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RAŽBA TUNELŮ V HELSINKÁCH - INJEKTÁŽE A SVORNÍKOVÁ 

VÝSTROJ 

 
Annotation: 

The west metro extension is a point project run by the cities of Helsinki and Espoo. The 

beneficiaries of fast and reliable public transport will include the business world and the 

area’s inhabitants, as well as the student community. The metro in the Helsinki Metropolitan 

Area is set to continue from Ruoholahti via Lauttasaari to Matinkylä, in Espoo. On 

completion the west metro will transport over 100,000 passengers a day. Seven new stations 

will be built along the line. When the west metro begins operation the entire metro system will 

become fully automated, in other words, driverless. The west metro will be a fast, punctual 

and safe form of public transport. Platform screen doors will be fitted and other forms of new 

technology employed in the construction. Division 5 of Metrostav a.s. is taking part on this 

important project as main contractor of three access tunnels Koivusaari, Myllykallio and 

Lauttasaari (all together about 1,5 km) and also will built section of main rail tunnels LU6E 

with a two single line tracks each 1,3 km long. Estimated term when west metro enters 

operation is the end of the year 2014. 

 
V září 2010 zahájila divize 5 Metrostavu a.s. ražby trojice přístupových tunelů v 

Helsinkách, které umožní prodloužení metropolitní linky finské podzemní dráhy trasy 

Länsimetro - Západní metro z dosavadní konečné stanice Ruoholahti na západ do stanice 

Matinkylä. Nová trasa tak spojí sousední města Helsinky a Espoo (Obr.1). V lednu 2011 

Metrostav a.s. vyhrál zakázku LU6E na výstavbu 1,3 km dlouhého úseku vlastních traťových 

tunelů metra. Podzemní stavby realizuje Metrostav a.s. ve sdružení s místní stavební firmou 

Destia Oy.  
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Obr. 1 Trasa Západního metra 
 
Západní metro 
Jedná se o v současnosti největší dopravní projekt ve Finsku: 

• celý úsek veden pod povrchem 

• 7 nových stanic metra, 

• dvojice jednokolejných tunelů, každý o délce téměř 14 km, propojky po cca 250m, 

• přeprava cca 3 mil. m  rozpojené horniny, 3

• součástí ražeb také 9 přístupových tunelů a 15 svislých větracích objektů, 

• ražby v intravilánu s hustou povrchovou zástavbou, 

• plánovaná přepravní vytíženost 100 000 cestujících/den, 

• předpokládané náklady 713,6 mil. EUR - Helsinky + Espoo, 30% státní dotace  

• termín uvedení do provozu I.Q. 2015 

 

Přístupové tunely 
Pracovníci divize 5 realizují úpadní ražby trojice přístupových tunelů Koivusaari (560 m), 

Myllykallio (280 m) a Lauttasaari (405 m) (Obr.2). Tunely mají teoretický příčný profil od 31 

do 58 m  s výškou skalního nadloží od 5 do 40 m. Z geologického hlediska se jedná o ražby 

v tvrdých skalních horninách (převážně žuly) pod hladinou podzemní vody. Vzhledem ke 

kvalitě horninového masivu je čelba pobírána v plném profilu s délkou záběru až 5,2 m. Pro 

trhací práce jsou využívány zejména začerpávané emulzní trhaviny. Součástí ražeb je i 

výstavba definitivního ostění sestávajícího se ze svorníkové výstroje a stříkaných betonů a 

také nezbytné injektážní práce. Tunely jsou situovány v intravilánu ostrova Lauttasaari, portál 
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Koivusaari je nedaleko mořské hladiny. Blízká okolní zástavba s sebou přináší omezení v 

podobě dodržování  přísných hlukových a seismických limitů. 

 

Traťové tunely 
Úsek LU6E realizovaný Metrostavem a.s. zahrnuje ražby dvojice jednokolejných tunelů, 

každý o délce 1,3 km (profil 36 m2). Součástí úseku je také ražba dvou technologických 

komor profilu 300 m2  a délek 35 m, trojice větracích šachet (průměr 9 m, hloubka až 40 m) a 

tunelových propojek po cca 250 m. Část trasy vede pod mořem s nadložím o mocnosti cca 20 

m. V těchto úsecích je předpokládané intenzivní injektování tunelového předpolí - 

pregrouting s následnou výstavbou definitivního ostění s vysokým stupněm vyztužení 

svorníkovou výstrojí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 2   Přístupový tunel Lauttasaari

 

Injektážní práce 
Injektáže předchází ražbám, je tedy injektováno předpolí čelby tunelu - pregrouting. Injektuje 

se ochranný a těsnící deštník v délce 25 m. Po celém obvodu výrubu je umístěno 14-18 vrtů 

(dle typu raženého profilu) s odklonem do 15° od osy díla (Obr.3). Přesah jednotlivých 

injektážních deštníků je min. 5m. První 4 protilehlé vrty slouží jako průzkumné, kdy je 

sledována penetrační rychlost a výplach materiálu. Injektáže se zahájí, pokud v jakémkoli 

z průzkumných vrtů, bude při zkouškách hltnosti dosaženo hodnoty 0,8 Lugeon či vyšší. 

Injektáže se provádí mikrocementem, popř. rapid cementem (při větších měrných spotřebách). 

Základní injektážní směs je cementová suspenze v poměru 1:1 (voda:cement), může však být 
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postupně zahušťována na 0,8:1, 0,6:1 až 0,5:1 při dosažení limitní spotřeby kg cementu na bm 

vrtu. Do injektážní směsi je přidáván superplastifikátor Sikament EVO 26, pro snížení 

odlučování cementu. Konečný injektážní tlak se pohybuje v rozmezí 1,0-2,0 MPa.  Pokud 

není dodržen požadavek na množství průsakové vody < 10 l/min/100 m, je nutné provést 

injektáž zpětně - postgrouting. Vrtání produkčních vrtů smí být zahájeno, teprve když 

injektážní směs vydrží otřesy způsobené vrtáním a trhacími pracemi a nevyplavuje se spolu 

s technologickou vodou z horniny. Minimální doba pro zahájení vrtání, měřeno od ukončení 

injektáže ve stejném staničení tunelu, je 6 hodin a pro zahájení odstřelu 10 hodin. Minimální 

teplota horninového masivu pro zahájení injektáže musí být alespoň 5°C. Vrtací práce jsou 

prováděny pomocí 3 - lafetového vrtacího vozu Tamrock Axera DT 1130, k vlastní injektáži 

je používáno čerpadlo Unigrout EH 45 - 400 na automobilovém podvozku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3  Vrtné schéma injektážního deštníku 
 

Svorníková výstroj 
Finské specifikace rozlišují v podstatě tři typy svorníkové výstroje 

• svorníky, jež jsou součástí definitivní výstroje  

• svorníky přerušující těžbu - s okamžitou únosností 

• samozávrtné kotvy do předpolí čelby tunelu 
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Jako svorníky pro účely definitivního konstrukčního zpevnění se používají pruty 

z hřebenové oceli A500HW se jmenovitým průměrem 25 mm spojované s horninou pomocí 

cementové malty. Pouze v případě zachycení malého množství vody ve vrtu jsou používány 

pruty jejichž povrch je chráněn žárovým zinkováním. Obvyklá délka takovýchto „trnů“ je 

v rozmezí 3 - 5 m a jsou instalovány systematicky do rastru 2x2 m do kaloty, v případě 

zhoršených geologických poměrů i do stěn tunelu. Jako obecné pravidlo pro zapouštění 

definitivních svorníků platí, že výstroj musí sledovat těžbu nejméně ve vzdálenosti 30 metrů 

od porubu. Trny nejsou vystrojeny závitem, maticí s podložkou, tudíž nejsou žádným 

způsobem předepínány (Obr.4). Při montáži svorníku je třeba použít centrátorů a to 1 kus/m, 

nejméně však 2 kusy/svorník. 

Kromě běžného osazení svorníky se na místech, která jsou určena v projektové 

dokumentaci a nebo pokud je to vyžadováno bezpečností práce, použijí CT svorníky nebo 

obdobné klínem ukotvené svorníky. Tyto svorníky se injektují nejpozději do dvou týdnů od 

jejich montáže a před aplikací stříkaných betonů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Osazený definitivní svorník 

 
Samozávrtné kotvy se používají v otvorech pro základní injektáž jako předběžné zpevnění 

během práce, jako konečné zpevnění v otvorech pro svorníky, z nichž uniká voda a 

v porušené hornině. Minimální průměr je 38 mm a obvykle jsou osazovány v rastru ochranných 

deštníků délky 9-12 m. Navrtávací kotvy, jež se použijí jako definitivní výstroj, musí mít 

povrchovou ochranu tvořenou žárovým zinkováním s epoxidovým nátěrem. Ani v tomto 

případě nejsou závitové tyče vystrojovány maticí s podložkou. Navrtávací kotvy se injektují 

ihned po osazení.  
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Při osazování svorníků se jako spájecí hmoty používá cementové malty, v níž je poměr 

písku a cementu 1:1 a poměr vody a cementu (w/c) je přibližně 0,5. Do této zálivkové malty se 

používá písek dobré kvality s maximální velikostí zrn 2,0 mm. Pokud jde o cement, používá se 

obecný portlandský cement. Směs se míchá strojově v malých dávkách a do vrtu je dopravována 

šnekovým čerpadlem Putzmeister T-EVM. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Dokončený přístupový tunel Myllykallio 
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SANACE BANSKOBYSTRICKÉHO ŽELEZNIČNÍHO TUNELU 
 

Annotation:  

The northern ring road of Banská Bystrica on the Slovakian fast motorway R1 is component 

of the second part of PPP. The road construction of the northern bypass comes across a 

railway tunnel which is called Banskobystrický. The motorway constructions change a ground 

water system and also a stress in rock mass. The state of the tunnel lining was bad because of 

age of the tunnel, used materials and water seepage. There’s need to do whole reinstating of 

the tunnel. The reinstating works are divided into two periods: Advanced period, which was 

made before the fast motorway open cut and bridge under road construction and resulting 

period which will be made after road R1 construction. The first period included main 

repairing of the tunnel lining and restoring of the drainage system. This period was realized 

by Slovenské tunely, a.s. 

 

 

1. ÚVOD 

Severní obchvat Banské Bystrice spolu s dalšími třemi úseky mezi Nitrou a 

Tekovskými Nemcami slovenské rychlostní komunikace R1 jsou součástí takzvaného 

druhého balíku PPP projektů na Slovensku. Ta bude po svém dokončení spojovat Trnavu, 

Nitru, Žiar nad Hronom, Zvolen, Banskou Bystricu a Ružomberok. Při výstavbě severního 

obchvatu Banské Bystrice, který je součástí rychlostní komunikace R1, těleso komunikace 

kříží Banskobystrický železniční tunel. Vzhledem k předpokladu změny systému podzemních 

vod i napjatosti horninového masivu vlivem výstavby, bylo nutné posoudit stav stávajícího 

tunelového díla a zaručit jeho stabilitu při i po výstavbě rychlostní komunikace. Vzhledem ke 

stáří díla, použitým materiálům a průsakům vod byl zjištěn špatný stav tunelových obezdívek 

a nutnost celkové sanace díla. 
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2. TROCHA HISTORIE 

Na úseku Banská Bystrica – Dolní Štubňa železniční tratě Vrútky – Zvolen bylo během 

let 1936 – 1940 postaveno 22 tunelů o celkové délce 12 211 km. Tunel č. 1 Banskobystrický, 

též nazývaný Kačický dle vrcholu Kačice, pod kterým je vyražen, je jednokolejný tunel délky 

350 m postavený starou Rakouskou metodou již roku 1938. Při ražbě se provádělo pobírání v 

jednotlivých příčných řezech rozfáraných pomocí stropních štol. Ty byly dále postupnými 

sestupy rozšiřovány za neustálého vystrojení výdřevou. 

Definitivní vystrojení tunelu se skládá z pasů délky 4 - 9 m s pracovními spárami a je 

provedeno z části kamennou obezdívkou a z části kombinací horní klenby z kamenných 

klenáků a opěr z prostého betonu. Celkem se v tunelu vyskytuje devět typů ostění, takže je 

použito celkem devět typů příčných řezů (viz obr. 1). 

Vlastní stropní štola, která zasahuje nad rub klenby obezdívky, nepříznivě působí na 

vytvoření horninové klenby. Volný prostor byl zpravidla zaplňován pouze vyskládanou 

rubaninou a má tedy výrazný drenážní účinek. Část obezdívky (cca 172 m) je opatřena izolací 

ze živičných desek. 

 

Obr. 1 Vzorové příčné řezy 
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3. STAV TUNELU PŘED SANACÍ 

Ve svých 72 letech měl tunel omezenou funkci drenážního systému a zejména v místech 

bez živičných desek obezdívkou protékala voda. Převážně části z prostého betonu byly 

protékající vodou degradovány, protože během mrazu docházelo k rozpínání vody. V zimním 

období byly na obezdívce viditelné rampouchy a ledopády. Kamenná obezdívka byla částečně 

zkorodovaná vlhkostí a zplodinami motorů lokomotiv (viz obr. 2, 3). 

Obr. 2 Opěra z prostého betonu Obr. 3 Horní klenba z kamenných klenáků

 

Jako základ pro návrh sanace tunelu byla provedena v červnu roku 2006 komplexní 

pasportizace tunelového ostění po jednotlivých pasech. V tunelových pasech byly zjevné 

plomby po předcházejících opravách, časté průsaky místního i plošného charakteru, ale 

zejména degradace betonu. Převážně vlivem účinku vody a mrazu byla obezdívka tunelu 

porušena až do hloubky 300 mm. Největší degradace byla zejména v opěrách tunelu, kde bylo 

zřejmé i vypadávání kusů ostění. 

Pro každý pas obezdívky byl proveden protokol, ve kterém byly zakresleny a popsány 

poruchy, přiložena fotodokumentace a popsán návrh sanace. Byl stanoven rozsah oprav a 

ohodnocen stavební stav. Stavební stav ostění tunelu byl ohodnocen v rozsahu 2 – 

„uspokojivý stav“ až 4 – „zlý stav“. 

 

 

4. VLIV VÝSTAVBY RYCHLOSTNÍ KOMUNIKACE R1 NA TUNEL 

Rychlostní komunikace R1 v místě křížení s Banskobystrickým tunelem prochází 

v poměrně hlubokém zářezu cca 4 – 8,5 m. Zároveň je přímo nad tunelem umístěn pilíř mostu 

přes komunikaci. Při nadloží 7,5 – 18 m je stavbou nepříznivě ovlivněna horninová klenba, 
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ale jedná se pouze o úsek v bezprostřední blízkosti křížení, které je ve velmi ostrém úhlu cca 

12° na délce cca 150 m. 

Vlivem výstavby rychlostní komunikace došlo k nerovnoměrnému odlehčení ostění 

železničního tunelu a tedy celkově k zmenšení horninových tlaků na konstrukci. Výsledné 

deformace ostění jsou ale nepatrné, zejména díky velmi příznivým geologickým podmínkám. 

Tunel byl vyražen v dobrých horninách třídy R2 a R3 Chočské jednotky, tvořené souvrstvím 

zdravých až navětralých slinitých vápenců a břidličnatých slínovců. Na základě statického 

výpočtu provedeného na třech příčných řezech výsledné napětí v betonové obezdívce 

nepřesáhne dovolené namáhání a ostění (za předpokladu dobrého stavu) tak vyhoví podmínce 

stability. 

Vlivem výstavby rychlostní komunikace v hlubokém zářezu pravděpodobně došlo k 

narušení systému proudění podzemních vod. Zároveň byly při výstavbě odstraněny zvětralé a 

navětralé vrstvy tvořené mimo jiné i paleogenními jíly tuhé konzistence, které působily jako 

přirozená izolace proti průniku srážkových vod. Aby se zmírnilo množství průsakové vody 

ostěním a tím další degradace ostění tunelu, byl zářez komunikace izolován a většina 

srážkové vody odváděna podélným odvodněním cesty. Přesto byla ale sanace tunelového 

ostění vůči vodě nutná, neboť podzemní vody mají puklinový charakter a mohou být 

dotovány z velkých vzdáleností. 

 

 

5. SANAČNÍ PRÁCE 

Vlastní sanační práce byly rozděleny do dvou částí a to do etapy předstihové, která byla 

provedena před výkopem zářezu rychlostní komunikace a výstavbou mostu přes komunikaci a 

na následnou etapu, která bude provedena po skončení prací na komunikaci R1 a celkové 

konsolidaci prostředí okolo tunelu. V současné době byla provedena pouze 1. etapa, jejíž 

realizaci provedla firma Slovenské tunely, a.s. 

 

5.1. Předstihová etapa 

Tato část spočívala hlavně v opravě degradované tunelové obezdívky. Nejdříve bylo 

nutné obnovit drenážní systém, aby nedocházelo k hromadění vody za rubem ostění tunelu a 

jejímu průsaku skrz obezdívku. Proto byla obnovena podélná stoka tunelu. Byly udělány dvě 

nové revizní šachty, pomocí kterých byla podélná kanalizační stoka vyčištěna tlakovou vodou 

a opravena. 
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K odstranění degradovaného betonu ostění tunelu bylo použito vysokotlaké 

technologické zařízení (vysokotlaký vodní paprsek v rozmezí tlaků 500 – 2500 bar), kterým 

byla zároveň celá obezdívka vyčištěna. Části ostění, na které vodní paprsek nestačil, byly 

odbourány elektrickými (případně pneumatickými) sekacími kladivy. Spáry mezi kopáky byly 

vysekány ručně pomocí elektrických sekaček. Případné kaverny za ostěním byly vyplněny 

jílovito-cementovou injektáží. Obezdívka byla obnovena stříkaným betonem s kari sítěmi a 

potom byla provedena zcelující vrstva z torkretu. Všechny betony byly prováděny s 

krystalizační přísadou Betocrete C-17. 

Obr. 5 Sanace obezdívky Obr. 6 Pohled na pracovní vlak

 

Kamenné části obezdívky bez viditelných výtoků byly také otryskány vodním proudem 

a proběhla obnova jejich vyspárování. V místech s průsaky vody byly provedeny 

mikroinjektážní práce. Po odstranění spárování do hloubky cca 100 mm a byla malta 

nahrazena rozpínavým cementem. Tato vrstva slouží k utěsnění líce obezdívky, aby se 

zamezilo nežádoucímu úniku těsnících injektáží. Těsnící hmoty na bázi polyuretanu byly 

aplikovány pod tlakem přes hustou síť vrtů hloubky cca 2/3 obezdívky, aby zaplnily a utěsnily 

tunelovou obezdívku (viz obr. 5). Vrty byly prováděny tak, aby nenarušily existující izolační 

vrstvu z asfaltových desek a těsnící hmota nepronikla do oblasti skládané tunelové rubaniny 

za rubem obezdívky. Tato oblast slouží jako přirozená drenážní vrstva a nebylo by vhodné ji 

zaplnit. Ve zvláště exponovaných místech byly spáry kamenné obezdívky přetřeny 

vodonepropustnou membránou z polyuretanových nátěrů. 

Za účelem odvedení vody za rubem obezdívky byly ve vytypovaných místech 

realizované svodnice. V místě spáry mezi pasy obezdívky byl vysekán podélný otvor o 

rozměrech 100 x 50 mm, z kterého byly v horní úrovni vyvrtané tři odvodňovací vrty délky 

cca 2 m. Svodnice zakrytá nerezovým plechem je odvedená do podélné tunelové kanalizační 

stoky. Svodnice jsou provedeny jako rozebíratelné a čistitelné. 
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Obr. 7 Ukázka půdorysného schématu sanací 

 

V průběhu realizace došlo k navýšení rozsahu sanačních prací (injektáží i svodnic) dle 

skutečně zastiženého stavu obezdívky na základě podrobné pasportizace, provedené 

bezprostředně před realizací sanačních prací.  

V neposlední řadě bylo v této předstihové etapě obnoveno informační a bezpečnostní 

značení v tunelu, tzn. označení výklenků bílým pruhem a podélný bílý pruh, který se svažuje 

ve směru úniku. 

 

5.2. Následná etapa 

Tato část sanace spočívá v repasportizaci obezdívky tunelu po skončení výstavby 

rychlostní komunikace a ve vyhodnocení geotechnického monitoringu. Na jejím základě 

budou stanoveny plochy tunelového ostění určené k dotěsnění a k opravě obezdívky. Povrch 

obezdívky bude v případě nutnosti před zahájením injektážních prací opětovně upraven tak, 

aby nedocházelo ke zbytečným únikům injektážních hmot. Současně budou dle potřeby 

realizované nové svodnice pro organizovaný svod vody. Může být použit takzvaný 

šachovnicový systém, kdy injektáže vytvářejí určitou přehradu v proudění vody a úsek mezi 

nimi je odvodněn svodnicemi. 
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6. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA REALIZACE SANACE TUNELU 
 Veřejný zadavatel: MDPT SR 
 Konsorcium francouzské společnosti Vinci Consessions SA 
 
 Společnost GRANVIA, a.s, koncesionář PPP 
 
 Společnost GRANVIA, s.r.o, Bratislava 
 Zabezpečuje přípravu a realizaci staveb R1 
 
 Technický úsek GRANVIA, s.r.o, Nitra Realizační úsek GRANVIA, s.r.o, Nitra 
 Zabezpečuje technickou přípravu – PD Zabezpečuje výstavbu v 4 úsecích – staveb 
 Technický ředitel: Ing. Pavel Šoukal Výrobní ředitel: Ing. Vojtech Kabela 
 
 Dopravoprojekt a.s. Stavba: Rychlostní silnice R1, GP stavby R1 BB-obchvat
 Banská  Bystrica - severní obchvat Manažer stavby: Ing. Marián Kmeť 
 
 PRAGOPROJEKT a.s. Realizace SO 200-00: 
 ZoP SO 200-00 Slovenské tunely a.s., Bratislava 
  Monitoring: INSET, s.r.o., Praha 
 
 

7. HOSPODAŘENÍ S VODOU S OHLEDEM NA OCHRANU ŽP 
Během sanačních prací na Banskobystrickém tunelu bylo používáno velké množství 

vody pro stavební účely. Pomocí vodního tlakového proudu byly odstraňovány degradované 

části obezdívky a zároveň se jím tunel čistil a odmašťoval. Dále byla voda používána k vrtání, 

k aplikaci stříkaných betonů atd. 

K zamezení znečištění štěrkového lože byla v celém rozsahu tunelu použita filtrační 

geotextílie. 

 

 

8. PRACOVNÍ VLAK A ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 

Jako místo zařízení staveniště bylo pro sanaci použito pracovního vlaku (viz obr. 6)., 

který byl vytlačován z nedaleké železniční stanice Kostiviarka z koleje č. 5. Byly použity dvě 

pracovní soupravy následujícího složení: Lokomotiva řady 703 534-8 (T 212) a 3 vagóny 

(1. vagon kompresor s elektrocentrálou, 2. lešení, 3. vzdušník se skladem). 

Sanační práce byly prováděny během nepřetržité výluky trvající 39 dnů a dále podle 

grafikonu dopravy při nočních výlukách v délce trvání 18 x 7 hod, 5 x 8 hod a 1x 5,5 hod. 

Celková doba výluky železniční dopravy tedy byla 1107,5 hod (tedy cca 46 dní). 
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PROJEKT A REALIZACE SANAČNÍCH OPATŘENÍ 

V PROMĚNLIVÝCH GEOLOGICKÝCH PODMÍNKÁCH PŘI RAŽBĚ 

TUNELU BLANKA, ČÁST MYSLBEKOVA – PRAŠNÝ MOST 
 

 

Abstract: 

The Brusnice Tunnel is a part of the City ring in Prague. The total length of the three 

lane tunnels is about 552 m. Due to the Malovanka and Prašný most crossings the tunnel is 

driven very close to the surface (about 20 m) with very small rock overburden. Predominant 

part of the tunnel is located bellow the Jelení and Brusnice street. It was necessary to design 

additional measures for save excavation. The article describes design of the jet grouting at 

the Prašný most portal and micropile umbrellas based on IBO 32L, IBO R 51L and Spinmax 

rock bolts. 

 

 
Úvod 

Tunel Brusnice je součástí tunelového komplexu Blanka v Praze, který je v současné 

době největší realizovanou dopravní stavbou v České republice. Jeho délka je cca 552 m a 

spojuje hloubené tunely navazující na stávající mimoúrovňovou křižovatku Malovanka 

s hloubenými tunely a technologickým centrem na Prašném mostě. Tunel je navržen jako 

třípruhový se dvěmi propojkami přibližně ve třetinách délky. Vzhledem k napojení 

v navazujících mimoúrovňových křižovatkách je veden mělce pod terénem (do 22 m) pod 

provozovanou komunikací s automobilovou a tramvajovou dopravou a mnoha inženýrskými 

sítěmi. Realizace jako hloubeného tunelu je vyloučena z důvodu průchodu skrz památkovou 

zónu Pražského hradu a nutnost zachování dopravy v ulicích Jelení a U Brusnice po celou 
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dobu výstavby. Článek se zabývá technickým řešením tryskových injektáží u portálu Prašný 

most a ochranných deštníků, které jsou instalovány při ražbě kalot a jsou základním 

bezpečnostním prvkem minimalizujícím nebezpečí vzniku nadvýlomů. 

 

Inženýrsko-geologické poměry 

Z hornin skalního podloží se v zájmové území vyskytuje souvrství letenské 

v monotónním vývoji. Strukturně je možné jej charakterizovat jako písčité drobové břidlice 

s písčitými závalky. Jsou jemně až hrubě slídnaté a tlustě deskovitě vrstevnaté (6 - 20 cm), na 

vrstevních plochách s hojnými ohlazy. Pukliny jsou otevřené, často vyplněné druhotným 

kalcitem nebo i jílem se střípky břidlic. Často se vyskytují polohy, průměrné mocnosti 6 – 20 

cm, pevných jemnozrnných křemenců, deskovitě odlučných, úlomkovitě až kusovitě 

rozpadavých podle ploch kolmých k vrstevnatosti, vrstevní plochy jsou nerovné a často 

vyhojeny kalcitem. Břidlice bývá na styku s křemenci deformována a rozdrcena na střípky 

s jílovitou výplní do vzdálenosti až 3 cm. Podle stupně tektonického narušení zde převládá 

středně až značně rozpukaná hornina. Monotónní vývoj letenského souvrství je proti 

zvětrávání méně odolný, mocnost zvětralinového horizontu dosahuje 3 – 5 m. 

 
Obr. 1 – Situace tunelu Brusnice 
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Pokryvné útvary tvoří antropogenní navážky a deluviální a eolické sedimenty. Strukturní 

charakter navážek a tím i jejich přetvárné vlastnosti se zde značně mění v horizontálním i 

vertikálním směru. Jejich konzistence je tuhá až pevná. Těžitelnost dle ČSN 73 3050 (Zemní 

práce) tř. 2 - 3. Podle ČSN 73 1001 tř. Y. I mocnost je značně proměnlivá, ve vrtech zastižená od 

1,30 do 7,00 m, se může lokálně měnit, v místech fortifikace až 8 – 10 m. 

Eolické sedimenty – EO (pleistocén) - spraše a sprašové hlíny kryjí deluviální resp. terasové 

sedimenty a jsou zde vyvinuty jako světle hnědé, jemnozrnné siltové zeminy, zpravidla vápnité, 

dle ČSN 73 1001 F6/CL, CI - jíl nízkou plasticitou až střední plasticitou, převážně s pevnou 

konzistencí, dle ČSN 73 3050 tř. 3. Spraše mají řadu nevýhod, z nichž nejnepříznivější je jejich 

pórovitost a kyprost a tím i značná stlačitelnost. Ve styku s vodou snadno rozbřídají. Mocnost 

v zájmovém. území kolísá mezi 0,8 - 9,3 m.  

Deluviální sedimenty – DE - pleistocén - se vyskytují v celém úseku trasy. Jsou produktem 

zvětrávání hornin skalního podloží. Vznikaly převážně soliflukcí, tj. plíživými pohyby částečně 

roztáté věčně zmrzlé půdy v ledových dobách a zčásti též přeplavením mateční horniny. Mají 

charakter písčitých jílů a jílů s nízkou až střední plasticitou, převážně pevné konzistence. Zatřídění 

dle ČSN: 73 3050 tř. 3, podle 73 1001 F3/MS a F6/CL,CI. Max. mocnost je 9 m. 

 

Konstrukční řešení tunelu 

Ražba tunelu probíhá novou rakouskou tunelovací metodou (NRTM) s použitím 

trhacích prací v pevných horninách a se strojním rozpojováním ve zvětralých horninách a 

zeminách. V převážné části tunelu bylo realizováno horizontální členění výrubu, ve složitých 

podmínkách s minimálním nebo žádným skalním nadložím je realizováno vertikální členění 

výrubu. Délka záběru je 0,8 až 1,75 m, tloušťka ostění 300 – 500mm, vše v závislosti na 

zastižené technologické třídě NRTM (3-5b dle klasifikace QTS). 

 

Tryskové injektáže  

 Z důvodu zajištění požadované stability západní stěny jámy Prašný most, barokního 

opevnění hl. města Prahy (Bastion XIII) a čeleb ražených tunelů byly v předstihu provedeny 

tryskové injektáže (TI) zeminového prostředí. Dle zkušeností zhotovitele s realizací TI 

v podobných podmínkách byly navrženy sloupy φ 1200 mm v úseku mezi pažením stavební 

jámy a 900 mm pod barokním opevněním. 
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Obr. č. 2 – Půdorys tryskových injektáží 

 

Délka jednotlivých sloupů byla navržena proměnná v závislosti na geometrických 

podmínkách (poloha pažení, bastionu, ražených tunelů, geologických podmínek). Vrty mezi 

pažením a bastionem byly navrženy jako svislé o osové vzdálenosti 1200 mm s délkou sloupů 

7,2 m. Sloupy pod bastion byly navrženy jako šikmé, délek 4,3 – 12,0 m. Nad STT byla s 

ohledem na horší geotechnické podmínky (nulové skalní nadloží nad tunelem) navržena osová 

vzdálenost sloupů 0,9 m (na sraz), v ostatních úsecích 2,5 m. Smyslem sloupů TI nad JTT 

bylo pouze zajištění stability konstrukce barokního opevnění, které není v dobrém technické 

stavu (technická památka, přísně sledovaná zástupci Národního památkového ústavu, komisí 

UNSECO, apod.) 

V obou případech byly TI navrženy tak, aby vzniklý geokompozit splňoval požadavek 

na charakteristickou válcovou pevností sloupů v prostém tlaku po 28 dnech 4-6 MPa. Bližší 

technické řešení je patrné z obrázku č. 2. 

Po provedení tryskových injektáží byla ověřena jejich kvalita pomocí presiometrických 

zkoušek. Byly zjištěny následující, vyhovující hodnoty přetvárných presiometrických modulů: 

- střední části sloupů TI  600 – 2200 MPa 

- okrajové části sloupů TI  20 – 140 MPa 

- zemina mezi sloupy TI  2 – 20 MPa 
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Při ražbě kalot opěrových tunelů STT byly jednotlivé sloupy TI zastiženy a velmi 

pozitivně zvyšovaly stabilitu čelby převážně tvořené deluviálními sedimenty. Rozpojování 

sloupů probíhalo bez zvláštních komplikací, mezi sloupy byla kvalita zeminy podobná jako 

v úsecích mimo TI.  

Maximální dosažená deformace Bastionu po vyražení opěrových tunelů STT je 10 mm, 

k 01.2011 nebyly zaznamenány žádné významné poruchy. 

 
Ochranné deštníky 

Výška skalního nadloží se u STT pohybuje od 0-18 m. Z velké části jsou tunely vedeny 

pod komunikacemi, parkem, veřejně přístupnými plochami s mnoha inženýrskými sítěmi 

včetně provozovaných plynovodů. Z bezpečnostních důvodů je ražba navržena pod ochranou 

deštníků ze samozavrtávacích svorníků IBO R 51L,  IBO 32L, Spinmax 32 a mikropilotových 

deštníků Ø 114/10 mm.  

Deštníky jsou navrženy o délkách 6 až 12m a jsou realizovány v každém 4. až 5. záběru 

délky 1,0 až 1,25 m. Minimální překryv po sobě jdoucích deštníků je 4-6m. Osová vzdálenost 

vrtů pro jednotlivé svorníky v návrtné rovině je 300 – 350 mm. Únosnosti svorníků  jsou 

následující: 

Označení svorníků  V tahu na mezi kluzu  V tahu na mezi únosnosti 

IBO R 32 L   160 kN   210 kN 

IBO R 51 L   450 kN   550 kN 

Spinmax 32   210 kN   336 kN 

Při vrtání všech ochranných deštníků je navrženo použití vodního výplachu, v případech 

předpokládaného zastižení pokryvných útvarů se vzduchovým výplachem s odprašovacím 

zařízením. 

Výška skalního nadloží (dostatečné kvality) je jeden ze základních parametrů určujících 

bezpečnost ražeb z pohledu možnosti vzniku nadvýlomu, který by mohl dosáhnout povrch 

terénu a ohrozit tak bezpečnost osob na povrchu. Z tohoto důvodu je při realizaci tunelu 

Brusnice vrtání ochranných deštníků věnována zvýšená pozornost. Po celou dobu jejich 

realizace je vždy přítomen pověřený pracovník zhotovitele, který zaznamenává do protokolu 

o vrtání čas vrtání, výplach, přítok podzemní vody a další parametry.  

Po dokončení realizace ochranného deštníku je provedeno na základě vyplněného protokolu 

vyhodnocení vrtání s tím, že rozhodující pro umožnění dalšího postupu ražeb je nepřekročení 

těchto kriterií : 
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a. dlouhodobý, ustálený přítok podzemní vody po realizaci vrtu (odtoku technologické 

vody) nesmí přesáhnout 0,25 l/s 

b. výplach při vrtání nebude obsahovat terasové sedimenty 

c. dlouhodobý, ustálený přítok podzemní vody z vrtu nesmí obsahovat terasové 

sedimenty. 

Poznámka: Tato kriteria platí pro úsek, kde se v dosahu ochranného deštníku nepředpokládá 

výskyt pokryvných útvarů. 

V případě, že výše uvedená kriteria nejsou překročena je možné automaticky pokračovat 

v dalším ražení. V opačném případě je možné pokračovat pouze 3 následné záběry, další 

ražba je možná až na základě rozhodnutí závodního.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č.3 – ochranný deštník ze svorníků IBO 32L 
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Pro zajištění stability nevystrojného výrubu v blízkosti provizorních stěn svisle 

členěné kaloty horizontálního členění a opěrových tunelů členění vertikálního jsou navrženy 

laminátové svorníky Spinmax 32 mm délky 6m realizované v každém 3. záběru. Svorníky 

jsou samozavrtávací což zkracuje dobu potřebnou k realizaci. V pevnějších horninách však 

tuto výhodu nelze zcela využít, protože při instalaci dochází k jejich poškození ukroucením. 

Je nezbytné provést předvrt (např. na 2/3 délky svorníku) a teprve pro zbývající část použít 

ztracenou korunku. Stejně tak je v těchto případech komplikované udržení projektovaného 

směru svorníku což bylo možné prověřit při následné ražbě dalšího dílčího výrubu.  

Všechny svorníky jsou z časových důvodů injektovány materiálem Ekoment RT, který 

umožňuje okamžitou realizaci dalšího záběru ihned po dokončení injektáže ochranného 

deštníku. 

 

Jehlování 

V nutných případech jsou ochranné deštníky doplňovány jehlováním. Do vrtů o průměru 

do 46 mm se na sucho osadí ocelové tyče Roxor průměru 25 mm délky 4,0 m. Vzdálenost v 

příčném směru je 300 mm. Jehly jsou instalovány v každém min. 3.záběru a max. v každém 

záběru. Místo vrtů je možné v pokryvných útvarech použít zatlačování s vibrováním.  

O rozsahu jehlování rozhoduje směnový stavbyvedoucí na základě doporučení geologa. 

 

Závěr 

Výše popsaná doplňující opatření ve formě tryskových injektáží a ochranných deštníků 

pomáhají zajistit požadovanou bezpečnost při realizaci, mimořádné události v 07.2010 však 

zabránit nedokázala. Realizace deštníku obvykle nepřekračuje 6 – 8 hodin a doposud nedošlo 

ke vzniku nadvýlomu, který by zasahoval za vnější obrys vrtů ochranných deštníků a to ani 

v pokryvných útvarech. Nejkomplikovanější část realizace tunelu je však ještě před námi. 
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PROBLEMATIKA ZAJIŠTĚNÍ SVAHŮ STAVEBNÍ JÁMY VOTICKÉHO 

TUNELU V PROSTŘEDÍ GRANITOIDŮ 

Summary: 

“Votický Tunnel” is situated on the Votice  -Benešov u Prahy railway section. The tunnel 

overburden reaches 9 m maximum and therefore mining method was not applicable. In the 

case of using permanent open cut with the depth up to 20 m and length of 590 m,  the volume 

of the earth works would be considerably increased, there would be negative impacts on 

landscape and on the cost of maintenance; therefore cut & cover tunnel option has been used. 

The construction has been since the start of works affected by geotechnical problems, 

resulting in change of construction pit support. 

 

 

1. Základní informace o tunelu 

Nově prováděný dvoukolejný železniční tunel Votický  leží na 4. železničního koridoru, 

který tvoří severojižní železniční propojení od státní hranice ČR/SRN přes Děčín – Prahu – 

České Budějovice až k hranicím s Rakouskem. Spolu s dalšími 4 tunely na 18,5 km dlouhém 

modernizovaném úseku Votice – Benešov u Prahy umožňuje železnici překonat terénní 

nerovnosti Jihočeské vysočiny a napřímením původní trati dosáhnout traťové rychlosti až 

160 km/h. Tunel je vzhledem k nedostatečné výšce nadloží do max. 9 m prováděn v otevřené 

stavební jámě, jejíž hloubka dosahuje bezmála 20 m. Kvalita horniny v počvě tunelu 

umožňuje použít konstrukci na patkách bez nutnosti provádění spodní klenby. Betonáž ostění 

probíhá do posuvného bednění délky 10 m. Za zmínku stojí i způsob rozpírání klenby ostění o 
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boky stavební jámy, který kromě snížení objemu zemních prací umožňuje oproti standardně 

prováděným hloubeným tunelům i úsporu výztuže a snížení tloušťky ostění. Stavební jáma je 

z větší části hloubena v prostředí tektonicky porušeného, ale jinak velmi pevného granitu. Do 

větších hloubek zasahuje zóna zvětrání ve střední části tunelu a v oblasti výjezdového portálu. 

Skutečně zastižené geotechnické podmínky zkomplikovaly během výstavby situaci při 

hloubení stavební jámy a vedly ke změně způsobu zajištění stability svahů. 

 

 

2. Geotechnické podmínky – předpoklady a skutečnost 

Tunely na traťovém úseku Votice – Benešov u Prahy procházejí geomorfologickou 

soustavou označovanou jako Jihočeská vysočina. Území se nachází na jihovýchodním okraji 

středočeského plutonu v blízkosti výběžku moldanubika a je tvořeno zejména paleozoickými 

hlubinnými a žilnými vyvřelinami. Horniny jsou velmi variabilní a jsou charakteristické svou 

značnou petrografickou pestrostí. Převažujícími horninovými typy jsou drobnozrnné žilné 

granity a aplity a v části území porfyrické, středně zrnité, amfibol-biotitické žuly typu Čertova 

břemene a porfyrické, středně zrnité biotitické žuly s amfibolitem sedlčanského typu. 

Avizované geotechnické podmínky v místě Votického tunelu byly v porovnání s ostatními 

tunely na trase velmi příznivé. Kromě zóny hlubšího dosahu zvětrání uprostřed tunelu a 

v oblasti výjezdového portálu měl tunel procházet navětralými granity se systémem 

subvertikálních, resp. subhorizontálních puklin. Geotechnický průzkum byl prováděn pomocí 

jádrových vrtů doplněných geofyzikálním průzkumem. Protože se těmito metodami jen 

obtížně stanovuje sklon a orientace puklin, bylo předpokládáno typické ortogonální rozpukání 

charakteristické pro daný typ horniny. Po zahájení prací na hloubení stavební jámy se 

ukázalo, že se v některých údajích skutečně zastižené geotechnické podmínky odchylují od 

prognózy uvedené v  zadávací dokumentaci. Horniny jsou nepravidelně a všesměrně 

rozpukané. Směr a sklon jednotlivých diskontinuit se v masívu poměrně výrazně mění, což je 

zřejmě způsobeno horninotvornými procesy souvisejícími s průnikem magmatu žulového 

plutonu podél komplexu moldanubika. Hornina je v prostoru hloubené jámy postižena 

různým stupněm zvětrání od zcela zvětralé horniny charakteru stmeleného písku až po vysoce 

pevnou téměř zdravou horninu. Kvalitní pevná hornina vystupuje v trase tunelu ve dvou 

skalních elevacích v tunelovém metru TM 0-150 a TM 300-450. V ostatních částech trasy 

zasahuje zvětrání do značné hloubky, což má za následek výskyt horniny o nízké až velmi 

nízké pevnosti. Výjezd z tunelu v TM 460-590 je celý tvořen eluviálními granitickými 
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zvětralinami. S postupujícím odtěžováním horniny směrem do hloubky dochází i 

v porušených úsecích k postupnému obnažování pevné navětralé až zdravé horniny. Na 

několika místech se ve stěnách stavební jámy objevují tělesa žilných aplitických žul, která 

jsou mnohdy provázena poměrně silnými přítoky vody. Zdrojem zvodnění je svažité území 

západně nad stavební jámou, které bylo v minulosti přeměněno na pole a je protkáno 

systémem drenáží, které stavební jáma přerušuje. Oproti prognózovanému stavu dosahuje 

rozsah zvětrání ve střední části tunelu a v oblasti výjezdového portálu do větších hloubek. 

Systém rozpukání granitoidů není subvertikální, resp. subhorizontální, jak bylo očekáváno, a 

sklon diskontinuit místy klesá až k 50°.  

 

 

3. Způsob zajištění svahů dle zadávací dokumentace 

Při návrhu technického řešení se vycházelo z prognózy geotechnických poměrů v trase 

tunelu a sklonu puklin, který se měl jen nepatrně odchylovat od svislé, resp. vodorovné. 

Subhorizontální druhý systém puklin pak měl zajistit dostatečnou stabilitu větších či menších 

bloků horniny, jejichž velikost by závisela na hustotě rozpukání. Předpokládaný systém 

porušení bylo možné přirovnat k principu kyklopského zdiva. Vzhledem k očekávaným 

geotechnickým parametrům horninového masivu byly dočasné svahy stavební jámy navrženy 

ve sklonu 5:1 a v horních, zvětráním více postižených partiích 3:1. Poslední etáž stavební 

jámy výšky 4,5 m byla navržena se svislými boky, aby o ni bylo možné rozepřít tunelové 

ostění. Pouze první etáž stavební jámy, situovaná do vrstev pokryvu, je navržena ve sklonu 

1:1. Proti uvolňování drobnějších úlomků horniny byla navržena plastová síť, která se 

osvědčila na již realizovaných tunelech např. v úseku Zábřeh na Moravě – Krasíkov. Na 

svislou stěnu poslední etáže byl navržen stabilizační a vyrovnávací nástřik betonu. 

 

 

4. Negativní faktory z hlediska stability skalních svahů jámy 

Hlavním faktorem ovlivňujícím stabilitu skalních stěn stavební jámy se ukázala 

orientace zastižených  ploch nespojitosti. Díky malé vzdálenosti od kontaktu 

s moldanubickými horninami je granit až nezvykle usměrněný a jeho vnitřní uspořádání 

limitují 3–4 systémy ploch nespojitosti. Spádnice nejčetnějších ploch svírají se spádnicí svahu 

stavební jámy úhel < 45° a sklon se pohybuje v rozmezí 65–80°. Někdy lze dokonce označit 

dominantní systémy jako subparalelní se směrem stavební jámy. Tato nepříznivá a 
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nepředpokládaná orientace převládajících ploch nespojitosti způsobovala v průběhu hloubení 

stavební jámy vznik nestabilních širokých a plochých klínů, které měly zejména na západním 

svahu jámy výraznou predispozici k vyjíždění. Hloubka klínu směrem do masivu ve většině 

případů nepřesáhla 1 m. Zatímco na západním svahu stavební jámy vrstvy vyjížděly, na 

východním svahu zapadání vrstev způsobovalo zátrhy a převisy, které bylo nutné následně 

odstranit. V horních partiích stavební jámy bylo možné horninu rozrušovat mechanicky a 

zhotoviteli se s menšími problémy dařilo držet tvar jámy v projektovaných mezích. Po 

sestupu do nižších poloh již nebylo možné horninu tímto způsobem rozpojit a přišly na řadu 

trhací práce. Odtěžování probíhalo po etážích hloubky 4 m a po odstřelu došlo nejen 

k porušení horniny v bezprostřední blízkosti, ale i k otevření predisponovaných puklin 

v horních partiích jámy a vypadávání bloků horniny. Výsledkem bylo kromě zvýšení objemu 

zemních prací i bezprostřední ohrožení lidí a techniky pohybující se ve stavební jámě.  

Nebezpečná situace vedla v dubnu 2010 v místě skalních elevací až k zastavení prací na 

hloubení stavební jámy.  

 

 

5. Variantní řešení zajištění stability svahů 

Pro nový návrh technického řešení bylo nejprve nutní získat představu o mechanizmu 

porušení svahů. Nutným podkladem byla strukturní analýza horninového masivu, kterou na 

základě desítek měření na obnažených plochách horniny vypracoval geolog projektanta 

Ing. Činka. Pomocí geokompasu zaznamenal sklony a směry dominantních ploch nespojitosti 

a pomocí speciálního programu vytvořil model porušení horniny, a to včetně hloubky, tvaru a 

hmotnosti nestabilních bloků horniny. Vypočtené údaje potvrdily zkušenosti získané při 

dosavadní výstavbě a zvýšily tak věrohodnost sestaveného modelu. Vzhledem k mechanizmu 

porušení bylo nutno problematiku rozdělit do dvou oblastí: 

• Stabilizace přípovrchových vrstev horniny, zamezení jejich rozpadu a zajištění 

bezpečností práce při všech úrovních hloubení jámy. 

• Zajištění stability svahu na hlubokých smykových plochách při úplném vyhloubení jámy. 

Naměřené hodnoty ukázaly, že masiv je rozpukán v mnoha rovinách a směrech.. Sklon 

převážné většiny ploch nespojitosti se pohyboval v intervalu 65–80°. Nebylo však možné 

vyloučit ani ojedinělý výskyt ploch o sklonu až do 50°.  

Dosažení požadovaného stupně stability svahů a odpovídající bezpečnosti práce bylo možné 

dosáhnout dvěma způsoby: 
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• změnou sklonu svahů stavební jámy; 

• změnou zajištění stávajícího tvaru jámy. 

První varianta vycházela z přesvahování stavební jámy do sklonu 50°. I tomto případě 

však zůstaly svahy poslední etáže stavební jámy svislé, neboť provedení tunelu klasickým 

způsobem bez rozepření by znamenalo rozšíření stavební jámy o další cca 3 m a zesílení 

ostění tunelu. Proti rozpadu přípovrchové vrstvy horninového masivu byly svahy 

stabilizovány krátkými tyčovými kotvami délky 3 m. Zásadní nevýhodou této varianty bylo 

kromě ceny i enormní navýšení výkopů, zpětných zásypů a prodloužení doby výstavby. 

Druhá varianta ponechávala původní tvar stavení jámy podle zadávací dokumentace a 

zvýšení stupně stability dosahovala prodloužením kotev na 6 m až 10 m.  Oproti původnímu 

návrhu, kdy byly tyče zality v celé délce do cementové zálivky a hlavy kotev pouze dotaženy 

do kontaktu s horninovým masivem, byl nyní ponechán poslední 1 m kotvy volný a hlavy 

kotev byly aktivovány silou 50 kN. Cílem tohoto opatření bylo zvýšení tření na puklinách 

v povrchové vrstvě horniny. Délka volného konce bez zálivky byla stanovena na základě 

zkušeností z provádění potvrzených výsledky strukturní analýzy. Plošnou stabilizaci 

povrchové vrstvy horninového masivu zajišťovaly vysokopevnostní sítě, schopné zachytit i 

větší bloky horniny. Jako kritický se z hlediska zajištění stability skalního svahu ukázal sklon 

diskontinuit 50°. Pod touto hodnotou již nebylo možné zajistit stabilitu nestabilního klínu 

pomocí tyčových kotev délky 6 m a stabilitní výpočty již vyžadovaly použití předpínaných 

kotev délky min. 10 m s kořenem délky 4 m. Praxe ukázala, že významnou roli hraje i čas od 

vytěžení do zakotvení příslušné části jámy. Proto došlo k nahrazení cementové zálivky směsí 

EKOMENT RT, která umožňuje výrazné zkrácení času pro aktivaci kotev.  

Na základě technicko ekonomického posouzení variant byla pro další sledování vybrána 

druhá varianta. Vzhledem k tomu, že se jednalo o změnu ve velkém úseku stavební jámy, 

požadoval zástupce investora nejprve ověření navrženého řešení in situ na pokusném úseku 

jámy v délce 30 m.  

 

 

6. Pokusný úsek stavební jámy a dopracování realizační dokumentace 

Pokusný úsek byl vybrán kompetentními zástupci všech stran zúčastněných při výstavbě 

jako charakteristický pro geotechnické podmínky očekávané v dalších úsecích stavební jámy. 

Pro kotvení skalních svahů byly navrženy celozávitové kotevní tyče o průměru 32 mm a 

délky 6 m. To umožnilo dotažení hlavy kotvy momentovým klíčem i po případném vypadnutí 
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části horniny pod hlavou kotvy. Kotvením  v ortogonálním rastru 2,5 m x 2,5 m se 

šachovnicovým uspořádáním bylo dosaženo maximální vzájemná vzdálenosti kotev 1,25 m. 

Zálivka směsí EKOMENT RT byla použita u všech kotev v nově vytěžených etážích 

pokusného úseku a na vytipovaných kotvách byl změřen náběh síly soudržnosti v čase. 

Kromě pramencových kotev byly vyzkoušeny i předpínané tyčové kotvy, které se v daném 

prostředí a směru vrtání ukázaly jako vhodnější. Plošnou stabilizaci zajišťovaly jednak HEA 

panely, jednak panely PANROPE CLIP-S. Velmi diskutovaným tématem byl vliv trhacích 

prací na porušení horninového masivu a přesnost dodržení projektovaného tvaru stavební 

jámy. Zpočátku prováděné trhací práce vedly k silnému rozpukání svahů stavební jámy a  

podpořily rozpad po přirozených, tektonicky podmíněných plochách odlučnosti. V průběhu 

času zhotovitel upravoval vrtná schémata a časování roznětu tak, aby se tyto účinky 

minimalizovaly. V souvislosti s omezením vlivu seismických účinků a zejména minimalizací 

nadvýrubů byla nasazena skalní fréza Vermeer T1255 s motorem Caterpillar o výkonu 447 

kW. Vzhledem k pevnosti a abrazivitě granitoidů ji však bylo možné použít pouze ve vyšších 

partiích stavební jámy. V pokusném úseku stavební jámy byly vyzkoušeny všechny prvky 

zajištění stability skalních svahů a vyhodnocena jejich účinnost. 

 

 

7. Závěr 

Při návrhu rozsahu geotechnického průzkumu v obdobných podmínkách by měly být, 

kromě standardně používaných metod vrtného průzkumu a geofyzikálních měření, použity i 

metody umožňující měření sklonu a orientace diskontinuit, i když jejich stanovení je 

diskutabilní. Součástí průzkumu by pak měla být i strukturní analýza horninového masivu. 

Otázkou však zůstává, do jaké míry by bodové informace dokázaly poskytnout obraz o 

strukturní skladbě zájmového území a předpokládaném systému porušení skalních svahů při 

realizaci. I na ploše obnažených svahů stavební jámy bylo v daném prostředí takovou 

informaci problematické získat a až negativní zkušenosti z počátku realizace ukázaly danou 

problematiku v celé šíři.  

V případě ražených tunelů umožňuje předpokládanou šíři očekávaných geotechnických 

podmínek technicky i ekonomicky pokrýt návrh technologických tříd výrubu. Nejistotou pak 

zůstává „pouze“ jejich procentuální zastoupení v trase tunelu. V souvislosti s hloubením 

stavební jámy o teoretickém objemu 148 000 m3, délky 590 m a hloubky téměř 20 m se nabízí 

otázka, zda by tento princip nebylo vhodné aplikovat i v případě hloubeného tunelu. Investor i 
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zhotovitel by tak měli předem jasně definované technologické postupy, cenu i čas za 

provedení definovaných typů zajištění stability stavební jámy. Přerušení prací v průběhu 

výstavby, nutnost zásadní změny realizační dokumentace,  projednání a odsouhlasení změn 

během výstavby vedlo ke zdržení stavby v řádu měsíců a vzniku stresové situace, ve které by 

podobně složité úlohy neměly být plněny, neboť mohou vést ke vzniku chyb s dalekosáhlými, 

nejen ekonomickými následky. 

Vzniklou situaci bylo možné řešit jen díky vstřícnému postoji všech účastníků výstavby. 

Zásadní význam měl návrh investora na provedení pokusného úseku, kde bylo navržené 

technické řešení vyzkoušeno ještě před přepracováním celé realizační dokumentace. V rámci 

pokusného úseku bylo možné provést i další zkoušky a měření, která poskytla potřebné 

podklady pro optimální návrh realizační dokumentace stavební jámy.  

V současné době probíhá výstavba proudovou metodou od výjezdového směrem 

k vjezdovému portálu. Za pracemi na odtěžování stavební jámy se připravují podkladní 

betony pod patky, betonáž patek, montáž samonosné výztuže a vlastní betonáž ostění. do 

konce roku 2010 bylo vybetonováno 120 m tunelu. Investorem stavby je SŽDC Stavební 

správa Praha. Tunel staví firma HOCHTIEF CZ na základě realizační dokumentace 

zpracované firmou IKP Consulting Engineers. 
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NOVÉ ZKUŠENOSTI SE ZPEVŇOVÁNÍM HORSKÉHO MASIVU  
U SUBTERRA, A.S 

 
 

Na stavbách, které realizuje naše firma se neustále setkáváme s nutností stabilizace horského 

masivu. Je to dáno jednak tím, že geologické prostředí bývá v Česku dost často problematické 

a rozhodně velmi proměnlivé a jednak tím, že stále častěji se podzemní stavby dostávají do 

bezprostřední blízkosti k povrchovým objektům a mohou je negativně ovlivnit. V obou 

případech je řešením přistoupit k nějaké formě zajištění stability masivu – ať už kotvením, 

injektážemi nebo k netradičním metodám. Ve svém článku bych rád presentoval dva 

konkrétní případy a uvedl také jednu perspektivní, dosud u nás nevyzkoušenou metodu. 

 

Tunel Dobrovského – Brno 

Stavba tunelu Dobrovského v Brně je odborné veřejnosti dostatečně známa. 

Specifickým problémem tunelu Dobrovského je geologické prostředí, které je z velké části 

tvořeno neogenními jíly (brněnské tégly), což jsou v daném místě jemnozrnné zeminy 

s vysokou plasticitou o tuhé až pevné konzistenci, v prostorách tunelu překonsolidované. 

Hlavním zdrojem obav je u tohoto typu zemin jejich tendence k dlouhodobým pohybům, 

deformacím. Proto je asi předčasné podávat nyní, kdy výstavba tunelu není ani dokončena, 

jakékoliv závěry k ražbám v tomto prostředí (byť dosavadní vývoj je minimálně uspokojivý). 

Chceme však zdůraznit velmi dobrou spolupráci s Radou monitoringu vedenou prof. 

Aldorfem a doc. Horákem. Všechny doporučené opatření byly flexibilně diskutovány na 

RAMO, posléze případně dále měněny, upravovány nebo naopak vypouštěny. Není možné si 

představit úspěšné dokončení tak náročného projektu bez existence takovéto rady, obsazené 

špičkovými odborníky a zástupci všech stran výstavby. Takto bylo možné zvládnout i některé 

kritické okamžiky výstavby, kdy se některé sledované veličiny ke svým limitním hodnotám. 

Na základě výše zmíněných odborných diskusí došlo před zahájením ražeb k určitým 

obměnám projektu a k řadě doprovodných opatření: 

- mírná úprava tvaru výrubu 
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- vyztužení priméru výztužnými prvky HEBREX a BRETEX 

- zkrácení délek rozfárání dílčích čeleb 

- rozšíření clonících stěn na povrchu 

- kompenzační injektáže u zvlášť ohrožených budov 

- náhrada stávajících ostění štol 

- mikropilotové deštníky 

 

Všechny uvedené opatření měly charakter preventivní. Nicméně šlo ve všech případech o 

výrazné posílení bezpečnosti a to u staveb tohoto typu bývá samozřejmě to hlavní. 

 

Výjimečné geologické poměry tunelu se samozřejmě podepsaly také na unikátním 

způsobu ražení. Jednalo se o observační metodu s horizontálně i vertikálně členěným 

výrubem. Celkem se jednalo v každé tunelové rouře o šest dílčích výrubů. V každém dílčím 

výrubu byl postup omezen na jeden metr s nutností okamžitého uzavření profilu. To se 

pochopitelně výrazně projevilo na dosahovaných měsíčních postupech, které se pohybovaly 

okolo 50 m. 

Jak bylo již zmíněno dříve, velkou roli v průběhu ražeb sehrála spolupráce zhotovitele 

s radou monitoringu a průběžná reakce na výsledky měření. Důležité bylo, že prováděný 

monitoring byl komplexní a v jednom centru tak bylo možno získat veškeré potřebné údaje. 

Takto vznikl požadavek na některé zvláštní opatření při ražbě s cílem eliminovat maximálně 

negativní důsledky ražby na povrch.  

Jednalo se na příklad o kompenzační injektáž vybraných objektů. Celkem šlo o 26 

objektů, což je i z evropského pohledu výjimečné. Vytipování těchto objektů vyplynulo ze 

sledování dlouhodobých deformací po provedení průzkumných štol. Objekty byly ke 

kompenzačním injektážím připraveny (injektážní šachty, clony z TI, atp.) již v předstihu před 

vlastní ražbou a tak, jak byly sledovány výsledky skutečných deformací, byla pak prováděna 

vlastní kompenzační injektáž pomocí jílocementové suspenze. V některých případech byly 

tyto injektáže opakovány až 20 x. Nicméně jejich účinek byl nezpochybnitelný a přispěl 

k dosavadním uspokojivým výsledkům na povrchu. 

Dalším opatřením, o kterém stojí za to se zmínit byly mikropilotové deštníky.  Ty byly 

použity jednak k zajištění všech portálů, dále byly využívány v podstatné míře i v průběhu 

vlastní ražby kaloty. Jeden vějíř byl tvořen 19 ks mikropilot o délce 17 m. Vějíře byly 

zhotovovány v krocích po 8 m. Celkově se dá říci, že mikropilotové deštníky potvrdily svoji 
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účinnost a například v příportalové části a v prostoru nafárání zvodnělých nesoudržných 

sedimentů se dobře doplňovaly s chemickou injektáží.      

Všechna uvedená opatření se příznivě podílela na úspěšném postupu razících prací, 

takže  mohlo dojít  25. března 2010  k slavnostní prorážce obou tunelových rour.    

 

 

Tunely na trati Votice Benešov u Prahy 

Na podzim loňského roku zahájila Subterra, a.s. razící práce na další významné 

tunelářské stavbě v České republice. Jedná se o komplex čtyř železničních tunelů, které 

vzniknou po modernizaci trati v úseku Votice – Benešov u Prahy. Zatímco vlastní 

modernizaci traťového úseku provádí Subterra, a.s. – divize 3 jako člen sdružení zhotovitelů, 

razící práce všech čtyř tunelů provádí divize 1 jako vnitropodnikovou dodávku.  

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O STAVBĚ 

Název stavby Modernizace trati Votice - Benešov u Prahy 

Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Generální projektant SUDOP Praha a.s. 

Zhotovitel 

 

 

  

"Sdružení VoBen" 

EUROVIA CS, a.s. - vedoucí účastník sdružení 

Subterra a.s. - účastník sdružení 

Viamont DSP, a.s. - účastník sdružení 

Termín zahájení 08/2009 

Termín ukončení 12/2013 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE O TUNELECH 

Celková délka dvojkolejných tunelů 2,690 km  

Celkem bude vyraženo  1,716 km  

Celkem bude vyhloubeno  0,974 km  

Kubatura zemních prací  2,310.618 m3  
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Technické informace jednotlivých tunelů 

tunel   délka(z toho raženo)  stoupání  

Olbramovický 480 (360)    10,5 promile 

Zahradnický  1044 (936)   9,00 promile 

Tomice  323 (216)   10,00 promile 

Tomice II  252 (204)   10,00 promile 

 

 

Geologické poměry 

Území se nachází ve východní části středočeského plutonu a je budováno paleozoickými 

hlubinnými vulkanickými horninami. Z petrografického hlediska je horninový masiv 

monotónní. Dominantně převažujícím horninovým typem je porfyrická středně zrnitá 

biotitická žula s amfibolem (sedlčanský typ). V žulových horninách se sporadicky vyskytují 

žíly pegmatitů a žilných žul až granodioritů. Horniny jsou generelně málo zvětralé. 

Rozpukání hornin je poněkud proměnlivé, převažuje střední až velká hustota diskontinuit 

(D3– D4), místy byla zjištěna malá hustota diskontinuit (D2). V povrchových zvětralých 

zónách a v okolí tektonických linií jsou horniny zpravidla silně rozpukané až podrcené s 

velmi velkou až extrémně velkou hustotou diskontinuit (D5 – D6). Všechny pukliny jsou 

většinou zpravidla průběžné a sevřené, se zvlněným a místy až rovinným drsným povrchem, 

pouze některé jsou částečně průběžné. 

Z hydrogeologického hlediska jsou granitické horniny jako celek poměrně málo 

propustné a disponují jen omezenou puklinovou propustností. Puklinový systém vznikl zčásti 

pozdějším tektonickým postižením hornin a zčásti tepelnou kontrakcí během tuhnutí magmatu 

pod povrchem (vznik tří systémů puklin, které jsou na sebe přibližně kolmé). Velikost 

propustnosti s hloubkou většinou klesá, největší je v pásmu povrchového rozpojení hornin. 

Jílovitopísčité zplodiny rozkladu grafitických hornin společně s jejich elasticitou způsobují 

postupný pokles propustnosti veškerých ploch nehomogenity s hloubkou. V prostoru s větším 

nahromaděním pro vodu propustných hornin vzniká souvislá zvodeň v těchto horninách. V 

některých případech (zejména v oblasti méně tektonicky postižených) nemusí být hladina 

podzemní vody souvislá. Dotace vody do zvodně je zajišťována výhradně infiltrací 

atmosférických srážek v hydrogeologickém povodí, k odvodnění dochází v morfologických 

depresích do místních drobných vodotečí. Podle ČSN EN 206-1 je prostředí s podzemní 

vodou agresivní (XA2, (pH, CO2)) až neagresivní. 
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Technologie výstavby 

Tunely jsou raženy pomocí trhací práce, s odtěžením bezkolejovou mechanizací s aplikací 

pravidel NRTM. 

Primární ostění ze stříkaného betonu C20/25 tloušťky 100, 150, 200 a 250 mm tvoří dále 

ocelové příhradové rámy, výztužné sítě, kotvy ( SN kotvy, případně hydraulicky upínané). Na  

portálech tunelů  použily na zajištění kaloty tunelu mikropilotové deštníky délky 12 m. 

Použití prvků zajištění výrubu je řízeno technologickou třídou výrubu NRTM.  

 

 

Tunel Olbramovický 

V průběhu ražby byly zastiženy horší inženýrsko-geologické poměry, než se 

předpokládalo.   

Kromě kvalitních granitoidních hornin se vyskytovaly také zvětralé a značně tektonicky 

porušené ruly s polohami grafitických břidlic. Docházelo tak často k štěrkovitému rozpadu 

hornin a vypadávání z čelby a přístropí.  

Ražba tak postupovala po kratších záběrech – 1 – 1,5 m. Přístropí se zajišťovalo 

předráženými jehlami v každém kroku. Kromě toho bylo nutno aplikovat v čelbě opěrný 

horninový klín v kombinaci s ochranou vrstvou stříkaného betonu. 

 

 

Tunel Zahradnický 

V tomto tunely byly zastiženy v souladu s IG průzkumem kvalitní biotiticko-

amfibolitické žuly o vysokých pevnostech. Tuto situaci občas narušovaly tektonické poruchy, 

které se projevovaly limonitizovanými plochami nespojitosti s vyššími přítoky vody. Pak 

měly některé horninové bloky tendenci vyjíždět v nezajištěných částech díla. Pro zajištění 

těchto míst se používalo hydraulicky upínaných svorníků. 

 

 

Tunel Tomice I 

Ražba probíhala převážně ve zvětralých rulách s nutností využívat v každém kroku 

předražené jehly – 20 ks na jeden krok postupu. Takto byly eliminovány tendence k vyjíždění 

a vypadávání porušených hornin z čelby a nezajištěného stropu. 
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Tunel Tomice II 

Ražba v relativně kvalitních rulách a granitických horninách. Pouze v portálových 

úsecích bylo nutné využití mikropilotových deštníků. 

 

 

Metoda tzv. Pipe roofingu 

Principem této metody  je zajištění kompaktního deštníku z jednotlivých mikrotunelů 

tak, aby umožnil bezproblémový výlom následného podzemního díla (tunelu, podchodu, atp.).  

Pro vytvoření deštníku se využívá sestavy mikrotunelů o světlosti např. 744 mm 

z ocelových trubek o vnějším průměru 762 mm a to tak, že tyto mikrotunely budou tvořit 

obálku nad tunelem prakticky libovolného tvaru. Takto vznikne ochranná obálka, která 

umožní výlom výše zmíněného podzemního díla. K provádění mikrotunelovacích prací se 

využívá standardních mikrotunelovacích zařízení  ve speciální úpravě pro metodu pipe 

roofingu. Doporučené minimální krytí bývá dáno dvojnásobkem průměru mikrotunelů. 

K provedení mikrotunelovacích prací je zapotřebí stavební jáma nebo prostor o délce a 

šířce adekvátní k rozměrům díla, které budou na konci opatřeny opěrnou stěnou schopnou 

přenést zatížení  min 100 t. Dojezdový prostor nutný k vytažení stroje na opačném konci 

postačí v délce menší. Systém potřebuje dodávku proudu v max. příkonu 150 kVA. Pro 

manipulaci je nutný jeřáb pro max. zdvih 8t.  Ocelové trubky předpokládáme 6 m dlouhé o 

tloušťce stěny 9 mm 

Hotové mikrotunely se po dokončení zaplňují železovým betonem, někdy se doporučuje 

i předepnutí ocelové výztuže. Vzájemně propojené mikrotunely jsou na straně startovací a 

dojezdové jámy podepřeny jejich čelními stěnami a představují  vlastně oboustranně uložené 

nosníky. Pod jejich ochranou pak probíhá vlastní ražba podzemního díla. 

 

Tato metoda se využívá pro případy extrémně náročných projektů, kdy je nutno zamezit i 

velmi malým deformacím na povrchu, na př. pod velkými křižovatkami a jinými dopravními 

konstrukcemi s malým krytím, či v místech výrazně zhoršených geologických podmínek. U 

nás se zatím tato technologie nevyužila nikde, avšak předpokládáme její využití na podchodu 

v Holešovicích v Praze, případně na ražbě tunelu v Lodži (Polsko). O jejím využití se 

uvažovalo i v souvislosti s průchodem závalu na tunelu Jablunkov. 
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Závěr 

Jak je vidět z výše zmíněných ukázek, na podzemních stavbách se v souvislosti se 

zpevňováním masivu setkáváme s problematikou velmi různorodou. Prostředí brněnských jílů 

je mimořádně specifické a úplně jiné problémy přináší zase skalní horniny jako na příklad ty 

granitické v okolí Benešova u Prahy. Situování některých zejména dopravních staveb zase 

může vyvolat nutnost netradičního využití některých známých tunelářských či 

bezvýkopových technologií. Na štěstí je nabídka prostředků na eliminaci nepříznivých 

podmínek,  stejně rozmanitá jako je geologická situace v České kotlině. Jde však o schopnost 

tyto možnosti sledovat a ve správnou chvíli a ve správné situaci i umět využít.    
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Ing. Ondřej Minich 

PROMINECON GROUP a.s., divize 5, Revoluční 25/767, 110 00  Praha 1 

tel.: 221 864 260, fax: 221 864 112, e-mail: minich@prominecon.cz

 

 

PŘÍSTUPOVÁ ŠTOLA PRO RAŽBU STANICE METRA NA 

ČERVENÉM VRCHU 

 
Anotace: 

Autor ve svém příspěvku seznamuje s technickým řešením a provedením objektu přístupové 

štoly pro stanici metra na Červeném Vrchu, která je součástí nově budovaného prodloužení 

trasy A metra v Praze ze stanice Dejvická do stanice Motol. Kromě technického řešení 

samotné štoly a souvisejícího větracího objektu se autor věnuje úskalím vyplývajícím 

z realizace podzemních děl v prostředí městské zástavby. 

Annotation: 

Author introduce technical solution of access tunnel for excavation of Červený Vrch metro 

station, which is part of actually builded prolongation of Prague metro from Dejvická station 

to Motol. Except of technical solution of access tunnel and connected ventilation shaft, author 

accentuate difficulties in realisation of underground structures in neighbourhood of 

residential buildings. 

 

 

Úvod 

V souvislosti s plány rozvoje pražského metra a hromadné dopravy vůbec, bylo 

v minulosti rozpracováno několik variant, které v mnoha fázích rozvíjely základní koncepci 

tří stávajících páteřních tras metra, křižujících se v uzlových bodech, jimiž jsou přestupní 

stanice Florenc, Můstek a Muzeum. Tato koncepce, na rozdíl od konkurenčního prstencového 

systému umožňuje jejich následné rozšiřování a prodlužování. Nynější prodloužení trasy A 

metra v Praze zapadá právě do tohoto rámce a z dosud konečné stanice Dejvická se po 

vybudování etapy V.A1 stane průběžná stanice, za níž budou následovat stanice Červený 

Vrch, Veleslavín, Petřiny a Motol. Ta bude budována tak, aby umožňovala další prodloužení 

směrem k ruzyňskému letišti. 
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Rozhodnutí o prodloužení metra právě ze stanice Dejvická směrem k letišti bylo motivováno 

nejen zvýšením dopravní obslužnosti hustě obydlené městské části Prahy 6, ale kromě jiného 

také vytlačením individuální automobilové dopravy všech dojíždějících ze západní části 

středních Čech, kteří doposud právě v Dejvicích přesedali na metro a přispívali k extrémnímu 

přetížení jedné z tepen této části města, ulice Evropské, která zejména v dopravních špičkách 

ztrácela funkci, kterou má čtyřproudová komunikace vedená intravilánem plnit. Neposledním 

důvodem jistě bylo vytvoření kapacitního spojení mezi centrem města a ruzyňským letištěm, 

které zejména při zamýšlených investičních projektech obdobného charakteru, pomáhá zvýšit 

jeho konkurenceschopnost v regionu střední Evropy. Dokončení tohoto spojení je ovšem 

předmětem až druhé fáze - V.A2 a v současné době tato varianta nemá podporu představitelů 

města. S konečnými soudy bych však počkal do doby po dokončení nynějšího úseku, tedy do 

roku 2014. 

 

 

Koncepce přístupových štol 

Vzhledem k nasazení technologie plnoprofilových razících štítů (TBM) při výstavbě 

obou tubusů nově budované trasy metra, bylo od počátku patrné, že bez v českých 

podmínkách velmi populární Nové rakouské tunelovací metody (NRTM), není možné 

zejména staniční a přechodové objekty realizovat. Kvůli zastavěnosti povrchových území 

v trase, zejména v její východní části nebylo možno navržené stanice provést metodou 

hloubení z povrchu a proto jsou tři ze čtyř budoucích nových stanic raženy tradičním 

hornickým způsobem s cyklickým opakováním jednotlivých pracovních operací.  Lineární 

charakter staničních objektů a fakt, že do nich tubusy metra vstupují v podélném směru, má za 

následek potřebu vybudování přístupových štol, které budou v několika následujících letech 

zajišťovat všechny životně důležité funkce realizace staničních objektů. Mezi ně lze zařadit 

zejména větrání, odvoz vytěžené horniny a dopravu jak veškerého materiálu, tak personálu. 

Z tohoto důvodu je okolí portálových částí těchto přístupových štol zatíženo negativními 

vlivy stavby mnohem více než okolí budoucích stanic. Již jejich umístění bylo pro projektanta 

mnohdy velmi tvrdým oříškem, protože technologie, které si výstavba stanic vyžaduje, ruku 

v ruce s množstvím personálu, nárokuje poměrně značné prostory na povrchu terénu. I proto 

není možné takto vzniklá zařízení staveniště vybavit, na jiných stavbách běžnými 

mezideponiemi, dílenskými halami nebo sklady materiálu. To vše klade velký důraz na 

organizační a logistické schopnosti dodavatele, kromě nutné komunikace směrem k veřejnosti 
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a potřebě obhájit nutná opatření po dobu stavby. V případě trhacích prací, které jsou 

v charakteristických skaleckých křemencích bezpodmínečně nutné, se mnohdy jedná o takřka 

sysifovský úkol. 

Přístupové štoly mají v rámci etapy V.A1 jednotný hrubý profil 38 m2. Primární ostění 

je tvořeno kombinací ocelové výztuže a stříkaného betonu a dle zásad NRTM se předpokládá 

spolupůsobení horninového prostředí, které je zajištěno včasným zabudováním popsaného 

vystrojení a také působením radiálních horninových kotev. V případech, kdy projekt 

předpokládá využití přístupových štol pro zajištění funkcí budoucích stanic nebo traťových 

objektů, jsou tyto následně opatřeny mezilehlou fóliovou izolací a doplněny definitivní 

železobetonovým ostěním. Tuto podobu, ve dvou třetinách své délky, bude mít i přístupová 

štola na Červeném Vrchu. 

 

 

Větrací objekt SO 03-29 

S hloubením šachty se začalo před zahájením ražeb samotné štoly. Kruhová šachta o 

průměru 7 m a hloubce 25,1 m byla realizována od srpna do října roku 2010 a k jejímu 

hloubení byla použita jak technologie mechanického rozpojování hydraulickými kladivy, tak 

trhacích prací. V místě šachty byla na místní poměry výjimečně příznivá geologie, a proto 

nebylo potřeba primární ostění vyztužovat příhradovými rámy (BTX), ale jen ocelovými 

sítěmi se stříkaným betonem, doplněnými systémovým radiálním kotvením 10-ti horninovými 

kotvami na 1,5 m postupu. Po průniku s přístupovou štolou byla na ohlubeň větracího objektu 

přemístěna část technologií, jako větrání, kompresory a pro ražbu stanice se uvažuje se 

šachtou, vzhledem k výhodnému přístupu z Evropské ulice pro dopravu litých betonu 

definitivního ostění a dopravě ocelové výstroje. 

 

 

Přístupová štola Červený Vrch SO 03-24 

Portál přístupové štoly pro stanici Červený Vrch je umístěn do proluky mezi bloky 

budov u ulice K Lánu, kde v prostoru parku vstupuje kolmo ke Kladenské ulici do svahu, 

v prostoru pod nákupním střediskem Billa protíná Africkou ulici a poté za napojením na 

větrací objekt SO 03-29 se stáčí pod osu ulice Evropské, kde ve staničení 222,81 m přechází 

v prostor stanice Červený Vrch SO 03-20. 
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Směrové vedení štoly je v přímé, se dvěma vloženými pravotočivými oblouky o 

poloměru 40 m. V podélném směru je štola rozdělena na tři, takřka shodné části, které je 

možné charakterizovat jejich sklonovými poměry a také velikostí profilu, který je 

optimalizován vzhledem k budoucímu využití štoly. První část upadá ve sklonu 12 % do 

masivu a má snížený profil, protože tato část štoly bude po zhotovení stanice zrušena. Druhá 

část má standardní, již zmíněný profil 38 m2 a vede prakticky vodorovně v místě křížení 

s větracím objektem až do poslední, třetí části, která opět v úpadnici, tentokrát však jen 5 %, 

prochází nad budoucími traťovými tubusy do středu kaloty stanice Červený Vrch. Protože je 

přístupová štola, respektive celá stanice realizována v předstihu před traťovými tunely, má 

poslední, třetí úsek štoly vyztužené dno, aby nedocházelo k ovlivnění konstrukce štoly ražbou 

plnoprofilovým štítem. Horninový celík má v místě křížení průmětů obou děl jen 3 m 

mocnosti. Druhá a třetí část štoly v kombinaci s větracím objektem budou v budoucnu sloužit 

pro odvětrání prostoru stanice, proto také obsahují kolmou rozrážku, která bude osazena 

strojovnou vzduchotechniky a která v době ražeb slouží jako výhybna. 

V souladu se Závěrečnou zprávou Geotechniky, která byla v roce 2008 vytvořena pro 

celou trasu etapy V.A1 prodloužení metra, jsou horniny v trase přístupové štoly zatříděny dle 

Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací na kategorie 

TT3 až TT5b. Ze zatřídění je patrné, že trasa štoly prochází několika polohami diskontinuit a 

geologie se pohybuje od zdravých, extrémně abrazivních křemenců, přes podrcené a zvětralé 

vrstvy dobrotivských břidlic, až po nestabilní pokryvné útvary a navážky. Hydrogeologický 

průzkum předpokládal mírné až střední přítoky, do 6 l/min, zejména v místech rozhraní 

geologických vrstev a silného porušení masivu procesy zvětrávání. 

 

Vzhledem k tomu, že podélné profily štoly s předpokladem zastižení jednotlivých tříd 

ražnosti byly provedeny na základě geologických map z předchozích stavebních činností a 

zohledňovaly pouze jeden průzkumný vrt J104  v místě větracího objektu, již od samého 

počátku přípravy ražeb vznikaly obavy, zda se předpokládaná geologie potvrdí. S tím 

souviselo i rozhodnutí o nasazení technologie ražení, které muselo nutně přijít před zahájením 

prací. První zvažovanou variantou bylo nasazení razícího stroje SCHAEFF ITC 112, který je 

vhodný pro práci v polohách břidlic a díky integrovanému hřeblovému dopravníku umožňuje 

nakládání přímo uvnitř štoly. Bohužel, tento stroj by při zastižení křemenců nedokázal na tuto 

geologii reagovat a proto bylo realizačním týmem rozhodnuto o nasazení „univerzálnější“ 

koncepce ve formě skalního bagru a nakladače, která je schopna na změny geologie pružně 

reagovat. Jak se později ukázalo, bylo to velmi prozíravé rozhodnutí. 
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Po odtěžení příportálové části a jejího zajištění pomocí záporových stěn, se pod 

ochranou mikropilotového deštníku práce prováděly pomocí skalního bagru v TT5 a záběrem 

1,0 m. Tato třída vystrojování profilu počítala s předrážením maltovaných jehel v přístropí 

díla v počtu 20 ks na jeden záběr.  Dle předpokladu se po cca 5-ti metrech navážek měla štola 

dostat do takřka zdravých břidlic, s možností zvýšení záběru až na 1,5 m, bohužel 

nedokonalost průzkumu se začala projevovat ve formě zastižení zcela odlišné geologie. 

Bohužel ani po zlepšení geologických podmínek nebylo možno zrychlit proces výstavby, 

vzhledem k nákupnímu středisku na povrchu, které je kvůli svému stáří a technickému stavu 

velmi citlivé na projevy ražby ve svém okolí a byla nutná i ochrana pěšího provozu v jeho 

okolí. Právě tento fakt vedl k tomu, že délka záběru se stále pohybovala na spodní hranici 

navržené projektantem pro tuto technologickou třídu, tedy 1,2 m. 

Teprve od staničení 65 tm byl Radou monitoringu odsouhlasen postup 1,5 m a v tomto 

místě se ražba dostala do prostoru, kde drtivou část čelby tvořily polohy zdravých křemenců, 

a proto bylo přistoupeno k užití trhacích prací a jejich účinku při rozpojování horniny. 

Bohužel obě varianty rozpojování, pomocí trhacích prací i mechanicky, s užitím 

hydraulických kladiv, produkují při své činnosti hluk, který přesahuje hodnoty akustického 

zatížení stanovené Stavebním povolením, musely se všechny práce organizovat tak, aby těmto 

limitům bylo vyhověno, což přirozeně nabourávalo samotnou koncepci cyklického ražení. Ve 

staničení 105 tm, kde přístupová štola prochází pod objektem větrací šachty, jež byla takřka 

celá hloubená v křemencích a kde bylo možné předpokládat jejich zastižení i ve štole, se opět 

projevila vrtkavost přírody a byly zastiženy extrémně zvětralé břidlice, které bylo možné 

doslova těžit jako nesoudržné zeminy. V tomto místě se také dodatečně kotvily spodní části 

opěr štoly pomocí samozávrtných IBO kotev, aby se zastavily konvergence měřících bodů 

v profilu v příčném směru.  

Přístupová štola je nyní před svým doražením a s ohledem na naši zkušenost 

z předchozích metrů ražeb, je zřejmé, že až do konce je potřeba počítat s extrémními změnami 

geologie, kdy se takřka po metru mění ze silně porušených břidlic na téměř kompaktní 

křemence a naopak. 

I přes všechny tyto okolnosti věřím, že se podaří přístupovou štolu dorazit do konce února a 

nebude ohrožen konečný termín výstavby jak stanice Červený Vrch, tak celého úseku 

prodloužení metra. 
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Závěr 

Ražba přístupové štoly více než co jiného upozornila na několik úskalí, s nimiž se 

realizační týmy podzemních staveb, projektanti i stavební odbory městských částí musí 

potýkat. Prvním předpokladem úspěšného dokončení všech prací je kvalitní příprava projektu, 

zejména geologický průzkum, byť se k němu investoři v poslední době staví dost macešsky, 

protože se jedná o náklady, které z jejich perspektivy nepřináší žádný zisk. Způsob jakým se 

měnila geologie v přístupové štole například donutila investora provést doprůzkum 

v navazující ražené stanici a na základě jeho vyhodnocení se takřka od základu změnil projekt 

ražeb. Nelze ani dovozovat co by nastalo, kdyby investor do tří dodatečných jádrových vrtů 

neinvestoval.  Druhým předpokladem je opravdu reálný harmonogram, který není pod tlakem 

politických či jiných vlivů a zohledňuje například omezení nočních prací. Dodavatel je často 

nucen používat „neviditelnou“ a „bezhlučnou“ technologii a je v intenzivním kontaktu se 

státní i městskou policií. Pro úplnost, noční limit hluku je do 45 dB, což při nepřetržitém 

provozu kompresorů, ventilátorů nebo pohybu vozidel po staveništi, nemluvě o trhacích 

pracech není splnitelné. Třetím a jistě ne posledním předpokladem úspěšného zbudování díla 

je pozornost a opatrnost všech pracovníků v podzemí a bdělost svaté Barbory, která nad nimi 

drží ochrannou ruku, za což jí náleží náš vděk. 
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DOKONČENÍ LIKVIDACE TĚŽNÍ JÁMY JINDŘICH V OSTRAVĚ 
 

Anotace: 

Likvidace Těžní jámy Jindřich s relativní hloubkou 546,0m byla zahájená v roce 1978. 

V průběhu zásypových prací došlo k vytvoření samovolné zátky v intervalu od 97m do cca 

200-220m. Pod samovolnou zátkou zůstaly v jámě volné prostory celkové délky cca 300m. 

V roce 2008 vyvstal požadavek na úplné dosypání jámy nezpevněným zásypovým materiálem, 

který by se do jámy dopravoval šikmými vrty vedenými z úrovně terénu pod samovolnou zátku. 

Na tyto práce byla vybrána ostravská vrtařská společnost DRILLING TRADE, s.r.o. 

Abstract: 

The mine closure Jindřich with the shaft depth of 546 m was commenced in 1978. The pluck 

located from depth of 97m to 200-220 m has occurred during the filling. This pluck impacted 

a cavity with the length of 300 m under it. 

In 2008 there has been raised the claim of the authorities to fill the occurred cavity with the 

loosed material when using the inclined boreholes under the pluck. 

Drilling Trade, as the specialised contractor, has been appointed to complete the mine 

closure commenced in 1978.  

 

 

1.  Historie Těžní jámy Jindřich 

Těžní jáma Jindřich byla založena společností Severní dráha Ferdinandova v roce 1846. 

Jáma je situována v městském obvodu Moravská Ostrava na ulici Nádražní. Jámová budova a 

těžní věž jsou nemovitou kulturní památkou, zapsanou ve Státním seznamu kulturních 

památek pod registračním číslem 2866. 
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2.  Základní údaje o jámě  

relativní hloubka:     546,0 m 

absolutní hloubka:   -334,8 m n.m. 

profil jámy:      0m –   75m  soudek 5,3 x 2,7m, cihelné zdivo tl.0,45m 

   75m – 175m  kombinovaný profil 5,14 x 2,40m, cihelné zdivo  

    tl. 0,45m s dřevěnými trámy 

 175m – 240m  obdélník 5,0 x 2,2m, výztuž dřevěné trámy 

 240m – 546m  soudek 5,3 x 2,7m, cihelné zdivo tl. 0,45m 

Na jámový stvol bylo napojeno celkem osm pater. Pokryvný útvar dosahuje mocnost 

v rozmezí 54m – 59m. Karbonské vrstvy upadají pod úklonem 43º směrem k Větrní jámě 

Jindřich. Jáma není v současné době ve vlivu důlních vod zatopené ostravské dílčí pánve. 

 

 

3.  Likvidační práce na Těžní jámě Jindřich v létech 1978 - 1998 

Vlastní likvidace jámy nezpevněným zásypem byla zahájena v listopadu 1978 na 

základě „Plánu likvidace jam Jindřich 3 a 5“ a rozhodnutí OBÚ v Ostravě. Jako zásypový 

materiál byly zvoleny výpěrky o zrnitosti 0 ÷ 200 mm. Před vlastním zahájením likvidace 

jámy bylo provedeno uzavření přístupu k jámě na provozovaných patrech uzavíracími 

hrázemi nebo umělým závalem.  

Dne 21. 11. 1978 bylo po provedeném měření výšky zásypu zjištěno, že její úroveň se 

nachází v hloubce 97 m pod ohlubní. Od zahájení zásypu jámy bylo do ní vyklopeno celkem 

240 nákladních aut výpěrků. Podle dodaného množství zásypového materiálu do jámy byla 

odhadnuta výška sloupce nezpevněného zásypu v celkové délce cca 110 m se spodní úrovní 

v hloubce cca 200 ÷ 210 m pod ohlubní. Ve spodní úrovni zásypu se předpokládal vznik 

samovolné zátky, tvořené zaklíněnou ocelovou výstrojí a dřevěným pažením jámy. Bylo zcela 

evidentní, že mezi samovolnou zátkou a jámovou tůní zůstal nezaložený prostor o výšce cca 

300 metrů. 

Další postup prací byl předmětem změny plánu likvidace Těžní jámy Jindřich. Nad 

hladinou zásypu v hloubce 97 m byla provedena betonová zátka v délce 50 m. Zbývající úsek 

jámy nad betonovou zátkou v délce 47 m byl dosypán výpěrky. Zásyp nad betonovou zátkou 

byl prolit cementovým mlékem a ústí jámy bylo uzavřeno železobetonovým poklopem. 

Pro ověření kvality betonové zátky, stupně porušení a koroze betonu, byly v průběhu let 

1996 ÷ 1997 provedeny firmou DPB Paskov, a.s. dva jádrové průzkumné vrty v délce 86,0 m 
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a 150,2 m. Z vyhodnocení obou vrtů vyplynulo, že v zásypu jámy nebyla prokázána existence 

betonové zátky a deklarovaná cementace zakládky byla provedena pouze místně malým 

množstvím cementu v úrovni 30 m, 35 m a 53 m. 

Na základě znaleckého posudku Prof. Ing. Josefa Aldorfa, DrSc. byly provedeny 

následující stavební práce a stabilizační opatření: 

- stabilizace ústí jámy mikropilotovou stěnou, doplněnou o chemickou injektáž 

- nový uzavírací ohlubňový poval, splňující požadavky vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb.  

- železobetonový mezistrop nad ohlubňovým povalem, oddělující ústí jámy od zbývajícího 

prostoru šachetní budovy 

- vyvedení plynového potrubí vně šachetní budovy s napojením na perforovanou pažnicovou 

kolonu průzkumného vrtu č. 1 

 

 

4.  Požadavek technického řešení trvalé likvidace Těžní jámy Jindřich 

Investor Jindrich Plaza Development, s.r.o. objednal v červenci 2008 „Studii pro 

zajištění Těžní jámy Jindřich“ u Báňských projektů Ostrava, a.s. Důvodem pro objednání 

studie byl záměr vybudovat nový objektový komplex včetně dvou výškových budov namísto 

stávajícího Hotelového domu Jindřich. Součástí výstavby je i hloubení stavebních jam pro 

založení nových objektů v blízkosti Těžní a Větrní jámy Jindřich. Z  odborných posudků 

vyplynulo, že výstavbou nových stavebních jam by mohlo dojít ke snížení samonosnosti 

zásypu v jámě a následnému propadu zásypového materiálu do spodního úseku jámy a tím 

k vytvoření propadliny v okolí jámy na povrchu. Byla stanovena podmínka, aby před 

zahájením výstavby stavebních jam došlo k provedení stabilizace zásypu, a to buď 

provedením zpevňující injektáže stávajícího zásypu v úseku 25 – 45m pod ohlubní šikmými 

vrty, a nebo provedením trvalého zasypání jámy pomocí dlouhých šikmých vrtů vedených 

z povrchu pod samovolný uzávěr jámy do hloubky cca 220 metrů (dva těžní a jeden 

monitorovací vrt). 

Investor volil druhý způsob zajištění jámy, který zajišťoval vyšší stabilitu jámy po 

provedení navrhovaných prací (vrtání, zásyp, injektáž) a vypsal výběrové řízení na dodavatele 

vrtných prací. Jako jediná firma se přihlásila vrtná společnost DRILLING TRADE, s.r.o. 
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5. Vrtné práce 

Vrtné práce byly prováděny pomocí hydraulické vrtací soupravy na pásovém podvozku 

typu HVS 6187 s hmotností 13 500kg a poháněnou motorem o výkonu 187 kW. Pro potřebu 

vzduchového výplachu byl k dispozici kompresor ATLAS COPCO XRHS 385 s výkonem 

380 l/sec. při tlaku 20 bar. 

Vrtné práce byly zahájeny v listopadu 2008, a to po ohlášení pokračování hornické 

činnosti na OBÚ v Ostravě. Aby byla jáma nafárána šikmými vrty v hloubce 200m a větší, 

byl v projektové dokumentaci stanoven úklon vrtu pod úhlem 4°. Směr a úklon vrtu byl do 

hloubky cca 50m geodeticky proměřován teodolitem. Vzhledem k postupnému zakřivování 

vrtů ve větších hloubkách byla prováděna karotážní (inklinometrická) měření realizována 

společností GEOFYZIKA GP s.r.o. V případě, že se karotážním měřením zjistilo vybočení 

vrtu z původního směru v nezapaženém úseku vrtu, byl tento úsek znovu provrtán větším 

průměrem za použití vodítek nebo centrátorů. Ve dvou případech byl zakřivený úsek vrtu 

zacementován a následně provrtán.  

Vrt V1 byl vytýčen s úklonem 4°. Osa vrtu byla vzdálena 14,5m od osy jámy v prostoru mezi 

těžní a výdušnou jámou. V hloubce 43,5m - 75m došlo k navrtání pravděpodobně zavaleného 

starého svislého důlního díla. Úklon vrtu se postupně zvětšoval až na hodnotu 10°. Tento 

zvýšený úklon vrtu byl příčinou ukončení vrtání v hloubce 103m. Vzhledem k navrtání 

starých důlních děl vrtem V1 byly další dva vrty situovány ze západní strany Těžní jámy 

Jindřich.  

Vrt V1A byl vytýčen s úklonem 3°.  Dle karotážního měření od hloubky 55m docházelo 

k postupné změně směru vrtu až o 50° doleva. Z důvodu zakřivení vrtu byl tento ukončen 

v hloubce 113,5m. 

Vrt V1B byl vytýčen s úklonem 5°. Karotážní měření prokázalo stáčení vrtu doleva od 

hloubky cca 100m. Vrt byl ukončen v hloubce  220m. Další vrty byly opětně situovány do 

prostoru mezi těžní a výdušnou jámou.  

Vrt V1C byl vytýčen s úklonem 2,5°. Jáma byla navrtána ve staničení 124,9m, vrt prošel 

jámou v hloubce 142,0m a pokračoval do 158,0m za jámu. V jámovém stvolu byla zastižena 

haldovina, dřevo a železné kusy. Několikrát došlo ke ztrátě výnosu jádra, což svědčilo o 

existenci volných prostor v zásypu. 

Vrt V1D byl vytýčen s úklonem 1,2°. Jáma byla navrtána ve staničení 148,5m – 167,0m. 

V jámě byla zastižena opět haldovina a několikrát bylo provrtáváno železo. I zde docházelo 

ke ztrátě výnosu jádra v důsledku existence volných prostor v jámě. Vrt byl ukončen 
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v hloubce 176,0m. Vzhledem k tomu, že vrty V1C a V1D nebylo možno použít pro zásyp 

(nezastihly jámu pod úrovní samovolné zátky), bylo rozhodnuto o pokračování vrtných prací. 

Vrt V1E byl vytýčen s úklonem 0,5°. Vrtem byla jáma navrtána ve staničení 173m - 183m a 

vrt byl ukončen ve 196,0m. Opět byly zastiženy nehomogenní části samovolného zásypu 

tvořeného kusy zásypového materiálu a zaklíněnou částí výstroje jámy. Pro potřebu 

zásypových prací byl vrt propažen pažnicemi o vnitřním průměru 100mm až do jámy.  

Po kamerových průzkumech situace ve vrtech, které zajišťovala HBZS, bylo rozhodnuto o 

provedení zkoušky propustnosti jámy. Vrtem V1E bylo do jámy plaveno 300m3 popílkové 

směsi. Veškerá směs protekla samovolnou zátkou, což potvrdilo komunikaci s volnými 

prostory v jámě. Pro zásypové práce nezpevněným materiálem však vrt V1E nebylo možno 

použít a proto byly zahájeny práce na dalších vrtech. 

Vrt V1F byl vytýčen s úklonem 0,5° .V hloubce 136m narazil na pažnicovou kolonu vrtu 

V1E a byl ukončen.  

Vrt  V1G byl vytýčen s úklonem 0° a byl orientován na střed jámy ve vzdálenosti 18,5m od 

zdiva jámy, což zvyšovalo riziko minout jámu, ale zvyšovalo pravděpodobnost navrtání jámy 

v požadované hloubce. Tato úvaha se potvrdila a jáma byla navrtána v hloubce 205,0m. 

Kamerové prohlídky potvrdily značně rozvolněné části zátky (asi 50%). Následně byl vrt 

propažen pažnicemi o vnitřním průměru 120mm až do hloubky 211m pod úroveň zátky. 

Další kamerovou prohlídkou bylo zjištěno, že pod horizontem 211,0m se již nachází volná 

jáma a kamera byla popuštěna až do hloubky 305 metrů. Zde narazila na další překážku 

v jámě, patrně zbytky konstrukce náraziště 5. patra. Pod tuto překážku se podařilo několikrát 

popustit mechanickou sondu - ocelovou kouli zavěšenou na lanku. Bylo zřejmé, že i pod 

horizontem 305m jsou v jámě volné nezaložené prostory.  

 

 

6. Technický popis provádění zásypových prací 

Zásypové práce byly prováděny podle „Projektu zajištění Těžní jámy Jindřich“ 

zpracovaného BPO a.s. Ostrava v lednu 2010, technologického postupu a havarijního plánu 

schváleného závodním dolu DIAMO s. p., závod Odra. Jako zásypový materiál byly zvoleny 

výpěrky frakce 0-20mm. Na tento nezpevněný zásypový materiál byl vydán v březnu 2010 

Výzkumným ústavem pro hnědé uhlí a.s., Autorizovaná osoba 242 v Mostě, certifikát 

výrobku a stavební technické osvědčení. 
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K provedení zásypových a monitorovacích prací byly využity vrty, které zastihly jámu 

v hloubce 173m (vrt V1E) a v hloubce 205m (vrt V1G). Jako těžní vrt sloužil vrt V1G, který 

byl vystrojen ocelovými pažnicemi o vnitřním průměru 120mm celkové délky 211m. Tímto 

vrtem byl do jámy dopravován zásypový materiál a zároveň tímto vrtem bylo prováděno 

měření horní hladiny zásypu, a to před zahájením směny, po vysypání 50 tun výpěrků a na 

konci směny.  

Vrt V1E vystrojený ocelovými pažnicemi o vnitřním průměru 100mm, sloužil pro 

průběžnou kontrolu koncentrace metanu. Do hloubky 173m byla trvale zapuštěna hadička 

PVC 12/6mm, kterou bylo nasáváno důlní ovzduší do soupravy MTA 1010G/4030 a měřící a 

vyhodnocovací ústředny MTA 2180. Při překročení koncentrace 1% metanu byl vyslán 

optický a akustický varovný signál, vlastní zasypávání jámy bylo přerušeno a pracovníci byli 

odvoláni mimo bezpečnostní prostor jámy. K překročení povolené koncentrace metanu 

docházelo pouze při poklesu barometrického tlaku pod hodnotu 1005 hPa. Při vyšším 

barometrickém tlaku docházelo k sacímu efektu, kdy okolní ovzduší bylo do jámy nasáváno 

oběma vrty. 

Práce na vlastním zásypu jámy byly zahájeny 15.3.2010, rovněž po splnění ohlašovací 

povinnosti na OBÚ v Ostravě. Postupně se podařilo dosáhnout projektové kapacity sypání tj. 

100 tun materiálu denně. Z technických důvodů nebylo však možné měřit skutečnou výšku 

hladiny zásypu v jámě pod úrovní 305m z důvodu překážky v jámě. Bylo však zřejmé, že 

veškerý vsypaný materiál (k 31.3.2010 to bylo 800 tun) propadl pod tento horizont dolů do 

jámy. Postupně se začala hladina zásypu zvedat nad horizont 305m.  

Dne 4.6.2010 dosáhla hladina zásypu v jámě hloubku 213,0m. Od zahájení zásypových 

prací bylo k tomuto datu do jámy dopraveno 3 800 tun výpěrků. V zásypu jámy se 

pokračovalo vrtem V1E. Po vsypání cca 5 tun však došlo k ucpání vrtu. Po jeho pročištění 

bylo do jámy nasypáno dalších 20 tun, ale opět došlo k ucpání vrtu. Po opětovném pročištění 

bylo rozhodnuto nepokračovat v dalším zásypu tímto vrtem.  

Zároveň byla zvažována možnost dosypat úsek jámy mezi 173m - 211m zpevněným 

zásypovým materiálem. Z důvodu požadavku zachování průchodnosti důlních plynů oběma 

vrty bylo od této varianty upuštěno. Zásypové práce pokračovaly vrtem V1G za současného 

proplachování vodou. Hladina zásypu v jámě se ustálila v hloubce 211,0m. Celkový objem 

zásypového materiálu vsypaného vrty V1G a V1E  k 30.8.2010 činil 3 855 tun. 
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7. Průzkumný vrt vedený v zásypu Těžní jámy Jindřich a pokračování 

v zásypu jámy tímto vrtem  

O realizaci průzkumného vrtu v zásypu Těžní jámy Jindřich (centrální vrt) se rozhodlo 

z důvodu potřeby ověření homogenity starého zásypu a provedení následné zpevňující a 

výplňové injektáže. Vrtné práce byly zahájeny v srpnu 2010 a požadovaná hloubka vrtu byla 

150m s možností prohloubení až na úroveň 200m. 

V průběhu vrtání byly několikrát navrtány ocelové překážky, zbytky lan, gumových 

pásů a dřeva. Vrt se podařilo propažit průměrem 140mm až do hloubky 167,5m. Hlouběji 

nebylo možno vrt propažit z důvodu zastižení ocelové překážky tloušťky 20cm. Převážná část 

vrtu byla vedena v haldovině, v mnoha případech v kombinaci s částmi zaklíněné dřevěné a 

ocelové výstroje jámy.   

Ocelovou překážku v hloubce 168,0-168,2m se podařilo provrtat  jádrovákem 

s tvrdokovovou korunkou TK 112 a tím popustit vrtné nářadí až na úroveň zásypu v hloubce 

211 metrů. Následně bylo rozhodnuto o pokračování  zásypových prací pomocí výpěrků 0-

20mm. Centrálním vrtem bylo do jámy nasypáno dalších 537 tun výpěrků. Poslední ověřená 

hladina zásypu byla na kótě 178,8m. Celkový objem vsypaného materiálu po tuto kótu činil 

4 392 tun. 

Zároveň došlo k propadnutí pažnicové kolony ø140mm o 30cm a jejímu zaklesnutí do 

původního zásypového materiálu v kombinaci ocelovými překážkami v jámě. Práce na 

vyprošťování pažnicové kolony trvaly do 13.1.2011. Pomocí hydraulických zvedáků bylo 

vytěženo 48 metrů pažnic a kolonu se podařilo roztočit a v hloubce 125 metrů. 

 

 

8. Injektážní práce na vyplnění volných prostor v původním zásypu těžní 

jámy 

Injektážní práce v Těžní jámě byly zahájeny 3.1.2011, kdy pata pažnicové kolony 

dosáhla hloubku 150 metrů. Cílem injektážích prací bylo zajistit homogenitu a stabilizaci 

původního zásypu vyplněním volných prostorů v jámě injekční směsí. Gravitační injektáž se 

prováděla vzestupně po úsecích daných rozsahem narušení původního zásypu. Cementová 

suspense s vodním součinitelem v:c=0,6 byla připravována v injektážím čerpadle 

OBERMANN VS 63 o výkonu 54 l/min. V době zpracování tohoto příspěvku bylo 
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zainjektováno 35,5m jámy se spotřebou 58 m3 směsi (pórovitost v tomto úseku jámy byla 

16,3 %). 

 

9. Závěr 

Návrh na trvalou likvidaci nezasypané části jámy pod samovolnou zátkou pomocí 

dlouhých šikmých vrtů byl od počátku považován za velmi riskantní z hlediska navrženého 

postupu a technologie provádění prací. Přesto se podařilo pracovníkům firmy DRILLING 

TRADE za účinné spolupráce s investorem a vlastníkem jámy DIAMO, s.p. záměr realizovat 

a tím spolehlivě dokončit likvidaci Těžní jámy Jindřich v Ostravě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 50



 

 

 

 51



 

 52



Ing. Petr Dvorský, Ing. Česlav Nastulczyk  

OKD, a. s., Prokešovo náměstí 6/2020, Ostrava - Moravská Ostrava, PSČ 728 30 

tel.: +420 596 262 109, fax: +420 596 118 844, e-mail: petr.dvorsky@okd.cz

Ing. Roman Kolatek  

OKD, a.s., Důl ČSM, Stonava 1077, 735 34, tel.: +420 596 451 440,  

e-mail: roman.kolatek@okd.cz

 

 

ŘEŠENÍ VÝKLIZU PORUBOVÝCH TECHNOLOGIÍ BEZ NUTNOSTI 

RAŽBY MANIPULAČNÍHO KANÁLU S VYUŽITÍM SVORNÍKOVÉ 

VÝZTUŽE A PAŽÍCÍ SÍTĚ  

 

Abstract: 

Recovery of longwall shields represent long term very difficult and taking much time 

operation. „Classic“ way longwall shields recovery by using wooden artificial roof, is in 

many cases very complicated and, for staff who execute it, very dangerous activity. This 

contribution is focused on „new way“ in recovery of longwall shields by using fully-grouted 

roof bolts and plastic mesh in OKR conditions. This way present the safest and most  

widespread kind of longwall shields recovery in coal mines over the World in recent years. 

Application of plastic mesh as sheeting is simple, safe and express method used to recovery 

longwall shields. We hope, that variation of this way of recovery, after more trials and its 

positive results, should be become OKD standard. 

 

 

1. ÚVOD 

Běžným způsobem přípravy porubů k likvidaci (tj. položení umělého stropu a vytvoření 

manipulačního kanálu pro vyklizení sekcí mechanizované porubní výztuže), vybavených 

technologiemi pro dobývání slojí o středních a vysokých mocnostech v rámci POP 2010, 

je ražba manipulačního kanálu razicími kombajny. Při tomto způsobu přípravy porubu 

k likvidaci je nutné provést položení umělého stropu (zpravidla dřevo) nad sekce porubní 

výztuže při jeho dokopávání v délce cca 10 m směrného postupu. Vlastní položení umělého 

stropu zpravidla trvá cca 6 provozních dnů (1 týden). Následně probíhá ražba likvidačního 
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kanálu razicím kombajnem, převážně v profilu SBR na šířku cca 3 m, která trvá 

při průměrném postupu cca 6 m/den cca 30 provozních dnů (1 měsíc). Celkem tedy příprava 

porubu k likvidaci trvá cca 5 kalendářních týdnů.  

Pro urychlení přípravy porubu k likvidaci bylo na Dole ČSM přistoupeno k odzkoušení 

nové metody při přípravě porubu 320 209 k likvidaci a to bez ražby manipulačního kanálu 

razícím kombajnem. Vlastní příprava porubu k likvidaci vycházela ze zkušenosti Dolu ČSM 

při přípravě porubu 331 203 k likvidaci, kde byl použit „klasický“ způsob položení umělého 

stropu (materiál dřevo) nad sekcemi porubní mechanizované výztuže pro dobývání středních 

mocností slojí v rámci POP 2010 (tj. porubní mechanizovaná výztuž BUCYRUS - DBT 

1300/3100) a manipulační kanál o šířce 3 m byl vytvořen stěnovým dobývacím kombajnem 

SL 300 (EICKHOFF). Strop manipulačního kanálu byl vyztužen ocelovými svorníky 

APB-1-k přes stropní síta MIDO a TH rovinami na závalové straně štítů sekcí porubní 

výztuže a na pilíři TH nohami s rohovými kusy.  

V případě porubu 320 209 byla jako materiál umělého stropu použita důlní 

polypropylénová pažící síť s popruhy - OSBORN MM 20, výrobce Osborn Strata Products. 

Ke stabilizaci stropu nad štíty sekcí mechanizované porubní výztuže byly použity ocelové 

svorníky APB-1-k se speciálními chrániči závitové části svorníků a ocelové profilované 

pásnice, tzv. „W straps“. Manipulační kanál o šířce 3 m a výšce 3 m byl zajištěn pomocí 

ocelových svorníků APB-1-k přes bodovou podložku (tj. cca 50 cm dlouhé ocelové pásnice) a 

TH rovin pobudovaných na jedné straně stropními štíty sekcí mechanizované porubní výztuže 

a střídavě budovanými SHZ a dřevěnými stojkami na pilíři. 

TH roviny byly použity z důvodů zařazení porubu do 3. stupně nebezpečí důlních otřesů 

a z toho vyplývající nemožnosti použít k vyztužení manipulačního kanálu pouze samostatné 

svorníkové výztuže. 

 

 

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PORUBU 

Porub 320 229 byl dobýván ve 2. a kře na závodě Sever Dolu ČSM pod stropem sloje 

32 (624) s místní přibírkou nadložních hornin. Mocnost 32 sloje se v oblasti dobývaného 

porubu 320 209 pohybovala od 176 cm do 266 cm. Úklon sloje je v oblasti 2. a kry relativně 

rovnoměrný a pohybuje se od 5° do 7° směrem k východu. Hloubka uložení sloje v místě 

dobývaného porubu 320 209 se pohybuje od 980 m do 1030 m pod povrchem. Mocnost 

meziloží k nejbližší bilanční sloji (sloj 30) v oblasti porubu 320 209 se pohybuje v intervalu 
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od 35 m do 43 m s maximem v JV části hodnocené oblasti (vrt 1142). Meziložní vrstvy 

jsou tvořeny ze 76 až 98 % jemnozrnným až hrubozrnným pískovcem s ojedinělými polohami 

drobnozrnných slepenců. Tyto pískovce mají charakter kompaktních lavic, jejichž mocnost 

se pohybuje v intervalu od 8,3 m do 14,9 m a narůstá směrem k východu. V bezprostředním 

nadloží sloje 32 se vyskytuje poloha prachovců o mocnosti od 0,1 m do 1,65 m s maximem 

výskytu v SZ části. Podloží sloje 32 je tvořeno prachovci a jílovci o mocnosti od 0,5 m 

do 4 m a dále pískovci a slepenci, jež se podstatnou měrou podílejí na stavbě meziloží 

k nejbližší bilanční sloji 33a (608). 

Porubem 320 209, v pořadí jako pátým, pokračovala exploatace spodních sušských 

vrstev v oblasti 2. a kry na závodě Sever. V nadloží porubu č. 320 209 byly vydobyty 

sloje 26 (1998-1999), 28 (2000), 29b sp. l. (2005-2007) a 30 (2008) ve vzdálenostech 179 m, 

99 m, 44 m a 28 m v mocnostech 100 cm, 120 cm, 210 cm a 180 cm. Významnými 

tektonickými poruchami v oblasti 2. a kry jsou kerné poruchy „A“, „B“ a „těšínský zlom“. 

Porubem byly přecházeny drobné tektonické poruchy ve směru V-Z až JZ-SV o úkonu 

60°-70° a o amplitudě do 1 m, a to zejména v závěrečné fázi dobývání, tj. při přibližování 

se k plánované linii dorubu. Geologická situace v porubu je patrná z Obr. 1. 

Délka porubní fronty porubu 320 209 činila 181,5 m, čemuž odpovídalo 104 sekcí 

BUCYRUS-DBT 1300/3100. Porub byl vybaven dobývacím kombajnem EICKHOFF-SL 300 

a porubovým dopravníkem BUCYRUS-PF 6/1042.  

 

Obr. 1. Reprezentativní podélný profil porubu v době jeho přípravy k likvidaci 
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3. VLASTNÍ REALIZACE 

Ve spolupráci s firmou STRATA PRODUCTS a Dolem ČSM byl zpracován návrh 

přípravy porubu 320 209 k likvidaci při použití svorníkové výztuže (systém AT) v kombinaci 

s důlní polypropylénovou pažicí sítí s popruhy OSBORN MM 20 - výrobce Osborn Strata 

Products. Síť byla certifikována VVUÚ, a.s. v Ostravě Radvanicích a je opatřena prohlášením 

o shodě pod číslem VVUÚ-165/H/2010. Pažicí síť byla dodána v 8 panelech o váze 1 panelu 

200 kg a rozměrech 25 x 13 m stočených do rolí o dopravních rozměrech 3200 x 1200 x 900 

mm. Důlní polypropylenová síť s popruhy OSBORN MM 20 o okatosti 60 x 60 mm 

byla na začátku vybavena startovacím ocelovým lanem o průměru 10 mm. Část sítě, 

která byla určena pro závalovou část sekce mechanizované porubní výztuže a byla dlouhá 

5 m, byla zesílená popruhy na únosnost 10 tun. Část sítě od závalové hrany sekcí 

mechanizované porubní výztuže po pilíř, v délce 8 m, byla zesílená popruhy na únosnost 

5 tun. Na síti byla barevně vyznačena linie 1. řady svorníků na zálomové hraně sekcí 

mechanizované porubní výztuže. Síť byla dopravena na výdušnou třídu porubu a po vytvoření 

1. zabírky (cca 0,8 m) byla dopravena po jednotlivých rolích pomocí porubového dopravníku 

do porubu. Následně byla spojována speciálním vázacím materiálem (lanové svorky, plastové 

samosvorné rychlospojky, uzly na popruzích) a zavěšována na stropní štíty sekcí 

mechanizované porubní výztuže, podjížděním každé druhé sekce pod pruh sítě o šířku 

vytvořené zabírky (cca 0,8 m). V místech nerovného nebo protrženého a vypadnutého stropu, 

aby nedocházelo při podjíždění sítě sekcemi k jejímu shrnování, bylo provedeno vyhráňování 

pomocí dřevěných lupánek. Startovací lano bylo připevněno na oblouky TH výztuž 

na výdušné a těžní třídě lanovými svorkami. Zbývající část sítě byla zpět srolována 

a zavěšena pomocí speciálních popruhů s háky pod stropní štíty sekcí. Takto bylo 

postupováno až do vytvoření 6. zabírky, tj. když se před stopními štíty sekcí objevil barevný 

pásek označující linii zahájení vrtání 1. řady svorníků. Tato 1. řada svorníků (a také i další) 

byla instalována pomocí ručních vzduchových svorníkovacích zařízení Super Turbo Bolter 

(STB) firmy MINOVA. Byly použity svorníku APB-1-k délky 2,4 m firmy MINOVA, 

které byly vrtány s roztečí 1 m přes ocelovou pásnici „W strap“ a speciální podložku firmy 

OSBORN STRATA PRODUCTS, chránící závitovou část svorníku před poškozením 

při upínání sekcí. Po navrtání 1. řady svorníků byly konce startovacího lana uvolněny, 

aby bylo umožněno postupné spouštění sítě a závalu na závalové štíty sekcí mechanizované 

porubní výztuže. Následovně byla vytvořena další zabírka a instalace 2. řady svorníků opět 

s roztečí 1 m. Vzdálenost mezi 1. a 2. řadou svorníků byla 0,8 m. 
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Obr. 2. Schéma zajištění porubu připraveného k likvidaci 
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Další vytvářené zabírky byly obdobným způsobem zajišťovány 3. řadami svorníků 

s roztečí 1,6 m. Vzájemné vzdálenosti mezi řadami svorníků 2, 3, 4 a 5 pak byly 1,6 m. Po 

zavrtání 5. řady svorníků, kdy sekce mechanizované porubní výztuže již zůstaly stát, byly 

postupně napouštěny a instalovány TH roviny délky 4 m, v počtu 2 ks na každý stropní štít 

sekce tak, aby nebránily průjezdu dobývacího kombajnu a zajišťovaly strop při vrtání dalších 

řad svorníků stabilizujících strop manipulačního kanálu pro dopravu sekcí mechanizované 

porubní výztuže při jejich výklizu. Následně byl odpojen porubový THD od sekcí porubní 

výztuže, byly vytvořeny další 3 zabírky a byly instalovány poslední dvě, tj. 6. a 7. řada 

svorníků s roztečí 1 m a při vzájemné vzdálenosti řad svorníků 0,8 m. Nakonec byly TH 

roviny na pilíři pobudovány dřevěnými a SHZ stojkami, byl zapažen uhelný pilíř a podél štítů 

sekcí mechanizované porubní výztuže byl nainstalován rovinový tah spojený TH šrouby 

a rozpínkami s TH rovinami, položenými na štítech sekcí mechanizované porubní výztuže 

a stojkách na pilíři (viz Obr. 2.). 

Příprava porubu k likvidaci byla zahájená 29. 11. 2010 a ukončena 30. 12. 2010 

při průměrném obložení 67 směn/den a celkovém počtu 1882 směn (viz Tabulka č. 1). 

 

Tabulka č. 1. Časový harmonogram přípravy porubu k likvidaci 

 

 

  

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

CELKEM

PŘÍPRAVA PORUBU 320 209 K LIKVIDACI POMOCÍ SVORNÍKOVÉ VÝZTUŽE, PAŽÍCÍHO PLETIVA „OSBORN” A TH VÝZTUŽE

28

5 Budování SHZ stojek, podélné 
tahy rovin

4 Vrtání svorníků (likvidační kanál)

Kladení umělého stropu (síť, 
svorníky)

Instalace TH rovin na sekce

5

10

18

9

5

Vrtání svorníků nad sekcemi2

3

1
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4. ZÁVĚR A DOPORUČENÍ 

V příspěvku byl stručně shrnut postup, při přípravě k likvidaci vybraného porubu 

vybaveného technologii sekcemi mechanizované výztuže určené pro dobývání středně 

mocných slojí v rámci POP 2010, který by v budoucnu měl sloužit jako standard pro přípravu 

porubů k likvidaci vybavených obdobnou technologii v podmínkách OKD. Jelikož v době 

přípravy tohoto příspěvku nebyly známy zkušenosti s pleněním a výklizem sekcí z porubu, 

lze pouze vyhodnotit fázi přípravy porubu k likvidaci a shrnout poznatky získané v průběhu 

její realizace. 

a) Před započetím 1. zabírky pro kladení umělého stropu (cca 13m) musí být porub 

v přímce. Začátek a konec umělého stropu měřický zaměřit a vyznačit na TH výztuží 

porubových chodeb. 

b) Sekce porubové výztuže vybavit opěrnými štítky pro snazší instalaci stropní sítě. 

c) Dokopávání a přípravu porubu k likvidaci provádět zaškolenou osádkou, znalou 

technologie svorníkování s optimálním obložením cca 90 směn/den. 

d) Zajistit výkonnější dvoulafetové svorníkovací zařízení s pojezdem po trati stěnového 

dopravníku s napojením na tlakový rozvod sekcí mechanizované porubní výztuže. 

e) Pro zajištění větší bezpečnosti a urychlení času instalace svorníkové výztuže zvážit 

možnost použití „one step“ svorníků HOS-W 250, v podmínkách, kde lze tyto 

svorníky efektivně aplikovat (zejména litologický typ a pevnost svorníkovaných 

hornin). 

f) Na základě výsledků a poznatků získaných v průběhu likvidace porubu zvážit 

možnost zesílení sítě a to zejména v její závalové části, přehodnotit hustotu 

svorníkové výztuže nad štíty sekcí a minimální šířku manipulačního kanálu. 

Na základě dosavadních poznatků získaných při přípravě porubu k likvidaci lze konstatovat, 

že při použití stropní sítě a svorníkové výztuže došlo k výraznému zlepšení bezpečnosti 

při kladení umělého stropu a zajišťování manipulačního kanálu a zároveň k urychlení 

přípravy porubu k likvidaci. V neposlední řadě je nutné vidět zefektivnění využití kapacity 

razicí techniky pro zajištění připravenosti, když přípravu porubů k likvidaci lze zajistit 

stávající porubovou technologií. 
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VYZTUŽOVÁNÍ CHODEB URČENÝCH K DVOJÍMU POUŽITÍ NA 

DOLE PASKOV 
 

Annotation: 

Experience with the dual use of mines in the coal face in terms of the Mine Paskov are 

described in this article. 

 

 

Historie 

Technologie dvojího používání porubních chodeb je praktikována na Dole Paskov, 

závod Staříč již od počátku dobývání, kdy se neřešilo zesilování únosnosti výztuže. Od 90. let 

minulého století se za postupujícím porubem na těžní třídě začalo používat plavené cemento-

popílkové žebro, prováděla se přibírka počvy, přecházelo na budování ocelové obloukové 

výztuže vyšších hmotnostních stupňů. V polovině 90. let se začalo s instalací středového tahu 

z TH rovin vzájemně přeplátovaných a svázaných s obloukovou výztuží a zajištěných 

stojkami z TH rovin.  

S postupem dobývání do větších hloubek (1 100 m) a se zvýšením příčných průřezu 

ražených důlních děl (16 m2) bylo nutno uplatňovat výrazně vyšší požadavky na únosnost a 

deformaci výztuže.  V roce 2006 se začalo s ručním vrtáním celo závitových kotevních tyčí 

(CKT) délky 2 až 3 m na těžní třídě před postupujícím porubem ve sloji 084 (22f). CKT se 

vrtaly kolmo do stropu mezi ocelovou výztuž, později se pomocí CKT a TH svorky přikotvil 

podvlak z TH rovin.  Na těžní třídě porubu 084 364 se toto neosvědčilo, rozvolněná zóna nad 

chodbou byla vyšší než délka CKT.  

Počátkem roku 2009 se započalo s instalací pramencových kotev IR -4/B délky 5m. 

Kotvy se vrtaly do mezipolí obloukové výztuže na třídě 063 5344. Od října roku 2009 byla 

prováděna instalace 5-ti metrových pramencových kotev IR-4/B na těžní třídě porubu 084 271 

ve sloji 084 (22f). Kotvy byly instalovány přes podvlak z TH rovin s roztečí 3, později 

s roztečí 2 m v úseku 985 m. Těžní třída nebyla zajištěna kombinovanou výztuží. U tohoto 
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porubu byla poprvé použita hráň z tvrdého dřeva (LINK-N-LOCK) na stavbu žebra. Oproti 

způsobu použitého na těžní třídě porubu 08 364 byl tento způsob účinnější. Konvergence na 

této třídě před druhým použitím u porubu 084 272 ukazuje tabulka č. 1. 

Tabulka č. 1 

T 

 

 

   První počátky instalace svorníků na porubních chodbách 

    Počátkem roku 2009 začala instalace celozávitových kotevních tyčí o průměru 22 mm 

(CKT) délky 2,5 m na třídě č. 063 5344. Vývrty byly vrtány pomocí vrtného stroje BTRL 1. 

Do každého vývrtu byly ručně instalovány 2 ks lepících ampulí LOKSET typu HS Slow  

28/500 a 1 ks typu HS Fast 28/500 u kořene kotvy  

 

Další etapou byla kombinace CKT instalovaných jako svorníková výztuž a 

pramencových kotev instalovaných v mezipolí obloukové výztuže, později jako vysoké 

kotvení s použitím pramencových kotev délky 5 m a TH rovin, následně doplněným 

pramencovými kotvami délky 12 m a stropnic délky 1,2 m. O tomto způsobu se zmíním 

podrobněji později. 

Další etapou byla kombinovaná výztuž sestávající z ocelové obloukové výztuže a 

instalace Hilti svorníků HOS W250/320 „One step“, která započala v říjnu 2009 na třídě 063 

5346. 

 Poslední etapou, která se jeví jako nejvíce účinná je kombinace ocelové obloukové výztuže 

s použitím Hilti svorníků, vrtaných do stropu chodby a instalace sklolaminátových svorníků 

ve sloji na bocích díla, vysokého kotvení s použitím kotev délky 12 m, použitím hrání z 

tvrdého dřeva pro stavbu žebra. O tomto způsobu se zmíním taky později. 

 

ROK 2010 

V souladu s Technickým standardem č.1/2009 technického ředitele OKD, a.s., 

Projektování a vyztužování porubních chodeb určených k dvojímu použití, byly chodby při 

ražení vyztužovány kombinovanou výztuži, sestávající z podpěrné ocelové obloukové výztuže 
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a se svorníků Hilti (HOS W250/320) aplikovaných jak ve stropě, tak i v bocích chodby 

sklolaminátových svorníků (rokckbolt K60 -25). Počátkem roku byla instalace prováděna na 1 

pracovišti, koncem roku pak na 6-ti pracovištích. V tomto roce byla celkem instalace 

prováděna na 8 pracovištích. Instalace Hilti svorníků byla prováděna pomocí vrtného stroje 

DH – DT1. Tímto vrtným strojem je vybaveno celkem 10 razičských kolektivů.  

Tabulka č. 2 ukazuje přehled metráže a ks nainstalovaných HILTI svorníků dle pracovišť. 

 

 

m ks

3201 15437

112 5443 - Illek 184 878

číslo pracoviště

tabulka č. 2

Celkem

112 5441/2 -  Jaroch 888 3843

074 5353 - Bukovský 510 2593

074 5355 -Mácha 662,2 3080

063 5348 - Hantschel 536,7 3035

084 5257 - Grossinger 53,4 223

063 5346 - Palička 224,2 1124

080 5253 - Pusták 142,6 661

Zajišťování těžní třídy č. 063 5344 porubu č. 063 605 
Těžní třída č. 063 5344 byla ražena v profilu18 – 14 -18, váhovém stupni TH-34. Šířka díla  

5,36 m, výška díla 3,8 m. Hustota budování je dle staničení 0,5 m, 0,7 m, 0,8 m. 

I. Instalace svorníků 

1) V období od 2.6. do 9.10.2009 byla vlastními zaměstnanci prováděna instalace 

pramencových kotev typu IR-4/B délky 5 m s použitím TH roviny délky cca 1,2 m a 

to ve staničení 361 m až 599 m. Pro lepení kotev bylo použito lepidlo typu lokset HS 

Slow 24/500, 3 ks pro každou kotvu. Instalace byla prováděna za raženou čelbou díla. 

Hustota instalovaných kotev byla 2,4 m, 2,8 m nebo 3,0 m v závislosti od hustoty 

budování výztuže. 
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2) V období od 24.3. do 9.9.2009 byla vlastními zaměstnanci provedena instalace CKT a 

to ve staničení 323 m až 760 m. V úsecích s tektonikou byla instalace přerušena ( ve 

staničení 409,9 m až 516,8 m a 630,5 m až 641,7 m). Počet svorníků v řadě byl 

systémem 3 – 2+1 IBO, vzdálenost řad 0,7 m nebo 0,8 m ve staničení 518,4m až 760m 

se systémem svorníků v řadě 4 – 4+ 1 IBO.  

3) V období od 22.3. do 21.5.2010 byla firmou Novum Servis Sp. z o.o. provedena 

instalace pramencových kotev typu IR-4/C délky 12 m s použitím stropnic SPK 9D 

délky 1,2 m uchycených k obloukové výztuži 2 ks šikmých spojů LKWH-29, 

podložky 15x15x1,2 cm a to ve staničení 375 m až 600 m. Pro lepení kotev bylo 

použito lepidlo typu lokset HS Slow 24/600, 3 ks na každou kotvu. Instalace byla 

prováděna před postupujícím porubem. Při vrtání vývrtů byl použit tlakový agregát 

firmy MAS, typu FECs-45/CAR. Vývrty byly vrtány svorníkovací soupravou Gopher 

později Super turbo bolter. Hustota instalovaných kotev byla 0,7 m, 0,8 m nebo 1,0 m 

v závislosti od hustoty budování výztuže. 

4) V období od 1.7. do 31.8.2010 byla firmou Novum Servis Sp. z o.o. provedena 

instalace pramencových kotev typu IR-4/C, později typu IR-4E/W délky 12 m 

s použitím stropnic SPK 9D délky 1,2 m uchycených k obloukové výztuži 2 ks 

šikmých spojů LKWH-29, podložky 15x15x1,2 cm a to ve staničení 720 m až 679 m. 

Pro lepení kotev bylo použito lepidlo typu lokset HS Slow 24/600, 3 ks na každou 

kotvu. Instalace byla prováděna před postupujícím porubem. Vývrty byly vrtány 

svorníkovací soupravou Super turbo bolter. Hustota instalovaných kotev byla 0,8 m  

II. Ochrana žebra 

      Za postupujícím porubem č. 063 605 byla třída č. 063 5344 od staničení 814 m 

chráněna dřevěnými hráněmi typu LINK – N – LOCK s cemento-popílkovou výplní. 

III.  Za postupujícím porubem probíhá instalace středních stojek z TH rovin. 

IV.  Kontrola kotev a konvergence 

Ve staničení 389 m, 450 m, 500 m a 550 m byly na třídě č. 063 5344 nainstalovány 

firmou Novum Servis Sp. z .o.o. třístupňové extenzometry typu TTW07S délky 12 m pro 

měření rozsedání vrstev ve výšce 4,0 m, 8,0 m a 12,0 m nad stropem této třídy. Kontrolou 

extenzometrů bylo zjištěno, že k rozsedání vrstev dochází v úrovni nad 8 m nad chodbou 

v místě s tektonikou a při pískovcovém nadloží. Při nadloží prachovcovém pak ve výšce 

do 4 m. 
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Jednou týdně byla kontrolována konvergence na této třídě a kontrola neporušenosti 

pramencových kotev za postupujícím porubem č. 063 605. Při rozjezdu porubu a v místě 

tektoniky na třídě č. 063 5344 za postupujícím porubem a do vzdálenosti do 5 m před 

porubem docházelo k poškozování a k přetržení pramencových kotev typu IR-4/C.  

Celkově bylo přetrženo 24 % instalovaných kotev.  Při přetržení kotev byl zjištěn posun 

cca 0,5 m mezi přetrženou kotvou a nainstalovanou stropnicí. V místě spodní úvrati 

docházelo ke stropním ranám a tím ke skokovému zatížení nainstalovaných kotev, proto 

již za porubem ve staničení 700 m započato s instalací pramencových kotev typu IR-

4E/W. Profil těžní třídy č. 063 5344 před a za postupujícím porubem č. 063 605, po 

provedené strojní přibírce počvy je na obrázku č.1.  
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  Schéma rozmístění kotev a stropnic je na obrázku č. 2 

 

Na obrázku č. 3 řez dílem 063 5344 znázorňující umístění svorníků a kotev. 
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Zajišťování těžní třídy č. 063 5346 porubu č. 063 606 
Těžní třída č. 063 5346 byla ražena v profilu18 – 14 -18, váhovém stupni TH-34. Šířka díla  

5,36 m, výška díla 3,8 m. Hustota budování je  0,8 m. 

V. Instalace svorníků 

1) V období od 1.7. do 30.9.2009 byla vlastními zaměstnanci provedena instalace CKT a 

to ve staničení 274 m až 320 m. Instalace byla provedena  za postupující čelbou díla 

pomocí vrtné soupravy super turbo bolter. Počet svorníků v řadě byl 4, vzdálenost řad 

0,8 m. 

2) V období od 23.6. do 14.10.2009 byla vlastními zaměstnanci provedena instalace CKT 

a to ve staničení 321,5 m až 557,9 m. Instalace byla provedena strojně, po zabudování 

čelby ocelovou obloukovou výztuží, pomocí vrtné soupravy BTRL1. Počet svorníků 

v řadě byl 4, vzdálenost řad 0,8 m. 

3) V období od 15.10.2009 do 29.3.2010 byla vlastními zaměstnanci provedena instalace 

Hilti svorníků HOS - W250/320 a to ve staničení 558,7 m až 958,7 m. Instalace byla 

provedena strojně, před zabudováním čelby ocelovou obloukovou výztuží, pomocí 

vrtné soupravy DH-DT1. Počet svorníků v řadě byl 4 – 4+ 1 IBO, vzdálenost řad 0,8 

m. 

4) V období od 1.9. 2010 do 31.12.2010 byla firmou Novum Servis Sp. z o.o. provedena 

instalace pramencových kotev typu IR-4E/W délky 12 m s použitím stropnic SPK 9D 

s návarkem délky 1,2 m uchycených k obloukové výztuži 2 ks šikmých spojů LKWH-

29, podložky 15x15x1,2 cm a to ve staničení 920 m až 548 m. Pro lepení kotev bylo 

použito lepidlo typu lokset HS Slow 24/600, 3 ks na každou kotvu. Instalace byla 

prováděna před zahájením dobývání a před postupujícím porubem. Vývrty byly vrtány 

svorníkovací soupravou Super turbo bolter. Hustota instalovaných kotev byla 0,8 m. 

Návarek na stropnici umožnil svislý průchod kotvy stropnicí a zamezení namáhání 

kotvy na střih. V místě rozjezdu porubu  č. 063 606 byly na třídě č. 063 5346 v úseku 

20 m zahuštěny kotvy na 2 ks na 0,8 m díla. 

5) Ochrana žebra 

     Za postupujícím porubem č. 063 606 je třída č. 063 5346 chráněna dřevěnými hráněmi 

typu LINK – N – LOCK s cemento-popílkovou výplní. 

6)  Za postupujícím porubem probíhá instalace středních stojek z TH rovin. 

7)  Kontrola kotev a konvergence 
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      Ve staničení 700 m, 650 m, 600 m, 550 m, 500 m, 450 m a 400 m byly na třídě č. 063 

5346 nainstalovány firmou Novum Servis Sp. z .o.o. třístupňové extenzometry typu 

TTW07S délky 12 m pro měření rozsedání vrstev ve výšce 4,0 m, 8,0 m a 12,0 m nad 

stropem této třídy. Extenzometry jsou v současné době ještě mimo vliv porubu. 

Před postupujícím porubem č. 063 606 dochází k tlakům od počvy a ke zvedání počvy 

i s ocelovou obloukovou výztuži. Výztuž je zvedána přes nezaložený prostor nad 

horními segmenty výztuže po horninový masív. Tím dochází k uvolnění podložek a 

matek u kotev. Matky je nutno zpětně přitahovat.  

Porub č. 06 606 je v provozu od 13.10.2010 a do 11.1.2011 postoupil na těžní třídě o 

82 m. Po celou dobu nedošlo k přetržení žádné kotvy. 

 

Závěr 
Profil těžní třídy č. 063 5342 za porubem č. 063 604 byl 38 % původního profilu, profil 

těžní třídy č. 063 53444 za porubem č. 063 605 byl 70 % původního profilu, profil těžní třídy 

č. 063 5346 za porubem č. 063 606 je 93 % původního profilu.   

Na třídě č. 063 5346 byly Hilti svorníky instalovány strojně a lepidlo bylo vytlačeno do 

vývrtu a jeho okolí a tím došlo ke zpevnění větší zóny. Navíc jsou hilti svorníky instalovány 

před zabudováním čelby obloukovou  výztuží v době, kdy ještě nedošlo k rozsednutí vrstev v 

nadloží.  Vysoké kotvení zajišťuje přenesení zatížení výztuže  do horninového masívu a tím 

zesiluje podpěrnou výztuž důlního díla přitížení přídatnými tlaky v předpolí stěnového porubu 

a za stěnovým porubem, přitížení v oblasti ústí porub - chodba. 

Jako řešení do budoucna, v podmínkách Dolu Paskov, pro dvojí použití porubových 

chodeb vidím kombinaci vysokého kotvení a použití Hilti svorníků s obloukovou výztuží. 

Dosud není řešena problematika strojního zakládání vice výlomu nad obloukovou výztuži 

ražených chodeb. 

  67



Ing. Jaroslav Vojtáš  

Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza,  

tel.: +421 918 777 040, fax: +421 465 672 700, e-mail: vojtas@hbp.sk  

 

 

SANÁCIA ZÁVALOVEJ ČASTI HORNINOVÉHO MASÍVU PRI 

LIKVIDÁCII ENDOGÉNNEHO POŽIARU V SEPARÁTNE  

OVETRÁVANEJ ČASTI STENOVÉHO PORUBU 208 081-95 

NA BANI HANDLOVÁ, VO VETRACEJ OBLASTI "VÝCHODNÁ 

ŠACHTA" 
 

S mechanizovaným dobývaním hnedého uhlia sú spojené riziká vzniku nežiadúcich 

endogénnych požiarov (zápar), spravidla v závalovej časti, za mechanizovanými 

sekciami ohraničujúcimi pracovný priestor komplexne mechanizovaného stenového 

porubu. V prípade nepriaznivých okolností môže takýto požiar okrem nedýchateľného 

vytvoriť aj výbušné prostredie, čo je v uhoľnom baníctve neakceptovateľná úroveň 

bezpečnosti. V popisovanom prípade je zhrnutý postup sanácie nadsropovej časti 

dobývaného uhoľného sloja, ktorý zabezpečil postupnú likvidáciu záparového procesu 

v závale dobývaného stenového porubu, vytvorenie dýchateľného prostredia 

v pracovnom priestore a aplikáciu štandardnej technológie dobývania. 

 

Stenový porub 208 081 dobýval s mechanizovanou výstužou BMV a dobývacím  

kombajnom KGS-324, dobývacou technológiou „stenovanie na zával, s príbierkou uhlia 

z nadstropu“, cca 170 metrov smernej dĺžky, s počtom 45 ks sekcií až po chodbu č. 208 381–

25, kde bolo predmontovaných 17 ks sekcií. Posledná (17) predmontovaná sekcia bola upnutá 

13. 9. Z dôvodu protizáparovej prevencie bol 21.9. priestor predmontovaných sekcií 

uzatvorený  a inertizovaný plynným dusíkom. Priestor bol opätovne prevetraný  26. 10. 

a predmontované sekcie  pripojené k rúbajúcemu stenovému porubu. 

Prvé príznaky záparového procesu v porube boli zaznamenané 13. 11. revírnikom 

pracoviska, v strope separátne ovetrávanej časti stenového porubu - pri 57 sekcii vychádzal 

dym, koncentrácie CO boli  0,02 % a ani po vypustení zásoby uhlia z nadstropovej vrstvy sa 

situácia nezlepšila. Po zvýšení koncentrácií CO až na hodnotu 0,15 % a znižovaní viditeľnosti 

v separátne ovetrávanej časti porubu vydal VLH príkaz na súčasnú izoláciu separátne 
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ovetrávanej časti porubu dvoma vetracími plachtami a zabezpečenie inertizácie izolovanej 

časti pracovného priestoru. Pre zlepšenie pracovných podmienok a výdatnejšiu inertizáciu bol 

spustený mobilný odparovač dusíka MOD – 200, s cieľom zvýšiť tlak plynného dusíka 

v inertizačnom potrubí na cca 5 - 6 barov. Napriek spoločnému úsiliu o urýchlenie 

technologického postupu stenového porubu došlo k postupnému narastaniu koncentrácií CO, 

teploty pracovného priestoru a znižovaniu viditeľnosti a 23. 11. sme po zaistení sekcií a 

piliera drevenými stojkami a rozpojení zberného dopravníka museli  stenový porub uzatvoriť. 

2 výbuchovzdornými hrádzami. Na vťažnej chodbe hrádzou vytvorenou ľahkou betónovou 

zmesou Tekblend H a vo výdušnej chodbe plavenou popolčekovou hrádzou. Hrádze boli 

vybavené prieleznými uzatváracími poklopmi (žofinské poklopy), potrubiami a hadičkami na 

odber vzoriek, termistormi na meranie teplôt v porube a inertizačným potrubím. 

Spolupráca na ďalšom postupe eliminácie vzniknutého stavu s firmou Minova bola 

zahájená ihneď po vzniku mimoriadnej udalosti na stenovom porube a v súčinnosti 

s riaditeľom divízie baníctvo firmy Minova Bohemia, s.r.o. Ing. Petrom Čadom bol 

vypracovaný plán sanácie závalového horninového masívu v separátne ovetrávanej časti 

porubu, ktorého súčasťou bol návrh aplikačnej technológie a použitie špeciálnych materiálov 

s cieľom vytesniť predpokladaný požiarny priestor za a nad 57 sekciou porubu a zneprístupniť 

prístup kyslíka k predpokladanému miestu požiaru. 

Priebeh samotnej sanácie požiarneho priestoru začal 7. 1. 2010 plánovaným 

nehavarijným zásahom - realizovaním schváleného bezpečného plánu na sprístupňovanie 

uzatvoreného požiariska, s určeným rozsahom prác v zmysle vypracovaného sanačného 

plánu. 

Do „slepého krídla“ porubu boli zavesené 2 izolačné plachty medzi sekciami 52 – 53 a 49 – 

50,  čiastočne bola otvorená tekblendová hrádza na vťažnej – zbernej chodbe, zahájená 

montáž a postupné predlžovanie separátneho vetrania do stenového porubu až po 38 sekciu, 

kde v 40. sekcii bola taktiež zavesená izolačná plachta, s cieľom vylepšenia pracovných 

podmienok pre záchranárov. 

V súlade so sanačným Minova Bohemia plánom boli v slepom krídle porubu 

záchranársky a v inertnej atmosfére realizované práce: 

 navŕtaných a zapažených 9 vrtov (približne v 70° uhle smerom na zával),  

 realizácia tesniaceho nástreku so zmesou EKOFLEX v celom profile slepého krídla 

porubu  

 vyplnenie - injektáž nadložných a závalových priestorov hydraulickou prefabrikovanou 

napeňujúcou zmesou VILFOAM K na báze cementu, s tesniacimi účinkami pre 
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vypĺňanie voľných priestorov – nárast teploty prostredia – vplyv chemickej reakcie 

tuhnutia zmesy,  

 po vyplnení sa pokračovalo navŕtaním 8 vrtov v slepom krídle (v pilieri, približne v 70° 

uhle, smerom “do nového”) na vyplnenie prirodzených voľných priestorov v uhoľnom 

pilieri s cieľom zníženia oxidačnej plochy povrchu uhoľného masívu a znížení možnosti 

záparového procesu v ďalšom postupe KMP trvale gelovitou a nevysychávajúcou 

zmesou GEOLITH, 

 

16. 1. sa začala na stenovom porube banskými záchranármi realizovať technológia 

dobývania s tým, že v časti slepého krídla porubu bola vytváraná inertná atmosféra a časť 

porubu bola separátne ovetrávaná a to až po priestor 40 sekcie. 

Po prekonaní technických problémov so splyňovaním kvapalného dusíka na povrchu – 

dlhotrvajúci pokles vonkajších aj denných teplôt pod – 15 °C spôsobil zamrznutie 

odparovačov dusíka, čo bolo vyriešené opätovným spustením mobilného odparovača dusíka 

MOD 200, sa v plnom rozsahu prejavil pozitívny účinok realizovanej sanácie požiariska 

tesniacou hmotou  VILFOAM K.  

Požiarisko po spustení účinnej inertizácie (cez navŕtané vrty v slepom krídle porubu) 

okamžite reagovalo rekordným poklesom koncentrácií CO, znížením teploty a zlepšením 

viditeľnosti v pracovnom priestore slepého krídla porubu.  

V záchranárskom režime dobýval porub až do 07. 2., keď bolo obnovené priebežné 

vetranie pracoviska, separátne vetranie v slepom krídle porubu a banských záchranárov 

vystriedali štandardní baníci - rubači. 

 V tomto príspevku nie je možné spomenúť všetky problémy, ktoré sme pri realizácii 

plánovanej sanácie požiariska museli prekonávať. Je potrebné vyzdvihnúť komunikačnú 

úroveň na akej prebiehalo denné riešenie pracovných postupov a operatívne zabezpečovanie 

potrebného druhu technických a materiálových produktov. 

Stenový porub 208 081-75 dobýva do dnešného dňa, s denným plánom ťažby cca 1000 

ton a tvorí významný ekonomický prínos, hlavne kvalitou ťaženého uhlia, v našej akciovej 

spoločnosti. 

Spolu s odborníkmi Minova Bohemia sme spoločne prežili malý kus pracovného života 

s výsledkom „vyšlo to a ďakujeme Vám“.  

 

Zdar Boh ! 
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SROVNÁNÍ ÚČINNOSTI ZPŮSOBU A KVALITY ZALOŽENÍ 

OCELOVÉHO OBLOUKU VÝZTUŽE 
 

Anotace: 

Příspěvek je věnován srovnání účinnosti způsobu a kvality založení ocelového oblouku 

podpěrné výztuže z hlediska rozložení pasivního odporu základky a její kvality. 

Annotation: 

The paper shows the backfill efficiency of a steel arch support stating a backfill resistence 

distribution 

with respect  to both backffilling methods and  backfill material quality. 

 

 

1. Úvod 

Problematika využití pevnostních vlastností ocelové výztuže je stále v popředí zájmu 

především z toho důvodu, že náklady na její pořízení stále rostou a vyšší využití pevnosti je 

velmi žádoucí. V loňském příspěvku tohoto semináře byly publikovány výsledky první části 

analýzy vlivu způsobu zakládání ocelové výztuže, které lze zevšeobecnit do těchto bodů: 

→ účinnost kvalitního celoplošného ručního založení a založení s využitím vaků naplněných 

cemento-betonovou směsí uložených v bocích díla (tzv. systém „BULFLEX“) je 

srovnatelná; 

→ modul pružnosti základkového materiálu uloženého ve vacích by neměl být nižší než cca 

400-500 MPa; 

→ pevnost v tlaku základkového materiálu by se měla pohybovat v rozmezí 5-10 MPa; 

→ vyšší hodnoty přetvárných a pevnostních vlastností se adekvátně neprojeví ve zvýšení 

účinnosti využití výztuže. 
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Vzhledem k tomu, že v části hornické veřejnosti přetrvává názor, že vyššího využití 

výztuže je možno dosáhnout třeba i pouze pevnou základkou uloženou ve stropní části 

ocelového oblouku výztuže, byla předešlá analýza doplněna o modelové srovnání v těchto 

variantách provedení ocelového oblouku 00-19  z tvarových tyčí TH36: 

- založení ruční vysoce kvalitní základkou (E = 60-80 MPa) po celém obvodu oblouku; 

- založení základkovými vaky s cemento-betonovou směsí s modulem pružnosti 500 MPa 

(ekvivalentní pevnost 5-10 MPa) v provedení: 

a) založení pouze v bocích oblouku 

b) založení pouze ve stropní části oblouku 

(viz obr. č. 1); 

- dtto s použitím základkového materiálu s modulem pružnosti E = 20000 MPa (ekvivalent 

betonu kvality B20 (C20/25); 

- zatížení aplikováno jako svislé o velikosti 100, 200 a 300 kPa. 

 

 
Obr. 1 Schéma modelu a rozmístění základkových vaků 

 

 

Na obrázcích č. 2-7 jsou uvedeny základní výsledky modelového řešení, jako jsou: 

- průběhy ohybových momentů na obloucích v závislosti na způsobu založení a použité 

tuhosti základky (ohybový moment se na únosnosti oblouku podílí v největší míře) – obr. 

2-5; 

- vymezení oblastí spolehlivosti oblouku z hlediska využití materiálu tyče (obr. 6) o 

výpočtové pevnosti cca 300 MPa; 

- srovnání stupně (procenta) čerpání tahové (tlakové) pevnosti materiálu tyče (58 G) pro 

jednotlivé varianty založení oblouku a pevnost základkového materiálu (obr. 7). 
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Obr. 2 Průběh ohybových momentů ve výztuži v závislosti na způsobu založení 
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Obr. 3 Porovnání ohybových momentů ve výztuži z hlediska způsobu založení 

 

 
Obr. 4 Porovnání ohybových momentů ve výztuži z hlediska kvality základky v bocích díla 

 

 
Obr. 5 Porovnání ohybových momentů ve výztuži z hlediska kvality základky v klenbě díla 
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Obr. 6 Hodnoty napětí v krajních vláknech průřezu tvar. tyče TH36 
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Obr. 7  Změny napětí v krajních vláknech průřezu tvar. tyče TH36 

 

2. Výsledky řešení 

Výsledky řešení modelových případů lze interpretovat takto: 

1.) Hodnoty a průběh ohybových momentů výrazně závisí na způsobu založení (bok, klenba) 

a kvalitě základky. Ve srovnání s celoplošným založením velmi kvalitní ruční základkou 

klesá velikost max. momentů s růstem kvality základky (500; 2000 MPa), nicméně vyšší 

kvalita základky ve formě vaků (E = 20 000 MPa) se projevuje vesměs kontraproduktivně  

(obr. 4). 

2.) Výrazně podstatný vliv na velikost ohybových momentů má způsob založení. Maximálně 

efektivní je ve srovnání způsobů založení pouze založení boků. Tato skutečnost je 

přirozeným důsledkem mobilizace pasivního odporu v místech kde dochází k přetvoření 

tyče ve směru do horniny. Použití vaků ve stropní části oblouku nijak nepřispívá ke 

snížení namáhání tyče, vesměs vede k jeho zvýšení. Pozitivní vliv stropního založení se 

může projevit pouze v případě zvýšeného bočního zatížení oblouku, kdy je mobilizován 

pasivní odpor v této části oblouku. 

3.) Studie potvrdila dřívější poznatek o vlivu velikosti přetvárných a pevnostních 

charakteristik materiálu základky a opětovně dokládá, že lze považovat za 

kontraproduktivní snahu o aplikaci hmot s vysokou pevností. 

4.) Souhrnným výsledkem studie je graf na obr. č. 7, který dokládá, že nejvyšší efektivnost 

založení je dosažena při použití vaků s materiálem E =&  500 MPa a pevností v tlaku 5-10 

MPa. Použití tohoto materiálu vede k více jak 30 % snížení namáhání tyče, zatímco 

použití materiálu s pevností cca 20 MPa a při založení stropní části oblouku je namáhání 

až dvojnásobné ve srovnání s kvalitní ruční základkou. 
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ELASTYCZNA PIANA ORGANICZNA DO ZASTOSOWANIA  

W WYROBISKACH GÓRNICZYCH 

ORGANIC FLEXIBLE FOAM FOR MINING PURPOSES 
 

Streszczenie:  

W pracy przedstawiono wyniki badań nad organiczną pianą o cechach elastycznych, 

z ukierunkowaniem na zastosowanie w wyrobiskach górniczych. Przedstawiono podstawowe 

właściwości fizyko-mechaniczne istotne dla dyskusji nad kierunkami zastosowań oraz parametry 

konieczne do oceny bezpiecznego stosowania w wyrobiskach zagrożonych wybuchem. Omówiono 

wyniki badań wraz z pierwszym wdrożonym zastosowaniem. 

Summary:  

This paper presents results of the research on organic foam with flexible characteristic, with a focus 

on the application in excavations. The basic physical and mechanical properties relevant to the 

discussion of the application guidelines and parameters necessary to assess the safe use in 

potentially explosive excavations were considered. The results of examinations with the first 

application implemented. 

 

 

Piany w górnictwie 

Piany organiczne na bazie różnego rodzaju polimerów i mineralne na bazie kompozycji 

cementowych stosowane są w wyrobiskach górniczych bardzo szeroko. Są to materiały o różnym 

stopniu spienienia, wytwarzane w miejscu zastosowania przede wszystkim w celu uszczelnienia i 

izolacji (rys.1) oraz wypełniania pustek (rys.2) [1,2]. 

Ich konkretne zastosowania to: 

mailto:stanis%C5%82aw.makarski@minovaint.com
mailto:robert.penczek@minovaint.com
mailto:grzegorz.politanski@minovaint.com
mailto:mariusz.rasek@minovaint.com
mailto:krzysztof.chabrzyk@minovaint.com
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• uszczelnianie chodników, wyrobisk i zrobów, 

• wykonywanie i uszczelnianie tam izolacyjnych i wentylacyjnych, 

• wypełnianie wyrw i pustek, 

• uszczelnianie zrobów poeksploatacyjnych w celu zmniejszenia zagrożenia samozapłonem, 

• uszczelnianie silnie spękanego górotworu w celu likwidacji zagrożenia pożarowego, 

• w prewencji pożarowej - ograniczenie skłonności do samozapalenia przez dezaktywację 

powierzchni węgla, 

• wypełnianie zer podsadzkowych. 

Minova Ekochem S.A. posiada w ofercie szereg pian, które są produkowane w formie 

dwuskładnikowych systemów surowcowych aplikowanych w wyrobiskach górniczych. W tabeli (1) 

zestawiono przykładowe produkty wraz z ich podstawowymi właściwościami. Umieszczono również 

nowy wyrób, elastyczną pianę, nie zastosowaną w formie systemu surowcowego stosowanego w 

podziemnym wyrobisku, a jedynie jako surowiec do wytwarzanie gotowych elementów z piany. 

 

Tab.1.  Porównanie pian. 

 

piana Ekoflex Minoterm Pianka 
Krylaminowa Geofoam P Durafoam Ekopur ES 

typ fenolowo-
formaldehydowa 

fenolowo-
formaldehydowa 

mocznikowo-
formaldehydowa 

krzemianowo-
izocyjanianowa mineralna izocyjanianowa 

sposób spieniania chemiczny chemiczny mechaniczny chemiczny mechaniczny chemiczny 

sposób aplikacji pianowanie natrysk pianowanie pianowanie pianowanie pianowanie 
stosunek 

objętościowy 
komponentów 

4:1 2:1 1:1 1:1 woda / proszek 
1 / 1 1:1 

czas startu < 5 [s] < 5 [s] - < 20 s - 45 - 65 

czas wzrostu piany < 4 [min] < 1 [min] - < 3 [min] - 300 – 420 

czas utwardzania < 30 [min] < 3 [min] < 15 [min] < 15 [min] < 10 [min] < 15 [minut] 

stopień spienienia 30 - 40 x 15 - 20 x 30 - 40 x 30 - 40 x ~5 4 – 6 x 

gęstość pozorna 32 – 43 [kg/m3] 65 – 86 [kg/m3] 29 - 38 [kg/m3] 34 - 45 [kg/m3] ~600 [kg/m3] 200 – 250 [kg/m3] 

wytrzymałość na 
ściskanie 

> 0,04 [MPa] 
przy 10% 

odkształceniu 

> 0,15 [MPa] 
przy 10% 

odkształceniu 

~ 0,01 [MPa] 
przy 10% 

odkształceniu 

> 0,02 [MPa] 
przy 10% 

odkształceniu 

> 1,8 [MPa] 
po 7 dniach  

> 0,0006 [MPa] 
 przy 10% 

odkształceniu 
palność 

 
czas palenia [s] 

trudnopalny 
 

< 8 [s] 

trudnopalny 
 

< 8 [s] 

trudnopalny 
 

< 8 [s] 

trudnopalny 
 

< 8 [s] 

Niepalny 
 

0 [s] 

trudnopalny 
 

< 8 [s] 
właściwości 

elektrostatyczne 
 

rezystancja 
powierzchniowa 

 
elektryzacja (ładunek 

przeniesiony) 

 
antyelektrostatyczny 

 
 

< 1 [GΩ] 
 
 

< 60 [nC] 

 
antyelektrostatyczny 

 
 

< 1 [GΩ] 
 
 

< 60 [nC] 

 
antyelektrostatyczny 

 
 

< 1 [GΩ] 
 
 

< 60 [nC] 

 
antyelektrostatyczny 

 
 

< 1 [GΩ] 
 
 

< 60 [nC] 

- 

 
antyelektrostatyczny 

 
 

< 1 [GΩ] 
 
 

< 60 [nC] 

charakter piany sztywna sztywna sztywna sztywna sztywna elastyczna 
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a    b 

Rys.1 a,b.  Pianowanie obrysu chodnika. 
 

a  b 
Rys.2 a,b.  Wypełnianie pustki. 

 
 

wygląd próbki przed 
ściskaniem 

(100%) 

  

wygląd próbki przy 
ściśnięciu 

(50%) 

  

wygląd próbki po 
ściskaniu 

 

 
 

60% 
 

52% 
 

65% 

 
 

75% 
 

50% 
 

100% 



 

Piana do spągnic 

Żadna z dotychczas stosowanych pian nie posiada wyraźnych cech elastycznych. Przy 

określonym odkształceniu ulegają one nieodwracalnej deformacji. Potrzeba opracowania piany o 

cechach elastycznych wyniknęła z zainteresowania producentów zmechanizowanych obudów 

górniczych, w których dolna pusta przestrzeń (gniazdo stojaka hydraulicznego w spągnicy) jest 

narażona na gromadzenie zanieczyszczeń (urobku, pyłów odłamków skał) i w konsekwencji 

skrócenie czasu jej eksploatacji. Rysunek (3) przedstawia miejsce gromadzenia się zanieczyszczeń – 

miejsce lokalizacji piankowego zabezpieczenia. Na rysunku (4) przedstawiono krańcowe położenia  

stojaków hydraulicznych, które decydują o konieczności zastosowania piany o elastycznych 

właściwościach. 

 

Rys.3.  Schemat spągnicy z komorami do wypełnienia pianą (miejsca gromadzenia się 
zanieczyszczeń). 

 

Rys.4.  Zakres pracy stojaków hydraulicznych obudowy zmechanizowanej. 
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Z zapisów §360 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku [3] oraz 

normy PN-EN 1710+A1 [4] wynika, że piana w tym zastosowaniu powinna cechować się 

następującymi właściwościami: 

• trudnopalność, 

• antyelektrostatyczność, 

• nietoksyczność. 

Z analizy warunków pracy zmechanizowanej obudowy górniczej oraz przewidywanych innych 

zastosowań założono, że bardzo ważnym parametrem piany będzie jej elastyczność. Po opracowaniu 

receptury piany Ekopur ES poddano ją serii testów, aby potwierdzić jej przydatność do bezpiecznego 

stosowania w warunkach górniczych wyrobisk podziemnych. Dla zobrazowania cech elastycznych w 

porównaniu z innymi pianami pokazano zachowanie pod obciążeniem w maszynie 

wytrzymałościowej (tab.2). 
 

Tab.2.  Odkształcenia elastyczne piany Ekopur ES. 

ściskanie do 75% 
wysokości 

początkowej 

 

wysokość próbki po 
ściskaniu. 
(100%) 

 

ściskanie do 50% 
wysokości 

początkowej 

 

wysokość próbki po 
ściskaniu 
(100%) 

 

ściskanie do 25% 
wysokości 

początkowej 

 

wysokość próbki po 
ściskaniu 
(100%) 

 
 
 

 

 

  82



  83

 

 

Badania laboratoryjne  

Trudnopalność 

Metoda płomieniowa 

Do oceny trudnopalności posłużono się metodą płomieniową, stosowaną przez Główny Instytut 

Górnictwa (GIG) - Procedura PB-5. Metoda ta polega na podpalaniu palnikiem Bunsena o określonej 

mocy próbek umocowanych pionowo i poziomo w ciągu 10 sekund. Kryteria Jednostki 

Certyfikującej Głównego Instytutu Górnictwa (GIG) [5] uznają materiał za trudnopalny, jeżeli czas 

palenia po odjęciu ognia nie przekracza 8 sekund. Opracowana piana spełnia to kryterium. 

 

Wskaźnik tlenowy 

Jednym z kryterium oceny trudnopalności GIG jest wskaźnik tlenowy. Wskaźnik tlenowy 

oznaczono według normy PN-ISO 4589-2 [6]. Badanie polegało na oznaczeniu najmniejszego 

stężenia tlenu w mieszaninie tlenu z azotem, przy którym palenie się materiału jest jeszcze 

podtrzymywane. Uzyskany wynik wskaźnika tlenowego dla kształtki typu V, to 25,3%. Wynik jest 

satysfakcjonujący, gdyż do oceny pian organicznych używanych w górnictwie przyjęto za 

wystarczające kryterium wskaźnika tlenowego co najmniej 21%. Według niektórych autorów 

wartość wskaźnika tlenowego zawierająca się w przedziale 21-27% pozwala klasyfikować tkaninę 

jako niepalną – samogasnącą. 

 

Metoda normowa 

W celach wyłącznie porównawczych przeprowadzono także ocenę trudnopalności wg normy 

PN-EN 60695-11-1 [8]. Należy tutaj podkreślić, iż norma ta jest wykorzystywana do oceny palności 

materiałów organicznych o gęstości powyżej 250 kg/m3. Nie powinna być zatem kryterialna w 

stosunku do omawianej piany.  

Okazało się, iż dla badanych próbek czas palenia po pierwszym podpalaniu wynosił zawsze 0 

[s], po drugim od 2 do 4 [s], próbki nie żarzyły się. Wyniki pokazują, że piana nie odbiega czasami 

palenia i żarzenia od samogasnących klejów (kat.V-0) jednakże w kilku przypadkach następowało 

zapalenie bawełnianej waty w związku z czym należy jej przypisać kategorię V-2 wg powyższej 

normy. 

 

 

 



 

Właściwości antyelektrostatyczne 

Do oceny właściwości antyelektrostatycznych wykorzystano normę PN-EN 13463-1, załącznik 

D [9]. Istotą badania jest określenie przeniesionego ładunku Q poprzez rozładowania badanej próbki 

elektrodą kulistą do kondensatora o znanej pojemności C i zmierzenie występującego na nim 

napięcia U. Wartość ładunku wyznacza się z poniższego wzoru: 

UCQ ⋅=  
Próbki badanego materiału elektryzuje się trzema niezależnymi metodami: pocieranie tkaniną z 

czystego poliamidu, pocieranie tkaniną bawełnianą oraz elektryzacja z użyciem źródła wysokiego 

napięcia stałego. Najwyższy ładunek przeniesiony Q wyniósł 5,6 [nC], podczas gdy norma [9] uznaje 

materiał za bezpieczny dla ładunków przeniesionych mniejszych od 60 [nC]. 

 

Nietoksyczność 

Uzyskane parametry piany oraz  charakterystyka chemiczna systemu surowcowego nazwanego 

Ekopur ES,  pozwoliły uzyskać Atest Higieniczny  Państwowego Zakładu Higieny NR 

HK/B/0986/01/2010, zezwalający na profesjonalne stosowanie systemu w wyrobiskach górniczych 

[10]. 

Parametry systemu do wytwarzania piany elastycznej i wyniki testów laboratoryjnych piany zebrano 

w tabeli (3). 
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Tab.3.  Parametry systemu surowcowego Ekopur ES i gotowej piany. 
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Ekopur ES 

parametry systemu surowcowego 

stosunek objętościowy komponentów 1:1 

lepkość składnika A 80 [mPas] @ 300 s-1

lepkość składnika B 2500 [mPas] 

czas startu 45 – 65 [s] 

czas wzrostu piany 300 – 420 [s] 

czas utwardzania < 15 [minut] 

maksymalna temperatura utwardzania 38 °C 

parametry gotowej piany 

stopień spienienia 4 – 6 x 

wytrzymałość na ściskanie, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
≈ 0,0006 [MPa] 

 przy 10% odkształceniu 

wytrzymałość na ściskanie, 

 

≈ 0,0032 [MPa]  
 przy 50% odkształceniu 

 palność (test płomieniowy PB-5) 
 

< 8 [s] (trudnopalny) 
 

2,3 [s]  czas palenia – próbka pionowo [s]
czas palenia – próbka poziomo [s] 3,6 [s] 

palność (wg normy PN-EN 60695-11-1) kategoria V2 
 

 palność – wskaźnik tlenowy 
(wg normy PN-ISO 4589-2) 25,3 % 

właściwości elektrostatyczne 
 

 rezystancja powierzchniowa: <1[GΩ] 
elektryzacja: < 60 [nC]  (antyelektrostatyczny)  

   0,1 [GΩ] rezystancja powierzchniowa
   elektryzacja (ładunek przeniesiony)

2,0 [nC] elektryzacja przez pocieranie – poliamid 3,6 [nC] elektryzacja przez pocieranie – bawełna
elektryzacja wysokim napięciem

 
 

5,6 [nC] 

 

 

 



 

Testy praktyczne 

Wdrożone do stosowania przez Firmę MERITUM kształtki Pianogór otrzymywane z systemu 

Ekopur ES uzyskały certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa - 

Certyfikat na znak B Nr OBAC/246/CB/10.   

W drugiej połowie 2010 roku wyprodukowano 15000 kg systemu Ekopur ES, co w rezultacie 

pozwoliło na wyprodukowanie 1000 szt. kształtek, które zastosowano w spągnicach 

zmechanizowanych obudów górniczych.  Nowe rozwiązanie zostało zastosowane w następujących 

kopalniach: Ziemowit, Halemba-Wirek, Bielszowice, Bobrek-Centrum, Rydułtowy-Anna, Sośnica-

Makoszowy, Wesoła, Staszic-Murcki, Borynia, Zofiówka, Zakład Górniczy Janina. 

Dotychczasowa ocena użytkowników potwierdza przydatność zastosowanego rozwiązania. 

Elastyczne, piankowe wypełnienie komory stojaka w spągnicy (rys. 5) spełnia następujące funkcje: 

• chroni przed gromadzeniem się urobku i kamienia u podstawy stojaka, 

• pozwala na normalną pracę stojaka w pełnym zakresie bez jego blokowania podczas opuszczania 

i podnoszenia stropnicy, 

• zapobiega pojawianiu się niekorzystnych sił zginających działających nie w osi stojaka 

(promieniowo) powodujących niszczenie uszczelnień oraz mocowań stojaka w gniazdach, 

• zapewnia swobodny dostęp do gniazda stojaka i umieszczonych w spągnicy urządzeń (bloki 

zaworowe, manometry itp.) bez konieczności czyszczenia spągnicy. 
 

 

Rys.5. Wypełnienie piankowe zabezpieczające komory stojaka hydraulicznego. 
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Inne zastosowania piany 

Oprócz stosowania piany elastycznej jako gotowych elementów przygotowanych w warunkach 

warsztatowych (za pomocą odpowiedniego mieszadła) istnieje możliwość wytwarzania piany in situ 

w wyrobisku górniczym. Przy zastosowaniu agregatu pompowego, który pozwoli na dozowanie 

komponentów systemu do mieszalnika statycznego w stosunku objętościowym 1:1 otrzymać można 

elastyczną pianę, mogącą służyć jako tworzywo uszczelniające i wypełniające. Przykładowo 

możliwe jest wypełnianie szczelin pomiędzy górotworem, a elementami tam wentylacyjnych. W 

warunkach pracującego górotworu mogą się tam tworzyć szczeliny, których doszczelnianie 

klasycznymi, tj. sztywnymi pianami może być nieskuteczne ze względu na możliwość ich trwałego 

odkształcenia i utraty szczelności. W tych warunkach doszczelnianie pianami elastycznymi może w 

sposób trwały zabezpieczyć szczelinę, poprzez możliwość pracy piany razem z górotworem. 
 

 

Rys.6. Przykładowe miejsca tamy narażone na utratę szczelności. 

 

Omówienie wyników i wnioski 

Wyniki badań laboratoryjnych pozwalają zaklasyfikować elastyczną pianę wytwarzaną na bazie 

systemu Ekopur ES jako bezpieczną do stosowania w warunkach podziemnych zakładów 

górniczych, tj. zgodną z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeni Ministra Gospodarki [3]. 

Dotychczasowe rezultaty potwierdzają przydatność stosowania piany jako materiału, z którego 

wykonywane są elementy zabezpieczające stojaki hydrauliczne zmechanizowanych obudów 

górniczych. Doświadczenia producentów obudów zmechanizowanych oraz kopalń pokazują, że 

system zabezpieczania pracy stojaka hydraulicznego pozwala na radykalną poprawę warunków pracy 

obudowy oraz obsługujących ją górników, wydłużenie okresu jej eksploatacji, a przez to 

zmniejszenie kosztów wydobycia węgla. 
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Opracowany system surowcowy może być przetwarzany mieszadłem szybkoobrotowym oraz 

pompą dwuskładnikową, podającą pianę w sposób ciągły. Szybkoobrotowe mieszadło stacjonarne 

umożliwia produkcję bloków lub elementów o określonym kształcie w warunkach warsztatowych. 

Pompy dwuskładnikowe powinny pozwolić uzyskiwać pianę w wyrobiskach górniczych. Piana nie 

była dotychczas wytwarzana bezpośrednio w wyrobisku, ale jej cechy wskazują na możliwości 

doszczelniania tam izolacyjnych i wentylacyjnych, wypełniania wyrw i szczelin zwłaszcza 

w warunkach znacznych ruchów górotworu, gdzie nie sprawdzają się systemy sztywnych pian 

górniczych. 
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OBLICZENIA NUMERYCZNE W ZAKRESIE OCENY WPŁYWU 

PASÓW OCHRONNYCH NA PRZEBIEG DEFORMACJI WYROBISK 

PRZYŚCIANOWYCH 

THE NUMERICAL MODELLING THE IMPACT OF ROADSIDE 

PACKS ON THE CONVERVERGENCE OF GATEROADS 
 

Streszczenie: 

W referacie przedstawiono obliczenie numeryczne zachowania się wyrobiska, kiedy to 

zastosowano różnego typu pasy ochronne. Dla oceny wykorzystano rzeczywiste warunki 

geologiczno-górnicze występujące na jednej kopalń węgla kamiennego w Polsce oraz 

program Phase oparty o metodę elementów skończonych.   

Summary: 

The paper presents a numerical calculation of the behavior of the gateroad with various types 

of roadside packs. An actual geological and mining conditions which occur in a single 

colliery in Poland and the program Phase based on finite element method were used.  

 

1. WPROWADZENIE 

Prowadząc eksploatację pokładów węgla kamiennego systemem ścianowym 

niejednokrotnie zachodzi konieczność utrzymywania jednego z chodników za frontem ściany. 

W przypadku polskiego górnictwa takie sytuacje występują najczęściej, kiedy kopalnie 

prowadzą ściany w warunkach wysokiego zagrożenia metanowego, bądź też podejmują próby 
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powtórnego wykorzystania jednego z chodników przyścianowych, z uwagi na konieczność 

obniżania kosztów drążenia oraz przyśpieszenia uruchomienia nowej ściany w polu 

eksploatacyjnym. W przypadku chodników przyścianowych utrzymywanych za ścianą, które 

przechodzą z obustronnego otoczenia calizną węglową w jednostronne otoczenie zrobami, 

często obserwuje się wzmożone ruchy górotworu w tych wyrobiskach, w postaci 

konwergencji pionowej oraz poziomej. W wielu kopalniach z uwagi na znaczą intensywność 

tych ruchów utrzymanie chodników za ścianą okazywało się utrudnione lub wręcz 

niemożliwe. Kopalnie podejmujące takie próby stosują najczęściej za frontem eksploatacji 

różnego rodzaju wzmocnienia podstawowej obudowy chodników, którą w polskich 

kopalniach jest stalowa obudowa łukowa podatna. Wzmocnienia te to najczęściej: podciągi 

stalowe, stojaki stalowe lub drewniane oraz obudowa kotwiowa. Najczęściej wzdłuż linii 

zrobów wykonuje się również pasy ochronne ze spoiw mineralnych lub drewna (kaszty 

drewniane). Wszystkie te dodatkowe elementy ograniczyć mają deformację chodnika oraz 

zapewnić jego pełną funkcjonalność podczas prowadzenia ściany. 

W niniejszym referacie podjęto próbę oceny wpływu trzech rodzajów pasów 

ochronnych na przebieg deformacji chodnika przyścianowego, utrzymywanego w 

jednostronnym otoczeniu zrobami za frontem ściany. Analizie poddano: kaszt drewniany, 

kaszt wypełniony spoiwem Minobet oraz pas ochronny wykonany ze spoiwa Minobet. 

Dodatkowo dla celów porównawczych przeprowadzono obliczenia w sytuacji, kiedy to 

chodnik przyścianowy utrzymywany bez pasa ochronnego.  

Wszystkie obliczenia numeryczne deformacji chodnika przyścianowego 

przeprowadzono za pomocą programu PHASE (Prusek, Masny, Walentek 2007; Prusek, 

Walentek 2007; Walentek, Lubosik, Prusek, Masny 2009)  do którego zaimplementowano 

charakterystyki podpornościowe wyżej wymienionych pasów, uzyskane w wyniku badań 

laboratoryjnych.  

 

 

2. BADANIA LABORATORYJNE 

Minova Ekochem S.A. przeprowadziła w ITG KOMAG w Gliwicach serię badań dla 

wybranych elementów podporowych. Były to: prostopadłościan o wymiarach 600 x 600 x 

1000 mm (Rys.1a) wypełniony Minobetem, kaszt drewniany Link’n’Lock firmy Strata 

Products (Europe) Ltd Sp. z o.o. o długości elementu 610 mm, wysokości 1000mm i 

efektywnej (biorącej udział w przenoszeniu obciążeń) powierzchni przekroju 0,178 m² (Rys. 
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1b) oraz kaszt drewniany Link’n’Lock wypełniany Minobetem (Rys. 1c) o powierzchni 

drewna 0,178 m², powierzchni wypełnienia 0,122 m² i wymiarach 610 x 610 x 1000 mm. 

   
Rysunek 1. Widok elementów podporowych na stanowisku badawczym w ITG KOMAG: a) 

prostopadłościan wykonany z Minobetu w big-bagu z płótna podsadzkowego; b) kaszt 
drewniany Link’n’Lock; c) kaszt drewniany Link’n’Lock wypełniony Minobetem 

 

Elementy podporowe wykonane z użyciem Minobetu przygotowane zostały 

w laboratorium Minova Ekochem i przewożone były do ITG KOMAG. Badania prowadzono 

na prasie o maksymalnym nacisku 16 000 kN. Rejestracja obciążenia odbywała się poprzez 

zespół czterech czujników tensometrycznych o łącznym zakresie do 8 000 kN. 

Przemieszczenie rejestrowane było za pomocą czujnika indukcyjnego.  

Ze względu na fakt, że tego typu spoiwa cementowe nabierają cech 

wytrzymałościowych z czasem, wykonano badania w wieku utwardzonego spoiwa 1 dzień, 7 

oraz 28 dni (wytrzymałość końcowa). Przykładowe wyniki badań w wieku spoiwa 28 dni oraz 

dla pustego kasztu drewnianego przedstawiono na rysunku 2. 

 
Rysunek 2. Przebieg zniszczenia wybranych elementów 
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3. OBLICZENIA NUMERYCZNE 

W ostatnich latach obserwuje się coraz powszechniejsze stosowanie różnego rodzaju 

specjalistycznego oprogramowania pozwalającego na modelowanie numeryczne zmian 

zachodzących w górotworze w otoczeniu wyrobisk górniczych podczas prowadzenia 

eksploatacji (Prusek 2008). Próbę wykorzystania tego sposobu obliczeń podjęto również w 

zagadnieniu prognozy deformacji chodnika przyścianowego, w którym uwzględnia się 

zastosowanie trzech różnych pasów ochronnych. W tym celu posłużono się programem Phase 

v7.0 opartym na metodzie elementów skończonych. W obliczeniach założono, iż górotwór 

jest ośrodkiem izotropowym i sprężysto-plastycznym, a warunek stanu granicznego obliczany 

według kryterium Hoek’a – Browna dla spękanego masywu skalnego definiuje się jako 

(Hoek, Carranza-Torres, Corkum 2002; Hoek 2006): 

( )a

ci
bci sm ++=
σ
σ

σσσ 3
31

'''  

gdzie: 

σ’1 i σ’3 – efektywne naprężenie maksymalne i minimalne przy zniszczeniu, MPa  
mb  – wartość stałej Hoek’a – Browna dla masywu skalnego,  
s i a  – stałe, wyznaczane w oparciu o własności górotworu, 
σci – wytrzymałość jednoosiowa próbki skalnej na ściskanie, MPa. 
 

Prowadzone w GIG badania w zakresie wykorzystania modelowania numerycznego do 

prognozy deformacji chodników przyścianowych pozwoliły na opracowanie metody, dzięki 

której można określić wielkość konwergencji w zależności od położenia frontu ściany 

(Prusek 2008), a także przedstawić rozwój strefy spękań wokół całego wyrobiska 

przyścianowego (Walentek 2009). Metoda ta zakłada iż poprzez zmianę pozniszczeniowych 

parametrów mbz i sz w kryterium Hoek’a-Browna, można w sposób dokładny odwzorować 

wielkość deformacji chodników przyścianowych (Prusek 2008). 

Dla celów obliczeniowych wykonano model w postaci tarczy o wymiarach 70x70 m 

(rys. 3), w których układ oraz rodzaj skał otaczających wyrobisko przyjęto zgodnie z profilem 

jednej z polskich kopalń, na której prowadzono badania konwergencji chodnika 

przyścianowego (Prusek 2008). W modelu zmniejszono jednak miąższość pokładu węgla z 

2,2 m do 1,0 m ze względu na dokładne odwzorowanie charakterystyk badanych w 

laboratorium kasztów, których to wysokość wynosiła 1,0 m.  
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Rysunek 3. Model górotworu wokół chodnika przyścianowego 

 

Kąt nachylenia linii zawału w modelu obliczeniowym został przyjęty na poziomie 70° 

(Keith A. Heasley K. 2009), Własności mechaniczne zrobów przyjęto zgodnie z pracą 

(Majcherczyk, Małkowski 2003). Podstawowe wartości parametrów warstw skalnych, w tym  

opisujące kryterium Hoek’a-Browna zestawiono w tabeli 1.  

 

Tabela 1. Podstawowe parametry warstw skalnych przyjęte do obliczeń numerycznych 

Rodzaj skały 
Moduł 

Younga E 
(MPa) 

Współczynnik 
Poissona υ 

Wytrzymałość 
 na ściskanie Rc 

(MPa) 

Parametr  
mb

Parametr 
s 

węgiel 1700 0,30 17,0 0,814 0,0008 

łupek ilasty 3290 0,26 26,0 1,210 0,0020 

łupek piaszczysty 4222 0,23 33,0 1,600 0,0028 

piaskowiec 7889 0,21 40,0 2,200 0,0067 
zroby 700 0,40   4,0 0,275 0,0002 

 

Zastosowaną w chodniku obudowę podporową typu ŁP9/V29 zamodelowano w postaci 

belki (Walentek 2009), której przypisano parametry kształtownika V29 (Stoiński 1996; 

Skrzyński 2001):  

Ponadto, dla przedstawionego modelu przyjęto następujące założenia: modelowany 

górotwór jest ośrodkiem sprężysto-plastycznym i izotropowym; brak możliwości 

przemieszczenia na poziomych i pionowych krawędziach tarczy modelu; naprężenia 
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pierwotne wynikają z głębokości położenia wyrobiska równego 600 m i średniego ciężaru 

objętościowego nakładu; pasy ochronne zamodelowano w postaci sprężyn, 

charakteryzujących się współczynnikiem sztywności wyznaczonym w oparciu o wyniki 

badań laboratoryjnych przedmiotowych kasztów (rozdział 2); obliczenia przeprowadzono dla 

odcinka chodnika utrzymywanego za frontem ściany; postęp dobowy ściany na poziomie 5 

m/dobę, co pozwalało na odcinku 140 m zasymulować następujące okresy czasowe: 1 doba, 7 

dób oraz 28 dób.   

W obliczeniach numerycznych analizowano cztery modele górotworu wokół chodnika 

przyścianowego, które odwzorowywały następujące sytuacje: 

− chodnik utrzymywany bez stosowania pasa ochronnego – rys. 4, 

− chodnik utrzymywany z zastosowaniem kasztu drewnianego – rys. 5, 

− chodnik utrzymywany z zastosowaniem kasztu drewnianego wypełnionego spoiwem 

Minobet – rys. 6, 

− chodnik utrzymywany z zastosowaniem pasa wykonanego ze spoiwem Minobet – rys.7. 

Na w/w rysunkach przedstawiono wyniki przeprowadzonych obliczeń numerycznych w 

postaci map strefy spękań wokół chodników przyścianowych. 

 
Rysunek 4. Zasięg strefy spękań wokół chodnika bez pasa ochronnego: 

a) 1-dzień, b) 7-dni, c) 28-dni 
 

 
Rysunek 5. Zasięg strefy spękań wokół chodnika z kasztem drewnianym: 

a) 1-dzień, b) 7-dni, c) 28-dni 
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Rysunek 6. Zasięg strefy spękań wokół chodnika z kasztem drewnianym+Minobet: 

a) 1-dzień, b) 7-dni, c) 28-dni 

 
Rysysunek 7. Zasięg strefy spękań wokół chodnika z pasem ochronnym Minobet: 

a) 1-dzień, b) 7-dni, c) 28-dni 
 

Jak można zauważyć na podstawie wyników obliczeń przedstawionych na rysunkach 

4÷7, w przypadku zastosowania materiału Minobet spodziewać można się określonego 

zmniejszenia strefy spękań powstałej wokół wyrobiska korytarzowego. Analizując bowiem  

wynik obliczeń numerycznych po 7 dniach widzimy, że strefa spękań powstała w stropie w 

sytuacji zastosowania kasztu drewnianego wraz z Minobetem oraz samego Minobetu jest 

mniejsza o ponad 6% w stosunku do przypadku kiedy zastosowano tylko sam kaszt 

drewniany. Co charakterystyczne po 28 dniach, strefa spękań nad wyrobiskiem, w ociosie 

którego zastosowano kaszt drewniany propaguje do 9,1 m, zaś dla dwóch wyżej 

wymienionych sposobów wzmocnień pozostaje niezmieniona  w stosunku do czasu 7 dni od 

instalacji i wynosi 7,3 m, co oznacza bezpośrednio, że jest ona mniejsza o niemal 20%. Takie 

wyniki oznaczają również, że w wyrobisku, którego wzmocnienie od strony zawału stanowi 

kaszt+Minobet lub sam Minobet, spodziewać się można znacznie mniejszych obciążeń 

obudowy, aniżeli w sytuacji, kiedy wzmacniamy tylko kasztem. 

Z analiz wyników obliczeń numerycznych wynika również, że w przypadku, kiedy 

doświadczenie lub parametry wytrzymałościowe skał występujących w spągu, wskazują na 
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możliwość ich wypiętrzenia, stosowanie do ochrony wyrobisk materiału, o znacznej 

wytrzymałości i sztywności, takiego jak Minobet, nie zawsze może być korzystne, bowiem 

jak przedstawiono na rysunku 7, zasięg strefy spękań dla 7 i 28 dni jest większy w stosunku 

do wyrobiska wzmocnionego kasztem i Minobetem (rysunek 6). Zarówno jednak 

zastosowanie samego Minobetu, jak kasztu z Minobetem, sprawia, że dla każdej analizowanej 

sytuacji zasięg strefy spękań w spągu będzie mniejsze aniżeli w sytuacji, kiedy to 

zastosowano do ochrony wyrobiska kaszt drewniany. 

Na rysunku 8 przedstawiono wyniki konwergencji pionowej w zależności od ilości dni 

od momentu zainstalowania danego wzmocnienia. 
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Rysunek 8. Wyniki obliczeń konwergencji pionowej chodnika przyścianowego 
utrzymywanego za frontem ściany  

 

Jak można zauważyć na podstawie wyników obliczeń numerycznych wartości 

konwergencji pionowej dla analizowanych sposobów wzmocnień nie różnią się w znaczący 

sposób od siebie. Jedynie w przypadku, kiedy to wyrobisko prowadzone jest bez 

jakiegokolwiek pasa ochronnego tzn. bezpośrednio przy zrobach zawałowych, konwergencja 

wykazuje większe wartości aniżeli dla pozostałych analizowanych przypadków. 
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Korzystne rezultaty zastosowania dodatkowych wzmocnień kasztu materiałem Minobet, 

lub zastąpienie go samym materiałem Minobet widoczne jest jedynie do około 15 dnia od 

momentu instalacji. W późniejszym okresie wykresy konwergencji pokrywają się.  

W przypadku przedstawionych wyników obliczeń numerycznych należy mieć 

świadomość, jak mała była wielkość powierzchni przekroju poprzecznego modelowanego 

pasa w stosunku do wyrobiska korytarzowego. Dlatego też wyniki należy traktować jako 

wstępne, a do dalszych analiz niezbędne jest przeprowadzenie badań i pomiarów dołowych. 

 

 

4. PODSUMOWANIE 

Wyniki obliczeń numerycznych wskazują na możliwość uzyskania określonych 

pozytywnych rezultatów w przypadku zastosowania materiału Minobet i to niezależnie, czy 

będzie on stosowany jako wypełnienie worków (big-bagów) z płótna podsadzkowego czy też 

kasztu drewnianego. 

Tym niemniej ze względu na pewne uproszczenia przyjęte w modelowaniu 

numerycznym, np. w postaci małej wysokości pasa ochronnego, w celu dokładnego 

określenia rezultatów zastosowania materiału Minobet, niezbędne jest przeprowadzenie badań 

i systematycznych pomiarów dołowych. Zwłaszcza, że ich rezultaty wykorzystane mogą być 

do kalibracji modeli numerycznych. 
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SPEVŇOVANIE ZEMÍN V OKOLÍ ROZTLÁČANÝCH PILÓT 

 
STRENGTHENING OF SOILS IN SURROUNDING THE REPLACEMENT PILES. 

During execution replacement piles formed in surrounding strengthening of soil. In this zone 

the gravely or sandy soils obtain higher density. The problem is distance and efficiency of 

strengthening. Near Bratislava was made experiments for Screwsol piles. Help the penetration 

tests the strengthening of soils reach to the distance approximately of the two multiple piles 

diameter.  

 

1. Technológie vytvárania roztláčaných pilót 

V ostatných rokoch sa intenzívne rozvíjajú technológie vytvárania pilót na mieste, ktoré 

počas vŕtania roztláčajú zeminy do strán (obr. 1). Takéto pilóty zlepšujú vlastnosti zemín 

v okolí plášťa, výstupkami zväčšujú plášťové trenie a nepotrebujú odstraňovať z vrtov 

zeminu. Ich únosnosť je väčšia ako únosnosť klasicky vŕtaných pilót s rovnakými rozmermi. 

Tým je teda možné pri rovnakej únosnosti zmenšiť objem betónu, čo je spolu s vylúčením 

odvozu zeminy, významné úsporné opatrenie. 

 ROZTLÁČANÁ PILÓTA                                                             VŔTANÁ PILÓTA 

 

 

 

 

 

 

 

Betón 
 

Zhutnená zemina 
 

Prírodná zemina 
 

Obr. 1 Roztláčané a vŕtané pilóty 
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Najznámejšie technológie na vytváranie roztláčaných pilót sú Fundex, Tubex, Atlas, 

Omega a najnovšie aj Screwsol. Spoločnosť Solhydro sa rozhodla pre praktické uplatnenie 

technológie Screwsol.  

Pilóta Screwsol má špeciálne upravenú oceľovú koncovku (obr. 2), ktorá sa zavŕtava do 

zeminy. Dolná časť koncovky sa pri vŕtaní uzatvára kužeľovitým hrotom. Pri spätnom 

rotačnom pohybe sa kužeľovitý hrot stráca a pri betónovaní sa na plášti vytvárajú výstupky 

lichobežníkového tvaru, ktorými sa zväčšuje plášťové trenie. Zvarená oceľová výstuž sa 

zatláča do čerstvej betónovej zmesi. 

Obr. 2 Koncovka zariadenia na vytváranie pilót Screwsol 

 

2. Usporiadanie experimentov 

Spoločnosť Solhydro, pred zavedením technológie Screwsol do svojej praxe, sa 

rozhodla preskúmať technologické i technické problémy novej technológie, pričom sa 

zaujímala aj o preskúmanie dôležitého vplyvu technológie na zmeny vlastností zemín v okolí 

pilót. Takéto poznatky sú dôležité pre stanovovanie výpočtových únosností pilót, ktoré sú 

nevyhnutne potrebné v projekčnej praxi. 

Na okraji Bratislavy, pri jednej veľkej stavbe, bolo vytvorené experimentálne pole. Bolo 

na ňom zabudovaných päť skúšobných pilót Screwsol (Ø 330/500 mm, dĺžky 7 m), jedna 

kontinuálne vytvorená skúšobná pilóta (CFA Ø 620 mm, dĺžka 7 m) a šesť kotevných pilót 
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(CFA Ø 920 mm dĺžky 10,0 m). Na skúšobných pilótach boli vykonané statické zaťažovacie 

skúšky.       

Na experimentálnom poli bol vytvorený jeden prieskumný vrt a v prieskumnom štádiu 

boli vykonané dve dynamické penetračné skúšky. Pozdĺž plášťov pilót sa vyskytovali 

prevažne piesočnaté a štrkovité zeminy s ostrohrannými úlomkami granitoidných hornín. Päty 

pilót siahali do neogénnej vrstvy piesočnatého ílu tuhej až pevnej konzistencie. Výsledky 

dynamických penetračných skúšok svedčili o existencii heterogenného prostredia aj pri 

malých vzájomných  vzdialenostiach skúšaných polôh. 

 

 

3. Zmeny hutností 

Po zabudovaní skúšobných pilót Screwsol boli v blízkosti troch z nich vykonané 

dynamické penetračné skúšky. Prvá skúška bola vykonaná vo vzdialenosti 0,4 m od plášťa, 

druhá 0,7 m od plášťa, tretia 1,0 a štvrtá 1,3 m od plášťa pilóty. 

Z dynamických penetračných odporov boli stanovené hĺbkové závislosti hutností. Pre 

rôzne vzdialenosti skúšok od plášťa pilóty S5 sú výsledky znázornené na obr. 3. Aj v týchto 

výsledkoch sa veľmi výrazne prejavila heterogenita prostredia a vplyv roztláčania zeminy sa 

jednoznačne neprejavil najväčšou hutnosťou v najmenších vzdialenostiach od plášťa pilóty. 
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Obr. 3 Hĺbkové závislosti hutností (uľahnutostí) v rôznych vzdialenostiach dynamických 

penetračných skúšok od plášťa pilóty S5 
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Považovali sme za potrebné všetky výsledky štatisticky spracovať, aby sa účinky 

roztláčania zeminy prejavili zretelnejšie. Zo štatistického spracovania hutností z dynamických 

penetračných skúšok pri pilótach SC-1, SC-5 a SC-6, pre priemerné hodnoty a mediány pri 

určitých vzdialenostiach od plášťov pilót sme dostali závislosti, ktoré sú znázornené na obr. 4. 

Extrapolované hodnoty do vzdialenosti 0,0 m (rozhranie plášťa pilóty a okolitej zeminy) sú na 

obr. 4 znázornené čiarkovane. Ak zohľadníme výsledky získané ručným penetrometrom pri 

odkopaní jednej zo skúšaných pilót, potom pre rozhranie pilóty a zeminy môžu byť hutnosti 

približne 1,1 násobne väčšie ako vo vzdialenosti 0,4 m od plášťa. Z priemerných hodnôt  

dostaneme  čiarkovanú závislosť, ktorá vedie pri bezprostrednej blízkosti pilót k hodnote 

hutnosti 0,79×1,1 = 0,87. 
 

0,6

0,65

0,7

0,75

0,8

0,85

0,9

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4

Vzdialenosť od plášťa (m)

H
ut

no
sť

 

    Ručný penetrometer 

PRIEMER 
Priemer z DP-2 

Extrapolácia 

MEDIÁN 

Vplyv technológie 

Obr. 4 Závislosti relatívnych hutností na vzdialenostiach od plášťov pilót Screwsol 

 

Aj v našich silne heterogenných podmienkach sa pri spracovaní veľkého množstva 

údajov prejavilo zreteľné zhutnenie zemín vplyvom roztláčania zeminy do strán technológiou 

Screwsol. Treba však poznamenať, že pôvodné vlastnosti zemín pred vytváraním pilót boli 

veľmi dobré. Ak zohľadníme priemernú hutnosť z prieskumného vrtu DP-2 (ID = 0,75) potom 

sa podľa údajov na obr. 4 dostaneme k poznatku, že vplyv technológie pilót Screwsol sa 

v daných podmienkach prejavil zväčšením hutnosti zemín do vzdialenosti 0,9 m od plášťa 

pilót, čo je približne dvojnásobkom ich priemeru. 
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4. Zaťažovacie skúšky 

Zaťažovacie skúšky pilót boli vykonané pomocou zariadenia na obr. 5.  

 
Obr. 5 Usporiadanie zaťažovacích skúšok 

 

Zaťažovacie krivky z niektorých skúšok sú znázornené na obr. 6 vo forme závislostí 

medzi zaťažením a zatlačením hláv pilót. Všetky závislosti sú plynulé a končia pri 

maximálnom zaťažení hlavy 2600 kN. Pri takomto zaťažení bolo zatlačenie hláv pilót 

Screwsol 8 až 22 mm, hlava vŕtanej pilóty CFA bola zatlačená o 14 mm. Roztláčané pilóty 

Screwsol menšieho priemeru (330 mm) mali teda približne rovnaké zaťažovacie krivky ako 

vŕtaná pilóta CFA väčšieho priemeru (620 mm).  
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Obr. 6 Výsledky zaťažovacích skúšok na pilótach: S 4 – S5 – Screwsol, C 4 – CFA 
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Aj napriek tomu, že zaťažovacie krivky majú plynulý priebeh, nemožno ich 

extrapolovať a konečné hodnoty treba považovať za únosnosti; v tomto prípade sú pre všetky 

pilóty rovnaké (Rc,m = 2600 kN).  

V zmysle príslušných ustanovení Eurokódu 7 a jeho slovenskej národnej prílohy sa 

charakteristická únosnosť Rc;k získa redukciou únosnosti korelačným súčiniteľom ξ, ktorým 

sa zohľadňuje počet vykonaných zaťažovacích skúšok a ich výsledky. Výpočtová únosnosť sa 

získa ďalšou redukciou parciálnym súčiniteľom γR.V našom prípade pre jedinú skúšanú pilótu 

typu CFA dostaneme  

Rc;d = Rc;m / ξ×γR  = 2600 / 1,4×1,1 = 1688 kN      

Pre tri skúšky na pilótach Screwsol bude výpočtová únosnosť 

Rc;d = Rc;m / ξ×γR  =  2600 / 1,2×1,1 = 1970 kN.  

 

 

5. Závery 

Na charakterizovanie vlastností zemín sú vhodné dynamické penetračné skúšky (pre 

hrubozrnné zeminy) alebo statické penetračné skúšky (pre jemnozrnné zeminy). 

Technológiou Screwsol boli roztlačené zeminy do okolia pilót a priaznivý roznos zaťaženia 

do zeminy v okolí pilót sa dosiahol aj skrutkovitými výstupkami lichobežníkového tvaru; 

priaznivý vplyv tejto technológie sa v Bratislave prejavil do vzdialenosti 0,9 m od plášťov 

pilót, čo je približne dvojnásobkom ich priemeru. 

Statické zaťažovacie skúšky pilót treba vykonať tak, aby sa pri nich dosiahol medzný 

stav únosnosti. V daných podmienkach sa výsledky statickej zaťažovacej skúšky kontinuálne 

vŕtanej pilóty CFA s priemerom 620 mm prakticky zhodovali s výsledkami kvalitne 

zabudovaných pilót Screwsol s priemerom 330 mm. 

Orientačné výpočty návrhových únosností pre pilóty Screwsol s menšími priemermi je 

možné vykonať pomocou údajov pre vŕtané pilóty s väčšími priemermi.    

Záverom konštatujeme, že spoločnosť SOLHYDRO úspešne zvládla technológiu 

vytvárania pilót systémom Screwsol, tento systém je technicky i ekonomicky efektívny. 

Umožňuje dosiahnuť úspory pri spotrebe betónu, zeminu netreba ťažiť ani odvážať, preto  

odporúčame pilóty Screwsol širšie uplatňovať v geotechnickej praxi Slovenskej republiky 

i v zahraničí. 

Príspevok je súčasťou riešenia projektu VEGA MŠ SR č. 1/0619/09 „Zohľadnenie rizík pri 

navrhovaní geotechnických konštrukcií“. 
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Ing. Peter Vodráška 

MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s.r.o., Štverník 662, 906 13 Brezová pod Bradlom, tel.: 

+421 2/2024 0063, fax: +421 2/20240060 

 

OCHRANA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE SYSTÉMOM KOTVENÝCH 

DYNAMICKÝCH BARIÉR 

 
ÚVOD 

Miestna komunikácia III. triedy vedúca cesta k priehrade Vír,  medzi riekou Svratka 

a vysokým skalným bralom je pravidelne ohrozovaná skalným rútením. Ohrozovaná 

komunikácia vedie nielen k priehrade ale aj k továrni, kde pracuje cca 120 zamestnancov 

a k rodinným domov s približne 30-timi obyvateľmi. Problém so skalným rútením 

a opadávaním skalných blokov vyvrcholil v máji roku 2010 kedy na miestnu komunikáciu III. 

tiredy spadol skalný blok a zasiahol prechádzajúci automobil, pričom tento bol prevrátený. Pri 

incidente nebol našťastie nikto vážne zranený, došlo však k značným materiálnym škodám. 

Situácia bola vážna a bol vznesená výzva od poškodeného občana na zabezpečenie skalného 

masívu. Pristúpilo sa k riešeniu vybudovania ochrany komunikácie, s tým že bola vyhlásená 

súťaž na návrh riešenia spolu s realizáciou ochrany. Pre sanáciu bol obstarávateľom určený 

úsek dlhý 120 m, priamo pod Vírskou skalkou, to znamená v miestach kde boli 

zaznamenávané všetky dopady úlomkov a blokov. Úsek začína v severnej časti územia cca 30 

m od mosta pre peších cez rieku Svratka a pokračuje 120 metrov súbežne s miestnou 

komunikáciou južným smerom. V prvej fáze riešenia havárie správca komunikácie, SÚS  

Vysočina, uzavrel daný úsek komunikácie pre dopravu a chodcov, s výnimkou vjazdu 

a vstupu na vlastné nebezpečenstvo a stanovil objazdovú trasu. Spoločnosť MACCAFERRI 

CENTRAL EUROPE s.r.o. (ďalej len MACCAFERRI) v zastúpení spoločnosťou STRIX 

Chomutov a.s. bola v septembri 2010 oslovená k návrhu riešenia vzniknutej havarijnej 

situácie.  

 

Geológia a morfológia terénu 

Obec Vír patrí do okresu Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina. Sanované územie patrí 

k Českomoravskej vrchovine podcelok Svratecká hornatina. Konkrétne ide o Vírskú skalku, 

označovanú aj ako Klubačice. Vírska skalka je  typu vypreparovaného izolovaného skaliska, 

ktoré je vypreparované ako výsledok periglaciálneho zvetrávania, odnosu a denudácie. Skalné 
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bralo je strmé a značne zvetrané čo po dlhé roky spôsobovalo opadávanie skalných blokov 

väčších i menších rozmerov. Údolím pod bralom sa tiahne rieka Svratka, ktorá sformovala 

celé údolie.  

 

Návrh riešenia ochrany komunikácie 

Obstarávateľ definoval požiadavku na riešenie už v zadaní tým, že požadoval 

vybudovanie bariéry v päte svahu. Keďže riešenie a realizácia bola časovo obmedzená na cca 

1 mesiac, navrhované riešenie sa sústredilo na získanie údajov pre návrh dynamickej bariéry, 

ktorá bude schopná zachytiť energiu najkritickejšieho bloku. 

 

Metodika výpočtu 

Pre určenie miesta pôvodu a trajektórie padajúcich blokov bol vykonaný prieskum 

terénu, kde sa identifikovali najväčšie riziká. V druhom kroku bol vytvorený model terénu 

v najnepriaznivejších miestach sa vytvorili výpočtové profily s identifikovanými miestami 

odpadu blokov daných veľkostí a vlastností. Systém skalnej ochrany bol navrhovaný 

v špecializovanom softvéri modelujúcom trajektórie dopadu. Softvér počíta systémom 

kalkulácie trajektórií min. 2000 skalných blokov, ktorých dopad a následné chovanie sa je 

presne dané na základe vstupných údajov (merná hmotnosť, veľkosť, tvar bloku) v medziach  

metódy Montecarlo. Analýza bola vykonaná štatistickým prístupom  zameraným na 

kalkuláciu distribúcie rýchlosti a výšky trajektórií v mieste uvažovanej bariéry. Analýza bola 

vykonaná v niekoľkých kombináciách veľkosti blokov od 0,25 m3 po 1 m3. Kalkulácia bola 

vykonaná so sofvérom Rocfall rel. 4.053 od kanadskej spoločnosti Rocscience Inc.  

Obr. 1.: Grafický výstup z analýzy software Rocfall 
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Problémy pri návrhu 

Prieskum ukázal zložitú morfológiu v severnej časti sanovaného územia, kde sa 

vyskytovalo kolmé skalné bralo výšky 10 – 15 m. Bralo je navyše preťaté žľabom hlbokým 1 

– 1,5 m. Ďalej na juh nasledovalo suťové pole, ktoré tiež tvorilo akýsi žľab. Smerom na juh 

prechádzalo územie do menej komplikovaných podmienok. Záver sanovaného úseku je 

tvorený rovinatým terénom v navážkach. 

Ďalšou komplikáciou pri návrhu riešenia bolo ochranné pásmo prírodného parku 

Svratecká hornatina a samotná hranica prírodného parku. Po určení začiatku miesta sanácie 

daného úseku a nájdení optimálnej trasy, musela byť táto prehodnotená a prispôsobená 

spomínaným hraniciam. 

Predpokladané riešenie komplikovalo aj elektrické vedenie za krajnicou miestnej 

komunikácie, ktoré v severnej časti sanovaného územia stúpal cez masív Vírskej skalky. 

Navrhované riešenie so sebou nieslo predpoklad použitia zdvíhacej techniky a žeriavu, preto 

bol tento aspekt dosť výrazný pri konečnom rozhodovaní. Tento problém sme vyriešili 

požiadaním o dočasné vypnutie a uzemnenie elektrického vedenia počas inštalácie materiálu 

v severnej časti územia.  

 

Navrhnuté riešenie dynamickej bariéry   

V daných zložitých morfologických podmienkach a pri požiadavke minimálneho zásahu 

do okolitého chráneného územia bolo rozhodnuté pre inštaláciu dynamickej bariéry pre 

zachytávanie skalných blokov energetickej hladiny 500 KJ. Nakoľko ide o mimoriadne 

flexibilný systém skalnej ochrany, smerovej i výškovej, umožňuje inštaláciu v jednej línii, bol 

tým najlepším riešením v danej situácii. Severná časť A je sanovaná 40 m dynamickej bariéry 

výšky 3,0 m v jednom rade s preklenutím žľabu, vo výške cca 10 – 12 m nad úrovňou 

komunikácie . 

Južná časť B je sanovaná na úrovni miestnej komunikácie v dĺžke 80 m , výška 

dynamickej bariéry je 3,0 m. V severnej časti sanovaného územia bola vykonávaná inštalácia 

za prísnych bezpečnostných opatrení  a pod odborným dohľadom pracovníka ČEZ. Zdvíhacia 

technika bola kvôli bezpečnosti úplne vylúčená, na dopravu materiálu do výšok boli použité 

reťazové zdviháky. Žľab v severnej časti územia je preklenutý prídavným panelom 

z vystuženej ochrannej siete, ktorý je upevnený o spodné pozdĺžne lano dynamickej bariéry. 

Do žľabu sú inštalované prídavné kotviace prvky parametrov zhodných s kotviacim 

systémom stĺpov dynamickej bariéry, cez ktoré boli natiahnuté prídavné laná. Na tieto laná je 
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uchytený prídavný vysokopevnostný panel dynamickej bariéry. V severnej časti územia je 

bariéra inštalovaná na skalné podložie, preto nebolo potrebné použiť mikropilóty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.2.: Inštalácia podstavca pre stĺp v zložitých podmienkach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.: Spôsob preklenutia eróznej ryhy prídavných panelom 

 

Pre osadenie vrchných a bočných kotviacich lán  boli použité lanové kotvy priemeru 16 

mm z pozinkovaného drôtu Triedy A pevnosti 1570 N/mm2 s medzou pevnosti 215 kN. 

Priemer vŕtania pre osadenie lanových kotiev je 60 mm, hĺbka vrtov 2,0 m. Pre osadenie 

samotných stĺpov dynamickej bariéry boli inštalované závitové tyče priemeru 24 mm ocele 
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typu B450C, medza klzu 450 N/m m2 dĺžky 1,5 m, priemer vŕtania 40 mm. Použitá bola 

cementová zálievka.  

V južnej časti územia boli použité pre zakladanie aj mikropiloty, nakoľko sme sa 

pohybovali v sutiach a na alúviu. Pre osadenie vrchných a bočných kotviacich lán  boli 

použité lanové kotvy priemeru 16 mm z pozinkovaného drôtu Trieda A pevnosti 1570 N/mm2 

s medzou pevnosti 215 kN. Priemer vŕtania pre osadenie lanových kotiev je 90 mm, hĺbka 

vrtov 3,0 m. Obecne boli v južnej časti oveľa jednoduchšie podmienky inštalácie. Pre 

osadenie samotných stĺpov dynamickej bariéry boli inštalované závitové tyče priemeru 24 

mm ocele typu B450C, medza klzu 450 N/m m2 dĺžky 2,5 m, priemer vŕtania 50 mm.  

Použitá bola cementová zálievka.  

 

 
Obr. 4.: Časť A po inštalácii 

 

Štandardne sa dynamické bariéry inštalované v dvoch radoch nad sebou projektujú 

s prekryvom oboch radov, pre zabezpečenie maximálnej ochrany. V tomto prípade sú oba 

rady inštalované bez prekrytia, z dôvodu morfológie terénu nad líniou inštalácie, ktorá 

vylučovala trajektórie z niektorých smerov.  
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Obr. 5.: Časť B po inštalácii 

 

ZÁVER 

Navrhované a zrealizované riešenie považujeme za najoptimálnejšie vzhľadom na 

komplikované pomery a nedostatok vstupných dát. Inštaláciou dynamickej bariéry na 

sanovanom úseku v obci Vír sa dosiahli všetky požiadavky zadávateľa ako boli nároky na 

rýchlosť výstavby systému, minimálny zásah do životného prostredia, okamžitá funkčnosť 

a minimálna údržba systému. Inštalácie moderných typov dynamických bariér si začínajú aj 

v našich podmienkach nachádzať svoje miesto, kde voči nákladným sanačným riešeniam 

veľkej plochy býva často inštalácia jednej alebo dvoch línií bariéry ekonomicky prijateľnejšia. 



 
 

Ing. Milan Sedláček 

EUROVIA CS, a.s., závod Ostrava, Starobělská 3040/56, 704 16 Ostrava-Zábřeh, e-mail: 

milan.sedlacek@eurovia.cz

 

 

OPĚTOVNÉ ZPRACOVÁNÍ PŮVODNÍ PODKLADNÍ VRSTVY 

VOZOVKY NA HOMOGENNÍ SMĚS NOVÉ PODKLADNÍ VRSTVY NA 

ULICI FRYŠTÁTSKÉ V KARVINÉ 

Reprocessing original backing coat of road into uniform mix a new backing 

coat in the Frystatska street in Karvina 
 

Abstract 

The aim of the conference paper is explain reprocessing backing coats of roads method, cold 

in-place, called as Cold in-place recycling, in practise.  

 

 

Úvod 

Ulice Fryštátská je z hlediska dopravy, jak pěší, tak i automobilové velice významnou 

komunikací v centru Karviné. Jedná se o komunikaci vedoucí od nemocnice Karviná - Ráj 

centrem města až na Masarykovo Náměstí. Z těchto důvodů se vlastník komunikace 

Statutární město Karviná, rozhodl pro její kompletní rekonstrukci včetně chodníků, parkovišť, 

odvodnění a veřejného osvětlení. Tato rekonstrukce proběhla v roce 2008 s dokončením 

terénních a sadových úprav na jaře roku 2009. 

Cílem příspěvku je osvětlit metodu opětovného zpracování podkladních vrstev vozovky 

na místě za studena na této stavbě. 

 

Diagnostický průzkum 

Stavební úprava byla navržena na základě podrobného průzkumu a posouzení stávající 

konstrukce vozovky, s ohledem na třídu dopravního zatížení. V souladu s požadavky 

technických podmínek TP 87 „Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek“ byly 

provedeny následující činnosti: 
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1) Identifikace posuzované vozovky – skladba konstrukčních vrstev 

Dotazem u správce bylo zjištěno, že k této komunikaci neexistuje jakákoliv dokumentace. 

Proto bylo zvoleno provedení vývrtů o průměru 100 mm ze stávající konstrukce vozovky, aby 

bylo možno stanovit tloušťky jednotlivých stmelených vrstev a jejich stav. Bylo provedeno 9 

jádrových vývrtů a na základě vrtných jader (obr. 1) byla zjištěna následující skladba 

konstrukce vozovky: 

- Obrusná vrstva – asfaltová vrstva jemnozrnná, ve většině případů nespojená s ložnou 

vrstvou (20 – 30 mm) 

- Ložná vrstva – rozpadlá asfaltová vrstva hrubozrnná, ve většině případů nespojená 

s podkladní vrstvou (20 – 30 mm) 

- Podkladní vrstva – Penetrační makadam z drceného kameniva – rozpadlý s malým 

obsahem pojiva (100 – 150 mm) 

- Podsyp – Drcené kamenivo (300 – 450 mm) 

 
Obr. 1 – Vrtné jádro 

 

2) Stanovení důležitosti dopravního významu silnice 

Komunikace bude sloužit jako místní komunikace s omezeným vjezdem nákladní dopravy 

(jen cílové v prostoru ulice), tedy s vyloučením tranzitní dopravy. Osobní doprava bude 

omezena jen dopravním opatřením v podobě snížení rychlosti (30km/hod). 
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3) Stanovení třídy dopravního zatížení 

S ohledem na velikost dopravního zatížení lze dle ČSN 73 6114 „Vozovky pozemních 

komunikací. Základní ustanovení pro navrhování“ tuto komunikaci zařadit do V. třídy 

dopravního zatížení (15-100 TNV/den). 

4) Vizuální prohlídka pro identifikaci poruch 

Vozovka vykazovala jako hlavní typ poruch výskyt všesměrných prasklin v rozsahu 70% 

plochy komunikace. Další poruchou byly výtluky. Četnost výtluků byla přímo úměrná kvalitě 

provedení, zhutnění a stáří obrusné vrstvy. Nejvíce se poruchy projevovaly na překopech a 

v místech, kde již asfalt, díky svému stáří ztratil schopnost vázat kamenivo. Dalšími 

poruchami byly podélné koleje do hloubky až 20 mm. 

5) Návrh a posouzení technologie opravy 

Na základě provedené vizuální prohlídky, četnosti a druhu poruch, předpokládaného 

dopravního zatížení a stavu stávající obrusné vrstvy byl navržen následující postup 

rekonstrukce. Vzhledem ke stavu krytu a podkladní vrstvy bylo navrženo vyfrézovat stávající 

živičné vrstvy (tl. 60 mm) a provést komplexní rekonstrukci této vozovky technologií 

recyklace za studena na místě (tl. 120 mm) s následným položením obrusné vrstvy ze 

žulových kostek do štěrkového lože. 

 

Recyklace na místě za studena 

Opětovné zpracování asfaltových směsí na místě za studena je jednou z možností, jak 

využít původní materiál z vrstev asfaltových vozovek, tak i materiál pouze částečně stmelený 

hydraulickým pojivem nebo materiál nestmelený a značně nehomogenní.  

Navíc, díky recyklaci dochází ke značnému zvýšení únosnosti podkladních vrstev vozovky a 

prodloužení minimální životnosti až o cca 15 let. 

Recyklací zastudena se rozumí znovupoužití stmelených nebo nestmelených silničních 

stavebních materiálů, při kterém se technologické zařízení pohybuje po zpracovávané vrstvě s 

následujícími pracovními kroky:  

- Frézování/drcení  

- Přidání přísad  

- Dávkování pojiv k recyklovanému materiálu  

- Míchání  

- Pokládka a hutnění  
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Technologie recyklace na místě za studena se rozděluje na základě použitého pojiva do tří 

skupin: 

1. Recyklace na místě za studena s asfaltovým pojivem (asfaltová emulze, zpěněný asfalt)  

2. Recyklace na místě za studena s hydraulickým pojivem (cement, vápno) 

3. Recyklace na místě za studena s kombinovaným pojivem (cement s asfaltovou emulzí 

nebo zpěněným asfaltem) 

 

Postup recyklace za studena stávající podkladní vrstvy na ulici Fryštátské 

Z důvodu projektované změny nivelety v některých úsecích nové komunikace bylo 

nutno podkladní vrstvu v daných úsecích srovnat pomocí graderu na požadovanou výšku. 

Následně mohla být zahájena samotná recyklace.  

 Projektantem stavby byla navržena recyklace s využitím kombinace hydraulického a 

organického pojiva. Hydraulickým pojivem byl cement CEM II/B-S 32,5 R (3%) a 

organickým pojivem byla asfaltová emulze AE EMULTECH P (4%).   

 Základním strojním zařízením byl recyklátor Wirtgen WR 2500 SK, napojený na přepravník 

asfaltové emulze (obr. 2), který umožňoval v přední části rozfrézovat vrstvu určenou 

k recyklaci, následoval vstřik suspenze z cementu a vody a vstřik asfaltové emulze 

v projektem daných poměrech. Dále došlo k promíchání pojiva s rozfrézovanou vrstvou 

původní vozovky. Tato nově vytvořená homogenní směs byla rozprostřena za pomocí 

rozdělovacího šneku a vyrovnána zhutňující a vyrovnávací lištou (obr. 3). Posledním 

nezbytným krokem bylo okamžité hutnění nově vyprofilované podložní vrstvy pomocí 

vibračních a pneumatikových válců s kropením. 
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Obr. 2 – Recyklátor Wirtgen WR 2500 SK připojený na přepravník asfaltové emulze 

 

 

Obr. 3 – Pracovní postup strojního zařízení Wirtgen WR 2500 SK 

 

Takto položenou a zhutněnou vrstvu bylo třeba po dobu zrání (7 dní) chránit před 

vypařováním vody kropením. Následně bylo možno zahájit kladení obrusné vrstvy z žulových 

kostek do štěrkového lože. 
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Průkazní a kontrolní zkoušky recyklované směsi 

Byly provedeny průkazní a kontrolní zkoušky nově položené podkladní vrstvy a 

výsledky těchto zkoušek byly porovnány s požadovanými parametry dle ČSN (tab. 1) 

statické zatěžovací zkoušky  Požadavek km 0,040
km 
0,240 

km 
0,440 

km 
0,560  ČSN 72 1006 

Modul přetvárnosti  Edef,2 
(Mpa)  150  216,53  204,35  264,79  262,88    
                    

pevnost v příčném tahu  Požadavek Marshallův lis BFI Fochler       
ČSN EN 13286‐
42 

 po 7 dnech (Mpa)  0,30 ‐ 0,70 0,59          
                    

vývrty ‐ kontrola tl. vrstvy   Požadavek km 0,030
km 
0,235 

km 
0,450    

ČSN EN 12679‐
36 

 (mm)  120  140  125  130       

Tab. 1 – Porovnání naměřených hodnot průkazních a kontrolních zkoušek s hodnotami 

požadovanými dle ČSN 

Závěr 

Na základě diagnostického průzkumu navrhl projektant stavby řešení k zajištění patřičné 

únosnosti komunikace – recyklaci podkladní vrstvy na místě za studena, které dle výsledků 

průkazních a kontrolních zkoušek, zejména statické zatěžovací zkoušky, splňovalo veškeré 

požadavky norem a tudíž bylo z technického hlediska vhodné toto řešení praktikovat. 
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VYUŽITÍ MAGNETOELASTICKÉHO DYNAMOMETRU DYNAMAG 

PRO MONITORING VÝVOJE SIL V ZEMNÍCH KOTVÁCH 
 

 

Abstract: 

Magnetoelastic dynamometer DYNAMAG allows non-contact mechanical tension 

measurement in prestressed steel parts of conrete constructions, suspended bridges and 

ground anchors. Prestressed steel parts of the constructions are used as a sensor component 

of the system..  

 

 

Fyzikální princip 

Fyzikální princip měřící metody je založen na magnetoelastickém jevu, tedy na měření 

změn magnetických vlastností feromagnetických materiálů, které jsou způsobeny 

mechanickým namáháním. Při mechanickém namáhání – tlaku, tahu, torzi nebo ohybu – 

dochází ke změně tvaru hysterezní smyčky feromagnetického materiálu. Z toho je možno 

určit změnu permeability, která souvisí s působícím mechanickým napětím. 

 
           Hysterezní smyčka a změna jejího tvaru 
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Měřicí systém 

Měřicí systém se skládá ze snímačů a odečítací jednotky.  

Snímače mají tvar dutého válce, kterým prochází měřený prvek. Mohou být umístěny na 

volných částech předpjatých prvků, mohou být zality do betonu nebo mohou být částí 

kotevních systémů předpjatých prvků. Mohou měřit celkové mechanické napětí v předpjatém 

prvku nebo v jednotlivých pramencích předpjatých kabelů. Měřené prvky mohou mít průměr 

5-240 mm. Každý snímač je vybaven elektronickým identifikátorem a přesným teploměrem, 

který měří teplotu stavební konstrukce v místě snímače. Snímače lze použít v náročných 

průmyslových podmínkách, kde je použití jiných metod omezené nebo nemožné. 

Odečítací jednotka je napájena prostřednictvím 24V akumulátoru nebo ze síťového 

adaptéru. Má vstup pro připojení notebooku pro získání naměřených dat a jejich další 

zpracování. Výstupní rozhraní může být RS232, RS485 nebo USB. Jednotka umožňuje 

měření v rozsahu 10mWb s rozlišením 1µWb. Ve variantě s vestavěným multiplexerem 

umožňuje paralelní měření na více kanálech.  

 

    
Měřicí systém Dynamag    Instalace snímače na zemní kotvu 

 

Výhody měřicího systému Dynamag 

- Jednoduchý princip a instalace 

- Přímá, bezkontaktní a nedestruktivní metoda 

- Vysoká přesnost a dlouhodobá spolehlivost 

- Vysoká odolnost a neomezená životnost snímačů 

- Snímač nelze přetížit 
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Omezení použití Dynamagu 

- Použitelné pouze pro feromagnetické materiály cylindrického průřezu 

- Pro nové materiály vyžaduje laboratorní kalibraci 

 

 
Schéma umístění snímačů na zemních kotvách 
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Graf kontroly napínacího procesu zemní kotvy 
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SANÁCIA PODZÁKLADIA, ZÁKLADOV A OKOLIA HOTELA 

MORAVA VOČI POVRCHOVEJ A PODZEMNEJ VODE 
 

Anotácia: 

Celková sanácia hotela Morava v Tatranskej Lomnici je súhrnom činností v r. 2010 pre 

zodolnenie a odvodnenie podzákladia a základov ako aj okolia hotela voči povrchovej a 

podzemnej vode. Systém sanácie pozostával zo systému nedeštruktívnych geofyzikálnych a 

georadarových meraní a obnovy pôvodnej jedno a dvojetážovej drenáže z r. 1932, dvoch 

vertikálnych a štyroch horizontálnych vrtov, jednej opravnej a jednej depresnej skružovej 

studne. 

Anotation: 

Completed repair of the Morava hotel in Tatranska Lomnica is a sum of activities in 2010 to 

stop leaking foundations, basement and make it waterproof as well as a  nearby surrounding 

against surface and underground water.  Repair system involved  systems of nondestructive 

geophysical and georadar  measurements and renovation of original single-storey and 

double-storey  drainage  from 1932,  two vertical and four horizontal drillings, one corrective 

and one depressive  well.  

 

 

ÚVOD 
      Celý proces odvodnenia hotela Morava (predtým v r.1932 Zemskej životnej poisťovne 

moravskej v Tatranskej Lomnici) započal návrhom Ing. Dr. Quida Zárubu-Pfeffermanna, do-

centa geológie a civilného inžiniera stavebného na Karlovej univerzite v Prahe, ktorý navrhol 

systém odvodnenia budúceho staveniska Zemskej poisťovne moravskej. Odvodnenie navrhol 

dvojetážové pre zachytenie a odvodnenie podľa obr. 2 v hĺbke 2,5m drenážnym 

kameninovým potrubím priemeru 150 mm a v hĺbke 7m drenážnym kameninovým potrubím 

priemeru 250 mm spojený systémom odvodňovacích priekop šírky 1,3m a kontrolných a 

čistiacich šácht rozmeru 120x120cm a ochranou prvej etáže drenáže žb doskou hrubou  
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200mm. Celý systém bol vyspádovaný až do potoka s výpustom. Okolo drenáže bol ukladaný 

lomový kameň klenbovým spôsobom, ale predtým bola obložená drenáž smrekovou chvojkou 

a obsypaná drenážnym štrkom. 

     Obr.2  
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MONITORING  -  REALIZÁCIA SANÁCIE A ODVODNENIA 

Toľko história a teraz súčasnosť - samozrejme, že minimálne 30 - 50 rokov  nikto 

nečistil drenáž, pretože dokumentácia sa stratila, vstupy do servisných šácht (celkovo bolo v r. 

1932 realizovaných  6 dvojetážových šácht - DE a 9 jednoetážových šácht) boli väčšinou pod 

vrstvou násypu a zeminy niektoré aj 50 cm hlboko a hoci niektoré boli obnažené aj tak  nikto 

nevedel na čo slúžia, pretože v nich voda netiekla, alebo boli zanesené až po oceľový poklop. 
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Vzhľadom k našim úspešným hydroizoláciám v Tatranskej Lomnici apartmánový dom 

Javorina (depresné studne, nopová hydroizolácia, kryštalická hydroizolácia systémom 

Akvatron a riadené vetranie podzemia a pivníc pomocou inventorov so spotrebou len 2 W 

naozaj dva waty a účinnosťou min. 92%) sme boli oslovení majiteľmi hotela Morava na 

odstránenie vody - ukázalo sa že ide o tzv. vodu hladovú, ktorá už vyhlodávala vertikálne 

nosné žb stĺpy hotela. Pre zmapovanie územia a vytýčenie miest vertikálnych vrtov sme 

použili geofyzikálne metódy SP,VES,ERT. Realizovali sa dva prieskumné vrty v jadre 

zavodnených polí podľa obr.1a5 (č.1 a 2) a následne sme vytýčili smery pre štyri horizontálne 

odvodňovacie vrty, ktoré sa realizovali v dĺžkach od 70 do 104 m podľa obr.1 a 5. Pri 

overovaní účinnosti odvodnenia  horizontálnych vrtov boli zistené zaujímavé skutočnosti a pri 

opakovanom  geofyzikálnom meraní sme ho doplnili o georadarové meranie a  elektrickou 

rezistivitnou tomografiou ERT.  

 

Predtým sme ešte realizovali jednu opravnú studňu hĺbky 7  m budovanú zo skruží v 

mieste, kde bola nájdená porucha drenáže a táto sa potvrdila pri razení studne v skružiach 

priemeru 1m. Zaujímavosťou je, že napriek tomu, že sme nemali ešte dokumentáciu z r.1932 

ohľadom dvojetážovej drenáže prekvapili nás tri skutočnosti - drenáže bola naozaj 

vybudovaná tak, ako ju popísal a navrhol v r.1932 p. Ing. Q. Záruba, teda s násypom, 

ochrannou betónovou platňou, lomovým kameňom a obsypom, potom skutočnosť, že spodná 

drenáž 250 mm je presne v hĺbke 7m a treťou boli červenozelené žabky od rozmeru 2 cm po 

5cm, ktoré nám pri razení vypadávali spoza ostenia - podľa posúdenia riaditeľa ZOO Bojnice 

išlo o skupinu skokana zeleného, ktorý sa prispôsobil životu pod zemou hlavne kde je väčšie 

množstvo vody . Podľa priebehu hĺbiacich prác bola prvá etáž drenáže v hĺbke 2,5m porušená 
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asi ťažkým mechanizmom, pretože aj ochranná betónová platňa bola prelomená. Drenáž v 

hĺbke 7m nebola porušená. 

Závery z meraní sú popísané podľa vyobrazenia  na obr. č. 4, 5 a ukázali na skutočnosť, 

že drenážny systém je rozsiahlejší a nejedná sa len o tzv. nárazníkový štítový systém voči 

vodám tečúcich od Lomnického štítu, ale systém bude celistvý. Metódou senzibilnou a 

mínohľadačky (hľadali sme liatinové poklopy) sa nám podarilo aj po niekoľkých neúspešných 

pokusoch (miesto poklopov tam boli krížne spoje  elektrických káblov, armatúra, vedrá a 

pod.) sme vyznačili celý drenážny systém. Po odkrytí servisných šácht a nájdení časti 

pôvodnej dokumentácie  (zima v r.2010 nám však už nedovolila otvoriť tri šachty-  č. I., IV., 

5.) sme úpadne a protiprúdne vyčistili časť drenáže asi 35 m vysokotlakým vodným lúčom 

250 bar - predtým sme však zo servisných šácht  č. II., III., V., VI a č. 4., 3., 2. a 1vyťažili asi 

19 m3 nečistôt, ako zuhoľnatelé drevo, krompáč min. 40 rokov starý, staré tehly a pod., 

zrejme sa niekto zabával zasýpaním šách, kým boli prístupné a neboli poklopy prisypané. 

Množstvo nečistôt v drenáži a veľmi pomalý postup čistenia drenáže v dvoch stupňoch nás 

prinútilo použiť technológiu sacieho bagra spojenú s vysokotlakým vodným lúčom 2" 

priemeru - systém zabral a z pôvodných drenáží z r.1932 sme v celkovej dĺžke 761 m  

vyťažili 8,9 m3 ílovitej piesčitej zložky, kamienkov ale aj častí konárov. V časti od šachty č. 2 

po výpust do potoka č. VIII bola však drenáž plne ubitá nevyčistiteľná, avšak drenáže sme aj 

tak spojazdnili, kde prakticky vetva drenáže I.-III.-VI.-VII. difunduje do drenážnych vrstiev, 

čo môžete vidieť na obr. 4. Do týchto vrstiev sme zaústili aj všetky štyri drenážne vývody, 

ktoré však boli uložené cez steny studňových skruží v hĺbke 1,5 m voči zamrznutiu a studňa 

pre horizontálne vrty bola vyhĺbená do hĺbky 3.5 m a opatrená poklopom na úrovni terénu a 

systém funguje bez zvyšovania hladiny vody v zbernej šachte horizontálnych vrtov.  
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Obr. 4 Polohy difundačných štrkov 

 
 

                                                            

 
obr. 5 
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ZÁVER 
Komplexný systém sanácie základov a odvodnenie pivníc hotela Morava - teda opravy 

pôvodnej drenáže z r.1932, dvoch vertikálnych a štyroch horizontálnych vrtov ako aj opravnej 

studne a depresnej studne DS priniesol želaný výsledok - hladina podzemnej "hladovej" vody 

v pivniciach, ktorá bola dlhodobo na úrovni 50 - 60 cm sa znížila na úroveň 3 cm. Táto voda 

však pochádza hlavne z prítoku povrchových vôd do vonkajšieho átria hotela, ktorý nie je 

odizolovaný (resp. je izolácia za dobu skoro 80 rokov degradovaná) a difunduje cez betónové 

steny akoby rosením do pivníc. Za týmto účelom sme vybudovali depresnú studňu v átriu do 

hĺbky 4,5m, ale zima nám zabránila pokračovať - ale aj tak výsledok, hoci sme sa dostali len 

po hornú časť zvodnenej vrstvy bol preukazný - voda v pivniciach klesla na 1cm - studňa 

bude dokončená hneď po ukončení lyžiarskych turnusov v hoteli a to v apríli 2011. Rovnaký 

systém depresnej studne sme okrem Tatranskej Lomnice použili v r.2010 aj v Ždiari a v 

Prievidzi - systémy fungujú aj pri topení snehu a prívalových dažďoch, pretože plavákový 

systém s studniach spustí svoj chod vždy pri zvýšenej hladine podzemnej vody. Podstatnou 

skutočnosťou je fakt, že v depresných studniach (na komplexe Javorina v Tatranskej Lomnici 

ide až o 5 depresných studní) sa automaticky veľmi podstatne zníži tlak vo zvodnenci 

podzemnej vody a takto táto voda stráca silnú  podporu pre svoju tlakovo vzlínaciu schopnosť 

do základov a múrov a zostáva teda pre komplexnosť odstrániť len vlhkosť bariérou 

kryštalickou na báze Akvatronu, resp. doplniť riadené vetranie, keď vzniká zdroj vlhka napr. 

od práčovne alebo  bazéna v podzemí. 

V závere ešte jedna veľmi neobvyklá poznámka - v XI/2010 som spracovával spolu s 

Doc. Juhásovou z oboru záhradníctvo VŠP Nitra znalecký posudok na tému Vplyv práce 

tepelných čerpadiel na stromy a chránené stromy a to ochladením o 4°C podzemnej vody pri 

práci tepelného čerpadla na stabilitu stromov a funkčnosť koreňového systému stromov pre 

projekt Kulturpark Košice  - bola to symbióza geofyziky, záhradníctva, tepelných čerpadiel, 

riadenia spúšťania čerpadiel vo vrtoch a fungovania podzemného hydraulického systému, 

pričom sme potvrdzovali  a upresňovali prácu Doc. Ing. Tometza Ladislava, PhD. vedúceho 

katedry hydrogeológie TU BERG Košice Matematické modelovanie územia, ktoré 

vychádzalo zo skúšok čerpacích vsakovacích a stúpacích, avšak chýbali tam položky 

povolených prerušovaných normohodín  práce tepelného čerpadla versus čerpanie množstva 

podzemných vôd a časový vplyv na ochladzovaciu zónu podzemnej vody v okolí stromov.  
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PODCHYTENIE ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BYTOVÉHO 

DOMU V NITRE Z PRIESTOROV TECHNICKÉHO SUTERÉNU 
 

Annotation:  

The article deals with using technology of self-drilling micropiles TITAN for underpinning 

foundation structure of residential house Block 9 in Lomnická Street, Nitra. Specific boundary 

conditions required in this particular case instalation of micropiles in limited space of 

technical basement. Works were executed from November to December 2009. 88 pieces of 

ijection self-drilling micropiles with lengths from 6,75 to 7,50 m were executed. Aim of 

executed works was stabilization of uneven settlement of strip foundation. 

 

 

1. Úvod 

Nie je to dnes celkom bežná situácia, keď riešeniu poruchy objektu bráni nedostupnosť 

vhodného technického riešenia, prípadne prílišná komplikovanosť a cenová náročnosť 

stávajúcich technológií. Vtedy môže dôjsť k odsúvaniu sanácie poruchy aj o niekoľko rokov 

(riešený prípad). Až zavedenie novej technológie na trh, dovybavenie dodávateľských 

spoločností príslušnou technikou a finančná výhodnosť býva impulzom k iniciácii dlhodobo 

odkladaných sanačných opatrení. 

 

 

2. Základné údaje o objekte 

Predmetný objekt sa nachádza v širšom centre mesta Nitra, na Lomnickej ulici. Jedná sa 

o bytový dom panelovej konštrukcie (viď. obrázok č. 1). Dom bol skolaudovaný koncom 

šesťdesiatych rokov.  
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Má štyri nadzemné podlažia a technický suterén svetlosti 1,60 m. Spolu s dvoma 

priľahlými bytovými domami tvorí pôdorysne „hviezdicu“, na ktorú nadväzujú ďalšie 

„hviezdice“ tvorené ďalšími bytovými domami. Pôdorysný rozmer objektu je cca 37,50 x 

10,25 m. Úroveň základovej špáry je cca 2,30 m pod okolitým terénom. Nosná konštrukcia 

domu je tvorená priečnym stenovým nosným systémom. Konštrukčný systém je TO6B. 

Jednotlivé nosné steny sú založené na betónových základových pásoch rozmeru 1,65 m x 0,62 

m (9 ks) a 1,30 m x 0,62 m (2 ks – krajné pásy). Prístup do miestností technického suterénu je 

možný šachtou z 1. NP a z exteriéru - cez okenné otvory v panelovom opláštení.  

 

 
Obrázok č. 1 Pohľad na predmetný bytový dom v Nitre 

 

Inžiniersko-geologické pomery a hydrogeologické pomery sú ovplyvnené prítomnosťou 

rieky Nitra, ktorej koryto sa nachádza vo vzdialenosti asi 350 m od objektu. Výška hladiny 

podzemnej vody pri objekte korenšponduje s určitým oneskorením s výškou  hladiny vody v 

rieke Nitra a v lete roku 2010 sa nachádzala asi iba 0,80 m pod terénom. Podložie je tvorené 

fluviálnymi sedimentami. Na základe zrealizovaného inžiniersko-geologického prieskumu 

bolo zistené, že vrchná vrstva je do hĺbky asi 1,50 m tvorená antropogénnymi navážkami. Pod 

ňou sa nachádzajú vrstvy fluviálnych sedimentov tried F6 až F8 v hrúbke 2,50 až 4,00 m. Pod 

vrstvou fluviálnych sedimentov sa nachádza vrstva fluviálnych pieskov alebo štrkov 

zaradených do triedy S3 a do triedy G3 hrúbky 2,40 až 4,50 m. Pod nimi sa ďalej nachádzajú 

vrstvy fluviálnych ílov tried F4 až F8. Rozmiestnenie vrstiev je premenlivé aj v rámci 

pomerne malej pôdorysnej plochy objektu.  
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3. Popis poruchy 

V zmysle získaných informácií už krátko po odovzdaní bytového domu do užívania 

začalo dochádzať k jeho nerovnomernému sadaniu. Táto situácia sa údajne vyskytla pri 

všetkých bytových domoch tohto typu v oblasti, pri riešenom objekte však boli dopady na 

konštrukciu najvýraznejšie. Postupne došlo ku vzniku trhlín v nosných stenách a priečkach 

prakticky vo všetkých smeroch (viď. obrázok č. 2).  

 

 
Obrázok č. 2 Pohľad na trhlinu v stene bytu 

 

Charakter a šírka trhlín naznačovali, že k najväčšiemu dosadnutiu došlo pod krajným 

pásovým základom na severozápadnej strane objektu. K sadaniu nedochádzalo kontinuálne, 

údajne boli zaznamenané dve výrazné dosadnutia – v roku 1994 (následne spracovaný IG 

prieskum a prvý projekt sanácie) a v roku 2005 (spracovaný druhý projekt sanácie). Sadanie 

objektu je pripisované prítomnosti nerovnomerne rozmiestnených pieskových polôh v 

podloží. Blízkosť toku rieky Nitry bezprostredne ovplyvňuje sezónne výkyvy hladiny 

podzemnej vody. Výrazný pohyb podzemnej vody potom môže spôsobovať sufóziu v 

pieskových polohách. 
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4. Podchytenie základových konštrukcií 

Projekt sanácie objektu z roku 2005 počítal s realizáciou veľkopriemerových pilót mimo 

pôdorysu objektu a s ich prepojením s objektom prostredníctvom masívnych trámov – 

„mostov“. Byty v dome sú súkromným majetkom ich obyvateľov a ukázalo sa, že investičné 

náklady na tento spôsob sanácie sú nad ich možnosti. Neustále bol otvorený variant 

podchytenia základových pásov na mikropiloty. V danom čase však nebola k dispozícii 

technológia umožňujúca ich inštaláciu zo stiesnených priestorov technického suterénu. 

Inštalácia mikropilót z bytov na 1. NP bola zasa neprijateľná pre ich vlastníkov. Vlastníci 

bytov dlhší čas hľadali dodávateľa mikropilót, ktorý by bol schopný ich inštalácie z priestorov 

technického suterénu.  

 

 
Obrázok č. 3: Schématické znázornenie podchytenia základových pásov 

 

V prvej polovici roku 2009 boli prostredníctvom zástupcu firmy Ingstav GV s.r.o., 

Prešov vlastníci bytov oboznámení s možnosťami technológie injekčných zavŕtavacích 

mikropilót Titan. Argument možnosti inštalácie mikropilót z priestoru technického suterénu 

bol dostatočne zaujímavý, rovnako ako referencie z celého radu úspešných realizácií 

podchytenia základových konštrukcií historických aj súdobých objektov uskutočnených 

technológiou s prvkami Titan v ostatných rokoch na Slovensku. V krátkom čase sa začalo s 

prípravnými prácami. Projekt podchytenia bytového domu spracovala spoločnosť STATIC 

STUDIO s.r.o., Prešov.  
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Injekčná zavŕtavacia mikropilota Titan je tvorená kotevnou tyčou Titan a cementovým 

obalom (driekom). Kotevná tyč Titan patrí do skupiny tzv. IBO výstuží - z nemeckého 

Injektions-BOhr Ankern. IBO výstuže boli pôvodne tunelárskou technológiou. S ohľadom na 

podstatu tejto technológie je umožnená inštalácia kotevných prvkov v takmer ľubovoľných 

geologických pomeroch pod nelimitovaným uhlom a na značnú dĺžku. Benefity z použitia 

IBO výstuží v podzemných stavbách boli do oblasti geotechniky prenesené vývojom 

a uvedením technológie kotevných tyčí Titan. 

V súčasnosti sa kotevné tyče Titan používajú hlavne v nestabilnom prostredí zemín a 

porušených skalných a poloskalných hornín pri realizácií mikropilót, kotevných mikropilót, 

zemných klincov a skalných svorníkov. Špecifickým príkladom nasadenia je realizácia 

mikropilotových dáždnikov pri realizácií tunelových stavieb. Za účelom vytvárania 

rôznorodých prvkov je dodávaná široká paleta príslušenstva (predovšetkým variantné typy 

koruniek pre rôzne geologické pomery).  

 

 
Obrázok č. 4: Inštalácia mikropilót Titan z priestorov technického suterénu 

 

Kotevné tyče Titan sú vhodné pre vytváranie dočasných aj trvalých prvkov. Pre 

zjednodušenie návrhu trvalých prvkov v geotechnike bol zrealizovaný rozsiahly výskum, 

ktorého výstupom sú hodnoty maximálnych osových síl v kotevných tyčiach Titan, kedy sú 
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tieto spoľahlivo chránené voči korózii ich cementovým obalom (jednoduchá antikorózna 

ochrana). Rovnako bol zrealizovaný výskum, ktorého úlohou bolo preveriť odolnosť výstuží 

Titan voči prostrediu s rôznym stupňom agresivity a pre projektantov sú k dispozícii 

prehľadné tabuľky úbytku prierezovej plochy v čase pri určitej miere agresivity prostredia. 

Pre široké nasadenie IBO výstuží v geotechnike bolo nevyhnutné ich začlenenie do nových 

európskych noriem - EN 14490 – Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác – 

Klincovanie zemín a predovšetkým EN 14199 – Vykonávanie špeciálnych geotechnických 

prác – Mikropiloty.          

Injekčná zavŕtavacia kotevná tyč Titan je nastavovateľná dutá tyč opatrená po celej 

dĺžke ľavotočivým (pre priemery 30 a 40 mm), resp. pravotočivým (pre priemery 52 až 130 

mm), špeciálne tvarovaným závitom. Je vyrobená zo zušľachtenej vysokokvalitnej ocele. 

Počas vŕtania je možné jej nadpájanie prostredníctvom spojníkov, čo umožňuje inštaláciu 

dlhých kotevných prvkov aj zo stiesnených priestorov. Kotevná tyč Titan má niekoľko funkcií 

- slúži ako výstuž mikropiloty, vrtná tyč, ďalej ako prvok pre dopravu výplachovej 

cementovej suspenzie a ako injekčná tyč po dovŕtaní sa na plánovanú hĺbku, kedy v  

zeminách prebieha tzv. dynamická injektáž. V priebehu zavŕtavania a počas dynamickej 

injektáže dochádza vplyvom tlaku injekčného média a dynamických účinkov od rotácie 

kotevnej tyče k penetrácii cementovej suspenzie (príp. špeciálnej kotevnej zmesi) do 

bezprostredného okolia vývrtu. Týmto spôsobom vzniká driek mikropiloty, ktorého priemer je 

násobkom priemeru korunky. Definitívny priemer drieku mikropiloty je závislý od typu 

zeminy v ktorej je mikropilota Titan inštalovaná. Napríklad v štrkoch dosahuje priemer 

koreňa mikropiloty dvojnásobok priemeru korunky (pri dodržaní technologického postupu).  

Na inštaláciu mikropilót Titan z priestorov technického suterénu bytového domu v Nitre 

(viď. obrázok č. 4) bola použitá ľahko manipulovateľná, ale zároveň výkonná plne 

hydraulická vŕtacia súprava od výrobcu Morath, ktorej sekundovalo cementové čerpadlo IBO-

REP. Pri prácach bola na vŕtacej súprave nainštalovaná lafeta neštandardnej dĺžky. Vďaka 

tomu dosahovala celková dĺžka lafety spolu s hydraulickými zverami a uchytením na 

podvozok len cca 1,90 m. S ohľadom na svetlosť suterénu (cca 1,60 m) museli byť do 

základových pásov vytvorené tzv. „kapsy“ na hĺbku asi 0,30 m, ktoré umožňovali zvislé 

umiestnenie vŕtacieho zariadenia. 

Plánovaná dĺžka injekčných zavŕtavacích mikropilot Titan dosahovala 6,75 až 7,50 m 

(viď. obrázok č. 3). Návrhom premenlivej dĺžky mikropiloty bol sledovaný cieľ bezpečne 

votknúť každý jednotlivý prvok do štrkovej vrstvy v podloží. Mikropiloty boli zavŕtavané po 

uhlom cca 7º od zvislice striedavo z oboch strán nosných stien priamo cez základové pásy. 
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Každý základový pás dĺžky asi 10,25 m bol podchytený na celkovo 8 ks mikropilót. Celkový 

počet mikropilót tak dosiahol 88 ks. Výstuž mikropilót bola tvorená dutými kotevnými tyčami 

Titan 30/11 dĺžky 0,75 m, ktoré sa pri vŕtaní nadpájali prostredníctvom spojníkov. Pri vŕtaní 

cez stávajúci pásový základ bola použitá tvrdokovová korunka priemeru 90 mm, ktorá bola 

následne nahradená stratenou korunkou pre zmiešané zeminy priemeru 90 mm. Výplach sa 

počas zavŕtavania realizoval cementovým mliekom. Toto cementové mlieko zároveň slúžilo 

ako pažiaca suspenzia a penetrovalo zeminy v okolí vývrtu. Po dovŕtaní sa na plánovanú 

hĺbku bola pri kotevnej tyči uchytenej vo vŕtacej súprave za jej sústavnej rotácie a 

vyťahovania a vtláčania do vrtu uskutočnená finálna - dynamická injektáž cementovým 

mliekom s nižším vodným súčiniteľom (v/c cca 0,4). 

 

 
Obrázok č. 5: Detail úpravy zhlavia mikropiloty pred dobetónovaním 

 

Po inštalácií mikropiloty sa jej zhlavie stabilizovalo voči posunu vo vertikálnom smere 

vzhľadom na základový pás s použitím oceľového uholníka 100 x 100 x 10 mm a štvorice 

závitových tyčí pr. 14 mm, vlepených do základového pásu (viď. obrázok č. 5). „Kapsy“ 

vytvorené v základových pásoch za účelom umožnenia inštalácie injekčných zavŕtavacích 

mikropilót Titan sa následne zabetónovali, čím bola dosiahnutá definitívna stabilizácia zhlaví 

mikropilót a ich antikorózna ochrana. 
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5. Záver 

Sledovanie vertikálneho pohybu bytového domu bolo realizované, bohužiaľ, len v 

priebehu prác na podchytávaní základových konštrukcií a aktuálne ho spoločenstvo 

vlastníkov bytov ani neplánuje. V zmysle vyjadrení obyvateľov bytového domu v priebehu 

prvej sezóny po realizácií sanácie ustali problémy súvisiace s nerovnomerným sadaním ako 

kríženie okien a zárubní dvier, či rozvoj trhlín v stenách.  

Na základe dokumentovanej sanácie technológia injekčných zavŕtavacích mikropilót 

Titan potvrdila svoju silnú pozíciu aj v oblasti rekonštrukcie objektov v urbanizovanom 

priestore. Voči technológii klasických rúrkových mikropilót má niekoľko dôležitých 

benefitov. Strojné vybavenie umožňuje relatívne jednoducho a rýchlo realizovať mikropiloty 

aj zo stiesnených priestorov pivníc. Plne hydraulická vŕtacia súprava Morath má napriek 

svojim malým rozmerom dostatočnú rezervu výkonu aj pre realizáciu dlhších mikropilót s 

väčším priemerom korunky, ako v dokumentovanom prípade. 

Použitie výstuže mikropiloty ako vrtného sútyčia a priebežná a dynamická injektáž 

cementovým mliekom, prípadne kotevnou zmesou prinášajú významnú časovú úsporu. 

Jednoduchosť celého procesu inštalácie mikropilot Titan ide ruka v ruke s nízkymi nárokmi 

na pracovnú silu. Pracovná skupina je tvorená tromi až štyrmi pracovníkmi, čo v kombinácií s 

rýchlosťou inštalácie redukuje celkové náklady. 

Použitie technológie rúrkových mikropilót, prípadne tyčových mikropilót 

z celozávitových kotevných tyčí CKT by si v uvedených inžiniersko-geologických pomeroch 

pravdepodobne vyžiadalo použitie vŕtania s výpažnicou, čo je pri danej vertikálnej svetlosti 

technického suterénu takmer nereálne. Ďalším problémom vy bolo nadpájanie jednotlivých 

častí rúrkových mikropilót (obvykle zváranie). Rozdelenie inštalácie rúrkových mikropilót, 

prípadne tyčových mikropilót CKT na v prvom kroku vŕtanie a osadenie prvku a jeho 

zálievku a v druhom kroku (po určitom čase) injektáž po etážach zasa zvyšuje nároky na čas 

zhotovenia jedného prvku a na veľkosť pracovnej skupiny.  

Použitie technológie zavŕtavacích mikropilót Titan tak skrátilo čas potrebný na 

podchytenie objektu (len 12 pracovných dní po 10 pracovných hodín) a tým minimalizovalo 

pôsobenie faktorov súvisiacich s realizáciou stavebných prác na obyvateľov pri celkovo 

nižších nákladoch na sanáciu. 
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KRIŽOVATKA RUDLOVÁ, BANSKÁ BYSTRICA – ZABEZPEČENIE 

ZÁREZU SVAHU S POUŽITÍM TRVALÝCH SKLOLAMINÁTOVÝCH 

ZEMNÝCH KLINCOV ROCKBOLT 

 

Abstract: 

Effective, fast and economical solutions especially for stability problems (e.g. slope 

stabilization) are highly needed in actual geotechnical practice. The answer upon these 

requirements is composite material. Easy handling and simple installation results from their 

extraordinary properties as are high tensile strength, low weight as well as corrosion 

resistance. Mentioned properties ensure time and cost savings during execution especially for 

permanent applications. Current example of application these trends in practice was usage of 

fibreglass laminate bars RockBolt K60-32 as a permanent soil nails for slope stabilization on 

road junction Rudlová in Banská Bystrica – North bypass. 

 

 

1. Úvod 

Zabezpečovanie svahov, zárezov či stien stavebných jám zemnými klincami, alebo ich 

kombináciou spolu s ďalšími stabilizačnými opatreniami, sa v rámci Slovenska realizuje 

rutinne. Za štandardne používaný materiál tvoriaci výstužný prvok zemného klinca je 

považovaná prispôsobená betonárska výstuž. V prípade dočasných kotevných prvkov 

v neagresívnom prostredí je oceľová výstuž bez ďalších antikoróznych opatrení 

akceptovateľný materiál (podľa STN EN 14490). 

V dnešnej dobe si však dôraz na plnenie časového harmonogramu výstavby a s ním 

spojený tlak na rýchlosť realizácie pri minimálnom rozdiele výrobných nákladov, neraz 

vyžadujú inovatívny prístup k tejto problematike. Spoločnosť Minova Bohemia s.r.o. prináša 

riešenia v segmente trvalých zemných klincov už niekoľko rokov. Patria k nim napríklad aj 
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zemné klince z injekčných zavrtávacích kotevných tyčí TITAN, optimálne najmä pri použití 

v nesúdržných zeminách, keďže eliminujú nutnosť použitia výpažnice pri vŕtaní. V súdržných 

zeminách, kde nedochádza k zavalovaniu stien vývrtu sú inovatívnymi materiálmi v tejto 

oblasti sklolaminátové kotevné tyče RockBolt. Výhody sklolaminátových prvkov oproti 

bežnej oceli spočívajú hlavne v ich mechanických a fyzikálnych vlastnostiach. 

Sklolaminátové plné a injekčné kotevné tyče RockBolt sú vyrobené zo sklených vlákien 

navzájom spojených polyesterovou, pre špeciálne použitie vinylesterovou alebo epoxidovou 

živicou, opatrené po celej svojej dĺžke priebežným závitom. Kombináciou týchto dvoch 

syntetických materiálov sú dosiahnuté výborné mechanické vlastnosti. Tyče nedegradujú v 

čase, majú zvýšenú odolnosť voči chemickým vplyvom a nepodliehajú korózii. 

 

 

2. Vlastnosti a použitie kompozitov pre kotvenie a klincovanie v geotechnike 

Pod pojmom kompozitné materiály teda rozumieme umelo vytvorené materiály, 

vzniknuté spojením výstužných vlákien (výstužná fáza) a syntetickej živice (matrica). Matrica 

určuje tvar kompozitu a jej úlohou je prenos zaťaženia do vystužujúcej fázy. V porovnaní 

s výstužnou fázou má obvykle nižšiu 

pevnosť, vyššiu plasticitu a oddeľuje 

jednotlivé vlákna výstužnej fázy. 

Vďaka inovatívnym výrobným 

procesom je dnes možné kompozity 

používať ako prvky pasívne (bez 

vnášania predpätia), alebo ako aktívne 

(s možnosťou vnesenia aktívneho 

predpätia). Pre aktívne prvky sú určené 

špeciálne sklené vlákna, alebo uhlíkové 

vlákna, navzájom spojované výhradne 

vinylesterovou živicou. Pre pasívne prvky sa používajú sklené vlákna v kombinácii 

s polyesterovou živicou. Kompozity sú preto vhodné na realizáciu dočasných aj trvalých 

kotiev či zemných klincov. 

Obrázok č.1: Zemné klince RockBolt K60-32

Podľa typu kompozitu je dosahovaná pevnosť v ťahu od 1000 MPa (sklolaminát) po 

3000 MPa (HM uhlíkový kompozit). Pomerné predĺženie na medzi pevnosti sa pohybuje 
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v rozmedzí len 1,5 až 3,5 %. Pracovný diagram kompozitnej výstuže je prakticky bez medze 

klzu, to znamená lineárna závislosť medzi deformáciou a napätím. 

Ďalšou prednosťou kompozitov je ich odolnosť voči korózií a ďalším degradujúcim 

vplyvom. V praxi to znamená, že nie je potrebné riešiť dodatočné antikorózne opatrenia 

v zmysle normy STN EN 1537 Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác – Injektované 

horninové kotvy, či podľa normy STN EN 14490 Vykonávanie špeciálnych geotechnických 

prác – Klincovanie zemín. V konečnom dôsledku potom dosiahneme menej materiálových 

komponentov a zníženie počtu jednotlivých technologických krokov pri príprave skladby 

injektovaných horninových kotiev či zemných klincov. Znižuje sa tým prácnosť pri realizácii 

a súčasne aj cena zhotovenia kotevných prvkov. 

S nízkou hmotnosťou kompozitov (približne 3,5x nižšou ako pri oceli) klesajú náklady 

na dopravu výstuže na miesto realizácie, náklady na manipuláciu na stavenisku a súčasne aj 

náklady na uskladnenie, čo súvisí s už uvedenou odolnosťou voči korózii. 

Všeobecne pre účely kotvenia 

a klincovania sú z portfólia kompozitov 

Minovy Bohemia s.r.o. dodávané plné 

tyče kruhového prierezu s priebežným 

závitom - RockBolt, injekčné 

zavŕtavacie tyče kruhového prierezu 

opatrené závitom R32 - RockBolt 

SPINMAX, kotevné ploché alebo Y 

profily, sklolaminátové výstužné siete a  

priestorová 3D výstuž.  

Pre zabezpečenie stability zárezu 

svahu na križovatke Rudlová v Banskej Bystrici, boli ako výstuž zemného klinca použité 

sklolaminátové kotevné tyče typu RockBolt K60-32. Jedná sa o sklolaminátové kotevné tyče 

s priebežným závitom po celej dĺžke, umožňujúcim spájanie tyčí v ľubovoľnom mieste. 

S výhodou sa používajú v podzemnom staviteľstve, geotechnike a baníctve. Dosahujú 

únosnosť v ťahu na medzi pevnosti až 560 kN pri hmotnosti 1,5 kg/m. 

Obrázok č.2: Schéma zabezpečenia zárezu.
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3. Základné údaje o objekte 

Stavba severného obchvatu Banskej Bystrice je realizovaná v rámci 2. balíka PPP 

projektov – rýchlostná cesta R1 medzi mestom Nitra a obcou Tekovské Nemce. Pôvodne 

mala byť stavba 5,7 km úseku, ktorý prepája cesty I. triedy I/66 a I/59 v smere Brezno - 

Ružomberok, financovaná so štrukturálnych fondov a verejných zdrojov. Počas prípravy však 

bola cesta I/66 severný obchvat Banská Bystrica  preklasifikovaná na rýchlostnú komunikáciu 

a následne priradená k PPP projektu R1. Výstavbou obchvatu sa zabezpečí odklonenie najmä 

tranzitnej dopravy z centra mesta a tým sa zníži intenzita dopravy v koridore súčasného 

prieťahu cesty I/66. Zabezpečenie zárezu svahu mimoúrovňovej križovatky Rudlová 

v Banskej Bystrici si vyžiadalo smerové a výškové vedenie napojenia severozápadnej časti 

Banskej Bystrice a prístup na Rudlovskú cestu. Pôvodný svah, klasifikovaný ako zosuvné 

územie je z geologického hľadiska tvorený zhora: zosuvné delúvium, paleogén - ílovce 

a prachovce, mezozoikum - zaílované porušené dolomity. Pri detailnom pohľade z väčšej 

vzdialenosti sú na svahu badateľné lokálne zosuvy menšieho rozsahu. Projekčne je stabilita 

svahu v záreze na križovatke Rudlová riešená systémom etáží, ktoré sú jednotlivo 

zabezpečené proti zosuvu. 

Maximálna výška zabezpečovaného zárezu je 13,62 m. Stabilizačné opatrenia spočívajú 

v kombinácii návrhu zemných klincov zo sklolaminátových kotevných tyčí RockBolt K60-32 

dĺžky 6,0 m, priemeru 32 mm a železobetónových roznášacích prahov (vencov) v päte každej 

etáže, prikotvených lanovými kotvami dĺžky 16,0 m. Nad hornou etážou je navrhnutá 

obslužná komunikácia pre potreby stavby, v budúcnosti pre údržbu objektov. Lícové 

opevnenie, počty, raster a sklony klincov sú v rámci jednotlivých etáží rozdielne.                                             

Horná etáž je zabezpečená štyrmi resp. tromi radmi zemných klincov zo 

sklolaminátových kotevných tyčí RockBolt K60-32 dĺžky 6,0 m, priemeru 32 mm s rastrom 

1,5 x 1,5 m. Uhol odklonu klincov od 

horizontálnej roviny je α=35°. V päte 

svahu je navrhnutý železobetónový 

roznášací prah (v x š : 1,2 x 0,6 m), 

zakotvený lanovými zemnými kotvami 

dĺžky 16,0 m, koreň kotvy dĺžky 8,0 m, 

Fdov=750 kN, α=25°, vo vzájomnej 

vzdialenosti 2,3 a 2,9 m. Poddajné 

lícové opevnenie hrúbky 100 až 120 

Obrázok č.3: Pohľad – horná a stredná etáž
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mm je tvorené oceľovou antikoróznou bunkovou mrežovinou vyplnenou kamenivom frakcie 

32-63 mm. Mrežovina je uchytená oceľovými lanami o zhlavia zemných klincov. Hornú etáž 

od strednej oddeľuje horizontálna lavička šírky 0,8 m, na ktorej je naplánovaná výsadba 

nízkych drevín. 

Stredná etáž je navrhnutá nasledovne: zabezpečenie tromi radmi zemných klincov zo 

sklolaminátových kotevných tyčí RockBolt K60-32, dĺžky 6,0 m, priemeru 32 mm, v rastri 

1,5 x 1,2 m. Uhol odklonu klincov od horizontálnej roviny je α=20°. Železobetónový prah 

obdobných rozmerov ako na hornej etáži, zakotvený lanovými zemnými kotvami dĺžky 16,0 

m, koreň kotvy dĺžky 8,0 m, Fdov=750 kN, α=25°, vo vzájomnej vzdialenosti 2,8 m. Lícové 

opevnenie je v tomto prípade pevné v nasledovnej skladbe. Striekaný betón hrúbky 100 mm 

vystužený kari sieťou 100x100x6 mm s presahom 300 mm do venca, drenážny geokompozit, 

kari sieť 100x100x6 mm, betónová stena hrúbky 390 mm založená na roznášací prah. 

Estetický vzhľad zabezpečuje obklad steny riadkovým kamenným obkladom z ryolitu 

v kombinácii s čadičovými pásikmi. V korune je pevné lícové opevnenie spriahnuté 

železobetónovým vencom. Odvodnenie etáže je realizované drenážnymi rúrkami z PVC 

priemeru 110 mm, dĺžky 0,7 m napojených na pozdĺžnu drenáž rovnakého priemeru 

v miestach päty drenážneho geokompozitu. Strednú etáž od spodnej oddeľuje horizontálna 

lavička šírky 0,8 m, na ktorej je naplánovaná výsadba nízkych drevín. 

Dolná etáž je navrhnutá v obdobnej skladbe ako predchádzajúca. Rozdielne je však 

riešená jej päta, kde je namiesto roznášacieho prahu navrhnutý betónový základ rozmerov 0,8 

x 1,2 m bez kotvenia zemnými kotvami. Plošné odvodnenie pevného lícového opevnenia je 

doplnené horizontálnymi vrtmi dĺžky 15,0 m, opatrenými perforovanou pažnicou priemeru 39 

mm, vo vzájomných vzdialenostiach 18,0 m. 

 

4. Realizácia prác – klincovanie 

Pre úplnosť je potrebné 

podotknúť, že použitiu 

sklolaminátových kotevných tyčí 

RockBolt K60-32 dĺžky 6,0 m, na 

križovatke Rudlová v rámci 

severného obchvatu Banskej 

Bystrice, predchádzala zmena 

skladby zemného klinca oproti 
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pôvodnému projektu. Betonárska výstuž priemeru 32 mm s návlekom z PVC rúry pri ústí 

vývrtu, bola nahradená sklolaminátovými tyčami RockBolt K60-32, pri zachovaní rovnakej 

realizačnej ceny a pri rešpektovaní požiadaviek novej európskej normy EN 14490. 

Iniciátorom uvedenej zmeny v projekte bol samotný zhotoviteľ diela. Dôvodom zmeny neboli 

len vyššie uvedené vynikajúce vlastnosti sklolaminátových tyčí, ale práve praktická skúsenosť 

z predchádzajúcich podobných aplikácií, ktoré potvrdili výhodnosť ich použitia v praxi. 

Zhotoviteľom prác na zabezpečení zárezu svahu križovatky Rudlová na severnom obchvate 

Banskej Bystrice bola firma TOPGEO BRNO spol. s r.o.  

Priebeh prác na samotnom klincovaní komplikovali výdatné zrážky počas jarných 

mesiacov roka 2010. Postupne sa však podarilo odťažiť prvú etáž a pristúpiť k samotnému 

zabezpečeniu svahu zemnými klincami zo sklolaminátových kotevných tyčí RockBolt K60-

32. Po zameraní a vyznačení polohy zemných klincov sa vyvŕtali nezapažené vrty priemeru 

125 mm, pomocou „šnekového“ 

vrtáku so vzduchovým výplachom, 

vŕtacou súpravou KLEMM KR 806. 

Následne boli vrty postupne plnené 

cementovou zálievkou dopravovanou 

injekčným cementovým čerpadlom 

IC 100 z aktivačnej miešačky. 

Príprava skladby zemných klincov 

spočívala len v osadení a zafixovaní 

dvoch plastových centrovacích kusov 

pre stabilizáciu polohy zemného 

klinca vo vývrte. Manipulácia bola nenáročná, keďže váha tyče RockBolt K60-32, dĺžky 6,0 

m, je len 9,0 kg. Po aplikácii cementovej zálievky sa pristúpilo k inštalácii klincov RockBolt 

K60-32 vsunutím do vývrtu. Následne sa doplnila cementová zálievka až k ústiu vývrtu. 

Obdobným spôsobom sa pokračovalo v prácach na zemných klincoch príslušnej etáže a radu. 

Kotevné zhlavia zemných klincov v skladbe - oceľová podložka 150x150x8mm a kompozitná 

matica, boli realizované podľa potreby v jednotlivých etážach priebežne.   

Obrázok č.5: Aplikácia zemných klincov do zálievky.

Ďalším technologickým krokom boli debniace, armovacie a betonárske práce na 

kotevnom prahu s vynechanými prestupmi pre aplikáciu zemných lanových kotiev dĺžky 16,0 

m. Po zrealizovaní vrtov, osadení, injektáži a predopnutí kotiev sa pokračovalo v prácach na 

lícovom opevnenení v skladbe uvedenej v predchádzajúcom texte. Následne bolo možné 
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pristúpiť k zemným prácam na odťažovaní ďalšej etáže a pokračovať v realizácii 

zabezpečenia rovnakým technologickým postupom, až do samotného ukončenia prác. 

 

 

5. Záver 

Stabilita svahu či prípadné deformácie sa v rámci údržby budú sledovať 

a vyhodnocovať pomocou inklinometrických meraní. Predchádzajúce referenčné aplikácie pri 

klincovaní svahov však poukazujú na bezproblémovú vhodnosť použitia kompozitov v danej 

oblasti. Aplikácia zemných klincov zo sklolaminátových kotevných tyčí RockBolt, pri 

zabezpečení predmetného zárezu v Banskej Bystrici, prakticky dokumentuje výhodnosť 

použitia kompozitných materiálov v geotechnike. Nižšie náklady na dopravu, jednoduchá 

manipulácia a trvalá antikorózna ochrana, boli hlavnými argumentmi zhotoviteľa pri 

schvaľovacom procese zmeny projektu. Pri súčasnom enormnom tlaku investorov na kvalitu, 

rýchlosť výstavby a inovatívnom prístupe realizačných firiem je len otázkou času, kedy sa 

použitie kompozitných materiálov na Slovensku, najmä pre trvalo ťahovo namáhané resp. 

kombináciou ťahu a strihu trvalo namáhané prvky stane rutinnou záležitosťou.  
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POLYFUNKČNÍ DŮM BRNO-LÍŠEŇ, ŘEŠENÍ NEŽÁDOUCÍCH 

PRŮSAKŮ VODY V KONSTRUKCI 1. PP 
 

Anotace: 

Autoři ve svém příspěvku  seznamují s problémem nežádoucího zatékání  vody  v prostorách  

1. podzemního podlaží Polyfunkčního domu na Jírové ulici v Brně – Líšni. Odstranění přítoků 

a průsaků vody ve stavební konstrukci bylo řešeno prováděním těsnících chemických injektáží 

trhlin a spár v kombinaci s organizovaným odváděním vod z  prostoru izolační spáry.  

Abstract: 

The authors presents in this paper problematic water leakages to first underground floor of 

polyfunction building in the street Jírová in Brno – Líšeň. Elimination of this leakages and 

water affluents were solved  by sealing chemical grouting of the cracks and joints in 

combination with organised water drain from the area of insulating joint above ceiling of the 

first ground floor. 

 

 

1. Úvod 

Odstranění přítoků a průsaků vody bylo řešeno ve spodní stavbě obytného komplexu o 

čtyřech nadzemních podlažích. Budova má v půdorysu tvar písmene U. Protilehlá křídla a 

spojovací trakt budovy jsou vzájemně propojeny spodní stavbou, tj. suterénem. V suterénu 

jsou podzemní garáže o kapacitě 46 parkovacích míst. Strop garáží mezi trakty budovy tvoří 

zároveň  tzv.provozní střechu, na které jsou chodníky i plochy pro pojezd vozidel do 3,5t. 

Do suterénních prostor docházelo ke značnému  zatékání srážkových  vod stropní 

konstrukcí, obvodovými stěnami i podlahou. Developerská společnost, která zajišťovala 
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výstavbu objektu nechala v roce 2009 zpracovat odborné posouzení příčin zatékání vody, 

jehož součástí byl i návrh nápravných opatření. Naše společnost byla následně požádána o 

odstranění  průsaků vody pomocí chemických těsnících injektáží.  

  
Obr. 1: Pohled na budovu a tzv.provozní střechu  Obr. 2: Pohled na sondu S3 

 

2. Stručný popis objektu 

Stavba byla dokončena v roce 2007. Objekt je založen na pilotách, na kterých jsou 

uloženy  základové pasy a patky. Základová železobetonová deska o tloušťce 250mm je  

z vodostavebního betonu. Pod základovou deskou je vyrovnávací betonová mazanina o 

tloušťce 70mm a štěrkový nehutněný násyp na původním terénu. Vzhledem 

k předpokládanému výskytu vody v okolním zemním prostředí byly železobetonové základy 

navrženy z vodostavebního betonu. Pracovní spáry základové desky jsou těsněny těsnícími 

pásy SIKA Fugenband AR25. 

Svislé konstrukce spodní stavby jsou tvořeny obvodovou železobetonovou monolitickou 

stěnou, vnitřními železobetonovými stěnami a vnitřními nosnými železobetonovými sloupy. 

Pracovní spáry jsou těsněné těsnícími pásy SIKA Fugenband, dilatační spáry těsnícími pásy 

SIKA Fugenband DR26.  

Strop nad 1.PP je tvořen železobetonovou monolitickou deskou tloušťky 250mm 

a železobetonovými průvlaky.  

Konstrukce základů není, v souladu s dokumentací, dilatována. V úrovni základové 

spáry je dle projektové dokumentace provedena obvodová drenáž z perforované trubky o 

průměru 160mm uložená ve štěrkovém loži. Drenáž je dle projektu stažena do kanalizační 

šachty poblíž objektu.  

Provozní střecha je dle projektové dokumentace tvořena vegetační vrstvou o tloušťce 

200mm, filtrační a drenážní vrstvou, akumulační a ochrannou vrstvou, hydroizolační fólií 
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položenou na železobetonové stropní konstrukci podzemních garáží. V místech komunikací je 

položena zámková dlažba. 

  
Obr. 3: Pronikání vody dilatační sparoui            Obr. 4: Stav před realizací prací 

 

 

3. Stav předmětných konstrukcí 

Při několika prohlídkách objektu byly v suterénních prostorách vždy zjištěny značné 

průsaky vody, zejména pak na jaře roku 2009, kdy se po tání sněhu nashromáždilo na podlaze 

garáží až 15 cm vody. Podlaha podzemních garáží přitom  není odvodněna.  

Do podzemních garáží docházelo k zatékání vody trhlinami a pracovními a dilatačními 

sparami. Těsnění těchto spár je v projektové dokumentaci navrženo z těsnících prvků SIKA. 

Průsaky vody byly zjištěny i v okolí potrubních prostupů vnitřní kanalizace. 

Při zpracování posudku bylo na střeše garáží v místech předpokládaných kritických detailů 

provedeno celkem 7 sond.  

  
Obr. 5: Průsaky vody na styku stěny s podlahou   Obr. 6: Průsaky  vody u  patek sloupů 
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4. Skutečnosti zjištěné v provedených sondách 

V provedených sondách byla zjištěna celá řada vad a nedostatků na jejichž základě 

muselo nutně docházet k průsakům vody do suterénních prostor. 

V sondě S1 byla zjištěna hydroizolační fólie volně ukončená na okraji železobetonové 

konstrukce stropu, bez připevnění a utěsnění proti možnému podtékání vodou. 

V sondě S2 byla nalezena hladina vody nashromážděná na hydroizolační fólii. 

V sondě S3 byla odkryta dvojice špatně utěsněných prostupů elektrických kabelů. 

Hydroizolační fólie byla vytažena na flexibilní chráničky a byla nedokonale zatmelena. Tento 

detail byl již v minulosti řešen po masivním zatečení vody do objektu, bylo provedeno 

naprosto nevhodné dodatečné vyplnění  chrániček montážní pěnou. 

V sondě S4 byla nalezena obnažená plastová odpadní trubka DN125 prostupující 

skladbou střechy do interiéru garáží. Hydroizolační folie byla na ni vytažena pouze cca 20mm 

a opatřena stahovací objímkou.  

V sondě S5 byla hydroizolační fólie ukončena na rozhraní provozní střechy a pochozí 

plochy průchodu ve spojovacím traktu. Fólie byla přivařena k poplastované liště podtmelené a 

přikotvené k betonovému podkladu. Navazující izolace směrem do průjezdu nebyla nalezena. 

V sondě S6 byla hydroizolační fólie přehnutá přes vnější roh objektu a ukončena cca 

150mm za rohem objektu přitmelením k tepelné izolaci v místě podzemní části soklu. 

V sondách u obvodových stěn byla hydroizolační fólie vždy vytažena těsně na úroveň 

upraveného terénu a přivařena na poplastovanou lištu. Prostupy vedení bleskosvodné ochrany, 

nalezené v několika sondách, byly tmeleny. 

Dále bylo zjištěno, že při realizaci stavby byla provozní střecha vyspádována  směrem 

k objektu, tedy k  obvodovým stěnám 1.PP.  

Sonda S7 byla realizována při obvodové stěně podzemních garáží do hloubky cca 3,3m 

pod úroveň upraveného terénu. Bylo nalezeno drenážní potrubí nacházející se v hloubce cca 

2,7m pod horní úrovní stropní desky podzemních garáží. Potrubí bylo naprosto nevhodně 

obaleno geotextilií. Pod tímto drenážním potrubím byla zemina s velkým obsahem kameniva, 

naopak nad drenážním potrubím s velkým obsahem jílů, tedy málo propustná.  

V místě sondy nebyla nalezena hladina podzemní vody,  drenážní potrubí bylo suché. 
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5. Popis hydrogeologických poměrů 

Ze závěrů inženýrskogeologického průzkumu vyplývá, že podklad zde tvoří sedimenty 

zastoupené neogenními jíly a písky. Povrch neogenních sedimentů se nachází v hloubce od 

1,5 do 3,3m pod terénem. Nadložní sedimenty jsou zastoupeny sprašovými hlínami a 

sprašemi. Jejich mocnost se z 1,5m v jihozápadní části zvyšuje na 3,4m v severozápadní části. 

Navážky pokrývají téměř celou plochu staveniště, jejich mocnost se pohybuje od 0,6 do 3,4m, 

ojediněle až 8,2m. 

Hladina podzemní vody byla zastižena pouze v jednom vrtu a to v hloubce cca 15,3m. 

Archivní průzkumy však hladinu podzemní vody udávají v písčitých vrstvách neogenních 

sedimentů. Podle geologické stavby území je třeba počítat s nástupem hladiny podzemní vody 

v období se zvýšenou srážkovou činností na povrchu neogenních jílů nebo na styku navážek a 

podložních jílovitých zemin a to až do úrovně cca 1,5m pod terén. 

 

 

6. Zhodnocení hydrofyzikálního namáhání, posouzení stávajících opatření 

k eliminaci hydrofyzikálního namáhání a provedených hydroizolačních 

opatření 

Odborný posudek vyhodnotil namáhání spodní stavby (podlahy a stěn suterénních 

prostor) tlakovou vodou zadrženou v zásypech stavební jámy i vodou podzemní a také 

namáhání hydroizolace provozní střechy vodou nahromaděnou z důvodu nesprávného 

spádování střechy. 

V posudku bylo konstatováno, že obvodová drenáž je nefunkční z důvodu jejího uložení 

v jílové nepropustné vrstvě a absence plošné vertikální drenáže vnějších obvodových stěn 

suterénu. Docházelo např. k zatékání vody do prostoru garáží pracovním otvorem v obvodové 

stěně ve výšce cca 30 cm nad úrovní drenáže, přičemž drenáž ve vzdálenosti cca 7m od tohoto 

místa byla zcela suchá.  

Dále bylo v posudku konstatováno, že i přes provedení stavební konstrukce spodní 

stavby z vodostavebního betonu lze očekávat nedostatky v místech pracovních a dilatačních 

spár. Při zajištění funkční obvodové drenáže, která se však nesmí ani sezóně dostávat pod 

úroveň hladiny podzemní vody, by měla stávající železobetonová konstrukce sníženému 

hydrofyzikálnímu namáhání  bez problému odolat. Pokud by nebylo možné zajistit funkčnost 

obvodové drenáže, je nutné provést opatření na vlastní železobetonové konstrukci. 
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Co se týká provozní střechy nebylo doloženo provedení tlakové nebo vakuové zkoušky 

těsnosti spojů. Přesto hydroizolace kromě kritických detailů (prostup elektrického vedení, 

volné ukončení hydroizolační fólie na okraji železobetonové konstrukce stropu podzemních 

garáží, neodborné opracování potrubních prostupů) hydrofyzikálnímu namáhání odolává. 

Není však v některých místech dodržena projektová dokumentace co se týká vytažení 

hydroizolační fólie 300mm nad úroveň terénu a dále ve skladbě střechy zcela chybí filtrační, 

drenážní a hydroakumulační vrstva uvedená v projektu. Absence těchto vrstev může 

způsobovat zhoršený odvod vody z povrchu hydroizolace, zanášení odvodňovacích prvků a 

nevhodné podmínky pro vegetaci. 

 

 

7. Navržená nápravná opatření 

Vzhledem k tomu, že zatížení suterénních prostor je způsobeno více příčinami: 

- chybějící funkční hydroizolací 

- nefunkční drenáží 

- netěsností detailů provozní střechy nad garáží 

- hromaděním vody z  tajícího sněhu  

- netěsnostmi na odpadních potrubích vnitřní kanalizace, 

bylo v odborném posudku zváženo a navrženo několik nápravných opatření. 

 

7.1.  Nápravná opatření pro spodní stavbu 

7.1.1.  Odkopání objektu a provedení funkční drenáže 

Odkopání objektu a provedení funkční obvodové drenáže v případě, že by bylo možné 

vyloučit hladinu podzemní vody v úrovni základové spáry a výše. Tím odvedení vody, která 

by se mohla hromadit v zásypech stavební jámy. To doplněné o svislou vnější hydroizolaci 

stěn suterénu a plošnou drenáž. Problém však nastává v místech, kde půdorysná plocha 1.NP 

přesahuje půdorysnou plochu podzemních garáží. 

 

7.1.2.  Chemická injektáž 

Jako další možné opatření bylo navrženo provedení chemické injektáže z interiéru 

podzemních garáží. Železobetonová konstrukce bude v místě netěsností navrtána a netěsnost 

utěsněna polyuretanovými nebo akrylátovými injektážními hmotami. Bylo zdůrazněno, že 

injektáž bude muset být prováděna opakovaně v závislosti na hydrofyzikálním namáhání. 
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Vyšší hydrofyzikální namáhání může odhalit další netěsnosti v konstrukci a projevit se 

novými průsaky vody.  

 

7.1.3.  Vytvoření dvojitého hydroizolačního systému s možností kontroly a aktivace 

Jednalo by se o vytvoření vnitřního plnoplošného hydroizolačního systému pomocí 

dvojité hydroizolační folie sevřené mezi dvě tuhé konstrukce. Systém je tvořen dvěma fóliemi 

mezi nimiž je prostorová rohož. Z vnějšku jsou fólie chráněny textilií. Systém je rozdělen na 

sektory a ze sektoru je vyvedena kontrolní trubice, která jednak umožňuje tlakovou zkoušku a 

také aktivaci vtlačením injekčního media. Je však třeba počítat se zmenšením vnitřního 

prostoru o 200–250mm u všech obvodových zdí a se snížením podjezdné výšky. Nosná 

konstrukce však bude na vnější straně hydroizolačního systému trvale vystavena působení 

vody.  

 

7.2.  Nápravná opatření na konstrukci provozní střechy 

7.2.1.  Opracování kritických detailů 

Řešení uvažovalo s odstraněním současných příčin zatékání vody provozní střechou do 

podzemních garáží. Ne však s komplexní opravou (zahrnující rovněž přespádování střechy), 

ale pouze s obnovou hydroizolační funkce. 

Jednalo by se o osazení dalších vtoků, tentokrát v nejnižších místech povrchu 

hydroizolace, které by odvedly srážkovou vodu. Výběr míst by musel být proveden na 

základě vyhodnocení 

zaměření provedeného pomocí dalších sond. 

Dále by bylo nutné provést opravu kritického detailu prostupu pro elektropřípojku. 

Rovněž by bylo nutné vyřešit ukončení hydroizolace na otevřené straně dvora a také na straně 

průchodu pod spojovacím traktem.  

 

7.2.2.  Komplexní oprava střechy 

Komplexní oprava provozní střechy by si vyžádala odstranění stávající skladby až po 

nosnou konstrukci. Upravení spádových poměrů stávajícího povrchu provozní střechy, dále 

položení ochranné textilie, první vrstvy hydroizolační PVC fólie, prostorové smyčkové 

rohože, další vrstvy hydroizolační fólie provedené do sektorů s vyvedenými kontrolními 

trubicemi. Na tu by byla položena vrstva ochranné geotextilie, profilovaná HDPE 

s nekašírovanou textilií a na ni provedena vrstva betonové mazaniny o tloušťce 50mm. Na 

betonovou mazaninu položena nopová fólie jako hydroakumulační vrstva a dále ochranná 
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geotextilie. Na ně pak provedena vegetační vrstva, respektive provozní pochůzí nebo pojízdné 

vrstvy.  

Tento systém by umožňoval kontrolu a případnou aktivaci jednotlivých sektorů. 

  

7.2.3.  Odvodnění podlahy podzemních garáží 

Bezúdržbové řešení odvedení vody by znamenalo rozsáhlý zásah do stavební konstrukce 

(odvodnění, vyspádování, novou vodonepropustnou povrchovou úpravu, atd.). Vhodné by 

bylo jen v kombinaci s vnitřním hydroizolačním systémem. 

  
Obr. 7: Stav po provedené chem. injektáži   Obr. 8: Detail dilatační spáry 

 

8. Přijaté řešení 

Z navrhovaných výše popsaných řešení se objednatel rozhodl pro utěsnění průsaků a 

přítoků podzemní a srážkové vody pracovními spárami, trhlinami a dilatacemi železobetonové 

konstrukce stropu, obvodových stěn a podlahy z interiéru podzemních garáží technologií 

chemické těsnící injektáže. 

 

 

9. Provedení těsnících injektáží  v kombinaci s organizovaným odváděním 

vody 

Realizace byla provedena ve dvou etapách, v první etapě, v druhé polovině roku 2009, 

bylo provedeno utěsnění  pracovních spár a trhlin technologií tlakové injektáže 

polyuretanovou pryskyřicí CarboPur WF. Utěsnění  dilatačních spár ve stropní konstrukci 

sanačním systémem CarboCryl Wv Plus/CarboLan. Odvrtání a vystrojení 6ks odvodňovacích 

vrtů. 



 151

Tlaková injektáž polyuretanovou pryskyřicí CarboPur WF spočívala v provedení 

injekčních vrtů o průměru 14mm, vedených tak, aby trhliny a pracovní spáry protnuly cca 

v jedné polovině stavební konstrukce, osazení injekčních obturátorů průměru 13mm a 

vyplnění trhlin a pracovních spár jmenovanou dvousložkovou pryskyřicí pomocí injekčního 

čerpadla DV97. Injekční tlak byl volen tak, aby nedošlo k porušení stavební konstrukce. 

Injektáž byla ukončena při dosažení předpokládané spotřeby injekčního media na jeden vrt, 

vyplnění trhliny nebo pracovní spáry (vytečení media z konstrukce), pokud injekční medium 

dosáhlo dalšího vývrtu nebo byl dosažen limitní injekční tlak (3MPa). Přetečená zreagovaná 

polyuretanová pryskyřice byla, včetně obturátorů, odstraněna a ústí vývrtů sanováno. 

 
Obr.9: Schéma skladby systému pro sanaci dilatačních spár CarboCryl Wv Plus/CarboLan 

 

Dodatečné utěsnění dilatační spáry systémem CarboCryl Wv Plus/CarboLan spočívalo 

v odstranění stávající výplně dilatačních spar (zpravidla polystyrénových desek) a jejich 

vyplnění speciálně vyvinutou sendvičovou ucpávkou kombinující dva praxí osvědčené 

materiály. Systém sestává z utěsňující výplně dilatačních spár metakrylátovým gelem 

CarboCryl Wv Plus, pomocné výplně spáry těsnící šňůrou plného profilu z pěnového 

polyetylénu (např. Mirelon) a uzavíracího tmelu CarboLan.  

CarboCryl Wv Plus je modifikovaná varianta metakrylátového injekčního gelu 

CarboCryl Wv, který se běžně používá pro utěsňující injektáže stavebních konstrukcí. 

CarboCryl Wv Plus si zachovává vynikající průtažnost, má však podstatným způsobem 

vylepšený parametr přilnavosti na vlhký betonový podklad a výrazně nižší smršťování 

v suchém prostředí. Aplikoval se injektáží pomocí injekčního čerpadla MINIBOOSTER 5U, 
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které je pneumaticky poháněné pístové injekční čerpadlo, určené k injektáži metakrylátových 

gelů s mísícím poměrem 1:1.  

Těsnící šňůra z pěnového polyetylénu má dvě funkce. Jednak zadržuje společně 

s těsnícím tmelem roztok CarboCryl Wv Plus s poměrně nízkou viskozitou do doby jeho 

zreagování na zesíťovaný gel a jednak slouží jako pružný podklad pro nanesení těsnícího 

tmelu. 

Těsnící tmel CarboLan je jednosložkový na bázi modifikovaných polymerů silanu. 

Vyznačuje se velmi vysokou přilnavostí na prakticky všechny běžné stavební materiály. 

Z důvodů obtížného až prakticky nemožného provádění injekčních vývrtů přes armovanou 

stavební konstrukci, bylo začerpávání gelu prováděno pomocí injekčních jehel, kterými se 

propíchl těsnící tmel a pěnové těsnění. Vzdálenost jednotlivých injekčních bodů byla cca 1m.  

  
Obr. 10: Těsnící šňůra z pěnového polyetylénu      Obr. 11: Pohled na sanovanou dilataci 

 

Po provedení těsnících injektáží byly ve stropní konstrukci odvrtány a vystrojeny 

odvodňovací vrty. Dle projevů hydrofyzikálního namáhání byla vybrána místa, ve kterých 

bylo provedeno provrtání stropní konstrukce jádrovými vrty. Do vrtů byly vloženy a 

zatmeleny plastové trubky, a tyto byly napojeny na stávající  dešťovou kanalizaci. Systém 

odvodnění byl proveden tak, aby do budoucna umožňoval provádění čištění. 
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Obr. 12: Příprava jádrového vrtání    Obr. 13: Osazování odvodnění 

V druhé etapě prací,v  první polovině roku 2010, bylo dále provedeno utěsnění netěsného 

styku obvodové stěny a podlahy, utěsnění 5ks patek nosných sloupů, utěsnění 5ks uložení 

průvlaků na hlavách nosných sloupů a odvrtání a vystrojení dalších 6ks odvodňovacích vrtů. 

  
Obr. 14: Způsob zavěšení odvodnění     Obr. 15: Způsob napojení odvodnění 

 

Utěsnění styku obvodové stěny a podlahy, utěsnění pat nosných sloupů a uložení průvlaků na 

hlavách nosných sloupů bylo provedeno technologií tlakové injektáže polyuretanovou 

pryskyřicí CarboPur WF. 

  
Obr. 16: Stav po dokončení prací   Obr. 17: Detail sanovaných míst 
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10. Závěr 

Na závěr musíme konstatovat, že k nežádoucím  průsakům vody do 1.PP popsané stavby 

docházelo, tak jako v mnoha jiných případech, zejména z důvodu nedodržení projektové 

dokumentace, nedodržování technologické kázně a nekvalitního a neprofesionálního  

provádění jednotlivých pracovních operací a v neposlední řadě nekvalitního provedení 

řemeslných detailů. Rádi bychom zdůraznili, že na utěsnění nežádoucích průsaků vody ve 

stavebních konstrukcích, při jejichž provádění jednoznačně nebyla dodržena projektová 

dokumentace a kvalita provádění prací se dlouhodobě zdráháme poskytnout záruky za 

provedení našich prací. V drtivé většině případů jsou totiž poskytované informace o provedení 

stavby nepřesné, provádění prací to pouze komplikuje a zhotovitele tato situace často nutí ke 

značné improvizaci. Tato práce, podobně jako mnohé jiné, byla provedena bez poskytnutí 

záruk. Můžeme prohlásit, že v daném případě byl požadovaný úkol splněn a současně 

přemýšlet nad zajímavou skutečností, že zpravidla práce , která se provádí bez záruky se beze 

zbytku podaří. 

   

 



Ing. Milan Chodacki 

Minova Bohemia s.r.o., divize Grouting, Lihovarská 10, Ostrava – Radvanice, 716 03 

tel. +420 596 232 803, fax. +420 596 232 993, e-mail: milan.chodacki@minovaint.com

 

 

PŘEHLED A ZHODNOCENÍ PROVEDENÝCH ZAJIŠŤOVÁNÍ SVAHŮ 

A SKALNÍCH STĚN NA ŽELEZNIČNÍCH A SILNIČNÍCH STAVBÁCH 
 

Anotace: 

Divize Grouting společnosti Minova Bohemia s.r.o. se v poslední době stále častěji zabývá 

realizacemi zajišťování svahů a skal. Tuto činnost provádí na různých stavbách, různými 

sanačními systémy a opatřeními, za rozličných, většinou velmi složitých podmínek. 

V příspěvku jsou shrnuty a zhodnoceny zkušenosti z několika zajímavých realizací. 

 

Abstract: 

Nowadays the Department Grouting of the Minova Bohemia Ltd aims mostly  

at the realization of locking slopes and rocks. This activity is done by  

the company within construction orders, by various reinstating systems  

and measures, which happens usually on very difficult conditions. The  

paper sums up as well as evaluates experiences regarding some  

significant realizations. 

 

 

1.  ÚVOD 

Nosnou a nejrozsáhlejší akcí v oblasti sanací skal byla stejně jako v letech předchozích           

i v roce 2010 stavba „ Optimalizace trati Stříbro – Planá u Mariánských Lázní “. Bohužel, 

vzhledem k úsporným opatřením v celém stavebnictví, byla i naše činnost investorem stavby 

velmi omezena a v současné době až do jarních měsíců úplně pozastavena. V průběhu roku 

jsme ovšem realizovali i několik jiných akcí v Čechách, na Moravě i na Slovensku, které nás 

obohatily o zkušenosti z realizace ve složitých podmínkách. 
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2.  SANAČNÍ OPATŘENÍ 

Velkou část činností při sanacích skal a svahů tvoří kotvení. V rozličných projektech 

jsme se setkali s většinou typů kotevní techniky z portfólia společnosti Minova. V naprosté 

většině se ovšem pro stabilní vrty používala celozávitová kotevní tyč CKT 22 různých délek, 

lepená lepící ampulí LOKSET. Pro vrty nestabilní nebo v prostředí s pokryvem zeminy 

převažovaly injekční zavrtávací tyče typu TITAN T30/11 a R 32 N. Tyto kotevní prvky byly 

injektovány téměř výhradně organicko-minerální pryskyřicí Geoflex. Touto kombinací bylo 

dosaženo mnohem vyšší únosnosti a také životnosti kotevního prvku ve srovnání s kotevní 

směsí na bázi cementu. Výhodou této technologie je i snadnější manipulace, ať už 

s materiálem samotným, tak s injektážním čerpadlem. Zkušenost s prací s tímto materiálem 

považuji za velkou přednost naší společnosti. Zatím jsme se bohužel nesetkali s pochopením 

projektantů pro použití sklolaminátových kotevních prvků v této oblasti. Vedle nesporných 

výhod tohoto materiálu by pracovníci pracující za pomoci lezecké techniky ocenili především 

jeho nízkou hmotnost ve srovnání s ocelí. 

 
Obr. 1  Ratkovo – silnice I/18 - Slovensko 
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Většina zajišťovaných ploch se při sanaci pokrývá ochrannou záchytnou sítí 

přichycenou   ke kotvám pomocí podložek. V současné době pracujeme se sítěmi výrobců 

Maccaferri a Geobrugg. Rozdíly mezi jednotlivými systémy jsou nejen v únosnosti, ale třeba 

také v rozmístění a množství svorníků. Také spojovací materiál a různé drobnosti jsou 

naprosto rozdílné. Z hlediska realizace je důležitá i hmotnost a zpracovatelnost sítí. Chceme-li 

dodržet požadavky na kvalitu, která je pro nás prioritou, znamená to mnohdy velkou dřinu. 

Přitom by stačilo jednotlivé systémy vhodně kombinovat a zvážit vhodné použití v návaznosti              

na přípravu povrchu, použití výplně proti propadávání drobných částic nebo zeminy, ale také 

dodatečné použití lan, které se dají nahradit sítí s vyšší únosností s nižšími nároky                 

na přípravu.  

 

 
Obr. 2  Milíkov (Optimalizace trati Stříbro – Planá u Mar. Lázní) 

 

Volba vhodného řešení začíná už při čištění skály a posouzení možnosti odvozu a také 

jeho ceny. Ne vždy je možno zeminu u paty očištěného svahu strojně nakládat. Dočištění  

různých betonových konstrukcí nebo odvodnění se v některých případech provádí ručně 

včetně nakládky. Na konci stavby, po ukončení prací na železničním svršku, projektant využil 

možnosti a sítě navrhl rovnou na vrstvu zeminy. Což znamená, že nenechal nesmyslně očistit 
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několik tisíc kubíků zeminy, která zakrývala skálu. Musel proto navrhnout síť s vyšší 

únosností a výplní proti vypadávání drobných částic. A samozřejmě upravil náležitě délku      

a typ svorníků. Byly očištěny pouze lokální sesuvy. Toto řešení bylo elegantní, technicky 

vhodné a vzhledem k časovým možnostem také rychlé. Setkali jsme se ovšem i s méně 

vhodným řešením, kdy jsme byli nuceni očistit místy až dva metry zeminy (obr.3). Skála byla 

po očištění silně zvětralá a bylo nutné použit síť s výplní. Navíc vzhledem k jejímu reliéfu 

nebylo možné skálu sítí kopírovat i při použití vyššího množství svorníků. Výsledkem byla 

vysoká cena, delší doba realizace a samozřejmě obrovská pracnost při čištění.  

 

 
Obr. 3  Ošelín (Optimalizace trati Stříbro – Planá u Mar. Lázní) 

 

Dalším problémem může být tvarování vysokopevnostní sítě na velmi nerovný povrch,     

který nebyl pokryt zeminou. Zde je vhodnější využit zesílení lana do plochy sítě (obr. 2).  

Každý svah nebo skála mají svá řešení, některá jsou vhodná, některá méně. Důležité je,         

že jsme se se systémy dostupnými v našich krajích naučili kvalitně pracovat. Někdy se nám 

dokonce podaří společně s projektantem nebo investorem na tvorbě vhodného řešení 

spolupracovat.  

Mezi další opatření můžeme zařadit betonové konstrukce, např. opěrné zdi (obr.4), 

betonové plomby – kotvené nebo nekotvené, dále plomby (obr.5) a opěrné zdi zděné 
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z kamene. Tyto konstrukce přispívají ke komplexnosti řešení. Jsou různých tvarů a velikostí a 

staví se nejen   u paty svahu, ale též ve výšce.  

 

 
   Obr. 4  Milíkov     Obr. 5  Dolní Žandov  
 (Optimalizace trati Stříbro - Planá u Mar. Lázní)  (Optimal. trati Planá u Mar. Lázní - Cheb)      
 

Dalším sanačním opatřením je záchytný plot. Uvádím příklad lehkého záchytného plotu 

(obr.6) a dále příklad těžké kotvené konstrukce za použití dřevěných trámů (obr.7). 

Konstrukcí tohoto typu jsme zrealizovali několik a to různých délek, požadovaných výšek, 

únosností a v různých výškách.  

 

 
  Obr. 6 Pavlovice                                                 Obr. 7 Milíkov 

(Optimalizace trati Stříbro – Planá u Mar. Lázní) 
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3.  ZÁVĚR 

V roce 2011 jsme realizovali zakázky na silnici i železnici. V zimních měsících to byly 

akce v podhůří Nízkých Tater (obr.1) a ve Velké Fatře (obr.8). Jednalo se o velkou zátěž 

nejen     pro lidi, ale i pro stroje. Klimatické podmínky odpovídaly lokalitě a ročnímu období. 

Díky profesionálnímu vybavení a především díky profesionalitě a obětavosti zaměstnanců 

jsme zakázky dokončili v požadované kvalitě a termínu. Chtěl bych podotknout, že realizace 

probíhaly za plného provozu, pouze s bezpečnostním snížením rychlosti. Chci vyzdvihnout, 

že i za daných podmínek  jsme nezaznamenali žádný pracovní úraz.   

 

 
            Obr. 8 Harmanec - Slovensko            Obr. 9 Střibro 

(Optimalizace trati Stříbro – Planá u Mar. Lázní) 
 

Díky již zmiňovaným, ale i ostatním realizacím se společnost Minova Bohemia řadí         

mezi profesionály v oblasti realizací sanace skal a svahů a může nabídnout komplexní            

a kvalitní řešení. Vyniká především díky zkušenostem s injektáží a možností použití strojního 

vrtání téměř v každém prostředí (obr.9).  

V roce 2011 bychom chtěli soubor našich realizací rozšířit o výstavbu dynamické 

bariéry, čímž by byla naše nabídka v oblastí sanací skal a svahů úplná.  
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RUKÁVCOVÉ TECHNOLOGIE PRO SANACE POTRUBÍ  

A KANALIZACÍ 
 

Abstrakt: 

Tento příspěvek představuje různé modifikace rukávcové technologie pro sanace 

neprůlezných potrubí, kanalizací a přípojek. Součástí článku je hodnocení a popis 

jednotlivých metod z hlediska typu použitých pryskyřic. 

Abstract: 

This paper introduce different modifications of liner technology for trenchless repairs of non-

acessible pipelines, sewers and service connections. Classification and describtion of various  

modiffications according to the resin type is include. 

 

 

Úvod  

Použití bezvýkopových technologií je v současné době téměř nenahraditelné především 

v případě hustě zastavěných oblastí městských center a průmyslových areálů. Bezvýkopové 

technologie představují efektivní metody oprav kanalizací s minimálními požadavky na zemní 

práce. Tím se snižují nároky na zábory pozemků, dopravní omezení, stavební řízení a další 

formální procesy. Zároveň se snižuje riziko kolize s dalšími inženýrskými sítěmi. Jednou 

z nejrozšířenějších bezvýkopových sanačních metod je metoda tzv. hadicového reliningu. 

Tato metoda existuje v mnoha modifikacích od provádění krátkých vložek po sanaci 

celkových úseků s použitím chemicky aktivních, termo aktivních případně UV aktivních 

pryskyřic. 
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Princip a použití hadicového reliningu  

Metodou hadicového reliningu lze sanovat kanalizační a trubní vedení s nenarušenou 

nebo jen částečně narušenou statickou funkcí, přičemž lze sanovat trubní vedení jak 

kruhového, tak vejčitého tvaru. Metoda je použitelná v průměrech od DN 70 až do DN 3000 

v závislosti na použité modifikaci této metody. Princip metody spočívá v zavedení pryskyřicí 

nasyceného textilního rukávce do sanovaného úseku potrubí. Zavedení rukávce probíhá buď 

inverzním procesem za použití stlačeného vzduchu, případně vody, nebo prostým zatažením. 

Po zavedení se rukávec přitlačí na vnitřní povrch vedení tlakem vzduchu, páry nebo vody. 

V závislosti na druhu pryskyřice následně probíhá polymerace za současného prohřívání 

pomocí páry nebo teplé vody, prozařováním, nebo při použití organicko- minerálních 

pryskyřic samovolně. Po vytvrzení tvoří rukávec tuhou, hydraulicky hladkou, částečně 

staticky únosnou vložku. Touto metodou lze v závislosti na použité pryskyřici a modifikaci 

této metody sanovat kanalizační, vodovodní, plynovodní vedení a ostatní potrubní 

produktovody z oceli, litiny, betonu kameniny, azbestu a plastů. 

Modifikací této velice oblíbené a efektivní metody je mnoho. Jednotlivé modifikace se 

liší především způsobem zavedení rukávce a druhem použité pryskyřice, čímž se pak liší 

konečné vlastnosti rukávce, možnosti aplikace a technologická náročnost dané modifikace. 

V České Republice se různé modifikace těchto metod objevují na českém stavebním 

trhu již pod obchodními názvy prováděcích firem, což znesnadňuje orientaci v těchto 

metodách. Podle použité pryskyřice lze modifikace rukávcových metod rozdělit na 

rukávcovou metodu s použitím termoaktivních pryskyřic, rukávcovou metodu s použitím UV 

aktivních pryskyřic a rukávcovou metodu s použitím pryskyřic bez aktivace. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 1 – schéma zavedení rukávce inverzním procesem za použití vody 
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Obr. č. 2, 3 – schéma zavedení rukávce inverzním procesem za použití stlačeného vzduchu 

 

 

Rukávcová metoda s použitím termoaktivní pryskyřice  

Termoaktivní pryskyřice (epoxidová, vinylesterová, polyesterová pryskyřice) lze použít 

pro průřezy od DN 75 až do DN 3000. Rukávce větších průřezů jsou sycené ve výrobně 

v klimatizované hale a na stavbu jsou dováženy v chladírenském voze. Rukávce menších 

průměrů mohou být syceny přímo na staveništi za podmínky následné aplikace. Nasycený 

rukávec lze zavést do potrubí jak inverzním procesem za použití stlačeného vzduchu nebo 

vody, tak přímým zatažením.  

Při aplikacíi inverzním procesem dojde k nalepení rukávce na vnitřní povrch sanovaného 

potrubí, čímž se zvětší statická únosnost a zároveň lze v budoucnosti lokalizovat nové 

netěsnosti (nemůže dojít k proudění vody mezi vložkou a stávajícím potrubím).  

Při aplikaci prostým zatažením se rukávec zatáhne do sanovaného potrubí, následně se 

napustí vodou, nebo nafoukne vzduchem a prohříváním, případně propařováním se vytvrdí. 

Výhodou je rychlejší a jednoduší aplikace, nevýhodou je možné obtékání potrubí při případné 

poruše a ztížená lokalizace poruchy. 

 

Obr. č.4 – schéma prohřívání termoaktivní pryskyřice vodou 

 163



Rukávcová metoda s použitím UV aktivní pryskyřice 

UV aktivní polyesterové pryskyřice jsou především vhodné pro sanaci větších průřezů, 

kdy je z důvodu velkých objemů propařování nebo prohřívání vodou energeticky náročné. 

Rukávce nasycené UV pryskyřicí jsou dováženy z výrobny chráněné z obou stran vodotěsnou 

fólií a kryté černou fólií odolnou vůči UV záření. Takto připravené rukávce jsou zatáhnuty do 

sanovaného úseku, nafouknuty vzduchem a vytvrzovány pojezdem sestavy UV lamp, které 

jsou taženy sanovaným úsekem navijákem rychlostí 1m za 2 až 3 minuty. Po průjezdu lamp je 

vložka vytvrzená. Tím se zkrátí doba vytvrzování oproti termoaktivním pryskyřicím na 

polovinu a zároveň odpadá technologické zařízení pro prohřívání nebo propařování. 

 

Obr.č.5 – sestava UV lamp  

 

Pryskyřice bez aktivace (pryskyřice reagující samovolně po smíchání složek) 

Vložky s pryskyřicí bez nutnosti aktivace (organicko-minerální pryskyřice) jsou 

nejjednodušší jak z hlediska provádění, tak z hlediska technologického zabezpečení. Tyto 

pryskyřice není potřeba prohřívat ani prozařovat, vytvrzují samovolně. Sycení rukávce 

pryskyřicí probíhá přímo na staveništi za použití speciální sytící dráhy. Nasycený rukávec se 

navine do inverzního bubnu, volný konec rukávce se přehrne přes jeho ústí a zajistí svorkou. 

Inverzní proces probíhá pomocí tlaku stlačeného vzduchu. Po zavedení vložky je tlak 

udržován, až do vytvrzení pryskyřice. Tyto pryskyřice jsou použitelné pro vložkování potrubí 

od DN 70 do DN 250. Při volbě flexibilního rukávce lze touto metodou sanovat potrubí s 90° 

koleny a také potrubí s rozšiřujícím se průřezem. Standardně se používají trojsložkové 

organicko-minerální pryskyřice s nastavitelným reakčním časem, případně dvousložkové 

organicko-minerální pryskyřice s již nastaveným reakčním časem.  Tato metoda je vhodná 

především pro sanaci kanalizačních přípojek a stokových potrubí menších průměrů.  

 164



 
Obr. č.6 – schéma sanace domovní přípojky rukávcovou metodou s pryskyřicí bez aktivace 

 

Závěr             

Metoda hadicového reliningu se pro svou spolehlivost a efektivnost stala velice 

oblíbenou a vyhledávanou metodou. Její předností je možnost sanace od malých profilů  DN 

70 až po velké profily páteřních sběračů do DN 3000. Díky flexibilitě rukávce a možnosti 

jeho zavedení i ve stísněných prostorech je pro určité aplikace nenahraditelná. Společnost 

Minova Bohemia s.r.o. je dodavatelem materiálů a technologie pro sanace kanalizace a 

potrubí metodou hadicového reliningu a krátkých sanačních vložek. Sortiment nabízených 

výrobků zahrnuje organicko-minerální pryskyřice CarboLith, epoxidové pryskyřice 

CarboPox, sklovláknitou takninu Advantex pro provádění krátkých vložek a širší řadu 

sanačních rukávců. Sortiment výrobků určených pro sanace potrubí a kanalizace zahrnuje také 

meteriály a technologie pro opravy  zaústění přípojek kanalizací injekční a kloboukovou 

metodou. 
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ALTERNATIVNÍ MOŽNOST ZAJIŠTĚNÍ SVAHŮ A STAVEBNÍCH 

JAM SYSTÉMEM TECCO® 

 

Anotace: 

Flexibilní systém pro stabilizaci svahů TECCO®, vyrobený z vysokopevnostní ocelové sítě, je 

v kombinaci s hřebíkováním široce používán pro stabilizaci zemních či skalních svahů.  

Je ekonomickým řešením a vhodnou alternativou konvenčních opatření jako je stříkaný beton 

či železobetonové zárubní stěny. Důkazem toho je například stabilizace stavební jámy  

na tunelu Radejčín (součástí budované dálnice D8) či stabilizace skalního svahu  

na železničním tunelu Turecký vrch (Slovensko).  

Annotation: 

Slope flexible stabilization system TECCO®, made from from hightensile wire mesh in 

combination with nailing is widely used in practice to stabilize soil and rock slopes. It is 

economical solution and a good alternative to measures as shotcrete or concrete retaining 

walls. Proof of that is e.g. stabilization of excavation in tunnel Radejcin (part of built highway 

D8) or rock slope stabilization in railway tunnel Turecky vrch (Slovakia). 

 

 

1. ÚVOD 

Použití vysokopevnostních ocelových sítí jako flexibilních stabilizační opatření 

prokázalo svou opodstatněnost v mnoha případech po celém světě. Ve většině případů je pro 

účely stabilizace svahu použita ocelová síť o tahové pevnosti jednotlivých drátů cca 

500N/mm2. Síť vyrobená z vysokopevnostního ocelového drátu o tahové pevnosti drátu 

minimálně 1770N/mm2 představuje ekonomicky výhodnější a funkčně dokonalejší alternativu  

ke klasickým sítím z ocelových lan, tížným hrázím, ukotveným konstrukcím nebo stěnám  

ze stříkaného betonu, a to zvláště díky možnosti předepnutí sítě.  

 

  166

mailto:recepce@infram.cz


2. VYSOKOPEVNOSTNÍ OCELOVÁ SÍŤ PRO STABILIZACI 

ZEMNÍCH A SKALNÍCH SVAHŮ 

Systému Tecco® se využívá pro stabilizaci příkrých svahů. Terén se po očištění a 

vyrovnání pokrývá sítí z ocelového drátu, která se předpíná stanovenou silou, většinou 

pomocí zemních nebo skalních kotev a roznášecích desek. Díky předpětí pak sítě kopírují 

morfologii terénu a zabraňují tak nejen sesuvům a deformacím, ale i odpadu suti. 

Optimální funkčnost systému zaručuje vysokopevnostní ocelový legovaný drát o 

průměru 3mm, který má povrchovou antikorozní úpravu Geobrugg Supercoating® (95%Zn 

/5% Al). Oka ve tvaru kosočtverce mají rozměr 83mm x 143mm. Ocelová síť TECCO® má 

v podélném směru pevnost v tahu 150kN/m a 60kN/m v příčném směru.  Tyto hodnoty 

reprezentují minimální garantované únosnosti.  Díky své trojrozměrné struktuře síť dokonale 

přilne ke svahu a chrání nástřik hydroosevu. V porovnání s ostatními sítěmi dostupnými na 

trhu se srovnatelnou velikostí oka a podobným průměrem drátu dokáže tato vysokopevnostní 

ocelová síť díky svým speciálním vlastnostem absorbovat a přenést přibližně třikrát větší síly. 

Speciálně navržené roznášecí desky ve tvaru kosočtverce slouží k předepnutí sítě (30 až 

50kN) a umožňují efektivní přenos sil ze sítě na hřeby. 

           

Obrázek 1. Vysokopevnostní ocelová síť TECCO®                Obrázek 2. Detail roznášecí desky 

 

3. RUVOLUM®  – návrhový koncept  

Speciálně vyvinutý software RUVOLUM® 7.0 slouží k dimenzování systému TECCO®. 

Výsledkem je typ, průměr a rastr jednotlivých hřebů. Modul nepočítá s průměrem vrtu, 

jelikož nepočítá délku jednotlivých kotev. Tu je potřeba stanovit na základě výpočtu ověření 

celkové stability svahu (např. GEO5, apod.), a nebo na základě zkušeností. 

RUVOLUM® 7.0 ověřuje povrchové nestability paralelní se svahem stejně tak jako lokální 

nestability mezi jednotlivými hřeby. 
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Obrázek 3. Koncept RUVOLUM® je založen na ověření povrchových nestabilit paralelních se 

svahem(vlevo) a na ověření lokálních nestabilit mezi jednotlivými hřeby (vpravo) 
 

 

4. VÝHODY APLIKACE SYSTÉMU TECCO® OPROTI KONVENČNÍM 

ZAJIŠTĚNÍM 

Řešení použití vysokopevnostní ocelové sítě spolu s roznášecími deskami nabízí 

možnost přizpůsobení se specifickým a statickým podmínkám dané lokality. Nabízí možnost 

ekonomického uspořádání hřebů vzhledem ke schopnosti absorbovat a přenést vysoké 

zatížení. Což vede vzhledem k podstatným nákladům za vrtání hřebů a odtěžování k velmi 

ekonomickému řešení. 

V případě kombinace stabilizace svahu systémem TECCO® s použitím protierozní 

rohože může svah znovu ozelenat, což je příjemnější na pohled. Existuje zde možnost 

prostřihů sítě (pařezy, stromy), aniž by síť ztratila svoje vlastnosti. Lze tedy stabilizovat svah 

funkčně s minimálním zásahem do původní krajiny.  

Díky povrchové úpravě GEOBRUGG SUPERCOATING® (95% Zn / 5% Al) nabízí 

tento systém až 4krát delší životnost oproti běžným pozinkovaným sítím. 

U stabilizací svahů stříkaným betonem v kombinaci s KARI sítěmi dochází při nedostatečném 

odvodnění k zadržování vody za povrchem stabilizace. Díky hydrostatickému tlaku vody pak 

následně dochází k selhání tohoto systému, což může mít za následek nepředstavitelné škody. 

Systém TECCO® vodu nezadržuje. Navíc je na rozdíl od této konvenční metody velmi 

ekologický. 

Jednou z dalších výhod je také možná instalace za mrazu (na rozdíl od stříkaného 

betonu!). Sítě TECCO® lze opakovaně použít - po využití jako provizorní stabilizace 

demontovat a instalovat na jiném projektu.  
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5. REALIZACE 
5.1 RADEJČÍN – zajištění Ústeckého portálu tunelu Radejčín 

Název stavby: Dálnice D8 – stavba 0805, Lovosice – Řehlovice, část F – tunel Radejčín 

Místo stavby: kraj Ústecký, k.ú. Prackovice, Dubice, Radejčín 

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha 

Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s. 

Zhotovitel: Sdružení D8 – 0805, SSŽ – MTS 

Stabilizovaná plocha: cca 1.300m2 

Dálniční tunel Radejčín, stejně jako předmětný svah Ústeckého portálu, je součástí stavby 

D8 0805 Lovosice – Řehlovice, která je částí uceleného tahu dálnice D8 Praha – st. hranice 

ČR/SRN.  

Člen „Sdružení D8 – 0805, SSŽ – MTS“, firma 

METROSTAV, a.s. nás oslovila za účelem 

možné realizace části dočasného zajištění stěn 

stavební jámy Ústeckého 

portálu pomocí systému 

TECCO®. Po konzultaci 

s projektantem stavby a 

doložení všech potřebných 

dokumentů (stavebně-

zákona č. 22/1997 Sb., statické výpočty, 

technologický předpis - součástí byl Produktový 

manuál) byla stabilizace systémem TECCO

technické osvědčení dl

 etážích s jejich postupným zajišťováním. Svahy byly 

e 

® 

navržena jako alternativní řešení za podmínky 

zachování stejného rastru zemních kotev. 

Hloubení jámy bylo realizované po

navrženy a zůstaly ve sklonu 2,5 : 1 a 1,75 : 1. Z hlediska geologické stavby se jednalo o 

velmi komplikované prostředí. Byly zde zastiženy zvětralé až navětralé tufy rezavě šedé 
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barvy (tř. R4 – R5), místy s čočkami bazaltu.    Původní řešení bylo navrženo jako kombinace 

stříkaného betonu s výztužnými sítěmi KARI při obou površích.  Systém kotvení byl navržen 

jako SN kotvy 2x25mm (ocel BSt 500S) o délkách 8, 6, 4 a 2m, vložených do vrtů 160mm  

a aktivovaných zálivkou. Z důvodu stabilizace jámy v zimních měsících byla zvolena 

stabilizace pomocí vysokopevnostní ocelové sítě TECCO®, která byla kotvena GEWI tyčemi 

o průměru 32mm osazených do vrtů o průměru do 160mm. Rastr kotev zůstal zachován  

2m x 1,5m. Z důvodu lepšího vytvarování sítí a kopírování morfologie terénu byly použity 

také doplňkové kotvy. Systém sítí je po obvodech doplněn o okrajová ocelová lana  

o průměru 12mm, která jsou předepnuta a upevněna v tyčích s okem. Ve všech místech 

aplikace byl stabilizační systém TECCO® doplněn netkanou geotextilií  

PK-NONTEX PET 300 (dodavatel P.K. TECHNICKÉ TEXTILIE, spol. s r.o.). 

 

 

5.2 TURECKÝ VRCH – stabilizace skalního odřezu 

sto nad Váhom – Púchov, žel.  

1.300m2

lternativní řešení stabilizace horní části uměle vytvořeného 

vaná 

Název stavby: Modernizácia železničnej trate Nové Mě

km 100,500 – 159,100, pre traťovú rychlost do 160 km/h, I. etapa 

Místo stavby: kraj Trenčianský, k.ú. Nové Město nad Váhom 

Investor: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 

Projektant: REMING Consult, a.s., Bratislava 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Stabilizovaná plocha: cca 

Systém TECCO® byl zvolen jako a

skalního zářezu před vjezdovým (jižním) portálem tunelu na úseku železniční trati  

Nové Mesto nad Váhom-Trenčianské Bohuslavice, konkrétně v km 102,365 až 102,515. 

Stěna skalního odřezu je tvořena wettersteinskými vápenci tř. R2. Původně pláno

železobetonová konstrukce s obkladem z vegetačních tvárnic byla nahrazena sítěmi TECCO® 

v kombinaci s hřeby typu IBO R32N o průměru 32mm, osazenými do vrtů o průměru 51mm. 

Díky vysoké pevnosti sítě v tahu a optimálnímu působení mezi sítí a roznášecími deskami 

bylo možné zvolit rastr kotev 3,5m x 2,5m (měřený horizontálně a ve směru svahu). Délka 

nosných kotev je 2m. Sklon svahu byl z původních 70° upraven na 55°. Tento návrh 

stabilizace byl ověřen výpočty v návrhovém programu RUVOLUM® 7.0.  

Pro potřebu vytvarování sítě dle morfologie terénu byly zvoleny mezilehlé kotvy typu  

IBO R25N, o průměru 25mm o délce 1m. Po obvodech byla instalována obvodová ocelová 
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lana, která jsou upevněna předepnuta v tyčích s okem. Pod ocelové sítě byla vložena 

kokosová georohož, která bude pohozena semenem s lepidlem a po ozelenění se pohledově  

a architektonicky přiblíží okolnímu terénu a tím ji lépe začlení do krajiny. 
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SESUVY AKTIVOVANÉ PŘI POVODNÍCH 2010 A ZVOLENÉ 

ZPŮSOBY STABILIZACE 
 
Anotation: 

Devastating flooding occurred at the Moravskoslezský, Zlínský and Olomoucký Region 

due to long lasting and heavy rainfalls within May and June 2010. In a few days delay 

landslide sliding started, most of them were located in the Moravskoslezský Region. All 

together up to 102 landslides were registered, mapped and assessed in the mentioned region 

and up to 49 landslides were classified as the 3rd risk category. We mapped and classified up 

to 33 landslides out of them 3 landslides are presented in the paper due to the special – 

partial stabilization.  

Anotace: 

V důsledku dlouhotrvajících dešťů v květnu a červnu 2010 se na územích 

Moravskoslezského, Zlínského a Olomouckého kraje rozlily hladiny mnohých řek, které 

ohrožovaly životy a majetek obyvatel. S několikadenním opožděním následovalo aktivizování 

sesouvání svahů, nejvíce v Moravskoslezském kraji. Celkem bylo v tomto kraji zaevidováno, 

zmapováno a kategorizováno 102 sesuvů, z nichž 49 bylo zařazeno do III. kategorie 

rizikovosti a 3 sesuvy do kategorie III. až II. Je tedy možno konstatovat, že polovina z těchto 

sesuvů patřila do kategorie nejvyššího rizika. Provedli jsme mapování na 33 sesuvech a z nich 

byly vybrány příklady 3 sesuvů, které jsou specifické návrhem, popř. realizací, dílčí 

stabilizace.  

Způsoby stabilizace a zdůvodnění dílčího řešení jsou předmětem přednášky. Jedná se o 

tyto sesuvy :  - sesuv u mostu Koloredov ve Frýdku Místku 

- sesuv Skalice cesta I a II 

- sesuv na trati Paskov – Lískovec v km 15,700 – 15,900 
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1. Sesuv u mostu Koloredov ve Frýdku Místku 

Oblast pravého břehu Ostravice mezi Frýdkem Místkem a Paskovem, v délce cca 12 km, 

je téměř kontinuálně postižena potenciálními a aktivními sesuvy. Jedním z míst, kde byl po 

intenzivních srážkách v měsících květnu a červnu roku 2010 aktivizován sesuvný pohyb, je 

silniční komunikace ul. Revoluční, v místě nájezdu na most Koloredov, který se vytvořil 

v prostoru již dříve evidovaného potenciálního sesuvu č. 2363, viz př.č.1. Samotná reaktivace 

severozápadního okraje potenciálního sesuvu se vizuálně projevila porušením asfaltového 

koberce pravého jízdního pruhu ve směru na Místek, podélnými průběžnými a lokálními 

obloukovými trhlinami v délce cca 80 m. Dále bylo zaznamenáno porušení budovy na p.č. 

1297 a projevy sesuvné aktivity byly také patrné na stromové vegetaci v prostoru pod i nad 

komunikací, tj. pod mostem Koloredov a v zámeckém parku.  

Jihozápadně od ul. Revoluční, respektive od místa navázání silniční komunikace na 

konstrukci mostu Koloredov, se nachází ostrý přechod mezi hlavním a údolním terasovým 

stupněm řeky Ostravice. Rozdíl výšek zde dosahuje až 11,0 m, při expozici cca 34°, která je 

ve spodní části umocněna odřezem železniční trati. Čelo sesuvu je téměř v kontaktu 

s železniční tratí. Oblast zjevných morfologických znaků svahových pohybů je do budoucna 

pravděpodobně nejvíce ohroženou oblasti z hlediska postupu sesuvné aktivity, viz př.č.1.      

Př.č1 – Reaktivace potenciálního sesuvu v prostoru nájezdu na most Koloredov 

 

Potenciálně nejvíce ohrožená 
oblast 

Reaktivace SZ oblasti potenciálního 
sesuvu - 2363 

Popis sesuvného jevu : 
 

Délka v současné době reaktivované oblasti sesuvu je cca 80 m. Šířka sesuvu v současné 

době reaktivované oblasti sesuvu je cca 110 m. Postižená plocha je cca 8 800 m2. Odlučná 

hrana je v současnosti tvořena tahovými trhlinami v asfaltové komunikaci. Transportní i 

akumulační oblast v současné době nejsou výrazně vyvinuty.  
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Sesuvný pohyb je v současné době ve svém iniciačním stádiu, zatím nedošlo co do 

velikosti k výrazným pohybům, které by přesněji pomohly klasifikovat hloubkový rozsah 

smykové plochy. Výsledky v rámci průzkumu provedených geofyzikálních měření poukazují 

na existenci poměrně mělkých smykových ploch do hloubky max. 6,0 m, které jsou 

exponovány k západu až jihozápadu. Dále výsledky geofyzikálních měření poukazují na 

možnou existencí jisté blokové struktury, která se v odporových řezech projevuje výraznými 

vertikálními skoky – rozhraními a zasahuje až do předkvartérního podloží. Tato geofyzikální 

interpretace je v relaci s informací ověřenou vrtem V1, kdy v hloubce 11,5 m – 12,3 m byla 

zastižena poloha zemin smykově namáhaných.      

Postiženými objekty jsou silniční komunikace a stavba za křižovatkou tvaru T na 

parcele č. 1297. Ohroženými objekty jsou silniční komunikace, navázání komunikace na 

most, mostní pilíř a železniční trať. 

  

Stabilitní zhodnocení a návrh nutných opatření 

Na podkladě výše uvedených informací byl vypracován návrh prvotní-havarijní 

stabilizace (dílčí) části  reaktivovaného sesuvného území :  

- Z důvodů složité a kombinované stavby sesuvu a nedozrálého vývoje reaktivované části 

je nutné sesuvnou oblast sledovat. Proto byl navržen geotechnický monitoring, který by se 

měl sestávat z geodetických měření, z měření metodou přesné inklinometrie a z vizuálních 

kontrol, včetně ročního zhodnocení.   

- V rámci zajištění bezpečnosti provozu na ulici Revoluční (silnice II / 473) je nutno 

stabilizovat krajnici a navazující část zemního tělesa silnice proti dalšímu pohybu. Jako řešení 

je navrženo vybudování mikropilotové stěny na délku prvního zátrhu za opěrou mostu 

železobetonovými pilotami ø 300 mm s roztečí 1000 mm a délkou mikropilot 15 m. Délka 

mikropilot je dána hloubkou fosilní smykové plochy, která provedenými průzkumnými 

pracemi byla prokázána. Instalací mikropilot pod tuto smykovou plochu dojde k dílčí 

stabilizaci rozsáhlého předmětného sesuvu. Samotné mikropiloty budou v horní části (pod 

chodníkem v krajnici) spojeny ŽB prahem výšky 1000 mm a tloušťky 600 mm (500 mm pod 

terénem), do kterého budou vetknuty šikmé zemní kotvy délky 15 m, zajišťující stabilitu 

mikropilotové stěny a celého zemního tělesa proti vodorovnému pohybu, lokalizace a řez viz 

př. č. 2 a č. 3. 

Navržené řešení stabilizuje dílčí relativně krátký sesuv krajnice a zemního tělesa silnice 

II/473 u mostu. Pro zajištění stability širšího okolí, viz př.č. 1, modrá šrafa, bude nutné 

zdokumentovat a ověřit projevy sesuvné aktivity, které se vážou na hlubší podloží, dále bude 
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nutné se zaměřit na strmě exponovanou oblast k jihozápadu pod úhlem cca 35°, která 

potenciálně ohrožuje železniční trať a mostní pilíř. Lze předpokládat, že hloubka založení 

mostního pilíře se nachází výše, než báze potenciálních sesuvných pohybů.  

Závěrem je potřeba zdůraznit, že navržená sanace je dílčí, je zaměřená na okamžité 

zajištění bezpečnosti provozu v místě narušeného navázání komunikace na most Koloredov. 

Úplnou sanaci zmíněného území bude možno navrhnout až po realizaci a vyhodnocení 

výsledků geotechnického monitoringu a další etapě geotechnického průzkumu. 

 
 
2. Sesuv Skalice cesta I.a II. 

Předmětný sesuv je situován v tělese velkého aktivního sesuvného území v obci Skalice 

u Frýdku-Místku, jehož čelo zasahuje do řeky Morávky. Toto sesuvné území je v archívu 

geofondu evidováno pod ev. č. 2387, viz př.č. 2. Jeho rozměry jsou: - šířka cca 1600 m, - 

délka je proměnlivá cca 170 m až cca 400 m. Sesuvné území bylo poprvé evidováno v roce 

1962 a poslední revize proběhla v roce 2008. Je zjevné že rozsáhlé sesuvné území je 

mozaikou více sesuvných jevů a dílčích sesuvů, v různých obdobích různě aktivovaných a 

reaktivovaných, různé velikosti a mocnosti. Celé sesuvné území bylo pracovníky České 

geologické služby generelně kategorizováno jako frontální blokový sesuv s hloubkou větší 

než 10 m, mající predispozice pro vznik sesuvných jevů s menší hloubkou smykové plochy.  

 

Př. č.2 – Situace aktivního plošného sesuvu v obci Skalice u Frýdku-Místku,  ev.č. 2387   
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Silniční komunikace III/4773 je v předmětném úseku budovaná v odřezu ostrého svahu, 

který je poměrně exponován k SV až k V pod úhlem cca 30°. Sklon střední až spodní části 

svahu je proměnlivý, větší sklonitosti dosahuje ve své bazální části (tj. nad korytem řeky 

Morávky). Největší expozice svahu je v prostoru zájmového sesuvného území, kde byly 

zjištěny dva porušené úseky silniční komunikace (Skalice cesta I a II) a v prostoru mezi nimi, 

kde se nachází rodinný dům č. p. 72, dále sesuvné území pokračuje až do údolí řeky Morávky.  

 

Popis sesuvného jevu : 

Stupeň sesuvné aktivity – aktivní sesuv, který patří do III. stupně, podle kategorizace dle 

kritérií. Délka sesuvu (po spádnici) je cca 150 m, šířka sesuvu (po vrstevnici) je cca 150 m a 

postižená plocha je cca 22 500 m2. Odlučná hrana - v současné době jsou v prostoru odlučné 

oblasti zátrhy pod rodinným domem a na dvou úsecích silniční komunikace. Transportní 

oblast kopíruje topografický profil okolního svahu, vyskytují se zde četné dílčí odtrhy, podél 

kterých došlo k poklesu terénu až o 1,0 m. V případě dalšího vývoje sesuvné aktivity dojde 

pravděpodobně k výraznějšímu rozdělení transportní oblasti na dílčí bloky. Akumulační 

oblast - čelo sesuvu bylo oderodováno vodním tokem. Poškozeným objektem je silniční 

komunikace, ohrožené objekty - bezprostředně je ohrožen rodinný dům manželů Kláskových 

č. p. 72, nadzemní vedení a další úseky silniční komunikace. Sesuv vznikl v oblasti s 

predispozicí k sesouvání (zájmová oblast se nachází v oblasti aktivního sesuvného území).  

Iniciačními faktory sesuvné aktivity byly intenzivní srážky v měsíci květnu a červnu 

2010, kdy došlo v důsledku saturace svahových zemin a rozvětralého horninového masívu k 

degradaci parametrů smykové pevnosti a dále byly svahové zeminy a zvětraliny poměrně 

dlouhou dobu vystaveny zvýšenému proudovému a hydrostatickému tlaku podzemní vody. 

Velký podíl na aktivizaci má boční eroze rozvoděného toku řeky Morávky, kdy došlo 

k odnosu paty svahu a tím k uvolnění horizontálního napětí v patě svahu. 

Maximální hloubka smykové plochy pod poškozenou silniční komunikací směrem do 

údolí řeky Morávky je odhadována na cca 10 m. Nepříznivým jevem, z hlediska stability 

silniční komunikace, je značná hloubka nezvětralého skalního podkladu, více jak 20 m, je zde 

pravděpodobná existence hlubokých depresí v povrchu nezvětralého skalního podkladu. 

Sesuv se zřejmě původně začal vyvíjet oderodováním paty rozvodněným vodním tokem. 

Spodní část sesuvu je v důsledku odstranění horizontálního napětí značně poškozena. 

V současné době dochází k redistribuci sil a nelze u tak složitého sesuvného jevu přesně 

odhadnou prognózu jeho vývoje. Jak již bylo řečeno v úvodní části zprávy nese dané území 

v sobě značné dispozice ke vzniku rozsáhlých a hlubokých sesuvných jevů, které měly v 
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minulosti mnohdy až dramatický dopad (značná mocnost rozvětralého horninového masívu, 

deprese a výmoly v nezvětralém skalním povrchu, nejednotný stupeň zvětrávání flyšových 

hornin, místy značná expozice svahu, neregulovaný tok řeky Morávky-boční eroze …). 

Na základě vizuálních kontrol realizovaných pracovníky naší organizace a majitelem 

rodinného domku bylo potvrzeno, že stále dochází ke vzniku nových projevů sesuvné aktivity 

zejména v oblasti rodinného domku č. p. 72. Sesuvná aktivita v prostoru jihovýchodní oblasti 

rodinného domku, na kterou bylo v době realizace průzkumných prací (konec června 2010) 

nejvíce poukazováno jako na místo největšího ohrožení stability rodinného domku, se 

nezastavila ba naopak došlo v červenci k dalším poklesům terénu SZ od plotu směrem k 

rodinnému domku. Terén zahrady se zde výrazně zvlnil (v červnu zde byly patrny pouze 

poklesy terénu do vzdálenosti cca 2,0 m od plotu k rodinnému domku). Dále došlo během 

prvních dvou červencových týdnů ke vzniku odtrhů v prostoru mezi porušenou silniční 

komunikací „cesta I“, respektive v lese pod ní a severozápadní oblastí rodinného domku viz 

příloha č. 2. Tyto skutečnosti jsou alarmující zejména ze dvou důvodů: 

1) Sesuvná aktivita stále pokračuje, vyvíjí se a stěhuje se směrem k ohroženému rodinnému 

domku č.p. 72. 

2) Sesuvná aktivita stále pokračuje, přestože v měsíci červenci došlo k výrazné redukci 

atmosférických srážek. 

 

Výsledky stabilitních analýz : 

Z důvodu stabilizace sesuvu proti pohybu a zajištění provozu na silnicí III/4773, 

situovaným nad sesuvem, je navrženo provedení kombinace instalace pevných vyztužujících 

prvků a odvodňujících prvků. Co nejdříve je nutno nad sesuvem zabránit vsakování vody 

prohloubením příkopu nad silnicí a zamezení tečení vod po silnici. Stabilizování celého 

sesuvu až do řeky Morávky je z důvodu velkého rozsahu a značné hloubky  

predisponovaných smykových ploch z ekonomického hlediska nereálné. V současné době lze 

pouze lokálně zajistit poškozenou krajnici vozovky kombinací lehkých kotvených 

železobetonových stěn.  

Samotná celková sanace celého sesuvného komplexu, který se vyvinul pod rodinným 

domkem č. 72 dále pokračoval do údolí řeky Morávky a dále cca 80 m na SZ a cca 60 m na 

JV, by si vyžádala jak regulaci vodního toku řeky Morávky tak, aby nedocházelo k její boční 

erozi a také zajištění stability svahu vybudováním opěrného tíhového valu v korytě řeky. 

Finálnímu zajištění sesuvu by měly předcházet etapy monitorovacích měření a doplňkový 

geotechnický průzkum. 
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3. Sesuv na trati Paskov – Lískovec v km 15,700 – 15,900 
Popis stávajícího stavu  

Sesuv Paskov na trati v km 15,7 – 15,9 je situován v zařezaném svahu na železniční tratí 

Ostrava – Frýdek-Místek, ve spodní části jihozápadního svahu Řepišťské plošiny, která je 

v patě příkrého svahu obtékána a v minulosti byla erodovaná řekou Ostravicí, tekoucí 

severozápadním směrem. Vlastní sesuv vznikl ve dnech  20 – 21. 5. 2010, kdy došlo 

k vytvoření hlubšího plošného sesuvu ve svahových deluviálních zeminách a fluviálních 

sedimentech starších teras na svahu nad železniční trati. Svah Řepišťské plošiny je otočen 

k JZ pod generelním sklonem 25-40°, vlastní sesuv nad tratí je ve směru spádu svahu. 

Celková délka čela sesuvu na trati byla cca 50 m, sesuv je v šířce cca 200 m, kde konce čela 

sesuvu nepřesáhly bezpečnou hranici pro provoz trati.  

V horní části sesuvu došlo v lese k vytvoření výrazné nerovné odlučné hrany navazující 

na starší sesuvné aktivity, v patě svahu podél trati a na trati pak k akumulaci zemin 

v zřetelném tvaru. Vlastní pata sesuvu nepřekročila koleje, svým rozsahem ale zasahovala do 

profilu trati. K iniciaci sesuvu došlo s největší pravděpodobností saturací nesoudržných zemin 

fluviálního původu pod pokryvem nepropustných jílovitých svahových zemin, kdy možnosti 

odtoku po svahu byly menší než kapacita přítoku. Tím došlo k zvodnění kolektoru 

propustných zemin, dále ke snížení fyzikálně mechanických vlastností zemin propustných 

zemních a následně k sesuvnému pohybu. S ohledem na lokalizaci a geologické podmínky je 

vlastní sesuv součástí sesuvných aktivit celé oblasti podél trati od Paskova až po Frýdek-

Místek, viz př.č. 3. 

Př. č. 3 – Situace kontinuální sesuvné oblasti mezi Kunčicemi a Frýdkem-Místkem  

 

Zájmová oblast 
km 15,9 
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Výsledky stabilitních analýz a návrh řešení 

Stabilitní výpočty byly realizovány aplikací GEO 4. Výpočty byly realizovány tzv. 

klasickými postupy (metody mezní rovnováhy), kdy je daný geotechnický řez rozdělen na n 

proužků o jednotkové šířce a vyšetřují se aktivní a pasivní síly ke středu daného proužku na 

zvolené smykové ploše. Poloha zvolených smykových ploch se postupně mění tak dlouho 

dokud se nenalezne smyková plocha s nejnižším stupněm stability – tzv. optimalizace 

smykové plochy.  Aplikace GEO 4 využívá pro výpočet stability svahu na rotační smykové 

ploše konvenční švédskou Pettersonovu metodu a Bishopovu metodu. Bishopova metoda 

vzhledem k tomu, že zohledňuje tření mezi jednotlivými proužky, dává poněkud vyšší stupně 

stability. Z hlediska dlouhodobé stability při použití charakteristických hodnot je nutné, aby 

stupeň stability F dosahoval minimálně hodnot F = 1,5. Při nižším stupni stability se svah 

stává nestabilním. 

Byly provedeny 4 stabilitní analýzy, výsledky jsou následující : 

1. výpočet stávajícího stavu (řez 1-1´, bez sanace pražci)  

- stupeň stability dosahoval F = 1,0 

2. výpočet nového stavu (řez 1-1´, po sanaci pražci)  

- stupeň stability dosahoval F = 1,52, což vyhovuje kritériím dlouhodobé stability svahu 

3. výpočet stávajícího stavu (řez 2-2´, bez sanace pilotami)  

- stupeň stability dosahoval F = 1,0 

4. výpočet nového stavu (řez 2-2´, po sanaci pilotami)  

- stupeň stability dosahoval F = 1,67, což vyhovuje kritériím dlouhodobé stability svahu 

V rámci zajištění sesuvu proti pohybu a s ohledem na objekt trati, situovaný 

bezprostředně pod sesuvem bylo nutno svah u kolejí ihned zajistit. Pro stabilizaci svahu byly, 

s ohledem na volnou plochu podél kolejí, navrženy dvě varianty řešení. První část v místě, 

kde bylo relativně více prostoru byla navršena pražcová rovnanina, která svým charakterem 

umožní místní odvedení podzemních vod podél paty svahu a z čela sesuvu a zabránění dalšího 

pohybu zemin v patě sesuvu. Pražcová rovnanina stabilizuje vlastní sesuv v místě podél trati, 

v rámci řešení stability většího rozsahu bylo nutno doplnit vodorovné odvodňovací vrty, které 

svým působením zlepšují fyzikálně mechanické vlastnosti zemin a stabilizují další možné 

sesuvy ve větším rozsahu. Další část sesuvu, kde byl větší problém se situováním zajištění 

paty svahu, byla stabilizována pomocí mikropilotové stěny délky 10m (1,5 + 8,5m) 

s přikotvením kotvami délky 15 m. Toto řešení stabilizuje patu stávajícího sesuvu a pomocí 

mikropilot zajišťuje stabilitu svahu ve větším rozsahu, než je dán současnou smykovou 

plochou. Z důvodu možného plastického pohybu jílů mezi mikropilotami je nutno i zde 
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zajistit odvodnění svahu a snížení hladiny podzemní vody pomocí vodorovných 

odvodňovacích vrtů. 

Provedenými opatřeními by měla být zvýšena stabilita z F = 1,0 a 1,01, resp. (stávající 

stav při vysoké hladině podzemní vody a bez sanace sesuvu) na požadovanou úroveň min F = 

1,52 a 1,67, resp., po sanaci sesuvu.  

Navržené řešení stabilizuje vlastní relativně krátký sesuv nad tratí. Řešení stabilizace 

celého svahu pomocí mechanických metod bude ekonomicky velmi nákladné. V daném 

případě přichází v úvahu pouze úprava fyzikálně mechanických vlastností zemin odvodněním 

tak, aby zůstaly stabilní. Pro odvodnění větší části delšího svahu pomoci vodorovných 

odvodňovacích vrtů bude nutno provést průzkumné práce ve větším rozsahu a na základě 

výsledků doplnit rozsah odvodnění. Dále bude nutno utěsnit odlučné hrany proti zatékání a 

celý svah upravit do sklonu, aby možnost zasakování vod z atmosférických srážek byla 

minimalizována.  

V rámci celkového řešení byl vypracován návrh, který spočívá v provedení 

mikropilotové stěny podél trati, délky pilot 12 m s průměrem pilot 300 mm a osovou 

vzdáleností 800 mm s tím, že piloty budou v horní 3,5 – 4,0 m vysunuté části svázány 

betonovou převážkou 1500/600 mm, do které budou vetknuty šikmé kotvy délky min 15m. 

Celé řešení bude obaleno gabióny jak z estetických důvodů, tak hlavně z důvodů statických, 

kdy uložené kameny za mikropilotami budou zapřeny o čelo sesuvu na celou výšku. Tím bude 

napětí od zemin přeneseno do relativně malé převázky a hlavně bude umožněno odvodnění 

zemin na celou výšku. Řešení doplní vyrovnání terénu, instalace HOV a provedení šikmých 

otevřených rýh nad provedenými úpravami, které svedou vodu jak z atmosférických srážek, 

tak vodu vyvěrající ve svahu jako prameny mimo čelo sesuvu, viz př. č. 4 a č.5. 

 

Závěr 

V důsledku dlouhotrvajících dešťů v květnu a červnu 2010 byly na území 

Moravskoslezského kraje aktivizovány četné sesuvy svahů, z nichž polovina patřila do 

kategorie nejvyššího rizika. Výše prezentované příklady 3 sesuvů jsou specifické návrhem, 

popř. realizací, dílčí stabilizace. Způsoby stabilizace a zdůvodnění dílčího řešení byly 

předmětem přednášky. Shodným znakem všech tří sesuvů je, že jsou součástí rozsáhlých 

sesuvných území, jejichž úplná stabilizace je často ekonomicky nereálná. V současnosti 

z výše popsaných sesuvů má největší šanci na rozsáhlejší doplňující průzkum a stabilizaci jen 

sesuv Paskov, o sesuvu Koloredov se zatím jedná a sesuv Skalice je ve stádiu zpracování 

projektu DSP dílčí sanace. 
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Př.č.4 Paskov sesuv - situace navržených finálních sanačních opatření. 

 

 
 

 

Př.č. 5 Paskov sesuv – řez navrženými finálními sanačními opatřeními 
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SPECIFIKA NÁVRHU A REALIZACE POJISTNÉHO INJEKČNÍHO 
SYSTÉMU HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY OBJEKTU 

„OZC NOVÁ KAROLINA“ V OSTRAVĚ 
 
Abstract: 

The safety system’s solution for repair of waterproofing failure at basement of civil building’s 

complex. Differences between extent in phase of design and reality. The new type of injection 

material’s development for activation of the safety system. 

1. Úvod  

Výstavba ostravské Nové Karoliny, která je v současnosti jedním z největších městských 

developerských projektů v Česku, je teprve v běhu, ale už se stala fenoménem. Její realizace 

je vinou světové krize téměř o dva roky opožděna, pomalu neexistuje oficiální tiskovina 

ostravského magistrátu bez informace o hlavních událostech spjatých se stavbou, na internetu 

jsou umístěny oficiální i amatérské fotografie a časosběrné videozáznamy, dokumentující 

postup výstavby a dokonce polemika o její celkové koncepci se stala předmětem volebního 

boje do městského zastupitelstva v roce 2010. 
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Obr. č. 1   Vizualizace 1. etapy výstavby nového centra v oblasti Nová Karolina. Objekt obchodně-
zábavního komplexu je v horní části obrázku, vlevo na něj navazuje lávka, kterou původně navrhla 
Arch. Eva Jiřičná. V dolní části jsou historické budovy Ústředny a Elektrocentrály Karolina, 
nazývané Trojhalí, které zůstaly zachovány z původní zástavby a jsou vyhlášeny technickou 
památkou. Mezi OZC a Trojhalím se nachází podzemní garáže. Celková kapacita lokality má být 
až 2.400 parkovacích míst. 

mailto:michal.grossmann@minovaint.com


Není se čemu divit, jedná se o nepřehlédnutelný projekt. Na ploše téměř 32 ha (což je plocha 

přibližně jako 7 Václavských náměstí v Praze) má vzniknout nové kancelářské, obchodně-

zábavní a obytné centrum, které má úzce navazovat na stávající centrum historické. Největším 

stavebním objektem lokality bude obchodně-zábavní komplex, jež zabírá půdorysnou plochu 

přibližně 30.000 m2. Jeho výstavba je od března 2010 znovu v běhu, když práce byly 

přerušeny v listopadu 2008, pouhých 5 měsíců po zahájení prací. Předpokládaný objem 

proinvestovaných prostředků na výstavbu má být 98,5 mil. €, což je přibližně 2,6 mld. Kč. 

Obr. č. 2   Celkový pohled na staveniště, půdorysné rozměry objetu OZC (v centru obrázku) 
jsou cca 170 x 170 m. Stav z června 2010, kdy bylo položeno asi 50 % plochy pojistného 
systému. Také již byla zahájena výstavba objektu podzemních garáží (vpravo). 

2.   Projekt hydroizolací spodní stavby 

V lokalitě současného staveniště jsou dosti komplikované podmínky, protože se jedná 

o bývalý „brownfield“, který byl v 90. letech minulého století asanován. Až do 70. let 20. 

století se zde nacházely objekty Žofiiny hutě spolu s provozem dolu Karolina, jehož součástí 

byla i koksovna. V daném území je nutné počítat s výskytem podzemní vody, metanu, radonu 

a bludných proudů. Navíc se jedná o poddolované území, protože OZC zasahuje 

do ochranného pásma bývalé jámy Karolina těžní, která byla v provozu v letech 1842 – 1933 

a byla postupně vyhloubena na 7. patro na hloubku 535,78 m. 

Vzhledem k takto náročným podmínkám je v projektu spodní stavby navržena 

kombinace povlakové hydroizolace a pojistného systému pro případ potřeby sanace poruch 

hydroizolační vrstvy. Veškeré vodotěsné vodorovné a svislé izolace spodní stavby jsou řešeny 

jako povlakové z SBS modifikovaných asfaltových pásů, u kterých musí být doložena jejich 

odolnost proti prostupu plynů metan a radon. Pro realizaci byly vybrány výrobky francouzské 

společnosti Axter, pro vodorovné konstrukce byl použit pás Axter TP 4 s polyesterovou 
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rohoží 250 g/m2, pro svislé konstrukce byl použit pás Force 4000 Dalle, vyztužený 

polyesterovou rohoží 180 g/m2. 

Pro realizaci pojistného systému hydroizolační vrstvy byl navržen systém společnosti 

Minova Bohemia. Ten tvoří dva systémy rozvodů pro utěsňující injektáže: 

• Plošný sektorový systém, který tvoří hadicové rozvody plnicích a odvzdušňovacích 

hadic, napojených přímo na hydroizolační souvrství (Obr. č. 3). Jednotlivé sektory 

jsou vymezeny pomocí asfaltových dilatačních pásů Exceljoint 33 společnosti Axter, 

které jsou celoplošně natavené na pásy Axter TP 4. V případě potřeby je možné 

prostřednictvím hadicových rozvodů provést utěsnění vadných sektorů jejich 

celoplošným zainjektováním. Plošný sektorový systém je instalován na celé půdorysné 

ploše objektu, s přetažením na svislou izolační atiku do výšky cca 1,0 m. 

Svislá hydroizolační vrstva sektorovým systémem zajištěna není. Rozvody plnicích 

a odvzdušňovacích hadic jsou z plnostěnných hadic 19/26 mm, které mají zvýšenou 

mechanickou odolnost. Jsou vyvedeny do injekčních krabic, situovaných buď 

v obvodových stěnách nebo mezilehlých sloupech. K hydroizolačnímu souvrství jsou 

hadice napojeny přes injekční terče, což je speciální tvarovka. 

Obr. č. 3 Obr. č. 4 

 

• Liniový systém injekčních hadic, který je tvořen perforovanými injekčními hadicemi, 

a jehož rozvody jsou umístěny ve všech pracovních spárách betonové konstrukce 

spodní stavby (Obr. č. 4). Jsou tak zajištěny vodorovné a svislé pracovní spáry 

po obvodu celého objektu včetně nájezdových ramp, místa změny výškové úrovně 

(jímky, šachty, výškové zlomy) a místa vynechaných smršťovacích pásů základové 
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desky. Použity byly injekční hadice CarboPress 6/10 mm, které jsou obdobně jako 

rozvody plošného sektorového systému vyústěny do injekčních krabic. 

Tak, jak není jednoduchá celková historie projektu „Nová Karolina“, tak nebyl snadný 

ani průběh projektových prací. Došlo nejenom ke změnám koncepce, výměně projektanta 

stavební části, ale postupem času se měnily i projektové podklady. Odrazilo se to i v případě 

řešení skladby vodorovné a svislé hydroizolace a zvláště markantní to bylo u koncepce 

pojistného systému. Změny půdorysné dispozice a výškového členění na různé úrovně 

se významně promítaly do počtu a rozměrů sektorů plošného systému i do počtu a délky 

úseků liniového systému. To mělo samozřejmě dopad i na výměry položek, které jednotlivé 

systémy tvoří. Vývoj výměr v různých obdobích projektu je uveden v Tabulce č. 1. 

Tabulka č. 1 – Výměry pojistných systémů u OZC Nová Karolina  

Období Typ pojistného 
systému Počet jednotek Průměrná výměra 

jednotky 
Celková výměra 

hadic* 

08/2008 Plošný sektorový s. 
Liniový systém 

150 sektorů 
150 úseků 

100 m2

10 bm 
6.000 bm 
1.500 bm 

07/2009 Plošný sektorový s. 
Liniový systém 

370 sektorů 
302 úseků 

100 m2

10 bm 
14.800 bm 
3.020 bm 

04/2010 Plošný sektorový s. 
Liniový systém 

175 sektorů 
412 úseků 

250 m2

12 bm 
10.500 bm 
4.900 bm 

12/2010 
(skutečnost) 

Plošný sektorový s. 
Liniový systém 

175 sektorů 
480 úseků 

250 m2

12 bm 
11.950 bm 
5.800 bm 

* Poznámka: Celková výměra hadic vyjadřuje metráž hadic, použitých pro rozvody injekčního média. 

U plošných sektorů se jedná o celkovou výměru plnicích a odvzdušňovacích hadic 19/26 mm, u liniových 

úseků se jedná o celkovou výměru injekčních hadic CarboPress 6/10 mm. 

 

Nejzásadnější změna v projektu pojistného systému nastala na začátku roku 2010, kdy 

došlo k přehodnocení důležitého parametru, a to maximální velikosti plošného sektoru. 

Doposud v praxi běžně používaná výměra cca 100 m2 byla navýšena na 250 m2!!! Důvod byl 

zřejmý, záměrem bylo snížit výměry spárových pásů a rozvodných hadic a tím tuto část 

zlevnit. Jenomže taková maximální výměra jednotlivých sektorů pojistného systému nebyla 

doposud nikde navržena, natož použita. Ani v tunelovém stavitelství, kde se používání 

pojistných systémů stalo téměř standardem, se takové výměry nevyskytují. Tato změna nás 

tak postavila přes naprosto nový problém. A tím bylo získat vhodný injekční materiál, který 

bude pro tak velké výměry použitelný. 
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V případě výskytu problémů s netěsnostmi u spodní stavby se přistupuje k utěsňujícím 

injektážím. U staveb vybavených pojistným systémem se pro tento proces vžil pojem aktivace 

pojistného systému. Pro zaplnění netěsných sektorů plošného systému se používá injekční 

směs na bázi metakrylátových gelů. Pro tyto aplikace se již od roku 2003 používá 

metakrylátový gel CarboCryl Hv, kdy byl poprvé použit pro aktivaci pojistného systému 

na pražském Metru ve stanici Kobylisy a v příjezdových tunelech. Se svými technickými 

parametry, především s dobou zpracovatelnosti, by však pro případné sanace 

velkorozměrových sektorů s plochou nad 250 m2 byl CarboCryl Hv těžko aplikovatelný. 

Prakticky bylo ověřeno, že s určitou rezervou jsou s tímto typem gelu dobře injektovatelné 

sektory do 150 m2. Použití na Nové Karolině tak nepřicházelo do úvahy ani hypoteticky. 

Z toho důvodu muselo být přistoupeno k vývoji nového typu injekčního materiálu na 

bázi metakrylátového gelu. Což nebylo úplně jednoduché, protože bylo potřeba upravit 

zejména dobu reakce na dvojnásobnou hodnotu a zároveň co nejvíce prodloužit dobu 

zpracovatelnosti, na téměř 3,5 násobek hodnoty, než je tomu u základní verze CarboCryl Hv. 

Tyto požadavky se ve spolupráci s laboratoří v Německu podařilo splnit, takže vznikla verze 

CarboCryl Hv Long, která je připravena na míru pro aktivaci velkorozměrových pojistných 

systémů. Základní reakční data obou verzí gelu CarboCryl jsou uvedeny v Tabulce č. 2.  

Tabulka č. 2 – Srovnání reakčních dat gelů pro aktivaci pojistných systémů  

Parametr Teplota CarboCryl Hv CarboCryl Hv Long 

Doba gelovatění 10 °C 34 min 66 min 

Doba zpracovatelnosti 
(viskozita směsi ≤ 50 mPa.s) 10 °C 17 min 64 min 

 

 

3.   Závěr 

I když to nevypadá, že by se v brzké době objevil další projekt takového rozsahu jako je 

OZC „Nová Karolina“, dá se očekávat, že výsledky vývoje, který jsme v jeho rámci 

uskutečnili, budou použitelné i jinde. Je pravdou, že v roce 2003 byly pojistné systémy v ČR 

naprostou novinkou, se kterými si téměř nikdo nevěděl rady. Také velikost sektorů, na které 

jsme si „troufli“, byla ze začátku kolem 50 m2, dnes se už běžně injektují sektory okolo 100 

m2. Velikost sektorů až 250 m2 je velikou výzvou, i když se dají očekávat potíže, které budou 
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srovnatelné s tím, když jsme začínali. Zatím víme, že máme k dispozici injekční materiál, 

jehož parametry jsou přesně na míru takovému projektu. Dokonce jsme již měli možnost 

CarboCryl Hv Long odzkoušet v praxi, kdy bylo nutno vyřešit problémy se špatně 

průchodnými plnicími hadicemi pojistného systému. Výsledky byly výborné, takže se 

potvrdily naše předpoklady. Na OZC „Nová Karolina“ prozatím na aktivaci pojistného 

systému dojít nemuselo. Ale pokud by k tomu mělo dojít, jsme na tento případ připraveni. 
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