
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 
FAKULTA STAVEBNÍ 

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

 
 

Sborník příspěvků 21. mezinárodního semináře 
The proceedings of the 21st International Seminary 

 
 
 

ZPEVŇOVÁNÍ, TĚSNĚNÍ A KOTVENÍ 
HORNINOVÉHO MASIVU A STAVEBNÍCH 

KONSTRUKCÍ 2016 
 

konaného pod záštitou 
prof. Ing. Radima Čajky, CSc. - děkana Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava 

České tunelářské asociace (CZTA) 
Českého báňského úřadu 

 
 
 

REINFORCEMENT, SEALING AND ANCHORING OF ROCK 
MASSIF AND BUILDING STRUCTURES 2016 

 
This Seminary is placed under the patronage of 

prof. Ing. Radim Čajka, CSc. Dean of Civil Engineering Faculty,  
VSB – Technical University of Ostrava 
Czech Tunnelling Association (CZTA) 

Czech State Inspectorate of Mines 
 
 

18. - 19. 2. 2016 
 

                                                   
 
 
 
 
 

Ostrava 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odborní garanti semináře :  doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. 

Ing. Petr Kučera 
prof. Ing. Josef Aldorf, Dr.Sc. 

                                                            
 
 
Seminář je pořádán:  - v rámci celoživotního vzdělávání autorizovaných inženýrů  

ČKAIT - 2 body 
 
 
 Katedra geotechniky a podzemního stavitelství VŠB-TU Ostrava 2016 
     Všechna práva vyhrazena 
 
 
Za obsah příspěvků ručí jejich autoři. 
Recenze příspěvků provedli pracovníci katedry geotechniky a podzemního stavitelství. 
 
 
ISBN  978-80-248-3890-8 



OBSAH 
 

str. 
 
Ing. Zdeněk Cigler – Minova Bohemia s.r.o.,divize Grouting , Ostrava – Radvanice 
Ing. Jiří Svoboda, Ph.D. – České vysoké učení technické, Fakulta stavební, Praha  
Ing. Miroslav Vlk – Metrostav a.s., divize 5, Praha   
PROBLEMATIKA VÝSTAVBY A UTĚSŇOVÁNÍ FUNKČNÍHO FYZIKÁLNÍHO MODELU 
TĚSNÍCÍ A TLAKOVÉ ZÁTKY REALIZOVANÉ V RÁMCI EXPERIMENTU EPSP 
MEZINÁRODNÍHO PROJEKTU DOPAS                1 
 
Ing. Lukáš Ďuriš, PhD. – VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební 
doc. Ing. Richard Šňupárek, CSc.- Ústav geoniky AV ČR v.v.i. 
ZAJIŠTĚNÍ STABILITY HNĚDOUHELNÝCH PILÍŘŮ KOTVENÍM            8 
 
Ing. et Ing. Pavel Dvořák – Minova Bohemia s.r.o.,  
Ing. Robert Vochta, Ing. Jiří Korbel - OKD, a.s., Důlní Závod 2 
Ing. Jiří Golasowski - OKD, a.s. 
PŘECHOD PŘESMYKOVÉHO PÁSMA DOBÝVACÍ METODOU CHODBA – PILÍŘ         15 
 
Ing. Karel Franczyk, Ph.D. 
Ing. Igor Fryč – Porr a.s. 
PROCHÁZENÍ ANTROPOGENNÍ ANOMÁLIE PŘI RAŽBĚ ŠTOLY V OSTRAVĚ 
MICHÁLKOVICÍCH ZA POMOCÍ OCHRANNÉHO DEŠTNÍKU Z INJEKTÁŽNÍCH TYČÍ A 
KROKOVÉ POLYURETANOVÉ  INJEKTÁŽE           20 
 
Damian Giza – Jennmar International, Kraków 
Piotr Gluch – Politechnika Śląska, Gliwice 
BADANIA STOJAKÓW PODPOROWYCH TYPOWYCH I WZMOCNIONYCH Z 
KSZTAŁTOWNIKÓW V29 I V32             27 
 
Ing. Michal Grossmann – Minova Bohemia s.r.o. 
REKONSTRUKCE MOSTU V KM 38,816 TRATI LOVOSICE - ČESKÁ LÍPA - PŘEDEPNUTÍ 
MOSTNÍCH PILÍŘŮ P3 A P4              39 
 
Ing. Tomáš Kučera, Ing. Jiří Šulc – BBC – ŠOUN s.r.o. 
VYUŽITÍ DIAMANTOVÉ TECHNOLOGIE V POZEMNÍM STAVITELSTVÍ JÁDROVÉ  
VRTÁNÍ A DIAMANTOVÉ PILY             47 
 
prof. Ing. Jozef Hulla, DrSc., prof. Ing. Emília Bednárová, PhD.  – STU Bratislava 
VÝVOJ ÚČINNOSTI TESNIACICH PRVKOV V KVARTÉRI A NEOVULKANITOCH      52 
 
Ing. Milan Chodacki – Minova Bohemia s.r.o. 
REKONSTRUKCE RIGELSKÉHO TUNELU TRATI LIBEREC – ČERNOUSY       58 
 
Anna JUZWA, PhD., CEng. – PPI CHROBOK S.A. 
Joanna BZÓWKA, DSc., PhD., CEng., Associate Prof. – The Silesian University of Technology  
NUMERICAL ANALYSES OF INTERACTION BETWEEN GROUP OF JET GROUTING 
COLUMNS AND SUBSOIL              62 
 
Ing. Petr Kříž – DIAMO, státní podnik odštěpný závod GEAM, Dolní Rožínka  
VYUŽITÍ KOTVENÍ PŘI LIKVIDACI JÁMY JINDŘICH II VE ZBÝŠOVĚ        67 
 
Ing. Jaroslav Lacina – AMBERG Engineering Brno, a.s. 
TRAŤ TURNOV – LIBEREC, REKONSTRUKCE SEDLEJOVICKÉHO TUNELU       69 



Ing. Libor Mazal, Ing. Zdeněk Sembol – OKD a.s.,  
Ing. et Ing. Pavel Dvořák – Minova Bohemia s.r.o. 
ZAJIŠŤOVÁNÍ VYRAŽENÝCH DŮLNÍCH DĚL PŘI ZHORŠENÝCH GEOLOGICKÝCH 
PODMÍNKÁCH               73 
 
Ing. Ondřej Minich – PROMINECON CZ a.s. 
REALIZACE SANAČNÍCH A REKONSTRUKČNÍCH PRACÍ NA PROJEKTU “TUNEL 
HARRACHOV NA TRATI LIBEREC - HARRACHOV ST. HRANICE”      77 
 
Tomasz Najder, Ph.D. CIV Eng. – Najder Engineering AB, Sweden 
ROCK GROUTING USING PUR IN EXTREME GEOLOGICAL CONDITIONS ON ICELAND – 
ROAD TUNNEL VAÐLAHEIÐAGÖNG           83 
 
doc. Ing. Matouš Hilar, Ph.D. – 3G Consulting Engineers s.r.o. & Czech Technical University  
in Prague 
Ing. Nhu The Tuan – Department of Geotechnics, Czech Technical University in Prague 
EVALUATION OF EPB SHIELD EXCAVATION IMPACT ON DEFORMATIONS OF 
SURROUNDING GROUND            89 
 
Mgr. Inž. Marian Polus – Novum Servis Sp. Z o.o. 
SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO DLA POTRZEB GÓRNICTWA I BUDOWNICTWA    94 
 
Ing. Peter Puzder , doc.Ing. Jozef Mitro Ph.D., Ing. Ján Pasternák – INGSTAV GV s.r.o. 
ZAKLADANIE NEMOCNICE NOVEJ GENERÁCIE V MICHALOVCIACH     96 
 
MSc, CEng. Przemysław Rokitowski, PhD, CEng. Marcin Grygierek – Department  
of Geotechnics and Roads, Faculty of Civil Engineering, Silesian University of Technology 
DELUGE INFLUENCE ON ROAD PAVEMENTS – INTRODUCTORY EXPERIENCES   99 
 
Ing. Roman Rusz – GEOFINAL s.r.o. 
František Kolek – THK-Čechpol s.r.o. 
VRTNÁ MECHANIZACE ANDRIBOT PRO ZPEVŇOVÁNÍ, TĚSNĚNÍ A KOTVENÍ  
DŮLNÍHO MASÍVU            104 
 
MSc, CEng. Wojciech Sorociak, PhD, CEng. Marcin Grygierek – Department of Geotechnics  
and Roads, Faculty of Civil Engineering, Silesian University of Technology; Gliwice  
EVALUATION OF UNBOUND AGGREGETE LAYERS ON THE BASIS OF RESULTS  
FROM STATIC PLATES AND LIGHT WEIGHT DEFLECTOMETERS EXAMINATIONS   108 
 
Ing.Stanislav Starzyczny – FOSIL PARTNER a.s.,  
doc. Ing. Richard Šňupárek, CSc. - Ústav geoniky AV ČR v.v.i. 
ZJIŠŤOVÁNÍ ÚNOSNOSTI SVORNÍKŮ NA LOŽISKU HNĚDÉHO UHLÍ  V SEVEROČESKÉ 
UHELNÉ PÁNVI            113 
 
Ing. Lukáš Svrčina – Minova Bohemia s.r.o.,  
Ing. Marcel Kolesár – ORICA Slovakia s.r.o.,   
REKONSTRUKCE SILNICE  I/72 ZBOJSKÁ, SEDLO - TISOVEC, ČERTOVA DOLINA   125 
 
Ing. Petr  Škorpík – OKD,a.s.,  
Ing. Petr Čada, Ph.D. – Minova Bohemia s.r.o., 
VÝVOJ  APLIKACE  SYSTÉMU  LDIT  V PODMÍNKÁCH OKD, a.s., DŮLNÍHO  
ZÁVODU  1,  LOKALITY  KARVINÁ -  ČSA         130 
 
 
 



Ing. Jozef Valko, Ing. Igor Jurík, Ing. Ladislav Grega, PhD. –- Uranpres, spol. s r.o.,   
VYBRANÉ ASPEKTY RAŽBY TUNELA OVČIARSKO A TUNELA VIŠŇOVÉ    134 
 
doc. Ing. Karel Vojtasík, CSc., Ing. Jan Hurta, Ing. Marek Mohyla – VŠB-TU Ostrava 
PŘÍSPĚVEK K VLIVU PEVNOSTNÍCH PARAMETTRŮ HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ  
NA ÚNOSNOST TMELENÝCH TYČOVÝCH SVORNÍKŮ       140 
 
Ing. Alice Wetterová – AMBERG Engineering Brno, a.s., 
TRAŤ LIBEREC – HARRACHOV, REKONSTRUKCE HARRACHOVSKÉHO TUNELU   145 
 
Wojciech Węzik – Orica, Ground Support Technology; Minova Ekochem S.A., Poland 
TEKFLEX DS-W. THIN SPRAY-ON LINER IN WATER SEALING IN TUNNELS    150 
 
Ing. Johann Dobrezberger, Ing. Pavel Brůžek 
KONCERN SWIETELSKY SE PŘEDSTAVUJE V OBORU SPECIÁLNÍHO ZAKLÁDÁNÍ   156 
 



1 
 

Ing. Zdeněk Cigler  
Minova Bohemia s.r.o.,divize Grouting , Ostrava – Radvanice 
T: +420 595 223 030, E: zdenek.cigler@orica.com  
Ing. Jiří Svoboda, Ph.D.   
České vysoké učení technické, Fakulta stavební, Praha  
T: +420 224 355 504, E: svobodaj@fsv.cvut.cz 
Ing. Miroslav Vlk  
Metrostav a.s., divize 5, Praha   
T: +420 725 351 484, E: Miroslav.Vlk@metrostav.cz  
 
 

PROBLEMATIKA VÝSTAVBY A UTĚSŇOVÁNÍ FUNKČNÍHO 
FYZIKÁLNÍHO MODELU TĚSNÍCÍ A TLAKOVÉ ZÁTKY 

REALIZOVANÉ V RÁMCI EXPERIMENTU EPSP MEZINÁRODNÍHO 
PROJEKTU DOPAS 

 
 
Anotace 
Autoři se ve svém příspěvku věnují problematice výstavby a utěsňování funkčního fyzikálního 
modelu těsnící a tlakové zátky realizované v Regionálním podzemním výzkumném centru URC 
Josef v rámci experimentu č.2  EPSP (Experimental Pressure and Sealing Plug) 
mezinárodního projektu  DOPAS -  „Technická proveditelnost a dlouhodobost plnění funkce 
komponent úložiště – plnorozsahová demonstrace tlakových a těsnících zátek „ pro 
zadavatele ČVUT Praha, Fakulta stavební  a SÚRAO – Správa úložišť radioaktivních  
odpadů. 
 
Annotation 
Authors of this article deals with problematic of construction and sealing of functional 
physical model for sealing and pressure plug executed in Regional Underground Research 
Centre URC Josef in scope of experiment Nr. 2 EPSP (Experimental Pressure and Sealing 
Plug) of international project DOPAS - "Technical feasibility and longterm fullfilment of 
repository components - full scale demonstration of pressure and sealing plugs" for 
beneficiary CVUT Prague, Faculty of Civil Engineering and SURAO - Radioactive Waste 
Repository Authority.  
 
 
ÚVOD 

Bezpečné ukládání vyhořelého jaderného paliva a ostatních radioaktivních odpadů je 
v současné době velmi důležitým technickým, ale i celospolečenským problémem. Postupem 
času se stále zvětšuje množství vyhořelého paliva z jaderných elektráren a dalších 
radioaktivních odpadů. Je proto nezbytně nutné zajistit bezpečné dlouhodobé řešení, za které 
se v současné době považuje ukládání odpadů v hlubinných úložištích. 

První hlubinná úložiště se nyní ve světě začínají stavět a je velice nutné prokázat jejich 
bezpečnost a dlouhodobou životnost pomocí technických experimentů, simulováním 
provozních podmínek a prováděním bezpečnostních analýz. 

Podporou pro tyto činnosti jsou rozsáhlé výzkumné a demonstrační aktivity, mezi které 
patří i mezinárodní projekt DOPAS. Projekt DOPAS je zaměřen na důležitou součást 
hlubinného úložiště, a to na problematiku těsnících a tlakových zátek. Jedná se o zátky 

mailto:zdenek.cigler@minovaint.com
mailto:svobodaj@fsv.cvut.cz
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ZAJIŠTĚNÍ STABILITY HNĚDOUHELNÝCH PILÍŘŮ KOTVENÍM 
 
 
Annotation 
The paper deals with the issue of stability and stabilization of coal pillars by using rockbolt 
support. Application of the method room pillar can become very beneficial to the place where 
it can be somehow limited extraction using longwall face. This method is respectful of the 
overburden and excavated areas stay stable. The problem with this method is currently 
designing pillars so as to sufficiently handle pass the load.  
 
 
ÚVOD 

Dobývání uhlí pod závěrnými svahy povrchových hnědouhelných dolů se stává poměrně 
významných tématem zejména pro oblasti, kde se těžba uhlí pomalu končí. První zkušenosti 
s metodou chodbicování jsou u nás z dolu ČSM, kde se tato metoda testovala pro těžbu 
v ochranných pásmech. Tato metoda vychází z metody chodba pilíř, kdy principem metody je 
vytváření systému chodeb, které na se razí kolmo na sebe a tím vznikají mezi chodbami pilíře, 
které zajišťují stabilitu. Nejedná se tedy o těžbu na zával, ale chodby by měly zůstat po 
vyražení stabilní. To přináší sebou celou řadu problémů, které se musí vyřešit. Jedná se 
zejména o velikost chodeb, což je částečně ovlivněno dobývacími mechanizmy (frézami) a 
dále stabilita pilířů. Ta je dána jak pevností uhlí, nadložních hornin, ale také jeho rozměry. 
Výhodou této metody je v kontinuálním vyuhlování se zajištěním stability vydobytého 
prostoru. Metoda se dá modifikovat do mnoha podob a to právě systémy chodbic. Ty se 
mohou provádět kolmo na sebe v pravidelném rastru (viz. obr. č. 1) , nebo se může jednat 
pouze o paralelní chodby, kdy ochranný pilíř tvoří uhelný celík mezi chodbami. 

 
Obrázek č. 1. – postup dobývání metodou chodba pilíř  

(zdroj: http://www.slideshare.net/hzharraz/lecture-1-9998430) 
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PŘECHOD PŘESMYKOVÉHO PÁSMA DOBÝVACÍ METODOU 
CHODBA – PILÍŘ 

 
 
Anotace 

Zkušební provoz nové dobývací metody chodba – pilíř je v OKD, a.s., Důlní závod 2 
realizován v ochranném pilíři jam lokality Sever při exploataci 30. sloje. Právě skutečnost, že 
dobývání probíhá v podstatě v nedostatečně prozkoumané oblasti ochranného pilíře, přináší 
při ražení chodeb nejedno překvapení. Při prováděném geologickém průzkumu ražbou 
důlních děl často zjištěné informace nepotvrzují předpokládané průběhy a charaktery 
geologických anomálií. Přechod přesmykového pásma širokého několik desítek metrů stala 
výzvou pro všechny zainteresované v projektu chodba – pilíř.  
 
Annotation 

The testing operation of new mining method room and pillar in the OKD mining plant 2 
has been carried out in a protective shaft pillar in Northern locality by exploitation of the 
seam No 30. The extraction takes place substantially in poorly explored regions of protective 
shaft pillar, bringing thus many surprises. During prospecting geological survey the expected 
data and character of geological anomalies are not often confirmed. The thrust fault  zone 
several tens of meters wide has become a challenge for all involved in the project room and 
pillar. 
 
 

1. ÚVOD 
Dobývací metoda chodba – pilíř spočívá ve vedení systému paralelních dobývacích 

chodeb a rozrážek uvnitř dobývky o šířce 5,2 m a výšce 3,5m, což je zpravidla v plné 
mocnosti sloje. Mezi jednotlivými chodbami jsou ponechávány stabilní, nevyuhlované uhelné 
pilíře, sloužící jako podpora nadloží, což je pro tuto metodu charakteristické, neboť tímto 
systémem exploatace nejsou zavalovány vydobyté prostory. Tím je také zajištěna stabilita 
chodeb a rozrážek, jež jsou proti vypadávání horniny zabezpečeny výhradně samostatnou 
svorníkovou výztuží.  

Exploatace uhelných zásob novou, dosud neodzkoušenou dobývací metodou chodba – 
pilíř byla zahájena v květnu roku 2014 a těžba od zahájení zkušebního provozu této nové 
dobývací metody dosáhla výše 81,5 kt, což prezentuje 2 780 m důlních děl, jež byly touto 
metodou realizovány. Společně se základnou, která byla připravena již v předstihu ražbou o 
délce cca 450m klasickým razícím kombajnem, samozřejmě ale při využití samostatné 
svorníkové výztuže, máme celkem více než 3,2 kilometrů chodeb, jež v souladu 
s plánovaným designem vytvořilo ke konci ledna 2016 již 30 podpůrných pilířů, tak 
charakteristických pro tuto dobývací metodu.  

mailto:robert.vochta@okd.cz
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PROCHÁZENÍ ANTROPOGENNÍ ANOMÁLIE PŘI RAŽBĚ ŠTOLY V 

OSTRAVĚ MICHÁLKOVICÍCH ZA POMOCÍ OCHRANNÉHO 
DEŠTNÍKU Z INJEKTÁŽNÍCH TYČÍ A KROKOVÉ 

POLYURETANOVÉ  INJEKTÁŽE 
 
 
Anotace 
V rámci dostavby gravitační kanalizace v Ostravě Michálkovicích bylo třeba vyrazit bezmála 
300 m dlouhou štolu, do které se posléze bude zatahovat sklolaminátové kanalizační potrubí o 
DN 1000 mm. Ražba štoly se neočekávaně dostala do vlivu několika anomálií antropogenního 
původu. Jednalo se o výskyt zcela nezpevněné haldoviny, která vznikla  historickým zavážením 
terénních nerovností důlním materiálem. Takto se navíc v nadloží raženého díla objevily i 
zbytky uhlí, které byly v haldovině přítomny. Tato anomálie znamenala velkou výzvu pro 
zhotovitele štoly - firmu Porr i pro všechny účastníky stavebního procesu. Pro ověření polohy 
anomálií byly využity geofyzikální metody. Vlastní překonání poruchy bylo realizováno za 
pomocí ochranného deštníku ze zavrtávaných tyčí a polyuretanové injektáže. Článek hodnotí 
úspěšnost využitých opatření a zabývá se i otázkou alternativních postupů.  
 
 
1. VYSVĚTLENÍ CELKOVÉHO PROJEKTU A ZDŮVODNĚNÍ ŠTOLY  

Předmětem projektu je vybudování jednotné kanalizace pro odvádění splaškových 
odpadních vod z ulice Šmilovského, ul. Sládečkovy, ul. Petřvaldské. Odpadní vody jsou 
v současné době odváděny do septiků nebo akumulovány do žumpy.  Cílem výstavby je 
postupně zajistit systematické odkanalizování zastavěného území z uvedených ulic a vytvořit 
tak předpoklad pro důslednou likvidaci odpadních vod z okolní zástavby. Čištění odpadních 
vod je navrženo na ČOV v Ostravě Michálkovicích, která má dostatečnou kapacitu i čistící 
efekt pro likvidace odpadních vod z dané oblasti. 
 
Základní údaje o stavbě 
Název stavby:                   „Odkanalizování ul. Šmilovského, Sládečkova, Petřvaldská – oblast 

Slezská Ostrava, Michálkovice“ 
Místo stavby: městský obvod Michálkovice    
Objednatel: Statutární město Ostrava  

 ul. Prokešovo náměstí č. 8 
 729 30 Ostrava   
Projektant stavby: HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. 

ul. 28. října 1142/168 
 709 00 Ostrava - Mariánské Hory 

Přímý zhotovitel: KR Ostrava a.s. 
Zhotovitel štoly:             Porr a.s., odštěpný závod Vodohospodářské stavby  
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BADANIA STOJAKÓW PODPOROWYCH TYPOWYCH I 
WZMOCNIONYCH Z KSZTAŁTOWNIKÓW V29 I V32 

RESEARCH OF TYPICAL SUPPORT PROPS AND REINFORCEMENT 
MADE FROM SECTIONS  V29 I V32 

 
 
Streszczenie 
Przedstawiono konstrukcję i badania stojaków podporowych wzmocnionych wykonanych z 
kształtowników korytkowych typu V32. Badania nośności zsuwnej wykazały, że typowe stojaki 
podporowe SV29 lub SV32 uzyskują średnią nośność zsuwną w przedziale od 200 kN do 350 
kN w zależności od liczy strzemion na złączu. Dla stojaków podporowych wzmocnionych z 
dwoma spodnikami z kształtownika V32 uzyskano nośność zsuwną (roboczą) średnią o 
wielkości ok. 850 kN z wzrastającą charakterystyką pracy. W badaniach stwierdzono, że 
nośność stojaków wzmocnionych zależna jest od liczby strzemion, momentu dokręcenia 
nakrętek strzemion, parametrów klina między spodnikami. 
 
Annotation 
There were presented construction and research of support props reinforcement made from 
sections type V32. Research of  load-bearing capacity shows that typical support friction 
props SV29 and SV32 are receiving average load-bearing capacity in range from 200kN to 
350kN depending of number of clamps at connection  . For friction support props 
reinforcement with two  lower props members made from V32 a load-bearing capacity 
(operation) of 850kN was received with increasing value. There was ascertained  Turing 
research that capacity of props depends of number of clamps, torque of twisting clamps nuts 
and parameters of wedge between lower props members. 
 
 
1. WSTĘP 

Typowe stojaki z prostych kształtowników V25 lub V29 jest stojakami ciernymi 
natychmiastpodporowymi, charakteryzującymi się podpornością zsuwną (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. 
 
 

Stojaki mogą zatem być stosowane w wyrobiskach chodnikowych, i komorowych jako 
obudowa samodzielna lub jako element wzmacniający obudowę ostateczną innego typu 
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REKONSTRUKCE MOSTU V KM 38,816  
TRATI LOVOSICE - ČESKÁ LÍPA - 

PŘEDEPNUTÍ MOSTNÍCH PILÍŘŮ P3 A P4 
 
 

Annotation 
Complete reconstruction of railway line Lovosice – Česká Lípa was finished to increase 
train’s transit speed in mentioned section during 2015. Reconstruction of nine bridge 
structures, modification of railway station platforms and reconstruction of railway 
superstructure were executed within the project scope. The most extensive and technically 
most demanding works were conjoined with bridge overcoming river Labe on section 
Lovosice – Žalhostice. All steel supporting structures were replaced and complete 
rehabilitation of all substructure parts represented by sandstone pillars and abutments was 
done during these works. With respect to increase of load on substructure additional 
reinforcement of its parts was designed. Installation of high-strength anchoring bars type 
CKT grouted with anchoring organic-mineral resin which were subsequently pre-stressed 
was designed for pillars P3 and P4 which stand in river Labe bed. Special characteristic of 
executing these works was partly length and way of executing boreholes for installation of 
anchoring bars and partly conditions for grouting of anchor root zone. The main reason for 
chosen procedure was large degree of degradation of masonry mortar especially under the 
water level in river what caused complete flooding of reinforcing elements root section with 
water from river.  
 

Obr. č. 1 – Původní podoba ocelového příhradového mostu v km 38,816 trati Lovosice – Česká Lípa, 
jehož konstrukce byla vyrobena v montovnách akciové společnosti „První Českomoravská továrna na 
stroje v Praze“ (pozdějším ČKD) v roce 1898. V pozadí vrch Radobýl, výrazná dominanta okolí Lovosic 
a Litoměřic, oblíbené místo básníka Karla Hynka Máchy. Most jej však v tvorbě nemohl inspirovat, 
protože v jeho době ještě nebyl vybudován, k tomu došlo až 62 let po jeho smrti. (Zdroj: Minova Bohemia) 

http://www.minova.cz/
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VYUŽITÍ DIAMANTOVÉ TECHNOLOGIE V POZEMNÍM 
STAVITELSTVÍ 

JÁDROVÉ VRTÁNÍ A DIAMANTOVÉ PILY 
 
 

Annotation 
Due to many years of experience in the industry we have learned there are many ways of 
using diamond technology in various stages of building. Completed projects show us 
variability, advantages as well as limits of this technology. Wire and wall saws as an 
instrument for splitting constructions and cutting openings. Core drilling of common openings 
with wide diameter scale as well as new modularity of “endless“ drill as an instrument for 
deep drilling. 
 
 
DIAMANTOVÁ TECHNOLOGIE 

Hluboko do minulého století sahá vývoj diamantové techniky pro účely moderního 
stavitelství. A právě vývoji moderního stavitelství typického svými nároky na efektivitu, 
časově a prostorově úzkoprofilovými stavbami, častými rekonstrukcemi historických, 
občanských, průmyslových a energetických staveb nebo stavbami novými s náročnými 
technickými prvky, vděčíme za rozvoj diamantových strojů a nástrojů do dnešní podoby. 
Diamantová techniká má ve stavebnictví své místo v opracování kompaktních konstrukčních 
materiálu jako je kámen, zdivo, beton.  

Spektrum využití: 
 jádrové vrtání 

 prostupování stavebními konstrukcemi 
 zhotovení hlubinných otvorů jako součásti ztužování konstrukcí 
 kotvení ocelových konstrukcí a vlepování výztuže 

 řezání stěnovými a lanovými pilami 
 zhotovování otvorů rozmanitých tvarů a velikostí 
 dělení konstrukcí na manipulovatelné bloky v rámci rekonstrukcí a demolic 

 spárové řezání pozjízdnými řezačkami 
 diamantové brusky a ruční kotoučové pily 
Výrobci dokázali svým vývojem udělat z diamantové techniky nástroj s kompaktními 

rozměry, nízkými hmotnostmi a vysokou účinností. Pro sestavení a obsluhu vysoce 
variabilních lanových a stěnových pil v běžném provozu postačí dvoučlenná posádka.           
U jádrového vrtání jsou při standardních aplikacích celkové nároky na manipulaci ještě nižší.  
Dokážeme tak na minimálním prostoru získat účinný stroj s absencí dynamických rázů, který 
při dnešní variabilitě a modularitě nachází uplatnění především na úzkoprofilových částech 
staveb, kde statika objektu nebo prostor neumožňují využití konvenčních stavebních strojů.  

mailto:kucera@bbcsoun.cz
mailto:sulc@bbcsoun.cz
http://www.bbcsoun.cz/
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VÝVOJ ÚČINNOSTI TESNIACICH PRVKOV 
V KVARTÉRI A NEOVULKANITOCH 

THE DEVELOPMENT EFFECTIVENESS OF SEALING ELEMENTS IN 
QUATERNARY SOILS AND NEOVOLCANITES 

 
 
Annotation 
In the first part of the paper attention is paid to an extremely large construction pits in 
quaternary gravelly soils for the main water structures Gabčíkovo. The pits were sealed by 
vertical walls of selfhartenden suspensions and horizontal grouted bottom. In the second part 
grouting curtain of the Turček dam is analysed, which was created in neovolcanic rocks. In 
both cases, the development effectiveness of the sealing elements was positive. In the first two 
years permeability naturaly reduced and later staid constant. No processes of filtration 
instability have been shown. 
 
 
ÚVOD  

O vytváraní tesniacich prvkov s dočasnými alebo dlhodobými účinnosťami v rôznych 
podmienkach existuje množstvo informácií, ktoré boli prezentované aj na ostravských 
seminároch. Menej informácií je k dispozícii o časovom vývoji ich účinnosti. 

V prvej časti príspevku je venovaná pozornosť  extrémne veľkým stavebným jamám 
v kvartérnych štrkovitých zeminách pre hlavné objekty vodného diela Gabčíkovo. Jamy boli 
tesnené zvislými podzemnými stenami a horizontálne injektovanými dnami. Veľmi podrobne 
boli sledované vývoje čerpaných množstiev vody a vývoje priepustnosti tesniacich prvkov 
v prvých dvoch rokoch od otvárania jám. V ďalších rokoch pred prevádzkou vodného diela sa 
pri otvorených jamách sledované parametre menili len nepatrne. 

V druhej časti príspevku sa jedná o tesnení podložia priehrady Turček, ktoré bolo 
vytvárané injektovaním v neovulkanických horninách. Pri kontrolných skúškach neboli 
v značnom rozsahu splnené kritériá tesnosti z vodných tlakových skúšok, preto vznikli značné 
obavy z napúšťania nádrže. Pri opatrnom stupňovitom zvyšovaní hladín v nádrži sa 
permanentne sledovali a analyzovali priesakové pomery najmä v prvých desiatich rokoch 
prevádzky. Vďaka vynikajúcemu drenážnemu systému boli získané údaje veľmi presvedčivé. 
Vodné dielo je v spoľahlivej prevádzke už takmer dvadsať rokov. 
 
 
TESNENÉ STAVEBNÉ JAMY  

Nepochybne najnáročnejšie stavebné jamy na území Slovenskej republiky boli vytvárané 
pre výstavbu hlavných objektov vodného diela Gabčíkovo. Veľmi priepustné štrkovité 
zeminy tam siahajú do hĺbky 300 až 400 m, pod nimi sú prakticky nepriepustné neogénne 
ílovité zeminy. Úroveň hladiny podzemnej vody bola a je ovplyvňovaná prietokmi v blízkom 
koryte Dunaja, pri povodniach dosahuje až úroveň povrchu územia. Pri veľkých hĺbkach jám 

mailto:jozef.hulla@stuba.sk
mailto:emilia.bednarova@stuba.sk
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REKONSTRUKCE RIGELSKÉHO TUNELU TRATI LIBEREC – 
ČERNOUSY 

 
 

Anotace 
Po mnoha úspěšných rekonstrukcích železničních tunelů v předchozích letech se společnost 
Minova Bohemia s.r.o. rozhodla rozšířit nabídku svých služeb a úspěšně provedla 
rekonstrukci Rigelského tunelu včetně přilehlého traťového úseku Liberec – Černousy. 
Příspěvek popisuje získané zkušenosti i zvládnutí nových technologií. 
 
Annotation 
With the view to lots of successful railway tunnel´s reconstruction the company Minova 
Bohemia Ltd. decided to expand its range of services and successfully carried out the 
Riegelsky tunnel reconstruction including an adjacent track section Liberec – Černousy.   
A contribution describes both the gained experience and mastering of new technologies. 
 
 

 

mailto:milan.chodacki@orica.com
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NUMERICAL ANALYSES OF INTERACTION 

BETWEEN GROUP OF JET GROUTING COLUMNS AND SUBSOIL 
 

 
Annotation 
The paper presents the results of numerical analyses of interaction between group of jet 
grouting columns and subsoil. The jet grouting method is one of the most popular technique 
for strengthening weak subsoil. The performance of jet grouting columns consists of a high-
pressure injection of a cement grout stream into the subsoil, which cuts and disintegrates the 
soil massif, after that mixes with the soil particles and finally after cement binding forms 
cement-soil solid structure. Jet grouting columns allow for transferring substantial loads 
through the strengthened subsoil and reduce the structure's settlement [4]. The presented 
results of numerical analyses are based on experimental research which was described in [2]. 
In real condition columns always strength the subsoil interacting within the group [5], so 
authors carried out the comparative studies for single jet grouting column and groups of 
columns. The final goal for the research is an estimation of an influence of interaction 
between columns working in a group. 
 
 
1. RESEARCH CHARACTERISTICS 

The wide spectrum of experimental tests and numerical analyses were carried out in order 
to explain and estimate the real conditions of the interaction between jet grouting columns and 
subsoil. On the site the trial load tests - in the real scale - of a single column and group of 
three jet grouting columns were carried out [2]. All works were conducted by PPI Chrobok 
S.A.  the leading Geoengineering Company in Poland. 

The main idea of the research is preparation of computational models, built on the base of 
the in situ load test carried out for single column and group of jet grouting columns, which 
can be useful for engineering practice. Due to different material’s parameters and a large 
number of variables factors, it was necessary to apply sophisticated numerical methods to 
describe the interaction between columns and subsoil. 

The numerical analyses were carried out with the use of the finite element method (FEM) 
and Z_Soil.PC computational program. For all numerical simulations the elasticperfectly 
plastic material model with CoulombMohr boundary condition and nonassociated flow rule 
was used.  The three-dimensional numerical model was built to solve the problem. The 
rectangular block was cut from the half-space of soil massif. It contained cylindrical elements, 
that reflected jet grouting columns. The boundary conditions were as follows: 

- on the side surfaces: support hinged-sliding, allowing vertical displacement, 
- on the basis: prop shafts – without possibility of movements in all directions. 

The applied finite elements were 8-nodes cuboid elements, each node assumed 3 degrees 
of freedom - displacement in the x, y and z directions. 
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VYUŽITÍ KOTVENÍ PŘI LIKVIDACI JÁMY JINDŘICH II VE 
ZBÝŠOVĚ 

 
 
Anotace 

Příspěvek se věnuje způsobu likvidace jámy Jindřich II ve Zbýšově, která se nachází ve 
střední části rosicko-oslavanského uhelného revíru a byla svojí hloubkou 1452 m nejhlubším 
hlavním důlním dílem rosicko-oslavanských uhelných dolů ve Zbýšově.  

Rozhodnutí o způsobu likvidace jámy se v průběhu let (od roku 1991) měnily s ohledem na 
zkušenosti s likvidacemi hlubokých jam zatopených vodou. Konečná varianta likvidace jámy 
Jindřich II z roku 2013 řeší využití kotvících prvků pro stabilizaci jámové zátky v hloubce 39 
m pod ohlubní, a dále zajištění únosnosti ohlubňového povalu na povrchu soustavou 
mikropilot vetknutých do podložních hornin v okolí jámy. 

Jáma Jindřich II tak zůstane i po likvidaci monitorovacím místem v centrální části 
zatopeného dobývacího prostoru a bude sloužit ke sledování pohybu důlních vod, aby bylo 
možné přecházet nekontrolovatelnému výtoku důlních vod z Dědičné štoly v Oslavanech.   
 
Annotation 

The contribution is dedicatid to the manner of disposal of the shaft Jindřich II in Zbýšov, 
which is located in the central part of the rosicko-oslavany coal mining district and was its 
depth of 1452 m the deepest the main mining work rosicko-oslavany coal mines in Zbýšov. 
The decision on the method of disposal pit with over the years (since 1991) changed with 
regard to the experience with the liquidation deep mine shats flooded with water. The final 
variant of the liquidation of the pit of Jindřich II of the year 2013 addresses the use of 
anchoring elements for stabilisation of the shaft plug at a depth of 39 m below the surface, 
and to further ensure the carrying capacity of the deck on the surface of the steel-pipe piles to 
the slides of the rocks in the surroudings of the pit. Shaft Jindřich II remain so even after the 
disposal of a monitoring point in the central part of the flooded mines and will serve to 
monitor the movement of mine water, in order to pass unchecked effluent of mine water from 
the  adit for drainning in Oslavanech. 
 
 

ZVOLENÝ ZPŮSOB LIKVIDACE JÁMY JINDŘICH II 
Pro konečné řešení zajištění stability horninového prostředí v rozsahu bezpečnostního 

pásma jámy Jindřich II ve Zbýšově a vlastního stvolu betonové jámy bylo zvoleno takové 
řešení, které vyhovuje podmínkám stanoveným státní báňskou správou a současně umožňuje 
následnou kontrolu stavu nezatopené části jámy a pohybu hladiny důlní vody v bývalém 
dobývacím prostoru Zbýšov. Realizace likvidačních prací zahrnovala čtyři základní etapy. 

Vybudování železobetonové jámové zátky v jámovém stvolu v hloubce 38,0 m pod 
povrchem a vybetonování jámy pod ohlubeň s instalací kontrolního a odplyňovacího potrubí 
předcházelo zajištění stability jámového stvolu. Stabilita prstence betonové výztuže v úrovni 
mezi jámovou zátkou a patkou cihelné výztuže, byla v délce cca 5 m zajištěna soustavou 
radiálně umístěných samozávrtných injektážních kotev R32N (popř. TITAN 30/16) dl. 3,0 m, 
instalovaných ve čtyřech etážích, v počtu 12 kotev na jednu etáž, šachovnicově vystřídané. 

mailto:kriz@diamo.cz
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TRAŤ TURNOV – LIBEREC, REKONSTRUKCE SEDLEJOVICKÉHO 

TUNELU 
 

Annotation 
This contribution deals with the reconstruction of “Sejdlejovický tunnel” from the point of 
view of a designer and an authorised supervisor. The tunnel reconstruction was based on the 
replacement of the supports in three of six tunnel blocks. In the remaining tunnel blocks a 
rehabilitation of the original masonry was made – local re-grouting of masonry joints, 
sealing of the masonry, grouting. Both portals were anchored and reconstructed. Complete 
securing and rehabilitation of portal rock walls was also a part of the reconstruction. This 
construction site is interesting mostly by the number of technical solutions used on different 
parts of the tunnel during reconstruction and by usage of non-traditional procedures and 
materials. 
 

1. ÚVOD 

Sedlejovický tunel byl vybudován v letech 1857 – 1859 jako součást železniční trati 
Pardubice – Liberec. Listem povolení Františka Josefa I. ze dne 15. června 1856 byla vydána 
koncese pro podnikatele Liebiega, Lannu a bratry Kleinovy na výstavbu a provoz železnice z 
Pardubic do Liberce. Trať stavěla a zprovozňovala po etapách společnost Jihoseveroněmecká 
spojovací dráha (SNDVB), do provozu byl traťový úsek Turnov – Liberec dán 01. 05. 1859. 
V roce 1909 byla SNDVB zestátněna a trať přešla do vlastnictví Císařsko-královských 
státních drah (kk StB), po vzniku Československé republiky pak k nástupnickým ČSD. Po 
zabrání Sudet německou Třetí říší byla trať na několika místech přerušena státní hranicí. 
Tento stav trval až do konce 2. světové války. 

Tunel se nachází v levostranném oblouku. Skládá se z 6 pasů včetně obou portálů. Jeho 
délka je 77 m. Jeho rekonstrukce proběhla v rámci stavebních prací na 34,6 km dlouhém 
úseku trati, směřujících ke zlepšení stavu železniční infrastruktury a zkrácení jízdní doby 
v úseku. 
 
 
2. STAVEBNĚ – TECHNICKÉ ŘEŠENÍ TUNELU 

Tunel byl ražen ve vrstevnaté opuce. Tunelová trouba je vyzděna z několika druhů zdiva, 
které bylo prováděno postupně. V pasech s kamenným ostěním je klenba vyzděna 
z řádkového zdiva pískovcového. Opěry jsou zčásti z hrubého řádkového zdiva 
z pískovcových kvádrů a žulových kopáků. Část opěr je vyzděna ze zdiva kyklopského až 
hrubého řádkového z opuky, pravděpodobně z rubaniny z ražby tunelu. Podle archivních 
podkladů je tloušťka kamenného ostění cca 50 cm. Dodatečně dozděné pasy TP2 a 3 z roku 
1897 jsou ze zdiva cihelného z tzv. cihel zvonivek (klinkry). Klenáky jsou z pískovcových 
kvádrů. 

Konstrukce portálů je původní. Vjezdový – turnovský portál má věnec z pískovcových 
kvádrů. Čelní portálová stěna je ze zdiva řádkového, pískovcového. Stěna je ukončena 
stupňovitě a opatřena krycími deskami.  
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ZAJIŠŤOVÁNÍ VYRAŽENÝCH DŮLNÍCH DĚL PŘI ZHORŠENÝCH 
GEOLOGICKÝCH PODMÍNKÁCH 

 
 
Anotace 
Příspěvek se zabývá zajištěním již vyražených důlních děl při zhoršených geologických 
podmínkách.  
Zajištění spočívalo ve zpevnění rozrušené klenby vyraženého důlního díla. Způsob a 
provádění zpevnění je podrobněji uveden v příspěvku. 
 
Annotation 
The contribution deals with reinforcing of mined workings in poor geological conditions. 
Reinforcing consisted in strengthening of ruptured vault of an excavated minework. The 
method and implementation of consolidation is detailed in the contribution. 
 
 
ÚVOD 

Při ražbě překopu 10 001, realizovaném dle projektu G-0213 jako investiční ražba došlo 
v průběhu ražby k tlakovým projevům a deformacím výztuže. Tuto situaci bylo nutno řešit. 

 
 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE    
 

PROFIL DÍLA   TH34 / SPN19   
ÚKLON DÍLA   -1°´ až - 4°, ve sledovaném úseku pak -1° 
HUSTOTA BUDOVÁNÍ  0,5 m 
DÉLKA DÍLA   1 692 m  
ZAJIŠŤOVANÝ ÚSEK  od st. 1 465 m do st. 1 645 m  

 
Překop 10 001 je veden v 10. kře Důlního závodu 1, lokality ČSA v stratigraficky ve 

svrchních sušských vrstvách Karvinského souvrství. V místě zajišťovaného úseku prochází 
ražba slojí 24 vrchní a střední lávky, 23. slojí a 21. a 22. slojí, tyto sloje jsou rovněž 
v bezprostředním nadloží raženého překopu (viz obr. č. 2). Průvodními horninami jsou 
zejména vrstvy pískovců a prachovců různého stupně zrnitosti.  

 
 
 
 

mailto:libor.mazal@okd.cz
mailto:zdenek.sembol@okd.cz
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REALIZACE SANAČNÍCH A REKONSTRUKČNÍCH PRACÍ NA 
PROJEKTU “TUNEL HARRACHOV NA TRATI LIBEREC - 

HARRACHOV ST. HRANICE” 
 
 

V rámci investiční akce Stavební správy železniční dopravní cesty byla k 1. dubnu 2015 
zahájena výluka na trati mezi železničními stanicemi Kořenov a Harrachov. Výluka trvala do 
11. listopadu 2015 a v rámci ní došlo zhotovitelem stavby k rekonstrukci pěti stavebních 
objektů, které tvoří technicko-provozní celek zcela mimořádné úseku této železniční trati. 
 
Předmětem rekonstrukce jsou tyto objekty: 

- SO 101 Harrachovský tunel 
- SO 102 Most v km 36,628 
- SO 201.1 Železniční svršek 
- SO 201.2 Železniční spodek 
- SO 301 Přeložka kabelu SŽDC 

 
HISTORIE TUNELU 

Výjimečné postavení mezi ostatními, si Harrachovský tunel zaslouží zejména z důvodu 
jeho technických parametrů, které jsou v rámci stávajících tunelů, i těch budovaných v rámci 
někdejších rakouskouherských drah zcela unikátní. Trať mezi Tanvaldem a Harrachovem byla 
postavena v letech 1899 - 1902 jako důležité spojení průmyslové oblasti Liberecka a 
Jablonecka se západní oblastí Slezska, jejímž významným střediskem bylo město Hirschberg 
(Jelenia Góra). Z památkově chráněného kořenovského 
nádraží (701 m. n. m.) pokračuje železnice táhlým 
obloukem ve tvaru podkovy skrze skalní zářez a přes 
most nad řekou Jizerou, kterým přechází z Jizerských 
hor do Krkonoš. Právě toto místo, tedy tok řeky Jizery 
tvořil státní hranici mezi Rakousko-Uherskem a 
Pruskem, později Československým státem a 
Německem. Po rozhodnutí o propojení těchto dvou 
oblastí, byly zvoleny dva technicky odlišné způsoby, 
jak se vypořádat s mimořádnými výškovými poměry 
tohoto regionu. Pruská strana realizovala převýšení 
pomocí soustavy ramp, zatímco Rakousko-Uhersko se 
přiklonilo k výjimečnému 4.43 km dlouhému Abtovu 
systému dvoupásové ozubnice v ose koleje na 
sedmikilometrovém úseku Tanvald - Kořenov 
překonávající výškový rozdíl 235 metrů stoupáním až 
58 ‰, které je největší v České republice. 

Mimořádný oproti ostatním tunelům v okolí, je 
zejména vejčitý tvar tunelové trouby, protože v době 
jeho vzniku, byla trať z Pruska až do hraniční stanice Kořenov elektrifikována v pruské, 
střídavé jedno fázové soustavě 15 kV 2/3 Hz. Ačkoliv v roce 1945 bylo elektrické vedení 
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ROCK GROUTING USING PUR IN EXTREME GEOLOGICAL 
CONDITIONS ON ICELAND – ROAD TUNNEL VAÐLAHEIÐAGÖNG 

 
 
1. GENERAL INFORMATION ABOUT THE PROJECT 
Vaðlaheiðargöng is a tunnel under construction in Iceland located in Northeastern Region 
along Route 1, just east of Akureyri – second biggest town on Iceland. It will have a length of 
7.400 m and replaces a 21 km section of Route 1 including the Víkurskard Pass.  The tunnel 
has been preliminary planned to open in 2016 but will be delayed. 
 

 
Fig. 1 Tunnel location 

 
Very often during winter period the Víkurskard Pass must be closed for days due to heavy 

snow fall, stormy and foggy conditions, and extremely slippery road. Tunnel is of D&B type 
single pipe and designed for two single lanes. During excavation tunnel is secured by 
temporary shotcrete layer (wet method), partially strengthened with reinforcing netting and 
regularly bolting. Finally during finishing works sealing membranes will be installed against 
groundwater leakages, covered with second layer of permanent shotcrete. 
 
 
 

mailto:tomasz.najder@hotmail.com
https://en.wikipedia.org/wiki/Northeastern_Region_(Iceland)
https://en.wikipedia.org/wiki/Akureyri
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EVALUATION OF EPB SHIELD EXCAVATION IMPACT ON 
DEFORMATIONS OF SURROUNDING GROUND 

 
 
Annotation 
The tunnel design practice requires a proper evaluation of ground surface settlements. The 
factors influencing the ground surface settlements are associated with the geological 
conditions, the tunnel profile and depth, the construction method, tunnel face support, etc. 
The paper is focused on the settlement prediction. Analytical solutions and numerical 
modelling can be used for this purpose. 
Verification of available methods is done using monitoring results of the Prague metro VA 
excavation. Running tunnels of this construction were excavated using two EPB shields. 
Available analytical methods (e.g. proposed by O‘Reilly and New or Peck & Schmidt) and 
numerical modelling (FEM using software PLAXIS) were used to evaluate settlement of the 
cross-section km 14.7. Results of calculations were compared to the results of monitoring. 
 
 
1. ANALYTICAL METHOD 

Currently, due to the limited space in the urban transport systems, the development is 
mainly due to the construction of underground structures. There is a need for sophisticated 
underground works, such as the construction of tunnels, underground parking and other 
facilities, which often have to be built under the existing urban structures in some cases, of 
historical value. 

There are problems related to the impacts of the construction and operation of tunnels in 
urban environments. These problems manifest themselves in the form of ground surface 
settlement. Excessive settlement can cause damage to surface and underground facilities. The 
state of the old buildings can be affected even by only small settlements. The estimation of the 
ground surface settlement in urban areas is one of the problems to be solved in the design of 
tunnels. 

The methods for assessing soil settlements in the construction of tunnels can be classified 
into three groups: empirical, numerical and analytical. These methods are widely used in 
practice to evaluate the ground deformation which arises in the construction of tunnels. 
Choosing the appropriate method depends on the particular circumstances and complexity of 
the problem. 
 
1.1  Research by Peck and Schmidt (1969, 1974) 

Schmidt-Peck integrating observed data from 20 tunnel projects found that surface 
subsidence curves approximately follow a one path curve. The equation used by Peck and 
Schmidt to specify the settlement profile is: 

 

S = Smaxexp
−x2

2i2  
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SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO DLA POTRZEB GÓRNICTWA  
I BUDOWNICTWA 

FIBREGLASS MESH FOR MINING AND CONSTRUCTION 
 
 

Jako Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowo-Wdrożeniowe wprowadziliśmy siatkę 
bazaltową z włókna bazaltowego dla potrzeb górnictwa jako siatkę naprawczą zastępującą 
zardzewiałą siatkę stalową. Przykłady zastosowania siatki znajdują się na poniższych 
zdjęciach. 

 

    
 
Podczas wdrażania tej siatki wzrosło nasze zainteresowanie prętami bazaltowymi i 

szklanymi, które były wykorzystywane jako jej łączenie i usztywnienie w momencie kiedy 
nie były stosowane inne metody przez kopalnie. Po przeprowadzonych badaniach prętów z 
włókna bazaltowego i szklanego otrzymaliśmy certyfikaty od organu certyfikującego wyroby 
- VVUU a.s. mieszczącego się w Ostrava - Radvanice. 

 

    
 
W 2015 r. szukałem sposobu na uzyskanie siatki z włókna szklanego dla potrzeb 

górnictwa, która znalazłaby zastosowanie zamiast stosowanej obecnie siatki stalowej. Dzięki 
temu byłoby możliwe wyeliminowanie rdzewienia oraz obniżenie wagi siatki o około 80%, a 
takie rozwiązania są dla wielu osób wprost niewiarygodne. 

Poniżej podajemy wycinek porównania prętów stalowych i kompozytowych 
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ZAKLADANIE NEMOCNICE NOVEJ GENERÁCIE 
V MICHALOVCIACH 

 
 

Firma INGSTAV GV s.r.o. zakladala v Michalovciach nemocnicu novej generácie, kde 
objekt sa nachádza v priestoroch starej nemocnice. V niektorých miestach zakladania sa 
nachádzali zbytky základov, podzemných objektov a teplovod. Pôvodný projekt bol 
postavený iba čisto na baranených ihlanových pilótach, keďže pre prekážky, ktoré sa objavili 
a do projektu sa doplnili začlenili mikropilóty. Takže tento objekt je založený na dvoch 
druhoch zakladania stavieb. Najprv sa zakladanie uskutočnilo na pomocou ihlanových pilót v 
celkovom počte 251 kusov a to do dĺžok L = 4,5 - 6m 

 

.  
 
Ihlanové pilóty sú druhom hĺbkového zakladania pomocou prefabrikovanej baranenej 

ihlanovej pilóty, ktorá je baranená dieselovým alebo hydraulickým baranidlom do podložia. 
Ihlanový tvar pilóty vyvoláva v podloží okrem efektu hutnenia podložia aj prenášanie 

zaťaženia od konštrukcií stavby vo zvislom a vodorovnom smere. Únosnosť ihlanových pilót 
v porovnaní s ostatnými druhmi hĺbkového zakladania je niekoľkonásobné  účinnejšia čo 
umožňuje technicky a ekonomicky efektívne riešenia. 

Súčasťou efektu zakladania na ihlanových pilótach je skrátenie doby realizácie zakladania, 
možnosť zakladať za podmienok kde nie je vhodný . Oproti plošnému zakladaniu je sú 
ihlanové pilóty efektívnejšie, keďže projektanti podľa plošné základy navrhujú podľa 
medzných stavov, výpočtová únosnosť základovej pôdy sa posudzuje podľa tabuľkovej 
hodnoty, čím sa zakladanie stáva mnohokrát nehospodárne použitím mohutným rozmerom 
základov. V tomto prípade odpadajú prace na debnení a zemných prácach. 

Pri navrhovaní zakladania ihlanovými pilótami sa vychádza z geologického prieskumu, 
ktorý presne definuje vlastnosti podložia, zo zaťažkávacích skúšok realizovaných v 
podobných podmienkach , čím sa optimalizuje dimenzovanie základov.  

Nespornou výhodou ihlanových pilót je istota v kvalite prvkov, ktoré sa do podložia 
barania. Vyrábajú sa istým spôsobom v chránených výrobniach. Kontrola ich kvality je 
sústavná.  
Hydraulické baranidlá sú ovládané počítačom, ktorý po zabaranení vyhodnotí únosnosť 
každej zabaranenej pilóty, tým je zabezpečené operatívne riešenie únosnosti počas baranenia.  
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DELUGE INFLUENCE ON ROAD PAVEMENTS  
– INTRODUCTORY EXPERIENCES 

 
 

Annotation 
Water and moisture inside the construction of road pavements are the problems for road 
engineers all around the world. This problem is mentioned in many Polish, European or the 
USA papers and studies, but still it needs to be developed. From the road engineers point  
of view, very important for solving above problem are the studies on the influence of water 
and moisture inside the construction of road pavement during deflection measurements using 
Falling Weight Deflectometer (FWD). The paper raises this issue by showing a short review 
of Polish and foreign literature and presenting the first step of research work at the test site  
in Poland. The basic points of such research work were the results received from FWD 
measurements carried out in 2010 on Voivodeship Road 933 near Jastrzębie−Zdrój. During 
the measurements variable testing loads were applied to the pavement construction. In the 
further analyses, the influence of various values of loads will be investigated. 
 
Keywords: Falling Weight Deflectometer (FWD), water, moisture, pavement, road 
construction, non−destructive testing 
 
 
1. INTRODUCTION 

One of the main objectives at the design stage as well as at the execution stage is not lead 
up to the occurrence of excess water in a pavement structure. Frequently the movement  
of water into pavement construction is observed. Presence of excessive moisture in pavements 
is primarily due to melting of ice lenses during spring thaw, capillary actions and infiltration 
through pavement surface, shoulders and various kinds of existing damages. Following 
numerously investigations on the behavior of pavement structure it is proved that excess water 
accelerates the deterioration of the structure causing i.e. frost heave, rutting or reduction  
of unbound aggregate layers strength and stiffness. Particularly sensitive to impact of water  
is subgrade, subbase and base with high content of fine particles or dense-graded unbound 
aggregate layers. It is especially shown in decrease of the moduli value which is greatly 
affected by moisture. 

In recent years many research on water impact on performance of flexible pavements were 
carried out using Falling Weight Deflectometer. In this purpose FWD tests help to investigate 
variations in moisture content and changes in moduli value. In this paper introductory 
experiences with FWD tests were carried out with reference to similar observations reported 
in the literature. 
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VRTNÁ MECHANIZACE ANDRIBOT PRO ZPEVŇOVÁNÍ, TĚSNĚNÍ A 
KOTVENÍ DŮLNÍHO MASÍVU  

  
 
Anotace 
Cílem projektu byla realizace vývoje malého, pohyblivého, kompaktního zařízení pro efektivní 
realizaci vrtných prací v důlním prostředí s obchodním názvem ANDRIBOT .   
 
Annotation 
The aim of the project was the realization of the development of a small, mobile, compact device 
for the effective implementation of drilling in the mining industry with the trade name 
ANDRIBOT 
 
 
1. ÚVOD 

Praxe za posledních 5 let ukázala, že stabilizovat důlní díla lze i jiným, progresivnějším 
způsobem než budováním ocelové výztuže. Jedná se o zpevňování důlního masivu 
svorníkováním.  
Když je prováděno svorníkování ihned při ražbě důlního díla, vytvoří se tak velice pevný  
a kompaktní nosník, který za určitých podmínek může ocelovou výztuž zcela nahradit. 
Efektivnost provádění těchto prací je závislá na mnoha faktorech. Jedním z neopomenutelných 
je způsob realizace vrtných prací, na který jsme se důkladně zaměřili. 

Předmětem naší společné práce byla výroba zařízení, hydraulické vrtačky  
s obchodním názvem ANDRIBOT, jejímž cílem je zjednodušení, zkvalitnění a zrychlení 
vrtných prací, zejména v důlním prostředí.  
Chtěli jsme tak vytvořit malý, kompaktní, pohyblivý, bezpečný stroj s nízkou energetickou 
náročností, vysokou účinností, efektivností a schopností vrtat všemi směry. Vývoj byl 
doprovázen řešením i samotného vrtného nářadí, nástrojů a dalšího příslušenství. 
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EVALUATION OF UNBOUND AGGREGETE LAYERS 
ON THE BASIS OF RESULTS FROM STATIC PLATES 

AND LIGHT WEIGHT DEFLECTOMETERS EXAMINATIONS 
 
 

Annotation 
The point of the study is to find possibilities of using alternative devices to static VSS plate in 
real building site conditions and to show the correlation between results derived from devices 
of different profile and construction. The study was carried out on both anthropogenic and 
natural unbound materials. 
 
 
1. INTRODUCTION 

Since the invention of light weight deflectometer technology it has been widely discussed, 
in which conditions can it be used, and weather it can be used on building sites of over 
Poland instead of omni-popular static VSS plate. In Poland the only officially acceptable way 
of checking and accepting pavement’s layers is to use static VSS plate. During last years 
LWD’s did not get any acceptance in Polish regulations (despite its undeniable advantages) 
and it is only good will of Polish building sites supervisors to agree to use them. 

The main advantages of LWD’s are their flexibility. They do not require any heavy 
counterbalance, which is usually provided by construction machinery (for example road 
rollers, excavators) and it can be easily used by only one operator. What is more, duration of 
LWD’s examination is couple of times shorter then duration of VSS’s plate. The main 
problem disabling the use of light plates is that their results cannot be by easily compared 
(with satisfying accuracy) with results of VSS plate.  

In the paper results of comparison between VSS plate examinations and two different 
light weight deflectometers are shown. The comparison was carried out on 3 different 
materials, in different locations, in real building site conditions.  

  
2. GENERAL DESCRIPTION OF VSS AND LWD PLATES 

VSS plate examination is based on applying static pressure on examined layer. The 
modulus is derived both from first (E1) and second (E2) pressure applied on layer.  The 
quotient of both modulus is I0, which shows the level of compaction.   

I0 = E2/E1 
The equation enabling to determine modulus E is:   
E = ¾  (Δp/Δs)  D         (1) 
Δp – difference between final and initial pressure in strictly determined moment of 

examination [MPa], 
Δs – difference between final and initial deflection for the same moment of examination 

as for Δp [mm] 
D – diameter of the VSS plate (usually 300 mm) 
I0 = E2 / E1         (2)  
E1 – primary modulus [MPa] 
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ZJIŠŤOVÁNÍ ÚNOSNOSTI SVORNÍKŮ NA LOŽISKU HNĚDÉHO 
UHLÍ  V SEVEROČESKÉ UHELNÉ PÁNVI 

 
 
Annotation 
A prepared technology of pillar mining in closing slopes of open pits in the North Bohemian 
brown coal basin counts with bolting support of galleries. For design of optimal bolting 
technology in the geological and geomechanical conditions of tertiary coal basin it is necessary 
to investigate a real load bearing capacity of bolts. The contribution deals with in situ tests of 
different types of bolts in open pits. 
 
 
1. ÚVOD 

Pro návrh a zajištění bezpečné svorníkové výztuže při těžbě metodou  chodbicování je 
potřeba znát pevnosti ukotvení svorníkových tyčí v souvislosti s geomechanickými pevnostními 
charakteristikami horninového masivu především v uhelné sloji a jejím nadloží.  
Se zodpovědnými pracovníky ODMG lomu Libouš -  DNT byla vybrána místa zkoušek in-situ. 
Bylo vybráno 5 lokalit, které jsou charakteristické pro předpokládané dobývání chodbicováním.  
 
Na lokalitě č. 1 byly prováděny vertikální zkoušky v úseku -1,5 – 0,5 m od hlavy sloje, tj. v 
nadloži 1. sloje.  Vrty byly prováděné z úrovně 233,2 m do úrovně 231,7m. Zalepená část 
svorníků byla v úrovni 231,7-232,7 m.  
  
Na lokalitě č. 2 byly prováděné horizontální zkoušky v 2. uhelné sloji v úrovni 223,6 m a 
223,1 m. Byly vrtány dvě řady svorníků a zkoušené jak lepené svorníky tak hydraulicky 
upínatelné svorníky. Délka vrtů 1,5 – 3,3 m, délka svorníků 1,5 – 3,5 m.  
 
Na lokalitě č. 3 byly prováděné vertikální zkoušky v nadloží 2. Uhelné sloje v úrovni 224,8 
m. Byly vrtány vrty délky od 3,5 m do 1,5 m, svorníky délky od 3,5 m do 1,5 m a zkoušené 
jak lepené tak i hydraulicky upínatelné svorníky. 
 
Na lokalitě č. 4 byly prováděné vertikální zkoušky v nadloží 3. uhelné sloje v úrovni 231,6 m. 
Byly vrtány vrty délky 3,5 m – 1,5 m, svorníky délky 3,5 – 1,5 m a zkoušené jak lepené tak i 
hydraulicky upínatelné svorníky. 
 
Na lokalitě č. 5 byly prováděné horizontální zkoušky do 3. uhelné sloje v úrovni 243,2 a 
242,8 m. Byly vrtány vrty délky 2 – 2,8 m, svorníky délky 2 -3 m a zkoušené lepené svorníky. 
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REKONSTRUKCE SILNICE  I/72 ZBOJSKÁ, SEDLO - TISOVEC, 
ČERTOVA DOLINA 

 
 

Anotace 
Autoři ve svém příspěvku popisují práce na zajištění svahů a skalních stěn, trhací práce 
malého rozsahu a související zemní práce, které byly 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. Stavba byla dokončena 
v listopadu 2015, téměř bez vyloučení silničního provozu a provozu na železnici zde byly 
prováděny trhací práce, odtěžení skalního masivu a následné zajištění skalního masivu nad 
silnicí. 
 
Annotation 
In their contribution the authors describe work of 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. This challenging construction was finished in November 2015 under way of road traffic 
and in difficult conditions. 
 
 
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 – listopad 2015 
 

Silnice I/72 je vedle ozubnicové železnice jedinou spojnicí měst Brezna a Tisovce a slouží 
k zásobování širokého okolí. Silnice prochází sedlem Zbojská na hranici Národního parku 
Muráňská planina ve výšce 725 m.n.m. V těchto místech byla silnice, široká v některých 
místech jen 4m, ohrožována každoročně pádem nestabilních vápencových skalních bloků. 
Provoz a údržba této silnice byla především v zimních měsících velice problematická, jelikož 
zde téměř každý rok leží až 2m sněhu. Z hlediska zachování obslužnosti regionu nebylo 
možné tuto silnici uzavřít ani na dobu potřebnou pro stavební práce, jelikož objízdné trasy by 
byly několikahodinové a dlouhé desítky kilometrů. 

Rekonstrukce spočívala v rozšíření a stabilizaci stávající silnice, vybudování nových 
mostů, propustků a zajištění skalních stěn nad silnicí.  

Společnost Minova Bohemia prováděla práce na čtrnácti objektech této stavby.  
Jednalo se především o vybudování zárubních a opěrných zdí, odtěžení horniny s využitím 

trhacích prací, zajištění skalních stěn ocelovými ochrannými sítěmi a práce na speciálním 
zakládání mostů. 

mailto:lukas.svrcina@orica.com
mailto:marcel.kolesar@orica.com
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VÝVOJ  APLIKACE  SYSTÉMU  LDIT  V  PODMÍNKÁCH 
OKD, a.s., DŮLNÍHO ZÁVODU 1,  LOKALITY  KARVINÁ - ČSA 

 
 
Anotace 
Zpevňování horninového masívu při dobývání černouhelných slojí pomocí vysokotlaké 
injektáže se stalo nedílnou součástí dobývací technologie stěnování na řízený zával. Metody 
místního využití injekčních čerpadel se postupně změnily na technologie dálkových rozvodů. 
Zde se za posledních 5 let odzkoušelo několik variant. Jejich volba determinuje úspěšnost 
prováděných prací tak, jak to praxe na důlních pracovištích prokázala. 
 
Annotation 
Strengthening of the rock mass during mining of coal seams using high-pressure injection has 
become an integral part of the longwall mining technology. The methods for local use of 
injection pumps have gradually changed to technologies of long-distance distribution. Several 
variants were tested during the last 5 years. Their choice determines the success of carried 
out works as proven already in practice. 
 
 

Počátky využívání technologie dálkových rozvodů injekčích technologií zvané LDIT 
(long distants injection technology) se v OKD, a.s. datují na rok 2010. V tomto roce na Dole 
Paskov byla poprvé nasazena kompletní technologie LDIT do porubu 063 606 
s kilometrovým vysokotlakým rozvodem. Srdcem technologie bylo elektrické čerpadlo CT-
PM pracující v poloautomatizovaném režimu. Extrémní geologické podmínky přivedly vedení 
OKD, a.s. k rozhodnutí o nasazení technologie LDIT v 63. sloji, kde v různých obměnách je 
aplikována doposud (porub 063 608-1). Tato pozitivní zkušenost z Dolu Paskov se brzy 
přenesla na Důl  Karviná, dnes Důlní závod 1, lokalita Karviná - ČSA.  
 

Obr. č. 1 – Čerpadlo CT-PM včetně zásobníkových nádrží o objemu 600 litrů 
 
 

První porubní blok v 37. sloji v prostoru ohradníku doubravských jam byl z části zasažen 
poruchovým pásmem Centrálního přesmyku. Přesmyk nasunul a rozvlekl identické sedlové 
sloje do bezprostředního nadloží porubu v délce cca 150 m a šířce 75 m. V předstihu na 
základě Projektu prevence samovznícení pro provoz porubu č. 22 3750 byla provedena 
opatření na chodbách k zajištění styku porub – chodba.  

Porub č. 22 3750 byl stěžejním porubem Dolu Karviná z hlediska dalších využitelností 
zásob uhlí v této lokalitě. Vzhledem k nutnosti přechodu předpokládaného přesmyku v porubu 

mailto:skorpik@okd.cz


134 
 

Ing. Jozef Valko, Ing. Igor Jurík, Ing. Ladislav Grega, PhD. 
Uranpres, spol. s r.o., Čapajevova 29, 080 01 Prešov  
 
 

VYBRANÉ ASPEKTY RAŽBY TUNELA OVČIARSKO A TUNELA 
VIŠŇOVÉ 

 
 

Anotácie 
Predkladaný príspevok približuje výstavbu dvoch tunelových stavieb na Slovensku – tunel 
Ovčiarsko a tunel Višňové, ktoré sú súčasťou diaľnice D1, južného obchvatu mesta Žilina.  
Harmonogram prác tunela Ovčiarsko bol ovplyvnený závalom v južnej tunelovej rúre od 
východného portálu. Zával bol zmáhaný pod masívnym dvojradovým mikropilotovým 
dáždnikom o priemere 114,3 mm, hrúbke steny 10,0 mm, členeným výlomom kaloty 
s okamžitým nástrekom striekaným betónom a následným doberaním stupňa a dna.  
Raziace práce na tuneli Višňové boli v úvode od západného portálu ovplyvnené osadením 
portálu do priestoru stabilizovaného zosuvu. Masív vykazoval výraznú degradáciu 
a nepriaznivú orientáciu plôch porušenia voči smeru razenia tunela. Od východného portálu 
bol horninový masív výrazne rozvoľnený. Prístropie bolo podchycované v priportálových 
úsekoch mikropilotovým dáždnikom a v oblasti predpokladu väčšieho rozvoľnenia použitím 
samozávrtných ihliel - svorníkov typu IBO. 

 
 

ÚVOD 
Oba predmetné tunely a to tunel Ovčiarsko a tunel Višňové sa nachádzajú na slovenskej 

diaľnici D1, na úseku Hričovské podhradie – Lietavská Lúčka – Dubná skala (Obr.1). 
Spoločnosť URANPRES, spol. s.r.o. je zhotoviteľom raziacich prác na tuneli Ovčiarsko, 

s predpokladom prerazenia severnej tunelovej rúry (STR) v marci roku 2016 a prerazením 
južnej tunelovej rúry (JTR) v júli 2016.  

Zároveň bola spoločnosť vykonávateľom tak samotnej ražby, ako aj geologického 
dozorovania počas realizácie doplnkového inžinierskogeologického prieskumu pre tunel 
Višňové a v súčasnosti realizuje ražbu prekládky portálovej časti odvodňovacej štôlne 
od oboch portálov na tomto tuneli.  

Investorom výstavby oboch tunelov je Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
 

 
Obr. 1   Situačná mapa diaľnice D1, na úseku Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka – Dubná Skala  

(Zdroj: Pravda, NDS) 
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PŘÍSPĚVEK K VLIVU PEVNOSTNÍCH PARAMETTRŮ 
HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ NA ÚNOSNOST TMELENÝCH 

TYČOVÝCH SVORNÍKŮ 
 
 

Annotation 
Article reports output of experiments attained on physical models to assess a load capacity of 
grouted rock bolts. The experiments were carried out for  steel and fiberglass ribbed rods 
grouted  in a concrete cylinder with cement, fly ash and synthetic resin respective. The 
experimental specimens were prepared for two kind of the load  testing. One specimen for the 
load of a tensile pull out test and other specimen for the combined load of shear and bending 
test. In the case of the tensile pull out test there is an output of a record mapping the axial 
displacement at  rod endpoints on tensile pull out force effectuated on one endpoint.  For the 
case of the combined load of shear and bending test there is a record mapping the rod 
transvers displacement on a cut shear plane across the concrete cylinder on transverse force 
effectuated on the middle segment of cylinder. The both experiments were a topic of theses 
developed by undergraduates of VSB Technical University of Ostrava, Faculty of Civil 
Engineering in the field of study of Geotechnics. The both theses were initiated 
by  Minova Bohemia s.r.o., which provided the material support to carry out experiments. The 
experiments were performed in the faculty’s laboratory of Building Materials. 
 
 
1. ÚVOD 

Základní konstrukční vlastností svorníku je, že k naplnění statické stabilizační funkce 
vyžaduje, aby byl implementován do další konstrukční struktury. V případě geotechnických 
konstrukcí je touto strukturou obecné horninové prostředí. Z jmenované vlastnosti pak plyne, 
že únosnost svorníku není dána jen jeho konstrukčními parametry, ale rovnocenným dílem se 
na únosnosti svorníku podílí konstrukčními parametry struktury, do které je svorník 
implementován. Konstrukční parametry obou složek, které determinují únosnost, mají 
rozdílný charakter. Konstrukční parametry svorníku jsou známé, neproměnlivé a ověřitelné, 
zatímco konstrukční parametry horninového prostředí jsou jejich pravým opakem, t.j. známé 
jen orientačně, proměnlivé, nákladně a obtížně stanovitelné. Únosnost svorníku se obvykle 
stanovuje čtyřmi způsoby: výpočtem z konstrukčních parametrů svorníku a okolností jeho 
instalace; je převzata z dokumentace poskytované výrobcem, popřípadě dodavatelem; je 
empiricky odvozena ze získaných poznatků; je výsledkem zatěžovací tahové zkoušky In Situ. 
Prvé tři uvedené způsoby určení hodnoty únosnosti svorníku vychází především 
z konstrukčních parametrů svorníku a jen okrajově, nebo zcela pomíjí konstrukční parametry 
horninového prostředí. Výsledek poslední, čtvrté metody stanovení únosnosti svorníku 
zatěžovací tahovou zkouškou, vliv parametrů horninového prostředí sice zahrnuje, nicméně ze 
záznamu tahové zkoušky svorníku nelze určit do, jaké míry je únosnost svorníku ovlivněna 
horninovým prostředím. 

Článek byl zpracován s využitím výsledků měření, která byla uskutečněna posluchači 
VŠB TU Ostrava, Fakulta stavební, studijního oboru Geotechnika v rámci zpracování 
diplomových prací (Holiš 2014, Kubuš 2015).  
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TRAŤ LIBEREC – HARRACHOV, REKONSTRUKCE 
HARRACHOVSKÉHO TUNELU 

 
 
Annotation 
This article discusses the reconstruction of the Harrachovsky railway tunnel, railway 
superstructure and how to control water inflows on the wall of the rock notch up to 16m deep 
on the Liberec – Harrachov (state border) line from the perspective of authorial supervision.  
The reconstruction of the tunnel consisted of complete exchanging of ten old sections of 
tunnel lining for a new tunnel lining with waterproofing membrane. In the other sections was 
performed reconstruction of the drainage grooves inside the tunnel lining and also was made 
a new one. Due to water inflow through the tunnel lining was the stone masonry sealed with 
repairing gap filling and grouting. Water behind of tunnel lining was guided through 
drainage pipes to tunnel sewers which were completely exchanged. The reconstruction also 
included sealing ditches just behind the portal wall and rehabilitation other ditches as well. 
The surface of the walls, before entrance portal and behind the exit portal (in the direction of 
stationing), was re-profiled and reinforced by sprayed concrete. 
 
 
1. ÚVOD 

V rámci investiční akce “Rekonstrukce Harrachovského tunelu trati Liberec – Harrachov“ 
Stavební správy železniční dopravní cesty byla v roce 2015 provedena rekonstrukce 
Harrachovského tunelu, Mostu v km 36,628 – tzv. Jizerský viadukt, Železničního svršku, 
Železničního spodku a Přeložky kabelu SŽDC.  

Provedená rekonstrukce, která probíhala v období od dubna do listopadu, měla za cíl 
zvýšení traťové rychlosti z původních 50 km/h na 55-60 km/h a odstranění nutnosti zavádění 
pomalé jízdy 10km/h v dotčeném úseku v zimním období z důvodu výskytu zalednění v 
tunelu a blízkém zářezu.  

Tento článek shrnuje provedené práce na rekonstrukci předmětného Harrachovského 
tunelu (SO 101) a jemu blízkému vysokému skalnímu zářezu, který spadal do objektu 
Železničního spodku (SO 201.2) z pohledu autorského dozoru a současně projektanta. 

Základní informace o Harrachovském tunelu a skalním zářezu v km 36,174 72 – 36,407 
49: 
 doprava: drážní, jednokolejná, bez elektrifikace; 
lokalizace: trať Liberec – Harrachov, traťový úsek 1671 Liberec (mimo) - Szklarska Poręba 
(PKP) (část); 
 délka tunelové trouby: 279,74 m, ražený tunel; délka skalního zářezu: 233 m; 
 rok dostavby tunelu: 1902 (dílčí rekonstrukce v r. 1961-1964, 2005 a 2007). 
Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Projektant: AMBERG Engineering Brno, a.s. 
Zhotovitel rekonstrukce: Společnost Harrachovský tunel: Viamont DSP a.s. (od 1. 1. 2015 
STRABAG Rail a.s.) a PROMINECON CZ a.s. 

mailto:amberg@amberg.cz
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TEKFLEX DS-W. THIN SPRAY-ON LINER IN WATER SEALING IN 
TUNNELS 

 
 
Annotation 
Water management in contemporary tunnels is an important part of the construction design. 
In most cases standard sealing method with PE sheet is chosen. But there is an alternative for 
this method: Thin Spray-on Liners as a water sealing method gives a lot of benefits in tunnel 
works. In the paper a short comparison of requirements and their evaluation was discussed. 
In this light a new version of Tekflex DS (Dry Spray) was presented. Tekflex DS-W was 
designed especially for water sealing in sandwich structure. A chosen material characteristics 
according to design guidelines are shown to describe the product advantages. 
 
 
1. INTRODUCTION 

Thin Spray-on liners were introduced to commercial market in the last two decades [1] 
and during this period were verified in real conditions. Primarily they were intended to use in 
mines as a replacement either steel mesh or shotcrete. They functioned as a support 
component together with primary support system – rock bolts. 

First uses of thin elastic membranes were in Canada mine in late 1980’s where 
polyurethane membrane was used [2]. This system was tested in INCO Ltd mining company 
in Canada. Pararelly water borne system was designed and introduced in South Africa. 

Couple years later the idea was adopted to tunneling industry and started independent way 
as a watertight mebrane. It become a natural alternative to sheet waterproofing membranes. 

 
 

2. TUNNEL GUIDELINES 
The situation regarding spray-applied membranes varies from country to country. In same 

cases there are differences even between the different markets i.e. railway and roadway. First 
to unify requriements was EFNARC [3]. They proposed the same requirements for mining 
and tunnels. This unification was not very useful as mining and tunneling went in different 
directions. The most important was a fact, that mining started to use it as an independent liner 
while tunneling preferred rather sandwich system. Second important step in TSL’s guidances 
was ITAtech Report [4]. Liners application experience resulted in significantly different 
approach to this matter. In the new guidance they focused only on tunnel application as a 
sandwich structure for watertightening. Comparison between material requirements proposed 
by EFNARC and ITAtech are shown in the Table 1: 
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KONCERN SWIETELSKY SE PŘEDSTAVUJE V OBORU 
SPECIÁLNÍHO ZAKLÁDÁNÍ 

 
 
Anotace:  
V oboru speciálního zakládání, sanacích skalních svahů a instalace dynamických bariér 
pracuje koncern SWIETELSKY již řadu let především na území Rakouska, Německa a 
Chorvatska. Nyní chce své technické vybavení, zkušenosti a know-how uplatnit také na 
připravovaných stavbách v ČR. Firma má za sebou již řadu úspěšně realizovaných projektů a 
nabyté zkušenosti promítá do přípravy nových staveb. Podrobnosti o historii a zkušenostech 
přináší prezentace v rámci konference. 
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