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SANACE VÝZTU�E �IBÍKU Č. 932 NA DOLE ČSA,  
LOKALITA DOUBRAVA 

 
Summary 
Consolidating works in the vertical working are carried out to preserve the operation 
capability of winding equipment in the blind shaft no. 932 of the ČSA Colliery, Doubrava 
Mine thereby ensuring the vertical transport between the levels in the given location. The 
convergence of the supports has shown significant values and without efficient action the 
vertical transport could be restricted or eliminated. The procedure already implemented and 
proved in practice was designed for consolidation, i.e. in combination with gunite. These 
works are considerably difficult due to extensive deformations and to the necessity to keep the 
operation in the blind shaft with a great quantity of auxiliary works in connection with the 
hand-over and taking over the vertical working.  
The solution of the problem was based on the experience gained during the similar 
consolidation works already in the stage of project design. VOKD, a.s.,  the well-experienced 
and professional company, which specializes in such works performed in excellent quality in 
the entire Ostrava-Karviná Coalfield, was chosen to carry out such works.  
 
Úvod 
Sanace �ibíku č. 932 v lokalitě Doubrava Dolu ČSA je ře�ena projektem zpracovaným 
projekční kanceláří Geoengineering, spol. s r. o. Ostrava na základě po�adavku objednatele.  
Hlavním účelem je provést s ohledem na zji�těný stav poru�ení výztu�e �ibíku č. 932 v úrovni 
9. p. tyto práce: 
- opravu �ibíkového stvolu do úrovně cca 14,6 m pod 9. p., 
- opravu nára�ního proniku v úrovni 9. p.,  
- zpevnění počvy navazujícího ji�ního překopu č. 9910,  
- opravu výztu�e a zpevnění hornin v pronikové části severního překopu č. 9910, 
- opravu výstroje a �ibíkové stolice v úseku stavebních úprav. 
Dodavatelem důlně stavebních prací je VOKD, a.s. Projekt byl v průběhu zpracování řádně 
projednán s tím, �e v souladu se smlouvou o dílo byly průbě�ně předávány pracovní kopie 
výkresové dokumentace a výkazu materiálu objednateli projektové dokumentace.  
 
Vlastní práce na realizaci byly zahájeny v říjnu roku 2003 a budou ukončeny v dubnu 
leto�ního roku. Realizaci vý�e uvedených  prací se očekává zaji�tění �ivotnosti výztu�e �ibíku 
č. 932 minimálně do  roku 2007.  
 
Geologická a geotechnická situace 
�ibík č. 932 je v úrovni 9. p. zalo�en ve staničení 127 m ji�ního překopu č. 9910 v pískovcové 
vrstvě o mocnosti 13 m. V úrovni 1,0 m pod 9. patrem prochází �ibíkový stvol spodní lávkou 
sloje č. 32 o mocnosti 3,6 m, slojí č. 33 o mocnosti 1, 03 m a 1,14 m s mezilo�ními jílovci a 
prachovci. Od úrovně 15 m pod 9. p. se nachází mocná vrstva pískovcových hornin.  
Ve staničení 69 m - 112 m prochází ji�ním překopem č. 9910 poruchové pásmo v nafárané 
spodní lávce sloje č. 32 - 33 a působí negativním vlivem na stabilitu výztu�e �ibíku v oblasti    
9.p. Poruchové pásmo procházející ji�ním překopem č. 9910 ve vzdálenosti cca 10 m od 
nára�ního proniku �ibíku č. 932, rovně� negativně ovlivňuje stabilitu počevních hornin tohoto 
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překopu v délce cca 30 - 35 m.  
  
Obr. č. 1 - Geologický profil asanované části  
 

Vý�e popsaná geologická situace měla negativní vliv na stabilitu výztu�e �ibíku č. 932 a jeho 
bezprostřední oblasti v úrovni 9. p. a jejím důsledkem bylo:  
- Poru�ení stability počvy ji�ního překopu v délce cca 35 m od navazujícího �ibíku. V místě 

nára�ního proniku je zvednutí počvy o cca 1,0 m s tím, �e stabilita ocelové výztu�e včetně 
pa�ení je neporu�ena.  

- Počva severního nára�ního překopu je stabilní, bez známek poru�ení.  
- Deformace ocelové výztu�e severního nára�ního překopu v západní části ve vzdálenosti 

1,7m od �ibíkového stvolu  v délce cca 5,3 m.  
- Proniková část výztu�e překopu v prostoru �ibíku je v délce cca 5,3 m zcela nefunkční. 

Podchycení ocelové výztu�e západního boku díla je provizorní deformovanými respami, 
betonová výztu� východního boku díla ji� z 1/2 neexistuje do vý�ky cca 4,0 m od úrovně 
9. p.  

- Značná devastace pronikové části �ibíkové výztu�e, která způsobila zcela nevyhovující stav 
jámové stolice na 9. p.  

- Značné po�kození výztu�e �ibíkového stvolu v délce cca 10 m pod úrovní 9. p., kde původní 
betonová výztu� byla postupně nahrazena výztu�í cihelnou a tvárnicovou. Původní kruhový 
profil byl deformován tak, �e pro vedení tě�ního lana bylo potřeba provést vybrání v jámové 
výztu�i, a tím rovně� do�lo k jejímu zeslabení. Po�kození výztu�e je a� do úrovně spodní 
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lávky 33. sloje. V uvedeném úseku je rovně� po�kozena �ibíková výstroj. Dle zaměření 
deformované výztu�e dosahovala míra vtlačení zdiva do profilu pod 9.p. hodnoty a�         
300 mm.  
V úseku 10 m - cca 14,0 m pod 9. p. je tvar profilu v mezích přípustných tolerancí, betonová 
výztu� je stabilní s místním povrchovým po�kozením.  

V dal�ím úseku �ibíkového stvolu nebylo zji�těno po�kození betonové výztu�e deformačními 
vlivy tektonické poruchy v oblasti souslojí 32. a 33. sloje.  
V úseku navr�ené opravy �ibíkové výztu�e 0,0 m a� -14,6 m pod 9. p. nebyly zji�těny 
výrazněj�í přítoky důlní vody.  
 
 
III. Technologie provádění sanačních prací v �ibíku  
 
Oprava a zaji�tění poru�ené výztu�e �ibíku byla navr�ena v úseku 14,6 m pod úrovní 9. p. 
S ohledem na míru vtlačení zdiva do profilu, průběh uhelných slojí a stav betonové výztu�e 
pod úrovní 10,0 m od patra, je prováděna oprava výztu�e na třech úsecích (A, B, C) takto:  
 
1.  Provedení přípravných prací 
 Před zahájením sanačních prací byla důkladně zaměřena sanovaná oblast �ibíku ve vztahu 

ke skutečným úrovním uhelných slojí, k úrovním rozpon výstroje a také se upřesňovalo 
situování kotevních svorníků v souladu s dodr�ením základních zásad dle projektu.  

 Před realizací byl dále upřesněn skutečný světlý průřez �ibíkového stvolu a proniku 9. p. 
v rozsahu stanoveném projektem.  

 V rámci realizace opravy výztu�e �ibíku bylo nutné vhodným způsobem zajistit odta�ení 
el. kabelů od zdiva po demontá�i ocelových konzol.  

 V nára�í 9. p. byl nainstalován manipulační vrat VP 4000 R.  
 
2. Bezpečnostní opatření 
 Byl vymezen bezpečnostní prostor pro zamezení přístupu nepovolaných osob. V�echny 

práce v �ibíku i mimo něj jsou prováděny podle příslu�ných ustanovení vyhlá�ky ČBÚ 
č.22/89 Sb., vyhlá�ky ČBÚ č.415/2003 Sb. v platném znění, hygienických předpisů a 
provozní dokumentace. Ve�keré práce v �ibíku jsou prováděny za stálého dozoru a při 
pou�ívání osobních ochranných prostředků proti pádu. Kotevní místa určuje stálý dozor a 
jsou dodr�ovány směrnice VOKD,a.s. pro pracovní povaly a le�ení. Směnovým technikem 
a předákem je zejména kontrolován stav výztu�e nad místem sanace. V�ichni pracovníci 
jsou znalí prací a předáci splňují podmínku odborné způsobilosti pověřenými pracemi a 
vedením kolektivu. 

 
3. Postup sanačních prací 
 Úsek �A� 
 Délka je 7,8 m od  9.p. a jedná se o úsek s největ�ími projevy deformací. Po provedení 

přibírky obezdívky na hodnotu projektovaného světlého profilu o průměru 4,5 m, by do�lo 
ke celkové ztrátě únosnosti výztu�e. Proto byla navr�ena  ocelobetonová výztu� tlou�ťky 
minimálně 300 mm sestávající z radiálně osazených injektá�ních svorníků IBO R25N, na 
které bude ve dvou vrstvách 150 - 200 mm osazena svařovaná mří�ovina 100 x 100 x 6,3 
pomocí podlo�ek P 10 200 x 200 a matic R25, s postupným zesílením stříkaným betonem 
B20 na minimální tlou�ťku 300 mm. Provádí se minimální krytí vnitřní mří�oviny 
betonovou vrstvou 25 mm. Zesilující výztu� je prováděna sestupně od úrovně 9. p. Přibírka 
obezdívky je realizována v horizontálních pruzích �ířky 1,0 - 1,5 m a délky cca 2,0 m, 
s následným kotvením hornin svorníkovou injektá�í a osazením první vrstvy mří�oviny. 
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 V tomto úseku, bylo nutno oproti projektu provádět přibírku zdiva a� do hloubky 70 cm 
s následným nástřikem B20. Spotřeba betonu v této části sanovaného zdiva byla cca o 
20m3 vět�í ne� předpokládal projekt. 

 Zesilující výztu� projektované tlou�ťky minimálně 300 mm je prováděna v�dy po 
maximálně 3,0 m délkových úsecích.  

 Kotvení a zpevnění hornin je prováděno pomocí radiálních svorníků IBO R25N 
osazovaných v uhlí v řadách po 1,0 m v �achovitém uspořádání s počtem 10 kusů po 1,4 m 
délky 4 m (dělené 2 x 1,5 m + 1,0 m), v průvodních horninách jílovců a prachovců 
svorníky délky 3,0 m (dělené 2 x 1,5 m),jak je zobrazeno na obr.č.2. K zavrtávání svorníků 
se pou�ívají korunky o průměru 43 mm, dělené svorníky se nastavují pomocí spojníků 
35/150. Vrtání pro injektá�ní svorníky IBO je realizováno vrtacími kladivy VK 22. 

      
Obr. č. 2 � Injektá�ní svorníky v úrovni 0 a� -7,8 m 

 

 

     Injektá� hornin je prováděna polyuretanovou pryskyřicí Bevedol WF/Bevedan. Jsou 
zaznamenávány spotřeby směsi a činí maximálně 2,8 - 3,5l/1m vrtu. Lze konstatovat, �e 
spotřeba hmot je v relaci s předpokládaným mno�ství navr�eným projektovou 
dokumentací. 

     Při injektá�i se osvědčuje čerpadlo S35-PU. Je přísně dodr�ována technologická kázeň 
v oblasti maximálních tlaků zaváděné směsi jak v uhlí (2 MPa), tak v hornině (5 MPa). 

 V případě praskání nebo známky pohybu výztu�e, hornin nebo při výtoku směsi 
z vedlej�ích vrtů musí být injektá�  zastavena.  

 Pokud nebude dosa�eno min. injektá�ního tlaku 2,0 MPa, musí být v daném pruhu po 
ukončení injektá�e svorníků provedena v navazujícím volném prostoru reinjektá� 
s prokazatelným dosa�eným min. tlakem 2,0 MPa.  

 Dotvarování mří�oviny je navr�eno lepenými svorníky SvL-1000 a SvL-450, pomocí 
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podlo�ek P10 150 x 150 a matic M24. 
     K nástřiku betonové směsi  Hassit s parametry B20 je pou�íváno zařízení Mayco Picollo. 
     Pro manipulaci s břemeny je na 9. patře ukotven vrátek VP 4000R.   
     V průběhu sanace výztu�e se rovně� prozatímně upravuje výstroj pro zachování funkčnosti 

dopravního zařízení. 
  
 Úsek �B� 
 Jeho délka je 2,3 m ve staniční 7,8 m - 10,1 m a vykazuje střední míru po�kození a 

vytlačení výztu�e do profilu o cca 90 - 150 mm v měřeném bodě. V době zpracování 
tohoto příspěvku se tento úsek začíná opravovat. 
     Přibírka zdiva bude místně dosahovat 350 mm. S ohledem na míru vtlačení, bude 
v tomto úseku ocelobetonová výztu� tlou�ťky  minimálně 200 mm sestávající z radiálně 
osazených injektá�ních svorníků IBO R25 N, na které bude ve dvou vrstvách 150 - 200 
mm osazena svařovaná mří�ovina 100 x 100 x 6,3 pomocí podlo�ek P 10 200 x 200 mm a 
matic R25 s postupným zesílením stříkaným betonem B20 o tlou�ťce 200 mm (je nutno 
zajistit minimální krytí vnitřní mří�oviny betonovou vrstvou 25 mm). Kotvení a zpevnění 
hornin bude provedeno pomocí radiálních svorníků IBO R25N osazovaných v uhlí 
v řadách po  1,0 m v �achovitém uspořádaní s počtem 10 kusů po 1,4 m a délky 4 m 
(dělené 2 x 1,5 m + 1,0 m), v průvodních horninách jílovců a prachovců budou svorníky 
délky 3,0 m (dělené  2 x 1,5 m). Zavrtávání svorníků bude korunkami o průměru 43 mm, 
dělené svorníky budou nastavovány pomocí spojníků 35/150. Injektá� hornin bude 
provedena polyuretanovou pryskyřicí Bevedol WF/Bevedan.   

 Dotvarování mří�oviny je navr�eno lepenými svorníky SvL-1000 a SvL-450 pomocí 
podlo�ek P109 150 x 150 a matic M24. 

      
 Úsek �C� 
 Délka 4,5 m ve staničení 10,1 m - 14,6 m nevykazuje ztrátu stability betonové výztu�e. 

Betonová výztu� v�ak bude zaji�těna zpevněním hornin svorníkovou injektá�í s osazenou 
svařovanou mří�ovinou 100 x 100 x 6,3 pomocí ocelových pásnic 10 x 150 x 3  100 mm, 
podlo�ek P10 200 x 200 a matic R25.  

 Kotvení a zpevnění hornin bude provedeno pomocí radiálních svorníků IBO R25N 
osazovaných v uhlí v řadách po 1,0 m v �achovitém uspořádání s počtem 10 kusů po 1,4 m 
o délce 4 m (dělené 2 x 1,5 m + 1,0 m), v průvodních horninách jílovců a prachovců 
svorníky dlouhé 3,0 m  (dělené 2 x 1,5 m). Zavrtávání svorníků bude korunkami o průměru 
43 mm, dělené svorníky budou nastavovány pomocí spojníků 35/150. Injektá� hornin bude 
provedena polyuretanovou pryskyřicí Bevedol WF/Bevedan.    

 Dotvarování mří�oviny je navr�eno lepenými svorníky SvL-1000 a SvL-450, pomocí 
podlo�ek P10 150 x 150  a matic M24. 

 Místně povrchově po�kozené zdivo se odstraní a vyrovná betonovým nástřikem.  
      
     Oba úseky �B� i �C� budou sanovány při pou�ití stejného zařízení, mechanizmů a nářadí 

jak je popsáno při sanaci úseku �A�. Musí být dodr�ena i stejná pravidla v oblasti dodr�ení 
maximálních tlaků při zavádění směsi. 
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 Tabulka č.1 - Přehled injektá�í v jednotlivých úsecích  
 

Úsek Poloha Svorníky Počet 

ks 

Metrá� Bevedol 

WF/Bevedan 

A 1 IBO R25N, l = 3,0 m dělené 40 120 m v jílovci 7l/svorník=280 l 

0,0 -7,8 m 2 IBO R25N, l = 4,0 m dělené 40 160 m ve sloji 15l/svorník=600 l 

 3 SvL-1000, l = 0,9 30  ampule SIS 28/300 

2 ks /vrt = 60 ks 

B 1 IBO R25N, l = 3 m, dělené 10 30 m v prach. 7 l/svorník = 70 l 

7,8 - 10,1 2 IBO R25N, l = 4 m, dělené 10 40 m ve sloji 15 l /svorník - 150l 

C 1 IBO R25N, l = 3,0 m, dělené 50 150 m v prach. 7 l /svorník = 350 l 

 

  
IV. Historie �ibíku č. 932 
�ibík byl vyhlouben v letech 1972 a� 1974 a slou�í k větrnímu a dopravnímu spojení mezi 
9. a 10.patrem v dobývacím poli lokality Doubrava. Za zmínku stojí, �e při jeho hloubení 
do�lo k průvalu vod, čím� bylo hloubení na několik měsíců přeru�eno. 
Původní výztu� byla betonová, pod 9.p. ji� byla opravována a rovně� výstroj byla 
vyměněna. Stolice na 9.p. byla měněna dokonce  2krát, kdy� poslední výměna byla na 
počátku devadesátých let 20.století, tedy zhruba před 10 lety. 
Vzhledem k tlakovým poměrům na 9.patře nebylo mo�no zachovat původní strojovnu na 
tomto patře a musela být přemístěna na 10.patro. Jízda klece je zaji�ťována převodem lan 
systémem lanovnic umístěných v hlavě �ibíku. 
Po kompletním dokončení sanace výztu�e bude provedena výměna stolice na 9.p. 
 
 
 
V. Praktické poznatky, závěr 
Postup jednotlivých etap sanace byl dán potřebou provozu, tj. zachování tě�ního zařízení 
�ibíku v chodu. 
Celý průběh prací v samotném �ibíkovém stvolu je komplikován nutností realizace celé 
řady pomocných prací, provádění pracovních povalků, jejich demontá�, zpětné uvedení 
pracovi�tě po ukončení pracovního cyklu do původního stavu. Tímto se zvy�uje náročnost 
provádění a zhor�uje ekonomika sanačních prací. 
Po ukončeném prvním úseku se plně potvrzuje, �e při sanaci slo�itěj�ích úseků je nutné 
vsadit na osvědčený systém injektá�í s betonovým nástřikem a zasadit se o přísné 
dodr�ování technologické kázně. 
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