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Abstract 

The reconstruction of a Teplice tunnel is a part of “Renewal of a railway Trutnov - Teplice nad 

Metují”. The tunnel in Teplice nad Metují has been constructed in 1908. During the 

reconstruction was the old tunnel lining destroyed and replace by the new one in 2016. The 

whole underground structure has been stressed by a strong water leakage in the whole surface 

ot a tunnel tube since now. Especially in a winter time it caused ice formation and creation of 

ice icicles.  

 

 

1. ÚVOD 

Tunel v Teplicích nad Metují byl postaven mezi lety 1906 - 1908. Rekonstrukce byla součástí 

stavby „Revitalizace trati Trutnov - Teplice nad Metují“. V druhé polovině roku 2015 byla 

stavba zahájena a investorem stavby byla Správa železniční dopravní cesty, zhotovitelem pak 

Subterra a.s. Práce na tunelu byly dokončeny 30. 3. 2016 a staly se zároveň sondou do minulosti 

tunelářského umění našich předků s odstupem více než 100let.  

Článek porovnává staré postupy výstavby s novými postupy rekonstrukce tohoto tunelu a jeho 

úskalími. 

Na konci bude také popsána jedna novinka v portfoliu dovedností společnosti Subterra a sice 

nasazení moderní geodetických prostředků na této stavbě, které mění způsob jakým je 

v současnosti geodezie v podzemí aplikována.  

 

 

2. PŮVODNÍ TUNEL  

Vlastní proces výstavby Teplického tunelu započal roku 1906 (Obrázek 1), kdy byla vydána 

koncese ke stavbě železnice s klasickým rozchodem kolejnic mezi Teplicemi nad Metují a 

tehdejší obcí Poříčí, dnes součást města Trutnov. Výstavba jednokolejného tunelu dlouhého 

230 m byla dokončena v roce 1908, kdy došlo také ke zprovoznění celé trati. Tunel nebyl svým 

vzhledem nikterak výjimečný, portálové věnce byly z rustikovaných kvádrů (Obrázek 1). 

Veškeré obezdívky byly vystavěny z opracovaných pískovcových bloků různých velikostí. 

Pouze čela výklenků zůstala nezajištěná. 



10 

SANÁCIA ZÁKLADOVEJ DOSKY V POLYFUNKČNOM OBJEKTE 

CITYPARK RUŽINOV 

SANITATION OF THE BASEPLATE IN THE POLYFUNCTIONAL 

BUILDING CITYPARK RUŽINOV 
 

 

Ing. Marian Dušička 

LATNER, s.r.o., Opatovská 168, Trenčín, Slovensko,  

e-mail: dusicka@latner.sk, www.latner.sk 

 

 

Abstract 

Collapse of the building in 2012 and following design modifications of some parts caused that 

the reconstruction is needed. Sanitation of foundations was one part of these reconstruction. 

The snick of pillars through baseplates was a real danger. These points of contact between 

plates and columns have been sanitated by gluing of additional shear reinforcement passing 

through the whole thickness of the baseplate. Baseplate is located below the groundwater 

level and thats why working procedures requires any form of basement flooding prevention. 

Whole proces of placement and preloading of additional shear reinforcement was made under 

the protection of polyurethane sealing grouting. 

 

 

1. POPIS OBJEKTU  

CityPark Ružinov je polyfunkčný objekt nachádzajúci sa medzi ulicami Plynárenská a 

Jarabinková v Bratislave.  Dominantnými objektami sú tri obytné veže (obr. č. 1). Tieto sú 

v nižších podlažiach prepojené nízko-podlažným veľkoplošným blokom určený pre obchod, 

služby a administratívu. Pod celým objektom sa ďalej nachádzajú viacúrovňové podzemné 

garáže. Dispozičné riešenie vychádza z funkčného využitia celého komplexu a možností 

prepojenia na obe priľahlé ulice s prihliadnutím na oddelenie bývania a ostatných funkcií. 

Nosnú konštrukciu tvorí oceľobetónový skelet, zložený so stĺpov a stien podopierajúcich 

jednotlivé stropné dosky. Celý stavebný objekt je  rozdelený do troch dilatačných celkov. 

 

Obr. č. 1: CityPark Ružinov – ilustračné foto (www.cityparkruzinov.sk) 
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Abstract 

The paper deals with a new design of supporting stand gripping for rescue of caved in 

workers. Compared to the previous complicated stand anchoring into the ceiling of the mine 

working using hydraulic props a design was made to anchor it directly into the floor with rod 

anchoring elements followed by injection woks using a dual component non foaming resin. 

Design project dealt with a suitable number of elements, their length, angle and in particular 

the project evaluated the shear and tensile stressing and pulling-out the elements out of the 

floor. The article also contains first experience of the tests carried out in situ and measures 

proposed to achieve the desired effect. 

 

 

ÚVOD 

Zavedením dobývací metody chodbicování na dole ČSA vznikl pro HBZS Most problém s 

použitím vyprošťovacího potrubí při případném závalu důlního díla a nutností vyproštění 

pracovníků ze závalu. Důvodem je nemožnost použití zařízení s ohledem na rozměry chodbic, 

především jejich výšku – kolem 5,5 metru. Stávající zařízení bylo konstruováno pro 

zabudování a rozepření opěrné stolice k protlačování jednotlivých dílů vyprošťovacího 

potrubí do důlních chodeb s TH výztuží běžných rozměrů obvyklých v SHR (výška cca do 3,5 

m). Proto bylo přistoupeno k řešení technické inovace vyprošťovacího potrubí i pro podmínky 

chodbicování.  

Úkolem inovace bylo vyřešit problém, buď případnou úpravou stávající opěrné stolice 

s doplněním některých prvků, nebo vývojem stolice nového typu. Byly osloveny vytipované 

odborné pracoviště a firmy zabývající se obdobnou tématikou (např. VŠB Ostrava, VÚHU 

Most, Minova Bohemia apod.) se žádostí na vypracování návrhů možného řešení. Po 

prostudování jednotlivých návrhů bylo rozhodnuto o výrobě nové opěrné stolice (kotevního 

rámu) s kotvením do počvy chodbice dle návrhu řešení společnosti Minova Bohemia s.r.o. 

Výroba nového kotevního rámu včetně projektové dokumentace byla zadána Výzkumnému 

ústavu pro hnědé uhlí Most, a.s. 

mailto:pavel.dvorak@minovaglobal.com
mailto:r.slabak@sev-en.cz
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Abstract 

With regards to increasing effectivity of regulation and isolation of air flow at workplaces in 

underground mines, the company Minova has developed a new product based on phenolic 

foam with a high foaming factor and with the temporal and thermal stability. This product 

cuts costs in economy, logistics and general intensity of labor when implementing measures 

for safe mining.  

 

 

ÚVOD 

Se zpřístupněním a dobýváním uhelných slojí je nerozlučně spjata i potřeba utěsňování 

horninového masivu a vyplňování vzniklých volných prostor za účelem zamezení 

nekontrolovatelných úniků a průtahů větrního proudu, hromadění výbušných plynů, ostatních 

důlních plynů a stařinné atmosféry. Zabránění nežádoucím průtahům má svůj význam v 

prevenci endogenních požárů a metanového nebezpečí. 

Provádění utěsňování je rovněž vynuceno zejména technologiemi dobývání uhelných ložisek, 

vyztužováním porubů a ražených chodeb i vzrůstajícím nebezpečím, které je vyvoláno 

postupem do větších hloubek a vyšším stupněm nebezpečí přírodních vlivů. Těsnící materiály 

musí být nehořlavé, antistatické, relativně pružné, časově stálé, voděodolné, s dobrou 

přilnavostí k hornině, jednoduché v používání, s rychlou reakcí a také cenově příznivé.  

 

 

MATERIÁLY POUŽÍVANÉ V SOUČASNOSTI 

V současnosti jsou pro utěsňování horninového masivu v podmínkách OKD, a.s. používány 

následující produkty společnosti Minova. 

1. Ekoflex [1] je dvousložková, výplňová injekční a nástřiková fenol-formaldehydová 

pryskyřice, vyznačující se velmi rychlou reakcí, dobrou přídržností k různým typům 

povrchů a vysokou schopností napěnění. Vytvrzená pryskyřice má podpěrný a těsnící 

účinek a stabilizuje rozvolněná horninová pásma. 

Použití 

- konsolidace rozrušeného horninového masívu, 

- zpevnění nebo utěsnění silně narušených nadložních vrstev, 
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Abstract 

This paper is aimed to general description of the geotechnical behaviour of the shell structure 

and support elements used on the western portal of the tunnel Považský Chlmec in Slovakia, 

near the City of Žilina. The article presents basic division within this type of underground 

structures and main aspects of the shell structure in combination with pile walls. You can also 

find here setting up the numerical model including comprehensive results evaluation. At the 

end of the study conclusions of important points from the entire paper and the comparison of 

the numerical calculation results with geotechnical monitoring are summarized. 

 

 

1. ÚVODNÍ INFORMACE 

Dvoutubusový tunel Považský Chlmec délky cca 2,2 km tvoří významnou část technicky 

náročného úseku Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno) budoucí dálnice D3 na Slovensku. Trasa 

tvoří západní obchvat města Žilina.  

Ražba v území s flyšovým vývojem představuje pro projektanta i zhotovitele tunelu řešení 

mnoha složitých geotechnických úloh. Jednou z nich je i technické řešení stavební jámy 

západního portálu tunelu, která byla s ohledem na předpokládaný postup výstavby klíčová s 

ohledem na dodržení harmonogramu výstavby. Soutěž byla vypsána a realizace probíhá v 

režimu „Navrhni a postav“ (Design and Build) s určením smluvních podmínek podle žluté 

knihy FIDIC, což projektantovi a zhotoviteli umožňuje, v rámci podmínek definovaných v 

zadávací dokumentaci, provést optimalizaci technického řešení. Omezený zábor pozemků, 

napjaté termíny smluvních milníků výstavby a složitost inženýrsko-geologických podmínek v 

dané lokalitě vedly projektanta a zhotovitele z firmy HOCHTIEF CZ a. s. ke změně koncepce 

zajištění stability stavební jámy západního portálu a pozdější ražby tunelu oproti původnímu 

návrhu z předchozího stupně dokumentace. Po zvážení všech možností bylo rozhodnuto o 

použití metody želva. 
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Abstrakt 

Článek popisuje základní požadavky na izolační systémy použité při výstavbě tunelu 

Norðfjörður na Islandu. Tunel Norðfjörður je realizován ve sdružení stavební společností 

Metrostav a.s. a islandské stavební firmy Suðurverk ehf.  Po svém uvedení do provozu v září 

2017 se stane nejdelším silničním tunelem na Islandu. Článek specifikuje jednotlivá 

technologická řešení navržených izolačních systémů, které vycházejí ze základní koncepce na 

kotvách zavěšených izolací překrytých stříkaným betonem. Tyto izolační systémy se používají 

převážně pro izolace tunelů ve tvrdých skalních horninách, ražených metodou Drill&Blast, ve 

kterých se zpravidla nerealizuje definitivní ostění formou litého betonu. Článek dále popisuje 

dosažené průměrné měsíční postupy prací, použitou mechanizaci a možné způsoby oprav vad.  

 

 

1. INFORMACE O PROJEKTU 

Silniční tunel Norðfjörður umožní celoroční bezproblémové spojení měst Eskifjörður a 

Neskaupstaður na východě Islandu. Ve druhém zmíněném městě se nachází nemocnice 

spádové oblasti Fjarðarbygg obsluhující přibližně 10.000 obyvatel. Dostupnost nemocnice je 

v zimním období (říjen až květen) při špatném počasí snížena. Stávající komunikace 

překonává hřeben fjordu s nadmořskou výškou přesahující 600m nad mořem a dochází zde 

k uzávěrám. 

Výstavbu zahájila společnost Metrostav.a.s. ve sdružení s islandskou stavební společností 

Suðurverk ehf. v listopadu 2013. Tunel byl proražen 17. 9. 2015. Po dokončení a uvedení do 

provozu půjde se 7.625 metry ražené části o nejdelší islandský ražený silniční tunel.  

 

 

2. IZOLACE  

Izolace proti vodě a mrazu u tunelů skandinávského typu se na Islandu řídí norskou příručkou 

“Håndbok 163” vydanou Statens vegvesen, nahrazenou 1. 7. 2014 aktualizovanou verzí 

“Håndbok R510”.  

Islandský investor, kvůli nízké hustotě osídlení a dopravy, přizpůsobuje norský systém 

islandským podmínkám. Nedochází tak k izolaci kompletní délky tunelu, ale jen vybraných 

úseků. Některé typy jsou také modifikované. Rozdíly jsou popsané ve Specifikacích projektu. 
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Abstrakt 

In this conference paper is concise view of stabilization measures for secure footings of large 

storage hall. Building is situated on top of mine dump, where thermic effects exists for long 

time. That’s why footings are subsidenced and entrance gate to hall is deformed. To stop 

another subsidence was realized stabilization by cement – ash grout combined with 

combination thick-walled steel casing.  

 

 

1. ÚVOD 

Níže uvedený příspěvek se zabývá problematikou stability části stavebního objektu 

skladovací haly společnosti Canis Safety, a.s., který je postaven na starém důlním odvale – 

viz obr. č. 4. 

V průběhu let 2012-2016 byly specialisty společnosti SG-Geoinženýring, s.r.o monitorovány 

teploty v blízkosti předmětné skladovací haly. Naměřené teploty se v blízkosti střední brány 

(B) dlouhodobě pohybovaly v rozsahu 50-80°C. Uvedené teploty jednoznačně prokazovaly 

přítomnost termického procesu na nižší až střední úrovni aktivity. V průběhu několika let 

došlo v důsledku probíhajících termických dějů ke změnám charakteru podloží (vyhoření její 

části) a tím zhoršení základových poměrů.  

 

 

2.   STRUČNÁ GEOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA 

V prostoru sanačních opatření - od úrovně současného terénu do původního podloží se 

nacházejí odpadní horniny z dnes již uzavřeného důlního závodu Hedvika, který byl 

v minulosti součástí Dolu J. Fučík.  

Jedná se o tzv. důlní hlušinu, která je nesourodou směsí úlomků pískovce, prachovce, jílovce 

a různého procenta zbytkové uhelné substance.  

Geologickým doprůzkumem v blízkosti základových patek skladovacího objektu a jeho 

vyhodnocením bylo zjištěno, že obsahují prachovec, pískovec v drobných úlomcích 

s nepravidelným obsahem spalitelných látek – uhlí. Blízké úložné místo těžebních odpadů – 

důlní odval Hedvika jakož i západní část pozemku ve vlastnictví společnosti Canis Safety a.s. 

se vyznačují různým stupněm termických procesů.  
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Abstract 

New trend for increasing of safety in underground are dynamic and yielding rock-bolts, their 

deformational characteristics are significantly beyond the capabilities of commonly used 

types. Especially in mining practice there are several approaches to the design of such rock-

bolts, nevertheless dynamic/yielding rock-bolts are also technically better alternative for 

tunnel constructions with higher overburden, or for ground conditions with high rock stress. 

 

 

1. TYPY HORNINOVÝCH SVORNÍKŮ A JEJICH OMEZENÍ  

1.1. Úvod 

Ve své více než 130 leté historii prošly horninové svorníky (rock-bolts) postupným vývojem. 

Od prvního patentu podaného v roce 1912 Alfrédem Bushem se změnily materiálově i 

konstrukčně a vzrostly nároky na jejich parametry a způsob instalace. Rovněž se změnily i 

podmínky, ve kterých jsou nasazovány – například u hlubinného hornictví a tunelových 

projektů realizovaných ve větších hloubkách nebo v obtížných geologických podmínkách 

s vysokým horninovým napětím (především v místech tektonických poruch a podobně). 

Odhadem je v podzemí ročně instalováno přes 250 milionů horninových svorníků. 

Jsou klasické horninové svorníky dostatečné i pro tyto podmínky, nebo je nutný další 

evoluční skok v jejich konstrukci? Co všechno tzv. dynamické a poddajné svorníky nabízí 

v porovnání s běžnými typy?  

 

1.2. Dnešní typy svorníků pro hornictví a podzemní výstavbu  

V dnešní praxi je k dispozici celá řada horninových svorníků a jejich nasazení v rámci daného 

projektu nebo dolu je především otázkou technologickou a v poslední době i cenovou. Kromě 

způsobu instalace a cenové hladiny se však svorníky liší i svým projevem – přetvářením a 

kotevním únosností při jejich zatěžování. Ne vždy je tento důležitý aspekt uvažován jako 

spolurozhodující kritérium.  
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Abstract 

The history of rock bursts in the Velenje Coal Mine has a long tradition. Rock burst is defined 

as a dynamic phenomenon where a large amount of energy is released from surrounding 

rock, affecting both surface and mine infrastructure. Rock bursts can be felt on the surface as 

ground vibrations, while in the mine they result as sudden closure of roadways, interruption 

of mine ventilation and injuries of miners due to bumps. The reason for the emergence of rock 

bursts is increased stress around mine roadways. Preventive measures are a result of 

systematic monitoring in the past and contain both measures for stress indication and 

controlled stress release. 

 

 

1. INTRODUCTION 

A rock burst occurs when the pressure accumulated in a certain rock mass area is suddenly 

released. The initiator of stress release is a change in the secondary pressure that changes 

around mine roadways and brings to the point of releasing the energy accumulated in the rock 

mass. Even until today, the occurrence of a rock burst has unfortunately not been researched 

to such an extent that it would provide uniform and effective measures to eliminate the 

phenomenon entirely. Execution of preventive measures is limited to the area where it is 

estimated that there is at least a certain degree of probability of occurrence of a rock burst, as 

determined based on the frequency of occurrence of rock bursts, on measurement results and 

knowledge of geomechanical conditions in the coal seam.  

 

 

2. REVIEW OF MEASURES TAKEN ABROAD 

Rock bursts accompany mining works – not only in the coal mining industry but also in 

tunnel construction – and they are present to the greatest extent in extensive excavation using 

the room-and-pillar methods in deposits of precious metals, copper and iron ore from Sweden 

to the South African Republic. Causes for their occurrence are quite specific in each case; in 

review of the situation, we limited our focus to coal mining. We visited DMT in Germany, 

where preventive measures for German coal mines have been developed; OKD coal mines in 

the Czech Republic, and the DPB Institute and the Geomechanics Institute operating within 

the Czech Science Academy. In Poland, we visited the Central Mining Institute - GIG, the 

Jazstrebie Coal Mine and the Faculty of Mining - Department of Geomechanics in Krakow. 

The overall conclusion from all our visits is that the established measures must be adapted to 

the situation in the Velenje Coal Mine and that a direct implementation of measures used 
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Abstract 

Pre zaistenie potrebnej stability svahov je nutné  zachytiť zemné tlaky záchytnou 

konštrukciou. Zárubný múr na stredisku správy a údržby diaľnic Lietavská Lúčka (SSÚD) je 

navrhnutý pre zabezpečenie hlbokého zárezu a je tvorený kombináciou klincovanej múru 

(zeminy), mohutných kotevných vencov založených plošne a torkrétu s obkladom na líci múru. 

Múr je cez vence pomocou lanových horninových kotiev kotvený do horninového prostredia 

pod úroveň kritických šmykových plôch. Železobetónové kotevné vence, trvalé zemné klince s 

torkrétom a svorníky tvoria jeden statický systém na zachytenie zemných tlakov.  

Za účelom zníženia hladiny podzemnej vody a jej nepriaznivého účinku na zárubnú 

konštrukciu sú cez zárubný múr v päte múra  vedené subhorizontálne odvodňovacie vrty dĺžky 

20 m. Povrchové odvodnenie svahu je navrhnuté v definitívnej úprave rigolmi nad korunou 

múra a v päte zárezových svahov. Definitívna povrchová úprava múra je kamenným 

obkladom v striedaní s pohľadovým betónom.  

 

 

1. ÚVOD 

Zárubný múr 

Zárubný múr 720-00/3 je navrhnutý pre zabezpečenie hlbokého zárezu (ochranná zárubná 

konštrukcia hlbokého zárezu) na  južnej a čiastočne na východnej  strane areálu strediska 

údržby diaľnice - SSÚD Žilina a jeho príjazdovej komunikácie č. st. 733-00  – vetva „A“  v 

km 0,016 48 - 0,366 82. Zárez je situovaný na ľavostranných mierne členitých  svahoch 

nepomenovaného pravostranného prítoku rieky Rajčianky v Lietavskej Lúčke, časť Ílove. 

Územie je s výraznou eróznou ryhou a vyčnievajúcim chrbtom vo východnej časti územia.   

Pre zaistenie potrebnej stability je nutné  zachytiť zemné tlaky záchytnou konštrukciou, ktorú 

navrhujeme realizovať kotvením s trvalými lanovými kotvami a s klincovanou zeminou v 

kombinácii so striekaným betónom.  Zárubný múr je tvorený kombináciou klincovanej 

zeminy, mohutných kotevných vencov založených plošne a torkrétu s obkladom na líci múru. 

Múr je cez vence pomocou lanových horninových kotiev kotvený do horninového prostredia 

pod úroveň kritických šmykových plôch. Železobetónové kotevné vence, trvalé zemné klince 

s torkrétom a kotvy tvoria jeden statický systém na zachytenie zemných tlakov. Nad korunou 

múru je umiestnený nadzárezový dláždený rigol, prebiehajúci za korunou múru po celej jeho 
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Abstract 

Nowadays, the use of waste materials gained popularity and those products are currently 

often applied in many areas of construction industry, including geotechnics. Addition of the 

fly ash from Fluidized Bed Combustion (FBC) into the fine grained soil causes set of changes 

at micro and macro scale level of observations. The results of currently developed research 

focused on those changes are collected and discussed in [1]. This paper provides further 

information about physical properties of fine grained soil treated with the FBC fly ash. 

Based on known correlations provided in literature (example [3], [4]) permeability was 

calculated for the mixes containing various proportions of selected FBC fly ash, Speswhite 

kaolin and lime. The influence of initial water content of the mixes was also considered. The 

study was limited to the first four weeks of curing time. Results of calculations were discussed 

on the background of previously obtained observations described in [1]. 

 

 

1. INTRODUCTION 

Selected for the study FBC fly ash shows pozzolanic–hydraulic activity. With curing time 

appearance of newly formed phases was confirmed by X–Ray diffraction and 

Thermogravimetric Analysis [1]. Creation of hydrates causes that the properties of the mixes 

are not stable with the time. Based on performed tests presented in [1], it was confirmed that 

bonding between solid particles influences the grain size distribution and the porosity of the 

mixes is changing, as well. It leads to improvement of mechanical behaviour of tested mixes – 

higher cohesion, increased yielding stress and reduced volumetric strains upon loading. 

Moreover, the water content of the mix plays relevant role in this process. First of all water is 

a substance necessary for reactions which leads to hydrates formation. On the other hand, it is 

widely known that significantly increased water content contributes deterioration of 

mechanical properties of soil. Following discussion on the mixes permeability and changes of 

this property depending on the curing time and components proportions in the mix is the next 

step in expanding knowledge in the application of FBC fly ash for soil improvement. 

 

 

2. METHODS AND PROCEDURES 

For the purpose of oedometer tests, mixes were put into the oedometer ring (diameter 5 cm, 

height 2 cm) just after preparation and cured in conditions of reduced contact with 

atmospheric air. The curing time was selected to be: not more than 21 hours (0 day), 7 and 28 
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Abstract 

In OKD, Inc., in the Mining plant 2, the testing operation of new mining method Room and 

Pillar has been running. This method is quite different from currently used mining method in 

OKD, Inc., - longwall retreating. It is based on the worldwide used mining method Room and 

Pillar. The method was chosen primarily to minimize the effects of mining subsidence on the 

surface. The aim of the testing operation is to ascertain whether the mining method can be 

operated safely in OKR conditions and confirm minimal subsidence impacts on the surface 

and surface objects. 

 

 

1. ÚVOD 

Současná složitá situace v uhelném hornictví přináší potřebu hledat nové možnosti těžby a 

zpřístupnění zásob.  V OKD, a. s., je část zásob uhlí, vzhledem k ochraně objektů a zájmů 

chráněných podle zvláštních předpisů, vázaných, a tím, dnes v OKD používanou dobývací 

metodou směrného stěnování na řízený zával, nedobyvatelných.  

V roce 2012 byl v OKD, a. s., sestaven tým, který dostal za úkol odzkoušet dobývací metodu 

Room and Pillar, používanou ve světě, v podmínkách OKR. Hlavním cílem bylo eliminovat 

zmiňovaná významná omezení na povrchu, a to tak, že budou ponechány stabilní pilíře uhlí 

na podporu nadloží, které současně, pokud zabrání jeho rozvrstvování, poskytnou i potřebnou 

ochranu objektů na povrchu. Po zvážení několika míst byl vybrán ochranný pilíř jam lokality 

ČSM-Sever, Důlního závodu 2, jako prostor pro realizaci zkušebního provozu této dobývací 

metody.  

9. 5. 2014 byl, po vyřízení potřebné legislativy a přípravě v dole, zahájen zkušení provoz 

dobývání pomocí nové neodsouhlasené dobývací metody chodba – pilíř, která je modifikací 

metody Room and Pillar.  
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Abstrakt 

Příspěvek se věnuje likvidaci hlavních důlních děl ústících na povrch v bývalém dobývacím 

prostoru Zbýšov a navazuje na příspěvek z roku 2016, který se věnoval způsobu likvidace 

jámy Jindřich II ve Zbýšově.  

 V roce 2016 probíhaly práce spojené s budováním nových ohlubňových povalů na povrchu 

jámy Anna a Jindřich I ve Zbýšově. Jedná se o jámy, které byly likvidovány a uzavřeny před 

rokem 1980 a bylo nutné provést úpravu ústí jámy v souladu s platnou báňskou legislativou. 

 

Abstract 

The paper deals with liquidation of main mine workings opening out to the surface in the  

mining area Zbýšov builds on the contribution of 2016, which is devoted to the method of 

disposal shaft Jindřich II in Zbýšov. 

In 2016, they carried out work related to building new decks on the surface of shaft Anna and 

Jindřich I in Zbýšov. These pits were liquidated and closed before 1980 and now was 

necessary to adjust the mouth of the pit in accordance with applicable legislation mining. 

 

 

LIKVIDACE JÁMY ANNA VE ZBÝŠOVĚ 

Bývalý důl Anna se nachází na severozápadním okraji čtvrti Anenská v obci Zbýšov, k.ú. 

Zbýšov. Samotná likvidace dolu Anna proběhla v roce 1967. Šachetní budova s navazujícími 

technologickými objekty byla asanována a jámový stvol jámy Anna (hloubka 200,6 m, 5 

pater) byl zasypán hlušinou. V hloubce 6 m pod povrchem byl zbudován železobetonový 

poval bez kontrolního otvoru a odplyňovacího potrubí. Tento poval (tloušťky 0,15 m), 

neznámých rozměrů a bez možnosti kontroly stavu objektu byl nevyhovující a neodpovídal 

podmínkám stanoveným Vyhláškou ČBÚ č. 52/1997 SB., v platném znění, proto byla nutná 

jeho revize a úprava. Dlouhodobě byl stav likvidované jámy problematický, protože se ústí 

nachází v areálu soukromé společnosti, která má výrobní halu v bezpečnostním pásmu jámy. 

Dalším důvodem k revizi stavu předmětné jámy byl fakt, že neustále docházelo k mírným 

propadům povrchu v oblasti ohlubně. Likvidace jámy Anna zahrnovala následující operace:  

Odtěžení zásypu jámy z povrchu až do hloubky 6 m, odstranění stávajícího železobetonového 

povalu v hloubce 6 m pod povrchem, provedení kontroly stavu jámového stvolu a vybudování 

nového základového pásu, dosypání nezpevněného zásypu do jámy a likvidaci volných 

technologických objektů pod povrchem zpevněnou výplní, dále vybudování nového 

ohlubňového povalu doplněného mikropiloty, terénní úpravy a oplocení ohlubňového povalu. 

Likvidační práce byly dokončeny v červnu 2016. 
 

 

LIKVIDACE JÁMY JINDŘICH I VE ZBÝŠOVĚ 

Likvidace jámy Jindřich I byla provedena již v roce 1971, kdy byla jáma zlikvidována 

nezpevněným zásypem. Při likvidaci jámy však došlo k vytvoření umělé bariéry mezi 15. a 

16. patrem (- 47 m n.m., cca 330 m pod ohlubní). Úsek mezi bariérou a ohlubní byl dosypán 
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Abstract 

The drainage gallery in the left abutment of the Morávka Reservoir dam was constructed in 

1998 to limit water ingress to the impervious zone of the dam. The refurbishment of the 

gallery consisted in the repair of the concrete lining, anchoring of unstable blocks of rock 

including installation of safety meshes in sections without lining and reopening of the blocked 

joints in rock to improve the drainage function of the gallery. The refurbishment was carried 

out in 2014. 

 

 

1. ÚVOD 

Identifikační údaje stavby: 

Investor:    Povodí Odry, státní podnik Ostrava 

Zhotovitel průzkumných a projektových prací: 

   AMBERG Engineering Brno, a.s. 

Realizační firma: DEV COMPANY, spol. s r. o. Ostrava 

TDI:   ALGOMAN ZH s.r.o. 

Drenážní štola je situována v levobřežním zavázání přehradní hráze vodního díla Morávka. 

Stavba byla zřízena za účelem omezení přítoku vody do prostoru těsnění přehradní hráze 

v roce 1998. 

Odvodňovací štola je podzemní dílo délky 144,0 m. Štola sestává ze dvou větví. Větev A 

délky 108,65 m tvoří přístup k zájmové oblasti se zvodněmi v masivu. Tato část je půdorysně 

dvakrát zalomená s podélným sklonem 1% směrem k portálu. Na konci této větve odbočuje 

v pravém úhlu směrem do svahu šikmá štola sklonu 40° a délky 12,85 m. Štola je ukončena 

navazující větví B délky 20,46 m s podélným sklonem 1,2% směrem ke konci štoly. 
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Abstract 

Rockfall barrier has become common solution for rockfall protection of infrastructure like 

roads, railways or buildings. In the first part of article we will focus on rockfall barrier 

application, its structure, basic function principles, design and advantage. In the second part 

we will discuss project of rockfall intervention in Hřensko situated in national park Bohemian 

Switzerland. Following reasons make this project interesting: technical solution, location, 

morphological and geological conditions, and its big range. 

 

 

1. ÚVOD 

Dynamická bariéra je dnes už bežne používaným konštrukčným riešením pre ochranu 

líniových stavieb – ciest, železníc alebo budov proti padaniu skál, v prípadoch kedy použitie 

iných riešení nie je možné (z hľadiska morfológie terénu, prístupnosti alebo spôsobu 

inštalácie), alebo je ekonomicky neefektívne. Jednou z hlavných výhod použitia dynamických  

bariér je, že na rozdiel od systémov zasieťovania alebo opláštenia skál, je v prípade použitia 

tohto systému potrebný len minimálny zásah do okolitého prostredia a takisto podstatnými 

argumentmi sú aj pomerne jednoduchá inštalácia a údržba.  

V úvode článku sa prezentujeme účel dynamických bariér, ich konštrukciu, základné princípy 

fungovania a ich návrhu, ako aj výhody tohto riešenia, a následne v druhej časti popíšeme 

prípad použitia bariér na stavbe v Hřensku, ktorá sa nachádza v národnom parku České 

Švýcarsko. Projekt je zaujímavý z hľadiska technického riešenia, lokality, morfologických a 

geologických pomerov a tiež svojím rozsahom. 

 

 

2. DYNAMICKÉ BARIÉRY  

Každý typ dynamickej bariéry proti padaniu skál je na stavbu dodávaný ako zostava, ktorá 

pozostáva z panelových záchytných polí, stĺpov, základových platní, disipátorov (zariadenia 

tlmiace energiu dopadajúceho bloku), lán a spojovacieho materiálu. Každá dynamická bariéra, 

ako samostatná zostava prvkov na zachytenie padajúcich blokov, musí byť podrobená 

testovaniu v zmysle Európskeho technického osvedčenia (ETA), podľa smernice ETAG 027 - 

návod pre európske technické osvedčenie: Zostavy na ochranu pred padajúcimi skalami. 

Zostava je špeciálna forma stavebného výrobku v duchu Smernice o stavebných výrobkoch, 

mailto:lubos.lichy@maccaferri.sk
http://www.maccaferri.com/sk
mailto:tatiana.hornakova@maccaferri.sk
http://www.maccaferri.com/sk
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Abstract 

Magnetoelastic dynamometer DYNAMAG® allows non-contact mechanical tension 

measurement in prestressed steel parts of conrete constructions, suspended bridges and 

ground anchors. Prestressed steel parts of the constructions are used as a sensor component 

of the system.  

 

 

ÚVOD 

Magnetoleastický dynamometr DYNAMAG® je určen k měření mechanického napětí 

feromagnetických materiálů a může být s výhodou využíván pro monitoring a diagnostiku 

stavu předpjatých železobetonových konstrukcí, jako jsou např. zavěšené a předpjaté mosty, 

opěrné zdi, prefabrikované konstrukce a zemní kotvy. 

 

 

FYZIKÁLNÍ PRINCIP 

Fyzikální princip měřící metody je založen na magnetoelastickém jevu, tedy na měření změn 

magnetických vlastností feromagnetických materiálů, které jsou způsobeny mechanickým 

namáháním. Při mechanickém namáhání – tlaku, tahu, torzi nebo ohybu – dochází ke změně 

tvaru hysterezní smyčky feromagnetického materiálu. Z toho je možno určit změnu 

permeability, která souvisí s působícím mechanickým napětím. 

 

 

MĚŘICÍ SYSTÉM 

Magnetoelastické snímače DSCS mají tvar dutého válce, který se nasune na měřený prvek 

(ocelová lana, tyče, kabely). Jsou vybaveny elektronickým identifikátorem a přesným 

teploměrem. Mohou být umístěny ve volných částech předpjatých prvků nebo být zality do 

betonu. Vyrábějí se standardně v typizovaných nejčastěji používaných rozměrech 20-112 mm, 

lze však vyrobit i jiný rozměr dle konkrétních požadavků. 

Přenosná měřicí jednotka NT904 je určena k jednorázovým měřením v terénu. Jednotka je 

vybavena wifi přístupem, který umožňuje řízení měření prostřednictvím webové aplikace 

spouštěné z notebooku, tabletu nebo smartphonu. Jednotka NT904 je vybavena 

čtyřkanálovým multiplexerem a umožňuje připojení 1-4 snímačů. 

Modulární měřicí system zahrnuje měřicí jednotku NT900 a 1-16 multiplexerů MPX904R, z 

nichž každý umožňuje připojení 4 snímačů DSCS. Jednotlivé kompomenty jsou připraveny k 

montáži na DIN lištu do rackových systémů. Měřicí system je určen pro dlouhodobý 

monitoring stavebních konstrukcí. 

Měřicí jednotka je vybavena ethernet portem pro připojení systému do počítačové sítě. Řízení 

měření a přenos dat lze ovládat pomocí http dotazů nebo z externí aplikace. Lze nastavit 

parametry požadované měření a výstupů. Standardním výstupem je textový soubor obsahující 
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Abstract 

The quality of drainage system has a significant impact on fatigue life of road pavement 

structure. Considerable increase of moisture inside pavement structure or even its work in full 

immersion conditions may occur due to high water table or permanent deluge in road ditches. 

In these situations particularly important issue to consider is how big is the reduction of 

stiffness of unbound pavement layers. 

The article shows authors’ experiences from field tests performed on an existing road section 

influenced by water deluge in ditches, infiltration of rainwater along the edge of carriageway 

and improper shoulders profile. Analysis of field test results allowed to present the scale of 

impact of variable moisture content inside pavement structure on road pavement layers 

stiffness and fatigue life. 

 

 

1. LOCATION AND MAIN CHARACTERISTIC OF ROAD SECTION 

Field tests presented in this article were executed on one of the Voivodeship Roads in Lesser 

Poland Voivodeship in the south part of Poland. Road has a regional meaning and transfers 

vehicles from the southeastern part of Silesian Voivodeship to the northern part of Lesser 

Poland Voivodeship. Road pavement structure bears medium-light traffic (KR3). Definition 

of technical condition of pavement structure was primarily made by visual assessment and 

was rated as bad. Most common type of damage occuring on analysed section of road was 

high deformation of road pavement edges identified as structural rutting. As a result of prior 

renovation operations on pavement surface also occured longitudinal and diagonal cracks, 

patches and untight joints between „old“ structure and patches. 

The most important part of visual assessment was definition of surface drainage. Technical 

condition of existing drainage system was fatal - deformations of shoulders, raised edges of 

shoulders and occluded ditches with deluge water were observed. It is worth mentioning that 

in heavy rainfall periods ground water table was rapidly raising and as a result a local water 

flow on the pavement surface was noticed. 

 



112 

VYUŽITÍ BIM V PODZEMNÍM STAVITELSTVÍ 

APPLICATION OF BIM IN UDERGROUND CONSTRUCTION 

 

 
Ing. Pavel Růžička, Ph.D.  

Hochtief CZ a.s., divize Dopravní stavby 

e-mail: pavel.ruzicka@hochtief.cz 

Ing. Linda Černá Vydrová, Ph.D. 

Hochtief CZ a.s., divize Dopravní stavby, Plzeňská 16/3217, 150 00, Praha 5 

e-mail: linda.cernavydrova@hochtief.cz 

www.hochtief.cz  

 

 

Abstract 

The aim of the presented paper is to provide basic information of BIM (Building Information 

Modeling), or complex digital model of the construction, in which all the information from 

initial project preparation to actual impelementation, warranty service and maintenance are 

contained. The paper also describes the situation in transport infrastructure and focuses on 

one specific project – Tunnel Rastatt in Germany, where BIM is applied. 

 

 

1. CO JE BIM 

Building Information Modeling (BIM) je proces pro optimalizaci přípravy, provádění a 

provoz stavebních konstrukcí. Základem BIM je 3D počítačový model, který může být 

obohacen přidáním dalších informací, jako je čas, náklady, využití. Informace dostupné v 

BIM lze použít všestranně různými partnery projektu. Výsledkem je vysoce koordinovaný 

soubor údajů, které mohou být použity v průběhu celého životního cyklu objektu. Proto není 

BIM softwarový balíček, ale způsob práce, spolupráce, navrhování, projektování, řízení 

výstavby a její provozování. 

 

 
Obr. č. 1 Příklad zobrazení 3D modelu 

 

Po celém světě je různými institucemi a odborníky z praxe přijímána pro BIM definice podle 

Amerického národního výboru pro BIM standard: “BIM je digitální reprezentace fyzikálních 

a funkčních vlastností daného objektu vytvářející zdroj pro sdílení poznatků a informací, které 

tvoří spolehlivý základ pro rozhodování během životního cyklu stavby od návrhu až po 

demolici.” 

mailto:pavel.ruzicka@hochtief.cz
mailto:linda.cernavydrova@hochtief.cz
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Abstract 

The geocsells are on the Czech market for over 20 years. Primarily they are used for 

a construction reinforcement. Applying the geocells it is required to keep up certain rules to 

receive good results. In the paper written below there are new information, which enable 

better use of geocells. 

 

 

ÚVOD 

Geobuňky jsou výztužným systémem, který byl vyvinut koncem 70. let. Ve Velké Británii 

byly poprvé použity v r. 1984, ve stanici Tilbury, Essex. V ČR byly geobuňky poprvé 

vyzkoušeny 24. května 1996 na železniční trati Brno - Česká Třebová v km 186,817 - 

187,838, poblíž žst. Zádulka. Na Slovensku byly poprvé instalovány 15. října 1996 na 

železniční trati Bratislava - Žilina, v žilinském zhlaví žst. Púchov. Na českém trhu jsou 

geobuňky prodávány pod názvy GEOWEB, GEOMAT, NEOWEB, GEOMALL apod. 

Podle údajů výrobce, zabudováním geobuněk do málo únosného podloží, se mechanizmem 

silné laterální svazující síly a tření na styku zemina/stěna buňky vytváří tzv. mostová 

roznášecí struktura s vysokou flexibilní pevností a tuhostí. Tato mostová struktura zlepšuje 

dlouhodobou charakteristiku deformace při zatížení běžných klastických výplňových 

materiálů a dovoluje výrazné zredukování mocnosti konstrukčních vrstev, v porovnání 

s tradičními metodami zvyšování únosnosti.  

Přestože jsou v ČR přes 20 let, nebyly aplikace geobuněk tak četné jako geotextilií 

a geomřížovin. Totéž se dá říct o sporadickém zapracování do předpisů a TKP vydávaných 

SŽDC a ŘSD, ve kterých se o geobuňkách píše: 

SŽDC - Předpis S 4, Př. č. 11, str. 3: „Geobuňka (geocell) je prostorový geosyntetický 

výrobek.“ Př. č. 11, str. 4: „Při zakládání náspu na málo únosném podloží lze použít též 

prostorové buňky z geomřížky nebo geobuňky, vyplněné propustným materiálem.“ 

ŘSD - TKP 30 Speciální zemní konstrukce, kap. 30. A. 2.3, str. 7, 3. odst.: „Geosyntetické 

výztuže jsou obvykle ve formě lineárních, plošných a prostorových prvků. Nejběžnějšími 

jsou geotextilie, geomříže, geopásky, geobuňky a geokompozita. „ 
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Abstract 

Při řešení problematiky dobývání nízkých slojí byly vytyčeny úkoly v několika oblastech. 

Hlavním cílem bylo zvýšení koncentračních ukazatelů, které mají přímý vliv na ekonomiku 

provozu. Dosáhnout vyšší denní postup porubu a tím i vyšší těžbu mohlo zajistit nasazení nové 

technologie, mechanizované výztuže. V příspěvku je prezentován vývoj v ražbě výchozích 

prorážek s cílem urychlit nejenom ražbu, ale také vybavování a rozjezd porubu. 

By solving the issue of mining of low seams few tasks in several areas have been set. The 

main objective was to increase the concentration indicators which have a direct impact on the 

economy of operation. To achieve higher daily longwall advance and thus higher production 

could ensure the deployment of new technology, a mechanical roof support. The paper 

presents the trend of the cross cut excavation to accelerate not only the excavation but also 

equipping and starting the coalface. 

 

 

1. DOBÝVÁNÍ NÍZKÝCH SLOJÍ 

Vývoj přípravy a dobývání nízkých slojí je zpracován z Dolu Lazy, který po sloučení s Dolem 

ČSA se stal součástí Dolu Karviná a v dnešní době, po sloučení s Dolem Darkov, se jedná o 

Lokalitu Lazy Důlního závodu 1. 

Z časového hlediska jde o období od roku 2007, kdy bylo zahájeno dobývání 1. porubu ve 

sloji 463 - „Natan“ v 1. dobývací kře, do současnosti, kdy probíhá dobývání porubu 161 902 

v 9. kře ve sloji 461 - „Max“. 

 

1.1. Příprava a dobývání 1. porubu ve sloji 463 - „Natan“ v 1. kře 

Ražba výchozí prorážky 63 102 probíhala v hloubce cca 880 m pod zemským povrchem, ve 

sloji o mocnosti 75 - 125 cm pomoci trhací práce a ručního nakládání rubaniny na hřeblový 

dopravník. Profil o šířce 5,6 m a výšce 1,5 m byl zajišťován pomoci dveřejí s roztečí 0,5 m. 

Dveřej z ocelových TH rovin hmotnostního stupně K-24 a 3 ks stojek. Proti pádu horniny ze 

stropu se na TH roviny dávaly odkory. Délka ražby byla 158 m. Průměrný postup 2 m / den. 

mailto:zdenek.sembol@okd.cz
mailto:pavel.dvorak@minovaglobal.com
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Abstract 

The reclaimed asphalt pavement (RAP) is one of the recycling materials used in civil 

engineering. Its properties change with time making it unsuitable for use in new asphalt hot 

mixes. The article describes possibilities of restoring default properties with rejuvenators 

enabling RAP’s full recycling.  

 

 

In the XXI century environmental issues have become of great significance, especially in 

developed countries. Air pollution is being controlled, green energy is gaining on popularity 

and waste materials are tried to be more and more often recycled. Material recycling is one of 

the most important aspects of ecological activity, which also refers to civil engineering. In 

civil engineering as an example of material recycling can be given power plant or mine waste 

materials, which are being used as embankments material or addition to concrete.  

In road engineering there are also many waste materials used. Industrial waste materials, 

materials obtained after dismantling buildings including aggregates and ashes may be used to 

almost every part of road construction or road subgrade.   

Currently one of the most common recycling materials is Reclaimed Asphalt Pavement 

(RAP). The material is obtained from dismantling asphalt layers from road construction. This 

material was used to be considered as a waste, but it has ability to reduce costs of new made 

asphalt mixes. If added to new asphalt mix it decreases usage of natural resources (aggregate, 

asphalt) and enables to reduce costs in possibly most efficient way. The problem with RAP is 

that properties of asphalt binder in old asphalt mixes are different from the default ones.  

Asphalt binder ageing process involves both aging during pavement exploitation and 

technological processes (production and paving). After this processes properies of asphalt hot 

mix change, because of physical and chemical changes in binder structure.  

As long as it comes to chemical ageing, it is mainly caused by oxidation of some binder 

components. After ageing process the proportion between functional chemical groups is 

changed which leads to change in properties. To main groups found in asphalt binder 

according to Abdel-Raouf [1] belong: 

 Oils 

 Resins 

 Asphaltenes 

Chemical ageing process mainly is based on oxidation of resin and asphaltene particles. The 

increase in the amount of these two particles leads to change in vital asphalt properties. 

Oxidation of these functional groups in asphalt causes the increase of solid particles instead of 
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Abstract 

In their contribution the authors describe work of permanent strand anchors at construction 

“Highway D8, Construction 0805 Lovosice – Řehlovice” in sections Notch Řehlovice, Bridge 

Dobkovičky and High-flying highway Prackovice 

 

 

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Praha 

Odpovědný projektant stavby: Pragoprojekt, a.s. 

Realizace: únor 2016 – listopad 2016 

 

Firma Minova Bohemia podílela na realizaci tří úseků při výstavbě dálnice D8.  

Prvním objektem byl Zářez Řehlovice v km 63,050-63,750. Jednalo se o zajištění pilotové 

stěny pramencovými kotvami. Kotvy byly navrženy dvou, čtyř a šestipramencové v délkách 

8-40 m (2 x Lp 15,7 mm (250 kN), 4 x Lp 15,7 mm (450 kN) a 6 x Lp 15,7 mm 750 kN - ocel 

minimálně třídy 1570/1770 MPa). 

Po navrtání pilot byl proveden hlavový trám v plném rozsahu stavby (s výjimkou opěr mostu). 

Současně s hlavovým trámem byl zbudován plně funkční odvodňovací žlab z betonových 

prefabrikovaných tvarovek šířky 600 mm, jehož úkolem bylo ochránit prováděný zářez před 

přívalovými dešti.  Po dokončení těchto prací byly na vytypovaných čtyřech místech 

pod hlavovými trámy provedeny lokální odkopy pro osazení trámů pro zatěžovací zkoušky 

kotev a následně byly tyto zkoušky provedeny s následnou likvidací trámů i kotev. 

Nejprve byly provedeny horní trámy pod opěrami mostu, které byly následně zasypány a bylo 

přikročeno k betonáži opěr mostu, včetně přikotvení pravé opěry mostu. V tomto okamžiku 

byl tento „nejvyšší“ bod pilotové stěny připraven pro betonáž mostovky. Teprve po dokončení 

mostovky bylo možno dohloubit a dokotvit piloty pod mostními opěrami. 
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Abstract 

Presented article describes construction of new line of heating pipeline in Prague located in 

Holešovice. During excavation works on shaft “Š2” huge ingress of water has occurred 

which caused an interruption of excavation works. Minova Bohemia s.r.o. has been asked for 

technical consultation and for elaboration of proposal of rehabilitation works which has been 

included in next step into the project. Solution consisted using of self-drilling anchors drilled 

in umbrella patterns and injected by PU resin. Proposed technology led to final result which 

allowed continue in excavation works and successful finalization of whole project. 

 

 

1. ÚVOD 

Holešovice (od sloučení s Bubny roku 1850 až do roku 1960 Holešovice-Bubny, německy 

Holleschowitz-Buben) byly připojeny k Praze roku 1884 jako historicky první obec, která v 

době připojení nebyla městem. Hlavní část Holešovic leží v tzv. Pražském meandru Vltavy na 

jejím levém břehu. Jméno Holešovice (původně Holišovice) je patrně odvozeno od slova 

„holý“ nebo „holec“ - bezvousý, mladý hoch; v přeneseném smyslu to mohlo znamenat též 

neplodnou část země, vzniklo asi podle místních holých, neplodných míst, která byla často 

zatopena a po povodních na nich zůstávala místa plná kamení a písku. Už vznik názvu dává 

tušit geologickou skladbu území.  

První dochovaná zmínka o Holešovicích pochází z roku 1228 v osobě vladyky Bohumila z 

Holešovic.  Původně nevelká zemědělská osada Holešovice v místech dnešního nádraží 

Praha-Holešovice se v poslední třetině 19. století rozrostla na celé území do té doby 

neobydlené, polemi a loukami vyplněné záplavové oblasti vltavského meandru, a změnila se v 

jedno z nejvýznamnějších průmyslových předměstí Prahy. Byly vybudovány ústřední jatka 

(dnes Pražská tržnice), Bubenské nádraží, plynárna a v roce 1891 areál pro Zemskou výstavu, 

která si vynutila některé další změny (výstavba lanové dráhy na Letnou, tramvajové dráhy 

Letná–Výstaviště). V roce 1850 byly Holešovice spojeny se sousední vsí Bubny a 8. listopadu 

1884 byly Holešovice-Bubny jako VII. městská část připojeny k Praze. Roku 1928 byl 

otevřen Libeňský most (29. října 1928 tehdy Masarykův most jako dar k 10. výročí fungování 

První republiky), který dále zlepšil dopravní obsluhu čtvrti a je dodnes nejdelším 

přemostěním řeky. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bubny
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bm%C4%8Dina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
https://cs.wikipedia.org/wiki/1884
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bsto
https://cs.wikipedia.org/wiki/Meandr
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vltava
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Abstract 

The Austrian civil engineering company SWIETELSKY Bauges. m. b. H. works more than 75 

years, since the year 1992 also in Czech Republic under name SWIETELSKY stavební s.r.o. 

In the year 2001 was based in Linz the special department “Spezialtiefbau” which is oriented 

on the projects and solutions in reinstating and reconstruction of the rock slopes and tunnels, 

installing of drilled anchors and micropilots as well as shotcrete. Now are presented some of 

their experiences and applications.  

 

 

1. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI SWIETELSKY RAKOUSKO  

Společnost SWIETELKY Bauges. m. b. H. působí na stavebním trhu v Rakousku již více než 

75 let, v České republice pod jménem SWIETELSKY stavební s.r.o. od roku 1992.  

V roce 2001 bylo u rakouské společnosti v Linci založeno oddělení „Spezialtiefbau“, které se 

zaměřuje na specializované práce v oboru sanace skal, vrty a instalace kotev a mikropilot, 

stříkaný beton, sanace podzemních děl a podobně. Za dobu svého působení toto oddělení 

realizovalo více než 1.500 projektů k naprosté spokojenosti zákazníků. Svoji činnost skupina 

provozuje nejen na území Rakouska, ale také na Slovensku, v České republice, v Maďarsku, 

Slovinsku a Chorvatsku. Ve svých projektech se nejčastěji setkává s řešením nestability 

skalních útvarů a bloků, které ohrožují jak infrastrukturu, která je v daných místech zřízená, 

tak její uživatele. 

Ve svém příspěvku představí nejčastější řešení pro sanace skalních svahů: 

 Síťování skal vč. zajištění jednotlivých bloků 

 Bariéry proti padání a řícení balvanů 

 Odstranění skal, odstřel 

 

 

2. SÍŤOVÁNÍ SKAL VČ. ZAJIŠTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH BLOKŮ 

Tato opatření slouží k zajištění volných skalních bloků, skalních těles, prahů a převisů nebo 

nestabilních skalních formací s nepravidelným povrchem. Zpravidla k jejich aplikaci vedou 

následující důvody: 

 Cenově výhodné a dlouhodobě trvanlivé alternativy k řešením pomocí podpěrných 

konstrukcí, stříkanému betonu i dalším dosud obvyklým opatřením  

 Vhodné všude tam, kde je omezený záchytný prostor  
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Abstract  

Testing of mining adhesives carried out for the certification of products mainly relate to their 

safety, and the question of the effectiveness of injection materials is evaluated on the basis of 

a sample of the adhesive itself. To evaluate the suitability of polyurethane and mineral-

organic adhesives for sealing and reinforcing the rock mass uniaxial compression tests on 

adhesively bonded rock and concrete samples were conducted.   

 

 

1. INTRODUCTION 

When sealing the rock mass by injection, expected result is to fill gaps as accurately as 

possible, which guarantees limiting the gas and water leak. In order to achieve the expected 

results it is necessary to establish the impermeable connection between the adhesive and rock. 

The quality of the connection can be assessed by the adhesion force value determination at the 

adhesive-material contact and by analyzing the nature of the destruction of the glued rock 

fragments. Under natural conditions, artificially integrated rock mass is exposed to shear 

forces, compressive and tensile stresses. 

The result of bonding is determined by the properties of bonded materials and means used for 

their connection and as well bonding conditions, among which the most significant is the 

application temperature and humidity. In case of underground works typical is dealing with 

specific conditions, ie. high humidity and elevated temperatures. While choosing a proper 

injection material for sealing the rock mass, attention is paid on its characteristics such as 

reactivity with water and their safety according to specific mining hazards (especially the risk 

of fire and gases or coal dust explosion). When the primary desirable effect of injection is 

reinforcement, is it essential to concentrate on mechanical properties of bonded material. The 

paper presents the results of scientific research on mechanical properties of three polyurethane 

and mineral-organic mining adhesives and the evaluation of adhesive joint strength based on 

the uniaxial compression tests made on the  rocks and concrete samples bonded with the 

chosen adhesives. 

 

 

2. OVERVIEW OF SELECTED INJECTION MATERIALS 

Polyurethane adhesives cure by reaction accompanied by the high temperature which affects 

the mechanical properties of the hardened product. In view of the existing fire hazard in 

mines, adhesives intended for rock mass injection should not have maximum reaction 

temperature, which may initiate an endogenous fire. Admissible temperature of the reaction in 

accordance with the mining law [3] shall be less than 150°C (140°C for coking coal). In the 

case of  mineral-organic adhesives, reaction temperature usually does not exceed 110°C while 

the polyurethane adhesives cure in a wide range of temperatures from 110-150˚C wherein the 

upper limit due to the limitations set forth in the regulations. As shown by tests carried out on 

two-component polyurethane adhesives, lowering reaction temperature of less than 130°C 
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Abstract 
The presentation describes the project activities and the execution of works related to the 

strengthening of head gate excavated in the lower layer of thick deck (about 6.0 m). 

Strengthening the excavation which has been designed and manufactured using bolting two 

strings chock and rockbolt roof-bars by injection rockbolts with a length of 9,0m and load 

capacity of 430kN. This allowed to keep the excavation behind the wall and use it as a 

walkway fail gate for the next wall. 

 

 

1. WPROWADZENIE 

Pokłady węgla kamiennego ze względu na miąższość możemy podzielić na cienkie (do 1,5m 
grubości), średnie od 1,5–3,5m grubości) i grube (powyżej 3,5m grubości). Około 25% 
wszystkich zasobów węgla kamiennego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego stanowią 
właśnie pokłady grube. Eksploatacja tych pokładów w zakresie ich dolnej granicy tj. 3,5-4,5m 
prowadzona jest zazwyczaj na całą grubość systemem ścianowym na podsadzkę hydrauliczną 
ze względu na ochronę powierzchni oraz na zawał. Pozwala to na wybranie pokładu węgla 
z dużym wskaźnikiem wykorzystania złoża. Trudniejsze zadanie czeka kopalnie, które 
posiadają pokłady węgla o miąższości znacznie większej niż 5,0m. Projektowana i 
prowadzona jest wtedy eksploatacja ścianowa warstwami równoległymi do uławicenia, 
poziomymi lub pochyłymi. Ze względu na kierowanie stropem może być to system zawałowy 
lub z podsadzką hydrauliczna. 
 
 
2. WARUNKI GÓRNICZO-GEOLOGICZNE 

Kopalnie Węgla Kamiennego „Piast-Ziemowit“ eksploatuje pokłady węgla grupy 200 
(warstwy Łaziskie). Jeden z pokładów o nr 209 ze względu na swoją miąższość został 
zaliczony do pokładów grubych. Jego miąższość na znacznym obszarze kopalni „Piast-
Ziemowit“ wynosi około 6,5m. Dlatego też kopalnia zdecydowała się na prowadzenie 
eksploatacji pokładu 209 w partiach gdzie grubość pokładu wynosi około 6,0m systemem 
ścianowym z podziałem na dwie warstwy dolną i górną. Ponieważ kopalnia nie posiada 
instalacji do podawania podsadzki hydraulicznej pokład eksploatowany jest systemem 
zawałowym. Pokład 209 w partii II ma miąższość średnio 6,0m z przerostem łupku 
ogniotrwałego o grubości 0,05-0,1m. Zalega na głębokości od -355 do -425m npm (około 



166 

DLOUHODOBÁ PEVNOST UKOTVENÍ FRIKČNÍCH SVORNÍKŮ 

A LONG-TERM LOAD BEARING CAPACITY OF FRICTION BOLTS 
 

 

doc. Ing. Richard Šňupárek, CSc. 
Ústav geoniky AV ČR,v.v.i. 

Ing. Stanislav Starzyczny 

DSI Undergroud Multitex s.r.o., Frýdlant nad Ostravicí 

 

 

Abstrakt 

V podmínkách severočeské uhelné pánve v dole Centrum byly zahájeny dlouhodobé zkoušky, 

zaměřené na měření změn pevnosti ukotvení hydraulických svorníků v čase. Cílem zkoušek je 

získání hodnot pevnosti ukotvení svorníků v zájmových geologických podmínkách uhelné sloje s 

přihlédnutím k technologickým parametrům (způsob vrtání a průměr korunek).   

 

 

1. ÚVOD 

Uvažované způsoby podzemního dobývání zásob v závěrných svazích povrchových lomů v 

severočeské uhelné pánvi jsou vesměs založeny na dobývací metodě chodba-pilíř ve variantě s 

dlouhými podélnými pilíři, tedy tzv. chodbicování. 

V podmínkách chodeb v uhelné sloji tercierního ložiska dochází po vyražení ke změnám, 

souvisejícím s vysycháním a zvětráváním uhelné sloje. V chodbách se projevuje postupným 

uvolňováním a opadáváním uhlí po obvodu výrubu. (1,2). Naskýtá se otázka, zda obdobný 

proces ve vývrtech nemůže ovlivnit dlouhodobou pevnost ukotvení zejména u frikčních 

hydraulicky upínaných svorníků. Tomu nasvědčovaly i některé namátkové zkoušky dříve 

zabudovaných svorníků, které vykazovaly nízké hodnoty pevnosti ukotvení i když bylo 

podezření na nesprávnou technologii kotvení. Byly proto navrženy dlouhodobé opakované 

zkoušky pevnosti ukotvení svorníků, které jsou předmětem tohoto příspěvku.    

Nedílnou součástí těchto metod je použití samostatné svorníkové výztuže podzemních děl.  

Vzhledem k tomu, že v podmínkách severočeských uhelných dolů nebyly k disposici 

systematičtější poznatky o vlastnostech a chování současných kotevních prvků, byly provedeny 

serie zkoušek in situ v lokalitě lomu Libouš v Tušimicích v roce 2014, v  dole Centrum v roce 

2015 (1) a v dole ČSA lomu ČSA v létech 2015-2016 (3, 4).  

Zkoušky na dole Centrum byly nejprve zaměřeny na zjištění pevnosti ukotvení a tahové 

únosnosti hydraulických svorníků HUS 120 po 3 letech nasazení. Zkoušky byly provedeny na 

chodbě 4318 ve staničení 140 – 160 m kde byly provedeny tahové zkoušky svorníků.  
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Abstract 

Upper reservoir Homole is part of pumped-storage power plant Štěchovice II on Vltava river 

and serves for accumulation of water needed for production of electrical power in peak peri-

ods. Similarly with other hydro structures also this one is subject to technical safety surveil-

lance (TBD) comprising of measuring deformation of dam concrete blocks and measuring 

buoyancy and seepage behaviour of dam and its subsoil. Reservoir was constructed during 

WW2 and is in service since 1947. Measurements of buoyancy behaviour started in 1966 so 

some of measuring instruments are in service more than 40 years. In order to increase quality 

of current measuring system and observing TBD improvement plan was proposed to complete 

measuring points on dam structure and execution of two buoyancy measuring wells located in 

safety over-flow spillway. Execution of wells was demanding from several reasons – especial-

ly by its location, by required parameters and from this resulting drilling technology, by num-

ber of required diagnostic measurements, by fitting up of wells and last but not least necessity 

to construct access courses for safe execution of these works. 

 

 

1. ÚVOD 

Významnou součástí provozování stavebních objektů vodních děl je provádění technickobez-

pečnostního dohledu (TBD) nad těmito díly. Jedná se o činnost, při které se provádí zjišťová-

ní technického stavu vodního díla, a to z hlediska bezpečnosti a stability a možných příčin 

poruch. Provádí se především pozorováním a prohlídkami vodního díla, měřením deformací, 

sledováním průsaků vod, jakož i hodnocením výsledků všech pozorování a měření ve vztahu 

k předem určeným mezním nebo kritickým hodnotám. Součástí TBD je i vypracování návrhů 

opatření k odstranění zjištěných nedostatků. 

Každé vodní dílo je, s ohledem na potenciální nebezpečí, které představuje pro území na toku 

pod ním, zařazeno do kategorie I. – IV. S ohledem na tuto kategorizaci je také předepsán způ-

sob výkonu TBD, ze kterého vyplývá typ a četnost prohlídek, souvisejících měření apod. Nej-

častěji je předepsáno provádění měření deformací konstrukcí hrází, sledování průsakového 

režimu na jednotlivých konstrukcích díla a měření vztlakového režimu v podloží objektů vod-

ního díla. Pro získávání údajů pro TBD jsou na hráze osazovány měřicí body, pro měření 

úrovně vody a sledování průsaků vod v podloží jsou zřizovány vztlakoměrné vrty pro osazení 

měřicího zařízení, např. hladinoměru (tzv. Rangova píšťala) nebo manometru. 
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