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PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI Z VÝSTAVBY PRONIKU  

DO PROVOZOVANÉ VÝDUŠNÉ JÁMY MÍR 4 NA DOLE DARKOV 
 
 
Anotace: 
Práce popisuje zkušenosti z aplikace vysokoúnosných kotevních tyčí typu GEWI 40 při 
realizaci proniku překopu 2071 do výdušné jámy Mír 4 na Dole Darkov 
 
 

1 Úvod 
Pro umožnění exploatace uhelných zásob v jámovém ohradníku jam Da 1 a Da 2 na závodě 2 
Dolu Darkov, bylo rozhodnuto před likvidací těchto jam přivést vtažné větry pro oblast 5. kry 
lokality Darkov z Dolu ČSM a výdušné větry odvést po nové výdušné cestě nad úroveň  
10. patra do výdušné jámy Mír 4. Samotný pronik výdušného překopu 2071 do výdušné jámy 
Mír 4 byl v souladu s požadavky pro ovětrání 5. kry lokality Darkov proveden o rozměrech  
4 x 4,5 m, tj. o světlém průřezu 16,3 m2. 
 
 
2 Stavební řešení proniku 
Podkladem pro zpracování projektu proniku výdušného překopu 2071 do výdušné jámy Mír 4 
na kótě –580 m Báňskými projekty Ostrava bylo „Posouzení a návrh statického zabezpečení 
proniku do jámy Mír 4“ zpracovaný Prof. Ing. Josefem Aldorfem, DrSc. 

Technické řešení statického zajištění proniku vycházelo z požadavku na zachycení 
uvolněných napětí ve výztuži jámy a jejího bezprostředního okolí pomocí kotev 
instalovaných: 

- v předstihu z jámy v linii kontury proniku 
- z horizontálního díla v úseku cca jednoho poloměru jámy (cca 4 m) 

Realizaci stavebního řešení proniku bylo možno rozdělit do několika na sebe navazujících 
etap: 
- zajištění vnitřního prostoru jámy proti pádu horniny a osazení stabilizačních kotev v linii 

kontury proniku pro zachycení uvolněných napětí ve výztuži jámy před realizací průniku 
- ražba v profilu 00-0-16 do vzdálenosti 6 m od výztuže jámy 
- předrážka proniku v profilu 00-0-06 a provedení okna v jámovém zdivu 1 x 1,5 m 
- rozšíření přechodu v atypickém profilu v délce 3 m 
- rozšíření vlastního proniku v atypickém profilu 4 x 4,5 m v délce 3 m 
- provedení kotvení okolních hornin proniku z horizontálního díla v úseku ve vzdálenosti 

do 5 m od zdiva jámy 
- postupný výlom betonové výztuže jámy v pronikové části 
- betonáž zdiva a výztuže proniku 



Pro zvýšení únosnosti stávajícího zdiva jámy Mír 4 o průměru 7,5 m a navazujícího úseku 
proniku, bylo znaleckým posudkem původně navrženo zesílení vysokoúnosnými kotevními 
tyčemi typu GEWI 40, takto: 

- 53 kotev délky 2,0 m vrtaných a osazených z jámy Mír 4, kotvených lepením 
polyesterovými ampulemi typu LOKSET HSS 1-180 

- 160 kotev délky 4,0 m vrtaných a osazených z horizontálního díla proniku, kotvených 
lepením polyesterovými ampulemi typu LOKSET HSS 1-180 nebo tmelením cementovou 
směsí s pevností 50 MPa typu DURIMENT UNI. 

 
 
3 Zkušenosti z realizace 
Z provozních důvodů nebylo možno odstavit provoz skipu v jámě Mír 4 pro navrtání  
a osazení 53 kotev délky 2 m v obrysu proniku. Proto se hledalo a našlo řešení v navrtání  
10 vývrtů a osazení 10 ks kotev ze strany ražby proniku a to ze vzdálenosti 6 m před zdivem 
jámy (svorníky označené I – viz přílohy č. 1 a 2). Z důvodu velmi pevných okolních hornin 
(slepenec) se upustilo od osazení dalších kotev s  tím, že se navíc provádělo měření 
deformace jámového zdiva před a po dobu výlomových prací. 

Samotné osazení 2 m kotevních tyčí GEWI 40 muselo být provedeno ze strany jámy, protože 
kotevní tyče jsou velmi tuhé a nekopírují zakřivení stěn vývrtů o průměru 50 mm. Ucpávka  
ze strany horizontálního díla byla provedena PAKREM PS 40-6 a ze strany jámy montážní 
pěnou. Provedení ucpávky montážní pěnou silně komplikovala vysoká deprese ve vývrtu – 
cca 1 500 Pa. Samotné lepení kotevních tyčí byl provedeno dvousložkovou polyuretanovou 
pryskyřicí typu BEVEDAN – BEVEDOL WF. Polyesterové ampule typu LOKSET HSS 1-
180 nebylo možno použít z důvodu neexistující vhodné mechanizace umožňující rotační 
zavedení kotvící tyče GEWI 40 do vývrtu. 

Po rozšíření vlastního proniku v atypickém profilu 4 x 4,5 m bylo instalováno 160 ks 
kotevních tyčí GEWI 40 délky 4,0 m (svorníky označené II – viz přílohy č. 1 a 2). Z důvodu 
vnějšího průměru kotevní tyče GEWI 40 – 45 mm zvolené technologie tmelení kotevních tyčí 
cementovou směsí bylo nutno navrtat vývrty o průměru 70 mm. Kotevní tyče byly do vývrtů 
instalovány ručně, na kotevní tyči byla připevněna odvzdušňovací hadička průměru 6 mm. 
Cementová směs DURIMENT UNI byla do vývrtu tlačena přes kovovou trubku, která byla 
dotěsněn na stěny vývrtu, pomocí čerpacího agregátu KTX 32N. Po 24 hodinách byly kotevní 
tyče přes kotevní podložky předepnuty silou min. 200 kN. 
 
 
4 Závěr 
Pronik důlního díla do těžní jámy je vždy provázen řadou těžkostí, zvláště když se jedná o tak 
velký pronik, jaký byl realizován do jámy Mír 4 nad úrovní 10. patra. Sladění potřeb provozu 
dolu a statického zabezpečení proniku bylo provázeno řadou kompromisů za účasti 
autorského dozoru. 

Na závěr je nutno zdůraznit, že uvedená aplikace vysokoúnosných kotev GEWI 40 umožnila 
realizaci tohoto proniku bez omezení provozu dolu při zajištění statického zabezpečení 
proniku. 
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