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DISCUSSION ON THE INFLUENCE OF VARIOUS TECHNOLOGICAL 

PARAMETERS ON JET GROUTING COLUMNS GEOMETRY 

 

Abstract 

One of the most popular elements created by using jet grouting technology are columns. 

During designing such columns, it is a problem of estimating their shape and dimensions. The 

main factors that influence on columns geometry are soil characteristic and technological 

parameters.  At the frame of Authors scientific research, following technological factors were 

taken into account: system of jet grouting, injection pressure, dimension of nozzles and 

rotation speed during injection. In the paper some results of the field tests for jet grouting 

columns are presented. 

 

 

1.  WSTĘP 

Jednym z podstawowych problemów podczas projektowania posadowień przy użyciu 

iniekcji strumieniowej (ang. jet grouting) jest określenie rzeczywistej średnicy kolumn oraz 

wytrzymałości na ściskanie tworzywa gruntowo cementowego. Dostępne w literaturze wzory 

analityczne w sposób przybliżony szacują średnice kolumn iniekcyjnych, jednakże wymagają 

one dużej ilości dodatkowych informacji, które nie zawsze są wiadome. Obecnie najlepszym 

sposobem określenia średnicy kolumn iniekcyjnych w danych warunkach gruntowo wodnych 

jest wykonanie kolumn testowych, a następnie ich odsłonięcie i zinwentaryzowanie. 

W artykule przedstawiono badania średnicy kolumn iniekcyjnych oraz wytrzymałości na 

ściskanie tworzywa gruntowo cementowego, przeprowadzone przez zespół badawczy 

Katedry Geotechniki i Dróg Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej (Bzówka i in., 

2014). 

Na poletku doświadczalnym, udostępnionym przez Przedsiębiorstwo PPI Chrobok S.A. 

w Bojszowach Nowych, przeprowadzono szeroki zakres badań in situ. Na poletku wykonano 
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UPLATNENIE TECHNOLÓGIÍ MINOVA PRI REKONŠTRUKCIÁCH 

MOSTNÝCH OBJEKTOV - PRAKTICKÉ APLIKÁCIE 

 

Abstract 

The article deals with practical utilization of various grouting technologies and additional 

strengthening on three bridges which were completely structural different. Old arched 

railway bridge made from stone and bricks was strengthened and sealed by using high 

pressure grouting technology with two component polyurethane resin. Shrinkage cracks on 

new monolithic highway bridge deck were repaired by non-pressure grouting technology with 

two component epoxy resin. And threaded stress bars were used for strengthening precast 

bridge beam which was damaged by oversize truck crash.    

 

 

1. ÚVOD 

Všeobecne možno konštatovať, že aktuálny stavebno-technický stav starších cestných a 

železničných mostných objektov v Slovenskej republike nie je dobrý. Vplyv poveternostných 

podmienok - najmä vody, zimná prevádzka a obrovský nárast intenzity cestnej dopravy 

v nedávnej minulosti sa negatívne podieľajú na tomto stave. Poruchy sa však vyskytujú aj na 

novobudovaných betónových konštrukciách - najčastejšie vo forme trhlín. Príčinou bývajú 

najmä vysoké požiadavky na rýchlosť výstavby a stým súvisiaci výskyt chýb spôsobených 

ľudským faktorom. To však zároveň dáva priestor progresívnym technológiám uplatniť sa pri 

ich následných rekonštrukciách. Použitím týchto technológií je možné efektívne zlepšiť 

skutkový stav poškodených konštrukcií, ale najmä zabezpečiť predĺženie ich životnosti. 

V roku 2014 boli v rámci sanácií mostných objektov využité nasledovné progresívne 

technológie Minovy Bohemia: 1. tlaková injektáž na zamedzenie prieniku vody murovanou 

klenbou železničného mostného objektu so súčasným efektom jej spevnenia pevnostnou 

polyuretánovou živicou, 2. beztlaková injektáž – napúšťanie zmrašťovacích trhlín mostovky 

novobudovaného diaľničného mosta nízkoviskóznou epoxidovou živicou, 3. dodatočné 

spevnenie krajného prefabrikovaného nosníka prepínacími kotevnými tyčami CKT, Y1050.  

mailto:marian.caban@orica.com
http://www.minova.cz/
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PŘEHLED VYBRANÝCH TECHNOLOGICKY ZAJÍMAVÝCH 

ZAKÁZEK Z UPLYNULÝCH LET 

 

Abstrakt 

Příspěvek je věnován zajímavým významnějším zakázkám realizovaných společností Minova 

Bohemia s.r.o. v minulých letech. Autor popisuje zejména utěsňování a zpevňování různých 

podzemních staveb injektážemi v kombinaci s kotvením, stabilizaci horninového prostředí   

a provádění speciálních prací ve vodohospodářských dílech. Některé zakázky nebylo možné 

vzhledem k pracovnímu prostředí a pracovním podmínkám provádět běžnými technologiemi a 

bylo proto nutné použít speciálně uzpůsobené technologie prací.  

 

Abstract 

The contribution deals with particular major projects completed by the company Minova 

Bohemia s.r.o. in last years. Author mainly explains sealing as well as reinforcing of various 

underground objects using grouting in combination with rock bolting, stabilization of rock 

mass and special works on water constructions. Some of these projects, due to specific work 

conditions, could not be provided by conventional technologies and thus was necessary to 

apply tailored working attitudes. 

 

 

ÚVOD 

V letošním roce si připomínáme dvacáté výročí založení společnosti CarboTech – 

Bohemia s.r.o., která později změnila svůj název na společnost Minova Bohemia s.r.o. 

Založením této společnosti se na český i slovenský trh dostaly další kvalitní injekční a 

kotevní materiály a technologie, které se poměrně rychle prosadily v první řadě v hornictví, 

ale postupně i v podzemním a pozemním stavitelství. Chemické injekční hmoty, zejména pak 

polyuretanové a organicko-minerální pryskyřice v kombinaci s moderními kotevními prvky se 

vedle hornictví začaly ve větší míře používat i pro zpevňování a utěsňování podzemních 

staveb. Během zmiňovaných dvaceti let byla v České i Slovenské republice různými 

společnostmi provedena celá řada významných a zajímavých prací z oboru zpevňování, 

utěsňování a kotvení stavebních konstrukcí. V tomto příspěvku chci vzpomenout a popsat 

mailto:zdenek.cigler@minovaint.com
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THE DESIGNING OF BATUTA TUNNEL SITUATED ON RAILWAY-

TRACK FRONTIER/BORDER – CURTICI – SIMERIA, COMPONENT 

PART OF RAILWAY CORRIDOR IV PAN EUROPEAN. 

 

 

1. MAIN FEATURES OF THE PROJECT AND CONSTRUCTION 

Tunnel 3  is located between km 559+ 967-560+ 570 (L = 603 m), on the local variant  of 

Curtici - Simeria railway line , Campuri Surduc – Ilteu interval, conducted under the 

rehabilitation of the line for trains with a maximum circulation speed of 160 km / h for 

passenger trains and 120 km / h for freight trains. The tunnel is located on the left border of 

the Mures River, in an area with forested slope with a gradient of the slope of approx. 26/45 °. 

In plan, the tunnel is in alignment until km 560+102,138, in a connecting curve until km 

560+310.457 and the rest of the tunnel is in 1500m radius curve. In the long  profile the 

tunnel slope is 2.99
0
/00  along the entire length and has two portals and 57 rings of 10m, one 

of 6m and one of  9m. 

 

2. GEOTECHNICAL, GEOLOGICAL AND GEOMECHANICAL CONDITIONS  

From the geomorphologic point of view, the tunnel T3 is located on the Mureş River 

corridor in the Metalifers Mountains area , which are part of the Western Carpathians and 

crosses underground a hill edge with SSE and E orientation and it is covered by reworked 

diluvia deposits, towards the two entry and exit ends, on Simeria -Curtici sense. 

The  lithologic sequence evidenced by the drillings executed  in two stages, with the depth of 

investigation of 10-20m ,highlights the following: - The presence of  diluvia deposits with 

variable thickness, which in the entrance portal zone have thicknesses of 4.60 to 6.70 m and 

in the exit portal zone they have significant thicknesses over 10.0 m; - The igneous rock 

intercepted in the entry portal zone until closed to exit portal and made of basalt and dolerite, 

respectively; - the sedimentary rock composed of quartzite sandstone. 

mailto:zdrengheadoru@yahoo.com
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RADLICKÁ RADIÁLA – INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÝ PRŮZKUM A 

PRŮZKUMNÁ ŠTOLA TUNELU RADLICE 

 

Abstrakt 

The Radlice Radial Road has unquestionable importance in the arterial system of the street 

network in the City of Prague. In the future it will connect the outer City Ring Road with the 

inner City Circle Road in the area of the South-Western Satellite Town. The area the Radlice 

Radial Road is to pass across from the west to the east forms a specific terrain and urban 

planning conditions for the alignment. These conditions attended the complex development of 

the area and they do not allow a purely at-grade design. For that reason the length of 2.68km 

of the total length of the section being designed of the about 5.50km long alignment is 

designed to run at grade and the remaining part, virtually a half, will run through cut-and-

cover and mined tunnels. The longest of them will be the 2.2km long Radlice mined tunnel, 

which will be located in the eastern part of the alignment. The realisation of exploratory 

gallery is currently (the 3rd quarter of 2014) being commenced and will require a 

professional and highly expert approach. 

 

 

KONCEPCE RADLICKÉ RADIÁLY  

Radlická radiála je součástí systému nadřazených komunikací hlavního města Prahy  

(Obr. 1). Jedná se o dopravní stavbu prioritního významu, nezbytnou součást zvolené 

dopravní koncepce radiálně - okružního systému, který je dlouhodobě, již cca 30 let, 

připravován a po etapách realizován.  

 

Obr. 1 – Přehledná situace trasy Radlické radiály s vyznačením tunelových úseků a štolou 
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STOJAKI WYSOKOPODPOROWE Z KSZTAŁTOWNIKÓW TYPU V 

HIGH LOAD PROPS MADE FROM SECTIONS TYPE V 

 

Streszczenie 

Przedstawiono konstrukcję i badania nowych rozwiązań stojaków podporowych 

projektowanych do wykonania z kształtowników korytkowych typu V29, V32 lub V36. 

Konstrukcja stojaków pozwala uzyskać podporność wstępną oraz wysoką nośność zsuwną 

potwierdzoną w badaniach stanowiskowych w laboratorium. Praktycznie zastosowanie 

stojaki mogą znaleźć na linii zawału chodników przyścianowych jako łamacze podporowe, ich 

szczególnie korzystna współpraca będzie występować przy stosowaniu obudów łukowych 

spłaszczonych typu ŁPSp i ŁPSp3R.  

 

Summary 

A construction and laboratory trials of a new solution of immediate-bearing props was 

shown, designed to be prepared from sections type V29, V32 or V36. The construction of 

props allows to receive the bearing capacity, confirmed in laboratory tests at  stand. 

Practically props can be adopted on the line of caving in entries, as bearing breaker, 

especially beneficial cooperation will be occurred with oblate arches support type  ŁPSp i 

ŁPSp3R.  

 

 

1. WSTĘP 

Typowe stojaki z prostych kształtowników V25 lub V29 jest stojakami ciernymi 

natychmiastpodporowymi, charakteryzującymi się podpornością nominalną i roboczą 

pozwalającą stosować je do obudowy górniczej. Stojaki stosowane są jako: 

- element obudowy podporowej prostej,  

- element wzmacniający obudowę łukową istniejącą lub wykonywaną,  

- element podporowy do podciągów i stropnic stalowych lub drewnianych 

wzmacniających obudowę lub podpierających bezpośrednio górotwór. 

mailto:DGiza@jennmar.eu
mailto:piotr-gluch@wp.pl
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KONSTRUKCJA OBUDOWY SPŁASZCZONEJ ŁPSP I ŁPSP3R 

DLA WYROBISK GÓRNICZYCH W WARUNKACH DUŻEJ 

GŁĘBOKOŚCI 

CONSTRUCTION OBLATE ARCHES SUPPORT ŁPSP AND ŁPSP3R FOR MINE 

OPENING IN EXTREME DEPTH 

 

 

Streszczenie 

Przedstawiono nową konstrukcję obudowy łukowej spłaszczonej, której gabaryty i korzystny 

kształt daje wiele korzyści w stosunku do typowych obudów lukowych podatnych ŁP. 

Spłaszczony kształt, korzystne rozmieszczenie złącz, długość zakładek łuków, liczba łuków 

i inne elementy powodują, że może być powszechnie stosowana. Utworzone liczne odmiany 

konstrukcyjne pozwalają na jej dobór w zróżnicowanych warunkach geologiczno – 

górniczych.  

 

Abstract 

A new construction of oblate arches support was show, which dimensions and advisable 

shape gives many benefits relative to typical yielding arches supports ŁP. The oblate shape, 

beneficial location, length of arches overlaps, number of arches and others cause that this 

solution might be usable in several mining conditions. Prepared several numbers of 

variations allows to adopt in different geological and mining conditions. 

 

1. WSTĘP 

W praktyce górnictwa węglowego stosowane są różne konstrukcje obudów wyrobisk 

korytarzowych i komorowych zabezpieczające stateczność wyrobiska. Dobór obudowy i jej 

rozwiązanie zależne jest od wielu czynników wśród których można między innymi wymienić: 

 - warunki geologiczne i hydrogeologiczne, 

 - warunki górnicze, 

 - wymagania funkcjonalne, 

 - możliwości technologiczne, 

 - trwałość konstrukcji. 
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ZPEVŇUJÍCÍ INJEKTÁŽE CIHELNÉHO ZDIVA KLENEB 

V HISTORICKÉ BUDOVĚ TESLA JIHLAVA 

Abstract 

Revitalization example of industrial building erected as factory producing cloth at beginning 

of 19th century and ceased for industrial usage at the end of 20th century. One of problems 

which needed solution during its complex rehabilitation was increasing load capacity 

of original brickwork pillars and brickwork arched ceilings to allow erection of one storey 

and thus adapt building for new function. 

1. ÚVOD 

V souvislosti s rozmachem průmyslu na počátku 19. století vznikaly na českém území 

první tovární budovy, do kterých se postupně začala soustředit tehdejší manufakturní výroba. 

Tyto, zprvu jednotlivé objekty, se postupně rozrostly na rozsáhlé tovární komplexy, často 

situované v těsném sousedství historického centra měst. Většinou již dávno neplní svoji 

původní úlohu a jejich technický stav je mnohdy natolik špatný, že představují podstatný 

problém pro majitele i okolí. V minulosti byly takové objekty bez slitování demolovány, dnes 

je k této problematice přistupováno podstatně citlivěji, protože je na ně již nahlíženo jako 

na architektonické památky. Příkladem revitalizace staré industriální stavby, provedené 

ve velkorysém měřítku, je sanace bývalého areálu TESLA v Jihlavě. 

2. HISTORIE, SOUČASNOST A BUDOUCNOST LOKALITY 

Historie areálu se začíná psát na počátku 19. století, kdy do Jihlavy přichází Johann Tost. 

Postupně skoupil několik domů v oblasti tehdejšího Špitálského předměstí a nechal vystavět 

tovární objekt na výrobu sukna. Na výstavbu získal dotaci ve výši 1.000.000 zlatých 

od Ministerstva války Rakouského císařství, které předpokládalo, že vzniklá společnost 
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UTĚSNĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY PRO PURO HOTEL V GDAŃSKU 

Abstract 

Building of current civil structures in city centres brings along problems with their foundation 

as requirements for technical equipment of these buildings forces designers to enlarge their 

underground spaces. Increasing depth of footing bottom of buildings obviously brings 

complications related to this such as presence of underground water. This fact often leads to 

necessity of applying rehabilitation technologies which help to solve problems with 

geological or hydrogeological conditions on sites.  

1. ÚVOD 

Výstavba současných stavebních konstrukcí v centrech měst s sebou přináší problémy s jejich 

zakládáním, protože požadavky na technickou vybavenost těchto staveb nutí projektanty 

k zvětšování objemů suterénních prostor. Z toho důvodu zvětšující se hloubka základové 

spáry objektů s sebou zákonitě přináší komplikace s tím spojené, např. přítomnost tlakové 

podzemní vody. To mnohdy vede k nezbytnosti aplikovat sanační technologie, které pomáhají 

řešit problémy s geologickými nebo hydrogeologickými podmínkami na stavbě. 

2. PODMÍNKY STAVBY 

Polské přístavní město Gdańsk prošlo poměrně bouřlivou historií, což je, mimo jiné, dáno 

jeho strategickou polohou. Zejména válečné události v období 20. století se nesmazatelně 

podepsaly na podobě města, kdy po roce 1945 muselo být historické jádro postaveno 

prakticky znova. Stále se však i po téměř sedmdesáti letech od konce války vyskytují rozsáhlé 

plochy, které nebyly obnoveny a kde mnohdy zůstaly ruiny vybombardovaných staveb. 

V současnosti se tyto plochy staly středem zájmu a probíhá na nich moderní výstavba, takže 

se staly velice lukrativní. Vzhledem k pohnuté historii a složitým geotechnickým 



72 

 

Ing. Petr Hybský 

Metrostav a.s., divize 5, Koželužská 2540/4, 180 00 Praha 8 

M: 724 861 439, E: petr.hybsky@metrostav.cz, www.metrostav.cz 

Ing. Michal Grossmann 

Minova Bohemia s.r.o., Lihovarská 1199/10, 716 00 Ostrava - Radvanice 

T: 596 232 801, M: 602 709 580, E: michal.grossmann@orica.com, www.minova.cz 

SANACE TUNELOVÉHO OSTĚNÍ Z ŽELEZOBETONOVÝCH 

SEGMENTŮ PŘI VÝSTAVBĚ TRASY METRA V.A 

Abstract 

Subsequent sealing of underground water infiltrations through definitive tunnel lining 

is integral part of finalization works during tunnel construction process. With respect to fact, 

that so called New Austrian tunnelling method distinguished by double layer lining with 

intermediate waterproofing layer predominated Czech underground construction sector 

in last period, also rehabilitation procedures were developed for this tunnelling method. 

Along with construction of fifth operational section of Prague metro Line A return 

of mechanized tunnelling to Czech “meads and groves” occurred for earth pressure balanced 

shields. Article deals with evaluation of experience with rehabilitation works of tunnel lining 

composed from prefabricated reinforced concrete segments. 

 Obr. č. 1 – Typický pohled na pracoviště, kde probíhaly sanační práce. Pracovní osádku zpočátku 

tvořili: 1 technik, který práce řídil a dokumentoval, 2 dělníci-specialisté, provádějící injektáže 
a 1 pomocný dělník pro obslužné činnosti. Po zavedení a nastavení všech pracovních a kontrolních 

mechanismů již nebyla nutná trvalá přítomnost technika na každém z pracovišť, jako tomu bylo 

na začátku. Práce probíhaly v nepřetržitém pracovním sledu, současně mohlo být obsazeno až šest 
pracovišť v jedné pracovní směně. 
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UTĚSŇOVÁNÍ PŘÍTOKŮ VOD DO VNITŘNÍHO PROSTORU 

PŘIVADĚČE TG-2 PŘEČERPÁVACÍ VODNÍ ELEKTRÁRNY 

 

Abstract 

The paper deals with caulking of tributaries of water penetrating through the steel 

construction of TG-2 supply main that belongs to the Dlouhé Stráně pumped-storage power 

plant. Operation of the power plant results in a loss of watertightness of grouting plugs. An 

extensive caulking of water tributaries has been carried out in 2014. It used the technology of 

creation of inlet grouting holes. Subsequently, grouting with the use of bicomponent 

polyurethane resin was implemented. 

 

 

Těsnící práce se uskutečnily s cílem zamezit pronikání vody do přivaděče TG2. Podzemní 

objekt je součástí komplexu objektu Přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně. Jedná se o 

důlní dílo umístěné v horninovém masivu pohoří Hrubého Jeseníku.  

Základní horninou je zde desenská rula, v místech situování podzemních objektů 

přečerpávací elektrárny značně tektonicky porušena. Tektonická stavba horského masivu je 

kombinací vrásové a kerné stavby. 

Hlavní tektonická linie náleží ke směrům sudetským a krušnohorským. Jsou zde významné 

linie směrů S-J a V-Z, které svírají kosý úhel z výše jmenovanými. 

Z hlediska hydrogeologie je nejpodstatnější puklinový oběh podzemní vody. 

V předkládaném referátu se detailně popisuje utěsňování proniku vod přes injekční zátky 

do vnitřního prostoru podzemního objektu - TG2.  

Předmětný objekt slouží k přivádění vody na soustrojí podzemní elektrárny. Voda proudí 

v ocelových rourách o ø 3,6 m z horní nádrže. Schéma objektu je uvedeno na obr. č. 1. 

 

 

mailto:geoinzenyring@geoinzenyring.cz
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GEOTECHNICKÉ PROBLÉMY MALÝCH VODNÝCH ELEKTRÁRNÍ 

GEOTECHNICAL PROBLEMS SMALL HYDROPOWER 

 

Abstract 

Underestimated engineering geological and geotechnical surveys are the cause of several 

errors and problems; some of them lead to accidents. Significant is also the impact on the 

surrounding environment, particularly groundwater resources. Serious problems also occur 

in stages of operation. It is often necessary to make additional remediation, especially 

drainage and expensive sealing measures. 

 

 

1. ÚVOD 

Výstavba malých vodných elektrární (MVE), ako obnoviteľných zdrojov energie, je 

v súčasnosti veľmi aktuálna. Na slovenských tokoch sa plánuje postaviť 368 takýchto 

elektrární; 250 je už zaregistrovaných. Inštalované výkony MVE sa pohybujú okolo 1 MW. 

Okrem hydrologických pomerov sú pre výstavbu MVE veľmi dôležité 

inžinierskogeologické a geotechnické podmienky. Najvyššie náklady na výstavbu vznikajú 

vtedy, keď sa v podloží vzdúvacích objektov a hrádzí zdrží vyskytujú hrubšie vrstvy 

priepustných kvartérnych náplavov tvorených piesočnatými a štrkovitými zeminami.  

Inžinierskogeologickým a geotechnickým prieskumným prácam sa vzhľadom na „malé“ 

stavby venuje obvykle málo pozornosti. Dôsledkom sú chybné projekty, ktoré niekedy vedú 

k poruchám i haváriám stavieb. Prírodné podmienky sú často veľmi komplikované; ich 

dokonalé poznanie je v štádiách prieskumných prác ťažko dosiahnuteľné.  

Východiskom pre riešenie týchto problémov je známa pozorovacia metóda (observation 

method). V priebehu výstavby, obvykle v jej začiatočných štádiách, sa overia predpoklady 

prieskumov a projektov, ich úpravy sa pružne vykonajú podľa skutočného stavu. Niekedy je 

výhodné realizovať nákladné opatrenia až  dodatočne, počas overovacej prevádzky stavby. 

Ide o reálny vplyv stavby na okolité prostredie, najmä na zmeny v prúdení podzemných vôd, 

ktoré môžu byť niekedy pre obyvateľov v okolí stavby neprijateľné. Vo výnimočných 

prípadoch sa môžu prejaviť aj stabilitné problémy.  

mailto:janom@slovanet.sk
mailto:jozef.hulla@stuba.sk
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ZAJIŠŤOVÁNÍ A SANACE SVAHŮ A SKALNÍCH STĚN 

OCHRANNÝMI OCELOVÝMI SÍTĚMI A DYNAMICKÝMI 

BARIÉRAMI 

 

Abstrakt 

Ve svém příspěvku popisuji provedení několika náročných a rozsáhlých zakázek z oboru 

zajišťování svahů a sanace skal, které byly v uplynulém roce společností Minova Bohemia 

s.r.o. realizovány v Čechách, na Slovensku a v Rumunsku. Jednalo se nejen o zajišťování skal 

či svahů ve složitých podmínkách ocelovými ochrannými sítěmi v kombinaci s kotvením a 

dalšími obvyklými technologiemi, ale také o výstavbu dynamických bariér v nepřístupném 

horském terénu.  

 

Abstract 

In my paper I describe an implementation  of several moiling and extensive contracts in the 

branch of securing slopes and remediation rocks that were carried out by Minova Bohemia 

s.r.o. in the Czech Republic, Slovakia and Romania last year. It was not just about securing 

rocks or slopes in the difficult conditions by means of steel protective nets combined with 

anchor and other conventional technologies, but also about the construction of dynamic 

barriers in an inaccessible mountain terrain.  

 

 

V uplynulém roce bylo v oblasti sanací skal realizováno velké množství staveb. Velká 

většina z nich byla prováděna pomocí standardních technologií a v obvyklých nenáročných 

oblastech. Takové realizace se dají pro většinu odborných firem nazvat každodenní rutinou. 

Divize Grouting se ovšem vydala náročnější cestou a přijala výzvy ve formě organizačně 

náročných realizací, prováděných ve složitém terénu. Tyto realizace jsou také zajímavé svým 

rozsahem a velkou mírou akčnosti nutné v případech, kdy realizační projekt vzniká v průběhu 

stavby. 
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SELECTED FACTORS AFFECTING THE EFFICIENCY 

OF CLAY IMPROVEMENT 
 

Abstract 

The possibility of using innovative binding materials in geotechnics requires the familiarity 

with the factors affecting the efficiency of soil improvement. Complexity of this subject stems 

from the fact that the ground improvement efficiency depends on soil characteristics, 

properties of additives and external factors. General term “clay” defines fine grained soil, 

however, natural material existed in subsoil usually represents a mixture of various minerals. 

Therefore, the Authors claim that in order to understand processes affecting soil modification 

and stabilization, it is preferred to base on research carrying out for materials with constant 

mineralogical composition. The paper presents some results of selected factors affecting 

properties of fine grained soil based on the analyses from the literature carried out for 

Speswhite China Clay. 

 

 

 

1. INTRODUCTION 

The possibility of using innovative binding materials in geotechnics requires the familiarity 

with the factors affecting the efficiency of soil improvement. Complexity of this subject stems 

from the fact that the ground improvement efficiency depends on soil characteristics, 

properties of additives and external factors. General term “clay” defines fine grained soil, 

however, natural material existed in subsoil usually represents a mixture of various minerals. 

Therefore, the Authors claim that in order to understand processes affecting soil modification 

and stabilization, it is preferred to base on research carrying out for materials with constant 

mineralogical composition. The paper presents some results of selected factors affecting 

properties of fine grained soil based on the analyses from the literature carried out for 

Speswhite kaolin.  
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LIKVIDACE JÁMY JINDŘICH II VE ZBÝŠOVĚ 

 

Abstrakt 

Jáma Jindřich II se nachází ve střední části rosicko-oslavanského uhelného revíru, bývalého 

DP Zbýšov a byla hlavním důlním dílem rosicko-oslavanských uhelných dolů ve Zbýšově. 

Jáma byla hloubena v letech 1964 – 1969 a sloužila jako jáma úvodní pro těžbu z velkých 

hloubek do roku 1992. Jáma je vyhloubena v délce 1453 m v kruhovém průřezu Ø 6,0 m,  

o světlém profilu S = 28,27 m
2
. Jáma je zatopena do úrovně cca 124,0 m pod ohlubní důlními 

vodami. Stvol jámy byl uzavřen v úrovni ohlubně betonovým povalem, vybaveným 

uzamykatelným poklopem. V současné době probíhá likvidace jámy budováním jámové zátky 

v hloubce 38 m pod ohlubní. Jáma Jindřich II ve Zbýšově bude v budoucnu sloužit 

k monitorování pohybu důlních vod v celém revíru bývalých rosicko-oslavanských dolů. 

 

Abstract 

Jindřich II shaft is located in the central part Rosicko-Oslavany coalfield, former DP Zbysov and 

was the main mining work Rosicko-Oslavany coal mines in Zbysov. The shaft was excavated in the 

years 1964 - 1969 and served as a pit opening for extraction from great depths up to 1992. The shaft 

was sunk in the length of 1453 m in a circular cross-section of 6.0 m, with a free profile S = 28.27 

square meters. Currently, the shaft is flooded to levels of approximately 124.0 meters below the 

surface mine water. Pit shaft was closed at the level of concrete deck, equipped with a trap door. 

This time is under way shaft liquidation from  building new concrete deck at a depth of 38 m 

below the surface. Shaft Jindřich II in Zbysov will pass in the future to monitor the movement of 

mining waters in the district of former Rosicko-Oslavany mines. 

 

 

DŮVODY LIKVIDACE HLAVNÍHO DŮLNÍHO DÍLA  

Uvedená jáma nebyla dosud likvidována ve smyslu Vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb., 

v platném znění úplným zasypáním v celé její délce nezpevněným materiálem, vzhledem 

k nevyřešení střetu zájmu s majitelem areálu předmětné jámy. V současnosti jsou již střety 

zájmu vyřešeny, ale došlo ke změně způsobu likvidace. Jáma již nebude zasypána, ale bude 

zajištěna jámovou zátkou s kontrolním potrubím pro monitorování pohybu důlních vod v 

bývalém dobývacím prostoru Zbýšov.  

Změnu způsobu likvidace jámy Jindřich II ve Zbýšově podporují zkušenosti s likvidace 

jámy Kukla v Oslavanech, kde podobně jako v jámě Jindřich II nejsou zbudovány opěrné 

mailto:kriz@diamo.cz
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ZKUŠENOSTI S POUŽÍVÁNÍM INJEKČNÍCH PRAMENCOVÝCH 

SVORNÍKŮ NA DOLE PASKOV 

 

Abstract 

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

with their use solves this comment. 

 

 

POŽADAVKY NA INJEKČNÍ PRAMENCOVÉ SVORNÍKY 

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.  

V okolí důlních děl se silněji rozrušeným horninovým masívem nebylo možno aplikovat 

vysoké kotvení. Řešením byla aplikace injekčních pramencových svorníků v kombinaci se 

zesilující chemickou injektáží. Instalace injekčních pramencových svorníků lepených ve 

vývrtu po celé své délce umožnila zpevnění horninových struktur a zamezila jejich možnému 

rozvrstvení. Tímto zásadním způsobem došlo k ovlivnění stability bezprostředního nadloží 

podzemních důlních děl a současně k přenosu sil do horninového masívu do větší vzdálenosti 

od vlastní chodby (při použití kotevních podvlaků).  

 

POUŽÍVANÉ TYPY INJEKČNÍCH PRAMENCOVÝCH SVORNÍKŮ 

Injekční pramencové svorníky se na Dole Paskov začaly používat 2,5 roku po prvním 

použití pramencových svorníků, které byly poprvé použity v dubnu 2009.  Injekční 

pramencové svorníky se používaly od října 2011 do srpna 2012. Používaly se tyto typy:   
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NUMERICAL ANALYSES OF TUNNEL BUILT BY USING 

CONVENTIONAL METHOD WITH JET GROUTING CANOPY 

 

Abstract 

The use of conventional method in tunnelling is still very popular when dealing with 

difficult ground conditions where mechanized tunnelling method cannot be used. However, 

the design of such structures is very difficult, and generally, it is based on empirical theories. 

In the paper numerical analyses of shallow tunnel built in soil with the use of conventional 

tunnelling method together with jet grouting canopy are presented. Numerical model was 

built in 3 dimensional space. For carrying out numerical analyses with the possible highest 

accuracy, great care was taken to reproduce complex geometry, construction steps and 

mechanical behaviour of various materials. Constitutive models describe crucial mechanical 

behaviour of all materials, such as: various stiffness during unloading, shear hardening, 

higher stiffness in small-strain range, time dependent stiffness and strength. 

 

 

1. INTRODUCTION 

Conventional tunnelling method applied in the urbanized areas to build shallow tunnel 

mostly requires use of special technologies to stabilize contour and tunnel face, to limit 

deformations, to create waterproof barrier and finally, to limit effects on the surrounding 

structures (e.g. [3]). One possible method to achieve this goal, especially when dealing with 

cohesionless soil is to use jet grouting technology to create protective structure [10] from 

ground level [1] or more common, from inside of tunnel [7]. In the second case protective 

structure is made from sub-horizontal, slightly diverged and partially overlapped jet grouting 

columns which form so-called canopy. 

Typical construction sequence (see Figure 1) of tunnel with jet grouting canopy consists of 

the following steps: face reinforcement mostly achieved with use of grouted fiberglass tubes 

or bars, reinforcement of tunnel contour by jet grouting canopy, full-face excavation, 

temporary lining made from steel ribs and sprayed concrete and finally, final lining made 

from heavy reinforced concrete. 
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NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ SVORNÍKOVÉ VÝZTUŽE METODOU 

KONEČNÝCH PRVKŮ 

Abstract 

Rock bolts as construction elements are often used in underground civil engineering projects. 

For numerical description of rock bolt reinforcement we used Aydan finite elements and for 

description of rock massif isoparametric bilinear finite elements. We derived coressponding 

stiffness matrices and right hand sides and developed a finite element code for the calculation 

of rock defomation and stress. The code was tested on several numerical examples. We 

computed in detail defomations and stresses in a round tunnel, first without any rockbolts and 

then with rockbolts placed in the tunnel ceiling. We compared deformations and stresses 

obtained by our calculations together and also  to approximate analytical solution. 

 

 

ÚVOD 

Svorníky se jako výztužné konstrukční prvky hojně využívají u mnoha podzemních staveb. 

Zároveň je běžné k navrhování či posuzování stavebních konstrukcí používat numerické 

modely. V minulosti již bylo za tímto účelem vytvořeno několik speciálních svorníkových 

prvků. Ten nejpoužívanější z nich představuje ve své práci [1] Ömer Aydan v roce 1988. 

Takzvaný Aydanův prvek je ve své nejjednodušší dvoudimenzionální podobě tvořen čtyřmi 

uzly. Dva z nich vytvářejí prutový sub-element a jednoduchý model ocelové výztuhy. Zbylé 

dva uzly pak reprezentují propojení této výztuhy s okolním horninovým masivem pomocí 

cementové zálivky. Tento referát se věnuje především sestavení matice tuhosti pro výše 

popsaný Aydanův prvek a jeho využití v jednoduchém rovinném numerickém modelu 

kruhového nevystrojeného výrubu v celistvém masivu vyztuženého svorníky upnutými po 

celé své délce cementovou zálivkou. 

 

MATICE TUHOSTI AYDANOVA PRVKU  

Při odvozování matice tuhosti bylo uvažováno několik zjednodušení. Těleso vytvořené 

upínací hmotou se uvažuje jako osově symetrický tlustostěnný dutý válec. Toto těleso díky 
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SILNICE I/44 ČERVENOHORSKÉ SEDLO – SKALNÍ ŘÍCENÍ 

 

Abstracts 

The paper presents the geotechnical evaluation and remediation of a rockfalls undangering 

the unstable rock slope at the road No I/44 in about 1,0 km distance to the North of the 

Červenohorské sedlo mountain ridge in the chainage from km 46,610 – km 47,110. This rock 

moil is affected by mild form rockfalls undangering the traffic on the road. Both the 

geotechnical assessment and the remediation design, as well, were realized by the 

UNIGEO a.s. specialists in April 2014. The slopes are built by rocks of the Devon age – 

mainly by gneisses and mica schists, both tectonicaly alternated.     

 

 

ÚVOD 

 V dubnu loňského roku bylo pracovníky naší organizace (UNIGEO a.s. – divize SANEKO, 

středisko geotechnických průzkumů) provedeno geotechnické posouzení a návrh sanačních 

opatření cca 500,0 m dlouhého nestabilního skalního odřezu, který se nachází u západního 

okraje silnice I/44 v rozsahu staničení 46,610 km – 47,110 km pod severním úbočím 

Červenohorského sedla. Součástí geotechnického posouzení bylo zhodnocení geologických a 

stabilitních poměrů zájmové oblasti. Na základě geotechnického posouzení zájmové oblasti 

byla zpracována projektová dokumentace sanace nestabilního ohroženého úseku silnice I/44.  

 

Obr. č. 1. Situace zájmové oblasti - přerušovanou červenou linií je vyznačen ohrožený úsek silnice I/44 
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ZAJIŠTĚNÍ LIKVIDAČNÍHO KANÁLU PORUBU 140 704 VYSOKÝM 

KOTVENÍM 

 

 

1. ÚVOD 

Zavádění nových technologii do OKD v letech 2008 - 2010 přineslo spoustu nových úkolů 

i pro technology. Jedním z nich bylo zabezpečení výklizu dosud největší mechanizované 

výztuže. Sekce DBT 2800/6000 ((BUCYRUS) s dosahem šest metrů, šířkou 175 cm (místo 

dosud běžných 150 cm) a hmotnosti téměř 40 t. Dobývací komplex dále zahrnuje dobývací 

kombajn EICKHOFF SL 500, stěnový dopravník PF6/1042 a podporubový dopravník PZF11-

PF4/1132 s drtičem DU 3P5. První nasazení tohoto dobývacího komplexu v OKD bylo na 

Dole Karviná závodě Lazy v roce 2008. 

 

2. PRVNÍ PŘEKLIZ 

Po ukončení dobývání porubu byl vyražen tzv. likvidační kanál pro výkliz sekcí 

mechanizované výztuže. Výztuž v profilu SBR o šířce 5,4 m a výšce 4,4 m, stavěna s roztečí 

0,5 m, musela být zesílena dvěma hydraulickými stojkami (jmenovitá nosnost 300 kN). 

Použití hydraulických stojek představuje několik negativ. Maximální výška vysunuté stojky je 

4,0 m. Pro potřebné upnutí musely být stojky stavěny na hráně z pražců. Hmotnost jedné 

stojky je 120 kg. Při celkové délce díla 190 m bylo instalováno 780 ks hydraulických stojek, 

tj. téměř 94 t železa. Z technologických důvodů byla vzdálenost stojek od čelby až 15 m. 

Z hlediska nebezpečí otřesů bylo pracoviště zařazeno do 3. stupně. 

Samotný, v historii dolu ojedinělý, překliz rubání byl úspěšný. V období od 12. 2. do 12. 

3., tedy za 29 provozních dnů, bylo přestěhováno vcelku, metodou tzv. přímého překlizu, 106 

sekcí největší a nejtěžší mechanizované výztuže v dějinách OKD - BUCYRUS DBT 

2800/6000. 

Z ukončeného porubu 139 704-1 do připravovaného rubání 139 706 je po trase dlouhé 

1100 metrů převážely po jednokolejné závěsné dráze ZD24 HMZ TDS dvě lokomotivy DLZ 
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SPEVŇOVANIE A UTESNENIE ZEMNÝCH TELIES A KONŠTRUKCIÍ 

PLASTOVÝMI ŠTETOVNICAMI 

 

Abstract 

New working approaches and materials means the progress in our efforts for improving of 

established and well known technologies and very often are appropriate alternative to classic 

steel products. Unfortunately their potential is not being fully used for various reasons. 

Stereotypes of designers/contractors, lack of courage or even hunger and desire to educate 

themselves in new directions. The purpose of article is to present executed projects where 

vinyl sheet piles were successfully used as a sealing diaphragm walls or as shoring structures 

with required long life of installed elements, corrosion resistance and resistance to aggressive 

surroundings or eventually esthetic aspect. Thanks to parameters they can find the use in civil 

engineering (retention reservoir – transportation constructions), ground water cut – off  

walls,  in flood prevention as additional element for reinforcing of dikes or as a base element 

for building of a new polders. 

 

 

ÚVOD 

Nové metódy a materiály sú pokrokom v našom snažení sa o zdokonaľovanie zavedených 

a známych technológií a sú často krát vhodnou alternatívou ku klasickým oceľovým, no ich 

potenciál nebýva naplno využitý. Dôvody sú rôzne od zavedených stereotypov 

projekčných/realizačných firiem po nedostatok odvahy a chuti vzdelávať sa v nových 

smeroch. Tento príspevok pojednáva o použití plastových štetovníc, čo by tesniacich 

podzemných stien a pažiacich konštrukcií, u ktorých je požadovaná dlhodobá funkčnosť 

inštalovaných prvkov, odolnosť proti korózii či agresívnemu prostrediu, prípadne estetické 

hľadisko. Vďaka svojim fyzikálne – mechanickým parametrom nachádzajú uplatnenie v 

rámci výstavby líniových stavieb pri tvorbe retenčných nádrží, v rámci protipovodňovej 

prevencie ako dodatočný prvok zvyšujúci odolnosť existujúcich hrádzí alebo ako základný 

stavebný prvok novo budovaných poldrov. 
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KONTROLA TESNOSTI INJEKTOVANÉHO PROSTREDIA 

SEALING CONTROL OF GROUTED SUBSOIL 

 

Abstract 

One aim of grouting is sealing of the subsoil. Very important part of sealing works is 

reaching the presumed decreasing of subsoil permeability. The paper showed some 

possibilities of checking the quality of sealing works in various geological conditions.   

 

 

1. ÚVOD 

Spoľahlivá prevádzka najmä podzemných stavieb a priehrad je podmienená eliminovaním 

nežiaducich účinkov prúdiacej vody na konštrukcie.  Kvalitný prieskum môže spresniť polohu 

hladiny (resp. hladín viacerých horizontov) a charakter prúdenia podzemnej vody, čo 

významne ovplyvňuje bezpečnosť výstavby, ale aj hotového diela výberom vhodnej 

technológie utesnenia. Kontrola dosiahnutia projektovaných parametrov tesnosti horninového 

prostredia patrí k veľmi dôležitým ukazovateľom spoľahlivosti stavebného diela. 

  

2. SKÚŠKY TESNOSTI SKALNÝCH HORNÍN 

Kontrola priepustnosti skalných hornín sa vykonáva predovšetkým vodnými tlakovými 

skúškami (VTS) ako súčasť prieskumu v súlade s STN EN 1997-1 a STN EN 1997-2. Tieto 

skúšky sa používajú na zistenie: 

 hydraulických vlastností skalného masívu, ktoré sú ovplyvnené hlavne diskontinuitami; 

 absorpčnej kapacity skalného masívu; 

 priepustnosti skalného masívu; 

 účinnosti injektovania; 

 geomechanického správania, napr. hydraulického štiepenia, hydraulického rozširovania 

puklín. 

Základným dôvodom vykonávania vodných tlakových skúšok je posúdenie potreby 

injektovania skalného masívu v podloží priehrad, tunelovom staviteľstve alebo iných 
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OBSERVAČNÍ METODA V PRAXI - SANACE PŘÍPORTÁLOVÉHO 

SVAHU 

 

Abstract 

The article describes practically using of Observational method. This is demonstrated on 

retaining wall on site no. 0805 between Lovosice and Řehlovice on the highway D8. The wall 

is situated close to the southern portal of tunnel Prackovice and the measurement documented 

creeping of the top layer of the slope supported by this wall. In the article are described 

gradual actions to solve this geotechnical issue. 

 

 

1. ÚVOD 

Norma ČSN EN 1997-1 Eurokód 7 Navrhování geotechnických konstrukcí - část 1: 

Obecné zásady se od roku 2010 stala v České republice jedinou platnou normou pro 

navrhování geotechnických konstrukcí. Důležitou roli při návrhu ale stále hraje zkušenost, 

která je bohužel nepřenosná a lze ji získat pouze dlouholetou praxí. 

Pro návrh je samozřejmě důležitý geotechnický průzkum, který by měl poskytnout 

projektantovi dostatečné údaje o okolním horninovém prostředí. Tyto podklady umožňují 

technicky správný, ekonomicky přijatelný a časově i technologicky proveditelný návrh 

geotechnické konstrukce za výrazné redukce geotechnických rizik, spojených s návrhem i 

jeho realizací. 

Při návrhu geotechnických konstrukcí vzniká obecně riziko, které závisí na složitosti 

geologických podmínek, náročnosti konstrukce a možných následcích jejího selhání. Proto 

jsou zavedeny geotechnické kategorie třídy 1 až 3 ve smyslu ČSN EN 1990 Zásady 

navrhování konstrukcí, čl. B.3.1. - tab. B.1. 
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VÝBER VHODNEJ INJEKČNEJ ZMESI A PREVENTÍVNA SANÁCIA 

KOMPENZAČNOU INJEKTÁŽOU 

SELECTION OF SUITABLE GROUTING MIXTURE AND PREVENTIVE USING 

OF COMPENSATION GROUTING 

 

Abstract 

Excavation in urban areas next to the existing structures, increasing the load of structures, 

creation the new basement spaces, or maintenance of damaged structures are very often 

connected by application of grouting technologies. It is very important selection of suitable 

grouting technology. The paper showed as well some examples using compensation grouting. 

 

1. ÚVOD 

Injektovanie patrí k najstarším technológiám aplikovaným pri preventívnom spevnení 

podložia. Umožňuje hĺbiť stavebné jamy v tesnej blízkosti budov, zväčšiť zaťaženie 

nadstavbou, vytvárať nové suterénne priestory, alebo opraviť porušené objekty. Kvalita prác 

je podmienená výberom vhodnej technológie a injekčnej zmesi.  

 

2. SPÔSOBY INJEKTOVANIA A KLASIFIKÁCIE 

Základné rozčlenenie injektovania podľa EN 12715 schválenej v roku 2000 je znázornené 

na obr. 1.  

 

      injektovanie 

 

 

       bez pretvorenia zeminy                                                s pretvorením zeminy 

 

 

            penetrácia                           vyplnenie objemu    

 

 

impregnácia    injektovanie trhlín    vyplnenie objemu   hydraulické potrhanie   zhutňovanie 

 

Obr. 1 Klasifikácia injektovania (podľa EN 12715) 
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EXPERIMENTÁLNÍ STANOVENÍ PEVNOSTI TMELEM UKOTVENÉ 

OCELOVÉ PROFILOVANÉ TYČE SVORNÍKU NA FYZIKÁLNÍM 

MODELU 

 

Abstract 

Dependency between the pull-out force and the displacement of the bolt head features a load 

bearing capacity of the rock bolt. This dependence is determined by a pull out test commonly 

conducted in situ ground conditions. The measured bolt head displacement combines a few 

constituent deformations that go simultaneously in bolt rod material, anchor system and 

yielding rock around the bolt. The article displays the results of series of laboratory tests that 

have been conducted on physical models of grouted bolt. The aim of the tests was to clarify 

the mechanisms and response of particular parts of grouted bolt as bolt rod, grout ring round 

bolt rod and rock when loading the bolt by tensile force on bolt head. 

 

 

1. ÚVOD 

Deformační charakteristika činnosti svorníku je závislostí mezi tahovou silou a posunem 

hlavy svorníku. Tato závislost je standardně stanovována zkouškou In situ. Průběh 

deformační charakteristiky závisí na typu - způsobu ukotvení svorníků, na jeho parametrech a 

také na pevnostních a přetvárných parametrech horninového prostředí, ve kterém je svorník 

instalován. Maximální únosnost svorníku je dána pevností konstrukčního rozhraní svorník - 

horninové prostředí a obecně závisí na tom členu rozhraní, který se poruší první. 

Záznam In situ zkoušky poskytuje deformační charakteristiku činnosti svorníků vždy 

v konkrétních (jedinečných) geotechnických podmínkách. Pokud je svorník zatěžován, až do 

dosažení stavu ztráty stability, výsledkem zkoušky jsou hodnoty maximální, eventuálně 

reziduální únosnosti svorníku a identifikace příčiny ztráty stability, kterými mohou být: ztráta 

pevnosti ukotvení; přetržení tyče; porušení hlavy konstrukce. 

Pevnost ukotvení svorníku v horninovém prostředí determinují dva ustavující subjekty. 

Prvním volitelným a známým a je typ ukotvení, druhým objektivním, proměnlivým a 

nedostatečně poznamým je horninové prostředí.  
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SROVNÁNÍ TUNELOVACÍCH METOD NRTM A ADECO-RS S 

PŘIHLÉDNUTÍM K VYUŽITÍ V PRAXI 

 

 

Abstract 

New Austrian Tunnelling Method (NATM) has been used almost exlusively in the Czech 

Republic in the last three decades. This method has many supporters, whose resistance to new 

methods and approaches prevents the integration of other methods to the tunnelling industry 

in the Czech Republic. One of the methods thus neglected is the Italian method called 

ADECO-RS, which has reached significant use also outside Italy. It is a method of controlled 

deformation, which uses mainly the horizontal anchoring of the tunnel face to reinforce the 

area in front of the face.  

 

 

1. ÚVOD        

V posledních třech dekádách je v České republice používána téměř výhradně Nová 

Rakouská Tunelovací Metoda (NRTM), která má celou řadu zastánců, jejichž odpor k novým 

metodám a přístupům brání začlenění dalších metod do českého tunelového stavitelství. 

Jednou z takto opomíjených metod je italská metoda ADECO-RS, která dosáhla značného 

uplatnění i mimo Itálii. Jedná se o metodu řízené deformace, jež využívá především 

horizontálního kotvení tunelové čelby k vyztužování prostoru před čelbou. Tato technologie 

je významná především v málo pevných a měkkých horninách, kde je nutno razit rychle a 

plynule s co nejmenším narušením původního stavu napjatosti horninového masivu v okolí 

výrubu. Dá se předpokládat, že použití NRTM je v některých případech neekonomické a 

technologicky neadekvátně náročné a v takových případech by bylo vhodné volit jinou 

metodu. Touto metodou může být právě výše zmiňovaná metoda ADECO-RS. 
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SANACE ČÁSTÍ PRIMÁRNÍHO KOLEKTORU MĚSTA BRNA 

 

Abstract 

Brno is known for its systems of underground passages. Utility tunnels belong to them. Just as 

it is necessary to repair and maintain the pipes and the cables inside of the utility tunnels, it is 

necessary to repair and maintain the structural condition of these tunnels as well. Individual 

parts of construction degrade under external influences. For maintaining the function, utility 

tunnels are being constantly monitored, their structural condition is marked down and 

reevaluated and, if required, a rehabilitation is made. 

 

 

1. ÚVOD 

Pod povrchem města Brna se nachází mimo tunelů, sklepů, štol, historických i moderních 

podzemních prostor také technické prostory, k nimž patří síť kolektorů. Kolektor, jako 

podzemní liniová stavba sloužící k ukládání kabelových nebo trubních inženýrských sítí, je 

nedílnou součástí fungování moderního města. Podle významu a dimenzí jsou kolektory 

rozděleny na primární a sekundární.  

Primární (transportní, hlubinné) kolektory přivádějí média od zdrojů (rozvodny, vodárny, 

teplárny, telefonní ústředny). Sekundární kolektory (distribuční) přivádějí média přímo 

k odběratelům. Výstavba primárních kolektorů v Brně byla zahájena v roce 1973. V roce 

1993 započala výstavba sekundárních kolektorů.  

Tento příspěvek pojednává o sanaci v primárních kolektorech. 

 

2. GEOLOGICKÉ A HYDROGEOLOGICKÉ ÚDAJE 

Většina trasy kolektoru je vedena ve vrstvě neogenních jílů, převážně pevné konzistence. 

Nadloží jílů tvoří zvodnělé nesoudržné sedimenty – písky a štěrky v různé zrnitosti a 

ulehlosti. V původních povrchových vrstvách jsou zastoupeny písčité, jílovité a prachovité 

hlíny. Část kolektorů je ražena ve skalních horninách. Povrch území je převážně tvořen 

antropogenními vrstvami proměnlivé mocnosti. 
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REKONSTRUKCE GALERIE ŘÍKOVSKÉHO TUNELU II 

 

Abstrakt 

Autoři ve svém příspěvku seznamují se stavbou "Rekonstrukce galerie Říkovského tunelu II". 

Stavba řeší kompletní rekonstrukci objektu ochranné galerie u výjezdového portálu 

Říkovského tunelu II. na železniční trati Stará Paka - Liberec. Trať vede v těchto místech 

úzkým, hlubokým, skalnatým údolím Jizery. Účelem stavby je prodloužení životnosti ŽB 

konstrukce galerie zřízením nové vodotěsné izolace, odvodněním a provedením sanace ŽB 

konstrukce. Součástí stavby je také odstranění deformovaných částí kamenné rovnaniny na 

svazích nad galerií a její nahrazení kotvenou gabionovou zdí. 

 

Abstract 

Authors in their contribution acquaint with the project "Reconstruction of the gallery 

Říkovský Tunnel II". The construction solves the complete reconstruction of the protecting 

gallery at the exit portal of the Říkovský tunnel II. on the railway line  Stará Paka – Liberec. 

In these places the track leads through a narrow, deep and rocky valley of Jizera river. The 

purpose of the construction is to extend the lifetime of the reinforced concrete structure of the 

gallery by setting up the new waterproof insulation, by draining and completing sanitation of 

the reinforced concrete structure. Further, a part of the construction is also removing of the 

deformed parts of the stone packing on slopes above the gallery and its replacement by an 

anchored gabion wall. 
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VYUŽITIE KOTEVNÝCH A ZAISŤOVACÍCH PRVKOV 

V PODMIENKACH TUNELA OVČIARSKO 

USING OF ANCHORING AND REINFORCING MATERIALS UNDER 

THE CONDITIONS OF TUNNEL OVČIARSKO 

 

Abstract 

The article deals with using of anchoring and reinforcing materials under the conditions 

of excavated slovakian tunnel Ovčiarsko, situated on D1 motorway at section Hričovské 

Podhradie – Lietavská Lúčka. Additionaly, the tunnel construction process, geological 

conditions – the impact of rock environment onto the progress of excavation works, 

and the methods of geotechnical monitoring are described. 

 

 

1.  ÚVOD 

Slovenská diaľnica D1, ktorá po svojom dokončení spojí hlavné mesto Slovenska, 

Bratislavu s hraničným priechodom Záhor na ukrajinskej hranici, je súčasťou vetvy 

Paneurópskeho koridoru A5 – „Koridor V“ trasy Benátky – Ľvov. Samotná trasa diaľnice D1 

je vo výstavbe od roku 1972 a celková dĺžka po dokončení bude predstavovať 515,621 

kilometra. 

Geomorfologické pomery územia, cez ktoré prechádza spomínaná diaľnica 

sú komplikované z hľadiska výskytu prírodných bariér vo forme kopcovitého terénu hlavne 

medzi úsekom Žilina a Prešov. Celkovo sa na tomto úseku plánuje výstavba až 11 tunelov. 

Tunel Ovčiarsko, ktorý je súčasťou diaľničného úseku D1 Hričovské Podhradie – Lietavská 

Lúčka sa nachádza v katastrálnom území Dolný Hričov, Ovčiarsko, okrese Žilina, v Žilinskom 

samosprávnom kraji (obr.č.1). Investorom výstavby je Národná diaľničná spoločnosť, a.s., 

zhotoviteľom je „Združenie Ovčiarsko“ a podzhotoviteľom, realizátorom samotnej výstavby 

tunela Ovčiarsko je spoločnosť Uranpres, spol. s.r.o. 
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HISTÓRIA  POUŽÍVANIA  SVORNÍKOVEJ  VÝSTUŽE  V  HBP a.s. 

 

Abstrakt  

S rozvojom banskej činnosti je úzko späté aj vedenie banských diel, ktoré sa neustálym 

zhoršovaním bansko-geologických podmienok stáva náročnejšie aj v HBP a.s. Prievidza. 

Počas vedenia banských diel hlavne pri prechode cez tektonické poruchy, miesta s redukciou 

hrúbky uholného sloja, pri prechode starými banskými dielami a podobne, dochádza v našich 

podmienkach k vypadávaniu horninového masívu. Narastaním tohto rizika sa zhoršuje aj 

bezpečnosť a ochrana zdravia na pracoviskách a v neposlednom rade klesá kvalita a stabilita 

banského prostredia. Z tohto dôvodu je potrebné vykonávať opatrenia na zabránenie 

neželaného stavu.  

Na riešenie takto vzniknutých problémov v našej spoločnosti sa dostáva čoraz viac do 

popredia aplikácia chemických hmôt v kombinácii s rôznymi kotviacimi prvkami.  

Predmetom prezentácie budú jednotlivé riešenia vzniknutých situácií. 

 

Abstrakt  

     The drifting of mining roads is closely related with the development of mining activities. 

The drifting is getting more difficult in HBP a.s. Prievidza company mainly due to mining-

geological conditions deterioration. During the mine road drifting , mostly when passing 

through tectonic failures, old mining works, places with coal seam thinning etc., the risk of 

fall off from rock massif occurs. Security and health protection at workplace is getting worse 

due to the risk occurrence and in addition, the quality and stability of mining works are 

declining. Therefore, is needed to take measures against undesirable status quo.  

Application of chemical substances in combination with different anchors is getting more 

and more to the forefront in our company.  

Subject of the presentation will be individual solutions for incurred situations.  

 

 

1. ÚVOD 

Technológia razenia dlhých banských diel a šibíkov sa skladá z hlavných a  pomocných   

pracovných operácií a z činností s razením súvisiacich. Prvá z hlavných pracovných operácií 
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