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TUNNELS EJPOVICE – PERMANENT LINING OF CONNECTION  

NO. 8 WITH SHOTCRETE 

 

Václav Anděl 

Metrostav a.s., Koželužská 2540/4, 180 00 Praha 8, vaclav.andel@metrostav.cz 

Ing. Petr Svoboda 
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Ing. Štefan Ivor 
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Abstrakt 

V závěru roku 2018 byl zprovozněn modernizovaný úsek železniční trati mezi Rokycany a Plzní. 

Součástí modernizace byla také výstavba dvojice Ejpovických tunelu, které se s délkou 4150 m 

a 4174,4m stali nejdelšími díly svého druhu v rámci sítě SŽDC v české republice. Součástí obou 

tunelů je 8 propojovacích chodeb vyražených pomocí technologie NRTM, které plní funkci 

evakuační v případě mimořádné události a zároveň technologickou, kdy jsou v propojkách 

umístěny různé technologie slabo a silnoproudé nebo zabezpečovací. 

Předkládaný příspěvek se zaměřuje na zkušenosti z realizace definitivního ostění propojky č. 8 

pomocí stříkaného drátkobetonu na rozdíl od klasické ŽB betonáže definitivního ostění do 

formy. 

1. ÚVOD 

Tunely Ejpovice jsou součástí rozsáhlého železničního liniového stavebního projektu 

nazvaného „Modernizace trati Rokycany-Plzeň“. Stěžejním cílem tohoto projektu je dosažení 

jízdní doby na trase z Prahy do Plzně pod 1 hodinu z hlavního nádraží v Praze na hlavní nádraží 

v Plzni a též v opačném směru. V samotném úseku Rokycany – Plzeň se oproti stávajícímu 

stavu jízda vlakem zkrátí pro vlaky R a Sp o cca 9 minut.  

2. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU 

Aby se mohlo docílit zrychlení jízdy vlaků v tomto úseky, projektant investora navrhl   

2 jednokolejné tunely délky cca 4 150 m včetně 8 propojovacích chodeb tzv. propojek. 

Jednokolejné tunely byly raženy pomocí technologie TBM, kdy ražený profil tunelů byl cca   

10 m. Propojky, které se nacházejí po vzdálenosti do 500 m mezi tunely, byly raženy pomocí 

technologie NRTM a jejich délka byla dána osovou vzdáleností tunelů od cca 15 m až po cca 

35 m. V zadávací dokumentaci stavby bylo ostění všech propojek navrženo jako dvouplášťové, 

tj. klasické primárné ostění, mezilehlá foliová izolace a trvalé ŽB ostění betonované do formy. 

Geologická stavba zájmového území byla poměrně komplikovaná, viz obr. č. 1. K nejstarší 

jednotce zde patří horniny svrchního proterozoika zastoupené převážně tmavými břidlicemi   

mailto:petr.svoboda@metrostav.cz
mailto:petr.hybsky@metrostav.cz
mailto:stefan.ivor@metrostav.cz
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THE INFLUENCE OF THE USE OF RECYCLED TYRE RUBBER ON 

THE PHYSICAL AND MECHANICAL PARAMETERS OF WASTE 

MIXTURES WITH THE HYDRAULIC BINDER 

 

Adrian CIOŁCZYK PhD, Eng 

Technical university of Silesia, Gliwice, adrian.ciolczyk@polsl.pl, www.polsl.pl 

Konrad WALOTEK MSc, Eng 

Technical University of Silesia, Gliwice, konrad.walotek@polsl.pl, www.polsl.pl 

Abstract 

The paper presents the results of research on the application of recycled tyre rubber, in the 

form of rubber dust, in mixtures bound with a hydraulic binder, to improve the physical and 

mechanical parameters of unburnt coal-mining slates. In particular, the parameters related to 

resistance to water and susceptibility of bound mixtures. The research was carried out on 

mixtures containing unburnt coal-mining slate, rubber dust, fly ash and cement, as well as on 

reference mixtures with no rubber dust in their composition. The observations were aimed at 

checking how the varied content of rubber dust affects the physical and mechanical parameters 

of the samples. 

1. INTRODUCTION 

In the era of continuous development of industry, the demand for the development of transport 

infrastructure is constantly growing. This is associated with a constant increase in demand for 

natural soils or natural aggregates, meeting the requirements in terms of physical and 

mechanical parameters, set in the transport construction industry. It should be remembered, 

however, that due to continuous exploitation, the amount of such natural resources is constantly 

decreasing. Therefore, it is a good solution to search for technologies allowing to obtain the 

required physical and mechanical parameters, using as much waste materials as possible, which 

are often a side effect of human activity. 

Unburnt coal-minig slate is obtained as a by-product of hard coal mining in the Silesian 

agglomeration. It is an aggregate used in a number of applications in the transport construction 

industry. However, due to low physical and mechanical parameters and high sensitivity to 

water, it is mainly used for layers or structures with lower responsibility. In such cases, the 

material used is not required to be frost resistant and of high strength. Therefore, it is still not 

possible to make full use of the obtained waste material [1][2][4]. 

Rubber granulate is a secondary raw material obtained as a result of mechanical shredding or 

cryo-shredding of used car tyres. Since the 1970s, this material has been successfully used to 

improve the physical and mechanical parameters of mineral-asphalt mixtures, using  "wet" and 

"dry" methods, as well as to improve the properties of the bituminous binder itself in modified 

asphalts. In recent years, sports surfaces [2][3][5] have become an additional source of demand 

for rubber granulates. As in the case of unburnt coal-mining slate, the known and used methods 

of rubber granulate utilization are not able to fully utilize the continuous production of rubber 

waste. 

 

mailto:konrad.walotek@polsl.pl
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ZKUŠENOSTI SE ZPEVŇOVÁNÍM OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI 

REALIZACI ŠTOL MALÉHO PRŮMĚRU A MOŽNOSTI ALTERNATIV 

EXPERIENCE WITH STABILIZATION OF GROUND AT SMALL 

DIAMETER TUNNELLING AND COMPARISON OF ALTERNATIVES 

 

Ing. Karel Franczyk, Ph.D. 

Samostatný autorizovaný geotechnik, soudní znalec v oboru 
 

Abstrakt 

Při realizaci podzemních děl malého průměru – zejména v případech ražených štol pro 

vodohospodářské účely – hraje kromě horninového prostředí podstatnou roli i zvolená 

technologie provádění. Ta se v mnohých případech vhodně doplňuje s dostupnými způsoby 

zpevňování či stabilizace okolního horninového či zeminového prostředí. Takto lze úspěšně 

provádět kvalitní vodohospodářská díla i ve velmi náročných podmínkách. Naopak nevhodně 

zvolené prováděcí technologie při nutnosti dodatečné stabilizace mohou stavby neúměrně 

ekonomicky zatížit. A na druhou stranu – existují takové razící technologie, které mohou 

náklady spojené s dodatečnou stabilizací zcela eliminovat ku prospěchu jak kvality, tak 

rychlosti, tak i ekonomického výsledku. 

Přednáška se zabývá nejen porovnáním jednotlivých variant provádění, ale je doplněna                 

i velkým množstvím praktických příkladů z nejrůznějších staveb z poslední doby. 

 

Abstract 

When completing underground projects of small diameter – especially for tunnelling for water 

purposes – important aspect is not only ground conditions, but chosen tunnelling method as 

well. The method is often complemented by usual ways of ground stabilization. Thus successful 

completion of good quality works can be achieved, even at difficult conditions. On contrary, 

failures by selecting appropriate technologies may heavily influence economical results of 

particular projects.  On the other hand, there can be such technologies selected, that are able 

to minimalise a use of any stabilisation matter with good impact to quality of work, speed of 

production and even economical results. 

The contribution will not only compare the methods themselves, but will demonstrate many 

practical examples from recent tunnelling projects. 

1. ÚVOD 

Je známou pravdou, že na malých stavbách mohou být problémy stejně velké jako na stavbách 

velkých a úplně stejně platí, že při realizaci štol malého profilu se můžeme potkávat se 

stabilitními i jinými problémy stejně často jako při ražbách velkých tunelů. Možná dokonce ty 

problémy malých tunelů mohou být i častější a náročnější. Je to dáno vícero příčinami: 

A. Geologické prostředí  

U velkých tunelů lze většinou volit umístění tunelu tak, abychom se vyhnuli 

nejnepříznivějším geologickým vrstvám. To většinou u malých, na příklad 

vodohospodářských štol, nelze. Jejich umístění je dáno jejich účelem, gravitačními spády, 

nápojnými body či odběrnými místy. Navíc z titulu jejich účelu bude obvyklé, že tato malá 

důlní díla budou umísťována do ne příliš velkých hloubek a v prostředí měst – tedy do 
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UNDERGROUND RAILWAY TUNNELS AND STATION OF 

ESPOONLAHTI, FINLAND 

 

Ing. Aleš Gothard 

Metrostav a.s., Prague, Czech Republic 

Ing. Pavel Herman 

Metrostav a.s., Dýrafjörður, Iceland 

 

Abstrakt  

Příspěvek obecně popisuje jeden z největších, v současnosti realizovaných, infrastrukturních 

projektů v Evropě. Jedná se o prodloužení stávající trasy metra z Helsinek do sousedního města 

Espoo ve Finsku. Detailní zaměření příspěvku se týká jedné z jeho částí, úseku ražené stanice 

Espoonlahti a k ní příslušící část traťových tunelů metra, které v období 2016-2018 realizovala 

společnost Metrostav a.s. ve spolupráci se svým finským partnerem, společností Destia Oy.  

Zaměřuje se na specifika provádění ražeb v žulových horninách v husté rezidenční zástavbě a 

z toho vyplývající nutnost limitace účinků trhacích prací na okolní zástavbu. Dále řeší 

problematiku provádění předstihových a následných injektážních prací, které byly projektem 

vyžadovány ve velké míře. Obecně popisuje použitou metodu ražby Drill and Blast a k ní 

odpovídající použitou strojní sestavu. Součástí příspěvku je také vyjmenování nejzásadnějších 

problémů zastižených během provádění prací s popisem jejich řešení.  

1. ÚVOD 

Finsko a jeho ekonomika 

Finsko je severská země sousedící na souši s Ruskem, Švédskem a Norskem. Na území Finska 

s rozlohou přes 338 tisíc km2 žije asi 5,4 milionů obyvatel, přičemž průměrná hustota zalidnění 

je nevelká – 16,04 obyvatel / km2 (v ČR je to 133 obyvatel / km2). Finsko je nazýváno „zemí 

lesů a tisíců jezer“, kdy lesy pokrývají asi 25 % jeho území a vodstvo dalších zhruba 10 %. 

Více než 62 % obyvatel žije dnes ve městech. V aglomeraci hlavního města Helsinek žije okolo 

1 milionu obyvatel.  

Finská ekonomika se pod tlakem série domácích a externích faktorů zatím nevrátila na 

úroveň předkrizového roku 2008. Po třech letech recese se však hrubý domácí produkt Finska 

v roce 2015 poprvé zvětšil (o 0,3 %) a v letech 2016 a 2017 pokračoval v dalším růstu 

(1,4, resp. 2,9 %).  Finská ekonomika se musela vyrovnat s několika překážkami dalšího 

hospodářského růstu, jako pokles produktivity práce, nedostatek investic a snížení kupní síly. 

Také finský vývoz klesl od počátku mezinárodní finanční krize zhruba o pětinu. Hospodářstvím 

otřásla především krize v papírenském průmyslu a postupný úpadek společnosti Nokia. Ten 

skončil prodejem divize mobilních telefonů. Negativně se na finském hospodářství projevila 

také recese v Rusku. Veřejné finance vykazovaly až do roku 2016 deficit a celkový vládní dluh 

stále narůstá. S HDP na obyvatele 34,5 tisíce EUR ale i tak Finsko stále převyšuje o 10% průměr 

EU. 

Stavební průmysl se v roce 2018 podílel na tvorbě HDP 5,5 %. Ve stavebnictví pracuje zhruba 

60 tis. zaměstnanců. Ve Finsku působí několik velkých mezinárodních stavebních firem, mezi 

které patří Lemminkäinen, Skanska, YIT nebo SRV. 
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DOKUMENTACE PROVÁDĚNÍ INJEKČNÍCH PRACÍ –  

POMOCNÍK NEBO NUTNÉ ZLO? 

DOCUMENTATION OF EXECUTING GROUTING WORKS – 

ASSISTENT OR NECESSARY EVIL? 

 

Ing. Michal Grossmann 

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

M: +420 602 709 580, E: michal.grossmann@minovaglobal.com, www.minova.cz 

Abstract 

A continuous documentation of grouting work is an integral part of the work. In addition to 

recording condition of injected construction / environment before and after the grouting, it is a 

registration of the essential quantities that are related to the injection work. Parameters to be 

monitored include in particular injection time, injection pressure and applied amount of 

injection material. Recording of these values has a different meaning for the submitter of works 

and another for the contracting company, yet it is seen as a necessary evil for the completion 

of the documentation. However, if the documentation is carried out continuously and 

conscientiously it can be a great helper, especially in connection with computing. Specific 

examples of successful projects show the need to carry out the documentation of grouting work. 

1. ÚVOD 

Nezbytnou součástí provádění injekčních prací je dokumentace okolností, průběhu a výsledku 

této specifické sanační činnosti. Poměrně často je ale možné setkat se s tím, že se žádná 

dokumentace uvedených parametrů neprovádí – ať už se jedná o zřejmý záměr, neznalost nebo 

o prostou začátečnickou nevědomost. Ať už je důvod jakýkoli, je to škoda (tedy pouze 

v případech, že se nejedná o záměrnou „nečinnost“ – to už jde o něco jiného).  

Pečlivě provedený záznam injektáže může mít významný přínos – jak pro objednatele prací 

či investora, který tak má možnost kontroly nad provedenou prací, tak především pro realizátora 

prací, kterému může poskytnout mnoho užitečných informací nejen o injektované 

konstrukci/hornině samotné. Patřičným způsobem vyhodnocené výsledky prováděných 

injektáží lze používat také jako podklad pro technický návrh, kalkulaci, plánování realizace 

a samotné provedení následných prací, a to jak v rámci téhož projektu (další etapy prací), tak i 

pro práce na dalších projektech. 

2. DOKUMENTACE INJEKČNÍCH PRACÍ 

Ten, kdo se s prováděním injekčních prací měl již možnost setkat, má patrně představu, které 

technické parametry se při injektáži sledují. Když pomineme základní údaje o stavbě nebo její 

části a klimatických podmínkách panujících na stavbě, jsou to nejčastěji: 

  spotřebovaná množství injekčního materiálu (celková, pro jednotlivé injekční celky, 

pro jednotlivé injekční prvky, např. pakry, etáže manžetové trubky apod.), 

  dosažené injekční tlaky (počáteční, konečné, maximální, hodnoty speciálního určení), 

  doba injektáže. 
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Abstract 

As a result of the operation of the pumping hydroelectric power plant, there is extensive damage 

to the rock massif forming the riparian zone. The main reason for this is the erosion of the rock 

massif, where in the winter months the creation of so-called frost wedging occurs. The original 

protection by the steel structure has been devastated for many years and does not fulfill its 

original function. The most affected is the stretch in the immediate vicinity of the compound 

object. Due to erosion, the rock blocks are released and fall into the reservoir space. Over 

recent about 20 years of operation the rock massif forming the left bank nearest to the 

associated building was eroded by about 4 meters to the depth of the massif. In order to stop 

the erosion of the massif, in 2018 a remediation measure was carried out, so-called slope 

strengthening. The stabilization work consisted in the installation of terramesh baskets firmly 

anchoraged to the still undamaged rock massif. 

 

 

1. SITUACE 

 

Rozsáhlá stabilizační opatření se realizovala v prostoru levého břehového pásma PVE DS, které 

je dlouhodobě narušováno procesem rozpadu vrchní části skalního podkladu. Dochází zde 

k postupnému sesouvání skalních bloků a úlomků hornin do přehradní nádrže. Povrchové 

vrstvy horninového masivu jsou dlouhodobě erodovány ve stále větším měřítku.   

Zájmový prostor - horninový masiv v úseku mezi sdruženým objektem a přehradní hrází spodní 

nádrže je tvořen rozpadávajícími se biotitickými pararulami kvarcitickými. Nepříznivou 

skutečností je situace ploch nespojitosti, které jsou orientovány ve dvou základních směrech 

přibližně kolmo k sobě. Tato orientace výrazně usnadňuje erozi v daném místě. Horninové 

prostředí se zde vyznačuje tříštivou tektonikou, přičemž se zde kříží poruchy ve směru SV-JZ, 

SZ-JV a Z-V. Z hlediska nepříznivého působení tzv. mrazových klínů jsou zde dva základní 

systémy puklin, přičemž jejich směr sklonu a jejich velikost činí 86/89°a 168/78°. 
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Abstrakt 

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

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

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

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

vykonávají hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem a při nakládání 

s výbušninami. 

Obvodní báňské úřady při výkonu vrchního dozoru zjišťují na místě stav, příčiny a následky 

závažných provozních nehod (havárií) a závažných pracovních úrazů v organizacích, jakož 

i závažné ohrožení bezpečnosti provozu organizace nebo zákonem chráněného obecného 

zájmu, zejména bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Při šetření závažných pracovních úrazů státní báňská správa často zjišťuje, že při dodržování 

jednoduchých zásad bezpečnosti práce nemuselo k úrazu vůbec dojít. Často zaměstnancům 

organizací schází rozvaha a zkušenosti. Z těchto důvodů cítí státní báňská správa potřebu 

provádět preventivní osvětu s cílem vyšší bezpečnosti práce a ochrany života a zdraví 

zaměstnanců. 

 

Abstract 

Bodies of the State  Mining Administration shall provide supervision of compliance  with the 

Mining Act, Act. No.61/1988 Coll. and regulations issued on their basis and other generally  

binding legal regulations, which govern  safety and  health protection at work, safety of 

equipments, fire protection underground and working conditions in organizations carrying 

out mining activities or activities carried out by mining methods and explosives management. 

In providing supervision District Mining Authorities   shall determine at the place of 

occurance the nature, causes and consequences of serious operating accidents (crashes) and 

serious occupational injuries in organizations, together with serious threats to the safety of 

operation of the organization or the legally protected public interest, particularly safety and 

health protection at work. 

Bodies of the State Mining Administration in the investigation of  serious  occupational 

injurie often  can find that the simple observance of occupational safety rules might not be 

hurt at all. Presence of mind and experience very often are missing  to employees of 

organizations. For these reasons, the State Mining Administration feels the need to implement 

preventive education for higher health and safety  protection  of employees. 
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Abstrakt 

Příspěvek se věnuje návrhu protivýbuchových hrází, které slouží k uzavírání důlních děl 

postižených výbuchem a požárem. Možnost vybudovat dostatečně rychle bezpečnou hráz 

přináší právě použití nových stavebních materiálů, které vykazují patřičné pevnostní 

charakteristiky a rychlost tuhnutí materiálu k tomu, aby hráz byla schopna i v obtížných 

podmínkách co nejdříve plnit svou funkci, aby byla vybudována s co nejmenším objemem 

dopravovaných a uložených hmot a byla spolehlivá. V příspěvku jsou prezentovány výsledky 

numerického modelování pro stanovení minimální mocnosti hráze z materiálu ADIBET TP-T9 

a srovnání těchto dimenzí s dříve analyzovanými materiály ADIBET W30-ES a TEKBLEND. 

Abstract 

The paper deals with the design of the anti-explosion dams, which are used for the closure of 

mining works affected by explosion and fire. The use of new building materials with appropriate 

strength characteristics and the solidification rate of the material provides to build a safe and 

reliable dam very quickly, with the decreased volume of transported and stored masses. The 

paper presents the results of numerical analysis for the determination of the minimum thickness 

of dam made of newly tested material ADIBET TP-T9 and comparison of these dimensions with 

previously analysed materials ADIBET W30-ES and TEKBLEND respectively. 

1. ÚVOD 

Protivýbuchové důlní hráze jsou významným bezpečnostním prvkem, jehož úkolem je rychlé a 

bezpečné oddělení důlního prostoru postiženého požárem. Konstrukce celého tělesa důlní hráze 

musí být tedy navržena tak, aby spolehlivě zabránila potenciálnímu šíření rázové vzdušné vlny 

do důlních prostor. Tento základní funkční požadavek předpokládá operativní, rychlé 

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

hmoty) musí garantovat odolnost hráze vůči potenciálnímu výbuchu již po 8 hodinách od jejího 

vybudování.   

Doposud nejčastěji používaný klasický výstavbový materiál důlních hrází – sádra již z různých 

hledisek mnohdy zcela nevyhovuje současným požadavkům kladeným na výstavbu hrází. Při 

použití tohoto klasického materiálu narůstá, zejména v případech důlních děl velkých průřezů 

(díla s vysokou kapacitou těžby, s potřebou aplikace prostorově náročných strojních 

mailto:eva.hrubesova@vsb.cz
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Abstrakt                                                                                                                                                               

Pri stavbe jednej malej vodnej elektrárne na Hrone havarovalo prvé haťové pole preto, že 

oceľová štetovnicová tesniaca stena nebola zaviazaná do nepriepustného podkladu. 

Stavebná jama  malej vodnej elektrárne Tekov bola pažená a tesnená kotvenými stenami 

vytvorenými premiešanými miestnymi zeminami (MIP). Podložie hate a malej elektrárne bolo 

tesnené prúdovou injektážou. Časť zdrže bola dodatočne tesnená stenami MIP, čím sa vyriešil 

problém zaplavených pozemkov v blízkosti elektrárne.                                                         

1. ÚVOD 

Podľa údajov Výskumného ústavu vodného hospodárstva v Bratislave by bolo možné 

vybudovať na slovenskej rieke Hron 37 malých vodných elektrární (MVE). Podľa obr. 1 je 

sedemnásť z nich už v prevádzke, ale z ďalších dvadsiatich, ktoré sú plánované, už zrejme 

mnoho vybudovaných nebude. Príčinou sú protesty obyvateľov, firiem i inštitúcií, ktoré si ich 

neželajú. 

 

Obr. č. 1 Malé vodné elektrárne na Hrone (podľa VÚVH Bratislava) 

V predloženom príspevku je venovaná pozornosť tesniacim prvkom dvoch z nich, ktoré sú už 

v prevádzke. Obidve malé vodné elektrárne majú dve vakové haťové polia. V obidvoch 

prípadoch bolo potrebné riešiť hydrodynamické a priesakové problémy. 

Počas výstavby havarovalo jedno haťové pole prvej malej vodnej elektrárne, ktoré malo 

podložie tesnené oceľovými štetovnicami; pri rekonštrukčných prácach po havárii boli použité 

tesniace steny z ílocementovej suspenzie vystužené štetovnicami. 

Pri výstavbe druhej malej vodnej elektrárne pri Tekove boli tesniace prvky vytvárané na mieste 

premiešavaním hrubozrnných zemín s ílocementovou suspenziou (MIP - mixed in place) 

a prúdovou (tryskovou) injektážou. 
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Abstract 

Najvýznamnejším trendom v oblasti podzemnej výstavby je v poslednej dekáde bezpochyby 

postupný prechod od klasických tunelárskych metód k mechanizovaným ražbám. Predovšetkým 

v prípade ražby dlhých tunelov, alebo tunelov s nízkym nadložím, ponúka TBM a štíty nesporné 

výhody. V tomto medziobdobí sa špecializovaným spoločnostiam, zaoberajúcim sa výrobou a 

dodávkou materiálov pre podzemnú výstavbu, ponúka priestor pre progresívne vylepšenie 

zavedených technológií a produktov, ktoré môžu byť využívané v rámci konvenčnej alebo 

mechanizovanej ražby. Minova, ako popredný svetový výrobca takýchto materiálov, uviedol na 

trh v rokoch 2015-2017 množstvo zaujímavých produktov, ktoré reflektujú známe nedostatky u 

niektorých štandardných výrobkov. 

Striekané hydroizolácie - sú alternatívou zavedených fóliových izolácií určené pre prostredie s 

nižšou priepustnosťou hornín, s prítokmi s nižším tlakom vody. Ich prínos spočíva predovšetkým 

v jednoduchosti aplikácie. Príspevok ukazuje príklady využitia striekanej izolácie z produkcie 

firmy Minova - Tekflex DS-W - pri ražbe železničného tunela Skillingsmyr v Nórsku a tiež ako 

sanačné opatrenia pri sanácii železničného Rigelského tunela v Českej republike. 

Zavŕtavané výstuže - IBO horninové svorníky a IBO ihly sú v praxi používané od 90 rokov 

minulého storočia. Ako typický príklad je v príspevku uvedený tunel Poľana na Slovensku, kde 

IBO ihly R51 pomohli zabezpečovať stabilitu klenby. Avšak v určitých prípadoch je štandardné 

prevedenie IBO nedostatočné - Minova pre špeciálne situácie uviedla na trh IBO ihly s 

integrovaným injekčným obturátorom pre možnosť injektovať horninu v okolí zavŕtaného prvku 

zvýšeným tlakom (viac ako 100 bar) a IBO horninové svorníky so zvýšenou prieťažnosťou 

určené pre prostredie s veľkým horninovým tlakom alebo s rizikom dynamických prejavov. Oba 

typy IBO prvkov sú príspevkom koncepčne prezentované.  

1. STRIEKANÁ HYDROIZOLAČNÁ MEMBRÁNA TEKFLEX DS-W 

Tenké striekané membrány (TSL – Thin Sprayed Membranes) rady TekFlex® boli koncom 

minulého storočia vyvinuté pre použitie v baniach a v ťažobnom priemysle. Ich primárnou 

úlohou je stabilizácia povrchu razeného (kopaného) diela voči vypadávaniu menších skalných 

úlomkov horniny, zabráneniu postupnej degradácii líca horniny a  pre riadenie smeru prúdenia 

vzduchu v podzemí. Minova produkuje širokú radu nástrekov na báze cementov a polymérom 

modifikovaných cementov, ktoré sú ideálne na rýchle zabezpečenie povrchovej stability hornín 

v náročných geologických podmienkach. Tenké striekané membrány sú vhodnou alternatívou 

http://www.minova.cz/


 

69 

 

STATE OF CRACKING ANALYSES OF LOCAL ROAD REINFORCED 

WITH GLASS FIBER MESH 

 

Mateusz Kałuża, MSc., CEng. 

Mirosław Kotasiński, PhD., Eng. 

Silesian University of Technology, Faculty of Civil Engineering,  

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

E: mateusz.kaluza@polsl.pl  E: miroslaw.kotasinski@polsl.pl 

Abstract 

Local district roads represent low technological regime when it comes to rehabilitation 

treatments. Analyzed road is located in mining subsidience area at Upper Silesia in Poland. 

Glass fibre mesh interlayer reinforcement had been tested numerous times at different roads, 

with some of them located in the mining subsidience area. The main objective of this paper is 

to investigate the road surface condition using a non-destructive visual method of cracking 

analysis, developed by General Directorate for National Roads and Motorways. The analysis 

of  results shows that the absence of reinforcement produces significantly more surface 

crackings on asphalt surface layer, however the overall road condition suggests that in this 

particular case using the proper designing method would improve efficiency of reinforcement 

and road surface condition.  

1. INTRODUCTION  

Local district roads represent almost 30% of all roads managed by local government units next 

to national, voivodeship and municipal roads. From road administrator point of view efficient 

management of a road’s net affects the attractiveness of adjacent areas in both investment and 

living desirability. Because of that local roads are significant point in budget plans of local 

government units. In the last few years we can observe a trend to apply an interlayer 

reinforcement in pavement construction, e.g. glass-fiber mesh with or without additional fabric. 

Glass-fiber mesh is a bidirectional reinforcement embedded in-between pavement’s asphalt 

layers. Proper application of this tridimensional structure allows right cooperation between 

asphalt concrete layers and by that provides optimal transfer of interlayer stresses, associated 

with load, from layers to reinforcement [5]. Mesh reinforcing of flexible pavements achieves 

one or more objectives [8]:  

- Prevents reflective cracking 

- Improves the fatigue resistance of asphalt concrete layer 

- Improves shear resistance against rutting in high stress locations 

- Improves bearing capacity 

Objectives showed above indicate great contribution of reinforcement to the lifetime of the 

pavement which also decrease the road maintaining costs over time. Many roads in analyzed 

district lay in mining subsidence areas. Reinforcing a pavement construction previously 

deformed by mining subsidence may prove ineffective according to short time-periods between 

rehabilitation treatments [3]. In the mining subsidence areas proper selection of pavement 

construction is crucial for its durability. Horizontal unloosing deformations ɛr influencing base 

ground causes additional tensile stress ɛxd in pavement construction. Rigid pavements because 
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Abstrakt 

Priesaky telesom hrádze bývajú sprievodným javom prevádzky vodných stavieb počas celej ich 

návrhovej životnosti. Spôsob, ako sa brániť tomuto neželanému javu je spravidla už súčasťou 

projektu. Počas dlhoročnej prevádzky však dochádza k okolnostiam, ktoré nemožno                                      

s určitosťou predpokladať v projektovej fáze – napríklad prejavy geologických abnormalít, 

zabudovanie stavebného materiálu nevhodnej kvality, nesprávny spôsob regulácie 

a hladinového režimu objektu, fatálne zanedbaná údržba a podobne. Injektáže sú jednou z ciest, 

ako redukovať priesaky a predĺžiť tak životnosť vodného diela. 

1. ÚVOD 

Azda najdôležitejší predpoklad pre úspešne zrealizovanú sanáciu priesaku telesom hrádze 

vodného diela je podrobná znalosť predmetnej stavby a jej jednotlivých objektov získaná 

dlhodobým pozorovaním. Prevádzkou získané znalosti typu „príčina – následok“ sú 

neoceniteľným zdrojom informácií pri projektovej príprave sanačných prác. Už pri prvotnom 

spozorovaní zamokrenia / priesaku (ktorý ešte nemusí byť prekážkou pre využívanie vodného 

diela) je nutné sa na tento jav zamerať, sledovať jeho správanie v závislosti od výšky hladiny 

vody v nádrži, od výšky hladiny podzemnej vody, od ročného obdobia, intenzity prítoku 

a odtoku vody z nádrže a od všetkých ďalších javov a súvislostí, ktoré majú vplyv na prevádzku 

vodného diela. 

Ďalším potrebným zdrojom informácií je realizačná dokumentácia vodného diela 

a prevádzková dokumentácia s dlhodobým sledovaním vybraných parametrov (hladina vody, 

prítoky, odtoky, výška hladiny podzemnej vody v pozorovacích vrtoch – inými slovami sa 
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Abstrakt 

Cílem tohoto článku je popsat dočasné zajištění stavebních konstrukcí na jednotlivých 

příkladech užitých ve stavební praxi. V každém příkladu dočasného zajištění jsou popsány 

všechny problémy a jejich jednotlivá řešení stavební firmou Matteo s.r.o., spolupracující firmou 

provádějící zarážení ocelových štětovnic a jednotlivci, kteří se podíleli na projekční, prováděcí 

nebo kontrolní činnosti. Hlavními příklady tohoto článku jsou krátkodobé zajištění železničních 

náspů, zajištění stavebních jam, kombinace larsenových stěn spřažených táhly nebo kotveny 

prvky MAI SDA R. 

 

Abstract 

The aim of the article is to describe temporary securing of building constructions using 

individual cases of the building practices. Each case of temporary securing describes all issues 

and there specific solutions by MATTEO s.r.o., the construction company cooperating with the 

company installing larsen sheets, as well as with individuals who participated on project 

implementation or inspection activities. The essential cases of this article are short-term 

securing of railway banks, excavation sites, as well as combination of larsen walls connected 

by rods or anchored by MAI SDA R elements. 

1. ŽELEZNIČNÍ MOST V EV. KM 26,577, U OBCE NEPLACHOV, JIŽNÍ ČECHY 

1.1. Základní popis 

Jednalo se o dočasnou pažící konstrukci pro hloubení výkopů potřebných pro provedení nových 

základů a křídel v přechodové oblasti mostu, sestávající z ocelových štětovnic profilu IIIn, které 

byly kotveny přes převázky pomocí táhel z celozávitových kotevních tyčí a kotevních tyčí MAI 

SDA R. Pracovní postup se sestával z několika pracovních kroků. Tyto práce zamezily 

přerušení vlakového provozu na mostě. 
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Abstrakt 

Cílem článku je popsat výhody trvalého kotvení svahů a objektů tyčovými prvky v případě 

nepřístupného terénu a také jejich flexibilitu při realizaci na stavební konstrukce, které na ně 

navazují. V tomto článku jsou použity konkrétní případy provádění těchto prací na jednotlivých 

objektech. Je zde popsán důvod realizace, pracovní postup a následné napojení prací na tyto 

činnosti. 

 

Abstract 

The aim of the article is to describe the benefits of permanent anchoring of slopes and objects 

by bar elements encase of inaccessible terrain, as well as its flexibility when being implemented 

on adjacent building construction. This article is includes specific cases of realizing these works 

in individual objects. There is described the reason the reason of implementation, working 

procedure, as well as subsequent steps related to these activities. 

1. ÚVOD 

V tomto článku jsou popsány různé případy užití tyčových prvků buďto z celozávitových 

kotevních tyčí CKT anebo z injekčních zavrtávacích kotevních tyčí. U injekčních zavrtávacích 

tyčí se jedná o přímé zavrtání bez nutnosti předvrtání otvoru. U CKT je ve velké většině případů 

nutné otvory předvrtat.  

2. KOTVENÍ NOVÉ ŽELEZOBETONOVÉ OPĚRNÉ STĚNY, PŘESTUPNÍ 

TERMINÁL, MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV 

2.1. Základní popis stavby 

Autobusové nádraží v Českém Krumlově prochází rozsáhlou rekonstrukcí. První etapa 

výstavby přinese nové přístupové cesty, kryté nástupiště, nové plochy s inženýrskými sítěmi, 

osvětlení a nové parkoviště pro osobní automobily.  
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Abstrakt 

Bezpilotní systémy, neboli drony, vzešly, tak jako celá řada dnes běžně užívaných technologií, 

z vojenského prostředí. Za velmi krátký čas získala tato technika velkou popularitu a především 

uplatnění v civilním sektoru, ať už se jedná o hobby použití nebo o komerční aplikace. Jedním 

z významných směrů nasazení mohou být i aplikace v pozemním stavitelství.  

Cílem příspěvku je demonstrovat na několika vybraných příkladech možnosti uplatnění 

moderních technologií a zejména jejich přínosů v daných aplikacích. 

1. ÚVOD - PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI STRIX CHOMUTOV, A.S. 

Společnost STRIX Chomutov, a.s. působí na trhu již od roku 2001. V roce 2017 došlo k zásadní 

restrukturalizaci a transformaci ve STRIX Inženýring, spol. s.r.o. 

Společnost se orientuje na řešení problémů v geotechnice za využití dlouholetých zkušeností, 

pokročilých technologií a vlastního výzkumu a vývoje v této oblasti. Kvalitou a komplexností 

inženýringu zvyšuje efektivitu i bezpečnost řešení. Aktivně rozvíjí filozofii BIM procesů ve své 

praxi. 

Společnost tvoří samostatná specializovaná střediska, která se vzájemně podporují a doplňují. 

1.1. Středisko monitoringu, pokročilých technologií + UAV 

V rámci střediska monitoringu, pokročilých technologií + UAV se zabýváme měřením jemné 

dilatace a vybraných fyzikálních veličin pomocí systému Gemon, inklinometrickými měřeními, 

měřením seismických otřesů, měřením bludných proudů, předpínáním kotev a tahovými 

zkouškami a v neposlední řadě také nasazením pokročilých technologií, zejména bezpilotních 

systémů. Těmito systémy jsme schopni měřit skutečné provedení staveb, včetně dílčích 

požadavků na měření objemů, obsahu ploch. 

2. VYBRANÉ PRAKTICKÉ APLIKACE NASAZENÍ BEZPILOTNÍCH SYSTÉMŮ 

Pro účely našeho příspěvku byly vybrány 3 specifické aplikace nasazení moderních technologií, 

využívající ke sběru dat bezpilotních systémů. Jedná se o využití bezpilotního letadla jako 

nosiče termokamery při monitoringu vývěrů podzemní vody. Dále se jedná o využití 

bezpilotního letadla k pasportizaci svahů a skalních útvarů v rámci železniční trati. 

V neposlední řadě pak využití bezpilotního letadla ke sběru dat pro účely výpočtu objemu 

sanované horniny.   

mailto:slavik@strixchomutov.cz
http://www.strixchomutov.cz/
http://www.strixinzenyring.cz/
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Abstract 

The paper presents comparative results of strength tests on mortars made of slag binder with 

zeolite and scattered polymeric fibers. An application of fiberglass reinforcement for 

aggressive environments is also presented. SEM images of the microstructure of the discussed 

materials are shown. Zeolite was introduced because it positively affects the rheological 

properties, densifies the microstructure by reducing its permeability and binds Ca(OH)2. It 

causes lower susceptibility of the binder to corrosion, as well as slag. Also, polymer 

reinforcement is not subject to corrosion, that can be triggered in the case of a typical 

reinforced concrete by mine mineralized waters or brines flowing from the salt beds.  

1. INTRODUCTION 

The three main requirements to concrete used underground in the mines are: regarding strength, 

chemical resistance and workability of the mix. Concrete mixes should be transportable, fluid 

and self-compacting to facilitate the formation of hard-to-reach densely-reinforced tunnel 

casings and shafts. Hardened concrete should have strength adequate to the place where it will 

be working, tightness and chemical resistance due to the presence of strongly saline 

waterlogged layers of rock mass causing its corrosion. In order for the concrete to be durable, 

it should have a low gas phase content, i.e. a low proportion of pores, because sulfate, 

magnesium and ammonium ions entering it, cause corrosion of cement matrix. Chloride ions 

corrode steel reinforcement, in particular. Therefore, in this work it was decided to present 

materials that do not deteriorate under the influence of mine water [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

Authors of this work propose a solution based on the principles of sustainable development and 

the resource economy of the state in a closed cycle. Previously, several scientists have already 

dealt with this subject using mixtures of fly ash and cement reinforced with scattered 

reinforcement for hard coal mines. Other pozzolanic materials are also successfully used to 

increase the resistivity of concrete. However, additions often leads to a reduction in strength. 

Therefore, it is proposed to use dispersed reinforcement, and instead of steel reinforcement: 

highly durable, resilient, non-combustible, corrosion-resistant fiberglass mesh with cementless 

binders [7, 8, 9, 10, 11].  

Cementless binder, in this work is alkali activated ground blast furnace slag (AAS). As it has 

been shown to have good resistance to acidic waters, in particular carbonic acid. Activation, i.e. 

stimulation for hydration and subsequent binding and hardening, occurs by introducing alkalis: 

mailto:Barbara.Slomka-Slupik@polsl.pl
http://ppuwankra.pl/
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Abstrakt 

Príspevok sa zaoberá rekonštrukciou Červeného Zámku v Hradci nad Moravicí. Jednalo sa   

o statické zaistenie a rekonštrukciu troch na sebe nezávislých stavebných celkov, a to 

Moravickej veže, objektu spodnej koniarne a objektu vyhliadky. Rekonštrukcia v sebe zahŕňala 

celý súbor komplexných riešení od mikropilótového podchytávania, plošnej cementovej   

a chemickej injektáže, kotvenia samozávrtnými kotevnými tyčami IBO R32 až po spínanie 

objektu celozávitovými tyčami. Príspevok ďalej popisuje priebeh tvorby projektovej 

dokumentácie od  počiatočných návrhov až po ich následnú finálnu úpravu v nadväznosti na 

zistený, skutočný stav stavebných konštrukcií. 

1. ÚVOD 

Oblasť Hradeckej ostrohy je trvalo obývaná od doby okolo roku 2000 pr.n.l. Stavebný rozvoj 

začína Slovanským hradiskom, na ktorého mieste  - po požiari kniežacieho hradu Přemyslovcov 

– začal v polovici 13. storočia s výstavbou nového, čo do rozsahu a výstavnosťou veľkorysého 

gotického hradu, obklopeného dômyselnou fortifikačnou sústavou, kráľ Přemysl Otakar II.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 1 Vstupná brána Červeného zámku 

mailto:stefan.sukenik@minovaglobal.com
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Abstrakt 

Tunel Milochov je součástí modernizace železniční tratě Púchov – Žilina, určené pro traťovou 

rychlost do 160 km/h. Jedná se o dvoukolejný jednotubusový tunel, jeho celková délka včetně 

hloubených portálových částí je 1861 m. Zhotovitelem stavby je sdružení firem Doprastav, a.s., 

Subterra a.s., TSS Grade a.s. a Elektrizace železnic Praha a.s., zhotovitelem stavební části 

tunelu Milochov je Subterra a.s., Divize 1. 

Během hloubení a zajišťování východního portálu byly zastiženy zeminy s horšími 

geotechnickými vlastnostmi, než předpokládal původní projekt. Z toho důvodu projektant 

navrhl dodatečné zajištění předpolí ražby tryskovou injektáží a také změnu vystrojovací třídy 

v počátečním úseku ražby. 

Článek popisuje zkušenosti z dosavadní výstavby tunelu a rozdíly mezi původním projektem a 

nově navrženým řešením, realizovaným na základě skutečně zastižených geologických 

podmínek a v souladu se zásadami NRTM – observační metoda. 

1. ÚVOD 

Železniční trať Púchov – Žilina je součástí panevropských železničních koridorů, definovaných 

na jednání na Krétě v roce 1994, konkrétně se jedná o koridor Va, větev A – Bratislava – Čierna 

nad Tisou. 

 

Obr. č. 1 Plánovaná evropská síť železničních koridorů 
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Abstract 

For reconstruction of the Negrelli viaduct, a wide range of special foundation technologies was 

used. It was mainly the strengthening of the pillar foundations of the bridge by the jet grouting 

columns and the rehabilitation of the shafts and the pillars' supports by means of low-pressure 

grouting, including the pillars in the Vltava riverbed. In addition to these main technologies, 

the use of micro-pile technology for the re-foundation of bridge piers and sheet-pile driving 

technology for the installation of coffer-dams around rehabilitated piers in the riverbed were 

also used. 

1. SLOVO ÚVODEM 

Při rekonstrukci Negrelliho viaduktu byla využita rozsáhlá škála technologií speciálního 

zakládání. Jednalo se především o posílení základů pilířů mostu sloupy tryskové injektáže  

a sanace dříků a opěr pilířů pomocí nízkotlaké injektáže, včetně pilířů v řečišti Vltavy. Kromě 

těchto hlavních technologií byly využity např. i technologie mikropilot pro nové založení 

mostních opěr a technologie beranění pro zřízení štětových jímek kolem sanovaných pilířů  

v řečišti. Hlavním dodavatelem prací speciálního zakládání pro sanaci spodní stavby  

je společnost Zakládání staveb, a. s. 

2. PŮVODNÍ ZALOŽENÍ OBLOUKŮ VIADUKTU 

Již od starověku až do doby 19. století se čelilo většímu sedání konstrukce tím, že na stlačitelné 

půdě se stavba zakládala na dřevěných pilotách, častěji však na ležatých dřevěných roštech 

nebo na sypané vrstvě písku nejméně 1 m silné, která roznášela váhu stavby na větší plochu. 

Neúnosná půda se také zhutňovala zarážením kůlů. Masivní pilíře Negrelliho viaduktu byly 

založeny na mohutných dřevěných roštech nebo dřevěných pilotách, případně přímo na skále, 

pokud byla v základové spáře zastižena. Zakládání staveb do vodního prostředí bylo odedávna 

těžkým oříškem, protože voda se ze zajímkovaného prostoru čerpala vynášením ve vědrech 

nebo čerpáním korečky šlapacích kol, poháněných lidmi nebo koňmi. Nebylo zvláštností, že 

čerpání zaměstnávalo 300 lidí, kteří stěží nahrazovali dnešní 30kW motor. Pro jímky se 

používaly štětovnice, hranoly ze dřeva, které měly klínovitou špičku opatřenou plechem 

(botkou). Několik těchto špiček, štětovnic i pilot bylo při odtěžování materiálu z budoucích 

jímek nalezeno. Další součástí štětové stěny byly vodicí piloty kruhového profilu, které nesly 

kleštiny. Mezi kleštiny byly následně beraněny jednotlivé štětovnice. Mezi štětovnicemi 

vznikaly vlivem nerovnosti dřeva a nepřesnosti beranění štěrbiny, které byly těsněny koudelí a 

tvrdými klínky. 
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Abstract 

The trial test of new mining method “Roadway-Pillar” was finished at the underground coal 

mine – ČSM Mine. The wide ranging monitoring was focused on the load bearing capacity of 

coal pillars and strata deformation changes induced by the roadway-pillar mining method. The 

results of monitoring allowed bolts loading and loading characteristics to be described. 

Further, an attempt is made to understand the rock bolt loading characteristics at different 

stages of rib dilation using numerical modelling with the available properties of rock mass and 

reinforcement for the studied site. Elastic and Mohr Coulomb strain-softening constitutive 

models are considered in FLAC3D to evaluate the performance of the rock bolts.  

1. ÚVOD 

Při zkušebním provozu modifikované metody komora-pilíř s ponechanými stabilními pilíři, 

nazvané chodba-pilíř byla na Dole ČSM použita svorníková výztuž stropu a boků chodeb (stěn 

ponechaných pilířů). Zatížení a deformace svorníků byly měřeny v rámci rozsáhlého 

geotechnického monitoringu [1,2]. Následně bylo použito matematického modelování   

v softwaru Itasca FLAC3D [3] pro lepší objasnění zatěžovacích charakteristik svorníkové 

výztuže. 

2. PARAMETRY SVORNÍKOVÉ VÝZTUŽE 

Chodby obdélníkového průřezu 5,2 x 3,5 m byly vyztužovány svorníkovou výztuží. 

Základní parametry svorníkové výztuže stropu byly navrženy podle standardní metodiky 

projektování svorníkové výztuže v podmínkách OKD [4]. Výztuž boků chodeb byla navržena 

z hlediska požadavků na zesílení nosných pilířů.  

Svorníková výztuž stropu a boků: lepené ocelové svorníky APB-1-k, délka 2400 mm, zatížení 

svorníku na mezi pevnosti 285 kN. 

Svorníková výztuž boků v místě odboček: lepené sklolaminátové svorníky FIB, délka 2400 

mm, zatížení svorníku na mezi pevnosti 540 kN. 
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POUŽITÍ INJEKČNÍCH PRYSKYŘIC V KOMBINACI SE 

ZAVRTÁVACÍMI SVORNÍKY V HLUBINNÉM RUDNÉM HORNICTVÍ 

USE OF PUMPABLE RESIN IN COMBINATION WITH SELF 

DRILLING ANCHOR BOLTS IN UNDERGROUND HARD ROCK 

MINING 

 

Peter Bray 

Global Product Manager – Rock Reinforcement Equipment, Epiroc Rock Drills AB 

Klerkgatan 21, 701 91, Örebro, Sweden 

M: +46 (0)733378032, E: peter.bray@epiroc.com, Web: www.epiroc.com 

Abstract 

Installation of long term rock bolts in underground hard rock mining has been always a difficult 

task. As mines go deeper in pursuit of ore bodies, the often associated increase in rock stresses 

only makes this process more difficult. Fractured ground, collapsing holes, more demands for 

mesh support all become catalysts for longer installation times and an increased potential for 

poor installation quality. Rock bolting has become the bottle neck in the drill and blast cycle, 

putting at risk the economic viability of underground mining operations. Something needed to 

be done. This paper investigates the development of a fully mechanized bolting solution using 

pumpable resin in conjunction with self-drilling anchors in order to speed up bolting 

production and increasing quality of bolt installation. The results promise to provide a “game 

changer” for the underground hard rock mining industry. 

1. INTRODUCTION 

The mining industry is rapidly developing new systems for automation of loading and hauling 

equipment. Face drills and long-hole drills have had various levels of automation for several 

years. Rock-bolting in comparison however has lagged behind, which leaves the question of 

why? The design of fully mechanized bolting drill rigs is not too dissimilar to their long hole 

drilling cousins. Both are available with hydraulically powered rock drills, boom and feed 

positioning systems and software driven control systems. Figure 1. shows the similarities 

between a Simba ME7 and Boltec E manufactured by Epiroc Rock Drills AB.  

 

 

mailto:peter.bray@epiroc.com
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THE GEOTECHNICAL MONITORING LIDAR SYSTEM (GML) 

 
Peter Lawrence 

GroundProbe, Brisbane Australia, www.groundprobe.com 

 

Monitoring of convergence around tunnels in underground mining operations has gained 

increased focus in recent times with the application of survey instruments, adapted to serve as 

geotechnical monitoring tools.  Third party software is often used to display and measure the 

relative displacement of points on the excavation surface for geotechnical analysis and 

interpretation.  These and other monitoring tools are limited in their application due to issues 

such spatial coverage, large data file sizes and, in particular, lack of precision to be able to 

detect small convergence or displacement rates of up to 1mm per day within a short time 

window.   

Using low precision instruments with high noise thresholds, means that a greater amount of 

time will be required before the user can identify or report with any degree of confidence, the 

rate of convergence/displacement or any change in that rate.   

 

Manual processing of data, as is commonly required with raw survey data used for measurement 

of convergence in a tunnel, introduces the risk of human error with manual co-registration of 

point clouds.   

http://www.groundprobe.com/
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VYUŽITÍ NOVÉ VRTACÍ SOUPRAVY ANDRIBOT                                

PŘI SANACI V OCHOZECH 3. PATRA DOLU ČSM SEVER 

USE OF THE NEW DRILL RIG ANDRIBOT BY THE MAINTENANCE 

WORKS ON THE THIRD HORIZON IN THE MINE ČSM, LOCALITY 

NORTH 

 

Ing. Jiří Korbel 

OKD, a.s., E: jiri.korbel@okd.cz 

Ing. Robert Vochta, Ph.D.  

OKD, a.s., E: robert.vochta@okd.cz 

Ing. Petr Čada, Ph.D.   

Minova Bohemia s.r.o., E: petr.cada@minovaglobal.com 

Ing. Roman Rusz  
Geofinal a.s., E: roman.rusz@geofinal.cz  

Abstract                                                                                                                                   

This paper focuses on the benefits of ANDRIBOT's new drilling and bolting technology. The 

boring machine is a mobile machine with an electro-hydraulic drive. With its dimensions, it 

allows to by-pass roadheaders, parking without blocking the transport on the monorail or use 

in small mine workings. Its multifunctionality was tested in 2018 during the rmaintenance of 

the 50 years old main open mining works at the Mine ČSM, locality North, where it has been 

working so far. 

 

Abstrakt 

Příspěvek se věnuje přínosu nové vrtací a svorníkovací technologie ANDRIBOT. Důlní 

souprava je mobilním strojnímj zařízením s elektro-hydraulickým pohonem. Svými rozměry 

umožňuje objíždění razicích strojů, parkování bez blokace dopravy po závěsné drážce nebo 

využití v důlních dílech  malých rozměrů. Její multifunkčnost byla v roce 2018 odzkoušena při 

sanaci 50 let hlavních otvírkových důlních děl na Dole ČSM Sever, kde pracuje dodnes. 

1. ÚVOD 

Důl ČSM patří mezi nejmladší doly v České republice. Jeho hloubení bylo započato v roce 

1959 a první těžba začala v závěru roku 1968. Otvírka dolu byla provedena čtyřmi jámami   

a třemi patry až do úrovně -500 m. Těžba v roce 1971 přesáhla již 1 mil. tun. V následujících 

létech narůstal objem těžby, která rychle postupovala do stále větších hloubek. Do konce 20. 

století byla prohloubena vtažná jáma až do úrovně 5. patra, kde zpřístupňuje zásoby až do 

hloubky 1100 m. Nové patro prodlužuje životnost dolu pravděpodobně do roku 2030. 
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SIATKA KOMPOZYTOWA Z WŁÓKNA SZKLANEGO DLA POTRZEB 

BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA 

 

mgr. Inž. Marian Polus 

P.P.U.W. ANKRA Marian Polus, ul. Żabiniec 5, 31-215 Kraków, Poland 

Streszczenie: 

Artykuł przedstawia omówienie parametrów wytrzymałościowych na przykładzie badań 

otrzymanego certyfikatu a także dalsze rozwijanie tematów wdrażania rozwiązań stosowania 

wyrobów kompozytowych ze wskazaniem na poprawność ich wykonania. Omówione są również 

przykłady realizacji z zastosowania siatek z włókna szklanego w budownictwie i górnictwie. 

1. WPROWADZENIE 

Wyroby kompozytowe są znane od wielu jako:  

 GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer - kompozyt zbrojony włóknami szklanymi i 

polimerową osnową) 

 BFRP (Basalt Fiber Reinforced Polymer - kompozyt zbrojony włóknami bazaltowymi 

i polimerową osnową) 

 CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymer - kompozyt zbrojony włóknami węglowymi 

i polimerową osnową) 

Nasza działalność obejmuje wyłącznie produkcję wyrobów z włókna szklanego takich jak: 

siatki, pręty proste i pręty gięte o różnych średnicach. Materiałem wykorzystywanym w 

produkcji jest włókno szklane produkowane przez Johns Manville w Słowacji oraz żywica 

poliestrowa z firmy Ciech. Stali partnerzy dostaw decydują o bardzo dobrej jakości wyrobów. 

Nasze maszyny i urządzenia jako prototypy posiadają pełną dokumentację techniczno-ruchową 

i gwarantują bezpieczną pracę i wysoką wydajność. Siatka z włókna szklanego oraz maszyna 

zaplatająca siatkę uzyskały patent w Unii Europejskiej.  

2. ZALETY KOMPOZYTÓW 

Pręty z włókna szklanego mają cały szereg właściwości, który daje im przewagę nad stalowymi. 

Przykładowymi zaletami są: 

1. nierdzewność, nie ulegają korozji 

2. wytrzymałość na rozciąganie ponad 3-krotnie większa od prętów stalowych  

3. waga jest 4-5x mniejsza niż prętów stalowych (przy równoważnej zamianie nawet 9-

10x) 

4. wysoka odporność w środowiskach agresywnych chemicznie 

5. nie przewodzą prądu elektrycznego, 

6. przewodnictwo cieplne jest 100x mniejsze niż w stali (pomieszczenia zbudowane przy 

ich użyciu są znacznie cieplejsze). 

3. KONTROLA JAKOŚCI PRODUKCJI 

Bardzo ważne jest aby zachować jakość wyrobu, co jest możliwe dzięki produkcji w sposób 

ciągły – wg „repetitio est mater studiorum” czyli „powtarzanie jest matką wiedzy”. Określane 

są dzięki temu warunki przy których nie wystąpił błąd, przy bieżącej kontroli każdego elementu 
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RAŽBA CHODBY Č. 463 290 NA DŮLNÍM ZÁVODĚ 2, OKD, a.s. A JEJÍ 

VÝVOJ V ČASE 

THE ENTRY NO. 463 290 IN THE 2ND MINING BLOCK OF THE 

LOCALITY SOUTH IN THE MINING OPERATION 2, OKD, INC. AND 

ITS DEVELOPMENT IN TIME 

 

Ing. Bogdan Firla 

OKD, a.s., Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná, T: 596452402, E: bogdan.firla@okd.cz 

Ing. et Ing. Pavel Dvořák 

Minova Bohemia s.r.o., Lihovarská 10/1199, Ostrava – Radvanice, 716 00, T: 724 880 333,   

E: pavel.dvorak@minovaglobal.com 

Abstrakt 

Chodba č. 463 290 je vedena ve 2.b kře lokality Jih Důlního závodu 2, OKD, a.s. jako budoucí 

základna pro dobývání porubních bloků v ostravských slojích (konkrétně Max (461) a Natan 

(463)) po dobu několika let. Chodba je vedena v profilu SPN19/TH29 s hustotou budování 

obloukové ocelové výztuže 0,5 m a zesílena 7-6 tyčovými svorníky APB-1k délky 2,8 m. Výztuž 

je doplněna i prvky vysokého kotvení (kotvy IR-6 délky 9 metrů). V úseku staničení 384 až 484 

m došlo v minulosti k deformačním projevům, a proto bylo rozhodnuto předmětný úsek zpevnit 

injektážními kotvami IR-5/IN délky 10 m ve spojení s dvousložkovou napěňující hmotou Bevedol 

– Bevedan WF. V současné době probíhá sledování v podobě konvergenčního měření výšek 

v daném úseku a úsecích z každé strany přilehlých v celkové délce 300 metrů s předpokládaným 

intervalem měření 1x14 dní.  

1. ÚVOD 

Ražba č. 463 290 byla ražena v období 03/2018 až 11/2018 ve spojených slojích ostravského 

souvrství Natan (463) a Max (461) na Důlním závodě 2 ve 2.b dobývací kře. Předmětné sloje 

jsou v dané oblasti buď zcela spojeny nebo pouze odděleny tenkou vrstvou proplástku a lze je 

tedy dobývat jako jeden celek. Dosahují mocnosti až 2,9 m (vrt ČSM 122/85). Předmětná ražba 

má celkovou délku cca 690 metrů a bude sloužit jako základna pro budoucí dobývání porubů 

v dané oblasti. Z hlediska geomechaniky byla zařazena do 2. stupně nebezpečí otřesu. Jedná se 

o oblast, která není ve vlivu přídatných napětí od minulé nebo současné hornické činnosti, a 

proto zařazení do 2.stupně vyplývá pouze z hloubky v souladu s pracovními pravidly 

k vyhlášce č. 659/2004 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu v 

dolech s nebezpečím důlních otřesů [1], ta činí přibližně 1150 metrů pod povrchem. Ražba je 

vedena v masivu s nebezpečím průvalu vod.  
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SANACE POTRUBÍ DN 400 MM VE VÝDUŠNÉ JÁMĚ OKD, A.S., 

ZÁVOD ÚTLUM-JIH, LOKALITA CHLEBOVICE 

DISPOSAL OF DN 400 MM PIPES IN AIR SHAFT OKD, A.S. IN THE 

MAIN PLANT ÚTLUM – JIH, LOCALITY CHLEBOVICE 

 
René Gadatsch, OKD, a.s., Závod Útlum-Jih, 739 43 Staříč 

T: 558 492 866, E: rene.gadatsch@okd.cz 

Ing. Petr Vratislavský, Minova Bohemia s.r.o., Ostrava – Radvanice 

T: 725 466 850, E: petr.vratislavsky@minovaglobal.com 

Abstrakt: 
S ohledem na zvýšení efektivity a dosažení úspor při činnostech úzce svázaných s uzavíráním 

dolů, společnost Minova představila nový produkt na bázi cementových hmot. Jedná se   

o hydraulickou prefabrikovanou napěňující směs na bázi cementu s těsnícím účinkem, která se 

vyznačuje vysokou stabilitou a dobrou zpracovatelností. 

 

Abstract: 

With a view to increasing efficiency and achieving savings in activities closely tied to mining, 

Minova introduced a new cement-based product. It is a hydraulically prefabricated, cement-

based foam with sealing compound, high stability and good workability. 

ÚVOD  

Důlní závod 3 na Frýdecko – Místecku, veřejnosti známý jak Důl Paskov, dne 31.3.2017 

definitivně ukončil těžbu černého uhlí v lokalitách Staříč a Chlebovice. Těžbu společnost OKD 

ukončila kvůli jejich ztrátovosti. Uzavřením Dolu Paskov byla ukončena těžba v celé ostravské 

části někdejšího Ostravsko-karvinského revíru. Důlní závod 3 tímto přešel do konzervačního 

režimu a byl přejmenován na Závod Útlum-Jih. V rámci tohoto režimu byly mimo jiné 

zpracovány technické plány likvidace hlavních důlních děl.  

Předmětem technického plánu likvidace je rovněž výdušná jáma č. III/5, která se nachází 

v Lokalitě Chlebovice. Hloubení této jámy bylo započato v roce 1963 a byla vyhloubena do 

hloubky 761 metrů. Jáma není vybavena těžním zařízením a kontroly se provádějí mobilním 

havarijním zařízením. Průměr jámy je 7,5 metrů.  

NUTNOST LIKVIDACE POTRUBÍ DN400 V JÁMĚ III/5 

Při výstavbě jámy byla tato vystrojena dvěma potrubními tahy DN 400 o celkové délce                    

2x750 m. Technický plán likvidace jámy předpokládal úplnou demontáž tohoto potrubí, a to 

v úseku ohlubeň až 3. patro. Předpokládanou demontáž komplikovala i skutečnost, že jáma není 

vybavena těžním zařízením a prohlídky jámy se provádí pouze pomocí mobilního zařízení 

MHDZ ZH 1500 a pomocné dopravní nádoby. Likvidace se tedy jevila velice komplikovanou 

a finančně velmi náročnou. Na základě výše uvedeného byla firma Minova Bohemia požádána 

o návrh alternativního řešení likvidace obou potrubních tahů. 
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