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Summary: 
This contribution deals with fortification reinforcers working-cross using bolt reinforcer. 

1. Úvod 

Kříž 1036/1035a/1035aI se nachází na 10. patře Dolu Čs. armáda, o. z. v lokalitě 
Doubrava v hloubce cca 915 m pod úrovni terénu. Je situován na překopu 1036 sloužícím 
jako základní dopravní a větrní cesta z  centrální oblasti dobývacího prostoru lokality 
Doubrava do severních ker.  

Důlní dílo 1035a a 1035 slouží jako remíza lokomotiv pro závěsné lokomotivy a také 
pro možnost tankování pohonných hmot lokomotiv kolejových. V remíze lokomotiv je 
celkem 13 stání a nachází se v ní opravna, dílna, sklady, svařovna. Je možno říci, že remíza 
lokomotiv na překopu 1035a a 1035 zaujímá významnou pozici v celém dopravním systému 
lokality Doubrava. 

Překop 1035aI je spojkou mezi remízou lokomotiv a chodbou 2 3910, chodbou 
zajišťující centrální odtěžení rubaniny z severního pole lokality Doubrava pomocí pásových 
dopravníků. Tato chodba navazuje na další přípravná důlní díla vedoucí do jednotlivých slojí 
a je základní tepnou pro dopravu po závěsné drážce ZD 24 A. 

Je patrné, že kříž 1036/1035a/1035aI je situován na proniku hlavních důlních děl 
zajišťujících jak dopravu kolejovou tak i dopravu po závěsné drážce a to pro celou severní 
oblast lokality a je důležitým bodem celého dopravního systému dolu. 

2. Historie výstavby kříže a přilehlých důlních děl, jejich základní 
parametry 

Překop 1036  
- je v provozu cca 10 let (během doby používání několik krát byla provedena přibírka 

zbubřelé počvy s přeložením kolejového svršku), 
- parametry jižní strany: OO–T–12 (tvárnicová výztuž o světlém průřezu 12,7 m2), 
- parametry severní strany: OO–O–12 (ocelová výztuž o světlém průřezu 12,7 m2), s hustotou 

budování TH oblouků P 28 co  0,8 m, 
- kolejový svršek sestávající z dvojkolejné lokomotivní tratě z kolejnic Xa, 
- potrubní tahy různých průměrů v počtu 5 ks zavěšené na stropě díla, 
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- el. kabely s napětím 500 V a 6 kV zavěšené na boku a na stropě díla. 

Překop 1035aI  

- vyražený v 04-05/2001 v celkové délce 20 m (po pronik s chodbou 2 3910), 

- parametry navazující části OO–O–12/14 (horní oblouk OO–O–12, boční oblouky OO-O-14, 
ocelová výztuž o světlém průřezu 14,5 m2) s hustotou budování TH oblouků P 28 co  0,8 m, 

- závěsná drážka ZD 24 A. 

Překop 1035a  

- vyražený v 05-08/2001, přičemž vzdálenost osy překopu 1036 od osy subrovnoběžné části 
překopu 1035a činí cca 30,9 m. 

- parametry navazující části: OO–O–16 (ocelová výztuž o světlém průřezu 16,8 m2) 
s hustotou budování TH oblouků P 28 co  0,8 m, 

- kolejový svršek sestávající z dvoukolejné lokomotivní tratě z kolejnic 115, 

- závěsná drážka ZD 24 A, 

- potrubní tahy DN 100 v počtu 3 ks zavěšené na stropě díla. 

Kříž 1036/1035a/1,1035aI 

- 05/2001 – předrážka části kříže v odbočení 1035a (bez trojúhelníkového rozšíření), 

- 06/2001 – přestavba jižní části kříže na překopu 1036, 

- 07/2001 – dokončení kříže do dnešních rozměrů, 

- 08/2001 – osazení druhé respy kříže, 

- 12/2001 – 01/2002 osazení svorníkové výztuže v oblasti kříže a přilehlých částí překopů. 

Sanační práce 

- 06/2001 – přibírka zbubřelé počvy na překopu 1036 do vzdálenosti cca 10 m od kříže, 

- 07-08/2001 - přibírka zbubřelé počvy na překopu 1035a, 

- 10/2001 - přibírka zbubřelé počvy na překopu 1035aI. 

3. Účel díla 

Prováděcí projekt stavební části díla byl zpracován odborem přípravy výroby Dolu Čs. 
armáda, o. z. Kříž 1036/1035a/1035aI byl vyprojektován podle následujících rozhodujících 
požadavků: 

- zajistit průjezd po dvoukolejné lokomotivní trati po překopu 1036,  

- umožnit vjezd kolejových lokomotiv do remízy lokomotiv za účelem tankování 
pohonných hmot, 

- vyřešit průjezd lokomotiv po závěsné drážce mezi remízou lokomotiv a důlním polem. 



 

4. Konstrukce kříže 

Pro zajištění uvedených požadavků a dodržení předepsaných bezpečnostními předpisy 
průjezdných profilů a průchodů byla navržena tato konstrukce kříže. 
- Nosnými elementy na východní straně je dvojice ocelových oblouků otevřených 

sestávajících z kompletů OO-O-12/16 a ROV na západní straně je dvojice ocelových 
oblouků otevřených sestávajících z dvou kompletů OO-O-12/16 a ROV. Tyto oblouky 
jsou umístěny v centrální části kříže na ústí překopu 1035a.  

- Podélně s osou překopu 1035a jsou situovány dvě respy tvořené sloupy z potrubí DN 300 
a skříňových nosníků 2 x I č. 40. 

- Na tyto základní podpěrné elementy konstrukce odbočky jsou položeny zdvojené rovné 
TH tyče, které tvoří systém ocelových stropnic. Rozteč stropnic činí 0,5 m. 

- Stropnice jsou na bocích díla podepřeny rohovými díly a bočními TH oblouky. 
- Všechny díly TH výztuže sestávají z profilu P 28. 

5. Důvody uplatnění svorníkové výztuže 

Po zhotovení kříže a vyražení části překopu 1035a byla další ražba zastavena. 
Důvodem bylo zbubření počvy v tomto úseku. Po jejím přibrání bylo rozhodnuto o zesílení 
výztuže kříže postavením druhé respy. Její konstrukce byla zvolena obdobně jako u první. 
Sestává z dvou sloupů DN 300 a skříňového nosníku 2 x I 40. Rozteč os sloupů činí 5,5 m. 

Po dokončení ražby překopu 1035a byla upřesněna geologická situace průvodních 
hornin. Bylo zjištěno, že oproti předpokladu se sloj č. 39 nachází v podloží bezprostředně 
navazujících překopů již v hloubce cca 0,9 m a další ražbou př. 1035a a 1035aI byla tato sloj 
nafárána. Ukázalo se také, že okolní horniny kříže a navazujících překopů mají menší pevnost 
než byla předpokládána. Nepříznivě se projevilo jejich zvodnění. Zdrojem vody byla uzavřená 
chodba 2 3713 (bývalá základna ražená v souvrství uhelných slojí č. 37, 38a a 38b) a navazující 
na ni chodby 2 3716 a 2 3713 nacházející se v nadloží ve vzdálenosti cca 5,7 m. 

Další zesílení výztuže kříže a navazujících překopů podstavnou výztuží nebylo 
proveditelné z důvodu nutnosti zachování potřebných průjezdných profilů. 

6. Důlně geologická charakteristika 

Geologické poměry jsou v předmětné oblasti ověřeny ražbami navazujících překopů, 
důlních děl ražených v nadloží a dorozvědkovým průzkumem pomocí vrtů. 

Kříž 1036/1035a/1035aI je stratigraficky situován v sedlových vrstvách karvinského 
souvrství, v meziloží uhelných slojí 37, 38a, 38b a sloje 39.  

Souvrství uhelných slojí č. 37, 38a a 38b dosahuje mocnosti cca 3 m, mocnost 
meziloží činí cca 15 m a je tvořeno prachovci o mocnosti cca 4 m a pískovci o mocnosti cca 
11 m, sloj č. 39 dosahuje mocnosti cca 3,5 m. 



 

Kříž je situován v pískovcových horninách. V bezprostředním podloží se nacházejí 
vrstvy pískovce a slepence o celkové mocnosti cca 0,9 m, pod nimi uhelná sloj č. 39. 
V nadloží se nachází lavice pískovce o mocnosti cca 6 m, která je kompaktní bez výrazného 
stupně strukturního porušení 

Vlastním křížem a ani bezprostředně navazujícími důlními díly neprochází žádná 
výrazná tektonická porucha. 

7. Statické posouzení únosnosti výztužné konstrukce kříže 

Statické posouzení výztužné konstrukce kříže bylo provedeno z důvodu zjištěných 
destrukcí projevujících se v okolních dílech (bubření počvy na překopu 1035a, 1035aI, 
prolomení ocelobetonových pažin ve stropní části překopu. 1035aI). Stabilitní posouzení 
provedla firmy GEOENGINEERING spol. s r. o. ve spolupráci s Prof. Ing. Josefem 
Aldorfem, DrSc. Na Katedře geotechniky a podzemního stavitelství, FAST VŠB – TU 
Ostrava, byl zpracován výpočetní model dané důlně geologické situace, jehož výstupy jsou 
dokumentovány na přílohách. 

Posouzení bylo provedeno pro nejslabší prvek výztužné konstrukce, který je určující 
pro výslednou, celkovou únosnost konstrukce. Tímto prvkem jsou stropní nosníky tvořené 
zdvojenými profilovými tyčemi 2 x P 28, umístěnými s roztečí à 0,5 m. Výsledkem výpočtu 
je konstatace, že únosnost stropnic činí qdn = 23,4 kN/m2.  

Z výsledku výpočtu vyplývá, že únosnost výztužné konstrukce kříže není dostačující. 
Dočasnou stabilitu zajišťovala především stropní pískovcová lavice. Ocelová výztuž 
poskytovala především ochranu před eventuelním místním pádem uvolněné horniny do prostoru 
díla. 

8. Stabilitní posouzení kříže v daných důlně geologických podmínkách 

Systémem Phasas byl zpracován model stávajícího důlně geologického prostředí 
a rovinný model pískovcové stropní desky. Bylo zjištěno, že v daném případě stabilitní 
podmínka σt,max = 5,0 ÷ 6,0 MPa ≤ Rt = 6,5 MPa vyhovuje se stupněm stability kst = 1,1 ÷ 1,3. 
Hodnoty napětí na pískovcové lavici, izolinie posunů a zatěžovací stav pískovcové lavice jsou 
patrné z přílohy č. 4 - 13. 

Bylo konstatováno, že vzhledem k geometrickému tvaru výztužné konstrukce kříže, 
je limitována její únosnost a s ní související schopnost podílet se na zajištění stability díla. 
Výztuž konstrukce kříže neplnila stabilizační funkci. Stupeň stability kříže byl přímo určen 
stupněm stability pískovcové lavice, která pracovala na mezi únosnosti, bez vnitřní rezervy. 
Stabilita kříže byla hodnocena jako dočasně stabilní, ve stavu labilní rovnováhy. V tomto 
stavu by však další přitížení, vyvozené nárůstem koncentrace napětí v okolí kříže nutně vedlo 
ke ztrátě stability a celkové destrukci díla. Z tohoto důvodu bylo realizováno zpevnění nosné 
pískovcové lavice svorníkovou výztuží. 



 

9. Zajištění stabilizace kříže 10366/1035a/1035aI svorníkovou výztuží 

Svorníková výztuž byla provedena následujícím způsobem: 

a) V oblasti kříže a v navazujících překopech do vzdálenosti 10 m byly do stropu navrtány 
injektážní zavrtávací svorníky typu IBO R 32 S (celkem 51 ks) s únosnosti tyče na mezi 
pevnosti 360 kN. Celková délka svorníků činila 6,0 m, jejich částí byly spojeny pomocí 
spojníků. Svorníky byly ukončeny podložkou o rozměrech 70x70x12 mm dotaženou 
k přídavným TH rovině (s vypálenými v ose otvory) maticí. TH roviny byly uchyceny ke 
stropní části výztuže kříže kolmo na ocelové stropnice. Svorníky byly osazeny kolmo ve 
stropní části v řadách s roztečí co 3,0 m Mezikruží bylo zalepeno injektážní hmotou 
BEVEDOL-BEVEDAN. 

Svorníky IBO byly voleny (i přes jejich vyšší cenu) z důvodu jejich předností: 

– eliminace nebezpečí zavalení vývrtu v období mezi vyvrtáním vývrtu a ukotvením 
klasických svorníků TBD (svorník IBO i s vrtnou korunkou slouží jako ztracená vrtná 
tyč a po odvrtání vývrtu zůstává ponechána a nevytahuje se), 

– možnosti provedení svorníku v délce 6,0 m; celková délky je dosažena nastavováním 
kratších tyčí pomocí spojníků, 

– snadná manipulace – umožňuje instalaci velmi dlouhých kotevních tyčí ve stísněných 
prostorech, zjednodušuje dopravu, 

b) Injektážní zavrtávací svorníky uvedené v bodě a) byly doplněny tyčovými žebírkovými 
svorníky TB 19, TBD 19 (celkem 161 ks) s únosnosti tyče 190 kN. Svorníky byly 
ukotveny pomocí lepících ampulí SIS. Tyto svorníky délky 3,2 m byly ukotveny ve 
vějířích ve stropní části s roztečí cca 1,5 m ve vějíři. Jednotlivé vrty ve vějířích byly 
vzájemně přesazeny o 0,5 m (polovina rozteče) a byly rozmístěny šachovitě mezi 
svorníky IBO. 

Vrtání bylo prováděno vrtací a svorníkovací soupravou ABS-P Gopher. Každý svorník 
byl ukotven pomocí 2 ks ampulí 28/750. Svorníky byly ukotveny u ústí vývrtu pomocí 
podložky PT1 v provedení 2 (150x150x8 mm) a dotažené maticí k železobetonovým 
pažinám obložení výztuže důlního díla. 

U 5 % svorníků došlo k zavalení vývrtů v období po vysunutí vrtací tyče. Vrty byly 
znovu provrtány a byly v nich ukotveny svorníky IBO. 

Umístění svorníků je znázorněno v příloze č. 1 – 3. 

Vliv svorníkové výztuže na zvýšení stability díla je v daném případě, kdy se délka 
svorníků pohybuje v rozmezí hodnot 3,0 ÷ 6,0 m (nepřekračuje mocnost nosné pískovcové 
lavice 6,0 m), zohledněn pouze jejich zpevňující a stabilizační funkcí a je vyjádřen 
nárůstem stupně stability pískovcové lavice na hodnotu kst = 1,7 ÷ 2,0 (z původní 
hodnoty kst = 1,1 ÷ 1,3). 

 



 

c) Pro vytvoření klenbové struktury bylo provedeno 9 ks injektážních kotev z tyčí IBO R 32 S  
délky 8,0 m v prostoru kříže, přičemž centrální vrt byl veden kolmo, 4 střední pod úhlem 
10°, 4 krajní pod úhlem 15°. Vrty byly rozmístěny po úhlopříčce kříže. Svorníky byly 
ukotveny nad pískovci do nadložních prachovcových hornin. 

Svorníkovou výztuž zhotovila firma CarboTech Bohemia s. r. o. 

Je možno konstatovat, že realizací  svorníkové výztuže byla vytvořená potřebná 
pevnostní rezerva pro zajištění stability díla. 

10. Závěr 

Předmětné důlní dílo bylo zhotoveno za účelem napojení dopravního systému 
kolejového a dopravy po závěsné drážce. Pro zřízení a provoz remíze lokomotiv (včetně 
skladu hořlavin) v plynujícím dole platí specifické bezpečnostní předpisy a ty předurčily 
zřízení remízy lokomotiv a tím i kříže 1036/1035a/1035aI v předem určeném prostoru bez 
ohledu na geofyzikální stav horského masívu. Z tohoto důvodu musela být stabilita kříže 
zajištěna výše uvedeným, v praxi dolu jen výjimečně používaným způsobem. 

Shrnutím poznatků můžeme závěrem konstatovat: 
1. Výztužná konstrukce kříže, vzhledem ke svému geometrickému tvaru, neplní funkci 

stabilizační, ale pouze ochrannou a zajišťuje prostor kříže před místním pádem horniny. 
2. Stabilita kříže je plně podmíněna únosností pískovcové lavice, která má společně 

s nadpatrovou chodbou 2 3716 rozhodující vliv na stabilitu kříže. Nadpatrová chodba 
2 3716 svým situováním výrazně ovlivňuje rozložení původní, geostatické napjatosti 
v horninovém okolí kříže a odlehčuje pískovcové lavici, která svou účinností zajišťuje 
stabilitu kříže. 

3. Před zpevněním pískovcové lavice v nadloží kříže svorníkovou výztuží, je předmětný 
stavební objekt stabilní, se stupněm stability kst = 1,1 ÷ 1,3. V daném stavu však byly 
využity max. pevnostní možnosti horniny a nosná pískovcová lavice pracovala na mezi 
únosnosti, bez jakékoli vnitřní rezervy. 

4. Míra stabilizačního účinku zesilující svorníkové výztuže, realizované pomocí lepených 
svorníků TB 19, TBD 19 a injektážních kotevních tyčí R 32 S, je vyjádřena nárůstem 
stupně stability horninového okolí kst = 1,7 ÷ 2,0. Zpevněním pískovcové lavice, 
v kombinaci s fiktivní klenbovou strukturou, vytvořenou realizací devíti kusů 
injektážních kotev z tyčí IBO R 32 S délky 8,0 m v prostoru kříže , ukotvených do 
nadložních hornin prachovců, byla vytvořena potřebná pevnostní rezerva pro zajištění 
stability díla. 

5. Předmětný stavební objekt je ve stávajících důlně – geologických podmínkách stabilní, 
avšak za předpokladu, že nedojde k ovlivnění pískovcové lavice přídavnými tlakovými 
účinky. 

Provedení svorníkové výztuže bylo ukončeno v 01/2002. K dnešnímu dni na 
základě pravidelného měření konvergence stropu je možno konstatovat, že důlní 
dílo je stabilní a nedochází k žádným deformacím ani poklesům výztuže. 
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