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ZVYŠOVÁNÍ STABILITY A TĚSNOSTI HRÁZOVÝCH OBJEKTŮ 

KOTEVNÍMI PRVKY 
Abstract 

The paper summarizes general rules and principles of grouting works used in coal mines and 

their utilization for consolidation and sealing of rock strata in positions of explosion-proof 

dams and regulation ventilation-barriers building. 

 

Práce v uhelném hornictví je vždy spjata s riziky. Zhodnocení všech rizik vyústilo 

v bezpečnostní předpisy a vyhlášky, jež jsou pro veškeré práce v podzemí prováděné 

hornickým způsobem, závazné. Základní pro činnost prováděnou hornickým způsobem  je 

Vyhláška č. 22/1989 Sb., která v § 20 ukládá každé organizaci provádějící hornickou činnost 

vypracovat havarijní plán pro zdolávání závažných provozních nehod a havárií. Na tento 

paragraf úzce navazují další. 

 Novelizací vyhláškou č. 282/2007 Sb. byl na základě nových poznatků a zkušeností zrušen   

§ 186, který ukládal budovat na hlavních úvodních dílech a v samostatných větrních 

odděleních „přípravné protipožární hráze“ a v částech SVO při dobývání slojí náchylných k 

samovznícení. Smyslem stavby těchto protipožárních hrází bylo vytipování míst a jejich 

příprava pro případ rychlého uzavírání. Důvod, proč bylo od staveb upuštěno byl 

pragmatický. Většina těchto hrází nebyla nikdy použita k havarijnímu ani nehavarijnímu 

uzavření. V případech nastalých potřeb uzavírání inkriminovaného díla či oblasti se zjistilo, 

že přípravná hráz nemůže splnit účel, ke kterému byla zřízena, protože její poškození 

vysokými horskými tlaky  ji učinilo nezpůsobilou. Proto dřívější legislativní znění 

umožňovalo závodnímu dolu nebo vedoucímu pracovníkovi při souhlasu RBZS upustit od její 

výstavby. Vypuštění § 186 ovšem nemění nic na situaci, že místa, kde dochází ke stavbám 

hrázových a větrních objektů jsou s ohledem na své stáří a často i pozici geomechanicky 

ovlivněná, porušená a vyžadují zvláštní pozornost. 

V nedávné minulosti byly snahy o zpracování takových metodických opatření spolu 

s technickými prostředky, které by umožňovaly připravit důlní chodbu předem 

k prostorovému uzavírání a zajistit její ochranu proti poškození horskými tlaky tak, aby bylo 

možno v daném místě postavit uzavírací hráz v čase co nejkratším. Za tím účelem byla 
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vyvinuta  konstrukce, která spolu s injektáží masívu měla naplnit potřebu bývalého § 186. 

Konstrukce spočívala v ukotvení spojovacích prvků po obvodě chodby. K těmto kotevním 

prvkům by byly v blízkosti předpokládaného objektu připraveny spojovací prvky s možností 

rychlého napojení. Celý takto vzniklý systém táhel měl tvořit základní a nosnou konstrukci 

objektu. Návrh však neuspěl pro svou složitost. 

 

 
Obr.č. 1 - Kotevní kloubový, demontovatelný, výztužný prvek pro přípravné hráze 

 

Bez ohledu na legislativní změny se pracovníci Minovy Bohemie s.r.o. setkávají s požadavky 

na zajištění dodatečného dotěsnění hrázových objektů. Jde především o objekty které  slouží 

k zajištění bezpečnosti jako např.: 

• uzavírací výbuchuvzdorné hráze 

• izolační hráze mezi hlavními vtažnými a výdušnými větrními proudy a SVO 

• objekty uvnitř SVO 

 

Tato zařízení – hrázové objekty a větrní objekty – musí být na plynujících dolech postaveny 

tak, aby byly  výbuchuvzdorné a těsné. Moderně stavěný objekt splňuje požadovaná kritéria 

avšak bezprostřední horninové prostředí z důvodů stáří díla a geologické struktury či 

geomechanických vlivů nikoliv. Aby bylo možno splnit všechny nároky kladené na tyto 

objekty – především aspekty bezpečnostní - je nutno využít dalších možností techniky a 

nových technologií, především injektáží do okolního masívu. 

 

Injektáží rozumíme úpravu horniny narušené horskými tlaky tekutým injektážím 

prostředkem, který je aplikován do vyvrtaných otvorů v hornině za použití čerpadel a 

příslušenství s cílem vyplnění dutin a zlepšení pevnosti spojení v hornině až na její původní 

pevnost. 

Rozlišujeme tři oblasti použití injektáží podle účelu jejich použití: 

• injektáž zajišťovací 

• injektáž zpevňující 

• injektáž utěsňovací 
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Injektáž zajišťovací využíváme k zajištění silně rozvolněného souvrství proti jejich 

prolomení a závalu, obvykle v oblasti horních oblouků podpůrné výztuže. Jsou to místa 

v bezprostředním okolí chodeb, které již byly jednou použity nebo narušeny přídatným 

napětím z hornických prací provedených v bezprostřední blízkosti a u nichž hrozí nebo 

dochází k výlomům. Profily těchto chodeb by pak již neumožňovaly stavbu hrázových a 

větrních objektů  v požadované kvalitě. Tuto injektáž provádíme v dostatečném předstihu 

před vlivy tlakových napětí tj. min. 100 – 200 m před postupujícím porubem minerálními 

materiály. Není však vyloučeno, že  před ukončením porubu bude muset být místo plánované 

ke stavbě uzavírací hráze opětně zesíleno. Pokud by situace vyžadovala zpevnění 

horninového masívu v bezprostřední vzdálenosti tj. cca 30 m před porubem, pak musíme 

k injektáži volit materiály pružné tzn.  na bázi polyuretanových pryskyřic. 

Zajišťovacími injektážemi je eliminován negativní vliv bodového zatížení poddajné výztuže a 

nekontrolovatelného prolamování nadloží způsobující roztěsňování horninového okolí. 

Z nabídky produktů Minova zde patří např. Tekflex užívaný v německém hornictví. 

 

Injektáž zpevňující na rozdíl od zajišťovací upravuje nejen část průřezu chodby, kde hrozí 

prolomení souvrství, ale zpevňuje její okolí v celém obvodu. Využíváme ji tam, kde je 

samonosnost horniny výrazně snížena v důsledku značného rozrušení až do stádia nakypření. 

Touto injektáží se dutiny v hornině vyplní a deformace se pozastaví nebo výrazně sníží. Vedle 

antideformačního účinku v hornině dosáhneme i rovnoměrnější rozložení zatížení na 

podpůrnou výztuž. K takovýmto injektážím jsou využívány materiály minerálního charakteru, 

protože s ohledem na její rozsah a rozvolněnost horniny se vždy jedná o práce s velkými 

objemy materiálu a výkonnou čerpací technikou. V silně deformovaných chodbách je 

většinou nutná přípravná práce např. vyplněním již vzniklých kaveren inertním materiálem do 

vaků nebo nástřikem boků díla pružnou membránou. 

Oba typy injektáží tj. zajišťovací i zpevňující je možno doplňovat využitím kotevních prvků 

kovových nebo laminátových. Tyto se vkládají do vývrtu ode dna a vývrt se uzavře 

obturátorem, přes který je následně injektován. Tímto se dosáhne nejen tlakového 

proinjektování  narušené horniny okolo vývrtu a zvýšení přídržnosti jeho vrstev, ale zároveň i 

jejího vyztužení. U hornin silně narušených až rozvolněných využíváme tzv. injekčních kotev, 

které jsou opatřeny vrtací korunkou a po odvrtání vývrtu slouží k jeho vyztužení a zároveň 

k injektáži. Např. injekční zavrtávací kotevní tyč R 25 má únosnost na mezi kluzu 150 kN ( R 

32 – 230 kN). Tam, kde předpokládáme možnost narušení hornin do vyššího nadloží nebo i 

z preventivních důvodů v místech očekávaných zvýšených tlakových napětí a u děl s dlouhou 
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životností, můžeme využít tzv. pramencové lepené kotvy, které se neinjektují, ale do masivu 

vlepují za použití ampulí plněných polyesterovou pryskyřicí Lokset. 

 

 

                                      
Obr. č. 2 a 3 -  Injektáž zpevňující v kombinaci s kotevními prvky 

 

 

Injektáž utěsňovací slouží ke zpevnění a utěsnění horniny v požadovaném místě proti 

průsakům vody a plynů. Pro injektáže k zabránění průsaků vod využíváme pryskyřic 

necitlivých na přítomnost vody s rychlým reakčním časem, aby při injektování nedocházelo 

k vyplavování injekční směsi. Důležitou vlastností je odolnost již zreagované pryskyřice na 

agresivní vody a objemová stálost. Pro injektáže v prostředí suchém úspěšně využíváme 

pryskyřic polyuretanových. Volíme pryskyřice s delším časem reakce a nižší viskozitou, 

abychom dosáhli dobrého propenetrování horniny v okolí vrtu a došlo k vzájemnému 

propojení nebo alespoň kontaktu injektovaných zón  kolem jednotlivých vrtů. Po vytvrzení 

tyto pryskyřice vykazují velmi dobré mechanické vlastnosti v kombinovaném namáhání tj. 

namáhání v tlaku a ohybu, objemovou stálost a tzv. pěnící faktor, což je změna objemu při 

procesu tuhnutí.  

Pro úspěšnost všech typů injektáží je rozhodující co nejúplnější vyplnění všech trhlin, puklin 

a štěrbin v hornině. Pokud tlakovou injektáží zpevňujeme prostor nad již postavenou uzavírací 
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hrází nebo hrázovým objektem je cílem, abychom obsáhli celou šíři a obvodovou délku 

objektu. Z výše uvedeného důvodu volíme počet vývrtů a jejich radiální rozmístění i ve více 

řadách - viz obrázek: nejprve je odvrtána a nanjektována řada A,  následně, pokud je to nutné, 

řada B. Nejlepší schopnost proniknutí do masivu mají polyuretany tzv. pomalé s dlouhou 

reakční dobou. Ty jsou schopny pronikat do trhlin o síle 0,04 mm, rychlé pak do 0,1 mm a 

větších. Materiály organicko-minerální využíváme u injektáží do hornin narušených trhlinami 

v rozmezí 0,1 – 0,7 mm. Nad tyto hodnoty jsou vhodné jen materiály minerální. 

 
Obr.č.4 -Injektáž utěsňovací 

 

 

K provádění všech těchto typů injektáží je nutno vždy volit odpovídající injektáží materiál a 

k tomu příslušnou čerpací techniku s příslušenstvím. 

 

Při hodnocení účelu, ke kterému daný objekt bude sloužit a v jakých podmínkách je postaven, 

je nutno také hodnotit i jeho časovou potřebu. U objektů s krátkodobou životností můžeme 

dnes volit i jiné materiály a metody k zajištění jejich funkčnosti na těsnost. Můžeme úspěšně 

využít nástřiky po obvodu objektu na kontaktu s horninovým prostředím cemento-minerálním 

materiálem nebo materiálem na bázi močovinových a fenolových pryskyřic.  

U objektů dlouhodobého charakteru volíme tlakovou, hloubkovou injektáž  utěsňovací 

v kombinaci s kotevními prvky. 

 

 


