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Anotace 

 

 Cílem této práce je analýza svorníkové výztuže používané v hornictví. V této práci 

rozdělím svorníky podle jednotlivých druhů a podmínek jejich nasazení. Dále uvádím 

jejich příklady použití v praxi. Konečnou kapitolu jsem věnoval srovnání ocelové poddajné 

výztuže se svorníkovou výztuží ve srovnatelných podmínkách. 

 

 

Klíčová slova: svorníky, použití svorníků, srovnání, ocelová poddajná výztuž 

 

 

 

 

Summary 

The aim this thesis is analysis of rockbolt support used in mining. In this thesis, I 

am divided rockbolts by different type and their conditions of use. Next, I present 

examples of their use in practice. The final chapter I devote to compared pliable steel 

reinforcement with rock bolts reinforcement in the same comparative conditions. 
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Úvod 

 Svorníky představují v dnešní době velmi rychle se rozvíjející výztužný prvek 

používaný především v hornictví. V ČR se svorníky příliš nevyužívaly na rozdíl od USA 

nebo Austrálie, kde svorníky představovaly a představují stále jeden z nejpoužívanějších 

výstužných systémů. V posledních letech však zaznamenáváme vzrůstajících využívání 

svorníků i v českém hornictví. 

 

Je to dané především třemi vlivy. Prvním vlivem je zvětšující se hloubka dobývání, 

což má za následek zvýšené tlakové namáhání důlních děl, v důsledku čehož jsou kladeny 

vyšší nároky na jejich výztuž. Druhým, je trend využívat „bezpoklesových“ dobývacích 

metod, které ve velké míře využívají svorníkovou výztuž. A posledním vlivem je nízká 

cena svorníkové výztuže. Velkou výhodou svorníků je jich možná kombinace s ostatními 

technologiemi vyztužování.  

 

Díky velké variabilitě použití svorníkové výztuže, existuje velké množství typů 

svorníků. Proto jedním z cílů této bakalářské práce byla charakteristika jednotlivých typů 

svorníků a příklady jejich nasazení. Dále se v práci věnuji srovnání svorníkové výztuže 

s klasickou podpěrnou výztuží, a to jak z ekonomického, tak z technologického hlediska. 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že se k 1. 1. 2015 (v průběhu psaní této bakalářské práce) 

změnila organizační struktura společnosti OKD a.s., v rámci které byly sloučeny a 

přejmenovány doly, budou v této práci používaný staré názvy důlních podniků, platné před 

touto změnou.  
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1. Historie. 

V této kapitole bude stručnou formou popsána historie využití svorníkové výztuže 

v zahraničí i České republice. 

1.1 Historie ve světě 

První použití probíhalo v USA již během 19. stol., a to v cínových dolech formou 

jednoduchých dřevěných svorníků. Kolem roku 1900, se začalo v Austrálii využívat 

jednoduchých svorníků v uhelných dolech. Ale tyto svorníky fungovaly jen jako dočasné 

řešení – dávaly čas horníkům zabudovat trvalejší výztuž.  Avšak první zprávy o využití 

zakotvených tyčí v hornině k podchycení stropu ve funkci svorníkové výztuže jsou z roku 

1918 z dolu Mír v Horním Slezsku (území Německa dnes součást Polska) 

 Během roku 1930 americká firma St. Joseph Lead Company úspěšně aplikovala svorníky 

v jejich dolech. [1] [2] [3] 

 

V průběhu 2. světové války dochází k rozvoji důlní vrtné techniky, která 

umožňovala rychlé a levné vrtání vývrtů pro svorníky. Také díky novým poznatkům 

týkajících se horninového masívu, vedly k uplatnění a všeobecnému rozšíření svorníkové 

výztuže, v důlních dílech nejprve v USA a o pár let později i Austrálii a Velké Británii. [2] 

 

1.2 Historie v ČR 

U nás byl již v roce 1926 učiněn první pokus s kotvenou výztuží. V Chrustenicích 

byly ve zkušebním úseku stěny úklonné jámy použity ocelové tyče rozmístěné vějířovitě 

po dvou metrech, které byly upevněny cementovou maltou. [2] 

 

 V 60 letech minulého století se začali poprvé uplatňovat svorníky v OKR. Jednalo se o 

svorníky mechanicky upínané pomocí klínových hlav (bodové kotvení). V té době byly 

také provedeny první zkoušky svorníků ukotvených pomocí cementového tmelu. 

Vyztužování pomocí svorníků a kotev se avšak nerozšířilo, zejména díky technickým 

problémům souvisejícím s vrtáním vývrtů a zajištěním dostatečně silného spojení svorník-

hornina. [5] 
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Ale od 90 let kdy se naše černouhelné hornictví dostávalo do stále větších hloubek, 

 bylo problém zajišťovat důlní díla jen stávající ocelovou poddajnou výztuží. Díky dobrým 

zkušenostem polského hornictví se svorníkovou výztuží, se stává využití těchto prvků stále 

důležitější. V tomto období dochází především k použití samostatné svorníkové výztuže ke 

kotvení remíz pro lokomotivy, výchozí prorážky porubů a v některých případech  

i k zajištění porubových chodeb.  

V ohradníku jámy ČSM- sever bylo mezi roky 1996-1997 použitá zkušební metoda 

chodbicování. Při této metodě byl použit k ražení stroj typu ABM 20 (obr.1),  který vyrazil 

cca 3200 m důlních děl v 30. sloji 2.a kry. Díky obtížným geologickým  

a geomechanickým podmínkám se od této metody dále upustilo. 

Při opětovném nasazení samostatné svorníkové výztuže v Dole ČSM v roce 2006, 

byl použit systém úspěšně zavedený v černouhelných dolech ve Velké Británii. Způsoby 

zpevnění nadloží použitím kotevních systémů lepených svorníků typu AT a lanových či 

strunových kotev se plně osvědčily při ražbách těžních tříd porubů č. 294 205, 294 207, 

300 209, 331 203 a 320 209. Ve vydobytých porubech bylo dosaženo o 50 % lepších 

výkonových parametrů než ve srovnatelných porubech, které měly těžní třídy vybaveny 

klasickou ocelovou poddajnou výztuži [5] 

 

Obr.1  ABM 20 (Coal Age) 
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2. Rozdělení svorníků 

Svorníky (krátké kotvy) slouží  k zavěšení, zpevnění a stabilizování horského 

masívu. Délka bývá obvykle 2 - 4 metry, delší svorníky nazýváme jako kotvy (délka až 

15metrů). Svorník se ve vývrtu ukotví a část vyčnívající z vývrtu se předepne vůči masívu. 

Předepnutí se realizuje obvykle tím, že se přes podložku svorníková tyč pomocí matic 

utáhne na požadovanou sílu předpětí.[4] 

 

Svorníky můžeme rozdělovat podle dvou základních kriterií:  

- podle velikosti kontaktní plochy kořene svorníku 

- podle způsobu kotvení ve vývrtu 

 

 

2.1 Rozděleni podle velikosti kontaktní plochy kořene 

svorníků 

Z toho to hlediska rozlišujeme 2 typy ukotvení ve vývrtu:  Bodově 

        Plošně   

 

             

Bodově kotvený svorník má ukotven pouze kořen svorníku, zatímco zbývající část 

svorníkové tyče není nijak ukotvena k hornině. 

 

Plošně kotvené svorníky jsou ukotveny k hornině na větší délku, obvykle na celý volný 

prostor vývrtu. Délka uchycení svorníku, je velmi důležitá z hlediska spolehlivé funkce 

svorníku, po celou dobu jeho životnosti. Je-li totiž svorník uchycen bodově, v porušené 

hornině nebo např. v trhlině, může být funkce svorníku ohrožena. Další hledisko je 

přenášení předpětí svorníku na větší plochu horninového masívu[4] 
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2.2 Rozdělení podle způsobu kotvení ve vývrtu 

 

Podle tohoto dělení můžeme svorníky rozdělit na:  

 Mechanicky kotvené 

 Tmelené 

 Třecí    

 

2.2.1 Mechanicky kotvené 

 

Patří mezi nejstarší způsoby kotvení svorníků. Mechanické ukotvení se nejčastěji 

používá pro provizorní ukotvení svorníků v pevných skalních horninách. 

Mechanicky upínané mají tyto charakteristické vlastnosti: 

 Ihned po ukotvení jsou schopny přenášet zatížení. Takže je možné je hned 

po osazení zatěžovat nebo předepínat. 

 Upnutí ve vývrtu je realizováno v krátkém úseku cca 10 až 15 cm. (Platí pro 

klínové a šroubové svorníky). 

 Pevnost upnutí určuje především upínací síla, kterou zatlačujeme 

mechanickou patku do horniny. 

 Kotvy nejsou většinou chráněny proti korozi. Proto je jejich životnost 

omezena. 

 Pokud je svorník bodově kotvený, jsou velké nároky na pevnost horniny 

v místě kotvení [2] [4]. 

Mezi bodově kotvené mechanické svorníky patří zejména: 

 Klínové 

 S šroubovou kotevní částí 
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Klínové 

Jde o nejstarší a výrobně nejjednodušší typ svorníků. Upnutí se dosahuje tlakem 

konců tyče na stěnu vývrtu. Svorníková tyč je na konci rozříznutá a je do ní vsazen klín. 

Naražením svorníku do vývrtu roztáhne klín konce tyče a zatlačí je do horniny. Hlava 

svorníku vyčnívající z vývrtu se přes podložku upne. Tímto je svorník upnut a může ihned 

plnit svou funkci. Svorníky tohoto typu jsou velmi levné, nicméně se nedají plenit a musí 

být kotveny v neporušené hornině. Vrtání musí probíhat bez výplachu s odsáváním. 

Díky své jednoduché konstrukci lze tento typ poměrně snadno vyrobit i přímo na 

pracovišti. Rozštěp se prořízne např. pomocí plamenného hořáku a klín se může vykovat 

např. z kusu vrtné tyče. Svorník s klínem je dobře použitelný ve všech druzích skalních 

hornin. Dosahují průměrné únosnosti 70 až 120 kN s povytažením do 10 mm.  

[2] [4] 

 

Tento typ svorníků vyrábí firma  DYWIDAG-Systems International, pod názvem 

Slot and Wedge Bolt - 24mm. [6] 

 

Se šroubovou kotevní částí 

Jsou konstrukčně složitější než klínové svorníky. Princip spočívá v rozpínání 

kotevní hlavy (s vnitřním závitem) pomocí svorníkové tyče (s vnějším konickým závitem), 

kterou se otáčí. Považuje se za spolehlivější než klínový svorník díky tomu, že umožňuje 

rozevření patky do větší šířky. Vyrovnává také lépe případné nerovnosti ve vývrtu nebo 

větší stlačitelnost horniny ve stěně vrtu. Dalším řešením může být roztahování pružné 

manžety do boků vývrtu. Tím se docílí její stlačení. 

 

obr.2  Typy mechanických svorníků (Tool for mining) 
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U klínových i šroubových svorníků je třeba dodržovat geometrii konstrukce (úhly a 

rozměry klínu apod.) ve vztahu k průměru vývrtu. I tento typ mechanického svorníku je 

třeba kotvit v pevných horninách bez velkých trhlin. Výhodou těchto svorníků je to, že 

jsou tzv. plenitelné. To znamená, že svorníkovou tyč je možno vyšroubovat z hlavice 

vytáhnou a znovu využít. To je především důležité tam, kde důlní provoz pracuje na zával 

nebo tam, kde je potřeba jen dočasné kotvení. [4] 

 

Mezi plošně kotvené mechanické svorníky patří : Třecí svorníky 

Třecí svorníky 

Jde o konstrukci svorníku ve tvaru trubky, která se rozevírá do stěn vývrtu a 

pomocí třecích sil je ukotvena ve vývrtu. Jedním z řešení je rozpínání tenkostěnné trubky 

z vysokotažné oceli do vrtu, pomocí odpalu upravených náložek trhaviny (svazek 

bleskovic, pentritové tělíska apod.) nebo tlakem kapaliny.  

Příkladem třecích svorníků mechanicky upínaných mohou být svorníky typu 

SPLIT-SET®. od firmy INTERNATIONAL ROLLFORMS, INC. 

 Jde o ocelový třecí svorník, v jehož plášti je vytvořena štěrbina a svorníky jsou 

vsunuty (natlačeny) do vývrtu menšího průměru než byl původní průměr trubky. Vsunutím 

do vývrtu je svorník deformován a pružností oceli přitlačuje stěny trubky do vývrtů. 

Svorník je třeba do vývrtu zatlačit a energie potřebná k zasunutí je úměrná délce svorníku 

a také je limitována možným provedením. Délky těchto svorníků jsou omezeny na 1,8 m 

(2,5 m pro strojní zatlačování). Pro tyto třecí svorníky jsou vhodné skalní horniny, 

v měkkých horninách se snižuje jejich účinnost. Díky svým vlastnostem (např. konstantní 

únosnost) tohoto typu svorníku je vhodné jej používat jako dočasnou výztuž 

 

Obr.3b Svorník typ SPLIT- SET( INTERNATIONAL  ROLLFORMS , INC) 
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 Příkladem hydraulicky upínaných svorníků mohou být svorníky typu SWELLEX, 

od firmy Atlas Copco nebo H-Tex od firmy MULTITEX. Jde o příčně tvarovanou 

tenkostěnnou trubku z vysokotažné oceli. V zavinutém stavu se svorník vsune do vývrtu a 

natlakuje se médiem (např. vodou atd.) až do 30 MPa. Tlakem média se svorník rozvine a 

přitlačí se na stěny vývrtu. Vzhledem k tomu, že se svorník do vývrtu lehce zasune 

(neklade velký třecí odpor) nemusí být délka svorníku omezena. Většinou se volí délka 

v rozmezí 1,2 až 3 m. Odpor svorníku proti vytažení je v rozmezí 100 až 200 kN (zejména 

v závislosti na délce svorníku). Hydraulické svorníky jsou široce používané díky těmto 

vlastnostem [4]

 Rychlá instalace 

 Okamžité zajištění horniny 

 Bezpečná, snadná a bezproblémová instalace 

 Vysoký výkon v tvrdých, fragmentovaných a měkkých horninách 

 Účinnost v celé délce svorníku 

 Volitelná antikorozní ochrana pro dlouhodobé zajištění podzemního pracoviště 

 Kompletně mechanizovaná, polomechanizovaná nebo ruční instalace 

 Vysoká produktivita 

 Vysoká účinnost ve všech typech hornin 

 Kontrola a zajištění kvality při každé instalaci 

 Vysoká schopnost absorbovat energii 

Výrobce nabízí různé druhy materiálů (asfalt, plast), kterým se může potáhnout svorník 

a tím bránit korozi svorníkové tyče. Také je v nabídce svorník typu SWELLEX, který je 

vyroben z manganové oceli. [7]             

   

  Obr.4 Řez svorníku typu Swellex  před a  po rozvinutí (buildingmaterials-china.com) 
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2.2.2 Tmelené svorníky 

 

Nejčastěji se pro upínání svorníků používá soudržného tmele (cementové malty, 

kaše nebo syntetické pryskyřice). Jsou to většinou tyčové svorníky a jsou až na výjimky 

kotveny plošně. Konstrukce svorníků mohou na rozdíl od mechanických přenášet zatížení 

až po zatuhnutí tmele. Tím, že tmel vyplňuje volný prostor kolem svorníkové tyče, 

zabraňuje se působení koroze. 

 

Účinnost kotvení je dána přilnavostí povrchu výplňového tmele k povrchu 

svorníkové tyče. Při navrhování upnutí se vychází z jeho nejslabší složky a volí se taková 

opatření, která dostatečně zvýší únosnost. Jde především o větší plochu upnutí svorníku, tj. 

volbou délky případně průměru kořene svorníku.[4] [2] 

 

Podle tmele je můžeme rozdělovat na:  Železobetonové 

          Lepené  

 

    Železobetonové svorníky 

Vznikají ze svorníkové tyče (i lan) a cementové malty. Princip spočívá ve vyvrtání 

vývrtu, vložení svorníkové tyče a následným zalitím cementovou maltou. U úpadně 

vedených vrtů (min 15° od horizontální roviny) se po nalití dávky cementové malty vloží 

do vývrtu svorníková tyč a po zatuhnutí (dle přísad cca 28 dní) se svorník předepne.        

Při dovrchní vedením svorníků, je třeba použít manžet těsnících ústí vývrtu při čerpání 

malty. 

 

Další možností je použít perforovaný svorník a cementovou směs do vývrtu 

injektovat. Ta to injektáž se používá především pro lanové a pramencové svorníky. 

Jde o ocelové lano zapuštěné do vývrtu a zalité cementovou maltou. Hlavu svorníku tvoří 

příložná deska, přes kterou je lano provlečeno a vsunuto zpět do vývrtu. Výhodou těchto 

svorníku je snadnější zkrácení lana (rozpletením) než případné řezaní ocelového 

svorníku.[4] 
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Pro možnost kotvení počvy důlního díla se jako náhrada uzavřené výztuže často 

používá železobetonových svorníků zcela zapuštěných do vývrtu, ponořených pod úroveň 

počvy cca 0,5 až 1m. Důvod je zjednodušení případné přibírky počvy, jelikož není třeba 

uřezávat vyčnívající část svorníku.  

 

Jako příklad železobetonového svorníku můžeme uvést produkt firmy Minova Bohemia. 

 

Jde o celozavitovou kotevní tyč GS 25 a cementovou kotevní směs Ekomet RT / 

Ekomet RAPID. Kotevní tyč je vyrobena s vysokojakostní oceli s tažností ≥ 20.          

Tyč je opatřena pravotočivým závitem s vysokým stoupáním, zvyšující spolupůsobení 

mezi kotevním tmelem (v tomto případě na cementové bázi) a kotevní tyčí.  

 

Jako kotvící směs se používá  Ekomet RT nebo Ekomet RAPID . 

Jde o cementové ampule, které jsou relativně levné a odstraňují některé nevýhody 

čerpaných cementových směsí[9] 

 

Ekomet RT. Jde o hydraulickou prefabrikovanou směs určenou pro upínání 

tyčových ocelových nebo syntetických kotev. Směs obsahuje speciální cementy, plnivo do 

maximální velikosti zrna 0,3 mm a speciální plastifikační přísady. Kotevní směs je 

jednoduše zpracovatelná, neinklinuje k segregaci, má nízké smrštění a je objemově stálá. 

Ekoment RT dosahuje v krátkém čase vysokých hodnot pevnosti v tlaku a v tahu za ohybu.  

 

Ekoment RAPID je modifikovaná varianta směsi plnící požadavky na rychlejší 

náběh pevností. Využívá směs portlandského a hlinitanového cementu (< 15%).      

Ekoment RAPID je využíván především pro upínání kotevních prvků s možností jejich 

aktivace v krátkém čase. Směs obsahuje kromě základní báze speciální cementy, plnivo o 

maximální velikosti zrna 0,5 mm a speciální plastifikační přísady. 

 

Obecně u cementových směsí má velký podíl obsah vody, a to jak na výsledné 

kvalitě směsi, tak i na délce tuhnutí. Je třeba proto pečlivě volit objem vody ve směsi. 

Vyšší citlivost na použitý objem vody vykazuju varianta Ekoment RAPID, a to díky 

použité kombinaci portlandského cementu a hlinitanového cementu. [8] 
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Lepené svorníky 

Jejich konstrukce je velmi podobná jako u železobetonových svorníků, rozdíl je ve 

složení tmelu, kterým je v případě těchto svorníků syntetická pryskyřice. Tmelící hmota je 

plněna do dvousložkových ampulí z umělých hmot (nejčastěji polyetylén nebo polyamid) 

nebo je čerpaná či injektovaná do vývrtu. Ampule jsou vyráběny v různých průměrech 24 

až 32 mm a délkách 350 do 2000mm.[8]  

Tvrdidlo i pryskyřice jsou dnes uchovávány v jedné ampuli odděleny folií, která je 

odolná proti porušení. Při instalaci svorníků, je důležité zatlačit ampule s tmelem až na dno 

vývrtu, aby došlo k optimálnímu upnutí svorníku. Míšení obou složek probíhá až 

samotným svorníkem. Jako svorníky se používají tyče z žebírkové oceli se šikmo 

seříznutým koncem.  

 

 Pro správné ukotvení svorníků je třeba tmel řádně promíchat, dle pokynů výrobce. 

Např. u tmelu typu Lokset je třeba dodržet rychlost otáčení min. 200 ot/min a maximální 

rychlost postupu 4m/min (cca 65 -70 cm za 10 sekund). Po dosažení dna vývrtu je třeba 

pokračovat v otáčení zhruba 5-10 sekund. Poté musí být svorníková tyč zajištěna proti 

posunu, až do vytvrzení tmele. Po vytvrzení je možno navléct na svorník podložku  

a následně předpnout[8] 

 

 

 

        Obr.5 Schéma lepení kapslemi Lokset (Minova) 
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Soudržnost syntetických pryskyřic je dvojnásobně až trojnásobně vyšší než u cementové 

malty. Mezi výhody tmele patří.:  

 vysoká mechanická pevnost (tah, tlak, přídržnost)  

 rychlost vytvrzení 

 jednoduchá aplikace (především při použití ampulí) 

 odolnost při kmitům a vibracím 

 trvalá ochrana proti korozi (není potřeba mít antikorozní nátěr svorníkové tyče) 

 možnost použití i ve vlhkém prostředí (zaleží na druhu pryskyřice) 

 

 Meze únosnosti je obvykle dosaženo překročením soudržnosti tmele s horninou, 

protože přilnavost k povrchu kotvy je vyšší než přilnavost k hornině. Přilnavost ke kotvě 

ještě můžeme zvýšit použitím  žebírkové oceli.  Kromě lepených svorníku z oceli, lze 

použít i laminátové či dřevěné svorníky. [4] [2]   

 

Především laminátové svorníky se mohou použit tam, kde očekáváme následné strojní 

rozpojování. [10] Dřevěné svorníky se používají především pro technologickou výztuž.  

 

. 
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2.2.3 Kombinované svorníky 

 

Jsou to svorníky tmelené, umožňující předepnutí před zatmelením. Svorníky jsou 

opatřeny mechanickou šroubovou hlavicí. Zprvu přenáší celé napětí mechanická hlava 

svorníku a po zatvrdnutí tmelu se přenáší i na něj. Můžeme použít dva druhy zavedení 

svorníku.  

 

a) je že tmel je již ve vývrtu a svorník s mechanickou hlavou do něho vložíme. 

 

b) způsob je, že nejprve vložíme svorník s mechanickou hlavou do vývrtu  

a pomocí perforací ve svorníkové tyči injektujeme tmel do vývrtu.  

 

Výhoda způsobu b) spočívá v tom, že se trhliny v okolním masívu díky injektáži 

zacelí, a proto je tento systém vhodný především v porušeném masívu. V tomto případě se 

může použít jak cementový tak pryskyřičný tmel, ale dnes se častěji používají pryskyřice, 

především díky jejich vlastnostem a velké variabilitě chemické složení, která umožňuje 

vybrat přesně ten tmel, který se pro naše využití hodí nejvíce. Proto se používají především 

tam, kde se očekává dlouhá životnost projektovaného díla (např. náraží, důležité překopy 

apod.). 

 

Ty to svorníky kombinují výhody bodových svorníků (rychlost předepnutí)  

a plošných (ochrana svorníkové tyče proti korozi, stálost únosnosti nezávislé na místě 

ukotvení hlavy atd.) svorníků, ale za cenu složitější a dražší technologie.  

[4] [2] 

 

Mezi kombinované svorníky můžeme zařadit svorníky typu CT-Bolt™ od firmy  

DYWIDAG-Systems International Pty. Ltd [6] 
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2.3 Speciální svorníky 

 

Do této kapitoly jsem zahrnul takové svorníky, které svým využití či konstrukcí 

nebylo možné zařadit do žádné z výše uvedených kategorií. Jde o svorníky, které slouží 

k monitoringu (extenzometry), samozávrtné, injektážní svorníky a svorníky typu Roofex. 

 

2.3.1 Extenzometry 

Monitorování účinnosti svorníků je důležité pro bezpečnost provozu. Pro kontrolu 

na místě se používají především extenzometry. Jsou to zařízení k monitoringu posunů 

uvnitř horninového prostředí, a to ve směru osy vrtu. Základním principem je měření 

změny polohy hlavy extenzometru vůči kotvě. Extenzometry mohou být buď 

jednoúrovňové, mající pouze jeden kotevní bod v určité úrovni, nebo více úrovňové mající 

několik kotevních bodů v různých hloubkových úrovních. Extenzometry lze využít k 

monitoringu přetvárných projevů v okolí ražených podzemních děl, k monitoringu sedání 

apod. Víceúrovňové extenzometry lze využít při vhodné rozteči kotev i k lokalizaci 

smykových ploch. Lze je rovněž použít pro optimalizaci výztuže.  

Jejich velkou výhodou je snadná rozpoznatelnost indikátoru i v důlních 

podmínkách a jednoduchý mechanizmus odečtu. [11]  

 

Obr.6 Extenzometry Roofex (Atlas Copco) 
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2.3.2 Samozavrtné injektážní svorníky 

 

Samozávrtné injektážní svorníky jsou určeny především pro vytváření kotevních 

 a stabilizačních prvků ve skalních horninách a porušených skalních horninách. 

Při aplikaci tohoto systému se principielně jedná o přímé zavrtávání kotevních tyčí do 

horninového masivu nebo konstrukce. Odpadá tedy nutnost použití vrtného soutyčí  

a předvrtávání vývrtu pro jejich osazení. Díky tomu se zrychluje celou aplikaci injektáže 

masívu. 

 

Součástí technologie kotvení pomocí zavrtávacích kotevních tyčí je injektáž.  

Tuto je možno provádět souběžně během zavrtávání nebo po zavrtání na konečnou délku 

prvku. Pro injektáž jsou dle účelu používány materiály na bázi cementu nebo chemické  

materiály speciálně určené pro kotvení a stabilizaci horninového masívu. 

Příslušenství se sestává z šestihranných matic, roznášecích podložek, spojníků, vrtacích 

korunek pro různá prostředí. K připojení injekčního čerpadla slouží injekční adaptér.  

Pro zmíněnou možnost současného vrtání a injektování je určen rotačně injekční adaptér, 

který zajišťuje během vrtání dopravu injekčního média přes kotevní tyč a korunku do 

vývrtu. [8] 

 

Obr.7 Samozávrtný injektážní svorník (Minova) 
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2.3.3 Svorníky typu Roofex  

 

Jde o unikátní svorníky, které mohou absorbovat pohyb horského masívu.  

Je navržen tak, aby rozptýlil velké množství energie. Jakmile dojde ke geomechanickému 

jevu a síla překročí 80 kN, třecí systém svorníku začne pohlcovat energii. Posuvná funkce 

svorníku umožňuje hornině předefinovaný posuvný pohyb až o 600 mm, předtím než 

začne absorbující prvek vytvářet tření, které absorbuje energii uvolněnou z horniny. 

Samotný svorník má únosnost až 100kN. 

 

 Další vlastností je funkce Mixing/stop, díky němuž usnadňuje drcení a míchaní 

ampule tmelící pryskyřice. Tato vlastnost také zajišťuje, že vnitřní ocelová tyč se posune 

při pohlcování energie a zastaví se na konci kluzné délky. Dvě izolační ocelové tyče 

působí jako oddělené prostředky proti korozi. Tyto svorníky se dodávají i jako 

extenzometry. Díky těmto vlastnostem výrazně zvyšují bezpečnost především tam, kde 

hrozí riziko geomechanických jevů. Jejich nevýhodou je vyšší cena a menší únosnost 

oproti standardním svorníkům [7] 

 

 

Obr.8 Schéma fungování svorníku při otřesu (Atlas Copco) 

 



Tomáš Tichý: Analýza svorníkové výztuže používané v hornictví 

 

2014                                                                                                                                  17 

 

3. Využití svorníků 

 

Svorníková výztuž se může použít jako samostatnou, kombinovanou nebo 

technologickou výztuž. 

 

3.1 Samostatná výztuž 

 

 Je obvykle využívaná v podmínkách stabilního horninového prostředí. 

K vyztužování hlavních otvírkových horizontálních děl se samostatná svorníková výztuž 

volí především v pevných horninách, které nemají sklon k zvětrávání. 

 

 Svorníková samostatná výztuž není vhodná do silně rozpraskaných nebo sypkých 

zemin, i když byl proveden výzkum v 60 letech minulého století pana Lang. Tento pokus 

zkonstruovaný na U. S. Army Corps of Engineers Waterways Experiment Station in 

Vicksburg, Mississippi, dokázal, že pokud je svorník předepnut tak dokáže fungovat  

i v nesoudržných horninách (zkoušen byl hrubozrnný štěrk). Tento pokus byl opakován 

 a zdokumentován i na University of Toronto, kde byly pořízeny tyto fotografie 

 (v příloze 1). Tento pokus potvrdil závěr pana Lang. [12] 

 

Obr.9  Schéma působení sil v zeminách (University of Toronto) 



Tomáš Tichý: Analýza svorníkové výztuže používané v hornictví 

 

2014                                                                                                                                  18 

 

Samostatná svorníková výztuž bývá doplněná síťovinou. Síťovina chrání především 

strop a boky důlního díla proti pádů úlomků okolní horniny. Může mít různé rozměry ok a 

být vyrobena buď z vysokotažné oceli nebo z plastických hmot (především tam, kde 

čekáme další postup ražení). [4] 

Volí se svorníky buď mechanicky kotvené, nebo lepené. V uhelných dolech  

se používá především k ochraně přípravných děl (chodeb). Pro vyztužování je výhodné mít 

chodby lichoběžníkového tvaru nebo pravoúhlých děl.  

 

Dle doporučení VVUÚ v Ostravě Radvanicích jsou následující omezení pro 

samostatnou svorníkovou výztuž v přípravných dílech (OKR): 

 svorníková výztuž je neúčinná, je- li: 

 v nadloží důlního díla uhelné sloje, 

  tektonicky porušený masív, 

  pokud je masív zvodněný,  

 je-li strop díla kotven v uhlí.  

 

Ve všech těchto zmíněných případech je kotvení problémové. [4] 

 

 svorníkovou výztuž je nutno doplnit podpěrnou v případech[4]:  

 u chodeb situovaných rovnoběžně s porubní frontou při 

menší vzdálenosti než 40m 

 u chodeb ovlivněných dobýváním nadložních i podložních 

vrstev a také při ovlivnění zbytkovými pilíři 

 u měkkých vrstevnatých karbonských hornin  

 je-li příčný úklon vrstvy (sloje) větší než 22°, je nutné použít 

výztuž i na uhelnou sloj 

 u chodeb situovaných v slojích zařazených do 2. stupně 

otřesového nebezpečí  
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U rudných dolů je situace poněkud jiná. Většina rud je ražena v pevných 

průvodních horninách a díky tomu nemusí být použita výztuž. Tam, kde hrozí pád 

nestabilních kusů hornin, je zpravidla výhodné použít svorníkovou výztuž, a to především 

díky rychlosti zabudovaní a ceně. 

 

3.2 Kombinovaná výztuž 

 

Kombinovaná výztuž využívá kombinace dvou různých výztužných systémů. 

Nečastěji se kombinují výztuž podpěrná a svorníková, která může být doplněna injektáží 

horninového masívu. V uhelném hornictví se nejčastěji kombinují výztuž podpěrná 

ocelová se stabilizací pomocí svorníků. Většinou jde o důlní díla, kde panují nepříznivé 

geomechanické a geologické podmínky, a aplikací svorníků se zvýší únosnost ocelové 

poddajné výztuže[4]. 

 

Obdobně jako přípravná díla lze stabilizovat úseky důlních děl, které mají velké 

rozměry např. styky porub chodba, odbočky, křížení chodeb apod. Dalším případem kdy 

dochází ke kombinaci výztuže, je kotvení počvy pomocí svorníků. Ve velkých hloubkách 

černouhelných dolů je používaná svorníková výztuž s injektováním počvy. 

 

Kombinovaná výztuž v rudných dolech a v podzemním stavitelství je většinou 

kombinace svorníků a stříkaného betonu, který stabilizuje tu část horského masívu, která 

není pod účinkem svorníku. Možné jsou i jiné kombinace, například kombinace  

svorník - stříkaný beton nebo svorník- plechové tybinky nebo výstužné rámy. [4] 
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3.3 Technologická výztuž 

V tomto případě fungují svorníky jako dočasná výztuž, jež se doplňuje jiným typem 

výztuže. Dále se může použít jako pomocný výstužný prvek zvyšující stabilitu důlního díla 

během ražení. V této formě se využívají např. pro kotvení klenby a boků prostorových 

důlních děl. Také se využívají ve formě dočasného kotvení tzv. jehlování tam, kde vyjíždí 

čelo ražby nebo stěna porubu. Nejčastěji se používají dřevěné svorníkové tyče, které se 

nepředpínají a při postupu těžby či ražení je nemusíme plenit. [4] 

 

3.4 Příklady praktického použití svorníků 

 V této kapitole se budu věnovat ukázce praktického využití svorníků v uhelném 

hornictví ČR. 

 

3.4.1 Dobývací metoda Room and Pillar na Dole ČSM – Sever 

 

Jde o dobývací metodu, která způsobuje minimální poklesy na povrchu. Používá 

především v USA, Kanadě, Austrálii a v Rusku. Zkušební provoz neschválené dobývací 

metody probíhá OPJ ČSM-sever. Jde o první využití metody chodba-pilíř, (což je jedna z 

variant metody room and pillar) v uhelném hornictví, v rámci kontinentální Evropy a také 

první na světě v takové hloubce.  

V dané oblasti se vytvoří jednotlivé dobývky, které jsou svým tvarem částečně 

podobné porubům pro stěnování. Dobývání probíhá tak, že se zřídí 2 až 5 paralelních 

chodeb, které budou v určité vzdálenosti propojeny chodbami (rozrážkami). Mezi těmito 

chodbami a rozrážkami, se nechává uhelný pilíř. Samotné dobývání se provádí pomocí 

stroje Bolter Miner, který rozpojuje uhlí a průvodní horniny. Strop a boky chodeb se 

zajišťují pomocí svorníků. 

Dobývací cyklus je možné rozdělit na 3 etapy dobývání:   

1. Příprava na další zabírku 

2. Vyražení zabírky 

3. Zajištění stropu a boků chodeb pomocí svorníků 
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Odtěžení rubaniny z dobývky je rozděleno na několik časti. Dobývací stroj horninu 

rozpojí a naloží na přepravní kolový vůz Shuttle car. Ten rubaninu převeze k drtiči 

zvanému feeder breaker. Podrcená rubanina poté pokračuje na pásový dopravník a dále již 

podobným způsobem jako u stěnových porubů na povrch.  

Zajištění stropu a boků důlního díla je prováděno svorníkovou výztuží pomocí 

speciálních strojů, které mohou být jak součástí dobývacího stroje (Bolter Miner), tak jako 

samostatné svorníkovací zařízení (bolter) např. Alminco. [13] [14] [15] 

 

3.4.2 Kombinované kotvení chodby 063 5348 na Dole Paskov 

 

Dobývaní černého uhlí ve stále větších hloubkách je velký skok do náročných 

podmínek plynoucích z hloubky uložení slojí, což přináší velké nároky na projektování, 

provedení a únosnost výztuží ražených důlních děl. Dalším faktorem, který vede k potřebě 

zvyšování únosnosti výztuže, je skutečnost, že porubní třídy jsou často využívány dvakrát. 

Má-li důlní dílo dlouhodobě plnit svůj účel, uplatňuje se pro omezení nepříznivých 

napěťových a deformačních vlivů zpevňování horninového masivu pomocí svorníků a 

kotev.  

Příkladem konkrétního použití kombinovaného kotvení je vyztužení porubní třídy 

063 5348 určené pro dvojí použití. Porubní třída 063 5348 se nachází ve sloji 063 (17b) na 

Dole Paskov, který je dolem bez nebezpečí důlních otřesů. Tato sloj je zařazena do 2. třídy 

PUP (průtrže uhlí a plynů). Úklon sloje je variabilní od 18 do 25 stupňů. 

 

Obr.10 Shuttle car na dole ČSM (foto OKD) 
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Jako výztuž se používá kombinace ocelové obloukové výztuže se svorníky typu 

Hilty, které jsou použity jak ve stropě, tak i v bocích důlního díla. Instalace svorníku byla 

provedena pomocí vrtacího stroje DH-DT1. 

 

Celkově bylo vyraženo v této chodbě 536 metrů a použito 3035 svorníků [16] [17] 

 

3.4.3 Chodbicování na lomu ČSA  

 

Vzhledem k tomu že se hrana lomu ČSA blíží k limitům těžby dle usnesení vlády 

č. 444/1991 (z 31. 10. 1991), snaží se firma zpřístupnit části uhelných zásob vázaných v 

závěrných bočních svazích lomu ČSA. Část zbytkových uhelných zásob určených 

k vydobytí se nachází v ochranném pilíři pro soubor památek Jezeří. Další část zbytkových 

uhelných zásob určených k vydobytí se nachází v ochranném pilíři Černice. Proto se 

použije hlubinný způsob otevření ložiska, konkrétně metodou chodbicování se zajištěním 

stropu svorníkovou výztuží. Těžba bude probíhat ve stanovených dobývacích prostorech 

bez nároku na zábor území a pouze současně s povrchovou těžbou hnědého uhlí 

v dobývacích prostorech Ervěnice a Komořany u Mostu. 

 

 

 

  Obr. 11 Průzkumná štola pro chodbicování na lomu ČSA (Foto barry32) 

 

 

http://barry32.rajce.idnes.cz/
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Předpokládaná těžba je 400 tis. tun hnědého uhlí ročně. 

 

Svorníky dle rozhodnutí báňského úřadu musí být nejméně 2 metry dlouhé 

s hustotou nejméně 1 svorník na jeden metr čtverečný. Tato metoda dobývaní je 

považovaná za "bezpoklesovou", pokud jsou dodrženy dané uhelné pilíře, které budou 

navrženy s ohledem na geomechanické vlastnosti tak, aby nedošlo k ovlivnění ostatních 

důlních děl a povrchu. 

Po dokončení ražeb v 12 chodbicích bude projekt vyhodnocen především z ohledu na 

geotechnický monitoring a následně bude provedena případná změna v dobývací metodě 

chodbicování.[18][19]  

 

4. Srovnání svorníkové výztuže s klasickou 

podpěrnou výztuží 

 V této kapitole se budu věnovat především srovnáváním samostatné svorníkové 

výztuže s klasickou podpěrnou výztuží 

4.1 Základní údaje o podpěrné výztuži 

 

  Podpěrnou výztuž stabilizuje dílo svou reakcí, tato reakce může být realizovaná 

jednotlivými prvky (podélníky, příčníkovými rámy), nebo celou plochou plošné výztuže. 

 Podpěrnou výztuž lze rozdělit podle dvou základních údajů a to materiálu a pracovně 

deformační charakteristiky. [4] 

 

4.4.1 Rozdělení dle materiálu 

 

 Dřevěná výztuž: Je to nejstarší výstužní materiál používaný v hornictví. Nejčastěji 

se používá jako dveřejová nebo hráňová výztuž. Výhodu tohoto matriálu je nízká 

cena a snadné zpracování i v důlních podmínkách. Nevýhodou je malé životnost ve 

vlhkém prostředí, různé hodnoty odolnosti proti tlaku a vysoká náchylnost k hoření 

(zvlášť ve velmi suchém prostředí) [4] 
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 Ocelová výztuž: Používá se zejména jako matriál k výrobě rámové výztuže  

a plošné výztuže.  Pro výrobu ocelových K-profilů rovných i ohýbaných a pro 

výrobu spojek se používá ocel jakosti 11500.0 dle ČSN 411500 (ocel E 295) a oceli 

31 Mn 4 dle DIN 21530 zase pro TH profily. Výhodou tohoto materiálu je velká  

a stálá únosnost v čase, velká houževnatost a vysoká průtažnost. Nevýhody jsou 

velká váha a obtížná upravitelnost na pracovišti [20] [4] 

 

 Betonová, železobetonová a ocelobetonová výztuž: Tato výztuž se nejvíce 

používá v podzemní stavitelství, v hornictví spíše výjimečně.    

 Výhody: velmi velká únosnost a odolnost proti agresivnímu prostředí a také velká 

 variabilita použití a přípravy.  

Nevýhody: potřeba speciálních strojů (stříkaný beton), problematická manipulace 

s materiálem a v neposledním případě i cena. [4] 

 

4.4.2 Rozdělení dle pracovně deformační charakteristiky 

 

Poddajná výztuž: Je možné jí popsat tím, že při vyvozovaní stabilizační reakce vůči 

horninovému masívu jsou schopny určité poddajnosti. Je to změna tvaru bez porušení  

a ztráty únosnosti. Poddajnosti může být docilovaná buď konstrukcí jako vícedílné výztuže 

(poddajná ocelová výztuž), vkládáním poddajných prvků mezi nepoddajné díly výztuže 

(např. betonových tvárnic) případně deformačními vlastnostmi matriálu. [4] 

  

Nepoddajná výztuž: Jde o opak poddajných výztuží. Po překročení meze únosnosti 

dochází k destrukci výztuže. [4] 
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4.2 Srovnávací podmínky pro svorníkovou výztuž 

s poddajnou ocelovou výztuží  

Srovnání svorníkové výztuže s ocelovou poddajnou výztuží je problematické, 

jelikož svorníková výztuž musí mít vhodné podmínky pro nasazení, zatím co poddajnou 

ocelovou výztuž je možné díky svým vlastnostem využít prakticky na jakémkoliv místě. 

Pro toto srovnání budu brát, že podmínky nasazení vyhovují oběma typů výztuže. 

 

Pro srovnání budu brát, že razíme dlouhé důlní dílo v hloubce 1000m. Raženo bude 

v uhelné sloji 4000 mm vysoké tak, aby nadložní horniny byly tvořeny stejným typem 

horniny, v našem případě pískovcem. Tvar důlního díla bude přizpůsoben použité výztuži. 

Tedy pro poddajnou ocelovou výztuž bude raženo v parabolickém tvaru a pro svorníkovou 

výztuž v obdélníkovém tvaru (viz obrázek 12). 

 

 

 

 

 

Obr.12  Průřez důlní díla pro svorníkovou výztuž a poddajnou obloukovou ocelovou výztuž 
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4.2.1 Dimenzování ocelové poddajné výztuže 

Volba parametru výztuže 

Typ výztuže: 

 Ocelová poddajná výztuž  TH29  

 Typ oceli: 11.500 

 Únosnost obloukové ocelové výztuže: qv1 = 129 kN/m 

 Odpor proti prokluzu: 200 kN 

 Rozteč rámů: 70 cm 

 Počet a typ spojek: třmenový spoj 100 Z/ M30, 2 spojky na oblouk 

 Utahovací moment šroubů spojek: 262 Nm 

Výpočet normového zatížení: 

                           
      

   
  

   
    

  

                             
      

    
  

   
    

             

A = efektivní šířka díla [m] 

Hef = efektivní hloubka pod povrchem [m] – 1000 m 

R  = redukovaná tlaková pevnost [MPa] 

Volba parametru výztuže: 

                                         

součinitel životnosti díla (5d a více n1=1,2) 

n2= součinitel druhu díla (liniové n2=1,0) 

qv1= únosnost jednoho výztužného oblouku 

z= rozteč výztužných oblouků [m] 

n1=  

    
   

 
  

   

       
         

          

                  =                Podmínka splněna 
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4.2.2 Technickohospodářské zhodnocení ocelové poddajné výztuže 

 

Ocelová poddajná výztuž je díky svým vlastnostem nejpoužívanější výztuž v OKR 

především díky tomu, že má univerzální použití i v složitých geologických podmínkách. 

Přes své výhody má tato výztuž i několik nevýhod mezi nimi je především zdlouhavá 

technologie vyztužování, stále velký podíl manuální práce. 

 

Vyhodnocení z časového hlediska 

 

Samotná technologie vyztužování lze z časového hlediska rozdělit na tyto úkony 

z celkového času vyztužování: [4] 

  

stavění výztužných oblouků……………………… 12%až 13,2% 

pažení a zakládání ………………………………. . 36,7% až 41% 

doprava materiálu …………………………………16,0% až 17,7% 

pomocné práce …………………………………… 31% až 33 

 

Z výše uvedených údajů lze vyčíst, že nejpracnější z dílčích operací je zakládaní a 

pažení, které může tvořit až 41% celkového času. Navíc s postupující hloubkou, se používá 

stále vyšších váhových profilů, což znamená obtížnou manipulaci a s tím zvýšené riziko 

zranění. 

 

Vyhodnocení z ekonomického hlediska 

 

Pro vyztužení metru důlního díla je důležité kromě samotné ocelové výztuže, 

započítat i další vybavení, bez kterého by bylo budování výztuže nemyslitelné. 

 

Cena za vybavení jednoho metru díla ve srovnávacích podmínkách viz kapitola 4.2 

          

    Ocelová poddajná výztuž TH 29 …… ….……….. cca  6000 Kč [21] 

     Síť tahokov  2.0 x 1000 x 2100(4x) ………..… 593*4= 2372Kč [22] 

     Ostatní vybavení (rozpínky atd.)……………………cca 500Kč 
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Z údajů jde vidět, že náklady na samotnou výztuž nejsou příliš veliké, ale k těmto 

údajům je třeba přičíst i náklady týkajících se samotného ražení (při kombajnovém ražení 

je to servis, náhradní díly, apod. a u klasického ražení jsou to především náklady na 

pořízení trhaviny) a nákladů na mzdu zaměstnanců, která činila v roce 2013 průměrně 

35.735 Kč. 

 

Průměrný denní postup ražení příprav v OKD byl v roce 2013 4.06m. [24] 

 

Výpočtem zjistíme, že při 20 pracovních dnech za měsíc s 5 člennou osádkou a 

třísměnném provozu, vyjde jedem metr ražby na 6.700 Kč, jen na mzdových nákladech. 

 

Pokud tyto náklady sečteme, vyjde nám průměrně 15.000 Kč + náklady na servis, 

náhradní díly apod. Dle mého názoru se metr důlního díla vyrazí za 25.000 Kč až 35.000 

Kč, při průměrném denním postupu 4m. 

Dle dostupných informací přímo z OKD je tato cena reálná…[25] 

 

 

Obr13. Stavba ocelové poddajné výztuže (OKD)  
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4.2.3 Dimenzování svorníkové výztuže 

 Pro dimenzování samostatné svorníkové výztuže není v rámci ČR platná jednotná 

metodika. Proto se v různých revírech používají odlišné metody dimenzování této výztuže. 

Jednou z nejstarších, avšak dosud používanou metodou pro stanovení zatížení důlních děl 

je metoda Protodjakonova. Tuto metodu lze použít u méně pevných hornin a menší 

hloubce uložení důlního díla pod povrchem. V OKD se používala metoda dle Janase [26], 

a v současné době je využíván speciální software. 

Tlaková oblast u dlouhého důlního díla se podle Protodjakonova [27] stanoví: 

a = ao + 2 v tg(45-φ/2) [m]  

a= 5,2+24tg(45°-80°32‘/2) 

a = 5.86m 

kde:  ao je šířka důlního díla u počvy [m], 

 v - výška důlního díla [m],  

φ - úhel vnitřního tření bočních hornin [º]. 

 

Výška tlakové klenby je dána výrazem:  

h = a / 2f [m]  

h= 5,86/(2*6) 

 h =0,488 m 

 

kde f je Protodjakonův součinitel (f=σred/10) 

 

Tíha rozrušených hornin na 1 m důlního díla se pak vypočte podle vztahu: 

   
    

   
 

         

 Gs=49601 (N.m
-3

 ) 

 

kde γ je objemová tíha horniny (Pískovec 26 kN.m
-3

) 

 

Obr. 14 Tlaková oblast dle Protodjakova [25] 
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Rozestup svorníků: 

 

    
     

  
    

            

       
 =1.05m 1m 

Fs= Průřez svorníku (m) 

  t= Únosnost svorníku (N) 

Gs= Tíha rozrušených hornin na 1 m důlního díla 

 

Pro podmínky OKR bylo na základě rozsáhlých měření v důlních dílech odvozeno, že 

konvergenci, tj. posunutí hornin do důlního díla, lze vypočíst dle vztahu [26]: 

 

                      
      

       

 

B= rozměr důlního díla (zpravidla šířka) (m) 

 t= čas ve dnech 

H= hloubka pod povrchem (m) 

q = únosnost podpěrné výztuže (kNm
-2

) 

σr = redukovaná pevnost hornin (MPa) 

 

                          
        

         

u = 0.0169468 

 

Výpočet délky svorníků 

                   
         

            

                           
        

            

           

 

Budou použity svorníky o délce dvou metrů, vzhledem k vyšší bezpečnosti.   
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4.2.2 Technickohospodářské zhodnocení svorníkové výztuže 

 

Svorníková výztuž se stává progresivním prvkem vyztužování důlních děl. 

V případě jejich použití můžeme využit jejich kladné vlastnosti, které jsou nízká váha, 

snadná manipulace a vysoký stupeň mechanizace vyztužování. Na druhou stranu má tento 

vyztužovací systém i negativní vlastnosti. Jde především o specifické podmínky její 

nasazení (geologické a hydrogeologické podmínky), nutnost mít speciální vybavení 

k svorníkovaným, obtížné použití v místech kde se mohou vyskytnout geomechanické jevy 

a v případě lepených svorníků i nemožnost znovupoužití tzv.“ plenění“. [4] [9] 

 

Dle výpočtů bude třeba k vyztužení 1m důlního díla 6 ks dva metry dlouhých 

lepených svorníků (4 stropní, 2 boční). 

 

Vyhodnocení z časového hlediska 

 

(při využití Bolter Miner firmy JOY) [15] 

 

Nastavení místa vrtání……………………….. 20s 

Vrtání vývrtu………………………………….48s 

Vložení kapslí s pryskyřicí…………………..  24s 

Otáčení a předepnutí …………………………48s 

Přemístění vrtacího stroje……………………. 20s 

Jeden cyklus (1 svorník)……………………..160s 

+Umístění síťoviny……………………………108 s 

 

6 cyklů (4 stropní a 2 boční svorníky)+ umístění síťoviny = 1068s18minut 

Z uvedených časů je zřejmé, že samotná technologie svorníkovaní je velmi rychlá 

(samotné kroky jsou otázkou několika desítek sekund až minuty). 

 

   



Tomáš Tichý: Analýza svorníkové výztuže používané v hornictví 

 

2014                                                                                                                                  32 

 

Vyhodnocení z ekonomického hlediska 

 

Podobně jako u ocelové poddajné výztuže je třeba, kromě samotného svorníku 

započítat i další součásti vybavení svorníkové výztuže. 

 

Cena na vybavení jednoho metru díla ve srovnávacích podmínkách 

 (viz kapitola 4.2) je cca. 4.300 Kč (podrobný ceník v příloze 2) 

 

Z údajů můžeme vyčíst, že náklady jsou cca 4.300 Kč, ale k těmto údajům je třeba 

přičíst i náklady týkajících se samotného ražení (při ražení pomocí bolter miner, je to 

servis, náhradní díly, apod.) a nákladů na mzdu zaměstnanců, která činila v roce 2013 

průměrně 35.735 Kč. 

 

Při použití bolter miner a svorníkové výztuže je předpokládaný denní postup 24 až 

35 metrů denně. [9] Výpočtem zjistíme, že při 20 pracovních dnech za měsíc s 5 člennou 

osádkou ve třísměnném provozu a denním postupu 25 m, je cena za jedem metr ražby 

1.072 Kč na mzdových nákladech.  

 

 Po sečtení výše uvedených nákladů na mzdu a materiál vychází průměrně 5.372 Kč. 

Dále je nutné připočíst náklady na odpis, servis, náhradní díly apod. Dle mých výpočtů a 

odhadů se cena za metr vyraženého a vyztuženého důlního díla pohybuje v rozmezí 15.000 

Kč až 25.000 Kč, při průměrném denním postupu 25m. 

 

Obr.15 Instalace ochranné sítě (mining-technology) 
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Závěr 

 Cílem mé bakalářské práce byla analýza svorníkové výztuže používané v hornictví. 

Ve své práci jsem se snažil shrnout všechny používané typy svorníků, a také ukázat jejich 

praktické využití v praxi. V poslední kapitole jsem srovnával svorníkovou výztuž s 

ocelovou poddajnou výztuží v teoretických podmínkách, tak aby bylo možné jasně ukázat 

jednotlivé výhody a nevýhody jednotlivých typů výztuží.  

 

 Z porovnání vyplynulo že, svorníková výztuž je lepší jak z ekonomického tak 

časového hlediska. Na druhou stranu je náročná na geologické a hydrogeologické 

podmínky. A také nelze zapomenout na to že, v případě použití svorníkové výztuže je 

potřeba v okolí důlního díla nechat ochranné pilíře, které na sebe s ohledem na hloubku a 

geologické podmínky, vážou velké množství dobývané suroviny (v případě použití ve 

velkých hloubkách a v uhlí, může být ochranný pilíř i cca 30m velký), což má významný 

ekonomický dopad. Proto si myslím, že i nadále bude ocelová poddajná výztuž 

nenahraditelná, především při otvírkách a ražbě v složitých geologických podmínkách.  

 

 Ovšem předpokládám výrazně větší využití svorníků, pokud se v ČR osvědčí 

dobývaní uhlí pomocí chodbicování či metodou room and pillar. Další využití svorníků 

vidím v geotechnice, a to především při stavbě tunelů a kolektorů, kde se svorníky 

využívají často i dnes.  
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