  X a Y 

souřadnicích v JTSK. V datových souborech parametrů tlaku plynu a počáteční rychlosti 

desorpce tak má každá změřená hodnota přesnou lokalizaci. Tyto datové soubory umožnily 

grafické zpracování výsledků parametrů průběžné prognózy.  

Pro každý porub byly zpracovány mapy izolinií obou parametrů průběžné prognózy a 

dále mapy izolinií 1. derivace, které zobrazují trend jejich vývoje ve směru postupu porubní 

fronty. Pro zvýšení názornosti (optické zvýraznění) byly zpracovány tzv. mapy stínů. Ty jsou 

principiálně založeny na tom, že zobrazují vystínovaný povrch izolinií (1. derivace parametrů 

průběžné prognózy) s místem osvitu za výchozí prorážkou. Narůstající trend hodnot průběžné 

prognózy je zobrazen světlými odstíny a klesající svah tmavými odstíny.  

Byly stanoveny základní statistické ukazatele hodnot průběžné prognózy pro 

jednotlivé poruby (počet měření, průměrná hodnota tlaku plynu, průměrná hodnota počáteční 

rychlosti desorpce) a jsou vybrány maximální a minimální změřené hodnoty. U sledovaných  

porubů byla provedena analýza, včetně grafického výstupu. 

 

Závěry analýzy dat průběžné prognózy 
 

• Prognózní parametry reagují na napěťodeformační změny v předpolí porubní fronty 

odlišně ve fázi rozvíjení porubní fronty a ve fázi plně rozvinutého porubu.  

• Krátké periody (délka okolo 15 m) prognózních parametrů a jejich orientace paralelně 

s porubní frontou během rozvíjení porubu od výchozí prorážky souvisí se zahájením 

zavalování přímého nadloží a prvními tlakovými projevy v předpolí porubu.  

• Delší  periody (délka okolo 20 - 25 m) souvisí s přetvářením masívu během dobývání 

rozvinuté porubní fronty, na němž se podílí i vyšší nadloží.  Přechod z krátkých na 

dlouhé  periody se v podmínkách závodu Staříč pohybuje v rozmezí 40 – 50 m 

směrného postupu porubů od výchozí prorážky.  

• V plochách porubů nadrubaných slojemi v nadloží (a to i ve větší vzdálenosti než je 

stanoveno pro účinné nadrubání jako metodu prevence proti průtržím uhlí a plynů) je 
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periodický vývoj méně výrazný, popřípadě není patrný vůbec (viz. porub 059 521 – 

parametr tlaku plynu). 

• Parametry průběžné prognózy průtrží uhlí a plynů souvisí s přetvářením masívu 

během exploatace porubů a napěťodeformačními změnami v jejich předpolí. Dokládá 

to jejich  periodický vývoj paralelně s porubní frontou, který si zachovává svou pozici 

i při natáčení porubní fronty.  

• Průběžná prognóza měřená v porubech je ovlivněná prevencí proti vzniku průtrží uhlí 

a plynů (v případě změny technologie zavlažování je toho důkazem pokles hodnot 

průběžné prognózy v porubu 065 567). 

• Prognózou zjišťované „plynové“ vlastnosti slojí (tlaku plynu a počáteční rychlost 

desorpce)  při dobývání porubů souvisí s reologickými vlastnostmi horského masívu.  
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Řešení etapy č. 3 
 

3. Stanovení metod a postup ů pro eliminaci vzniku 
průtrží hornin a plyn ů 
 
V závěrečné zprávě jsou zahrnuty podstatné a nejdůležitější výstupy řešení 

jednotlivých kvartálů 3. etapy. Ve zprávě jsou také zahrnuty nejdůležitější výstupy projektu s 

využitím poznatků získaných v etapách řešení 1, 2 a 4. 

Výsledkem řešení této etapy je návrh a následný výběr a rozdělení takových opatření, 

která povedou ke snížení rizika vzniku průtrží hornin a plynů při vedení přípravných důlních 

děl a dobývek, případně snížení negativních dopadů, když k takovýmto geomechanickým 

jevům dojde. 

Jsou zahrnuty návrhy řešení strategie i konkrétního způsobu projektování a vedení 

důlních děl, časového sledu vedení důlních děl a jejich situování mimo oblasti vlivu 

přídatných napětí. 

Protože jedinou činnou lokalitou s problematikou průtrží hornin a plynů je Důl 

Paskov, závod Staříč, kde podmínky pro vznik průtrží pískovců, slepenců a plynů jsou dnes 

již jen výjimečné, bylo této oblasti řešení věnováno méně prostoru. 

Řešení 3. etapy bylo rozděleno do sedmi kvartálů v období let 2008 a 2009 

s následující náplní: 

• Zařazování důlních děl  

• Zařazování slojí  

• Požadavky na elektrická zařízení, hlídání izolačního stavu a jištění a vypínání 
elektrického zařízení 

• Návrh způsobu projektování a vedení přípravných důlních děl, prorážek a 
porubů tak, aby byly co nejméně vystaveny vlivům přídatných napětí od jiných 
důlních děl 

• Návrh způsobu projektování a vedení přípravných důlních děl, prorážek a 
porubů tak, aby byly co nejméně vystaveny vlivům přídatných napětí od jiných 
důlních děl – praktické příklady nevhodného vedení důlních děl. 

• Prognózní a preventivní opatření proti vzniku průtrží hornin a plynů včetně 
provádění trhací práce (část lokální prognóza) 

• Prognózní a preventivní opatření proti vzniku průtrží hornin a plynů včetně 
provádění trhací práce (část průběžná prognóza) 
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Součástí hlavní náplně etapy 3 je samostatné začlenění výstupu etapy 4 tohoto projektu 

v kontextu protiprůtržové prognózy a prevence, proto je tento výstup zařazen v této zprávě za 

výstupy řešení 3. kvartálu 2009. 

 

Zařazování důlních děl  

Systém zařazování důlních děl je diferencován podle druhu důlního díla:  

• Otvírková důlní díla, 

• přípravná důlní díla, 

• poruby. 

 

Způsoby měření prognózních ukazatelů a jejich vyhodnocování: 

• Ukazatelů I. řádu testů lokální prognózy, 

• ukazatelů II. řádu testů lokální prognózy, 

• hodnocení ukazatelů průběžné prognózy v dlouhých důlních dílech,  

• kritéria pro zařazování důlních děl, 

• ostatní významnější údaje a poznatky získané z vedení dlouhých důlních děl. 

 

Přehled přeřazených důlních děl (porubů) v jednotlivých slojích na Dole Paskov, závod 

Staříč: 

• přeřazování důlních děl do nižšího stupně nebezpečí (to znamená, že obvykle je 

několik porubů provozováno ve stejném stupni nebezpečí průtrží uhlí a plynů v jakém 

je zařazena sloj a následně jsou v jejich bezprostředním okolí další poruby přeřazeny 

do nižšího stupně nebezpečí) 

 

Příklady přeřazování důlních děl: 

•••• speciální dlouhé prognózní vrty (SDPV) 

•••• testy lokální prognózy (TLP) 

 

Zařazování slojí 

Způsob zařazování slojí  

•••• speciální dlouhé prognózní vrty (SDPV) 

•••• testy lokální prognózy (TLP) 
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Při zařazování slojí platí zásada, že sloj, o níž nejsou informace, je automaticky 

vedená v nejvyšším, tedy druhém stupni nebezpečí průtrží uhlí a plynů (PUP). Tento postup 

se uplatňuje bez ohledu na to, že jde o ložisko již dlouhodobě dobývané a dostatečně 

prozkoumané, a že zde existuje dostatečné množství praktických i teoretických zkušeností 

vlastních i získaných z jiných dolů. Regionální prognóza není legislativně specifikována 

(mohlo by se využít poznatků stupně prouhelnění, tektonické porušenosti masivu, distribuce 

plynů na ložisku a plynonapěťového stavu ložiska a jeho ovlivnění báňsko-technickými 

faktory). 

Faktory ovlivňující zařazování slojí 

•••• obecné 

•••• přírodně geologické vlastnosti slojí ovlivňující jejich náchylnost k PUP 

 

Přehled vydobytých a dobývaných slojí na Dole Paskov, závod Staříč  

V této kapitole byl zpracován tabulkovou formou výčet všech dobývaných a 

vydobytých slojí na Dole Paskov, závod Staříč. Přehled byl zpracován dle důlních polí. 

 

Přehled zařazení slojí na Dole Paskov, závod Staříč 

Při zařazování slojí jsou v současné době v plné míře uplatňovány principy a zásady 

stanovené legislativou. Vzhledem k dlouhodobým zkušenostem je zřejmé, že faktorů, které 

ovlivňují predispozici rizika vzniku průtrží uhlí a plynů je podstatně více a měly by být v plné 

míře zohledněny a brány v potaz při zařazování slojí. Jako nejreálnější se jeví varianta 

rozšíření systému zařazování slojí o tzv. regionální prognózu, ve které se zohlední další 

důležité faktory, které mají vliv na vznik průtrží uhlí a plynů.  

 

Požadavky na elektrická zařízení, hlídání izolačního stavu a jištění a vypínání 

elektrického zařízení 

Specifickou oblastí elektrizace dolů jsou doly s nebezpečím průtrží hornin a plynů. 

Cílem této kapitoly je poskytnutí veškerých dostupných informací pro zpracování 

předprojektové a projektové dokumentace, pro instalaci a montáž elektrických zařízení, pro 

provádění výchozích a periodických revizí elektrických zařízení a pro jejich bezpečné 

provozování v těchto dolech. 
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Jsou zpracovány následující okruhy elektroproblematiky: 

• Požadavky na elektrická zařízení, 

• povolení elektrifikace, 

• prohlídky elektrických zařízení povinnosti obsluh, 

• kabely – spojování a opravy, 

• hlídání izolačního stavu a jištění elektrických zařízení, 

• vypínání elektrických zařízení, 

• elektrická zařízení v separátně větraných dílec, 

• elektrická zařízení v porubech. 

 

Návrh způsobu projektování a vedení přípravných důlních děl, prorážek a porubů tak, 

aby byly co nejméně vystaveny vlivům přídatných napětí od jiných důlních děl 

Jedním z faktorů ovlivňujících vznik průtrží uhlí a plynů jsou přídatná napětí působící 

na sloj. Projevují se jednak ovlivněním způsobu jejího porušování, ale především uzavíráním 

pórů a vytvářením plynových bariér, které v konečné fázi, s působením dalších podmiňujících 

vlivů pro vznik průtrže uhlí a plynů, umožní rozvinutí průtržového jevu, případně jeho 

příznaků. 

 Pro návrh způsobu projektování a vedení přípravných důlních děl, prorážek a porubů 

tak, aby byly co nejméně vystaveny vlivům přídatných napětí od jiných důlních děl, jsme 

vycházeli z principů definovaných v  legislativě  platné pro řešení  problematiky důlních 

otřesů. Zde uplatněné principy jsou dlouhodobě úspěšně ověřeny praxí a lze je v plné míře 

aplikovat i na podmínky dolů s nebezpečím průtrží uhlí a plynů. 

 

Definice zdrojů přídatných napětí 

V této části řešení byl charakterizován původ přídatných napětí, nejznámějšími zdroji 

jsou: 

•••• Poruby a stařiny v téže sloji,  

•••• rozhraní v nadloží – mezi částí ložiska vydobytou na zával a se základkou nebo částí 

ložiska vydobytou s nevydobytou, 

•••• rozhraní v podloží – mezi částí ložiska vydobytou na zával a se základkou nebo částí 

ložiska vydobytou a nevydobytou. 



 42 

Ponechané pilíře 

Ponechané pilíře o šířce větší než 5 m a menší než L0  (šířka pilíře v mezním stavu 

napjatosti), pokud je nelze vydobýt, mají být včas a vhodným způsobem rozrušeny a jejich 

možné vlivy alespoň zčásti eliminovány. 

 Částečné eliminace vlivů těchto pilířů lze docílit: 

a) přirozeným rozrušením napětími, která působí v horském masivu, 

b) jejich zavlažením, 

c) odlehčovacím vrtáním, 

d) trhací prací, 

e) vhodnou kombinací uvedených metod. 

U ponechaných pilířů s rozměrem větším než L0 je nutno k eliminaci jejich vlivů 

přistupovat individuálně podle konkrétních podmínek.  

Vlivy ponechaných pilířů se považují za plně eliminované tam, kde existuje ochranný 

účinek od vydobyté ochranné sloje.  

Další část řešení byla zaměřena na obecné projektování důlních děl v oblastech 

s nebezpečím PHP, na zásady projektování porubů a dlouhých důlních děl v oblasti 

přídatných napětí a na projektovou dokumentaci protiprůtržové prevence a na technologické 

postupy.  

Zásady vedení důlních děl ve slojích s nebezpečím průtrží uhlí a plynů vycházejí ze 

skutečnosti, že přídatná napětí mohou být jedním z iniciačních faktorů vzniku průtrže 

uhlí a plynů.  

Zásady dodržované při vedení důlních děl jsou součástí prostředků protiprůtržové 

prevence a slouží k minimalizaci rizika vzniku průtrže. Jejich prvořadým cílem je zajištění 

podmínek pro vedení důlních děl v plochách chráněných účinným nadrubáním, případně 

v plochách primárního stavu napjatosti masívu, s eliminací vedení důlních děl v plochách 

s přídatným napětím. Zásadní je pak omezení vzájemného ovlivňování se provozovaných 

důlních děl.  

Návrh způsobu projektování a vedení přípravných důlních děl, prorážek a porubů tak, 

aby byly co nejméně vystaveny vlivům přídatných napětí od jiných důlních děl, vychází 

z principů legislativy platné v problematice důlních otřesů. Je dlouhodobě ověřen praxí. 

Obecně platné principy byly tak, jak je uvedeno v předchozích odstavcích, upraveny pro 
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podmínky dolů s nebezpečím průtrží uhlí a plynů a i na základě dosavadních zkušeností jsme 

přesvědčeni, že je možné je takto aplikovat. 

 

Návrh způsobu projektování a vedení přípravných důlních děl, prorážek a porubů tak, 

aby byly co nejméně vystaveny vlivům přídatných napětí od jiných důlních děl – 

praktické příklady nevhodného vedení důlních děl 

Při posuzování způsobu projektování a vedení přípravných důlních děl, prorážek a 

porubů tak, aby byly co nejméně vystaveny vlivům přídatných napětí od jiných důlních děl 

podmínkách dolů s nebezpečím průtrží uhlí a plynů, byly zohledněny dlouhodobé praktické 

zkušenosti získané během vedení důlních děl na Dole Paskov, závod Staříč. 

Tyto zkušenosti jednoznačně prokázaly, že přídatná napětí zvyšují, v případě 

nevhodného situování vedených důlních děl v oblastech přídatných napětí, predispozici ke 

vzniku anomálních geomechanických jevů. 

Zásady vedení důlních děl ve slojích s nebezpečím průtrží uhlí a plynů vycházejí ze 

skutečnosti, že přídatná napětí mohou být jedním z iniciačních faktorů vzniku průtrže uhlí a 

plynů i jiných anomálních projevů horského masívu.  

Zásady dodržované při vedení důlních děl jsou součástí prostředků protiprůtržové 

prevence a slouží k minimalizaci rizika vzniku průtrže. Jejich prvořadým cílem je zajištění 

podmínek pro vedení důlních děl v plochách chráněných účinným nadrubáním, případně 

v plochách  primárního stavu napjatosti masívu, s eliminací vedení důlních děl v plochách 

s přídatným napětím. Zásadní je pak omezení vzájemného ovlivňování se provozovaných 

důlních děl. 

Ponechané pilíře o šířce do 5 m se obecně považují za porušené a vliv přídatných 

napětí od těchto pilířů se nezohledňuje. Není-li tato skutečnost respektována a je umožněna  

realizace prorážek, případně chodeb ve vzdálenosti větší než 5 m a menší, než L0 (šířka pilíře 

v mezním stavu napjatosti) od stařin, vede to v převážné většině případů ke vzniku problémů, 

v lepším případě se stabilitou takto vedeného důlního díla, v horším případě ke vzniku 

anomálních geomechanických jevů. Následuje obvykle změna koncepce vedení důlních děl 

spojená s ponecháním větších pilířů, které pak při dobývání podložních slojí znemožňují 

vytváření chráněných oblastí nadrubaných v co největší ploše. 
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Byly uvedeny vybrané příklady nevhodného situování důlních děl v oblastech 

ovlivněných některým z druhů přídatných napětí či jejich kombinací. Pro přehlednost celkové 

situace byly přiloženy i příslušné slojové mapy. 

Na základě výše uvedených příkladů lze zcela jednoznačně konstatovat, že situování 

důlních děl, ať se jedná o prorážky či běžná dlouhá díla, v místech která jsou ovlivněna 

přídatným napětím jednoho či více původů, má jednoznačný vliv na jejich stabilitu a může 

mít vliv i na vznik mimořádných geomechanických projevů během jejich ražení. 

 

Navržené zásady 

Obecně je tedy vhodné důlní díla přednostně situovat, pokud možno, v souladu 

s následujícími zásadami:  

1. V oblastech příznivě ovlivněných existencí důlních děl, tj. v chráněných oblastech, kde 

jsou napětí působící v  horském masívu nižší, než odpovídá primárnímu napětí. Nelze-li 

toto zajistit, pak v oblastech původního napěťového stavu. 

2. Dlouhá důlní díla projektovat a realizovat tak, aby nebyla zdrojem vzniku podlimitních 

pilířů v mezně napjatém stavu, ať u stařin či strukturně tektonických prvků. 

3. Dobývání závěrečných porubů plánovat tak, aby byly dobývány v široké porubní frontě, 

bez podlimitních pilířů v jejich předpolí, které jsou nejčastěji navrhovány z důvodu 

maximálního využití produktivity strojního vybavení. 

 

Posouzením dokumentace posledních 11 PUP (období 1992-2008) na Dole Paskov, 

závod Staříč  bylo zjištěno, že vlivy ponechaných zbytkových pilířů (vzniklých možným 

nesprávným vedením důlních děl, kumulací napětí v horninovém masívu, přitížení nadložních 

hornin u vedených DD) se mohly podílet na vzniku průtrží. 

 

Prognózní a preventivní opatření proti vzniku průtrží hornin a plynů včetně provádění 

trhací práce (část lokální prognóza) 

Lokální prognóza průtrží uhlí a plynů a pískovců, slepenců a plynů navazuje na 

regionální prognózu, která je základním analytickým prvkem pro posuzování rizika vzniku 

průtrže na každém ložisku. 

Účelem a smyslem lokální prognózy by měla být verifikace primárních plynových 

vlastností hornin, to je slojí resp. vrstev pískovců či slepenců v dílčích strukturně 
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tektonických krách, kde by na základě konkrétních výsledků měření a na základě dříve 

stanovených kritérií měly být přesně definovány podmínky pro zařazení každého důlního díla 

vedeného ve sloji (resp. ve vrstvě pískovců, slepenců) do příslušného stupně nebezpečí.  

 

Současný stav realizace, nedostatky, přednosti 

V současnosti je lokální prognóza definovaná odstavcem 3) článku 7 Rozhodnutí 

3895/202 Obvodního báňského úřadu v Ostravě (dále jen  Rozhodnutí) takto: 

Lokální prognóza umožňuje stanovení stupně nebezpečí průtrže uhlí a plynů pro 

ražené dlouhé důlní dílo na základě testu, provedeného při zahájení či v průběhu ražení 

tohoto důlního díla.  

 Dopřesnění testů je předmětem článku 6 přílohy k rozhodnutí vydané pod názvem 

Instrukce pro doly s nebezpečím průtrží hornin a plynů (dále jen Instrukce). 

Principielně metodika zavedená v rámci lokální prognózy, v pojetí stávající 

legislativy, slouží k zařazování jak slojí, tak i k zařazování důlních děl do stupňů nebezpečí. 

Tato skutečnost a především i to, že sloj může být v případech, kdy není dostatek informací 

pro její reálné zařazení na základě objektivních informací dle stávající legislativy, zařazena do 

2. stupně nebezpečí, pak navodily stav, v němž legislativně není dána povinnost realizovat 

lokální prognózu. Praxe vycházející ze zařazování slojí přímo do 2. stupně nebezpečí průtrží 

uhlí a plynů bez ověření skutečného stavu zapříčinila absenci základních informací o 

primárních plynových vlastnostech slojí a následně je důvodem zařazování důlních děl do 2. 

stupně nebezpečí.  Z aplikace legislativy, resp. z využití jejího nedostatku, vyplynul nelogický 

vztah mezi zařazováním slojí a zařazováním důlních děl do příslušných stupňů nebezpečí 

průtrží uhlí a plynů. Tento přístup vedl k tomu, že většina důlních děl je v současné době 

realizována s opatřeními stanovenými pro nejvyšší stupeň nebezpečí bez ohledu na skutečné 

riziko vzniku průtrží uhlí a plynů.  

 

Definice cíle lokální prognózy průtrží uhlí a plynů pro potřeby legislativních změn 

V předchozím textu byly definovány principy lokální prognózy a byl analyzován 

přístup k této problematice při zařazování slojí a důlních děl. V případě, že bude aplikován 

systém regionální prognózy, na jejímž základě budou vymezeny části masívu bez nebezpečí 

průtrží uhlí a plynů, bude tímto postupem zároveň vyřešeno zařazování slojí a není důvod 
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využívat lokální prognózu tímto způsobem. Zařazování slojí jakožto takové (legislativní 

termín) v tomto případě odpadne, jednalo by se o duplicitní řešení. V tomto případě musí být 

změněno i základní pojetí lokální prognózy. Lokální prognóza, jako detailnější a podrobnější 

způsob hodnocení plynových vlastností slojí, bude v tomto případě plnit dva základní cíle: 

a) Verifikaci plynových parametrů v částech masívu zařazených bez nebezpečí 

b)   Zařazení důlních děl do stupně nebezpečí 

Tyto poznatky vyplývají ze závěrů řešení Etapy č. 2.  

 

Lokální prognóza průtrží pískovců, slepenců a plynů  

Ve stávající legislativě řeší tuto problematiku Čl. 25 (Zařazování vrstev pískovců a 

slepenců), Čl. 26 (Zařazování důlních děl), Čl. 27 (Prognóza průtrží pískovců a plynů), Čl. 28 

(Opatření k zabránění nebo omezení vzniku, rozsahu a následků průtrží pískovců a plynů), Čl. 

29 (Ražení a hloubení důlních děl) a Čl. 30 (Zakládání dutin po průtrží pískovců a plynů) 

Rozhodnutí a Čl. 11 - 13 Instrukce. Pracovní pravidla se touto problematikou nezabývají. 

Z výše uvedených článků nevyplývá zcela jasně a jednoznačně, jakým systémem má být 

realizována lokální prognóza průtrží pískovců, slepenců a plynů. 

Současný stav realizace prognózy průtrží pískovců, slepenců a plynů odpovídá stavu 

exploatace jediného činného dolu zařazeného mezi doly s tímto nebezpečím. Z pohledu 

pokročilého dobývání vzdáleného od rizikového kontaktu s pokryvnými útvary, na jejichž 

blízkost je riziko průtrží pískovců resp. slepenců a plynů přímo vázáno, se tato problematika 

jeví okrajovou. Nelze však zcela jednoznačně vyloučit alternativy, že dobývání nebude 

probíhat v takto disponovaných partiích, a to už jen z důvodu možného propojení závodu 

Staříč s bývalým dobývacím prostorem Dolu Paskov, závod Paskov pod oprechticko 

bludovickou vymýtinou. Dalším objektivním důvodem je i skutečnost, že stávající dobývací 

prostor Závodu Staříč byl rozšířen a v této ploše nelze vyloučit následné otvírkové a přípravné 

práce na vyšších patrech, v blízkosti kontaktu s pokryvným útvarem. V neposlední řadě je 

nutno brát v úvahu i možnost budoucího otevření Dolu Frenštát, kde tato problematika bude 

aktuální. Navíc se zde negativně projeví nejen vlivy karpatské příkrovové stavby, ale i  

obecně nízký stupeň prozkoumanosti plynových poměrů styku karbonského masívu 

s pokryvným útvarem v tomto dobývacím prostoru. 

 V případě uplatnění systému regionální prognózy, na jejímž základě budou vymezeny 

části masívu bez nebezpečí průtrží pískovců, slepenců a plynů, bude tímto splněna podmínka 
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zařazování vrstev pískovců a slepenců. V tomto případě musí být definovány základní cíle 

lokální prognózy obdobným způsobem, jako tomu je v případě průtrží uhlí a plynů. I zde tedy 

půjde o: 

a) Verifikaci plynových a napěťových parametrů v částech masívu zařazených bez 

nebezpečí 

b) Zařazení důlních děl do stupně nebezpečí 

Ad a) Verifikace plynových parametrů bude realizována v každém dlouhém díle vedeném ve 

vrstvě pískovce či slepence tak, že v díle bude proveden alespoň jeden TLP na 100 m 

raženého důlního díla (v pojetí problematiky průtrží pískovců, slepenců a plynů je možné pro 

tyto činnosti aplikovat tzv. průzkumné vrty definované stávající legislativou). 

Ad b) V částech masívu vymezených regionální prognózou a zařazených do kategorie 

s nebezpečím průtrží pískovců resp. slepenců a plynů bude v každém důlním díle realizována 

lokální prognóza (v pojetí problematiky průtrží pískovců, slepenců a plynů je možné pro tyto 

činnosti aplikovat tzv. ověřovací vrty definované stávající legislativou) ve všech ražených 

dlouhých dílech s roztečí co 30 m postupu díla. Primární funkcí lokální prognózy v těchto 

částech masívu je zařazení dlouhého díla do odpovídajícího stupně nebezpečí v jeho 

ověřeném předpolí. 

Výstupem lokální prognózy je verifikace primárních plynových vlastností hornin, to je 

slojí resp. vrstev pískovců či slepenců v dílčích strukturně tektonických krách vymezených 

regionální prognózou, kde na základě konkrétních výsledků měření a na základě dříve 

stanovených kritérií jsou přesně definovány podmínky pro zařazení každého důlního díla 

vedeného ve sloji (resp. ve vrstvě pískovců, slepenců) do odpovídajícího stupně nebezpečí 

průtrží uhlí a plynů, resp. průtrží pískovců, slepenců a plynů. 

 

Prognózní a preventivní opatření proti vzniku průtrží hornin a plynů včetně provádění 

trhací práce (část průběžná prognóza) 

Průběžná prognóza průtrží hornin a plynů se provádí při vedení důlních děl ve slojích 

nebo vrstvách pískovců a slepenců zařazených s nebezpečím průtrží hornin a plynů. 

Z provedených analýz a závěrů řešení dílčích částí jednotlivých etap projektu VaV ČBÚ   

č.57-07 vyplynulo, že při současné míře poznání průběžná prognóza průtrží uhlí a plynů i 
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průtrží pískovců, slepenců a plynů, tak jak je stanovena současnou legislativou, nesplňuje 

v některých oblastech veškeré požadavky na ni kladené. 

Z pohledu stávající legislativy průběžná prognóza (dle Čl. 7, odst. 4 Rozhodnutí 

3895/2002) umožňuje posouzení možnosti vzniku průtrže hornin a plynů při ražení 

dlouhých  důlních děl a provozu porubů. Zároveň (dle Čl. 18) slouží i ke kontrole účinnosti 

metod prevence metodami průběžné prognózy v intervalech stanovených rozhodnutím. 

 

Současný stav realizace, nedostatky, přednosti průběžné prognózy ve slojích 

Průběžná prognóza je realizována „průběžně“ s postupem důlního díla, to znamená 

v úsecích slojí, v nichž již byla vytvořena ochranná zóna některou z metod protiprůtržové 

prevence. To v principu znamená, že není prognosticky posuzována míra rizika vzniku 

průtrže uhlí a plynů, ale je ověřována účinnost prevence, respektive vytvoření ochranné zóny. 

Tato skutečnost znemožňuje v plné míře zajistit obsah Čl. 7, odst. 4 Rozhodnutí 3895/2002 

(citace viz výše). Schematický vztah ochranného pásma a prognózních vrtů (vzájemnou 

situaci) při ražbě dlouhého důlního dokumentuje Obrázek č. 4. 
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Obr. č. 4  Ochranné pásmo vers. prognózní vrty 
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Z pohledu naplnění požadavku Čl. 7, odst. 4 na průběžnou prognózu je stávající 

systém její realizace v porubech ještě o něco více diskutabilní.  

Na mnoha analyzovaných případech průběžné prognózy v porubech bylo jednoznačně 

prokázáno, že měřené hodnoty tlaku plynu i počáteční rychlosti desorpce nereprezentují tzv. 

plynové vlastnosti sloje (chápejme sloje „neporušené“), ale charakterizují důsledky 

přetvárných procesů probíhajících v horninovém masívu při vlastním dobývání, jak to 

dokumentuje příklad na Obrázku  č. 5. 

Z tohoto pohledu lze stávající prognózní měření v porubech jednoznačně zpochybnit 

jako „prognózu vzniku průtrží uhlí a plynů“, což potvrzuje i skutečnost, že u průtrží uhlí a 

plynů v porubech nebyly před jejich vznikem nikdy průběžnou prognózou zjištěny nadlimitní  

prognózní hodnoty (poznatky vyplývají ze závěrů řešení Etapy  č. 2). 

Cílem úprav stávajícího systému realizace průběžné prognózy průtrží uhlí a plynů při 

ražení dlouhých děl je zvolit takový postup, který jednoznačně zabezpečí, že prognózní 

parametry nebudou negativně ovlivňovány hornickými procesy. To znamená, že plynové 

vlastnosti slojí budou měřeny a posuzovány tak, aby nebyly ovlivněny technologií vedení 

důlních děl a jí způsobenou lokální destrukcí masívu.  

Navrhované změny v případě měření průběžné prognózy při uplatnění různých 

systémů prevence budou uvedeny ve výsledcích z řešení 5 etapy. 
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Definice cíle průběžné prognózy průtrží pískovců, slepenců a plynů pro potřeby 

legislativních změn 

 

Jak bylo konstatováno v dílčí zprávě za Etapu č. 3 zpracované ve 2. čtvrtletí roku 

2009, stávající legislativa ne zcela jasně a jednoznačně definuje realizaci průběžné prognózy 

průtrží pískovců, případně slepenců a plynů. 

Základní disproporcí ve stávající legislativě je skutečnost, že délka prognózních vrtů 

je stanovena na dvojnásobek šířky důlního díla. To při běžných profilech díla odpovídá délce 

okolo 10 m, Instrukcí je však definována délka 5 m. Zároveň však je požadováno, aby délka 

těsné a pevně zakotvené úvodní pažnicové kolony odpovídala nejméně šířce projektovaného 

díla. Dosavadní zkušenosti však jednoznačně prokázaly, že těsnou a pevnou úvodní 

pažnicovou kolonu lze zřídit v délce 9 m a pouze v naprosto ideálních podmínkách v délce  

6m (to platí u velmi pevných a neporušených hornin). V prvním případě to znamená, že 

efektivně využitelná délka takto realizovaných prognózních vrtů bude činit 4 m v druhém 

případě bude činit 1 m. V tomto smyslu lze vyvodit, že průběžná prognóza průtrží pískovců 

by měla být opakovaně realizována vždy co 1, nebo maximálně 4 m postupu důlního díla. Zde 

je nutno vzít v úvahu skutečnost, že technologický cyklus zřízení těsné a pevné úvodní 

pažnicové kolony, včetně zřízení vybavení jejího napojení na ústí, zabere relativně dlouhý 

časový úsek.  

Další nejasnost vyplývá z definice Čl. 25, odst. (8). Není jednoznačně stanoveno, jak 

postupovat při tzv. zjištění vrstvy pískovce nebo slepence vzhledem k Instrukcí stanovené 

délce prognózních vrtů. V praxi nelze realizovat Freibergský test (miskovitou odlučnost 

vrtného jádra) z tak krátkého úseku jádrového vrtu. 

Doporučení pro potřeby legislativních změn v oblasti průběžné prognózy průtrží 

pískovců, slepenců a plynů budou uvedeny v řešení etapy 5. 
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Obr. č. 5 

 Vliv přetvárných procesů v horninovém masivu na hodnoty průběžné prognózy
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Řešení etapy č. 4 
 

4. Analýza možností využití netradi čních metod dobývání 
uhlí v oblastech s nebezpe čím průtrží hornin a plyn ů 

 

Hlavní náplní etapy č. 4 bylo posouzení možností využití jiných, dosud 

nevyužívaných metod dobývání s ohledem na zajištění bezpečnosti hornické práce 

v podmínkách nebezpečí vzniku průtrží hornin a plynů v OKR. 

Výsledkem řešení je návrh nové dobývací metody a způsobu zajišťování prognózy a 

prevence při dobývání touto metodou, včetně stanovení příslušných ukazatelů a kritérií, 

využívaných při projektování a dobývání, a to tak, aby byla minimalizována rizika vzniku 

průtrží.  

 Řešení bylo rozděleno do čtyř kvartálů roku 2008 s následující náplní: 

• Metoda odvrtávání uhelného pilíře –   obecná charakteristika 

• Metoda odvrtávání uhelného pilíře –   aplikace metody v podmínkách OKR                                           

• Metoda odvrtávání uhelného pilíře –   nasazení metody v podmínkách  

                                                                       nebezpečí průtrží hornin a   

                                                                       plynů na Dole Paskov  

• Metoda odvrtávání uhelného pilíře –   aplikace metody v podmínkách OKR 

 
 

4.1 Metoda odvrtávání uhelného pilíře – obecná charakteristika 
 

Jedním z výstupů řešení ochrany zaměstnanců před důsledky průtrží hornin a plynů  

bylo posouzení možností využití jiných, dosud nevyužívaných metod dobývání uhlí 

v podmínkách v OKR, a tedy i v podmínkách s nebezpečím vzniku průtrží hornin a plynů. 

Tyto metody měly doplnit dosud jedinou běžně využívanou metodu – směrné stěnování a 

měly zajistit lepší výrubnost uhelných zásob. Konkrétně se jednalo o dobývání zbytkových 

pilířů, ve kterých zůstává vázána značná část uhlí. Jako jediná perspektivně využitelná 

dobývací metoda byla na základě získaných informací zvolena metoda dobývání dlouhými 

širokoprůměrovými vrty. Jiné varianty řešení zatím nebyly pro podmínky OKR, to je včetně 

slojí s nebezpečím průtrží hornin a plynů, uvažovány. 

Cílem tedy bylo (po ověření zkušeností v zahraničí) zavedením nové metody, jakési 
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varianty metody „Komora - pilíř“ realizované pomocí dobývacího komplexu založeného na 

variantě „burošnekového komplexu“ - stroje BŠK-2DM, lépe zhodnotit uhelné zásoby  

především dobýváním zbytkových pilířů v nízkých slojích o mocnostech 0,8 – 1,2 m na Dole 

Paskov, který je zařazen jako důl s nebezpečím průtrží hornin a plynů. 

Principielně je metoda založena na vyuhlování sloje komorami realizovanými 

odvrtáváním speciálním dobývacím (vrtným) komplexem. Stejně jako u metody klasického 

komorování ponechávají se mezi jednotlivými postupně odvrtávanými pásy (komorami) 

nevyuhlené bezpečnostní pilířky.  

Metoda byla v zemi původu (Ukrajina) určena pro plošné dobývání uhelných slojí. 

Zejména se však jeví, z pohledu našeho hornictví, jako výhodná pro dobývání zbytkových 

pilířů a ploch ponechaných mimo geometricky pravidelnou rozfárávku stěnových porubů. 

Výrobcem originálního (původního) komplexu BŠK-2DM byly definovány omezující 

podmínky uplatnění této metody (při využití původní technologie), z nichž vyplynula 

využitelnost metody při nasazení dobývacího komplexu. 

Dobývací komplex je, dle dostupné dokumentace poskytované výrobcem, určen pro 

odvrtávání slepých komor šířky až 2,1 m a délky až 85 m v uhelných slojích o mocnostech od 

0,65 m při řezném odporu uhlí až 350 kN/m. Vrty mohou být realizovány do uhelného pilíře 

na jednu, případně následně na obě strany těžní chodby, kolmo na její osu v rozsahu úklonu 

sloje + 23o až - 15o (viz Obrázek č. 6). Vyvrtávané komory nejsou vyztužovány (viz Obrázek 

č. 7), pouze ústí již vydobytých komor je uzavíráno hrázkami (zajílovaná uzávěra z důlní 

kulatiny). 

Při odvrtávání je uhlí rozpojováno 2 nebo 3 vrtacími hlavami (viz. Obrázek č. 6) a je 

vynášeno dvěmi šnekovými spirálami s protisměrnou rotací na těžní chodbu. Zde je rubanina 

odtěžována hřeblovým dopravníkem. Mezi šnekovými spirálami (soutyčími) je umístěno 

vodící zařízení, které zároveň slouží k odvětrávání čelby komory, k ochraně technologických 

systémů a ke směrové stabilizaci řezného orgánu  (Obrázek č. 8).  

Větrání vrtaného pásu (komory) je zajišťováno jako foukací pomocí elektrického 

ventilátoru Ø 500 mm a flexibilních luten, kterými jsou čerstvé větry přiváděny k vrtnému 

stroji, kde je provedeno propojení na vodící zařízení (potrubí Ø 300 mm).  

Na těžní chodbě je instalováno celé technologické vybavení - dopravní dráha, napájecí 

el. zařízení a vlečný kabel k vrtnému stroji, manipulační závěsná drážka pro přísun vrtných 
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modulů, sestava vrtného nářadí. Ovládací panel celého vrtného dobývacího komplexu je cca 

10 m od vrtané komory. 

 

 

 

Obr. č. 6 -  Pohled na vrtací hlavy a ústí již odvrtané komory v boku důlního díla 

 

 

 

Obr. č. 7 - Pohled na vrtné soutyčí a část pohonné jednotky 
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Obr. č. 8 - Čelní pohled na vrtnou kolonu 

 

 

4.2 Metoda odvrtávání uhelného pilíře – aplikace metody v podmínkách 
OKR 
Dobývací komplex BŠK-2DM v provedení dodávaném ukrajinským výrobcem 

„Závod V. A. Malyševa“  v Charkově je nevyužitelný pro podmínky průtržových dolů OKR, 

a to z důvodu nevyhovění platné české legislativě -  zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a bezpečnosti provozu. Konstrukční úpravy dobývacího komplexu bylo nutno provést 

z různých důvodů zejména v části  

• vlastního stroje, 

• energetické jednotky,  

• ventilačního systému,  

a to i s ohledem na riziko náhlého a neřízeného nárůstu koncentrace metanu v případě vzniku 

průtrže hornin a plynu. 
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Na základě požadavků specifikovaných OKD byl akciovou společností SE-MI service 

původní komplex BŠK-2M upraven v souladu s českými předpisy a pod názvem VS-SEAL-

625 P1 (P2) vyroben do podmínek plynujících dolů nebezpečných průtržemi uhlí a plynů. 

Dobývací komplex, viz obrázek 9-10, tvoří spolu s ovládacím pultem a energovlakem 

sestavu, která je po počvě těžní třídy přesouvána smykem pomocí tažného mechanismu.  

Vrtací část kompexu je tvořena pohonným blokem elektromotorů a převodovek 

zajišťujících posun vrtné kolony a rotační pohyb spirálových vrtných tyčí. Pomocí tří vrtacích 

hlav o průměru 625 mm, osazených řeznými nástroji, je vytvářena v uhelné sloji komora.  

Za vrtacími hlavami následuje převodový díl s převodovkami pohonů vrtacích hlav, 

který s nimi tvoří jeden celek, a dále sekce řízení, sloužící ke korekci směru vrtání.  

Za převodovým dílem (sekcí) následuje přechodová sekce a dále jednotlivé sekce 

vrtací. Jednotlivé vrtné tyče, tvořící se střední částí „samostatnou vrtací sekci“, mají délky      

1 540 mm pro typ stroje VS-SEAL-625 P1 a 1 040 mm u provedení VS-SEAL-625 P2. 

 

 

 
 

Obr. č. 9 - Dobývací  komplex  včetně ovládací jednotky a odtěžení 
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Obr. č. 10 – Vrtná část komplexu na ústí vrtu 

 

4.3 Metoda odvrtávání uhelného pilíře – nasazení metody v podmínkách 
nebezpečí průtrží hornin a plynů na Dole Paskov  

 

Metody prognózy 

Realizace prognózy se při dobývání schválenou dobývací metodou směrného 

stěnování řídí Rozhodnutím OBÚ čj. 3895/2002 a toto rozhodnutí doplňujícími Instrukcí a 

Metodickými návody.  

 V případě nové dobývací metody, která neodpovídá podmínkám, pro něž platí 

rozhodnutí OBÚ čj. 3895/2002, musí být realizace prognózy, při dodržení zásad stanovených 

platnou legislativou, přizpůsobena ověřované metodě dobývání.  

S ohledem na skutečnost, že v případě odvrtávání sloje se jedná o novou, dosud 

neověřenou dobývací metodu, komplikovanou co do ověřování prognózních parametrů a 

rizikovou s ohledem na možnost vyvolání průtrže, bude každý dobývaný blok a priori zařazen 

do 2. stupně nebezpečí průtrží bez ohledu na výsledek lokální prognózy. 
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Provádění prognózy při dobývání uhlí širokoprůměrovými vrty je nutno během 

ověřovacího provozu realizovat v rámci výzkumu a vývoje jako „jinou metodu prognózy“ ve 

smyslu článku 7 odstavec (5) Rozhodnutí 3895/2002 OBÚ v Ostravě, přičemž metoda musí 

být odsouhlasena závodním dolu. Zahájení výzkumu (metodika prognózy) musí organizace 

oznámit 8 dnů předem příslušnému obvodnímu báňskému úřadu. 

Prognózní metody v porubech, tak jak jsou uváděny v Rozhodnutí 3895/2002, jsou 

zpracovány pro dobývací metodu směrného stěnování. Pro způsob dobývání uhlí odvrtávání 

dlouhými širokoprůměrovými vrty (komorováním) nelze takovouto metodiku prognózy a 

prevence průtrží uhlí a plynů zcela beze zbytku uplatnit. V principu se uvažovaný systém 

vyuhlování blíží metodě komora pilíř, avšak má svá specifika, která musí být nezbytně 

zohledněna při dobývání v podmínkách nebezpečných průtržemi hornin a plynů. Metody 

prognózy bude proto nutno přizpůsobit novým podmínkám, které aplikace nové dobývací 

metody představuje 

Lokální prognóza 

Etapa lokální prognózy bude realizována před zahájením dobývání a bude zahrnovat: 

 
• Vyhodnocení všech dostupných geologických podkladů a údajů získaných z dříve 

realizované lokální prognózy a průběžné prognózy ve sloji během ražby díla, ze 

kterého se plánuje nasazení nového dobývacího komplexu, 

• Ověření bloku plánovaného k vydobytí – jeho geologické stavby a plynových 

vlastností sloje speciálními dlouhými prognózními vrty (dále SDPV) a 

modifikovanými SDPV. Modifikované SDPV jako nová, metodě dobývání 

přizpůsobená metoda prognózy, spočívají v měření tlaku plynu, rychlosti desorpce a 

plynové produkce ve větší hloubce, než jaká je požadovaná stávající legislativou. 

Jejich délka musí přesahovat délku dobývané komory o 3 m. To znamená, že 

modifikovanými SDPV bude pokryta celá plocha určena k vydobytí. 

Speciální dlouhé prognózní vrty (SDPV) ve sloji budou v části dobývaného bloku 

rozšířené o příslušný přesah před a za dobývaným úsekem provedeny před zahájením 

vlastních dobývacích prací. Budou provedeny z „těžní“ třídy kolmo do pilíře a jejich přesah 

bude alespoň do vzdálenosti 10 m na obě strany od bloku plánovaného pro vydobytí. Délka 

SDPV, způsob měření prognózních ukazatelů a způsob jejich vyhodnocení budou odpovídat 

Instrukci pro doly s nebezpečím PHP (dále jen Instrukce) a Pracovním pravidlům k ní.  
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SDPV budou provedeny v dostatečném časovém předstihu před realizací 

protiprůtržové prevence a následným zahájením dobývání a budou u nich stanoveny 

prognózní ukazatele. Tyto ukazatele budou hodnoceny dle kritérií uvedených v Instrukci. 

 

Průběžná prognóza 
 

Etapa průběžné prognózy bude využívat rovněž výsledků SDPV a modifikovaných 

SDPV. Během dobývání komory širokoprůměrovým vrtáním bude prognóza prováděna 

měřením tlaku plynu a plynové produkce v prognózních vrtech.  

Pro zónu, ve které bude průběžná prognóza prováděna pomocí SDPV doporučujeme 

stanovit kritické hodnoty dle tabulky č. 2 Instrukce pro 2. stupeň nebezpečí průtrží uhlí a 

plynů. 

Pro zónu, ve které bude průběžná prognóza prováděna modifikovanými SDPV 

doporučujeme stanovit kritické hodnoty dle tabulky 2 Instrukce (pro I. stupeň nebezpečí 

průtrží uhlí a plynů). Zohlední se tak prodloužená doba odběru vzorků uhlí pro stanovení 

počáteční rychlosti desorpce (V1), tlaku plynu a počáteční rychlosti produkce, které proběhne 

v jiných časových limitech než stanovují pracovní pravidla. 

Pro průběžnou prognózu realizovanou v prognózních vrtech během dobývání 

širokoprůměrovým vrtáním měřením tlaku plynu (p) a plynové produkce (qp) doporučujeme 

stanovit kritickou hodnotu dle tab. 1 Instrukce k Rozhodnutí OBÚ v Ostravě č.j. 3895/2002  

Druhá etapa zahrnuje měření plynové produkce a tlaku plynu ve speciálně 

provedených prognózních vrtech (PV) v průběhu dobývání. Rozteče těchto vrtů vycházejí 

z pozice odvrtávaných komor a jsou situovány do středů bezpečnostních pilířků ponechaných 

mezi jednotlivými komorami.  

Prognózní vrty budou vrtány vždy ve středu bezpečnostních  pilířků průměrem od 42 

do 80 mm. Jejich délka bude taková, aby přesahovaly předpokládanou délku dobývaných 

komor (vývrtů) o 3 m. Na ústí budou vybaveny těsnou ucpávkou, a to až do minimální 

hloubky 8 m. Tato hloubka je s ohledem na riziko PUP ověřena v rámci 1. etapy lokální 

prognózou. Přes tuto ucpávku bude vedena ocelová trubka ukončená uzavírací armaturou, 

která bude sloužit pro měření prognózních ukazatelů. Měření bude realizováno intervalově, a 

to vždy po vydobytí 3 m každé konkrétní komory. 
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V případě, když při dobývání (realizaci komory) opustí vrtací hlavy sloj (zasáhnou 

průvodní horniny) a osádce se nepodaří okamžitá směrová korekce, bude tento stav 

považován za navrtání tektoniky respektive eroze (stlaku), tzn. za ukazatel zvýšeného 

nebezpečí vzniku PUP. Vrtání předmětného vývrtu bude zastaveno a dobývací stroj bude 

přemístěn do následujícího postavení.  

Odvrtání a vystrojení všech PV musí být realizováno v dostatečném časovém 

předstihu před nasazením dobývacího stroje. Budou stanoveny prognózní ukazatele. 

Zásadní roli při zajišťování průběžné prognózy hraje dodržení posloupnosti operací.  

Postup jednotlivých kroků průběžné prognózy je možno stanovit takto: 

• Zastavení vyuhlování, 

• Napojení měřicí armatury na výstroj PV, 

• Změření plynové produkce /qp/ průtokoměrem při otevřeném ventilu, 

• Uzavření ventilu měřicí armatury, 

• Změření tlaku plynu /p/. Měření tlaku plynu až do ustálení hodnoty na manometru,   

• minimálně však po dobu 4 minut, 

• Odpojení měřicího dílu,  

• Uzavření výstroje PV. 

 

Po celou dobu vrtání prognózních vrtů bude osádka zajišťovat prognózu individuálním 

pozorováním, to znamená, že bude sledovat dynamické projevy masivu při vrtání 

(vyfoukávání uhlí a plynu, rázy, příchvaty nářadí atd.) a povede o nich záznamy. Tyto 

informace mají zásadní význam při hodnocení PV. 

Mezní hodnoty průběžné prognózy budou pro II. etapu průběžné prognózy stanoveny 

dle Tabulky č. 3 Instrukce : 

V případě překročení výše uvedených hodnot prognózních parametrů bude dobývání 

konkrétní komory (vývrtu) zastaveno a tato bude těsně uzavřena. Stroj bude přemístěn do 

nového postavení a bude dobývána další komora. Již nepotřebné PV budou likvidovány 

zaslepením ústí. 

Schémata způsobu provádění lokální a průběžné prognózy budou součástí řešení etapy 

č. 5 (příloha 2 a 3). 
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4.4 Metoda odvrtávání uhelného pilíře – aplikace  metody v podmínkách 
OKR  
 

První praktické zkušenosti s realizací prognózních měření byly získány před 

zahájením a v průběhu dobývání zbytkového pilíře 080 7242/1 S1. V této ploše bylo 

realizováno v rámci ověřovacího provozu nové dobývací metody vydobytí odvrtáním celkem 

25 komor. 

 
SDPV 

Před zahájením dobývání byly ze třídy 080 7242/1 provedeny SDPV do pilířového 

boku. Celkem bylo provedeno měření v 8 SDPV. Ve všech SDPV byly zjištěny nulové 

hodnoty tlaku plynu, počáteční produkce plynu, počáteční rychlosti desorpce i dlouhodobé 

desorpce plynu. Z tohoto pohledu by výsledky lokální prognózy pro standardní metody 

dobývání umožnily zařazení bloku do kategorie bez nebezpečí průtrží uhlí a plynů. Během 

realizace SDPV nebyly zaznamenány příznaky zvýšeného napětí. S prováděním SDPV jsou 

dlouhodobé praktické zkušenosti a jejich realizace proběhla bez problémů. 

 

Modifikované SDPV 

Realizace modifikovaných SDPV, tak jak byla navržena, narazila na limitující 

technické problémy v oblasti dodržování přijatelných časových limitů pro získání 

relevantních výsledků a tím zodpovědného stanovení rizika vzniku průtrže uhlí a plynů. 

Současná technická úroveň vrtné a měřicí techniky neumožňuje v žádném případě realizovat 

modifikované SDPV tak, jak byly navrženy. Vzhledem k uvedené skutečnosti bylo pro tento 

případ rozhodnuto řešit situaci posílením preventivních bezpečnostních opatření. 

 

Prognózní vrty (PV)  

Prognózní vrty byly realizovány v plném rozsahu, tzn. vždy ve středu ponechávaného 

uhelného pilíře mezi projektovanými komorami. Během vrtání PV nebyly zaznamenány 

příznaky zvýšených napětí. Měření proběhlo vždy ve stanovených limitech a za celou dobu 

ověřovacího provozu nové dobývací metody nebyl průběžnou prognózou ověřen nepříznivý 

plynonapěťový stav v okolí dobývané komory. Všechny hodnoty tlaku plynu a počáteční 

plynové produkce byly nulové. 
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Další poznatky z realizace ověřovacího provozu 
 

Dobývání komor postupovalo podél třídy 080 7242/1 směrem k VJV. Začátek 

dobývání probíhal v ploše ovlivněné přídatným napětím od rozhraní vydobyté a nevydobyté 

části sloje 082 v nadloží. Vliv tohoto přídatného napětí se při ověřovacím provozu neprojevil 

zvýšenými tlakovými projevy ani v důlním díle, ze kterého bylo dobývání realizováno, ani při 

samotném procesu dobývání a ani na ponechaných pilířích po vydobytí plánované plochy. 

Možným důvodem eliminace vlivu výše uvedeného přídatného napětí je skutečnost, že 

v meziloží mezi slojemi 080 a 082 je situován plochý přesmyk. 

Během vyuhlovacího procesu při ověřovacím provozu nebyly zaznamenány žádné 

příznaky průtrží uhlí a plynů. Exhalace během dobývání komor byla téměř nulová a po 

vydobytí komory během demontáže strojního zařízení byly koncentrace metanu na ústí komor 

v povolených limitech. Po ukončení dobývání jednotlivých komor byly tyto těsně uzavřeny a 

napojeny na degazační systém. Taktéž degazace vykázala nulovou účinnost. 

 

Metody prevence  

Pro zajištění prevence průtrží uhlí a plynů při dobývání metodou širokoprůměrového 

vrtání lze, s ohledem na charakter dobývky, z dostupných metod využít bez dalších úprav 

pouze zavlažování sloje tlakovou vodou, a to jak klasickým způsobem, tak metodou 

vysokotlakého skupinového zavlažování. Technické možnosti prevence bezvýlomovou trhací 

prací a odlehčovacími vrty bude komplikovanější (oslabení pilíře, který si pro odvrtání musí 

zachovat určité pevnostní vlastnosti) a bude nutno si je ověřit v průběhu zavádění metody 

v dole. Vzhledem k tomu, že obecné principy metody zavlažování sloje tlakovou vodou jsou 

obecně známy, běžně užívány a byly navíc v předchozím řešení projektu detailně popsány, 

nejsou v této kapitole dále specifikovány. 

Prevence vzniku PUP bude při aplikaci nové dobývací metody zajištěna zavlažováním 

uhelného pilíře dlouhými zavlažovacími vrty z těžní třídy. Tyto vrty musí mít předstih 

minimálně 50 m před poslední vydobytou komorou a budou vrtány tak, aby byly situovány 

vždy v předpokládané ose ponechaných mezikomorových pilířků. Po zavlažení sloje budou 

zavlažovací vrty následně použity jako vrty prognózní - v rámci II. etapy prognózy průtrží 

uhlí a plynu. Průměr zavlažovacích vrtů bude od 42 mm do 80 mm. O provedeném zavlažení 

musí být vedena dokumentace. 
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Nepostradatelnou součástí protiprůtržové prevence jsou opatření pasivní. Vzhledem 

k charakteru prováděných dobývacích prací je pro bezpečnost veškeré osádky nezbytné 

zachovávat pasivní preventivní opatření. 

První nasazení nové dobývací metody v podmínkách masívu nebezpečného průtržemi 

uhlí a plynů se obešlo bez projevů svědčících o možnosti rizika plynodynamických jevů. 

Nemalou měrou se na tom podílí i skutečnost určitého „anomálního stavu“ dobývané části 

horského masívu, který je pravděpodobně v důsledku částečného nadrubání a dlouholetého 

otevření důlními díly v zájmové části odplyněn. 

Z realizovaných těžebních prací i prací realizovaných v rámci protiprůtržové prognózy 

a prevence je zřejmé: 

 

• Nasazení nové technologie dobývání vyžaduje aplikaci takových prognózních metod, 
které vycházejí ze systému dobývací metody. 

• Nelze v praxi aplikovat předem neověřené metody prognózy, jako tomu bylo 
v případě modifikovaných SDPV. 

• V současnosti používané technologie vrtání nesplňují podmínky pro realizaci 
průběžné prognózy v rozsahu celé plochy určené k vydobytí novou technologií. 

• Základním prvkem pro úspěšné ověření technologie nové dobývací metody byl výběr 
takové lokality, která garantuje co nejpříznivější a tím nejvhodnější podmínky pro 
ověřovací provoz v podmínkách dolu s nebezpečím průtrží uhlí a plynů.  

• Nelze-li provést průběžnou prognózu v rozsahu celého projektovaného dobývacího 
bloku, je nutno přistoupit k zajištění bezpečnosti nadstandartními pasivními a 
aktivními metodami prevence realizovanými a priori. 

• Jedinou aktivní preventivní metodou použitelnou pro novou metodu dobývání 
v podmínkách závodu Staříč Dolu Paskov je zavlažení sloje a výběr lokality 
v nadrubaných či podrubaných částech sloje. Ostatní aktivní preventivní metody mají 
zásadní desintegrující účinky na horninový masív a jsou pro tuto dobývací metodu 
naprosto nevhodné. 

• Při případném nasazení nové dobývací metody v lokalitách, kde riziko průtrží uhlí a 
plynů bude vyšší než je tomu na současné lokalitě, musí být ověřen především systém 
průběžné prognózy prováděné měřením tlaku plynu a počáteční produkce plynu 
v prognózních vrtech.  

 

V průběhu řešení projektu ČBÚ č. 57-07 bylo dobývání uvedenou metodou na Dole 

Paskov, závod Staříč ukončeno a další nasazení se zde nepředpokládá. 
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Řešení etapy č. 5 
 

5. Návrh úprav stávajících legislativních norem pro  
oblast pr ůtrží hornin a plyn ů, případně návrh nových 

 

 Cílem řešení této etapy je zhodnotit používanou legislativu (s ohledem na současou 

úroveň poznání), upozornit na nedostatky  a navrhnout možností její aktualizace. 

 

Řešení je rozděleno do 5 kvartálů dle následující osnovy: 

• Poznatky z dosavadního plnění etap 1 – 4 projektu VaV ČBÚ č. 57-07 a možnost 
jejich uplatnění v inovaci legislativních norem, 

• začlenění regionální prognózy průtrží hornin a plynů do protiprůtržové legislativy, 

• posouzení současného stavu hodnocení lokální prognózy průtrží hornin a plynů, 
možnost začlenění nových poznatků do současné legislativy, 

• posouzení současného stavu hodnocení prevence, možnost začlenění nových poznatků 
do současné legislativy, 

• používaná legislativa průtrží hornin a plynů a možnost její aktualizace s ohledem na 
současný stav hornické činnosti. 

 

5.1 Poznatky z dosavadního plnění etap 1 – 4 projektu VaV ČBÚ č. 57-07 
a možnost jejich uplatnění v inovaci legislativních norem. 
S ohledem na cíl řešení, který spočívá ve zpracování případných podkladů pro nové 

legislativní normy, jsou v této zprávě rekapitulována řešení dosud realizovaných dílčích částí 

jednotlivých etap a na základě výsledků vybrány ty oblasti, na něž by měla být zaměřena 

pozornost při úpravě stávající legislativní normy, respektive při zpracovávání návrhu nové. 

 

Vymezení základních oblastí úprav legislativních norem 
 

 Z  rekapitulace dosud realizovaných etap úkolu VaV ČBÚ č. 57/07 řešených podle 

schváleného harmonogramu je zřejmé, že vymezení dalšího řešení úkolu, tentokrát již v 

problematice návrhů podkladů legislativních změn, musí být zaměřeno na následující 

základní oblasti: 

• oblast prevence 

• oblast prognózy 
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Prevence 

V oblasti prevence průtrží uhlí a plynů nelze očekávat zásadní změny v principu 

jednotlivých metod, přesto že po technické stránce je zřejmá jejich dlouhodobá stagnace, 

vyjma metody zavlažování slojí.  

V základu jsou metody prevence postaveny na: 

• snížení napětí plynů v masívu formou degazace či účinným nadrubáním,  

• vytváření ochranných zón především formou trhacích prací či odlehčovacích vrtů,  

• uzavřením plynů v pórech pomocí injektáže tlakovou vodou. 

 

Prognóza 

Z provedených analýz a závěrů řešení dílčích částí etap projektu je zřejmé, že 

prognóza průtrží uhlí a plynů, tak jak je stanovena současnou legislativou, nesplňuje 

v některých oblastech příslušné požadavky na ni kladené. Principielně není dodržena logická 

posloupnost posuzování zákonitostí vzniku průtrží uhlí a plynů směrem od obecných znalostí 

k detailním. Dále není realizováno vymezování částí ložiska s vyšším a nižším rizikem vzniku 

průtrží, které by mohlo vézt k zařazení těchto částí do kategorie s nebezpečím a bez nebezpečí 

průtrží uhlí a plynů.  

Stanovování stupně nebezpečí jednotlivých slojí (lokální prognóza) a stanovování 

nebezpečí vzniku průtrží při ražení otvírkových a přípravných důlních děl a dobývání 

(průběžná prognóza) je realizováno na shodných principech.  

 

5.2 Začlenění regionální prognózy průtrží hornin a plynů do 
protipr ůtržové legislativy 

 
5.2.1 Regionální prognóza průtrží uhlí a plynů 
 

Regionální prognóza průtrží hornin a plynů by měla umožnit zařazení částí masivu, 

respektive jednotlivých uhelných slojí minimálně v dobývacích krách (polích), s ohledem na 

riziko vzniku průtrží hornin a plynů. Toto zařazení by se mělo opírat o posouzení přírodních 

podmínek dané lokality. 

S ohledem na obecnou platnost zásad posuzování litologických, strukturně- 

tektonických  a fyzikálně mechanických vlastností hornin ve vazbě na řešení geomechanické 

problematiky je zcela jasně nejvýhodnějším způsobem vycházet při řešení regionální 
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prognózy z již zavedené a teoreticky i prakticky dobře rozpracované metodiky používané 

v otřesové legislativě.  

Regionální prognózu geomechanického ohrožení ložiska je nutno chápat jako jednu ze 

základních částí analytického vyhodnocení jeho průzkumu. Tato však, vzhledem ke 

skutečnosti, že pro problematiku průtrží uhlí a plynů nebyla doposud legislativně předepsána, 

nebyla ani realizována.  

Účelem a cílem regionální prognózy v této problematice je stanovit, zda v posuzované 

části horského masívu existuje obecná predispozice ke vzniku průtrží uhlí a plynů a 

ve kterých částech masívu je toto riziko vyšší či nižší. 

Obecně platí, že ložisko je zařazeno jako celek a na základě výsledků regionální 

prognózy lze vymezit části masívu bez nebezpečí průtrží uhlí a plynů. 

Systém regionální prognózy byl obecně charakterizován v předchozích etapách úkolu 

VaV 57-07.  

Obecně platné zásady regionální prognózy průtrží uhlí a plynů, její logika, 

posloupnost a výstupy jsou zřejmé z následujícího blokového schématu (Obrázek č. 11). 



 68 

 

 

Obr. č. 11  Blokové schéma regionální prognózy 
 
 

5.2.2 Regionální prognóza průtrží  pískovců, slepenců a plynů 

Regionální prognóza průtrží pískovců, případně slepenců a plynů vychází ze základů 

dosavadních zkušeností s těmito anomálními plynodynamickými jevy registrovanými na 

ložisku. Tyto zkušenosti jednoznačně potvrzují skutečnost, že k tomuto typu anomálních 

plynodynamických jevů dochází na styku karbonského masívu s pokryvnými útvary. Z těchto 
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zkušeností vyplývá zaměření regionální prognózy na vlastnosti, které souvisí výhradně 

s těmito partiemi ložiska. 

Analýza vlastností reliéfu karbonu spočívá v detailní charakteristice a popisu jeho 

morfologických vlastností: 

• karbonské elevace 

• karbonské deprese 

• karbonská okna 

• zvětralinový plášť karbonského masívu 

5.3 Posouzení současného stavu hodnocení lokální prognózy, možnosti 
začlenění nových poznatků do současné legislativy (část lokální 
prognóza) 

Etapa č. 5 Projektu VaV ČBÚ č. 57 – 07 navazuje na etapu 3, ve které je provedena 

analýza a cíle řešení lokální prognózy. Etapa 5 v kontextu této zprávy rozpracovává lokální 

prognózu v detailech tak, aby odpovídala požadované náplni a umožnila provést následný 

návrh legislativních změn. Definované metody realizace by měly odpovídat celkové koncepci 

dosud zpracovaných a schválených dílčích závěrů předchozích etap řešení tohoto projektu. 

 

5.3.1 Lokální prognóza průtrží uhlí a plynů 

  Lokální prognóza se realizuje formou testů lokální prognózy (dále TLP) a nebo 

speciálními dlouhými prognózními vrty (dále SDPV), přičemž oba způsoby realizace jsou 

postaveny na stejnou úroveň. 

 

Testy lokální prognózy (TLP) 

Testy lokální prognózy se provádějí při ražení dlouhých důlních děl vedených ve sloji, 

a to v rozsahu definovaném ve zprávě Etapy 3.   

Měření musí být prováděna  v souvislém úseku o délce 30 m, kde v chodbách nebo 

prorážkách musí být v celém profilu díla viditelná sloj o mocnosti minimálně 0,2 m. Pokud se 

v testované části ražby vyskytne takové tektonické pásmo, které naruší souvislost provádění 

testu lokální prognózy a nelze v něm toto měření provádět, musí být délka testované části díla 

zvětšena o délku tohoto pásma. Na obrázku 12 jsou znázorněny příklady situování testů 

lokální prognózy.  
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Speciální dlouhé prognózní vrty (SDPV) 

Speciální dlouhé prognózní vrty jsou dosud používané pouze pro zařazování porubů 

do stupňů nebezpečí a byly realizovány do boků díla směrem do posuzovaného porubního 

bloku. Jejich délka se pohybovala obvykle mezi 8 – 12 m a byly realizovány výhradně 

z dlouhých důlních děl konturujících porubní blok, v nichž nebyly provedeny testy lokální 

prognózy. V tomto kontextu tedy byly postaveny na stejnou úroveň jako TLP.  

Na obrázku 12 jsou znázorněny příklady situování  speciálních dlouhých prognózních 

vrtů.  

 

5.3.2 Lokální prognóza průtrží pískovců, slepenců a plynů 

Ve stávající legislativě řeší tuto problematiku Čl. 25 (Zařazování vrstev pískovců a 

slepenců), Čl. 26 (Zařazování důlních děl), Čl. 27 (Prognóza průtrží pískovců a plynů), Čl. 28 

(Opatření k zabránění nebo omezení vzniku, rozsahu a následků průtrží pískovců a plynů), Čl. 

29 (Ražení a hloubení důlních děl) a Čl. 30 (Zakládání dutin po průtrží pískovců a plynů) 

Rozhodnutí a Čl. 11 - 13 Instrukce. Pracovní pravidla se touto problematikou nezabývají. 

Z výše uvedených článků nevyplývá zcela jasně a jednoznačně, jakým systémem má být 

realizována lokální prognóza průtrží pískovců, slepenců a plynů. 

Současný stav realizace prognózy průtrží pískovců, slepenců a plynů odpovídá stavu 

exploatace jediného činného dolu zařazeného mezi doly s tímto nebezpečím. Z pohledu 

pokročilého dobývání vzdáleného od rizikového kontaktu s pokryvnými útvary, na jejichž 

blízkost je riziko průtrží pískovců resp. slepenců a plynů přímo vázáno, se tato problematika 

jeví okrajovou. Nelze však zcela jednoznačně vyloučit alternativy, že dobývání nebude 

probíhat v takto disponovaných partiích, a to už jen z důvodu možného propojení závodu 

Staříč s bývalým dobývacím prostorem Dolu Paskov, závod Paskov pod oprechticko-

bludovickou vymýtinou. Dalším objektivním důvodem je i skutečnost, že stávající dobývací 

prostor Závodu Staříč byl rozšířen a v této ploše nelze vyloučit následné otvírkové a přípravné 

práce na vyšších patrech, v blízkosti kontaktu s pokryvným útvarem. V neposlední řadě je 

nutno brát v úvahu i možnost budoucího otevření Dolu Frenštát, kde tato problematika bude 

aktuální. Navíc se zde negativně projeví nejen vlivy karpatské příkrovové stavby, ale i  

obecně nízký stupeň prozkoumanosti plynových poměrů styku karbonského masívu 

s pokryvným útvarem v tomto dobývacím prostoru. 
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Obr. č . 12  

Příklady situování testů lokální prognózy a speciálních dlouhých prognózních vrtů 
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5.4 Posouzení současného stavu hodnocení prevence, možnosti začlenění 
nových poznatků do současné legislativy  

Prevence průtrží hornin a plynů se provádí při vedení důlních děl ve slojích, nebo 

vrstvách pískovců a slepenců zařazených do nejvyššího stupně nebezpečí průtrží hornin a 

plynů. Jedná se o metody aktivního charakteru, jejichž účelem  je zabránění vzniku průtrží 

hornin a plynů vytvořením ochranného pásma v předpolí a bocích vedených důlních děl, ale 

také metody prevence pasivního charakteru, které snižují následky vzniklých průtrží. 

 

Současný stav realizace, nedostatky, přednosti 

V současné době jsou využívány všechny dříve definované preventivní metody proti 

průtržím uhlí a plynů (viz zprávy z předchozích etap), které je možno dlouhodobě považovat 

za nezměněné.  Zdokonalena byla pouze metoda zavlažování slojí, a to díky využití nové 

technologie realizace vrtů a provedení ucpávek jejich ústí, která zaručuje odpovídající kvalitu 

následného zavlažení, realizovaného zpravidla skupinově přesně definovaným množstvím 

vody do každého vrtu. Tato zdokonalená metoda však není vzhledem k vyšším finančním 

nákladům na její realizaci v plné míře využívána. Jediným prvkem, který byl převzat z celého 

komplexu nové metody skupinového vysokotlakého zavlažování slojí a je v současné době 

využíván, je realizace těsných ucpávek ústí zavlažovacích vrtů. 

 

5.4.1 Definice a cíle prevence průtrží uhlí a plynů pro potřeby legislativních změn, 
použité metody 

Cílem prevence, jakožto opatření proti vzniku průtrží uhlí a plynů, je vytvoření 

ochranného pásma v okolí vedených důlních děl některou z aktivních metod (využití výrubu 

ochranné sloje, OdTP, OV, OdTP v plošné zóně), případně ovlivnění vlastností slojí (účinným 

zavlažením) tak, aby bylo zabráněno vzniku průtrže uhlí a plynů. Stávající stav realizace 

preventivních opatření realizovaných trhacími pracemi ve sloji je dlouhodobě ověřen praxí a 

v rámci nové legislativy nevyžaduje úprav. Úpravy jsou navrhovány při zavlažování slojí 

(doplňkové zavlažování čelními vrty) a při aplikaci degazace. 

 

5.4.2 Prevence průtrží pískovců, slepenců a plynů 

Ve smyslu stávající legislativy není prevence průtrží pískovců, slepenců a plynů 

specifikována. Ve své podstatě by mělo jít o soubor metod a opatření, které zabraňují nebo 

omezují možnost jejich vzniku  a případně zmenšují následky průtrží vzniklých. 
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Vzhledem ke skutečnosti, že v současné době dlouhodobě neprobíhá vedení důlních 

děl v takto predisponovaných oblastech, nejsou žádné praktické zkušenosti s řešením 

prevence. 

 

5.5 Používaná legislativa průtrží hornin a plynů a možnost její 
aktualizace s ohledem na současný stav hornické činnosti 

 

Stávající legislativa 

V současné době je platné Rozhodnutí OBÚ v Ostravě č.j. 3895/2002, které převzalo 

plné znění předchozí legislativy (Výnos ČBÚ 1820/89 BP) pouze s úpravou odpovědností 

delegovaných na závodní dolu a v plném rozsahu byla převzata i navazující legislativa 

(Instrukce pro doly s nebezpečím průtrží hornin a plynů a Pracovní pravidla). 

Zhodnotíme-li celkově vývoj legislativních kroků pro problematiku průtrží hornin a 

plynů v OKR, vyplyne, že systém se po vydání Výnosu ČBÚ 6000/77 dále jen dopřesňoval a 

detailizoval na základě přirozeného technického pokroku. 

 Dá se konstatovat, že legislativa v oblasti problematiky průtrží hornin a plynů 

stagnuje, stejně jako výzkumné práce v této oblasti.  

 

Zdůvodnění potřebných změn 

Nutnost změn ve stávající legislativě vychází z rozborů prognózních ukazatelů 

naměřených před průtržemi. 

Nejdůležitějšími kritériem jsou prognózní ukazatele - maximální hodnota tlaku plynů 

před PUP a počáteční rychlost desorpce. 

 

Maximální hodnoty tlaku plynů před PUP 

Pro Důl Paskov jsou stanoveny mezní hodnoty tlaku plynů pro zařazování nebezpečí 

průtrží dle Rozhodnutí OBÚ v Ostravě č.j. 3895/2002 a Instrukce pro doly s nebezpečím 

průtrží hornina plynů do tří skupin. 

  První skupina - bez nebezpečí - je omezena hodnotou tlaku 150 kPa, druhá skupina - 

nebezpečí 1. stupně je vymezena hodnotami 150 - 250 kPa a třetí skupina  - nebezpečí 

2.stupně  - je vymezena hodnotami tlaku většími než 250 kPa. 
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 Na obr. č. 3 je provedeno grafické znázornění naměřených hodnot tlaku při průběžné 

prognóze před vznikem PUP. 

Z obrázku vyplývá, že  23 % naměřených hodnot odpovídá stupni bez  nebezpečí,  24 

% dat 1.stupni nebezpečí a 32 % charakterizovalo zvýšené nebezpečí PUP hodnotami nad 250 

kPa. U 21 % případů nebyla maximální hodnota tlaku plynů před PUP uvedena. 

Z tohoto rozboru vyplývá, že ke značnému počtu průtrží uhlí a plynů dochází i při 

hodnotách tlaku, které jsou stanoveny pro stupně bez nebezpečí nebo pro 1. stupeň 

nebezpečí PUP. Tyto údaje by byly ještě výraznější, kdybychom od absolutního počtu PUP 

odečetli případy PUP, u kterých tyto hodnoty nebyly z různých důvodů měřeny.   

 

23%

24%32%

21%

Max.hodnoty tlaku plynů
před PUP (kPa) menší
než 150

Max.hodnoty tlaku plynů
před PUP (kPa) 150 -
250

Max.hodnoty tlaku plynů
před PUP (kPa) 250 a
větší

Max.hodnoty tlaku plynů
před PUP (kPa)
neuvedeno

 
 

Obr. č. 13   Maximální hodnoty tlaku plynů před PUP 
 
 

Maximální hodnoty rychlosti desorpce před PUP 

 
 U tohoto ukazatele odpovídají hodnoty v jednotkách cm3 (10g.35s)-1 :  

• do 1,5 pro stupeň bez nebezpečí, 

• 1,5 - 2,5 pro 1 stupeň nebezpečí, 

• nad 2,5 pro  2.stupeň nebezpečí. 
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 Jak je patrno z obr. č. 14, naměřené hodnoty nesignalizující zvýšené nebezpečí možného 

vzniku PUP. Převážnou část naměřených hodnot lze zařadit do skupiny bez nebezpečí (53) a 

1. stupeň nebezpečí (36 případů). Zvýšené nebezpečí signalizovalo pouze 9 případů měření. 

V 46 případech nebylo toto měření provedeno nebo zaevidováno.  

 

53

36
9

46

Maximální hodnoty rychlosti
desorpce  [cm³(10g.35s) ¹̄] <
1,5

Maximální hodnoty rychlosti
desorpce  [cm³(10g.35s) ¹̄]
1,5-2,5

Maximální hodnoty rychlosti
desorpce  [cm³(10g.35s) ¹̄] >
2,5

Maximální hodnoty rychlosti
desorpce  [cm³(10g.35s) ¹̄]
neměřeno

 

 
Obr. č. 14   Maximální hodnoty rychlosti desorpce před  PUP 

 
 

Rozborem statistických údajů z Dolu Paskov, závod Staříč bylo prokázáno, že 

ukazatele (tlak plynů a počáteční rychlost desorpce), které se rozhodující měrou podílejí na 

prognóze nebezpečí průtrží uhlí a plynů jen u malého počtu průtrží signalizovaly zvýšené 

nebezpečí vzniku PUP. 

Podobné výsledky byly zjištěny i na Dole Paskov, závod Paskov. V případě měření 

tlaku plynů byly nadlimitní hodnoty zaznamenány v 19,1% a u rychlosti desorpce pouze 

v 7,4%.  

Zdůvodnění naměřených nízkých hodnot tlaku plynů a počáteční rychlosti desorpce  

před průtrží spočívá pravděpodobně v místě měření - na čelbě a v krátkém předstihu před 

čelbou. Tato oblast je ovlivněna předchozí trhací prací a koncentrace napětí a zvětšený obsah 

plynů se projeví až ve  větším předstihu před postupující čelbou důlního díla. Tuto domněnku 

potvrzují rozměry kaveren. kaverny, které vznikají po průtrži uhlí a plynů a  dosahují před 
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čelbou značných velikostí od 5 až do 10 m.  Kaverna zasahuje téměř vždy do oblasti 

tektonické porušenosti nebo změny charakteru sloje, což potvrzují i statistické rozbory 

vzniklých průtrží uhlí a plynů na Dole Paskov, závod Staříč, u kterých byla v 82%  evidována 

tektonická porucha nebo pásmo tektonických poruch. V této vzdálenosti před čelbou je tedy 

vyšší koncentrace vlivů, které mohou ovlivnit vznik průtrže uhlí a plynů. 

 

5.5.1 Navrhované možnosti aktualizace v oblasti prognózy průtrží hornin a plynů 

Návrh zapracování protiprůtržové problematiky do legislativního dokumentu je členěn 

s ohledem na zásady geomechanického posuzování masivu ve vazbě na riziko 

plynodynamických jevů. 

 Prognózu navrhujeme legislativně rozčlenit na: 

• regionální   -  průtrží uhlí a plynů; pískovců, případně slepenců a plynů 

• lokální        -  průtrží uhlí a plynů; pískovců, případně slepenců a plynů 

• průběžnou  -  průtrží uhlí a plynů; pískovců, případně slepenců a plynů 

 

5.5.1.1  Regionální prognóza průtrží uhlí a plynů a průtrží pískovců, slepenců a 
plynů 

Regionální prognóza průtrží hornin a plynů není legislativně specifikována, z toho 

důvodu se neprovádí. Její zavedení by umožnilo přesněji definovat oblasti dobývacího 

prostoru (část horského masivu) s ohledem na zařazení do stupně nebezpečí průtrží uhlí a 

plynů. 

Regionální prognóza průtrží hornin a plynů je základním analytickým prvkem 

posuzování tohoto rizika na každém ložisku a předurčuje zařazení částí masivu, respektive 

jednotlivých uhelných slojí. Tato sféra posuzování masívu vychází výhradně z posouzení 

přírodních podmínek dané lokality a rozsah závisí na stupni její prozkoumanosti. 

Pro oba typy anomálních jevů – průtrží uhlí a plynů i průtrží pískovců, případně 

slepenců a plynů – definuje základní vstupy do systému hodnocení a popisuje i výstupy a to 

jak v grafické, tak písemné formě. 

Základním smyslem regionální prognózy průtrží hornin a plynů je rozčlenění ložiska 

na přirozené strukturně tektonické kry a dále jejich dílčí části, ve kterých se detailně definují 

přírodní podmínky, které mají základní vliv na predispozici vzniku průtrží hornin a plynů. 
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Výstupem regionální prognózy průtrží hornin a plynů je stanovení rizika vzniku těchto 

projevů masívu ve vymezených strukturně tektonických krách. V určitých počátečních 

etapách průzkumu ložiska může zpracovaná regionální prognóza vést k požadavku na 

upřesnění rozsahu dalších průzkumných prací, kterými se doplní dosavadní znalosti a umožní 

definitivní zařazení při optimálním vynaložení nákladů. 

 

Základem navrhované regionální prognózy průtrží hornin a plynů jsou: 

• Strukturně tektonická stavba masivu,  

• litologie vrstevního sledu, 

• pevnostní vlastnosti 

• plynové vlastnosti. 

 

Strukturn ě tektonická stavba masívu 

Strukturně tektonická stavba horského masívu, tak jak byla dotvořena 

v postsedimentární fázi vývoje ložiska, má základní vliv na predispozici masivu ke vzniku 

průtrží uhlí a plynů. Především vliv tektonické stavby a z ní vyplývající porušenost masívu 

jednoznačně ovlivňuje, jak je prokázáno i praxí, úroveň predispozice průtrží uhlí a plynu. 

Prokazatelně dochází ke zvýšené koncentraci průtrží v blízkosti tektonických poruch. 

Strukturně tektonická analýza je potřeba realizovat ve třech úrovních: 

• regionální 
• lokální 
• detailní 

 
 

Regionální strukturně tektonické analýza 

Základem regionální strukturně tektonické analýzy je rozdělení částí ložiska na 

přirozené strukturně tektonické bloky, jejichž ohraničení tvoří regionální strukturně 

tektonické prvky. Takto lze ložisko členit na přirozené strukturně tektonické bloky ve 

vertikálním i horizontálním směru. V horizontálním směru mohou hranice tvořit kerné 

tektonické poruchy, vymýtiny či pestré vrstvy, které mají v prostoru svislý, či šikmý úklon. 

Ve vertikálním směru jsou hranice tvořeny stykem produktivního karbonu s pokryvným 

útvarem, plochými přesmyky a hranicí báze karbonského souvrství.  

Cílem strukturně tektonické analýzy je stanovení přirozených napěťových polí na 

hranicích strukturně tektonických bloků bez ohledu na provozní členění dobývacího prostoru. 
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Na přirozených hranicích a v jejich nejbližším okolí se i v současné době projevují, díky 

jejich genezi, jejíž příčinou byla „napětí“, rezidua těchto napětí, v kladné i záporné formě. 

Navrhované prvky v rámci regionální strukturně tektonické analýzy: 

• generelní směr a úklon vrstev 

• směr a úklon tektonických zlomů 
• amplituda (výška skoku) zlomů 
• směr, úklon a smysl lineace 

• šířka poruchového pásma 
• charakter vrásových struktur 

• směr a úklon svahu vymýtin 
• charakter a průběh plochy kontaktu karbonu s pokryvným útvarem 
• charakter a průběh plochy báze karbonu  

 
Textová část regionální strukturně tektonické analýzy:  
 

• popis hraničních strukturně tektonických prvků a jejich detailní charakteristika 

• charakteristika celého vymezeného strukturně tektonického bloku a jeho 
postavení v rámci ložiska 

• popis a charakteristika částí vymezeného strukturně tektonického bloku, kde 
lze očekávat zvýšená reziduální tektonická napětí 

 
Grafická část regionální strukturně tektonické analýzy: 
 

• základní schéma strukturně tektonických bloků v prostoru celého dobývacího 
prostoru (nejvhodnější je grafický výstup v 3D zobrazení) 

• základní mapy slojí ve strukturně tektonických blocích s vymezením částí, 
v nichž lze očekávat zvýšená napětí 

 
 Lokální strukturně tektonické analýza 

 
Účelem lokální strukturně tektonické analýzy je provedení analýzy strukturně 

tektonické stavby v rámci (přirozeného) strukturně tektonického bloku, posouzení 

plynokomunikačních vlastností a následné stanovení zón predisponovaných k průtržím uhlí a 

plynů ve všech vymezených strukturně geologických blocích. 

Cílem lokální strukturně tektonické analýzy je lokalizace přirozených 

plynokomunikačních kanálů ve vnitřní stavbě strukturně tektonických bloků. Při analýze se 

vychází z dosavadních zkušeností v již vydobytých partiích ložiska (především z poznatků o 

již vzniklých průtržích uhlí a plynů) a z podrobné tektonické analýzy zájmové části masívu.  
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Navrhované prvky v rámci lokální strukturně tektonické analýzy: 
 

• směr a úklon vrstev 
• směr a úklon tektonických poruch nižšího řádu 

• šířka poruchového pásma 
• amplituda (výška skoku) zlomů 
• směr, úklon a smysl lineace 

• lokalizace vzniklých průtrží uhlí a plynů 
 
Textová část lokální strukturně tektonické analýzy: 
 

• detailní popis a charakteristika tektonických poruch 

• detailní popis sedimentárních cyklů 
• popis zón, v nichž se dá předpokládat zvýšená predispozice k průtržím uhlí a 

plynů 
• předpoklad (výhled) vývoje při postupu exploatace do větších hloubek 
• stanovení indexu tektonické porušenosti strukturně tektonických bloků 

 
Grafická část lokální strukturně tektonické analýzy: 
 

• strukturně tektonický model intrakerné stavby v každém strukturně 
tektonickém bloku s lokací průtrží uhlí a plynů v případě upřesňování 
regionální prognózy v již dobývaném bloku 

• tektonogram každého strukturně tektonického bloku 

• model vymezení zón předpokládané zvýšené predispozice k průtržím uhlí a 

plynů, horizontální a vertikální řezy každého strukturně tektonického bloku 

 

Detailní strukturně technická analýza 

Účelem detailní strukturně tektonické analýzy je provedení analýzy vnitřní strukturně 

tektonické stavby jednotlivých slojí ve dříve vymezeném strukturně tektonickém bloku a 

posouzení jejich plynokomunikačních vlastností a stanovení zón predispozice k průtržím uhlí 

a plynů.  

Cílem lokální strukturně tektonické analýzy je lokalizace přirozených 

plynokomunikačních kanálů v jednotlivých slojích v každém strukturně geologickém bloku. 

Při analýze se vychází z dosavadních zkušeností z již vydobytých partií ložiska, především 

z lokalizace již vzniklých průtrží uhlí a plynů, podrobné tektonické analýzy vydobytých slojí 

a následné analogické interpretace zjištěných skutečností.  
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Navrhované prvky v rámci detailní strukturně tektonické analýzy: 
 

• směr a úklon slojí 
• směr a úklon tektonických poruch 

• šířka poruchového pásma 
• anomální vývoj slojí (erozivní koryta, štěpení do lávek, flexury ap.) 
• lokalizace vzniklých průtrží uhlí a plynů ve slojích 

• dosavadní zkušenosti z přípravných, otvírkových a dobývacích prací včetně 
lokalizace vzniklých průtrží uhlí a plynů v dané sloji 

 
Textová část detailní strukturně tektonické analýzy: 

 
• detailní popis a charakteristika  
• stanovení indexu tektonické porušenosti slojí   

• posouzení rozložení dostupných plynových vlastností slojí v ploše a jejich 
vývoj s hloubkou  

 
Grafická část detailní strukturně tektonické analýzy: 
 

• mapy slojí s uvedením indexu tektonické porušenosti v ploše vymezených 
strukturně tektonických bloků, s vynesením vzniklých průtrží uhlí a plynů, 
plynovými vlastnosti slojí 

• mapy s vymezením zón, kde je předpokládaná predispozice k průtržím 
 

Litologie vrstevního sledu 

Základem analýzy litologie vrstevního sledu je zhodnocení všech dostupných údajů 

geologického charakteru, které charakterizují horninové prostředí každého strukturně 

tektonického bloku. Cílem této analýzy je definovat ve vrstevním prostředí existenci 

anomálního vývoje, který by mohl být příčinou vzniku oblastí s predispozicí k průtržím uhlí a 

plynů. Jde zejména o nepropustné horizonty ve vrstevním sledu, které jsou bariérami pro 

migraci plynů na ložisku především ve směru vertikálním, případně pestré vrstvy ve směru 

horizontálním a naopak erozivní koryta fosilních řek, která mohou být migračními cestami ve 

směru horizontálním díky své zvýšené permeabilitě dané složením sedimentů. 

 

Litologie vrstevního sledu je analyzována na základě údajů z: 

• vrtného průzkumu 

• provozního geologického průzkumu 
• geologických studií   
• zpráv o výpočtu zásob nerostné suroviny na ložisku 
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Textová část analýzy vrstevního sledu: 

• detailní popis vrstevního sledu 
• detailní popis a charakteristika anomálního vývoje 

• charakteristika anomálií ve vztahu k možným vlivům na predispozici vzniku 
průtrží uhlí a plynů 

 
Grafická část analýzy vrstevního sledu:  

• korelační schémata jednotlivých strukturně tektonických bloků 
• podélné a příčné litologické řezy přes strukturně tektonické bloky 

 
 

Pevnostní vlastnosti průvodních hornin 

Průvodní horniny jsou charakterizovány pevností v prostém tlaku. Stanovuje se jednak 

ze vzorků odebraných při hloubení či ražení důlních děl, ale především z jader průzkumných 

vrtů. Měření je prováděno standardní metodou, která zajišťuje věrohodnost výsledků. 

Výsledky prosté pevnosti jsou přepočteny na redukovanou pevnost, která podchycuje i  

porušenost hornin. 

Textová část analýzy pevnostních vlastností průvodních hornin: 

• detailní popis vrstev a jejich pevnostních vlastností v jednotlivých strukturně 
tektonických blocích 

• tabulkový přehled s uvedením pevnosti v každé pozici a lokalizací 
v souřadném systému 

 

Grafická část analýzy pevnostních vlastností průvodních hornin: 

• mapy izolinií pevnosti v efektivním nadloží a podloží všech prozkoumaných 
slojí (neumožňuje-li hustota změřených pevností zhotovit mapu izolinií, budou 
v ploše slojí v příslušných pozicích vyneseny pouze hodnoty redukovaných 
pevností) 

• litologické řezy přes strukturně tektonické bloky s pevnostními vlastnostmi 
průvodních hornin  

 
 
Plynové vlastnosti slojí a kolektorských hornin 

Plynové vlastnosti slojí a kolektorských hornin se stanovují zprostředkovaně na 

základě výsledků sledované relativní plynodajnosti pro oblast každého strukturně 

tektonického bloku. Nelze-li data relativní plynodajnosti definovat pro jednotlivé strukturně 

tektonické bloky, je nutné využít dat degazace porubů dobývaných v  blocích.  
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Textová část analýzy plynových vlastností slojí a kolektorských hornin: 

• V textové části se uvedou všechny dostupné údaje o plynodajnosti slojí a 

kolektorských hornin v jednotlivých strukturně tektonických blocích. Provede 

se posouzení vývoje s postupem dobývání a určí se předpokládaný trend 

vývoje s postupem do větších hloubek. Uvede se i charakteristika plošného 

rozložení plynodajnosti v jednotlivých slojích v rámci strukturně tektonického 

bloku. 

• Nelze-li definovat údaje o plynodajnosti pro jednotlivé strukturně tektonické 

bloky, využije se údajů degazace. V textové části se uvede tabulkový přehled. 

Grafická část analýzy plynových vlastností slojí a kolektorských hornin: 

 
• V ploše jednotlivých slojí budou zkonstruovány izolinie plynodajnosti v ploše 

celého strukturně tektonického bloku. 

 
 
Regionální prognóza pískovců, slepenců a plynů 

Návrh regionální prognózy průtrží pískovců, případně slepenců a plynů vychází ze 

základů dosavadních zkušeností s těmito anomálními plynodynamickými jevy registrovanými 

na ložisku. Tyto zkušenosti jednoznačně potvrzují skutečnost, že k tomuto typu anomálních 

plynodynamických jevů dochází na styku karbonského masívu s pokryvnými útvary. Z těchto 

zkušeností vyplývá zaměření regionální prognózy na vlastnosti, které souvisí výhradně 

s těmito partiemi ložiska. Jsou jimi: 

• Vlastností reliéfu karbonu, 

• charakter pokryvného útvaru ( především plynové a hydrogeologické vlastnosti). 
 

Analýza vlastností reliéfu karbonu 

Hodnocení vlastností reliéfu karbonu spočívá v detailní charakteristice a popisu jeho 

morfologických vlastností: 

• karbonské elevace 

• karbonské deprese 
• karbonská okna 

• zvětralinový plášť karbonského masívu 
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Textová část analýzy vlastností reliéfu karbonu: 

Textová část analýzy vlastností reliéfu karbonu zahrnuje detailním popis jeho 

morfologických vlastností. Povrch karbonského masívu, zejména v těch částech, kde je 

izolován nepropustnými pokryvnými útvary, sehrává obdobnou kolektorskou úlohu jako u 

klasických plynových ložisek. S ohledem na tuto skutečnost musí být co nejdetailněji popsány 

morfologické poměry, především v místech karbonských elevací, které se stávají tzv. 

plynovými pastmi. Opačnou roli sehrávají tzv. karbonská okna, která umožnila dlouhodobou 

migraci plynů z ložiska do volného ovzduší a v jejich okolí lze předpokládat částečné 

odplynění karbonského masívu a snížení tlaku plynů. Velmi detailně je nutno popsat i 

charakter zvětralinového pláště karbonského masívu na styku s pokryvnými útvary, kde lze 

předpokládat zcela jiné pevnostní vlastnosti hornin a také u nich lze předpokládat vyšší 

permeabilitu, která umožňuje snadnější migraci plynů. Zásadní informace, které musí být v 

rámci analýzy ověřeny, jsou existence miskovité odlučnosti vrtného jádra a anomálních 

tlakových projevů ve vrtech. 

Grafická část analýzy vlastností reliéfu karbonu 

• mapa reliéfu karbonu 

• mapa mocností zvětralinového pláště 
• účelové mapy charakterizující např. tlaky plynů, permeabilitu prostředí 

zvětralinového pláště, charakteristiku nasycení vodních kolektorů apod. 
 

 
Analýza pokryvného útvaru 

Analýzy charakteru pokryvného útvaru, především jeho plynových a 

hydrogeologických vlastností, vycházejí z průzkumných prací realizovaných především ve 

fázi průzkumu ložiska z povrchu. Další oblastí, kde lze získat objektivní informace je 

průzkum realizovaný v počátečních fázích dobývání ložiska v nejvrchnějších partiích 

v blízkosti pokryvných útvarů.  

Vzhledem ke skutečnosti, že rozsah informací je omezen pouze na vrtný průzkum 

realizovaný před delší dobou, bude analýza vlastností pokryvného útvaru realizována pouze 

v popisné textové formě. 

Analýza bude zaměřena především na definování kolektorských tlaků plynu a vody, 

složení plynů a mineralizaci vod a jejich nasycenost plyny. Výsledky analýzy je vhodné 

interpretovat do mapy reliéfu karbonu  
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5.5.1.2 Lokální prognóza hornin a plynů 

Účelem a smyslem lokální prognózy by měla být verifikace primárních plynových 

vlastností hornin, to je slojí resp. vrstev pískovců či slepenců v dílčích strukturně 

tektonických krách, kde by na základě konkrétních výsledků měření a na základě dříve 

stanovených kritérií měly být přesně definovány podmínky pro zařazení každého důlního díla 

vedeného ve sloji (resp. ve vrstvě pískovců, slepenců) do příslušného stupně nebezpečí.  

 

Lokální prognóza průtrží uhlí a plynů 

 Principielně metodika zavedená v rámci lokální prognózy, v pojetí stávající 

legislativy, slouží k zařazování jak slojí, tak i k zařazování důlních děl do stupňů nebezpečí. 

Tato skutečnost a především i to, že sloj může být v případech, kdy není dostatek informací 

pro její reálné zařazení na základě objektivních informací dle stávající legislativy, zařazena do 

2. stupně nebezpečí, pak navodily stav, v němž legislativně není dána povinnost realizovat 

lokální prognózu. 

Praxe vycházející ze zařazování slojí přímo do 2. stupně nebezpečí průtrží uhlí a plynů 

bez ověření skutečného stavu zapříčinila absenci základních informací o primárních 

plynových vlastnostech slojí a následně je důvodem zařazování důlních děl do 2. stupně 

nebezpečí.  Z aplikace legislativy, resp. z využití jejího nedostatku, vyplynul nelogický vztah 

mezi zařazováním slojí a zařazováním důlních děl do příslušných stupňů nebezpečí průtrží 

uhlí a plynů. Tento přístup vedl k tomu, že většina důlních děl je v současné době realizována 

s opatřeními stanovenými pro nejvyšší stupeň nebezpečí bez ohledu na skutečné riziko vzniku 

průtrží uhlí a plynů.  

V případě, že bude aplikován systém regionální prognózy, na jejímž základě budou 

vymezeny části masívu bez nebezpečí průtrží uhlí a plynů, bude tímto postupem zároveň 

vyřešeno zařazování slojí a není důvod využívat lokální prognózu tímto způsobem. 

Zařazování slojí jakožto takové (legislativní termín) v tomto případě odpadne, jednalo by se o 

duplicitní řešení. V tomto smyslu musí být změněno i základní pojetí lokální prognózy jako 

způsob verifikace zařazení slojí a zařazování důlních děl do příslušných stupňů nebezpečí 

průtrží.  

Z hlediska použití metod, tak jak je definuje stávající legislativa, lze v plné míře 

využít dosavadní systém posuzování plynových parametrů, včetně limitních hodnot pro 
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zařazení do příslušného stupně nebezpečí. Tato metodika v plné míře reflektuje účel lokální 

prognózy, to je zařazení pracoviště do odpovídajícího stupně nebezpečí průtrží uhlí a plynů.  

Technický způsob zjišťování ukazatelů prvního řádu však musí být pozměněn. 

Podmínkou je realizace takových prognózních vrtů, které umožní měření plynových 

parametrů v části sloje, která doposud není ovlivněná realizovanou prevencí.  

Testy lokální prognózy (TLP) 

Na obrázku č. 15 je uvedeno porovnání situování komory (části vrtu), kde je 

realizováno měření parametru tlaku plynu a počáteční plynové produkce při stávajícím 

způsobu TLP a pro nový způsob TLP, v obou případech při pravidelné zabírce 1 m a na obr. 

č. 16 při zabírce 2 m. 

 

 

Obr.  č. 15 

 Situace komory (části vrtu) proměření parametru tlaku plynu a počáteční plynové 
produkce při stávajícím způsobu TLP a pro nový způsob TLP,  při zabírce 1 m. 
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Obr. č. 16 
 Situace komory (části vrtu) pro měření parametru tlaku plynu a počáteční plynové 

produkce při stávajícím způsobu TLP a pro nový způsob TLP,  při zabírce 2 m.  
 

 

Obr. č. 17 
Schéma  měření počáteční rychlosti desorpce při pravidelné zabírce 1 m 
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Obr. č. 18 

Schéma měření počáteční rychlosti desorpce při pravidelné zabírce  2 m. 

 

Na obrázcích č. 17 a č. 18 jsou znázorněna schémata měření počáteční rychlosti 

desorpce při pravidelné zabírce 1 a 2 m. 

  Z porovnání stávajícího a nového systému vrtů pro TLP je zřejmé, že při uplatnění 

nového systému je měření parametrů realizováno zcela mimo pásmo rozvolnění horninového 

masivu v bocích a předpolí vedeného důlního díla a poskytne věrohodné výsledky 

neovlivněné technologií ražení a přetvárnými procesy v okolí důlních děl. 

Zásadní podmínkou TLP pro zařazení důlních děl do stupně nebezpečí je, že v jeho 

průběhu nesmí být prováděn žádný druh protiprůtržové prevence. Výjimkou může být případ, 

kdy budou v rámci testu lokální prognózy naměřeny nadkritické hodnoty tlaku plynu nebo 

počáteční rychlosti desorpce a trhací práce by pak musela být prováděna ve zvýšeném 

bezpečnostním režimu otřasné trhací práce. Důvodem neprovádění prevence v průběhu 

testování důlního díla je snaha o co nejobjektivnější podchycení primárního stavu napjatosti 

uhelného masívu v předpolí raženého dlouhého důlního díla bez dalšího možného ovlivnění 

prevencí. Pro zajištění objektivity měřených plynových parametrů je tedy naprosto nezbytné 

realizovat jejich ověřování ve vzdálenosti minimálně 5 m před postupující čelbou důlního 

díla. V tomto případě to znamená úpravu používané techniky pro měření parametru tlaku 
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plynu, která spočívá v prodloužení Englerovy jehly tak, aby byla dodržena předepsaná délka 

měřící komory. 

 

Speciální dlouhé prognózní vrty (SDPV) 

Speciální dlouhé prognózní vrty byly dosud používané pouze pro zařazování porubů 

do stupňů nebezpečí a byly realizovány do boků díla směrem do posuzovaného porubního 

bloku (kolmo na důlní dílo). Jejich délka se pohybovala obvykle mezi 8 – 12 m a byly 

realizovány výhradně z dlouhých důlních děl konturujících porubní blok, v nichž nebyly 

provedeny testy lokální prognózy. V tomto kontextu tedy byly postaveny na stejnou úroveň 

jako TLP.  

Speciální dlouhé prognózní vrty pro ověření správnosti (verifikace) zařazení sloje a 

zařazení důlních děl do stupně nebezpečí v rámci lokální prognózy se provádějí v ose důlního 

díla. SDPV se realizují během ražení důlního díla a testovaný úsek musí mít délku minimálně 

30 m. To znamená, že měření proběhne v takto vymezených úsecích vždy v 6 SDPV, které 

navazují na sebe. Samotné měření parametrů probíhá v jednotlivých SDPV od hloubky 5 m, 

v metrových intervalech, počínaje hloubkovým intervalem 5 – 6 m. Celková délka SDPV činí 

10 m. Schéma vrtů pro měření tlaku plynu a počáteční plynové produkce v rámci lokální 

prognózy realizované SDPV je uveden na obrázku č. 19 a pozice měřicích komor je 

zobrazena na detailu uvedeném na obrázku č. 20. 

Schéma vrtů pro měření dlouhodobé desorpce a místa odběru vzorků v rámci lokální 

prognózy realizované SDPV je uvedeno na obrázku č. 21 a pozice odběrů vzorků je zobrazena 

na detailu uvedeném na obrázku č. 22. 
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Obr. č. 19 

Schéma vrtů pro měření tlaku plynu a počáteční plynové produkce v rámci lokální 
prognózy realizované SDPV 

 

Obr. č. 20 

Detail pozice měřicích komor 



 90 

 

Obr. č. 21 

Schéma vrtů pro měření dlouhodobé desorpce a místa odběru vzorků v rámci lokální 
prognózy realizované SDPV 

 

Obr. č. 22 

Detail pozice odběrů vzorků 



 91 

Z uvedeného systému lokální prognózy pomocí SDPV vyplývá, že měřené plynové 

parametry sloje nebudou ovlivněny technologií ražení, neboť jsou realizovány zcela mimo 

pásmo rozvolnění v předpolí vedeného důlního díla a poskytnou věrohodné výsledky pro 

ověření správnosti zařazení sloje i zařazení díla do příslušného stupně nebezpečí průtrží uhlí a 

plynů. 

Stupeň nebezpečí, do něhož je zařazeno důlní dílo ve vymezené oblasti je posuzován 

na základě výsledků následujících údajů: 

• Ukazatele  I. řádu testů lokální prognózy, 

• ukazatele II. řádu testů lokální prognózy, 

• průměrná a maximální hodnota ukazatele tlaku plynu průběžné prognózy v zónách s 

nejvyšším stupněm nebezpečí PUP, 

• průměrná a maximální hodnota ukazatele počáteční rychlosti desorpce v zónách s 

nejvyšším stupněm nebezpečí PUP, 

• desorbovatelná plynonosnost, 

• ostatní významnější údaje a poznatky z vedení dlouhých důlních děl, 

• speciální druhy prací, pokud byly provedeny po dohodě s nadřízeným orgánem. 

 

Kritéria pro zařazování důlních děl jsou platná v rozsahu stávající legislativy a výše 

uvedené posuzované údaje nejsou v této části dále rozvedeny. 

5.5.1.3  Lokální prognóza pískovců, případně slepenců a plynů 

Návrh lokální prognózy průtrží pískovců, případně slepenců a plynů spočívá v  

realizaci jádrových průzkumných a ověřovacích vrtů: 

 
Průzkumné vrty  

  Pro lokální prognózu jsou navrhovány tři průzkumné vrty. Jeden v ose díla s úklonem 

70° směrem k pokryvnému útvaru a další dva za obvod díla s odklonem 25° od osy díla na 

obě strany a s úklonem 20° směrem k pokryvnému útvaru. Schéma situování průzkumných 

vrtů je uvedeno na obrázku 23.  
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Obr. č. 23  Schéma situování průzkumných vrtů 

Vrty budou zaústěny ve vzdálenosti do 10 metrů od čelby. Průměr vrtného jádra musí 

být minimálně 40 mm. Délka vrtů je 70 m nebo do navrtání pokryvného útvaru. Vrtání bude 

možno zahájit až po zřízení degazačního systému. Vrty budou vystrojeny úvodní pažnicovou 

kolonou dlouhou minimálně 9 m, která bude opatřena manometrem pro měření tlaku plynu. 

Během vrtání musí být přítomen stálý technický dozor a u havarijního vypínání, umístěného 

v souladu se stávající legislativou, musí být stálá obsluha. Po ukončení vrtání nebo během 

jeho přerušení při odchodu osádky musí být vrt napojen na plynovod nebo těsně uzavřen. 

Překročí-li během vrtání koncentrace plynů povolenou hranici, vrtání se přeruší a vrt napojí 

na plynovod nebo se těsně uzavře. Vrtání průzkumných vrtů se opakuje po postupu čelby o 

maximálně 50 m. Jádro z průzkumných vrtů je posuzováno na miskovitou odlučnost ihned po 

ukončení vrtání. Po dovrtání (před napojením na plynovod nebo uzavřením) bude změřen tlak 

plynu. 
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Ověřovací vrty  

Během ražby se provádějí dva ověřovací vrty vrtané na jádro o průměru jádra 

minimálně 40 mm. Jsou umístěny subhorizontálně v rozích díla a mají odklon od jeho osy díla 

20° na obě strany. Schéma situování ověřovacích vrtů je uvedeno na obrázku č. 24.  

 

 

Obr. č. 24  Schéma situování ověřovacích vrtů 

Jejich délka musí být taková, aby byl zajištěn stálý předstih minimálně 10 m před 

čelbou i do boků díla. Během vrtání musí být přítomen stálý technický dozor a u havarijního 

vypínání musí být stálá obsluha. Stálý technický dozor sleduje plynodynamické projevy 

během vrtání. Vyskytnou-li se plynodynamické projevy během vrtání, nebo překročí-li 

koncentrace plynů povolené hranice, vrtání musí být přerušeno a změřen tlak plynu ve vrtu a 

vrt napojen na plynovod nebo těsně uzavřen. V ostatních případech se tlak plynů měří 

Englerovou jehlou po dovrtání každého vrtu do konečné hloubky. Jádro z ověřovacích vrtů je 

posuzováno na miskovitou odlučnost ihned po ukončení vrtání. Vrty musí být vystrojeny 

úvodní pažnicovou kolonou dlouhou minimálně 6 m přes kterou probíhá vrtání. 
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Doporučena kriteria hodnocení ověřovacích a průzkumných vrtů 

Při zjištění plynodynamických projevů během realizace průzkumných a ověřovacích 

vrtů je část masívu dosud zařazená bez nebezpečí ihned přeřazena mezi části s nebezpečím 

průtrží pískovců, případně slepenců a plynů. 

Při zjištění miskovité odlučnosti vrtného jádra je část masívu dosud zařazená bez 

nebezpečí ihned přeřazena mezi části s nebezpečím průtrží pískovců, případně slepenců a 

plynů. 

Při změření tlaku plynu v průzkumných, nebo ověřovacích vrtech nad 250 kPa je část 

masívu dosud zařazená bez nebezpečí ihned přeřazena mezi části s nebezpečím průtrží 

pískovců, případně slepenců a plynů. 

Předchozí kapitoly detailně popisují návrh lokální prognózy v novém pojetí, které 

vychází z přímé návaznosti na systém regionální prognózy průtrží uhlí a plynů a regionální 

prognózy průtrží pískovců, slepenců a plynů.  

Navrhovaná metodika realizace lokální prognózy by měla poskytnout dostatečně 

věrohodné výsledky pro ověření zařazení sloje (resp. vrstvy pískovce, případně slepence) i 

pro zařazení díla do příslušného stupně nebezpečí průtrží uhlí a plynů (resp. průtrží pískovců, 

slepenců a plynů). Sled prací a postup jednotlivých kroků dokumentuje blokové schéma na 

Obrázku č. 25. 
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Obr. č. 25 Blokové schéma postupu  prací a jednotlivých kroků lokální prognózy 
 

 

Návrh lokální prognózy při dobývání uhlí širokoprůměrovými vrty 

Prognózní metody v porubech, tak jak jsou uváděny v Rozhodnutí 3895/2002, jsou 

zpracovány pro dobývací metodu směrného stěnování. Pro způsob dobývání uhlí odvrtávání 

dlouhými širokoprůměrovými vrty (komorováním) nelze takovouto metodiku prognózy a 

prevence průtrží uhlí a plynů zcela beze zbytku uplatnit. V principu se uvažovaný systém 

vyuhlování blíží metodě komora pilíř, avšak má svá specifika, která musí být nezbytně 

zohledněna při dobývání v podmínkách nebezpečných průtržemi hornin a plynů. Metody 

prognózy bude proto nutno přizpůsobit novým podmínkám, které aplikace nové dobývací 

metody představuje. Etapa lokální prognózy bude realizována před zahájením dobývání dle 

obrázku č. 26 a bude zahrnovat : 

 
• Vyhodnocení všech dostupných geologických podkladů a údajů získaných z dříve 

realizované lokální prognózy a průběžné prognózy ve sloji během ražby díla, ze 

kterého se plánuje nasazení nového dobývacího komplexu, 
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• Ověření bloku plánovaného k vydobytí – jeho geologické stavby a plynových 

vlastností sloje speciálními dlouhými prognózními vrty (dále SDPV) a 

modifikovanými SDPV. Modifikované SDPV jako nová (metodě dobývání 

přizpůsobená metoda prognózy) spočívají v měření tlaku plynu, rychlosti desorpce 

a plynové produkce ve větší hloubce, než jaká je požadovaná stávající legislativou. 

Jejich délka musí přesahovat délku dobývané komory o 3 m. To znamená, že 

modifikovanými SDPV bude pokryta celá plocha určena k vydobytí. 

 

Speciální dlouhé prognózní vrty (SDPV) ve sloji budou v části dobývaného bloku 

rozšířené o příslušný přesah před a za dobývaným úsekem provedeny před zahájením 

vlastních dobývacích prací. Budou provedeny z „těžní“ třídy kolmo do pilíře a jejich přesah 

bude alespoň do vzdálenosti 10 m na obě strany od bloku plánovaného pro vydobytí. Délka 

SDPV, způsob měření prognózních ukazatelů a způsob jejich vyhodnocení budou odpovídat 

Instrukci pro doly s nebezpečím PHP (dále jen Instrukce) a Pracovním pravidlům k ní.  

SDPV budou provedeny v dostatečném časovém předstihu před realizací 

protiprůtržové prevence a následným zahájením dobývání a budou u nich stanoveny 

prognózní ukazatele. 
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Obr. č. 26 Etapa lokální prognózy
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5.5.2 Průběžná prognóza průtrží hornin a plynů 

 Z provedených analýz a závěrů řešení dílčích částí jednotlivých etap projektu VaV 

ČBÚ   č. 57-07 vyplynulo, že při současné míře poznání průběžná prognóza průtrží uhlí a 

plynů i průtrží pískovců, slepenců a plynů, tak jak je stanovena současnou legislativou, 

nesplňuje v některých oblastech veškeré požadavky na ni kladené. 

 Průběžná prognóza je realizována „průběžně“ s postupem důlního díla, to znamená 

v úsecích slojí, v nichž již byla vytvořena ochranná zóna některou z metod protiprůtržové 

prevence. To v principu znamená, že není prognosticky posuzována míra rizika vzniku 

průtrže uhlí a plynů, ale je ověřována účinnost prevence, respektive vytvoření ochranné zóny. 

Tato skutečnost znemožňuje v plné míře zajistit obsah Čl. 7, odst. 4 Rozhodnutí 3895/2002 

(citace viz. výše). Schematický vztah ochranného pásma a prognózních vrtů (vzájemnou 

situaci) při ražbě dlouhého důlního dokumentuje obrázek  č. 4. 

Na mnoha analyzovaných případech průběžné prognózy v porubech bylo jednoznačně 

prokázáno, že měřené hodnoty tlaku plynu i počáteční rychlosti desorpce nereprezentují tzv. 

plynové vlastnosti sloje (chápejme sloje „neporušené“), ale charakterizují důsledky 

přetvárných procesů probíhajících v horninovém masívu při vlastním dobývání a následném 

vytváření závalu, jak to dokumentuje příklad na obrázku č. 27. 
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Obr. č.  27 Vliv přetvárných procesů v horninovém masívu na hodnoty průběžné prognózy 
 

 
Z tohoto pohledu lze stávající prognózní měření v porubech jednoznačně zpochybnit 

jako „prognózu vzniku průtrží uhlí a plynů“, což potvrzuje i skutečnost, že u průtrží uhlí a 

plynů v porubech nebyly před jejich vznikem nikdy průběžnou prognózou zjištěny nadlimitní 

prognózní hodnoty. (Poznatky vyplývají ze závěrů řešení Etapy č. 2). 

Hlavní doporučenou změnou jak v oblasti průtrží uhlí a plynů, tak i průtrží pískovců, 

slepenců a plynů je realizace průběžné prognózy mimo oblast ovlivněnou prevencí a tím 

zajištění neovlivněných plynových vlastností masívu.  
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5.5.2.1  Průběžná prognóza průtrží uhlí a plynů 

Cílem úprav stávajícího systému realizace průběžné prognózy průtrží uhlí a plynů při 

ražení dlouhých děl je zvolit takový postup, který jednoznačně zabezpečí, že prognózní 

parametry nebudou negativně ovlivňovány hornickými procesy. To znamená, že plynové 

vlastnosti slojí budou měřeny a posuzovány tak, aby nebyly ovlivněny technologií vedení 

ražby a jí způsobenou lokální destrukcí masívu.  

Při uplatnění stávajícího systému prevence v ražených dlouhých důlních dílech, 

formou odlehčovací trhací práce (OdTP) a odlehčovacích vrtů (OV), to znamená změnit 

situování prognózních vrtů tak, aby parametry průběžné prognózy mohly být měřeny v té 

části sloje, která se již nachází mimo zónu ovlivněnou prevencí. V případě realizace prevence 

pomocí OdTP to znamená jak změnu orientace prognózních vrtů prováděných v rozích čelby 

paralelně s osou díla, tak i prodloužení jejich délky na 5 m při zachování délky měřicí komory 

(1,2 m) v souladu s platnou legislativou. Situování vrtu a pozice měřicí komory (části vrtu 

v níž je realizováno měření tlaku plynu) jsou uvedeny na obrázku č. 28. Zde je, ve vztahu 

k  ochrannému pásmu vytvořenému pomocí OdTP, rovněž patrné porovnání pozice u 

prognózních vrtů realizovaných dle současně používaného schématu s pozicí vrtů 

realizovaných dle nově navrhovaného systému.  

Situování vrtu a pozice místa odběru vzorku pro stanovení počáteční rychlosti 

desorpce jsou uvedeny na obrázku č. 29. Při stanovování velikosti ochranného pásma 

vytvořeného OdTP (dosahu ovlivnění sloje) jsme vycházeli z poznatků a zkušeností 

získaných při realizaci bezvýlomových trhacích prací v uhlí. 

V případě realizace prevence OV to znamená změnu směru prognózních vrtů 

prováděných v rozích čelby na paralelní s osou díla a prodloužení jejich délky na 5 m při 

zachování délky měřicí komory (1,2 m) v souladu s platnou legislativou. Hlavním důvodem 

změny směru prognózních vrtů na paralelní s osou díla je sjednocení systému prognózního 

měření.  

Nejpodstatnější změnou v případě měření průběžné prognózy je to, že prognózní 

měření se neopakuje při každé zabírce (v případě zařazení sloje a díla do 2. stupně nebezpečí 

průtrží uhlí a plynů), ale až po přiblížení se čelby díla na vzdálenost 3 m před konec ochranné 

zóny vytvořené prevencí OV. Situování prognózních vrtů pro stanovení parametru tlaku plynu 

dle stávajícího a nového systému je uvedeno na obrázku č. 30. Stejnou pozici bude mít i vrt 

pro stanovení parametru počáteční rychlosti desorpce. 
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Obr. č. 28 

Stávající systém vrtů pro měření parametru tlaku plynu a nově navrhovaný systém při  prevenci formou OdTP a délce zabírky 2 m 
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Obr. č. 29 

Stávající systém vrtů pro měření parametru počáteční rychlosti desorpce a nový systém při prevence formou OdTP a délce zabírky 2m 
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Obr. č. 30  

Stávající systém vrtů pro měření parametru tlaku plynu a nově navrhovaný  systém při prevenci formou OV a délce  zabírky 2 m 
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Bude-li pro oblasti regionální a lokální prognózy uplatněn systém legislativních změn 

v rozsahu definovaném v předchozích kapitolách řešení Projektu  č. 57-07, lze odůvodněně 

považovat průběžnou prognózu v porubech, tak jak je doposud realizována, ve většině 

případů za irelevantní a lze ji systémově změnit. V tomto případě by průběžná prognóza 

v porubech měla být realizována pouze v tzv. nejnebezpečnějších partiích, to znamená 

v nejbližším okolí strukturně tektonických stavebních prvků masívu zastižených porubní 

frontou. Četnost měření bude odpovídat stávající legislativě. Příklad takto vymezených úseků 

je uveden červenou barvou na obrázku č. 31. 

 

 

Obr. č. 31 Vymezení úseků, s navrhovanou realizací měření průběžné prognózy v porubu 

 

Návrh průběžné prognózy při dobývání uhlí širokoprůměrovými vrty 

Bude využíváno rovněž výsledků SDPV a modifikovaných SDPV. Během dobývání 

komory širokoprůměrovým vrtáním bude prognóza prováděna měřením tlaku plynu a plynové 

produkce v prognózních vrtech. Situace je znázorněna obrázkem  č. 32.  
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Pro zónu, ve které bude průběžná prognóza prováděna pomocí SDPV doporučujeme 

stanovit kritické hodnoty dle tabulky č. 2 Instrukce pro 2. stupeň nebezpečí průtrží uhlí a 

plynů. 

Pro zónu, ve které bude průběžná prognóza prováděna modifikovanými SDPV 

doporučujeme stanovit kritické hodnoty dle tabulky č. 2 Instrukce (pro 1. stupeň nebezpečí 

průtrží uhlí a plynů). Zohlední se tak prodloužená doba odběru vzorků uhlí pro stanovení 

počáteční rychlosti desorpce (V1), tlaku plynu a počáteční rychlosti produkce, které proběhne 

v jiných časových limitech než stanovují pracovní pravidla. 

Pro průběžnou prognózu realizovanou v prognózních vrtech během dobývání 

širokoprůměrovým vrtáním měřením tlaku plynu (p) a plynové produkce (qp) doporučujeme 

stanovit kritickou hodnotu dle tab. 1 Instrukce k Rozhodnutí OBÚ v Ostravě č.j. 3895/2002.  

Druhá etapa zahrnuje měření plynové produkce a tlaku plynu ve speciálně 

provedených prognózních vrtech (PV) v průběhu dobývání. Rozteče těchto vrtů vycházejí 

z pozice odvrtávaných komor a jsou situovány do středů bezpečnostních pilířků ponechaných 

mezi jednotlivými komorami.  

Prognózní vrty budou vrtány vždy ve středu bezpečnostních  pilířků průměrem od 42 

do 80 mm. Jejich délka bude taková, aby přesahovaly předpokládanou délku dobývaných 

komor (vývrtů) o 3 m. Na ústí budou vybaveny těsnou ucpávkou, a to až do minimální 

hloubky 8 m. Tato hloubka je s ohledem na riziko PUP ověřena v rámci etapy lokální 

prognózy. Přes tuto ucpávku bude vedena ocelová trubka ukončená uzavírací armaturou, která 

bude sloužit pro měření prognózních ukazatelů. Měření bude realizováno intervalově, a to 

vždy po vydobytí 3 m každé konkrétní komory. 

V případě, když při dobývání (realizaci komory) opustí vrtací hlavy sloj (zasáhnou 

průvodní horniny) a osádce se nepodaří okamžitá směrová korekce, bude tento stav 

považován za navrtání tektoniky respektive eroze (stlaku), tzn. za ukazatel zvýšeného 

nebezpečí vzniku PUP. Vrtání předmětného vývrtu bude zastaveno a dobývací stroj bude 

přemístěn do následujícího postavení.  
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Obr. č. 32 Schéma průběžné prognózy 
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5.5.2.2  Průběžná prognóza pískovců, slepenců a plynů   

Stávající legislativa ne zcela jasně a jednoznačně definuje realizaci průběžné prognózy 

průtrží pískovců, případně slepenců a plynů. 

Základní disproporcí ve stávající legislativě je skutečnost, že délka prognózních vrtů 

je stanovena na dvojnásobek šířky důlního díla. To při běžných profilech díla odpovídá délce 

okolo 10 m, Instrukcí je však definována délka 5 m. Zároveň však je požadováno, aby délka 

těsné a pevně zakotvené úvodní pažnicové kolony odpovídala nejméně šířce projektovaného 

díla. Dosavadní zkušenosti však jednoznačně prokázaly, že těsnou a pevnou úvodní 

pažnicovou kolonu lze zřídit v délce 9 m a pouze v naprosto ideálních podmínkách v délce    

6 m (to platí u velmi pevných a neporušených hornin). V prvním případě to znamená, že 

efektivně využitelná délka takto realizovaných prognózních vrtů bude činit 4 m v druhém 

případě bude činit 1 m. V tomto smyslu lze vyvodit, že průběžná prognóza průtrží pískovců 

by měla být opakovaně realizována vždy co 1, nebo maximálně 4 m postupu důlního díla. Zde 

je nutno vzít v úvahu skutečnost, že technologický cyklus zřízení těsné a pevné úvodní 

pažnicové kolony, včetně zřízení vybavení jejího napojení na ústí, zabere relativně dlouhý 

časový úsek.  

Další nejasnost vyplývá z definice Čl. 25, odst. (8). Není jednoznačně stanoveno, jak 

postupovat při tzv. zjištění vrstvy pískovce nebo slepence vzhledem k Instrukcí stanovené 

délce prognózních vrtů. V praxi nelze realizovat Freibergský test (miskovitou odlučnost 

vrtného jádra) z tak krátkého úseku jádrového vrtu. 

Cílem průběžné prognózy je stanovení rizika vzniku průtrže pískovce, případně 

slepence a plynů. V tomto smyslu musí průběžná prognóza ověřit plynonapěťové podmínky 

v předpolí důlního díla vedeného v části masívu zařazeném do kategorie s nebezpečím průtrží 

pískovců, slepenců a plynů. 

V případě uplatnění navrženého systému legislativních změn řešení Projektu ČBÚ         

č. 57-07, tzn. zařazení regionální a lokální prognózy (viz předchozí etapy) by průběžná 

prognóza měla být realizována vrty předstihující čelbu důlního díla tak, aby mimo zónu 

ovlivněnou preventivními opatřeními mohlo být realizováno měření parametru tlaku plynu a 

na základě výsledků měření dle platných kritérií posouzeno riziko nebezpečí vzniku průtrže 

pískovce, případně slepence a plynů. Navrhované řešení uvedené na Obrázku 33 respektuje 

situováním prognózních vrtů v předpolí důlního díla. Ostatní bezpečnostní opatření i kritéria 

hodnocení lze v plné míře aplikovat v rozsahu stávající legislativy. 
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Obr. č. 33 Schéma situování měřící komory tlaku plynu 
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5.5.3 Navrhované možnosti aktualizace – prevence průtrží hornin a plynů 

Prevence průtrží hornin a plynů se provádí při vedení důlních děl ve slojích, nebo 

vrstvách pískovců a slepenců zařazených do nejvyššího stupně nebezpečí průtrží hornin a 

plynů. Jedná se o metody aktivního charakteru, jejichž účelem je zabránění vzniku průtrží 

hornin a plynů vytvořením ochranného pásma v předpolí a bocích vedených důlních děl, ale 

také metody prevence pasivního charakteru, které snižují následky vzniklých průtrží. 

 
 

5.5.3.1  Prevence průtrží uhlí a plynů 

Cíle a způsoby realizace prevence, jakožto opatření proti vzniku průtrží uhlí a plynů, 

byly definovány v předchozím textu. 

Pro realizaci prevence zavlažováním slojí je vhodné v rámci nové legislativní normy 

akceptovat technologii vysokotlakého skupinového zavlažování jako komplex. Celkově tak 

naroste účinnost realizace, jednak z důvodu výrazně lepšího pokrytí zavlažované plochy 

nasazením elektrohydraulických vrtných souprav a flexibilních spirálových vrtných tyčí, ale 

také z důvodu vysokotlaké regulované injektace vody do sloje ve větší ploše v jednom cyklu.  

Vzhledem k dosavadním  negativními zkušenostem s doplňkovým zavlažováním (tzv. 

čelní zavlažování), které bývá realizováno z prostoru porubní fronty v těch plochách, které 

nejsou pokryty zavlažovacími vrty realizovanými z porubních chodeb, doporučujeme tento 

způsob prevence dále neaplikovat a nahradit jej jinými preventivními metodami. Základním 

důvodem je skutečnost, že tento způsob zavlažení není realizován přes těsné ucpávky 

dostatečné délky, takže voda vždy volně odteče po trhlinách do prostoru porubu. V těchto 

případech se má za to, že prevence je provedena, ve skutečnosti (s ohledem na definované 

požadavky zavlažení) však realizovaná není! 

Mimo doposud uváděné metody (aktivní prevence)  je nadále nezbytné  akceptovat i 

strategické metody, které nejsou součástí stávající legislativy řešící problematiku průtrží 

hornin a plynů.  

Z dosavadních zkušeností, které byly detailně analyzovány v Etapě č. 3 Projektu VaV 

57/07 a prokazují vliv přídatných napětí na vznik průtrží uhlí a plynů, se jeví vhodné zařadit 

do nové legislativy i zásady vedení důlních děl ve slojích s nebezpečím průtrží uhlí a plynů 

minimálně v rozsahu definovaném v závěrech řešení Etapy  č. 3. 
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• V oblastech příznivě ovlivněných existencí důlních děl, tj. v chráněných oblastech, 

kde jsou napětí působící v  horském masívu nižší, než odpovídá primárnímu 

napětí. Nelze-li toto zajistit, pak v oblastech původního napěťového stavu. 

• Dlouhá důlní díla projektovat a realizovat tak, aby nebyla zdrojem vzniku 

podlimitních pilířů v mezně napjatém stavu, ať u stařin či strukturně tektonických 

prvků. 

• Dobývání závěrečných porubů plánovat tak, aby byly dobývány v široké porubní 

frontě, bez podlimitních pilířů v jejich předpolí, které jsou nejčastěji navrhovány z 

důvodu maximálního využití produktivity strojního vybavení. 

 

 V souvislosti s tím, že se v horském masívu vždy budou vyskytovat oblasti nepříznivě 

ovlivněné zvýšeným napětím, díky jeho složité strukturně tektonické stavbě i dříve 

realizovaným hornickým pracím, jeví se nezbytné zahrnout mezi preventivní opatření 

aktivního charakteru i bezvýlomové trhací práce (BVTP) v průvodních horninách v nadloží 

slojí. Účelem BVTP je v tomto případě uvolnění zvýšených napětí v takto predisponovaných 

oblastech.  

Vzhledem k tomu, že podmínky pro realizaci BVTP budou případ od případu odlišné, 

je nutné legislativně umožnit realizaci této metody na základě individuálních projektů  

zpracovávaných pro každý daný případ jednotlivě a oponovaných znaleckou organizací. 

Další metodou prevence, která je vhodná k využití a zařazení do legislativy, je metoda 

degazace. Tato metoda je běžně používaná při dobývání porubů, kde vede ke snížení tlaku 

plynů v průvodních horninách nad poruby a je podmíněna, díky nízké permeabilitě prostředí,  

napěťo-deformačními  změnami vyvolanými dobýváním. Stejného účinku lze dosáhnout i 

v  plochách slojí, kde se vyskytují strukturně tektonické anomálie. V  plochách přiléhajících 

ke strukturně tektonickým anomáliím je vždy řádově vyšší plynopropustnost  (permeabilita) 

sloje a degazace zde bude funkční, ve smyslu snížení tlaku plynů v předpolí vedeného důlního 

díla, bez ohledu na změny napěťového pole v masívu. Systém degazačních vrtů v těchto 

podmínkách, tzn. jejich situování a četnost, nelze stanovit šablonovitě vzhledem 

k proměnlivosti situování strukturně tektonických anomálií a měl by být v legislativě řešen 

tak, že pro jednotlivé případy budou zpracovány projekty, které budou odpovídat konkrétním 

podmínkám. 
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Mimo tyto navrhované změny v oblasti aktivních prostředků prevence průtrží uhlí a 

plynů  je třeba zahrnout do nové legislativy i další  pasívní prostředky. To znamená, definovat 

souhrn činností, opatření a zařízení, která omezují následky průtrží. Mimo dosud stanovená 

pasivní opatření (např. havarijní signalizace, merkaptanová signalizace, vyvolání průtrže 

v nepřítomnosti lidí atd.) by zde měla být zahrnuta i další opatření. V tomto případě se jedná o 

volbu a druh výztuže, stabilizaci oslabených částí masívu formou injektáže a kotvení, způsob 

pažení čeleb při realizaci aktivních prostředků prevence, dálkové ovládání strojů a ochrana 

osádky před mechanickými účinky průtrže a nedýchatelným prostředím a omezení počtu 

pracovníků v ohrožených oblastech. 

 

5.5.3.2  Prevence průtrží pískovců, popřípadě slepenců a plynů 

 Vzhledem ke skutečnosti, že v současné době dlouhodobě neprobíhá vedení důlních 

děl v takto predisponovaných oblastech nejsou žádné praktické zkušenosti s řešením 

prevence. 

V rámci legislativních změn jsou navrhovány k realizaci prevence průtrží pískovců, 

popřípadě slepenců a plynů tři základní metody prevence, které lze uplatnit jednotlivě i ve  

vzájemné kombinaci: 

• Bezvýlomovou trhací práci ve vrstvách zařazených do stupně s nebezpečím průtrží 

pískovců, slepenců a plynů, 

• zavlažování ve vrstvách zařazených do stupně s nebezpečím průtrží pískovců, 

slepenců a plynů, 

• degazaci vrstev zařazených do stupně s nebezpečím průtrží pískovců, slepenců a 

plynů, 

• kombinovanu metodu prevence zavlažováním a degazací vrstev zařazených do 

stupně s nebezpečím průtrží pískovců, slepenců a plynů a (2 varianty), 

• kombinovanou metodu prevence bezvýlomovou trhací prací a degazací ve 

vrstvách zařazených do stupně s nebezpečím průtrží pískovců, slepenců a plynů (2 

varianty). 

Vzhledem k tomu, že podmínky obecně (strukturně tektonická stavba masívu a 

pokryvného útvaru, hornické podmínky, litologická stavba, atd.) budou případ od případu 

odlišné, nelze legislativně řešit prevenci průtrží pískovců, popřípadě slepenců a plynů 

šablonovitě. V tomto případě lze doporučit pro legislativní změny definovat realizaci těchto 
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opatření formou individuálních projektů, které budou oponovány znaleckou organizací. 

V obecném pojetí jsou na následujících obrázcích (schématech) uvedeny základní principy 

realizace prevence průtrží pískovců, slepenců a plynů. 

 

Bezvýlomová trhací práce 

Principem BVTP, jako prevence průtrží pískovců, slepenců a plynů, je vytvoření sítě 

plynokomunikačních kanálů v masívu, která umožní migraci plynů a sníží jeho tlak v předpolí 

raženého důlního díla. Zároveň vlivem porušení hornin dojde ke snížení napětí v předpolí 

raženého důlního díla. Schéma prevence BVTP je uvedeno na obrázku č. 34. 

 

Zavlažování vrstev 

Principem zavlažování, jako prevence průtrží pískovců,popřípadě slepenců a plynů, je 

vytlačení plynů v předpolí raženého důlního díla z pórů mimo obvod vytvářeného ochranného 

ochranného pásma. Při zavlažení hornin dojde taktéž ke snížení pevnosti hornin. Schéma 

prevence zavlažováním je uvedeno na obrázku č. 35. 

 

Degazace 

Principem degazace, jako prevence průtrží pískovců, slepenců a plynů, je nucené 

odsátí plynů z pórů v hornině v předpolí raženého důlního díla podtlakem degazačního 

systému, snížení tlaku plynu a vytváření ochranného pásma. Schéma prevence degazací je 

uvedeno na obrázku č. 36. 
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Obr. č. 34 Schéma prevence BVTP
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Obr. č. 35 Schéma prevence průtrží pískovců a plynů realizované zavlažením
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Obr. č. 36 Schéma prevence degazací
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Kombinace degazace - zavlažování 

Principem zkombinování metody degazace a zavlažení, jako prevence průtrží 

pískovců, slepenců a plynů, je nucené odsátí plynů podtlakem degazačního systému, které je 

podpořeno injektací vody do hornin v předpolí raženého důlního díla. Tímto způsobem dojde 

ke snížení tlaku plynu a vytváření ochranného pásma a zároveň ke snížení pevnosti hornin. 

Principielně lze kombinaci provést dvěma způsoby. První je realizován jedním degazačním 

vrtem v ose díla a dvěma zavlažovacími vrty realizovanými za obvod díla, druhý je realizován 

dvěma degazačními vrty za obvod díla a zavlažovacím vrtem v ose díla. Schéma 

kombinované prevence degazací a zavlažením je uvedeno na obrázcích č. 37 a č. 38. 

 

Kombinace degazace – BVTP 

Principem zkombinování metody degazace a BVTP, jako prevence průtrží pískovců, 

slepenců a plynů, je nucené odsátí plynů podtlakem degazačního systému, které je podpořeno 

BVTP v horninách v předpolí raženého důlního díla. Tímto způsobem dojde ke snížení tlaku 

plynu a vytváření ochranného pásma a zároveň ke snížení pevnosti hornin. Principielně lze 

kombinaci provést dvěma způsoby. První je realizován jedním degazačním vrtem v ose díla a 

dvěma vrty a BVTP  realizovanými za obvod díla, druhý je realizován dvěma degazačními 

vrty za obvod díla a BVTP ve vrtu v ose díla. Schéma kombinované prevence degazací a 

BVTP  je uvedeno na obrázcích č. 39 a č. 40. 

Prevenci průtrží pískovců, slepenců a plynů, jako zcela novou problematiku, 

doporučujeme v rámci legislativy řešit individuálními projekty řešícími výše uvedené práce  

jednotlivě pro každý případ, který bude oponován znaleckou organizací.   

Mimo výše navrhované změny v oblasti aktivních prostředků prevence průtrží 

pískovců, popřípadě slepenců a plynů je třeba definovat pasivní prostředky.  Mimo dosud 

stanovená pasivní opatření by měla být do nové legislativní normy zahrnuta i další opatření. 

V tomto případě se jedná o volbu a druh výztuže vhodnou pro dané podmínky, stabilizaci 

oslabených částí masívu formou injektáže a kotvení, způsob pažení čeleb při realizaci 

aktivních prostředků prevence, dálkové ovládání strojů a ochranu osádky před mechanickými 

účinky průtrže a nedýchatelným prostředím a omezení počtu pracovníků v ohrožených 

oblastech.  
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Obr. č. 37 Schéma kombinované prevence degazací a zavlažením  - 1.alternativa 
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Obr. č. 38 Schéma kombinované prevence degazací a zavlažením  - 2.alternativa 
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Obr. č. 39 Schéma kombinované prevence degazací a BVTP - 1. alternativa 
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Obr. č. 40 Schéma kombinované prevence degazací a BVTP – 2. alternativa 
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Tvorba databází a hodnocení 

Do nové legislativy je nutné zařadit i systém sběru dat všech prognózních ukazatelů 

tak, aby bylo možno vytvořit databázi vhodnou pro analýzy a připravit systém jejich 

interpretace a hodnocení. Tato problematika byla detailně popsána v Etapě č. 2 Projektu ČBÚ 

č. 57-07 a komplexně řeší nové přístupy k hodnocení prognózy. 

Data lze využít pro potřeby analýzy, případně pro úpravu a zpřesnění kritických 

hodnot prognózy. 

 

Zásady vytváření databází:  

• Před zahájením jakýchkoliv prací na sběru a tvorbě databáze je třeba přesně a 

detailně formulovat účel a rozsah, pro který je databáze vytvářena.  

• Je také nutné přesně definovat toky dat z místa zdroje a eliminovat na maximální 

možnou míru jejich ztráty a výpadky, a to především z toho důvodu, že zdroje dat 

pocházejí z velmi rozsáhlého prostoru v důlním prostředí a přenosy nelze zatím 

žádným způsobem automatizovat.  

• Musí být přesně formulován obsah a požadované výstupy z databáze, které  

v tomto případě vycházejí z potřeby prognózy průtrží hornin a plynů.  

• Požadované výstupy musí být plně kompatibilní s programy umožňující následné 

analýzy, výpočty a prezentaci výsledků. 

 

Současné zdroje dat prognózních výsledků  

 Zdroje informací o realizované prognóze na veškeré úrovni (průběžná prognóza, testy 

lokální prognózy a speciální dlouhé prognózní vrty) jsou situovány v jednotlivých důlních 

dílech provozovaných v celém dobývacím prostoru dolu. Tyto údaje nejsou ve stávajícím 

systému podchyceny a hodnoceny a po skartační lhůtě jsou definitivně ztraceny pro potřeby 

možného hodnocení a analýz. 

 

Návrh požadavků na data získávaná z prognózy  

Průběžná prognóza 

 O každém měření bude i nadále veden písemný záznam, jehož jedna kopie zůstane na 

pracovišti pro potřeby kontrolních a dozorčích orgánů a druhá kopie se vloží do pochůzkové 
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knihy pracoviště. Dozorčí orgán – revírník provede na PC zápis změřených dat do databáze 

v požadovaném rozsahu. 

 

Testy lokální prognózy 

 O každém měření bude i nadále veden písemný záznam, jehož jedna kopie zůstane na 

pracovišti pro potřeby kontrolních a dozorčích orgánů a druhá kopie bude uložena u 

protiprůtržového technika. Protiprůtržový technik provede kontrolu změřených dat a jejich 

zápis do databáze. 

 

Speciální dlouhé prognózní vrty 

 O každém měření bude i nadále veden písemný záznam, jehož jedna kopie zůstane u 

protiprůtržovného technika a druhá kopie bude předána k vyhodnocení na DPB. Vyhodnocené 

výsledky speciálních dlouhých prognózních vrtů budou zaslány zpět protiprůtržovému 

techniku, který provede jejich zápis do databáze. 

 

 Ve všech typech zápisu musí být uvedeno, mimo výše uvedené naměřené údaje, 

taktéž:  

• číslo sloje (pro potřeby třídění a práci s datovými soubory),  

• číselné označení příslušné kry  

• pozice v prostoru (stanoví se souřadnicemi X, Y, Z a zapíše do databáze odboru 

důlního měřictví a geologie - ODMG). 

 Naprosto nezbytným je, nad rámec současné praxe, zavedení regionální prognózy 

průtrží hornin a plynu pro celý dobývací prostor. Tu zpracuje na základě dostupných 

podkladů ODMG, kde je k dispozici většina potřebných podkladů a informací, geomechanik 

ve spolupráci s protiprůtržovým technikem a odbornými pracovníky větrání a degazace. 

Regionální prognóza musí být aktualizována průběžně a jednou ročně. 

Pro úspěšné vytvoření využitelné databáze a zpracování grafických výstupů je nutné 

zajistit příslušné SW vybavení a proškolení pracovníků pověřených touto činností.  

Navrhovaný systém sběru dat a tvorby databáze, jejich vyhodnocení a analýzy je 

založen na vzájemné kompatibilitě využívaného SW vybavení (Microsoft Office, Surfer, 

Voxler, AutoCAD). 
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Při rutinním nasazení výpočetní techniky bude možné daleko snáze využívat výsledků 

jednotlivých prognózních etap v etapách jiných a zajistit tak lepší podmínky pro posuzování 

bezpečnosti práce a provozu v podmínkách nebezpečí PHP.  

 

5.6  Návrh struktury a obsahu nové legislativy 
 

  Navrhované změny ve struktuře a obsahu legislativy v oblasti řešení bezpečnosti práce 

a provozu na dolech s nebezpečím průtrží uhlí a plynů vycházejí z komplexu poznatků 

definovaných a rozpracovaných během řešení Projektu VaV 57/07, kde byly posuzovány 

všechny dostupné informace jak z oblasti teoretických prací, tak z oblasti praktických 

zkušeností získaných při řešení této problematiky v České republice i v zahraničí. Po 

zhodnocení všech dílčích etap řešení lze konstatovat, že stávající legislativa již úplně 

neodpovídá současnému stupni poznání v oblasti této problematiky. V této závěrečné zprávě 

jsou prezentovány návrhy oblastí, kde by měly být aplikovány nové přístupy. 

 Zcela nový přístup je navrhován v oblasti prognózy průtrží hornin a plynů, kde by se 

měl uplatnit logický princip postupu od základních znalostí ložiska a jeho členění do 

strukturně tektonických ker formou regionální prognózy, která umožní, na základě 

zhodnocení částí masívu a slojí v něm obsažených, jejich zařazení do příslušného stupně 

nebezpečí. Lokální prognóza by pak měla mít funkci verifikace tohoto zařazení a zároveň 

umožňovat zařazování důlních děl vedených ve slojích do příslušného stupně nebezpečí. 

Průběžná prognóza, při realizaci navrhovaných změn a technických úprav jejího provádění, 

umožní posouzení rizika vzniku průtrže během provozu důlních děl. 

 V oblasti preventivních opatření se jeví vhodné doplnit legislativu o opatření, která 

mají souvislost s vývojem nových technologií především v oblasti zavlažování a v oblasti 

degazace strukturně tektonických stavebních prvků masívu. Další navrhovaná opatření se 

týkají prevence pasívního charakteru a specifikace strategických zásad vedení důlních děl. 

 V neposlední řadě je v závěrech definován i princip základního informačního systému, 

který byl po zrušení výzkumných pracovišť řešících problematiku průtrží uhlí a plynů 

opomíjen a vedl k absolutní ztrátě informací o plynových vlastnostech masívu, jejich 

změnách v čase a prostoru během exploatace ložiska. 
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Navrhovaná struktura a obecný obsah inovace legislativy pro řešení bezpečnosti práce a 

provozu na dolech zařazených s nebezpečím průtrží uhlí a plynů: 

 

Legislativní dokument (Vyhláška) 

Výklad pojmů 

Řízení protiprůtržové prevence (kvalifikační předpoklady) 

Regionální prognóza - zařazování částí důlního masívu 

Lokální prognóza – verifikace zařazení, zařazování důlních děl 

Průběžná prognóza 

Prostředky protiprůtržové prevence 

Projektování důlních děl – strategické zásady 

Základní informační systém 

Technologické postupy 

Poučení a kvalifikace zaměstnanců 

Omezení prací 

Vedení důlních děl 

Požadavky na instalace elektrických zařízení 

Hlášení a dokumentace průtrží hornin a plynů 

 

Pracovní pravidla 

Základní pojmy 

Členění a popis činností v protiprůtržové prognóze a prevenci dle následujícího schématu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prognóza 
vzniku průtrží  

Regionální prognóza Lokální prognóza Průběžná prognóza 
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Základní kritéria hodnocení prognózních parametrů 

Detailizace základního informačního systému a zpracování dat 

 

Metodické postupy 

Detailní popisy a postupy pro jednotlivé činnosti realizované v rámci prognózy a prevence 

průtrží hornin a plynů. 

Protipr ůtržová 
prevence 

Prognóza vzniku 
průtrží 

Aktivní prost ředky 
protipr ůtržové prevence 

Pasivní prostředky 
protipr ůtržové prevence 

Aktivní prost ředky 
protipr ůtržové prevence 

Strategické 
prostředky 

Taktické 
prostředky 

Operativní 
prostředky 

Pasivní prostředky 
protipr ůtržové prevence 

Taktické 
prostředky 

Operativní 
prostředky 


