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SANACE ZÁSOBNÍKŮ 
 
Úvod 
 
Firma Geoengineering, spol. s r.o., v poslední době řešila několik obdobných případů 
statického zabezpečení havarijního stavu zásobníků uhlí na dolech Darkov a Čs. Armáda. 
Samotná sanace zásobníků byla realizována firmou VOKD, a.s.  
 
Ve všech řešených případech se jednalo o zásobníky, jejichž stabilita byla narušena devastací 
výztuže zásobníkového stvolu a průvodních hornin padajícím těživem. Devastace výztuže 
zásobníkového stvolu byla způsobena jak nevhodným situování výsypného místa ve zhlaví 
zásobníku, tak nedostatečnou regulací směrového toku těživa do prostoru zásobníkového 
stvolu. Ve všech případech došlo následkem výše uvedených vlivů, většinou na straně 
protilehlé k místu výsypu, k vytvoření kaverny ve výztuži a průvodních horninách. Rozměry 
kaveren byly proměnlivé v závislosti na místní geologické situaci a době provozu zásobníku. 
Řádově se rozměry kaveren pohybovaly v hodnotách celkové délky cca 15,0 ÷ 20 m, šířky                       
cca 2,0 ÷ 4,0 m a max. hloubky 2,0 až 4,0 m. 
 
V daných případech došlo vytvořením kaverny k rozetnutí výztužných prstenců ve stvolu 
zásobníků a výztuž prakticky ztratila svou nosnou schopnost. Na základě kontrolního 
posouzení stability horninového výlomu v daných geologických podmínkách byl horninový 
výlom shledán jako stabilní, bez stabilizačních nároků na výztuž. Avšak v převážné míře 
případů byly nastalým stavem využity max. pevnostní možnosti hornin a horninový výlom 
pracoval na mezi únosnosti, bez jakékoli vnitřní rezervy. Zásobníkový stvol byl tedy 
zhodnocen jako dočasně stabilní, ve stavu labilní rovnováhy. V tomto stavu by však další 
přitížení, vyvozené nárůstem koncentrace napětí v okolí zásobníkového stvolu při dalším 
zvětšení kaverny (tvarových nehomogenit), nutně vedlo ze ztrátě stability a celkovému 
kolapsu díla.  
 
Cílem projektové dokumentace tedy byl návrh statického řešení, které zajistí dlouhodobou 
stabilitu zásobníkového stvolu a obnoví jeho plnohodnotné využití. 
 
 
Koncepce sanačních opatření 
 
S ohledem na požadavek dlouhodobé životnosti zásobníků bylo pro plné zajištění jejich 
stability navrženo dobetonovat vylomený prostor v zásobníkovém stvolu a přilehlých 
horninách (odstranit tvarové nehomogenity ve stvolu zásobníku), zpevnit bezprostřední 
horninové okolí kaverny a betonovou výplň kaverny spřažit se stávající výztuží a horninovým 
okolím. Spřažení betonové výplně kaverny se stávající výztuží zásobníku a horninovým 
okolím bylo navrženo soustavou předpínaných injektážních kotevních svorníků R, šachovitě 
uspořádaných po celé ploše kaverny a v jejím nejbližším okolí (do vzdálenosti cca.1,0 m) ve 
stvolu zásobníku. 
 



Koncepce navržené sanace byla založena na postupném vyplňování vylomeného prostoru 
vrstvením stříkaného betonu a využití funkce injektážních kotevních svorníků R, jako 
zpevňujících a stabilizujících prvků bezprostředního horninového okolí kaverny a zároveň 
jako spřažujících prvků betonové výplně kaverny se stávající výztuží zásobníku a horninovým 
okolím. 
 
Funkce navržené sanace devastovaného stvolu zásobníku (technický popis sanace viz.níže) 
spočívá v obnovení původního geometrického tvaru výztuže zásobníku (kruh) a odstranění 
stávajících tvarových nehomogenit v navazujícím horninovém masívu, které vyvolávají 
nerovnoměrné napětí v horninovém okolí zásobníkového stvolu. Pro zajištění dlouhodobé 
stability zásobníku musí být nedílnou součástí sanace také úprava směrování toku rubaniny. 
V max. možné míře musí být zamezeno přímému kontaktu mezi padajícím těživem a výztuží 
zásobníku, tedy opětovné devastaci stvolu zásobníku. 
 
Technický popis navrženého postupu sanace zásobníků uhlí 
 
Sanace zásobníků uhlí byla prováděna z pojízdného ocelového povalu, popouštěného pomocí 
vratů. Doprava osob a materiálu na pracovní poval byla zajištěna okovem. Veškeré práce 
probíhali v PVP vyprázdněného zásobníku. 
 
Základní postup sanačních prací byl navržen v následujících krocích: 
 
a) Přípravné práce 
 

Před zahájením sanačních a zajišťovacích prací byla z pracovního povalu, postupem 
shora dolů, provedena následující opatření: 

- očištění výztuže, prostoru kaverny a ocelových prvků od nálepů tlakovou vodou. 
- důkladná prohlídka výztuže zásobníku po celém obvodu a délce a v případě poškození 

výztuže mimo vlastí kavernu byl ověřený stav zdokumentován. 
- ověření soudržnosti výztuže na kontaktu s kavernou a uvolněné části zdiva byly 

odstraněny. 
 
b) Primární zajištění kaverny  
 

Primární zajištění kaverny spočívá v: 
- Ukotvení výztuže zásobníku po obvodu kaverny pomocí injektážních kotevních svorníků 

R (viz. obr.1, Pol. č.1), s osazenými podložkami P250 x 250 x 10 a zajištěním maticemi R. 
- Osazení injektážních kotevních svorníků R (viz. obr.1, Pol. č.2) a pomocných svorníků 

(viz. obr.1, Pol. č.3) v prostoru kaverny se zavěšovanou svařovanou mřížovinou, 
dotaženou k hornině pomocí podložek 150 x 150 x 10 a matic R. 

 
Ukotvení výztuže zásobníku po obvodu kaverny bylo navrženo sestupným směrem, v 
dílčích úsecích ~ 2,0 m. Kotevní svorníky byly osazovány po obvodu kaverny v min. 
vzdálenosti od jejího okraje 0,5 m s roztečí 1,0 m, vždy mimo vliv porušení na kontaktu 
s kavernou. Po provedené injektáži byly kotevní svorníky předepnuty. 
 
Po zajištění výztuže na obvodu kaverny kotevními svorníky bylo v daném úseku 
provedeno očištění kaverny a navazující výztuže tlakovou vodou a osazení kotevních 
svorníků R v prostoru kaverny. Kotevní svorníky byly v prostoru kaverny osazovány 



v šachovitém uspořádání a injektáž kotev byla realizována polyuretanovými 
pryskyřicemi systému Bevedol – Bevedan. 
 
Délky kotevních svorníků byly voleny dle hloubky kaverny tak, aby kotevní délka 
v horninách dosahovala u všech svorníků cca 2,0 ÷ 5,0 m (dle geologických podmínek) 
a zbývající nadstavbová délka dosahovala vnitřního obvodu výztuže zásobníku.  
 
Po realizaci kotevních svorníků předmětného úseku byly svorníky osazeny svařovanou 
mřížovinou 100 x 100 x 6,3 mm, která byla pomocí ocelových podložek                        
P 150 x 150 x 10 a matic R dotažena k horninovému výlomu. 
 
V případě zjištěné nestability, byl daný úsek zajištěn konsolidačním nástřikem z betonu 
B20 tl. cca 100 ÷ 150 mm. 
 

c) Betonáž kaverny 
 
Po provedení primárního zajištění kaverny byla u stabilního výlomu zahájena betonáž 
stříkaným betonem B20 tl. 200 ÷ 300 mm ve směru zdola nahoru. V případě zjištěné 
nestability výlomu, byl konsolidační nástřik betonem B20 tl. cca 100 ÷ 150 mm 
prováděn okamžitě, v rámci primárního zajištění kaverny. 
 
Poté bylo přistoupeno k postupnému prodlužování kotevních svorníků v prostoru 
kaverny, osazování svařované mřížoviny a realizaci výplně kaverny vrstveným 
stříkaným betonem. 
 
Prodlužování svorníků v prostoru kaverny bylo voleno v délkách dle skutečné situace v 
závislosti na: 

- hloubce kaverny v daném místě 
- min. potřebného přesahu koncové části svorníku přes danou vrstvu nástřiku 

s možností dalšího nadstavení svorníku 
- míře omezení prostoru přesahujícími svorníky při realizaci vlastního nástřiku dané 

vrstvy 
 
Postupná výplň kaverny byla navržena ve vrstvách tl. ~ 200 ÷ 300 mm stříkaným 
betonem B20 na osazovanou mřížovinu 100 x 100 x 6,3 mm vzestupným směrem. Po 
dosažení celkové tloušťky jednotlivých vrstev cca 0,6 ÷ 0,8 m, byla následující 
osazovaná mřížovina na kotevní svorníky dotahována k betonové vrstvě pomocí 
ocelových podložek 150 x 150 x 10 a matic R. V koncové části betonáže byly svorníky 
osazeny podložkami s maticemi a překryty betonovou vrstvou tl. cca 100 mm. 

 
Závěr 
 
Navržený způsob sanace zásobníkových stvolů poškozených vylomením výztuže a 
průvodních hornin, založený na postupném vyplňování vylomeného prostoru vrstvením 
stříkaného betonu, v kombinaci s realizací injektážních kotevních svorníků, osazovaných 
svařovanou mřížovinou se prokázal jako účinný a spolehlivý způsob zajištění dlouhodobé 
stability takto poškozených zásobníků. 
 
Závěrem je však třeba zdůraznit nutnost odstranění původní příčiny havarijního stavu. Pro 
zajištění bezpečného provozu zásobníků je tedy třeba upravit směrování toku rubaniny do 



zásobníkového stvolu tak, aby bylo v max. možné míře zamezeno přímému kontaktu mezi 
padajícím těživem a výztuží zásobníku, tedy opětovné devastaci stvolu zásobníku. 
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