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ZKUŠENOSTI ZE STAVEB VELKOPROSTOROVÝCH DŮLNÍCH DĚL 

V ANOMÁLNÍCH GEOLOGICKÝCH PODMÍNKÁCH 

 
Abstract 

Opening-up works at mine ČSM South executed at 5th floor are located 1000 m below 

ground. Opening-up of 2b block of complex 39th and grouped 40th seam is connected to 

strategic loadbearing corss realized in subsoil of seam. During construction of the conti-cross 

anomalous conditions evolved and those have to be solved immediately. Close cooperation 

between investor and realization company VOKD, a.s. and subcontrator of rehabilitation 

works Minova Bohemia s.r.o. lead to fast stabilization of anomalous conditions and succesful 

finishing of construction. 

 

V hornické praxi se nejčastěji setkáváme s velkoprostorovými důlními díly v okolí jam 

(náraziště, skipostanice, tělesa centrálních zásobníků) a dále pak v důlním poli (překladiště, 

podružné rozvodny, remize lokomotiv, apod.). Na Dole ČSM byla v posledním období 

z těchto velkoprostorových důlních děl vyražena komora technologie centrální klimatizace a 

postaven čtyřstranný konti-kříž pro otvírku 2b.kry, která je vymezena tektonikami B, C a D a 

v úrovni 5. patra je zpřístupněna otvírkovým překopem č. 5204. 

 

Překop č. 5204 je dva roky staré důlní dílo, ze kterého byla zahájena otvírka zásob 39. a 40. 

sloje (překop č.540 31) vybudováním prozatímní odbočky. Tato byla realizována v podloží 

spojené 39. a 40. sloje, z protizáparových důvodů s bezpečným odstupem 6 až 7 m. 

V nejbližším průzkumném vrtu ČSM 93 je v podloží sloje prokázáno střídání poloh 

šedohnědého kořenového prachovce a písčitého jílovce, silně karbonátického. Překop č. 5204 

byl v místě vybudované prozatímní odbočky vyražen v profilu 00-0-19 (š6,24 x v3,93 m). Při 

ražbě a následné stavbě prozatímní odbočky se vlivem nesoudržnosti kořenového prachovce 

vytvořily nadvýlomy a na výztuži se začaly projevovat deformace způsobené bodovými tlaky. 

Vzhledem k  požadované dlouhodobé životnosti, bylo před zahájením ražby překopu.č.540 23 
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rozhodnuto, že prozatímní odbočka bude nahrazena čtyřstranným konti-křížem, který bude 

zajišťovat světlý profil křížených důlních děl o šířce 6,24m a výšce 4,28m. 

 

Realizaci stavby zadal investor firmě VOKD,a.s., která na základě dobrých zkušeností při 

realizaci obdobné zakázky na Dole Karviná objednala komplexní dodávku konti-kříže(projekt 

dle zaměření skutečného stavu důlních děl v místě výstavby a propočet únosnosti) u firmy 

Heintzmann-Silesia. Pro vlastní technologii výstavby konti-kříže přestavbou existující 

prozatímní odbočky byl zpracován technologický postup realizace, který stanovoval nejprve 

realizaci stavební komory ve ztracené výztuži a poté stavbu samotného kříže v zajištěném 

prostoru. Vzhledem k předpokládanému porušení nadložních hornin provedl investor vlastní 

vrtný průzkum stavu nadloží pomocí vrtacího zařízení Super Turbo Bolter 1500/1300 2S. 

K vrtání vývrtů byly použity nástavné vrtné tyče s PCD korunkou Ø 27 mm. Výsledky 

potvrdily přítomnost uhelné sloje v nadloží důlního díla ve vzdálenosti 5,5 m a mnohočetné 

rozvrstvení s přítomností dutin. Bylo nutné zahájit sanaci předmětné oblasti. Realizační firma 

požádala o návrh dalšího postupu prací firmu Minova Bohemia, s.r.o. Po prohlídce pracoviště 

a podrobném seznámení se s podklady bylo navržen: 

 

• Proinjektovat fenolovou pryskyřicí duté prostory nad stávající prozatímní odbočkou až 

do výšky budoucího stropu konti-kříže 

 

• Zavrtat šachovnicovitě s metrovou roztečí injekční kotvy skrz rozvolněnou zónu až 

pod uhelnou sloj (neporušeném nadloží) a zpevnit prostředí injektáží polyuretanových 

lepících hmot 

 

• Pro urychlení prací využít vrtacího kladiva VKS-45 s lafetou 3,2 m 

 

Rozhodnutím investora byly neprodleně zahájeny navržené práce. Dutiny byly vyplněny cca 

20 m3 fenolové pryskyřice. Síť injekčních kotev se ukázala jako dostatečná již po zabezpečení 

levé poloviny kříže. Strop byl zabezpečen celkem 24 vrty délky  4 – 6 m, do kterých bylo 

vyinjektováno cca 4.200 kg polyuretanových lepících hmot. 

O přínosu celé akce svědčí úspěšná, rychlá a hlavně bezpečná realizace stavby konti-kříže. 
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Obr.č.1 – Situace ztracené výztuže 

    
Obr.č.2 – Kříž 5204x54031/54023 
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Další významnou investiční akcí na Dole ČSM byla stavba komory pro technologii centrální 

klimatizace. Ztížené mikroklimatické podmínky při provozování hornické činnosti si 

vyžádaly postavit strojovnu centrální klimatizace na povrchu Dolu ČSM Jih s celkovým 

výkonem 15 MW (chladivo NH3). Rozvod chladícího média do dolu bude zajišťován vtažnou 

jámou Jih, do výměníkové komory centrální klimatizace SIEMAG. Pro tento účel byla 

vyražena komora (d.d.č.5603/1) jako spojka mezi náražním překopem (d.d.č.5603) a ochozem 

vtažné jámy (d.d.č.5607). Komora byla vyražena v bezprostřední blízkosti úvodní jámy 

v délce 65 m v atypickém profilu o šířce 6m a výšce 5m. S ohledem na životnost díla a jeho 

stabilitu bylo rozhodnuto, že komora bude při ražbě zajišťována kombinovanou výztuží. Při 

klasické ražbě pomocí trhací práce bylo vždy po odstřelu nejprve provedeno vyvrtání otvorů 

pro instalaci kotev. Bylo použito vrtací a svorníkovací zařízení Gopher. Vrty byly vrtány 

v délce 2,3 m o Ø 27 mm s hustotou 1m (4 ks/bm). Jako svorník byl použit typ AT délky 

2,4m. Ocelové kotevní tyče byly lepeny polyesterovými ampulemi LOKSET  typu HS Fast 

450 a HS Slow 800. Kotvy odpovídají požadavkům normy British standard, protože použitá 

třída oceli AP770 má index průtažnosti A5 – min.18 %. Tímto opatřením je garantována 

stálost přídržnosti kotvy i při částečné konvergenci stropu díla (nedojde k utržení kotvy) a 

tedy stálý rozměr díla, které bude vybaveno zařízeními rozvodu chladící vody centrální 

klimatizace dolu. Dosahovaný postup při ražbě byl cca 1 m za den. Včasným zajišťováním 

stropu kotevními pracemi nevznikaly ani při trhací práci nežádoucí vícevýlomy. 

 

Obr.č.3 -  Komora centrální klimatizace s technologií 

         


