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PŘÍSPĚVEK K MOŽNOSTEM STABILIZACE ZEMIN A 
PORUŠENÝCH SKLANÍCH HORNIN OFENZIVNÍM ZÁSAHEM DO 

VÝVOJE NAPĚŤO-DEFORMAČNÍHO STAVU POMOCÍ 
PŘEDEPÍNÁNÍ HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ KOLEM VÝRUBU 

PODZEMNÍHO DÍLA INJEKTÁŽEMI A KOTVENÍM 
 
Abstrakt:  
 
Příspěvek zveřejňuje poznatky o nové metodě stabilizace zemin a silně porušených skalních 
hornin, založené na ofenzivním zásahu do napěťo-deformačního stavu horninového prostředí 
kolem výrubu pozemního díla, jejímž základem je  předepínání horninového prostředí,  které 
je realizováno prostřednictvím technologií injektování a kotvení.  
 
 
1. Úvod 
 

Na katedře geotechniky a pozemního stavitelství byl v letech 1999-2000 řešen 
grantový projekt GAČR. 103/99/1495 „Výzkum metod parciálního předepínaného 
zpevňování horninového masivu v okolí podzemních děl jako prostředek optimalizace 
zatížení výztuže“ a výzkumný záměr CEZ č.J17/98271200003 „Výzkum vybraných problémů 
realizace podzemních a likvidace důlních děl ve složitých přírodních podmínkách“. Některé 
dílčí výsledky a poznatky byly v průběhu řešení již  prezentovány před odbornou veřejností 
[1], [2], [3], [4].  Následující příspěvek stručně  shrnuje poznatky a závěry, kterých bylo 
dosaženo a jež jsou podrobně uvedeny a analyzovány v závěrečné výzkumné zprávě [5]. 

Stabilita nesoudržných zemin a porušených skalních hornin kolem výrubu 
podzemního díla je zásadním způsobem ovlivněna stavem napjatosti na plochách primárního 
porušení (horninové prostředí), eventuálně na kontaktech mezi zrny (nesoudržné zeminy). 
Nepříznivé, z hlediska stability diskontinuitních prostředí jsou stavy, kdy na plochách 
(kontaktech) nespojitosti nastává pokles normálových složek napjatosti. Úměrně poklesu 
normálové složky napjatosti klesá  pevnost a snižují se deformační parametry prostředí jako 
celku. Změnou stavu napjatosti je ovlivňován stabilitní potenciál horninového prostředí. Při 
stabilizaci diskontinuitních prostředí, je proto potřebné uplatnit postupy, jejichž základem je 
přímé aktivní zasahování do vývoje napěťo-deformačního stavu uvnitř horninového prostředí. 

 
 
 
 
 
 



2. Princip metody předepínání horninového prostředí pomocí injektování a kotvení 
 
  Metoda předpínání horninového prostředí je založena na uplatnění technologií 
injektování a kotvení. Základním rysem obou jmenovaných technologií je jejich 
existencionální vazba  na horninové prostředí. Odtud plyne jejich potenciální předurčení pro 
jejich nasazení v procesu ovlivňování napěťo-deformačního stavu v horninovém prostředí. 
Významnou předností, z hlediska volby jejich parametrů, je jejich značná relativní nezávislost 
na přírodních  a technických podmínkách, nabízející dostatek příležitostí kreativně ovlivňovat 
a řídit proces modifikace vlastností horninového prostředí. Dalším mimořádně významným 
znakem je jejich dokonalá všestranná technologická kompatibilita, jak vzájemná, tak se všemi 
stávajícími typy  podpěrných systémů stabilizace horninového prostředí.  Zmíněná druhá 
skutečnost má zásadní význam. Podpěrné stabilizační systémy se vždy uplatňují a nasazují 
v kategorii definitivní výztuže podzemního díla. Snížení hodnoty zatížení výztuže 
horninovým tlakem  metodou předepínání horninového prostředí může vytvořit příznivější 
podmínky pro její funkci.  

Obě technologie, injektování  i kotvení, vnáší do horninového prostředí předpětí 
rozdílným způsobem. 

Kotvy (svorníky) jsou universálním prostředkem, sloužícím k stabilizaci horninového 
prostředí i výztužních konstrukcí. Jejich stabilizační funkce je jednoznačně předurčena jejich 
konstrukcí a spočívá v přenosu tahových a smykových zatížení a napětí. Účinně zabraňují 
deformacím, které mají shodný směr s podélnou osou kotvy (svorníku). Částečně přenášejí 
také smykové napětí a deformace. Do prostředí mohou rovněž uměle efektivně vnášet 
předpětí, jehož směr působení je rovněž shodný s podélnou osou kotvy. Tato činnost a funkce 
kotev je dnes standardně využívána při stabilizaci horninového prostředí. Předepínání 
horninového prostředí pomocí kotev je realizovatelné pouze v jednom směru, shodném 
s podélnou osou kotvy. S ohledem k  obvyklému způsobu umístění kotev (kolmo k obrysu 
výrubu), můžeme pomocí kotev účinně zasáhnout do vývoje radiální složky napětí. To má 
samozřejmě svůj značný význam, ale k dosažení záměru universálně ovlivnit napěťo-
deformační. stav horninového prostředí  kolem výrubu  to nestačí. Účinného ovlivnění druhé 
složky tenzoru napjatosti - tangenciálního napětí lze  tímto způsobem dosáhnout pouze 
částečně. 

Představa zásahu do  napěťo-deformačního stavu v horninovém prostředí 
prostřednictvím technologie injektování, není na první pohled tak zřejmá, jako v případě 
kotvení. Výsledkem procesu injektování horninového prostředí je v prvé řadě jeho nová 
kvalita. Během injektování  horninového prostředí proudí jeho póry, eventuálně trhlinami,  
pod tlakem injektážní médium (roztoky, suspenze). Hodnota injektážního tlaku média je 
obecně dána hydraulickými vlastnostmi prostředí a injektážního média, požadovaným 
dosahem injektáže,  časovým režimem injektování, apod. V mnoha případech může i 
několikanásobně překročit hodnoty geostatické napjatosti. To znamená, že po dobu 
injektování bude hodnota napjatosti dána součtem původního stavu napjatosti s hodnotou 
tlaku injektážního média. K ovlivnění stavu napjatosti sice dojde, ale nelze očekávat, že tato 
změna přispěje k požadovanému předepnutí prostředí, tj. zvýšení efektivních  napětí mezi 
částicemi skeletu (zrny zeminy, bloky horniny). Naopak, v těch pórech a trhlinách, kterými 
bude injektážní médium proudit, po ukončení injektáže poklesne velikost efektivních napětí  
vlivem viskozních vlastností média. Dosažení předepnutí – zvýšení efektivních napětí mezi 
pevnými částicemi horninového prostředí je možné jen za určitého režimu injektování – 
dvoustupňové injektáže, kde ve druhém stupni je udržován tlak v médiu až do jeho 
vytvrdnutí. To je možno provést především použitím PUR (obr. 1). Základ předepínání tvoří 
dva faktory  vystupující v procesu injektování.  



Primárním faktorem je již zmíněný tlak injektážního média. Druhým faktorem, podmíněným 
tlakem a množstvím injektážního média, jsou objemové změny v proinjektované oblasti 
horninového prostředí, které doprovázejí proces injektování. V první fázi injektování se 
injektážním médiem zaplní póry a trhliny a vytvoří více méně souvisle proinjektovaná  
válcová oblast. Cílem této etapy je jak vytvoření proinjekováné oblasti (např. válcového 
tělesa) v požadovaných goemetrických parametrech, tak snížení stupně porušení (zvýšení 
velikosti horninových bloků). To vede ke  změně kvality  proinjektováného prostředí 
(pevnost, propustnost), zřetelně se odlišující od původního stavu, která je jednou z podmínek 
pro realizaci výrazných objemových změn v etapě následující a tvorbu předepjatých 
horninových struktur (kleneb). V prvé fázi injektování se neočekávají  objemové změny. Ve 
druhé fázi je proinjektovaná oblast záměrně narušena vysokotlakou injekáží tak, aby se v ní 
nově vytvořily trhliny (nejlépe radiální) členící tuto oblast na dílčí pevné bloky.  Trhliny jsou 
tlakem injektážního média rozevírány a pevné bloky jsou posouvány v radiálním směru od 
zdroje injektážního média v injektážním vrtu, čímž dochází k zřetelné objemové změně 
v proinjektované oblasti. Ve druhé fázi injektování není nutné aby docházelo k dalšímu 
rozšiřování stávající proinjektované oblasti. Pronikání injektážního média za její hranici je 
zabráněno hydraulickými vlastnostmi injektážního média (rychle se zvyšující viskozitou), 
technologií injektování – krátká doba injektování, rychle tuhnoucím médiem, které po 
přechodu z kapalné do pevné fáze udrží hodnotu injektážního tlaku a zcela nebo částečně ji 
transformuje do formy silového předpětí. Zvětšení objemu a působení tlaku injektážního 
média (během druhé fáze injektování) uvnitř proinjektované oblasti má bezprostřední dopad 
na stav napjatosti v přiléhající oblasti horninového prostředí, která je již mimo přímý dosah a 
vliv tlaku injektážního média. Předepnutí horninového prostředí nebude omezeno pouze na 
proinjektovanou část, ale uplatní se i v sousedních  neproinjektovaných oblastech. Tato 
skutečnost je základem pro tzv. „předepínání  horninového prostředí parciální injektáží“, 
kdy mezi dvěma, eventuálně několika injektovanými oblastmi, bude sevřena oblast 
neproinjektovaná, příp. oblast, ve které je kusovitost horniny upravena předběžným 
zpevněním. Globální změny napjatosti (předepnutí)  horninového prostředí lze tedy dosáhnout 
způsobem, eliminujícím potřebu souvislého proinjektování. Objemové změny a tlakové 
předepnutí injektážním médiem (ve druhém stupni injektování) budou mít v horninovém 
prostředí stejné účinky a ovlivní  tensor napjatosti ve všech směrech (3D). V případě  
napjatosti výrubu dlouhého podzemního díla, se předepnutí prostřednictvím dvoustupňové 
injektáže významně uplatní ve dvou základních směrech (vzhledem k obrysu výrubu) - 
radiálním a tangenciálním. Předepnutí  zvyšuje radiální složku napjatosti, která obecně 
destabilizuje  horninové prostředí a zvyšuje tangenciální složku, která napjatosti velmi účinně 
potlačuje  a eliminuje vznik oblastí namáhaných tahovým napětím a přispívá k stabilizaci 
horninového prostředí  a aktivizuje autostabilizační potenciál horninového prostředí. 

Role kotev v procesu předepínání horninového prostředí spočívá v usměrnění účinků 
předepínaní procesem injektování. Jejich úkolem je zabránit nežádoucímu uvolnění radiálních 
napětí a nedovolit vzniku a rozvoji radiálních deformací ve směru k obrysu výrubu. Tyto 
zvyšují hodnotu zatížení a zároveň uvolněním radiální složky napjatosti také snižují sevření  
horninového prostředí kolem výrubu tangenciální složkou napjatosti a oslabují stabilitu  
(autostabilizační schopnosti) horninového prostředí. 

Výše uvedená hypotéza účinku dvoufázové injektáže a kotvení, předkládá nový pohled 
na jejich funkci při stabilizaci horninového prostředí. Integrují se v něm společné rysy vlastní 
oběma technologiím, tj. aktivní a na dalších okolnostech nezávislý způsob zasáhu do vývoje 
napěťo-deformačního. stavu. Kombinují se vněm  specifické rysy obou technologií. U 
technologie injektování schopnost vyvolat 3D změnu napjatosti.  Technologie kotvení je 
způsobilá  k zásahu do napěťo-deformačního stavu   s jednoznačným  směrovým účinkem.  
Cílem injektování a kotvení při  předepínání, je záměrné ovlivnění a vytvoření   takového 



stavu napjatosti v horninovém prostředí kolem výrubu pozemního díla, který nedegraduje 
jeho stabilitní potenciál . Rovnoměrný vývoj tangenciálního a radiálního napětí, snížení 
smykových napětí, minimalizace změn  během vývojových fází stavů napjatosti od počátku 
do konce realizace podzemního díla mají za následek udržení a zachování horninového 
prostředí v příznivějším  stabilitním stavu,  pokles a dosažení rovnoměrné hodnoty zatížení 
výztužní konstrukce podzemního díla. 

 
 

3. Schémata předepínání horninového prostředí kolem výrubu podzemního díla 
 
Schémata předpínání horninového prostředí kolem výrubu podzemního díla vychází 

z předpokladu, že proces předepínání se stane součástí realizačního cyklu výstavby 
podzemního díla a bude schopen  neomezeně vstupovat do tohoto procesu  během jeho celé 
časoprostorové dimenze. 

Systémy předepínání horninového prostředí jsou navrženy ve dvou základních 
časoprostorových formách.  Prvá forma předpokládá uskutečnění předepnutí horninového 
prostředí  v předstihu před vlastní realizací výlomu výrubu podzemního díla – vytvoření 
předepnutého ochranného deštníku.  Druhá forma předepínání horninového prostředí je 
proveditelná teprve až během výlomů a v  prvních fázích vyztužování výrubu podzemního 
díla. 

 
Základem předepínání horninového prostředí v předstihu před realizací výlomu 

výrubu podzemního díla  je předepínání realizované soustavou kruhových válcových ploch,  
umístěných v horninovém prostředí s konstantní velikostí rozestupu na linii kopírující obvod 
výrubu. Směr orientace  válcových ploch je jen mírně odkloněn od axiální osy podzemního 
díla (obr.2 a). Soustava válcových ploch tak vytváří v horninovém prostředí kolem příčného 
profilu výrubu  strukturu neúplné pažící ochranné  clony – ochranný deštník. Tuto formu 
předepnutí lze prakticky provést z prostoru stávající čelby  zajištěného díla. Za předpokladu 
dostatečného předstihu  válcových ploch před čelbou díla, jehož velikost odpovídá alespoň 
násobku jedné šířky díla, může být předepnutí horninového prostředí  provedeno 
v podmínkách primární napjatosti, nezasažené vlivy souvisejícími s realizací výrubu.  Při 
uplatnění této formy předpínání  nejsou usměrňovány účinky předepínání vysokotlakou 
injektáží s pomocí kotev, neboť v tomto případě tato operace ztrácí význam. 

Druhá forma předepínání horninového prostředí je založena opět na předepínání 
realizovaném soustavou válcových ploch. Tentokrát jsou válcové plochy umístěny v příčné 
rovině k podélné ose díla,  radiálním způsobem ve směru  normál k obvodu výrubu 
podzemního díla (obr. 2 b).  Tuto formu realizace předepínání je možno provést z částečně 
nebo na plný profil otevřeného prostoru podzemního díla.  

 
Poznatky o chování a změnách v napťo-deformačním stavu v horninovém prostředí 

kolem výrubu podzemního díla za podmínek jeho napěťového-silového předepínání byly 
stanoveny  na základě matematického modelování.  
 V průběhu řešení grantového projektu byla pro oba základní způsoby předepínání, 
navržena  široká škála možných variant předepínání horninového prostředí kolem obrysu 
výrubu podzemního díla, pro které byly připraveny výpočetní modely a provedeno jejich 
řešení a vyhodnocení.  

Z této analýzy posléze vyplynuly určité poznatky, které určily  v obecné rovině 
nejvhodnější - nejefektivnější formu předepínání  horninového prostředí kolem výrubu 
podzemního díla. Touto formou je kuželová plocha (systém ježek), která je vrcholem 
orientována od výrubu směrem do horninového prostředí (obr. 2 b). 



Výsledky  jedné z mnoha řešených situací, dokumentující změny v průběhů deformací 
horninového prostředí v nadloží a na obrysu výrubu pozemního díla jsou shrnuty a graficky 
zpracovány  v následující sérii obrázků:  

- průběh hodnot deformací a poměrné deformace v nadloží nad vrcholem klenby výrubu 
pro předepínání  dvěma kuželovými plochami (ježek), odklon os ploch 45°,  hodnota 
předepínacího napětí 1.5xprimσ1 (obr.3-4) 

- poměrné deformace obrysu výrubu pro situace předepínání dvěma kuželovými 
plochami (ježek), odklon os ploch 45°, hodnota předepínacího napětí 1.5xprimσ1  a 
různé poměry délky hranice předepínání k poloměru klenby výrubu (1.5, 1, 0.75, 0.5), 
(obr.5-6) 

- poměrné deformace v nadloží nad vrcholem klenby výrubu  pro situace předepínání 
dvěma kuželovými plochami (ježek), odklon os ploch 45°, hodnota předepínacího 
napětí 1.5xprimσ1  a různé poměry délky hranice předepínání k poloměru klenby 
výrubu (1.5, 1, 0.75, 0.5), (obr.7) 

 
 
 
4.  Závěr 
 

Na základě metody matematického modelování byla studována problematika možností 
aktivních zásahů  do vývoje napěťo-deformačního stavu kolem výrubů podzemních děl. 
Středem pozornosti  bádání byly tři problémové okruhy: 

- na základě modelování vlivů účinků předepínání na horninové prostředí kolem výrubu 
podzemního díla a jejich porovnání se standardně uplatňovanými postupy stabilizace 
se provedlo zhodnocení možností uplatnění této metody v praxi  

- vypracování teorie mechanismu procesu předepínání prostředí, založeném na 
vzájemné součinnosti kotvení a injektování prostředí 

- hledání a návrh nejvhodnějších schémat předepínání horninového prostředí kolem 
výrubu podzemního díla s záměrem minimalizovat deformační projevy horninového 
prostředí 

 
Výsledky dosažené při řešení opravňují vyslovit názor, že metoda předepínání je 

schopna významným způsobem zasáhnout do vývoje napěťo-deformačního stavu a to nejen 
v prostředí kolem výrubu podzemního díla, tj. v místech kde se předepínání bezprostředně 
realizuje , ale i v oblastech vzdálených od míst předepínání (nadloží) a účinně napomáhat při 
stabilizaci horninového prostředí. S její pomocí lze dosáhnout významného snížení deformace 
horninového prostředí a to nejen na obrysu výrubu podzemního díla, ale i v nadloží díla.  

Z mnoha navržených schémat předepínání obrysu horninového prostředí kolem 
výrubu podzemního díla vyplynulo, že  nejúčinnější je předepínání realizované obecně 
formou kuželové plochy.  

Vlivy dalších významných faktorů, charakterizujících předepínání obrysu horninového 
prostředí kolem výrubu podzemního díla, jakými jsou např. počet předepínácích ploch, 
vzájemná lokalizace předepínácích ploch na obrysu výrubu, geometrie kuželové plochy, 
poměr délky předepínání k poloměru klenby výrubu jsou  také zahrnuty do řešení [5]. 
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Princip předepínání prostředí
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Schémata předepínání horninového prostředí
kolem výrubu kruhovou  plochou

Schémata předpínání horninového prostředí
kolem výrubu kuželovou plochou

systém “ježek”
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Průběh deformací v nadloží nad vrcholem klenby výrubu
varianta - předepínání klenby 2. plochami, odklon os ploch 45° 
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Poměrná deformace  nadloží nad vrcholem klenby výrubu
varianta - předepínání klenby 2. plochami, odklon os ploch 45°
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Poměrná deformace  na obrysu výrubu
 předepínání kelnby 2. kuželovými plochami (ježek), odklon os ploch 45°,

předepínací napětí 1,5xSIG1
délka hranice předepínání (DHP), poloměr klenby výrubu (PKV)
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Poměrná deformace nadloží nad vrcholem klenby výrubu
předepínání klenby 2.kuželovými plochami (ježek), odklon os ploch 45°

předepínací napětí 1.5xSIG1
 délka hranice předepínání (DHP), poloměr klenby výrubu (PKV)
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