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STABILIZACE HORNINOVÝCH PILÍŘŮ V PLZEŇSKÉM 

HISTORICKÉM  PODZEMÍ  
 
Abstract 

The report concerns with stabilization of rock pillars in historical underground of Plzeň. As a 

consequence of degradation of rock surrounding and reinforcing construction, bearing rock 

pillars of terrestrial buildings were disrupted. There are historical buildings above these 

pillars. Ensuring the stability was carried out by polyurethane pressure injection in 

combination with shrinking the pillars by steel tension components and restoration of outer 

reinforcing construction. Stabilizing measures were implemented in emergency mode - there 

was a danger of breakdown of bearing pillars and destruction of terrestrial buildings. 

 

 
1.  Úvodní část 
 

Město Plzeň se vyznačuje specifickými podzemními prostory, které v minulosti sloužily jako 

sklepy a propojovací chodby středověkých staveb. Na základě předchozích průzkumu byla 

sanována a úspěšně rekonstruována souvislá podzemní trasa přístupná pro veřejnost,  která je  

vyhledávanou turistickou atrakci. Současný stav podzemí vyžaduje ještě určité zdokonalení, 

jelikož tyto prostory z období 13. a 14. století jsou rozmístěny zcela nepravidelně pod dnešní 

zástavbou i mimo tuto zástavbu. Mnohé prostory  vzájemně nesouvisejí a jsou tedy  izolovány 

jak situačně, tak výškově. Není proto vyloučeno, že existují ještě jiné dosud nevyužívané 

podzemní prostory, které mnohou být zazděny, zasypány, případně i zatopeny vodou, jejichž 

existence je v přístupných částech prokázána a  které mohou být  jednou z hlavních příčin 

poruch posuzovaných pilířů v podsklepení domu č. 86. 

 
 
2.  Situace 
 
V průběhu III. čtvrtletí 2005 došlo k významnému nárůstu poškození  pilířů (označených P1 a 

P2) pod domem č.p. 86 v Pražské ulici.  Situace sklepních prostor je znázorněna na obr. č. 1. 

Došlo zde k separaci přizděné části pilíře P1, vytvoření trhlin a vypadání pojící malty cihelné 
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obezdívky. Počátkem září 2005 byl firmou SG-Geotechnika, a.s. realizován průzkum 

předmětných pilířů.  Ze závěrů předmětného průzkumu vyplynulo, že předchozí minimálně 2 

opravy v současné době již nezajišťují stabilitu pilíře P1. Čelo pilíře se deformuje, spojovací 

malta je drolivá, přizdívka se odděluje od pilíře a vizuálně je patrné vydutí.  

Horninový pilíř P1 byl v minulosti zesílen tím způsobem, že se oboustranně provedlo 

přibetonování prvků tloušťky 200 mm, avšak nebylo provedeno jejich příčné sepnutí, takže 

kontakt arkózového horninového pilíře s betonem je velmi diskutabilní a toto sepnutí je nutno 

provést dodatečně.  

Při odborné prohlídce předmětné lokality byly zjištěny i trhliny v okolí čela pilíře P2.    

Příčinou destrukce pilířů bylo dle posudku SG-Geotechniky, a.s. pronikání vod s obsahem 

síranů, což potvrdil i vodní výluh. 

Vzhledem k výše uvedené situaci se současný stav obou pilířů označil jako  havarijní 

s nutností okamžitého sanačního zásahu. Pro zajištění bezpečnosti se okolí pilířů podchytilo 

hornickým způsobem dřevěnou výztuží.  

 
 
3.  Technické řešení 
 
Pro stabilizaci horninových pilířů byl na základě vyjádření statika a posouzení specialisty SG-

Geoinženýringu, s.r.o. zpracován technologický postup řešení předmětné havarijní situace. 

Statické posouzení stávající situace bylo zpracováno specializovaným statikem a bylo 

rozhodnuto provést zajištění stability obou pilířů chemickou armovanou injektáží, u pilíře P1 

v kombinaci s kotvícími prvky (ocelovými táhly) a  současně výměnou cihelné obezdívky. 

Případné průsaky vod z jádra pilíře budou odvedeny drenáží o průměru 20 mm.  

 
 
4.    Realizace sanačních opatření 
 
Pro vlastní práce se zpracoval  havarijní plán dle vyhlášky ČBÚ č. 55/1996 Sb. Před realizací 

tlakové injektáže se přistoupilo ke zpevnění struktury arkózového horninového pilíře P1 

ocelovými táhly. Toto bylo zabezpečeno pozinkovanými závitovými tyčemi průměru 16 mm, 

které se osadily roznášecími deskami rozměru 200 x 200 x 8 mm.  Celkově se použilo 4 ks 

ocelových táhel s osovou roztečí 0,5 m ve vzdálenosti od okrajů pilíře 0,5 m. Ukotvené 

tahové prvky na pilíři P1 jsou  patrné z obr. č. 2. 



Sanační zásah – tlaková injektáž spočívala v proinjektování vnitřního prostoru pilířů a 

existující betonové obezdívky u pilíře P1 stabilizační chemickou hmotou. Jako vhodná hmota 

byl zvolen dvousložkový  polyuretan CarboPur WX. 

Samotná tlaková injektáž se uskutečnila prostřednictvím vývrtů o průměru 14 mm osazených 

packery. Jejich situování bylo ve čtvercové sítí o velikosti 250 mm. Injektáž polyuretanové 

hmoty byla zajištěna pomocí  dvousložkového čerpadla DV97. Umístění packerů na ploše 

boční stěny pilíře je patrno z obr. č. 3.  

Pro zvýšení stabilizačního účinku injektáže  byly do injektážích otvorů vloženy armovací 

tahové ocelové prvky z žebírkové oceli průměru 10 mm. Výše uvedená tzv. armovaná 

injektáž  se uskutečnila u obou pilířů.  

Po ukončení injektáže a demontáží packerů se otvory vyplnily rychletuhnoucí cementovou 

maltou..  

Závěrečné stabilizační práce spočívaly ve výměně cihelného zdiva, jež bylo přizděno 

k horninovému pilíři. Byly odstraněny staré poškozené cihly a nahrazeny novými, které jsou 

spojovány cementovou maltou, přičemž jsou rovněž touto maltou přizděny k hornině.  

Konečný stav pilíře P1 po realizaci sanačních prací je patrný z obr. č. 2.  

 
 
5.  Závěr 
 
Sanační práce byly realizovány v úzké spolupráci s autorem statického posouzení a řešily 

havarijní stav pilířů P1 a P2 historického plzeňského podzemí. Vlastní sanační práce se 

uskutečnily ve dnech  27. 9. – 3. 10. 2005 a v průběhu této doby  byla zajištěna v kombinací 

armované tlakové injektáže s kotvícími tahovými prvky stabilita výše uvedených horninových 

pilířů. Stabilizační hmotou byly zcela vyplněny nespojitosti horniny pilíře a také nespojitosti 

porušené betonové obezdívky. Použitá stabilizační hmota spolu s porušenou horninou 

vytvořila nosný geokompozit.  

V období  od ukončení sanačních prací do současnosti nebylo pozorováno další poškození 

konstrukce v daném prostoru, což bylo potvrzeno měřením nezávislými odborníky.  
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Obr. č. 1  Situace sklepních prostor domu č. p.  86 s vyznačením pilířů P1 a P2 
 
 



 

 
 

Obr. č.  2  Pilíř č. 1  po realizaci sanačních prací, včetně zajištění ocelovými táhly 
 

 

 
 
 

Obr. č.  3  Plošná síť packerů pro injektážní práce – pilíř P2 


