
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 
FAKULTA STAVEBNÍ 

KATEDRA GEOTECHNIKY A PODZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FAST 
MINOVA BOHEMIA s.r.o. OSTRAVA 

 
 

Sborník příspěvků 19. mezinárodního semináře 
The proceedings of the 19th International Seminary 

 
 
 

ZPEVŇOVÁNÍ, TĚSNĚNÍ A KOTVENÍ 
HORNINOVÉHO MASIVU A STAVEBNÍCH 

KONSTRUKCÍ 2014 
 

konaného pod záštitou 
Ing. Ivo Pěgřímka, předsedy Českého báňského úřadu 

prof. Ing. Radima Čajky, CSc. - děkana Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava 
České tunelářské asociace (CZTA) 

 
 

REINFORCEMENT, SEALING AND ANCHORING OF ROCK 
MASSIF AND BUILDING STRUCTURES 2014 

 
This Seminary is placed under the patronage of 

Ing. Ivo Pěgřímek, President of Czech’s State Inspectorate of Mines 
prof. Ing. Radim Čajka, CSc. Dean of Civil Engineering Faculty,  

VSB – Technical University of Ostrava 
Czech Tunnelling Association (CZTA) 

 
 

27. - 28. 2. 2014 
 

                         
 

 
 

Ostrava 
 



 
OBSAH 
 

str. 
Joanna Bzówka, DSc., PhD., CEng., Associate Prof., Anna Juzwa, MSc, CEng.,  
Tomasz Żyrek, MSc, CEng. - The Silesian University of Technology, Gliwice, Poland 
SELECTED ASPECTS OF LOADING TESTS OF JET GROUTING COLUMNS         1 
 
Ing. Marián Caban – Minova Bohemia, s.r.o. 
VYUŽITIE VLASTNOSTÍ DVOJZLOŽKOVEJ ORGANICKO-MINERÁLNEJ  
ŽIVICE GEOFLEX PRI REALIZÁCII SKALNÝCH SVORNÍKOV           7 
 
Ing. Vladimír Durbák, Ing. Viliam Hrubovčák – Quantum Consulting, s.r.o. 
PODCHYTÁVANIE ZÁKLADOV MIKROPILOTAMI – EXPERIMENTÁLNE  
OVERENIE ÚNOSNOSTI MIKROPILOTY            13 
 
Ing. Lukáš Ďuriš, Ph.D., prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc., Ing. Marek Mohyla – VŠB-TU Ostrava 
NUMERICKÁ STUDIE NÁVRHU PARAMETRŮ TLAKOVÝCH ZÁTEK  
PLYNOVÉHO ZÁSOBNÍKU               21 
 
Ing. Lukáš Ďuriš, Ph.D., prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc. – VŠB-TU Ostrava 
NUMERICKÁ ANALÝZA VLIVU DOBÝVÁNÍ V 39. A 40. SLOJI NA JÁMU DARKOV 1 
V LETECH 2013-2017               28 
 
Ing. Boris Dvořáček – Český báňský úřad v Praze 
NEDOSTATKY ZJIŠŤOVANÉ PŘI PROVÁDĚNÍ PODZEMNÍCH STAVEB       36 
 
Rostislav Mikošek, Ing. et Ing. Pavel Dvořák – Minova Bohemia, s.r.o. 
ZVÝŠENÍ STABILITY UHELNÉHO BOKU V RAŽBÁCH PORUBNÍCH CHODEB       42 
 
Ing. Karel Franczyk, Ph.D 
MIKROTUNELOVÁNÍ V PROMĚNLIVÝCH GEOLOGICKÝCH PODMÍNKÁCH       48 
 
doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D., prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc., Ing. Miroslav Pinka – VŠB-TU 
Ostrava 
DIMENZOVÁNÍ PROTIVÝBUCHOVÝCH DŮLNÍCH HRÁZÍ BUDOVANÝCH  
Z MATERIÁLU ADIBET –W30 ES             59 
 
prof. Ing. Jozef  Hulla, DrSc. – STU Bratislava 
ÚČINNOSŤ TESNENÍ POLYURETANOVÝMI ŽIVICAMI          68 
 
Ing. Milan Chodacki, Zbyněk Drienovský – Minova Bohemia, s.r.o. 
TUNEL VELKÝ PRŠTICKÝ – REKONSTRUKCE - 2. ETAPA         74 
 
Ing. Milan Chodacki, Zbyněk Drienovský – Minova Bohemia, s.r.o. 
JIŽNÍ PORTÁL TUNELU TURECKÝ VRCH, TRAŤ NOVÉ MESTO NAD VÁHOM – 
ZLATOVCE, SLOVENSKÁ REPUBLIKA            81 
 
Karolina Knapik, MSc, CEng., Joanna Bzówka DSc., PhD., CEng., Associate Prof.  
The Silesian University of Technology, Gliwice, Poland 
Giacomo RUSSO,  PhD., CEng., Associate Prof. - University of Cassino and Southern Lazio, 
Italy 
THE pH VALUE OF KAOLINITE TREATED WITH FLUIDAL FLY ASH AND LIME      87 



 
 
Ing. Peter Kocnár – Minova Bohemia, s.r.o. 
POUŽITIE DVOJZLOŽKOVEJ POLYURETÁNOVEJ ŽIVICE CARBOPUR WF PRI  
SANÁCII OPÔR ŽELEZNIČNÉHO VIADUKTU           94 
 
Ing. Jiří Korbel, Ing. Robert Vochta, Ing. et Ing. Pavel Dvořák – OKD, a.s. 
ZAJIŠTĚNÍ STABILITY NADLOŽÍ PŘI VÝSKYTU ANOMÁLNÍCH SITUACÍ PŘI VEDENÍ  
A UDRŽOVÁNÍ DŮLNÍCH DĚL V OBLASTI  30. SLOJE V OKD, ZÁVOD DŮL ČSM      99 
 
Ing. Radovan Kukutsch, Ph.D., doc. Ing. Richard Šňupárek, CSc., Ing. Petr Waclawik, Ph.D. 
Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. 
VYUŽITÍ LANOVÝCH KOTEV PŘI DOBÝVÁNÍ MOCNÝCH SLOJÍ      105 
 
Ing. Jaroslav Lacina – AMBERG Engineering Brno, a.s. 
TŘEBOVICKÝ TUNEL - 10 LET MONITORINGU KOTEV  V OKOLÍ TUNELU     112 
 
Boris Sotler BSc, Simon Lednik BSc – Mining Engineering, Pregomornik Velenjr 
ADHESION OF DEMOLISHED ROCK BY USING  TWO-COMPONENT GLUE     118 
 
doc. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D. – VŠB-TU Ostrava 
DŘEVO A JEHO VLASTNOSTI V TLAKU PŘI POUŽITÍ V HRÁŇOVÝCH SYSTÉMECH    124 
 
Ing. Radovan Matzner, Luboš Matzner - MATTEO s.r.o. 
SPŘAŽENÍ ŠTĚTOVNICOVÝCH STĚN POMOCÍ ZAVRTÁVANÝCH CKT TYČÍ     131 
 
Ing. Libor Mazal – OKD, a.s. 
ZKUŠENOSTI S POUŽÍVÁNÍM MCA – M  V PODMÍNKÁCH ZÁVODU DŮL PASKOV    135 
 
Ing. Ján Pasternák – INGSTAV GV s.r.o. 
POUŽITIE MIKROPILÓT V STIESNENÝCH PODMIENKACH       141 
 
Mgr. Inž. Marian Polus – NOVUM Servis Sp. Z o. o. 
BAZALTOVÁ SÍŤ POLLUX2 PRO POUŽITÍ V HORNICTVÍ        146 
 
Dr ing. Zbigniew Rak, Dr ing. Jerzy Stasica – AGH University of Science and Technology, Krakow 
THE MODERN TECHNOLOGIES OF THE MAIN GATES MAINTENANCE BEHIND THE 
LONGWALL FACE IN THE EXAMPLES OF CHOSEN POLISH HARD COAL MINES    151 
 
Ing.  Jaroslav Ryšávka, Ph.D., Ing.  Richard Skopal – UNIGEO a.s. 
CYKLOSTEZKA KOBLOV – SKALNÍ ŘÍCENÍ         162 
 
dipl-ing. Claudiu Stefan, dipl.-ing. Francisc Covrig – Minova Romania, s.r.o., SachsischeBau GmbH 
CONSOLIDATION AND BANK PROTECTION WITH MINOVA MAI SDA R32N  
ON RAILWAY LINE BRASOV-SIMERIA (CORRIDOR IV)        174 
 
Ing. Štefan Súkeník – Minova Bohemia, s.r.o. 
OCHRANA STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ NA VODNÝCH TOKOCH PRED ÚČINKAMI 
VEĽKÝCH VÔD             177 
 
Ing.Lukáš Svrčina – Minova Bohemia, s.r.o. 
REKONSTRUKCE SILNICE  I/72 ZBOJSKÁ, SEDLO - TISOVEC, ČERTOVA DOLINA    187 
 



Ing. Jakub Šafránek – The Bohemian Switzerland National park Administration 
ROCK REMEDIATION IN THE NATIONAL PARK BOHEMIAN SWITZERLAND     192 
 
Ing. Jakub Šafránek – The Bohemian Switzerland National park Administration 
ROCK REMEDIATION IN THE NATIONAL PARK BOHEMIAN SWITZERLAND     201 
 
 
Ing. Robert Vochta, Ing. et Ing. Pavel Dvořák – OKD, a.s., Minova Bohemia, s.r.o. 
ZABEZPEČENÍ STABILIZACE DŮLNÍCH CHODEB PORUBU č. 401 309 VE 40. SLOJI,  
3. KŘE ZÁVODU DOLU ČSM, LOKALITĚ JIH         208 
 
doc.Ing. Karel Vojtasík, CSc., Ing. Marek Mohyla – VŠB-TU Ostrava 
VYZTUŽOVÁNÍ ZEMIN SOUSTAVOU SÍŤOVĚ USPOŘÁDANÝCH ZEMNÍCH HŘEBÍKŮ  215 
 
Ing. Josef Vymazal, Ing. Michal Koubek – ZIKO sanace, s.r.o. 
ZAJIŠTĚNÍ ÚNOSNOSTI NOVÝCH ŠTÍTOVÝCH ZDÍ A DOJEZDU VÝTAHU - OBJEKT  
NA RUE BONAPARTE 18, PAŘÍŽ, FRANCIE         220 
 
Ing. Alice Wetterová – AMBERG Engineering Brno, a.s. 
OPRAVA VJEZDOVÉHO PORTÁLU HORNOTANVALDSKÉHO TUNELU      230 
 
Ing. Jaroslav Zdvořák  
STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZAJIŠTĚNÍ STABILITY NÁRAZIŠTĚ 4. PATRA JÁMY III/6  
DOLU PASKOV             239 
 
 
 



1 

 

Joanna Bzówka, DSc., PhD., CEng., Associate Prof., Anna Juzwa, MSc, CEng.,  

Tomasz Żyrek, MSc, CEng.  

The Silesian University of Technology, Faculty of Civil Engineering,  

Department of Geotechnics and Roads, Akademicka 5, 44-100 Gliwice, Poland  

   

 

SELECTED ASPECTS OF LOADING TESTS OF JET GROUTING 

COLUMNS 
   

1. INTRODUCTION  

The jet grouting columns are used for strengthening the weak subsoil under infrastructural 

embankments, foundations of bridges and another heavy structures [2]. The performance of 

jet grouting columns consists in injection to the subsoil of an grout stream, which cuts and 

disintegrates the ground mass, forming after cement binding cement-soil solid structure. 

Before cement grout binding, reinforcement may be inserted into the column (Photo 1). Jet 

grouting columns are characterised by high bearing capacity (very high friction on the shaft) 

[3]. In real condition columns always work in groups [4]. The paper presents the results of 

comprehensive research tests of jet grouting columns.   

 
Photo 1. The insertion of reinforcement into columns at the first experimental plot (A. Juzwa) 
 

The static load tests were carried out for columns at two test sites. At the first one the wide 

spectrum of tests  were carried out in order to estimate the impact of cooperation in load 

transfer between single column and a column cooperated with another during work in a group. 
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VYUŽITIE VLASTNOSTÍ DVOJZLOŽKOVEJ ORGANICKO-

MINERÁLNEJ ŽIVICE GEOFLEX PRI REALIZÁCII SKALNÝCH 

SVORNÍKOV 
 

Annotation: 

The article deals with practical utilization of two component silicate resin Geoflex for 

grouting rock bolts. Simplicity of usage and facilities of this material allow realizations in 

very difficult conditions e.g. hard accessible terrain et cetera. In comparison with traditional 

cement grouting methods, silicate resin bringing faster execution and reduction of required 

equipments which means optimizing of realization process and total project costs. 

 

 

1. ÚVOD 

Použitie chemických materiálov na injektáž skalných svorníkov zaznamenáva v poslednom 

období významný progres, najmä pri použití kotevného systému  tzv. MAI SDA R (IBO R) 

v kombinácii s dvojzložkovou organicko-minerálnou živicou Geoflex. Jedná sa o injekčné 

zavŕtavacie skalné svorníky určené na kotvenie sietí proti padaniu skál, prípadne 

dynamických bariér, ktoré bývajú spravidla realizované za pomoci horolezeckej techniky. 

Hlavnými dôvodmi tohto progresu je neustály tlak vyvíjaný na zjednodušovanie 

a zrýchľovanie realizačného procesu, čo v tomto prípade vedie k zvýšeniu kvality konečného 

produktu bez významného zvýšenia priamych nákladov. V porovnaní s tradičnými metódami 

injektáže skalných svorníkov materiálmi na cementovej báze, prináša chemická injektáž 

dvojzložkovou organicko-minerálnou živicou Geoflex niekoľko významných benefitov, ktoré 

prevažujú nad vyššími počiatočnými obstarávacími nákladmi na materiál. V roku 2013 

Minova Bohemia, organizačná zložka v rámci Slovenska participovala na viacerých 

realizačných zákazkách zabezpečovania skalných zárezov proti padaniu skál, formou dodávky 

mailto:marian.caban@orica.com
http://www.minova.cz/
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PODCHYTÁVANIE ZÁKLADOV MIKROPILOTAMI – 

EXPERIMENTÁLNE OVERENIE ÚNOSNOSTI MIKROPILOTY 
 

Annotation: 

Support of foundation as a preventive or reconstruction intervention in existing buildings fall 

within the area of geotechnics and can be done using different technologies. The purpose of 

the article is not to give a comprehensive overview of the various technologies, rather to point 

out some facts that can streamline and optimize the design of increasing the bearing capacity 

of the existing foundation structures. Article focuses on the comparison of experimental tests 

and methods of calculation and the subsequent optimization of the bearing capacity. 

 

 

1. SITUÁCIA 

Článok pojednáva o príprave podchytenia základových konštrukcii. Pôdorysné rozmery 

objektu sú cca 43 x 16,5 m. V prvej etape výstavby bolo vybudované 1.PP, ktoré je a aj bude 

využívané ako podzemná garáž. Už v čase prípravy výstavby 1.PP sa počítalo s dostavbou 

troch nadzemných podlaží v druhej etape v budúcnosti a primerane tomuto plánu boli 

navrhnuté základové konštrukcie. Aktuálne potreby si však vyžadujú dostavbu                          

4 nadzemných podlaží. Uvedená skutočnosť spôsobí priťaženie stávajúcich základových 

konštrukcií (základových pätiek), s ktorým sa pôvodne neuvažovalo. Základové pätky sú 

založené na geodoske hrúbky 400 mm, pod ktorou sa nachádza cca 3 m zhutneného zásypu. 

Zhutnený zásyp slúžil na vyplnenie dvojpodlažného suterénu objektu, ktorý tu stál pôvodne. 

Základové pätky pôvodného objektu neboli počas jeho demolácie odstránené – zostali     

podzákladí. 

 

 

 

mailto:v.hrubovcak@quantumconsulting.sk
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NUMERICKÁ STUDIE NÁVRHU PARAMETRŮ TLAKOVÝCH ZÁTEK 

PLYNOVÉHO ZÁSOBNÍKU  
 

Anotace: 

Využívání podzemního prostoru pro skladování plynu není v podzemní stavitelství žádnou 

novinkou. Na území České republiky byl v minulosti vybudován tzv. kavernový plynový 

zásobník v Háji u Příbrami. V současnosti se skladuje na území ČR celkem v osmi 

podzemních zásobnících 3077 mil. m3 plynu. Pro rozšíření skladovacích prostorů by mohl být 

využit migmatický masív přístupný z dobývacího prostoru dolu Rožná v Dolní Rožínce. Na 

základě požadavku byla vypracována studie konstrukčních a únosnostních parametrů 

tlakových zátek plynového zásobníku, jejímž cílem je návrh optimální varianty zátek pro tlaky 

skladovaného plynu (příp. vzduchu - systém CAES) ve výši 20 až 25 MPa. 

 

1. ÚVOD 

Takovýto rozsah tlaků, který dosahuje až velikosti větší složky původní napjatosti 

v horninovém masivu (σ1 =  γ.h, při h   1000 m) je teoreticky umožněn vysokou pevností 

průvodních hornin, v nichž je zásobník projektován a příznivými strukturními vlastnostmi 

masivu. Zásobníky, u nichž se předpokládá využití takovýchto extrémně vysokých tlaků, se 

ve světě dosud nerealizovaly. České zkušenosti s realizací a provozem podzemního 

plynového zásobníku Příbram (skladovací tlak cca 12 MPa) nám umožnily optimalizovat 

geometrické, tvarové a pevnostní parametry tlakových zátek, které splňují kritéria pevnosti a 

doporučit dvě varianty zátek pro tlak 20 a 25 MPa. 

Celková kapacita zásobníku byla projektována na 180 milionů m3 zemního plynu.  

Z toho zhruba okolo 5% objemu bude tzv. poduška. Běžné sezónní zásobníky potřebují pro 

svou práci výrazně vyšší podíl nevyčerpatelného plynu a to zhruba 40 až 60% objemu 

zásobníku. Tak nízkého objemu podušky se dosahuje díky migmatickému prostředí 

zásobníku, tj. hermeticky uzavřenému prostoru zásobníku v žulovém masivu a díky unikátně 
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NUMERICKÁ ANALÝZA VLIVU DOBÝVÁNÍ V 39. A 40. SLOJI NA 

JÁMU DARKOV 1 V LETECH 2013-2017 
 

Anotace: 

Ovlivnění důlních objektů dobýváním v jejich blízkosti bývá poměrně často řešený problém. 

Tento problém se nejčastěji vyskytuje u různých překopů a dalšího horizontálních děl, ale i u 

svislých jam. V tomto příspěvku bude představeno řešení výpočtu ovlivnění těžní jámy na dole 

Darkov. Předmětem výpočtu je ovlivnění při dobývání slojí č. 38-40 v blízkosti vnější hranice 

jámového ohradníku jámy Darkov 1, na jámu Darkov 1 (DA 1).  

 

1. ÚVOD 

Dobývání v porubech slojí č. 39 a 40 se plánuje v letech 2013 až 2017. Vliv dobývání ve 

38. sloji bude v tomto období již malý a bude se v nejméně příznivém případě projevovat 

pouze zvýšeným vlivem svislých deformací na jámovou výztuž. 

Význam ochrany jámy je nutno přiblížit těmito charakteristikami dobývání: 

- mocnosti dobývání slojí 39. a 40.: 200-280 cm (39), 550 cm (40.) 

- hloubka dobývání:   cca 1060 a 1090 m 

- nejkratší vzdálenost porubů od jámy DA1: 220 m (sl. 39.) a 212 m (sl. 40.) 

- uložení slojí:    ploché, úklon cca 10-12° 

- hloubka jámy DA1:   899 m 

 

2. GEOTECHNICKÉ POMĚRY JAM A GEOTECHNICKÉ VLASTNOSTI HORNIN 

Geologické poměry v místě lokalizace jam mohou být, ve vztahu ke geotechnickým 

vlastnostem, shrnuty v těchto bodech: 

- karbonské horniny doubravských, sušských a sedlových vrstev jsou v převážné míře 

tvořeny (kromě slojí) pískovci a písčitými prachovci značné pevnosti se střední strukturní 
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NEDOSTATKY ZJIŠŤOVANÉ PŘI PROVÁDĚNÍ  

PODZEMNÍCH STAVEB 

DISCOVERED DEFICIENCIES  DURING  CARRYING OUT 

 UNDERGROUND STRUCTURES 

 
Anotace:  

Orgány státní báňské správy vykonávají vrchní dozor nad dodržováním horního zákona, 

zákona č.61/1988 Sb. a předpisů vydaných na jejich základě a jiných obecně závazných 

právních předpisů, které upravují bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnost 

technických zařízení, požární ochranu v podzemí a pracovní podmínky v organizacích, pokud 

vykonávají hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem a při nakládání 

s výbušninami. 

Obvodní báňské úřady při výkonu vrchního dozoru nařizují odstranit zjištěné závady 

a nedostatky. K zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu jsou 

též oprávněny nařizovat nezbytná opatření. Pokud zjistí závady, které zřejmě a bezprostředně 

ohrožují zákonem chráněný obecný zájem, zejména bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 

bezpečnost provozu a technických zařízení, popřípadě majetku a které nelze ihned odstranit, 

nařizují v nezbytném rozsahu zastavení provozu organizace nebo její části, popřípadě jejich 

technických zařízení, až do odstranění závad. 

Při inspekcích prováděných inspektory státní báňské správy jsou často zjišťovány závažné 

závady, které mohou být příčinou závažných provozních nehod nebo závažných pracovních 

úrazů, případně mohou ohrozit bezpečnost provozu organizace či zákonem chráněný obecný 

zájem. Státní báňská správa z  těchto důvodů provádí mimo jiné preventivní osvětu s cílem 

vyšší bezpečnosti práce a ochrany života a zdraví zaměstnanců, provádí také poradenství, jak 

vyhovět předpisům o zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. 
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ZVÝŠENÍ STABILITY UHELNÉHO BOKU V RAŽBÁCH PORUBNÍCH 

CHODEB 

Anotace: 

V současné době doly v OKR postupují do čím dál větších hloubek. S tím je spojen nárůst 

působích zatížení, zejména bočních a je nutno na tuto situaci reagovat zaváděním nových, 

únosnějších prvků. Jedním z takových prvků je sklolaminátový svorník typu Rockbolt 

s kotevním zhlavím typu Power System  nebo ocelovou maticí Steel Nut. 

 

Annotation: 

All mines in OKR are still progressing to still greater depths at present. This is connected 

with a load increase, especially in the ribs and it is necessary to respond to this situation by 

introducing new, more sustainable and bearable support elements. One of these elements is a 

fiberglass bolt Rockbolt combined with  Power System or steel nut. 

 

1. ÚVOD 

S neustálým postupem do větších hloubek dobývání se čím dál častěji stává, že dochází 

mimo běžných deformací důlních děl také k silným bočním konvergencím s devastačním 

účinkem na dílo. K tomuto jevu dochází zejména v chodbách vedených ve sloji, kdy je tato 

tlakem nadložních hornin vytlačována do volných prostor, tj. do důlního díla. Tento jev 

nastává také v případě, kdy je chodba vedena podél stařin vydobytého porubu a je tak 

jednostranně ovlivňována vlivem přídatných napětí od těchto stařin. 

V OKR se dostáváme při standardním navrhování svorníkové výztuže k zesílení boků 

chodeb, např. pro dvojí použití, na relativně nízké hodnoty měrného zatížení této výztuže. Od 

těchto hodnot se pak odvíjí konkrétní návrh, tj. délka, typ a hustota budování svorníků. 

K tomuto je třeba ještě vzít v potaz to, že horniny jsou mimo jiné anizotropní materiál, což 

znamená, že mají různé vlastnosti modulu pružnosti v různých směrech. To má za následek 
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MIKROTUNELOVÁNÍ V PROMĚNLIVÝCH GEOLOGICKÝCH 
PODMÍNKÁCH 

MICROTUNNELLING AT CHANGING GROUND CONDITIONS 
 

Anotace: 

Obsah článku pojednává o problematice provádění mikrotunelingu v proměnlivých 

geologických podmínkách. Jsou zde nejdříve vysvětleny základní principy metody a jejího 

provádění. Posléze jsou popisovány základní situace proměnlivé geologie v různých 

kombinacích, jejich rizika a dopad na průběh prací i možnosti řešení. V závěru je stručně 

připomenuto několik příkladů z realizovaných projektů v ČR i SR. Závěrečná kapitola je 

pokusem o shrnutí základních principů, jak v proměnlivých podmínkách úspěšně dokončit 

mikrotunelovací projekty. 

Annotation: 

The articel concerns doing microtunnelling in changing ground conditions. Firstly, basic 

principals of the method are explained. Further on the particular variations of changing 

ground are described including its risks as well as inputs on the works and potential 

solutions. Finnally, practical examples from completed projects (Czech republic as well as 

Slovakia) are mentioned. The last part is devoted to description of basic principals of 

succesfull completion of microtunnelling projects in changing ground conditions. 

 
 
1. ÚVOD 

Rozdíl mezi prováděním mikrotunelingu ve stejnorodých a neměnných půdních 

podmínkách oproti podmínkám proměnlivým je tak zásadní, až může vznikat částečně 

opodstatněný dojem, že se jedná o úplně jinou geotechnickou disciplínu. Je o to překvapivější, 

že této problematice bývá na odborných seminářích a konferencích věnováno jen minimum 

pozornosti.  

Možné vysvětlení spočívá v tom, že řada zemí a míst, kde se mikrotuneling používá 

relativně hojně (Německo, Polsko, Holandsko, střední Východ, atp.) mívá geologické 
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DIMENZOVÁNÍ PROTIVÝBUCHOVÝCH DŮLNÍCH HRÁZÍ 

BUDOVANÝCH Z MATERIÁLU ADIBET –W30 ES 
 

Annotation: 

The paper presents the results of the 3D -model analysis to determine the optimal thickness of  

protective emergency mining  dam constructed from a new building  material ADIBET-W30 

EC. Model calculations were performed by utilization of CESAR LCPC software. The results 

document the decisive material characteristics for dimensioning of protective mining  dam - 

the tensile strength of the building  material. 

 

ÚVOD 

Protivýbuchové důlní hráze jsou významným bezpečnostním prvkem, jehož úkolem je 

rychlé a bezpečné oddělení důlního prostoru postiženého požárem.  Konstrukce celého tělesa 

důlní hráze musí být tedy navržena tak, aby spolehlivě zabránila potenciálnímu šíření rázové 

vzdušné vlny do důlních prostor.  Tento základní funkční požadavek předpokládá operativní, 

rychlé vybudování hráze i v obtížných podmínkách, přičemž použité materiály (rychle 

tuhnoucí hmoty) musí garantovat odolnost hráze vůči potenciálnímu výbuchu již po 8 

hodinách od jejího vybudování.   

Doposud nejčastěji používaný klasický výstavbový materiál důlních hrází – sádra již 

z různých hledisek mnohdy zcela nevyhovuje současným požadavkům kladeným na výstavbu 

hrází. Při použití tohoto klasického materiálu narůstá, zejména v případech důlních děl 

velkých  průřezů   ( díla s vysokou kapacitou těžby, s potřebou aplikace prostorově náročných 

strojních dobývacích komplexů, se zvýšenými nároky na větrání apod.), mocnost  hráze. Tato 

skutečnost má za následek, mimo jiné, vyšší spotřebu materiálu, delší dobu výstavby a 

v konečném důsledku nezajištění dostatečně rychlého a přitom spolehlivého oddělení 

požářiště od ostatních nezasažených částí důlního prostoru se všemi potenciálními 

negativními důsledky. Z tohoto důvodu se v současné době se stále větší pozornost věnuje 
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ÚČINNOSŤ TESNENÍ POLYURETANOVÝMI ŽIVICAMI 
SEALING EFFICIENCY OF POLYURETANE RESINS 

 
Annotation: 

In the Slovak republic the polyurethane resins used were to solve several problems related to 

additional sealing of groundwater inflow into the building structures and into the foundation 

pits. The first works were applied almost twenty years ago. It is therefore reasonable time to 

assess the effectiveness of the additional sealing work. The paper presents three examples of 

the successful application of polyurethane resins in Slovak conditions. 

 
 
1. ÚVOD 

Na Slovensku boli polyuretanové živice použité na riešenie viacerých problémov 

súvisiacich s dotesňovaním prítokov podzemnej vody do stavebných konštrukcií i do 

stavebných jám. Prvé práce boli aplikované už takmer pred dvadsiatimi rokmi. Je to teda 

primerane dlhá doba na posúdenie účinnosti dotesňovacích prác. Na ostravských seminároch 

v rokoch 2000 až 2005 už boli predložené niektoré informácie. 

V najväčšom rozsahu boli polyuretanové živice použité pracovníkmi spoločnosti 

Carbotech Bohemia i pracovníkmi ďalších firiem na dotesňovanie porušených tesnení 

dilatačných škár plavebných komôr v Gabčíkove. Pri intenzívnom hydrodynamickom 

namáhaní štrkovitých zemín v okolí porušených polôh bola ohrozená stabilita podložia, okolia 

i konštrukcií komôr. 

Významné boli tiež opravy porušených hydroizolácií podzemných garáží pred hotelom 

Carlton v Bratislave. Hydroizolácie boli porušené pri osadzovaní dočasných rozpier 

prefabrikovaných podzemných stien, ktorými bola pažená i tesnená stavebná jama. Prítokmi 

podzemnej vody z okolia boli znehodnotené vnútorné priestory dvoch zo štyroch podzemných 

podlaží garáží. 

Tretím príkladom je tesnenie poruchy monolitickej podzemnej steny v stavebnej jame pre 

výškovú budovu komplexu Retro v Bratislave. Trhlina v kotvenej stene vznikla  v dôsledku 
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TUNEL VELKÝ PRŠTICKÝ – REKONSTRUKCE - 2. ETAPA 
 

Anotace: 

Společnost Minova Bohemia s.r.o. realizovala v letošním roce stavbu: “Rekonstrukce tunelu 

Velký Prštický, 2.etapa”. Tunel se nachází na železniční trati Hrušovany nad Jevišovkou - 

Brno. Jedná se o jednokolejný železniční tunel délky 322,15 m, uvedený do provozu v roce 

1870. Investorem stavby je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební 

správa východ, Olomouc. Tato stavba navazuje na předchozí etapy rekonstrukce tunelu a jeho 

okolí. A protože řeší všechny dosud neprovedené části rekonstrukce, je etapou poslední. 

Předmětem rekonstrukce je především provedení vestavby nového betonového ostění s 

hydroizolací tunelu a navazující sanační práce. Součástí činnosti bylo v tomto případě i 

zpracování realizační dokumentace stavby, kde společnost Minova Bohemia a.s. společně s 

projektantem zúročila své dlouholeté zkušenosti z předchozích realizací a úspěšně aplikovala 

technologie a výrobky ze širokého portfoĺia společnosti. 

 

HISTORIE TUNELU 

Před popisem prací a technologií, které byly použity při rekonstrukci, se krátce seznámíme 

se zajímavou historií z období výstavby tunelu. Tunel Velký Prštický byl součástí hlavní trati 

c.k. privilegované Rakouské společnosti státní dráhy (německý oficiální název: k. k. 

privilegierte österreichische Staatseisenbahn-Gesellschaft,  známá též pod zkratkou StEG, 

pozdější oficiální název Rakousko-Uherská společnost státní dráhy) z Vídně do Brna (Wien - 

Laa a.d.Thaya - Hrušovany n. Jevišovkou - Střelice - Brno). Trať, jejíž součásti je tunel Velký 

Prštický, byla budována jako konkurenční spojení pro zamýšlenou železniční cestu, kterou 

měla v úmyslu zřídit společnost Severní dráha císaře Ferdinanda, k jejíž výstavbě nakonec 

nedošlo vlivem zestátnění obou soukromých společností v roce 1891. Tunel Velký Prštický 

byl již v době výstavby stavebně dimenzován na eventuelní položení druhé koleje, čehož 

ovšem nebylo nikdy využito. Zajímavostí z výstavby je, že zde byl poprvé v Rakousko-
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JIŽNÍ PORTÁL TUNELU TURECKÝ VRCH, TRAŤ NOVÉ MESTO 

NAD VÁHOM – ZLATOVCE, SLOVENSKÁ REPUBLIKA 
 

Anotace: 

Modernizace železniční trati Nové Mesto nad Váhom - Púchov, km 100,500 - 159,100 pro 

traťovou rychlost do 160 km/h - 1. etapa a 2. etapa (úsek Nové Mesto nad Váhom - Zlatovce) 

pro investora Železnice Slovenskej republiky, jejíž součástí je vjezdový – jižní portál tunelu 

Turecký vrch, se nachází na traťovém úseku Nové Mesto nad Váhom – Trenčianske 

Bohuslavice. Prováděcí práce a technologie byly vhodně voleny tak, aby výsledný celek 

zapadal do okolního rázu přírodní rezervace Turecký vrch patřící do podhůří Bílých Karpat. 

Po ukončení realizace se stal vjezdový - jižní portál tunelu Turecký vrch jednou 

z nejvýraznějších dominant celého modernizovaného traťového úseku.  

 

Tunel Turecký Vrch je po téměř padesáti letech první železniční tunelovou stavbou 

vybudovanou na území Slovenské republiky. Není tedy divu, že byl při řešení tohoto projektu 

záměr všech zainteresovaných stran takový, aby výsledná stavba byla nejen bezpečná a plně 

vyhovovala současným či budoucím požadavkům na provoz vysokorychlostní železniční 

dopravy, ale také vhodně zapadla do krajiny sousedící s chráněnou krajinnou oblastí. Tento 

záměr se dařilo dodržovat od prvního návrhu projektové dokumentace, až po dokončení 

posledního stavebního objektu v podobě provedení svislého dopravního značení na příjezdové 

komunikaci pro vozidla integrovaného záchranného systému. Před dokončením celé stavby se 

tunel již mohl pyšnit mnohými progresivními technickými řešeními. Mezi nejvýznamnější 

patřily použití pevné jízdní dráhy, absence záchranných výklenků, nouzové osvětlení 

umístěné v nerezových madlech, požární nádrž napájená přímo z přilehlého potoka či 

srážkovou vodou, nezavodněný požární vodovod z HDPE a litiny nebo požární dveře do 

únikové štoly odolávající aerodynamickým tlakům. Většina těchto řešení včetně velikosti 

příčného řezu vychází z požadavku na možnost provozovat soupravy rychlostí až  
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THE pH VALUE OF KAOLINITE 

TREATED WITH FLUIDAL FLY ASH AND LIME 
 

 

1. INTRODUCTION 

Nowadays, binders such as fly ash and lime are widely used in ground improvement 

techniques. Two different chemo-physical reactions take place after the addition of lime or 

binder containing free CaO - namely cationic ex-change and pozzolanic reactions, which 

develop simultaneously but on different time scales. Cationic exchange between calcium 

cations, made available by lime addition, and the hydrogen, sodium and potassium cations of 

the clay minerals takes place in the short period. This reaction induces the flocculation of clay 

aggregates. On the long term, pozzolanic reactions take place with the development of stable 

compounds, such as hydrated calcium silicates and aluminates (Eades & Grim, 1960; Glenn 

& Handy, 1963), responsible of cementation bounds among the soil aggregates. These two 

mechanisms are generally referred to as modification and stabilisation of treated soils (Rogers 

& Glendinning, 1996).  

Fly ash and lime are used for ground improvement techniques. The effectiveness of ground 

improvement is related to the soil characteristic and materials used for the purpose of soil 

modification. Important factor is the relatively high pH value, which determines the 

possibility of dissolution of silica and alumina and their connection with calcium ions.  

The aim of this experimental work is to create characteristics of changes pH value in 

curing time of soil treated with fly ash with (and without) lime in various compositions, to 

consider the possibility of using fly ash in various techniques of ground improvement. 

 

2. FLY ASH FROM FLUIDIZED BED COMBUSTION 

Bulewicz (2009) gives the main components of fly ash from fluidized bed combustion in 

the form of oxides, together with their percentage content in fly ash, on the basis of 
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POUŽITIE DVOJZLOŽKOVEJ POLYURETÁNOVEJ ŽIVICE 

CARBOPUR WF PRI SANÁCII OPÔR ŽELEZNIČNÉHO VIADUKTU 
 

Annotation: 

Example of using injection material based on polyurethane in the reconstruction of the 

railway bridge from the post-war period. In geotechnical engineering and bridge building 

was used supporting structures made from a combination of quarry stone (the visible layer) 

and unreinforced concrete. Article focuses on grouting constructions like this. 

 

1. ÚVOD 

Rekonštruované stavebné objekty na železničných tratiach predstavujú široké portfólio 

rôznorodých konštrukcií. V závislosti od typu objektu, jeho veku, stavebného postupu  

a materiálov z ktorých je postavený je potom potrebné zvoliť najvhodnejšiu metódu sanácie. 

 

 
Obr. č. 1: Červený most - pohľad 

 

Na železnici v minulosti nachádzal významné uplatnenie lomový kameň. Bolo to dané 

okrem iného jeho lokálnou dostupnosťou. Hlavný benefit je však jeho trvácnosť. Uplatnenie 

našiel v tunelárstve, geotechnických objektoch a aj pri výstavbe mostov. Kamenné 

konštrukcie tiež prešli postupným vývojom. V medzivojnovom a povojnovom období sa 

stretávame s konštrukciami, kde murivo z lomového kameňa je nosnou pohľadovou obálkou 

(a súčasne strateným debnením) stavebnej konštrukcie a vnútro konštrukcie je vyplnené 

prostým betónom. 

mailto:minova.sk@orica.com
http://www.minova.cz/
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ZAJIŠTĚNÍ STABILITY NADLOŽÍ PŘI VÝSKYTU ANOMÁLNÍCH 

SITUACÍ PŘI VEDENÍ A UDRŽOVÁNÍ DŮLNÍCH DĚL V OBLASTI  

 30. SLOJE V OKD, ZÁVOD DŮL ČSM 

 
Anotace: 

Na Dole ČSM je připravována nová dobývací metoda chodba – pilíř, v rámci níž je používána 

výhradně samostatná svorníková výztuž. Tento příspěvek řeší možnosti zajištění nadloží pro 

zvýšení životnosti díla, zlepšení stropních podmínek důlních děl a v místech se zhoršenými 

geologickými podmínkami, a to nejen v souvislosti s novou dobývací metodou, ale i v dalších 

částech dolu. 

 

Annotation: 

The ČSM mine has been preparing a new mining method called Room and Pillar, where only 

rockbolt support without common steel arches have been used. This paper solves the problem 

of reinforcing the overburden to increase the life of roadways, improving roof conditions of 

roadways and improving areas with poor geological conditions, not only in the context of a 

new mining method, but also in other parts of the mine. 

 

 

1. ÚVOD 

Ve společnosti OKD je v současné době připravován zkušební provoz nové, dosud 

neodsouhlasené, dobývací metody chodba – pilíř (dále jen RP). Příprava nové dobývací 

metody je spojena s potřebou řešit celou řadu úkolů, jak v oblasti legislativy, tak v dole.  

Dobývací metoda RP spočívá ve vedení systému paralelních dobývacích chodeb a rozrážek 

o šířce 5,2 m, zpravidla v plné mocnosti sloje, mezi nimiž jsou ponechávány stabilní, 
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DÍLČÍ VYHODNOCENÍ MONITORINGU KOMBINOVANÝCH 

KOTEVNÍCH SYSTÉMŮ NA DOLE PASKOV 

Abstract 

Exploitation of black coal in ever greater depths means a shift in both the geologically and 

geomechanically severe conditions resulting from the depth of deposition, which places great 

demands on the design, realization and load-bearing capacity of the supported mine 

workings. Another factor which leads to the need for an increase of the bearing capacity of 

the reinforcement supports is that gateroads are often used twice. If a mine working is to fulfil 

its purpose for long, the adverse effects of stress and strain deformation effects on the rock 

mass are limited by means of rod bolts and flexible anchors, or by means of an increase of 

reinforcement support load bearing capacity through stranded anchors in combination with 

steel arch supports. 

 

Úvod 

 

Nárůst nasazení kotevních technologií v podmínkách dolů OKD, a.s. v posledních letech je 

obrovský a zároveň v minimální míře je prováděn monitoring nasazovaných kotevních 

systémů. Monitoring instalovaných kotevních systémů a jeho vyhodnocení jsou naprosto 

nezbytným předpokladem pro další efektivní nasazováni těchto technologií, zejména  

v komplikovaných přírodních, hornických a geomechanických podmínkách. Za tímto účelem 

byl v podmínkách dolu Paskov proveden experiment s různými druhy kotevních technologií v 

obdobných podmínkách na chodbě určené pro dvojí použití a realizace monitoringu na této 

chodbě před započetím dobývání i během postupu porubní fronty. 

 

Úložní poměry sloje 080 (22b) jsou relativně jednoduché. Úklon vrstev je generelně  

k jihovýchodu a nepřesahuje 15°. Sloj 080 se v ploše porubu několikrát štěpí na samostatné 

lávky o proměnlivé mocnosti a je oddělena dvěmi až třemi proplástky. Také mocnost 

proplástku je značně variabilní. Hloubka sloje pod povrchem se pohybuje kolem 1000 metrů. 
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VYUŽITÍ LANOVÝCH KOTEV PŘI DOBÝVÁNÍ MOCNÝCH SLOJÍ 
 

Annotation: 

On the basis of different field and laboratory studies, a mining method called „cable bolting 

based thick seam depillaring“ has been developed CSIR-CIMFR  to meet the technical 

challenges arising during underground extraction of a thick coal seam of India. This method 

is based on two simple principles of rock-mass reinforcement: (a) improvement in strength of 

the reinforcement with increase in the confinement and (b) dilution in strength of the 

reinforcement under tensile condition of the host rock mass. This method is being used by a 

number of Indian coal mines for depillaring of total thickness (up to 7.5 m) of a thick coal 

seam (developed along the floor horizon) in single lift. This paper presents application of the 

method at Madhusudanpur 7 Pit and Incline mine.  

 

ÚVOD 

Při pracovní návštěvě Indie jsme měli možnost se seznámit se zajímavým využitím 

dlouhých lanových kotev při dobývání mocných slojí v černouhelném Dole Madhusudanpur 

(Madhusudanpur 7 Pit and Incline mine). Jak je popsáno v příspěvku, lanové kotvy, 

cementované po celé délce, představují jedinou výztuž chodeb v obou fázích dvoulávkového 

(případně třílávkového) dobývání sloje o mocnosti až 7,5 m metodou komora/pilíř 

s následným dobýváním pilířů. Použití této metody, vyvinuté pracovníky CIMFR Dhanbad, 

přineslo zvýšení stability nadloží proti používanému dobývání s nadstropem, ale především 

omezilo objem materiálu výztuže, který je nutno do dolu transportovat. Vzhledem k nízké 

kapacitě dopravní infrastruktury v těchto mělkých dolech je tento přínos výrazný. 
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TŘEBOVICKÝ TUNEL - 10 LET MONITORINGU KOTEV  

V OKOLÍ TUNELU 
 

Anotace: 

Variantní vedení trasy v traťovém úseku Krasíkov - Česká Třebová nahrazuje původně 

navržený hloubený tunel dl. přes 500 m otevřeným zářezem a krátkým ekotunelem. To vše ve 

velmi složitých geologických poměrech – bobtnavé organogenní jíly. Geologické poměry 

lokality vedly k uplatnění celé škály metod speciálního zakládání a specifických 

geotechnických konstrukcí pro zajištění trvalé stability paženého zářezu a ekotunelu. Stavba 

byla uvedena do provozu v roce 2005. Po dobu výstavby a následně až do současné doby 

probíhá podrobný monitoring celé stavby. Příspěvek informuje o výsledcích desetiletého 

monitoringu stavby se zaměřením na předpjaté lanové kotvy. Část z nich byla zhotovena v 

dočasném provedení, monitoring však probíhá i u těchto prvků. Výsledky ukazují zajímavé 

poznatky z hlediska chování dočasných kotev ve složitých geologických podmínkách. 

 

 

1.  GEOLOGICKÉ POMĚRY 

Třebovický tunel je situován na trati Česká Třebová  - Olomouc v úseku, kde trať prochází 

třebovickým sedlem. Oblast kolem třebovického tunelu patří z geotechnického hlediska 

k nejproblematičtějším úsekům ve správě Českých drah. Již od doby výstavby starého 

třebovického tunelu až do dnešních dní se zde projevuje vliv mimořádně nepříznivé 

geologické skladby podloží. Nový třebovický tunel s navazujícími předportálovými zářezy 

zasahuje ve spodní části do vrstev miocénních jílů. Tyto jíly tvoří předkvartérní podloží 

v třebovickém sedle o velmi vysoké mocnosti – až 160 m.  Západně od evropského rozvodí, 

které probíhá přibližně uprostřed délky tunelu, je svrchní poloha jílů velmi bohatá na 

organické látky. Jedná se převážně o jíly s  velmi vysokou plasticitou. Často mají zeminy 
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ADHESION OF DEMOLISHED ROCK BY USING  
TWO-COMPONENT GLUE 

 
 
Annotation: 

Within the development team in the Velenje Coal Mine, we tested two-component glues in 

order to glue together the demolished rock in the direction of advance. The procedure was 

only tentatively defined, since we have not had extensive experience with this method of 

gluing the demolished coal. With the external partners we examined the preparatory worksite 

and the process of the roadway construction in the pit of our coal mine. Based on the 

examination and on their experience, the partners proposed a tentative procedure of rock 

adhesion and the most appropriate glue to be used in our conditions.  

 
 

The purpose of impressing the two-component glue Ekopur to the near surroundings of the 

roadway in the direction of advance was to form a compact surroundings of the area and 

thereby strengthen the roof of the roadway in the direction of advance, as well as to bind the 

demolished coal into a homogenous compact rock and to ensure the stability of the coal in the 

direction of advance of the roadway construction. 

  Impression of the glue took place in the future conveyor track of the CD-plate area – at 

the preparatory worksite in area of pit Preloge. 

Glue is a two-component substance intended to bind the areas of crushed coal. Due to its 

good adhesion to coal, it is excellent for binding the crushed and cracked coal. According to 

the manufacturer, the glue is suitable for use in the underground mining, in methane and non-

methane conditions. It is non-flammable and is to be mixed in the ratio 1 : 1 (component A : 

component B). After the two components are mixed, a thicker liquid substance is formed, 

which does not expand much in a limited space (cracks). However, if left in the open air, its 

volume may expand up to 3 times. The two-component glue reaches its final strength 

properties after approx. 10–15 minutes (compressive strength 24 MPa). The capacity of 

integration is subject to the operation of the injection pump. The glue is injected to the rock, 
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SPŘAŽENÍ ŠTĚTOVNICOVÝCH STĚN POMOCÍ ZAVRTÁVANÝCH 

CKT TYČÍ 

Zakázka: Modernizace trati České Budějovice – Nemanice I 

 

 

Annotation: 

Reinforcement of the railway fills by using coupled Larsen sheet piles method enabling and 

facilitating reconstruction works of line structures, especially railways without possibility of 

traffic break. 

 

V roce 2012 jsme měli možnost provádět malou, ale zajímavou realizaci s použitím CKT 

tyčí na akci Modernizace trati České Budějovice – Nemanice I. Práce na zakázce začala 

spoluprací s techniky vyššího dodavatele stavby společnosti Vodohospodářské stavby na 

návrhu technického řešení. 

V pokračování optimalizace tratě České Budějovice – Praha došlo na příjezdové části 

k Budějovickému hlavnímu nádraží, ke kompletní opravě stávajících mostů a vybudování 

dalších nových přemostění. Aby bylo zajištěno alespoň dočasně zpomalené spojení a nebyla 

trvalá výluka na trati, bylo projektantem navrhnuto dočasné stabilizování pojížděné koleje 

štětovnicovými stěnami. Šlo však o to, zajistit spřažení těchto stěn předepnutými tyčemi, aby 

bylo možné provést výměnu mostních polí při zachování provozu na železniční trati. 

Návrh spočíval v osazení štětovnic a jejich spřažení ve dvou výškových úrovních (obr. 1). 

V první etapě byly společností Vodohospodářské stavby zapuštěny štětovnice a částečně 

odebráno kolejové lože pod zrušenou kolejí. Do připravených otvorů geodeticky zaměřených, 

byla nejprve dle projektu navrtána horní řada kotev. Problém byl v tom, že bylo nutno vrtat 

pod projektem přesně daným úhlem a na druhé straně se „trefit“ do připraveného otvoru 
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DŘEVO A JEHO VLASTNOSTI V TLAKU PŘI POUŽITÍ 

V HRÁŇOVÝCH SYSTÉMECH 

 

Annotation:  

Structural timber is a building material of natural origin. It can be characterized by many 

positive features: high strenght in relation to its weight, easy processing with machines and 

tools, nice appearance of timber structures. On the other hand, timber is not a perfect 

structural material with some negative properties such as: capacity to absorb liquids and 

vapours from the environment, anisotropy of mechanical properties, anisotropy of 

swelling/drying processes, inhomogenity of physical and mechanical properties due to 

occurrence of many natural defects, dependence of physical and mechanical properties on 

time and environment. Aim of this paper is in description of timber features in compession.  

 

 

1. ÚVOD 

Dřevo patří spolu s kamenem a hlínou mezi nejstarší stavební materiály přírodního 

(biologického) původu. Jedná se o nejdůležitější surovinu lidstva téměř po celou dobu jeho 

existence. Uplatňuje se jako nosič informací, v oblasti umění, dopravě, výrobě, kultuře, sportu 

a zejména stavitelství. Dřevo je jedna z mála obnovitelných surovin, je rovněž významným 

zdrojem energie pro velkou část lidstva. V příspěvku jsou stručně uvedeny základní 

informace o struktuře dřeva a na základě laboratorních testů o  základních fyzikálně-

mechanických vlastnostech zejména z hlediska možnosti využití dřeva v podzemním 

stavitelství a hornictví. 
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ZKUŠENOSTI S POUŽÍVÁNÍM MCA – M  V PODMÍNKÁCH ZÁVODU 

DŮL PASKOV 
 

Annotation: 

The Mine Paskov used various kinds of flexible bolts for high anchoring. Experience with 

their use and experience with MCA-M cable bolts solves this post. 

 

 

Požadavky na vysoké kotvení 

Účelem vysokého kotvení pro stabilizaci důlních děl je zesílit podpěrnou výztuž důlního 

díla tak, aby vyhovovala přídatným zatížením vznikajícím při vedení stěnových porubů, 

případně dalším očekávaným přitížením a dílo zůstalo stabilní po požadovanou dobu 

životnosti. Vysoké kotvení při zajišťování stability důlních děl slouží k zesílení výztuže 

chodeb a k přenosu sil do horninového masivu ve větší vzdálenosti od vlastní chodby. Jeho 

funkce je tedy odlišná od působení běžné kotevní výztuže dlouhých důlních děl. Základní 

rozdíly vysokého kotvení ve srovnání se svorníkovou výztuží chodeb lze charakterizovat 

takto: 

- vysoké kotvy nevytvářejí zpevněnou oblast v okolí chodby, ale přenášejí síly, působící na 

výztuž chodby, do vzdálenějšího masivu, 

- vysoké kotvy musí být ukotveny v masivu, který není porušen hornickou činností a délka 

vysokých kotev proto výrazně převyšuje délky běžných svorníku, 

- požadavky na pevnost jednotlivých vysokých kotev jsou výrazně vyšší než u běžných 

svorníků, 

- vysoké kotvy jsou zpravidla spojeny s podpěrnou výztuží tak, aby mohly přenášet část sil, 

které na tuto výztuž působí, 

- výše uvedené požadavky vedou k odlišné konstrukci vysokých kotev, které se skládají z 

kořenové (kotevní) části a volné délky a využívají především pramencových a lanových 

prvků. 

mailto:libor.mazal@okd.cz
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POUŽITIE MIKROPILÓT V STIESNENÝCH PODMIENKACH 

 
Annotation: 

Micropilling limmited conditions Kosice monastery was nesseary to create you foundation 

brick wall. The ligthing of cellar was 1,6 metres. We used for boring special trainning 

machines.  

 
Geologické podmienky na Slovensku sú veľmi zložité a časom sa menia. Takéto 

podmienky panujú aj na východnom Slovensku a hlavne v starých mestách ako sú Košice, 

ktoré boli viackrát prestavované, zničené a opäť postavené na ruinách predošlého mesta. 

Veľký problém v Košiciach tvorí Mlynský náhon ktorý bol 70 rokoch odstránený 

a presmerovaný do potrubí pod cestou a týmto začalo mnoho budov v meste sadať. Nachádza 

sa tu veľa budov 17,18,19. Storočia, ktoré už majú čo to za sebou a treba im venovať väčšiu 

pozornosť aby Nám slúžili ako majú. Takýmto prípadom je aj Kláštor sestier  uršulínok 

v Košiciach kde sa stave budovy podpísala zlá kanalizácia a samotný vek budovy. Kláštor sa 

nachádza priamo v centre mesta na hlavnej ulici viď. Obr. 1. 

   

Obr. 1, Obr. 2  - Budova Uršulínok a lokácia v meste 

Na budove vzniklo viacero trhlín v dôsledku sadania jednej časti budovy kde svoju úlohy 

zohrala hlavne kanalizácia. Medzipodesta a stupne pod medzipodestou sú poškodené 

mailto:jan.pasternak@ingstavgv.sk
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BAZALTOVÁ SÍŤ POLLUX2 PRO POUŽITÍ V HORNICTVÍ 
 
 

Bazaltové vlákno – historie a technologie výroby 

Bazalt (čedič) je výlevná magmatická hornina – vulkanického původu, má černou, šedou 

nebo zelenou barvu. Bazalt je velmi tvrdý a odolný vůči účinkům zásad, kyselin a solí. 

Jako první získali nekonečné bazaltové vlákno v roce 1923 Američané, od té doby se v 

USA, SSSR, Velké Británii a NSR prováděl výzkum zaměřený na zpracování bazaltové 

horniny. Výsledky těchto výzkumů byly téměř až do konce 20. století utajené. Teprve na 

konci 90. let 20. století se začala tato vlákna používat v běžném civilním životě k výrobě 

tkanin pro ochranné oděvy, na protipožární opony, na všeho druhu izolační a nehořlavé 

materiály, které jsou lehké, nekorodují a zároveň jsou odolné vůči mechanickému přetržení. 

Bazaltové vlákno vzniká přetavením bazaltu za teploty nad 1400°C, za této teploty se 

hornina taví na lávu, která protéká speciální platinovou hlavicí,  v níž jsou otvory velikosti od 

6 do 22 µm. Vytékající láva je tažena a ochlazována a takto získávané nitě se navíjejí na 

cívky. Z těchto vláken po patřičném zpracování dostaneme 

 tkaniny, 

 bazaltové pásky, 

 bazaltové šňůry, 

 bazaltové sítě, 

 bazaltové pruty. 

 

Síť z bazaltového vlákna  

Síť z bazaltového vlákna POLLUX2, kterou vyrábí Przedsiębiorstwo Projektowo 

Usługowo Wdrożeniowe „Ankra” Marian Polus (Projekce, servis a implementace „Ankra” 

Marian Polus), je určena pro použití v černouhelných dolech, solných dolech, dolech na 

měděné, zinkové a olověné rudy. Je rovněž určena i pro použití na povrchu k zabezpečování 

svahů, výkopů, násypů. Síť je vyrobena z bazaltového vlákna obohaceného o speciální 

aditiva, díky kterým byly získány žádoucí fyzikálně-chemické vlastnosti jako např.: 
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THE MODERN TECHNOLOGIES OF THE MAIN GATES 

MAINTENANCE BEHIND THE LONGWALL FACE IN THE 

EXAMPLES OF CHOSEN POLISH HARD COAL MINES 
 

Annotation: 

The paper presents the modern technologies of the main gates maintenance behind the 

longwall face used in polish hard coal mines. These technologies were discussed in the 

examples of mine “Bogdanka”. Detailed description of the projects implemented in above 

mines has been shown. The procedure contains the roadway protection from the moment of 

driving start-up to the final reinforcement installing behind the longwall face. The results of 

technologies application have been presented, as well as the designing instructions, which 

came into being thanks to the experience. 

 

1. WSTĘP 

Utrzymywanie wyrobisk za frontem ściany stanowi jedną z ważnych dróg ograniczania 

kosztów w kopalniach węgla kamiennego stosujących ścianowy system eksploatacji złóż 

pokładowych. Rosnąca głębokość, skomplikowane warunki tektoniczne oraz zagrożenia 

naturalne powodują, że utrzymywanie wyrobisk w jednostronnym otoczeniu zrobów wymaga 

zaangażowania coraz nowocześniejszych i skutecznych metod zabezpieczania wyrobisk. 

Niniejszy artykuł zawiera charakterystykę nowoczesnych technologii zabezpieczania 

wyrobisk przyścianowych w sposób kompleksowy, tj, z zastosowaniem wzmocnień 

kotwiowych i podporowych, od momentu rozpoczęcia drążenia tych wyrobisk aż do ich 

zabezpieczania za frontem ściany. Wiodącym przykładem opisanym poniżej jest chodnik 

podścianowy 1/VI w pokładzie 385 w Kopalni „Bogdanka”. W końcowej części 

sformułowano podstawowe wnioski z dotychczasowych doświadczeń, które mogą być 

wykorzystane w procesie projektowania systemów zabezpieczania chodników 

mailto:zrak@agh.edu.pl
mailto:stasica@agh.edu.pl
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CYKLOSTEZKA KOBLOV – SKALNÍ ŘÍCENÍ 
 

Annotation: 

The paper presents remediation of a rockfalls undangering a cycloway between the 

Petřkovice viladge and tha Koblov viladge.  The cycloway was built in 2012. The rock falling 

started in about 6 months. In the assesed area the cycloway passes through the Landek 

National Nastural Monument and the Anselm – E.Urx coal mine Culture Monument, as well. 

The cycloway is located on the left bank of the Odra river. The left river bank slopes are 

reaching high up to 30 m and are very steep, also. The slopes are built by rocks of the Carbon 

age – mainly sandstones, which are heavily weathered. The remediation of rock falls has been 

suggested in three diferent levels. It is on the Ostrava city coucil to decide which of the three 

remediation levels will be applied. The cycloway is currently closed. 

 

 

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A JEHO DOSAVADNÍ VYUŽITÍ 

 Zájmová oblast se nachází v na severu Ostravy mezi městskou částí Koblov a Petřkovice. 

Toto území je specifické z hlediska výskytu dvou významných prvků.  

1. Většina stavby je umístěna na území zvláště chráněného území – NPP Landek a jejího 

ochranného pásma, kde je kompetentním orgánem ochrany přírody Agentura ochrany 

přírody a krajiny ČR – Správa chráněné krajinné oblasti Poodří. 

2. Stavba se nachází v ochranném pásmu souboru kulturních památek bývalého 

kamenouhelného dolu Anselm – E.Urx.  

Z důlního hlediska úsek zasahuje do oblastí ovlivněné důlní činností a je ohrožen 

výstupem důlních plynů. Území se nachází v chráněném ložiskovém území (CHLÚ) české 

části hornoslezské pánve. Zájmové území se nachází pouze částečně v záplavovém území. 

V úseku dotčeného NPP Landek je šířka společné stezky pro pěší a cyklisty 2,0 m a je v 

provedení s živičným povrchem. 
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CONSOLIDATION AND BANK PROTECTION WITH MINOVA MAI 

SDA R32N ON RAILWAY LINE BRASOV-SIMERIA (CORRIDOR IV) 
 

Overview of application: 

Railroad Rehabilitation Brasov - Simeria is part of Pan - European Corridor IV to run trains 

with a maximum speed of 160 km / h , Sighisoara - Coslariu section , Lot 3 : Micasasa - Podu 

Mures . The area is located a central Romania, in Transylvania. 

Following the terrain and slope stability problems and banks, has become the development of 

specific works of consolidation, stabilization and bank protection. 

Solution applied: 

One of the solutions was chosen by the project execution anchors to stabilize and strengthen 

secant columns of 1080mm diameter in open trench areas : km . 359 +340 - km. 359+704.60 , 

for a length of 364.80 m on the right thread km. 359+201.40 - km. 359+771.80 , for a length of 

570m on the left thread . In this sector niveleta horses had kept within the required gradient and 

imposed speed. [ EA51 23 T 34 CT 015 X 001 Plan L7 situation ] 

Anchor type determined by computation of MAI was Minova R32N (producer : Minova MAI 

GmbH - Austria Supplier: Minova Romania srl , performer : SÄCHSISCHE Bau GmbH, 

Branch Sibiu - Romania ) having the following characteristics : 

Outer diameter: 32mm ; 

Inner diameter (inside the injection channel): 18.5 mm ; 

Yield point = 230 kN ; 

Ultimate load = 280 kN ; 

The drilling diameter : 110mm ; 

Maximum projected length of anchors : 21 m ( varying according to the transverse profiles and 

the number of rows of columns) [ EA51 23 T 34 WA CT cross-section profiles 015 X 002 ] 
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OCHRANA STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ NA VODNÝCH TOKOCH 

PRED ÚČINKAMI VEĽKÝCH VÔD 

 

Annotation: 

The aim of presented article is to introduce technologies and working processes for ensuring 

and rehabilitation of constructions which can be exposed to the influence of floods. We 

became witnesses of huge destructions of properties, constructions and lives caused by big 

water in past two decades. By term protection we mean prevention and rehabilitation of 

destroyed constructions and the way how to reach the aim is combination of geotechnical 

knowledge, geotechnical applications with new progressive materials. Glass-fibre rods, glass-

fibre drilling rods, reinforcing nets, PVC – vinyl sheet piles and various kind of chemical 

injection materials cannot be used with full their potential without geotechnical knowledge. 

This issue must be dealt comprehensively and to focus on designed life and functionality of 

built constructions. 

 

 

ÚVOD 

Cieľom tohto príspevku je predstaviť realizované projekty firmy Minova Bohemia, ktoré 

úspešne plnia funkciu, na ktorú boli navrhnuté a pri ktorých boli použité práve spomínané 

technológie. Naša firma sa na nich podieľala ako realizačne (divízia Grouting) tak ich 

z hľadiska návrhu a posúdenia (divízia Stavebná). V oboch prípadoch sa volili metódy 

a riešenia, ktoré boli technicky  najvhodnejšie a to ako z hľadiska realizačného, tak i 

z hľadiska trvanlivosti konštrukcií. Jednalo sa o výstavbu preventívnych opatrení aj o sanačné 

práce, ktoré bolo nutné vykonať na konštrukciách poškodených veľkou vodou. Príspevok 

pojednáva o niektorých vybraných projektoch realizovaných v poslednej dobe u nás i v 

zahraničí. 
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REKONSTRUKCE SILNICE  I/72 ZBOJSKÁ, SEDLO - TISOVEC, 

ČERTOVA DOLINA 
 

Anotace: 

Autoři  ve svém příspěvku popisují  práce speciálního zakládání, zajištění svahů, skalních stěn  

a výkopů,  trhací práce malého rozsahu a související zemní práce, které jsou prováděny na 

stavbě „ Silnice I/72 Zbojská, sedlo - Tisovec, Čertova dolina“  ve Slovenské republice. 

Rekonstrukce  silnice 1. třídy  je prováděna  ve složitém   horském terénu Muráňské planiny. 

Dokončení této  náročné stavby je plánováno na podzim roku  2014, stavba  probíhá za 

silničního provozu a jsou zde ve složitých podmínkách použita zajímavá technická řešení a 

materiály. 

 

Annotation: 

In their contribution the authors describe work of special foundations, slopes, rock walls and 

excavation stabilization, further blasting work of small range and related earthwork that are 

performed on the construction „Road I/72 Zbojská, the col – Tisovec, Čertova dolina“ in the 

Slovak Republic. 

Reconstruction of the 1st class main road is performed in the difficult elevated Muranska 

plain. Completion of this challenging construction is planned for autumn of 2014, 

construction is under way of road traffic and in difficult conditions very interesting 

technological solutions and materials are used there. 

 

Investor: Slovenská správa ciest, IVSC Banská Bystrica 

Objednatel: Sdružení Doprastav a.s., Stavby Mostov Slovakia, a.s. 

Odpovědný projektant stavby: Dopravoprojekt, a.s. Bratislava, divízia Zvolen 

Realizace: červen 2013 – květen  2015 
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ROCK REMEDIATION IN THE NATIONAL PARK BOHEMIAN 

SWITZERLAND 
 

Elbe Sandstones is a general name for sedimentary formations on both sides of the River 

Elbe valley. These sandstones were deposited during 10 or 12 million years between the 

Cenomanian and Coniacian, but mostly during the middle Turonian. Sandstones formations 

were originally about 1000 meters thick, but this thickness was reduced by erosion processes 

associated with emerging of Elbe sandstones tectonic blocks in the late Cretaceous, during 

reactivation of old faults in Cenozoic (eg. Mikuláš, Adamovič in Härtel 2007, Zvelebil 1999). 

Elbe Sandstones belongs to the north-western part of the Bohemian Cretaceous Basin, 

which was influenced in its establishment fault-zones in the bedrock. Intra-basin part of 

paleo-drainage system went with the slopes of Elbe fault-zone and was strongly influenced by 

coupled Jizera river fault-zone heading north-north-eastern. Runoff flows follow the Lusatian 

fault zone and Železné hory Mountains fault zone. Result of later paleo-stress is subsidence of 

fault-bounded depocenters of Bohemian Cretaceous Basin and emerge new source areas 

(Uličný et. al. 2009). 

This highly complicated geological history led to creation of dense joint system in 

sandstone rock formations. Erosion in thick-bedded sandstones, with predisposition set by 

joints, evoke block erosion. On high platforms occur huge unstable rock blocks with size 

more than hundreds cubic meters. Possible fall of some of these blocks presents great danger 

to human lives and may cause great amount of damage on infrastructure. In the National park 

Bohemian Switzerland (furthermore the National park) there are more than 500 watched rock 

blocks that are possibly dangerous. There are hand-operated measurements and automatic 

measurements with or without remote data transfer to pretend falls with catastrophic results.  

In the National park there are plenty of small rock-falls in size less than 2 cubic meters and 

few rock-falls bigger than 2 cubic meters each year, but not all of these falls occurs in fields 

where could cause any damage. In the year 2012 we registered three falls near roads in the 

National park with more than 1 cubic meter and in the year 2010 four falls bigger than 5 cubic 
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ROCK REMEDIATION IN THE NATIONAL PARK  

BOHEMIAN SWITZERLAND 
 

Area of the National park Bohemian Switzerland (furthermore the National park) belongs 

to north-western part of the Bohemian Cretaceous Basin, that was influenced in its 

establishment by fault-zones in the bedrock. Result of later paleo-stress is subsidence of fault-

bounded depocenters of Bohemian Cretaceous Basin and emerging of new source areas 

(Uličný et. al. 2009). This highly complicated geological history led to creation of dense joint 

system in sandstone rock formations. Erosion in thick-bedded sandstones, with predisposition 

set by joints, evoke block erosion. On high platforms occur huge unstable rock-blocks, with 

size more than hundreds cubic meters. Possible fall of some of those blocks presents great 

danger to human lives and may cause great amount of damage on infrastructure. 

There are watched in the National park more than 500 possibly dangerous rock-blocks. 

Remediation of small objects with maximum size up to 20 cubic meters manages the Rock 

squad of the National park, usually by induced rock-fall. Bigger objects are secured by 

specialized companies, usually by extraction of the most unstable parts. The most exposed 

area in the National park is Hřensko. 

Doctor Jiří Zvelebil in the year 2010 identified huge unstable group of rock-block that 

endanger important international road I/62 between Děčín (CZ) and Dresden (DE). Quarrying 

of sandstone was in progress there during the World War II and using of waste explosive 

techniques rock highly disturbed the rock massif. Intensity of extraction weren’t same on all 

locality, the most intensive were in the middle of quarry. 
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ZABEZPEČENÍ STABILIZACE DŮLNÍCH CHODEB PORUBU Č. 401 

309 VE 40. SLOJI, 3. KŘE ZÁVODU DOLU ČSM, LOKALITĚ JIH 
 

Anotace: 

Předmětná oblast 39.a + 40. sloje na Závodě Důl ČSM se vyznačuje jak zvýšeným působením 

tlaků, tak i vyšší seismologickou aktivitou.  Z těchto důvodů bylo přistoupeno ke zpevnění 

výztuže porubních chodeb včetně výchozí prorážky pomocí předpínatelných lanových svorníků 

MCA-M. V současné době probíhá sledování chování těchto chodeb a měření konvergencí pro 

možnost srovnání s předchozími porubními bloky.  

 

Annotation: 

The present area of the seams No.39a plus 40 in the ČSM is characterized by both increased 

pressure and higher seismological activity. For these reasons it was decided to reinforce the 

existing support of longwall corridors, including the initial breakthrough by using 

pretensionable cable bolts MCA-M. Currently, the monitoring of the behavior of these 

corridors proceeds and convergence measurements as well to enable comparison with 

previous longwall blocks. 

 

 

1. ÚVOD 

Porub 401 309 je situován na lokalitě Jih na Závodě Důl ČSM společnosti OKD, a.s. a je 

dobýván jako čtvrtý porub v pořadí v této části dobývacího prostoru Louky ve 3. kře 

v katastrálním území Stonava. S ohledem na mohutnost komplexu dobývaných slojí 39a + 40 

je porub vybaven nejmodernějším komplexem pro dobývání stěnováním na řízený zával 

s mechanizovanou výztuží Bucyrus 26/55  a dobývacím kombajnem Eickhoff SL 500, který 

umožní exploataci porubu ve dvou lávkách, nyní ve vrchní lávce a to s celkovou mocností 

400 cm. S ohledem na průměrnou mocnost komplexu 39a + 40 sloje v předmětné oblasti je ve 

spodní lávce pro následné dobývání ponecháno cca 350 cm uhlí. Porub je uložen v hloubce -

mailto:vochta@okd.cz
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VYZTUŽOVÁNÍ ZEMIN SOUSTAVOU SÍŤOVĚ USPOŘÁDANÝCH 

ZEMNÍCH HŘEBÍKŮ 
 

 

Annotation: 

Article is a feasibility study about a web scheme arrangement of the soil nails implemented in 

a soil ground as one of the possible way to reinforce the soil. It displays the principals of soil 

nails arrangement to set up an efficient scheme to intercept internal forces in ground 

unleashed due both anthropogenic and nature causes. The principals are drawn from the 

approach of balance forces analysis. 

 

1. ÚVOD 

Vyztužování zemin hřebíky, tzv. hřebíkování, je dnes běžnou metodou aplikovanou k 

stabilizaci jak umělých konstrukcí svahů násypů a zářezů, tak přírodních svahů.  Hřebíky mají 

podobu krátkých tyčí z různých materiálů.  Stabilizaci svahu zajišťuje soustava hřebíků, které 

jsou rozmístěny v řadách. Všechny hřebíky soustavy jsou navzájem paralelní.  Prostorovou 

směrovou orientaci určuje plocha svahu, její úklon a dále úhel vnitřního tření zeminy. Návrhy 

délek a roztečí hřebíků v řadách a rozteče řad hřebíků jsou stanoveny výpočtovými metodami 

pro posuzování stability svahů, do kterých jsou implementovány účinky hřebíků.  Efekt 

vyztužení zeminy paralelním uspořádáním hřebíků je dán jejich prostorovou směrovou 

orientací a je omezen pouze na jeden směr a blízké prostředí podél osy hřebíku. Pokud se 

oblasti prostředí ovlivněné hřebíkem nepřekrývají, nebo alespoň nedotýkají, pak nelze 

prostředí považovat za vyztužené. Jednosměrné silové působení paralelních hřebíků také není 

nejefektivnější formou stabilizace vnitřních sil v prostředí, které jsou způsobeny antropogenní 

činností nebo přírodními činiteli. Uspořádání lineárních vyztužovacích elementů do síťové 

soustavy je dnes běžné a používáno v mnoha oborech. Například v geotechnice jsou elementy 

integrovány do jednoho konstrukčního celku, který má mřížovou formu, tzv. geomříž. 

Předložená metoda vyztužení zemin soustavou síťově uspořádaných zemních hřebíků vychází 
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ZAJIŠTĚNÍ ÚNOSNOSTI NOVÝCH ŠTÍTOVÝCH ZDÍ A DOJEZDU 

VÝTAHU - OBJEKT NA RUE BONAPARTE 18, PAŘÍŽ, FRANCIE 
 

Annotation: 

On the base of requirement for the foundation of the building on the new shield walls and roll 

lift there were designed classical tubular micropiles 108/16 originally, with the lenght till12m 

to achieve carrying capacity 500kN/micropile. Considering the the confined cellarage it was 

not able to realize this intention therefore there was a need to work out static calculation and 

replacement was used. For every one original micropile – 2 itself-drilled micropiles type 

MAISDA R 51N were used. 

 

Anotace: 

Pro požadavek založení objektu na nových štítových stěnách a dojezdu výtahu byly původně 

navrženy klasické trubkové mikropiloty 108/16 mm délky až 17 m, a to z důvodu dosažení 

únosnosti až 500 kN/mikropilotu. Vzhledem ke stísněným sklepním prostorám však nebylo 

možné tento záměr realizovat, a proto byl proveden statický přepočet a použita náhrada - za 

každou původní mikropilotu vždy dvojice samozavrtávacích mikropilot typu MAI SDA R51N. 

 

 

ÚVOD 

Na základě zadání Ministerstva zahraničních věcí České republiky byl proveden stavební 

průzkum a zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci zadního traktu budovy v rue 

(ulici) Bonaparte 18 v Paříži, kde se nacházelo konzulární oddělení zastupitelského úřadu 

České republiky a byty zaměstnanců. Následným výběrovým řízením v roce 2012 zakázku 

vyhrála již neexitující stavební firma ROSS, a.s. po které celou rekonstrukci převzala firma 

AVERZ, a.s., která ji v současné době realizuje. 
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OPRAVA VJEZDOVÉHO PORTÁLU HORNOTANVALDSKÉHO 

TUNELU 
 

Annotation: 

The paper deals with the reconstruction of the portal part of the Hornotanvaldsky tunnel on 

the Liberec – Harrachov (state border) line.  

The aim was to reduce water inflow through the tunnel lining, concurrently stabilizing the 

excavated cross-section area of the portal section.  A new reinforced sprayed concrete lining 

was installed in the portal section with a waterproofing membrane. The reconstruction also 

included construction of a new portal wall. 

 

1. ÚVOD 

Základní informace o Hornotanvaldském tunelu: 

 doprava: drážní jednokolejný tunel, bez elektrifikace 

 lokalizace: trať Liberec – Harrachov, traťový úsek Smržovka – Tanvald 

 délka tunelové trouby: 71 m, ražený tunel 

 rok dostavby tunelu: 1894 (sanační úpravy: přelom 19. a 20. stol., v r. 1979 a 2011) 

 

Investor: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové 

Projektant: AMBERG Engineering Brno, a.s. 

Generální zhotovitel sanace: Chládek a Tintěra Pardubice a.s. 

Termín výstavby: 08 – 09/2013 

 

2. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ TUNELU  

Stavba tunelu je situována v provozním km 25,650 – 25,724 trati v oblouku mezi stanicemi 

Smržovka dolní nádraží (1,3 km) a Tanvald zastávka (0,9 km). Tunel tvoří čtyři tunelové pasy 

(TP1 až TP4) a dva portálové pasy (P1, P2). Přibližně uprostřed tunelu v TP4 se nachází 
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PRZEGLĄD MATERIAŁÓW NATRYSKOWYCH W OFERCIE 

ORICA GROUND SUPPORT 

W referacie omówiono zagadnienia wpływające na skuteczne i efektywne zastosowanie 
betonów natryskowych. Rozważane są w kontekście wymagań normowych i technicznych 
czynniki wpływające na bezpieczeństwo, trwałość i wydajność prac. Rozwinięto aspekty 
trwałości i wydajności betonów natryskowych zwłaszcza w odniesieniu do uwarunkowań 
normowych w Europie Środkowej. W tym kontekście omówione zostały nowoczesne 
rozwiązania materiałowe i technologiczne oferowane przez firmę Orica. 
 
1. WPROWADZENIE 
Historia użycia betonu sięga czasów starożytnych., jednak dopiero wynalezienie produkcji 

cementu portlandzkiego w drugiej połowie XIX wieku przyniosło lawinowy wzrost zużycia 

betonu. W dzisiejszych czasach beton stał się najbardziej popularnym materiałem 

konstrukcyjnym. Wpływ na powszechne użycie betonu miało również opracowanie 

mechanicznych sposobów jego aplikacji.  

Betony i inne materiały natryskowe są stosowane w górnictwie praktycznie od początku 

historii tej metody. Wynaleziona w 1907 roku przez Carl E. Akeley’a metoda suchego 

natrysku gipsu w przygotowywaniu figur, szybko została rozszerzona o zastosowania 

przemysłowe [1]. I tak już w latach 20tych XX wieku zastosowano po raz pierwszy metodę 

natrysku na sucho betonu w kopalni w celu izolacji wyrobisk. 

Kolejnymi krokami milowymi w tej dziedzinie stały się: - konstrukcja podajnika 

rewolwerowego, opracowanie metody natrysku na mokro czy zastosowanie włókien 

stalowych w mieszance betonowej czy sterowany zdalnie manipulator. Jednocześnie dzięki 

aktywności stowarzyszeń związanych z betonem natryskowym dopracowano się standardów i  

metod szkolenia, co znacząco podniosło stabilność jakości wykonywanych prac.  

2. BETON NATRYSKOWY W NORMACH 
2.1. Normy Europejskie 

Aktualnie beton natryskowy jest opisany w szerokim zestawie norm charakteryzujących jego 

technologię i właściwości. U podstaw leży wprowadzona w Polsce 1 stycznia 2004 norma 
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STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZAJIŠTĚNÍ STABILITY NÁRAZIŠTĚ  

4. PATRA JÁMY III/6 DOLU PASKOV 
 

1. ÚVOD 

Předmětem stavby bylo technické řešení sanace stavebního objektu „SO 05 – Stavební 

úpravy náraziště 4.patra jámy III/6“ dolu Paskov, závod Chlebovice, v rozsahu komplexní 

stabilizace stávající nosné ocelobetonové výztuže severního a jižního křídla náraziště, včetně 

sklípkových částí a jámového proniku. Cílem sanačních opatření byla komplexní stabilizace 

výztužných konstrukcí objektu náraziště a horninového masívu v předstihu realizace 

základních otvírkových ražeb v přilehlém okolí. Technické řešení je postaveno na doplnění 

nosné funkce stávajících výztužných konstrukcí a odlehčení výztuže aktivací pevnostních 

rezerv masívu. Aktivace horninového masívu je postavena na technologii kotvení a řízené 

injektáže, prováděné s cílem zpevnění a dílčího předepnutí horninového masívu. Hlavním 

smyslem zpracovaného stabilitního posudku bylo sestavení modelových situací s cílem 

ověření napěťo-deformačního chování systému horninový masív-výztužné konstrukce 

náraziště, hodnocení statické únosnosti výztužných konstrukcí a účinnosti stabilizačních 

opatření. Kontrolován je stav díla v proměnných vstupních podmínkách – stávající stav, 

aplikace stabilitních opatření za vlivu přilehlých ražeb. 

 

2. STÁVAJÍCÍ STAVEBNĚ-TECHNICKÝ STAV 

2.1  Vstupní popisné a geometrické charakteristiky náraziště a výztužných konstrukcí 

Náraziště 4.p. jámy III/6. dolu Paskov, závod Chlebovice (stávající stav) 

Úroveň povrchu (ústí jámy III/6) +305,50m B.p.v 

Hloubka založení náraziště 4.p. pod povrchem H = 910,091m (-604,591m B.p.v.) 

Celková stavební délka náraziště L = 51,54m (vč.pronikové části) 
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