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ABSTRAKT 

Cílem bakalářské práce bylo zobecnit postup pro zpřístupnění podzemního 
díla pro veřejnost v České Krumlově. Dále vypracovat návrh sanace této štoly a 
doporučit opatření k jejímu zabezpečení. Data uvedená v tomto dokumentu jsem 
čerpal z několika zdrojů a postupně jsem nalézal údaje, které se doplňovaly a 
utvářely komplexní přehled o jednotlivých etapách zpřístupňování této štoly.  V prvé 
řadě jsem čerpal z vlastních zkušeností, které jsem získal sanací důlních děl v rámci 
své profese vedoucího hornických prací. Pro informace, které se vztahovaly 
k samotným ražbám, jak se uskutečnily v průběhu 20. století jsem se obrátil na 
Geofond Kutná Hora a archiv DIAMA Příbram V úvodním odstavci je stručný 
přehled základních báňských norem a předpisů, které je nutno při práci v podzemí 
dodržovat a je zde uveden pro komplexní pochopení celé problematiky.  Součástí 
práce je rovněž geologická zpráva, která zahrnuje výsledky základního geologického 
průzkumu, na základě kterého byla navržena taková opatření, aby byla zajištěna 
stabilita důlního díla z důvodu budoucího zpřístupnění pro veřejnost dle požadavků 
majitele a investora MADETA a.s. Plánované práce a postupy jsou následně 
konfrontovány se skutečně realizovanými pracemi v praxi.  

 ABSTRACT 

The aim of the final written assignment was to generalize the procedure of 
how to make the underground tunnel for public in Český Krumlov accessible. The 
part of the final written assignment is to elaborate the proposal for redevelopment of 
the tunnel and to recommend measurements for security.I drew the data mentioned 
in this document from several sources and gradually I found the information, which 
completed and formed a comprehensive overview of individual stages of the 
procedure of how to make the tunnel accessible. Primarily I drew from my own 
experience, which I obtained while redeveloping mine works within my profession as 
a manager of mining works. I asked Geofond Kutná Hora and an archive of DIAMO 
Příbram to get information relating to the actual excavation. In the introductory 
clause, there is a brief overview of basic mining standards and regulations, which 
have to be met while working underground and it is stated here for a comprehensive 
understanding of the whole issue. A part of the final written assignment is also the 
Geological Report, which contents the results of basic geological investigation basic 
on which such measurements were suggested so that the stability of the underground 
tunnel was secured and that due to making the tunnel accessible for public in future 
as it was demanded by the owner and the investor MADETA a.s. The proposed work 
and procedures are consequently confronted with actual realization of work in 
reality, which I also included in my final written assignment.   
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1. Úvod 

V Českém Krumlově v letech 1977 až 1990 proběhla ve dvou etapách, 

v lokalitě Ptačí Hrádek, ražba“Rozšíření zracích sklepů pro závod JČM České 

Budějovice z důvodů navýšení kapacity výroby sýrů Niva. Tyto prostory 

byly k tomuto účelu využívány do roku 2005, kdy byla zkolaudována nová 

výrobní a zrací hala v areálu firmy MADETA Český Krumlov. 

Po 8 letech vedení firmy odsouhlasilo zrekonstruování části těchto 

prostor a zpřístupnit je pro veřejnost v rámci zbudování Muzea sýrů. 

Obsahem této práce je popis prací a postupů k splnění tohoto záměru. 

 



 
 

 

8 

 

Dle registru poddolovaných území (Geofond ČR- Kutná Hora) se jedná o lokalitu 

Č. Krumlov.. Ptačí Hrádek 1 (3223041), kde byla v minulosti těžena pravděpodobně 

stříbrná ruda. Štola č.5 délky 76m byla ražena jako kryt (ražba ukončena 1.5. 1960), 

později byla používána jako skladiště sýrů (Jihočeské mlékárny, Madeta a.s.). 

Zabezpečení proti vypadávání bloků z horninového masivu je úvodní štole za 

portálem provedené pomocí ocelové výztuže ve formě ohýbaných profilovaných 

plechů. Délka tohoto úseku je 40m 

 V  části druhé rozrážky je ponechané provizorní ostění v podobě poddajné 

ocelové výztuže typu Heitzmann založené vlnitým ocelovým plechem. Délka 12m. 

Na zbývající části rozrážky jsou použité výztužné prvky typu nepředpjatých 

svorníků, kterými je za pomoci podložek, připevněné ocelové pletivo. Délka 32m. 

Použitý typ výztuže zabezpečuje pouze ochranu výrubu před vypadáváním kusů 

horniny a nezajišťuje stabilitu výrubu před napětím v horninovém masivu. 

 

 

2. Legislativa týkající se této problematiky. 

 

2.1 Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci 

Požadavky na zajištění bezpečnosti práce a provozu při vedení prací hornickým 

způsobem jsou stanoveny zákonem ČNR č. 61/1988 Sb. O hornické činnosti, 

výbušninách a ostatní báňské správě v platném znění, předpisy na jeho základě 

vydanými, jakož i předpisy souvisejícími (uvedenými v odkazech zákona a předpisů 

na jejich základě vydaných). 
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Vrchní dozor na pracovištích, kde jsou vykonávány práce prováděné hornickým 

způsobem, práce s činností hornickým způsobem přímo související (montáž zařízení 

pro vykonávání činnosti hornickým způsobem, měření proměnlivých veličin), nebo 

jiné práce (stavební, montážní) prováděné současně s pracemi hornickým způsobem, 

provádí orgány státní báňské správy. Požadavky na provádění měřičských a 

geologických prací, konaných v souvislosti s prováděním prací hornickým způsobem, 

jsou upraveny předpisy státní báňské správy.  

2.2 Výběr ze základních zákonných předpisů 

Zákon č. 262/206 Sb., Zákoník práce v platném znění 

Zákon ČNR č. 61/1988 Sb., O hornické činnosti, výbušninách a státní báňské 

správě, v platném znění 

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy 

2.3 Prováděcí předpisy 

 1. Vyhláška ČBÚ č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních 

ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné 

hornickým způsobem v platném znění. 

 2. Vyhláška ČBÚ č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 

bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým 

způsobem v platném znění. 

 3. Vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou 

způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o 

změně některých právních předpisů. 
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 4. Vyhláška ČBÚ č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým 

způsobem v podzemí, v platném znění. 

 5. Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických 

zařízeních při stavebních pracích, v platném znění. 

 6. Vyhláška ČBÚ č. 425/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornické 

činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem, v platném znění. 

 7. Vyhláška ČBÚ č. 202/1995 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při obsluze a práci na elektrických zařízeních při hornické činnosti a 

při činnosti prováděné hornickým způsobem, v platném znění. 

 8. Vyhláška ČBÚ č. 75/2002 Sb., o bezpečnosti provozu elektrických 

technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné 

hornickým způsobem, v platném znění. 

Vyhláška ČBÚ č. 447/2002 Sb., o hlášení závažných události a nebezpečných stavů, 

závažných provozních nehod (havárií), závažných pracovních úrazů a poruch 

technických zařízení, v platném znění.  

 

 

 

 

 



 
 

 

11 

 

3. Popis příkladové lokality 

3.1 Geomorfologické a geologické poměry 

Podle regionálního členění reliéfu ČSR (T. Czudek, 1972) náleží zájmové území do 

provincie Česká vysočina, Šumavské subprovincie, oblasti Šumavská hornatina, celku 

Šumavské podhůří, podcelku Českokrumlovská vrchovina. Povrch území se nachází 

na úpatí severovýchodně orientovaného svahu elevace Ptačí Hrádek spadajícího do 

údolí řeky Polečnice. Nadmořská výška území ve kterém se nachází objekt s portály 

vstupních štol je cca 500 m n.m. (B.p.v.). 

Z regionálně geologického hlediska lokalita leží v oblasti šumavského 

moldanubika. V obou dokumentovaných štolách vystupují horniny pestré skupiny 

moldanubika. Horniny pestré skupiny jsou na lokalitě zastoupeny dvojslídnými 

kvarcitickými pararulami, které obsahují vložky krystalických vápenců šedé až 

šedočerné barvy. Pararuly jsou středně zrnité, slabě slídnaté a tence laminované. 

Krystalické vápence mají středně zrnitou strukturu a lze v nich pozorovat četné 

vložky amfibolitů a proniky žilných hornin.  

Struktura horninového masivu má detailně provrásněnou stavbu 

charakteristickou pro horniny moldanubika. Střídání krystalických vápenců a 

kvarcitických pararul nemá pravidelný systém. Hranici mezi těmito dvěma 

horninovými typy lze položit přibližně do vzdálenosti 26 m od portálu vstupní štoly. 

Kde v části 0 – 26 m byla zjištěna poloha kvarcitických rul s vložkami krystalických 

vápenců do mocnosti 1 m. Od této vzdálenosti převládají krystalické vápence 

s ojedinělým výskytem pararul a proniků leukokratních žul. Krystalické vápence 

v rulách tvoří pruh o šířce cca 350 m a mocnosti okolo 10 m.  

Horniny v celé délce štol lze charakterizovat jako navětralé až zdravé, velmi 

vysoké třídy pevnosti. Výskyt silně zvětralé pararuly lze pozorovat pouze v místě 
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tektonické poruchy, cca 30 m od portálu mírně nad počvou štoly, kde jsou horniny v 

okolí puklin silně zvětralé v mocnosti 0,3 m. Hustotu diskontinuit v masivu lze 

hodnotit jako střední až nízkou. 

3.2. Historie podzemního díla 

Dle registru poddolovaných území (Geofond ČR- Kutná Hora) se jedná o lokalitu 

Č.Krumlov – Ptačí Hrádek 1 (3223041), kde byla v minulosti těžena pravděpodobně 

stříbrná ruda. Štola č.6  délky 74 m byla ražena jako kryt (ražba ukončena 1.5. 1960), 

později byla používána jako skladiště sýrů (Jihočeské mlékárny, Madeta). 
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13.3.1974 byl vypracován projekt „Zrací sklepy Český Krumlov dle kterého měla 

být vyražena štola která měla být ze západní strany propojena z již historicky 

vyraženou a provozovanou štolou. Rozměry této nové štoly byly naprojektovány o 

profilu 600x398 cm tj. 20,80 m2 a zajištěna ocelovou nebo svorníkovou výztuží. Viz 

příloha č.1: Situace z projektové dokumentace původní návrh 1974 

Dle smlouvy č.1/75 z 1.června 1975 byly  během roku 1975 Rudnými doly 

Příbram,závod Netolice zahájeny ražby na nové štole pro zrání sýrů dle schváleného 

projektu.“ Při ražbě štoly byly hornické práce prováděny v rulovém masivu, značně 

tektonicky porušeném. Směr vrstev byl téměř souhlasný s osou raženého díla. 

Protože projekt štoly předpokládal vápence, byly práce na ražbě zastaveny a 

rozhodnuto o provedení vrtného průzkumu. Celkem bylo vyraženo 20 bm o profilu 

12,25 m2 + 4 bm o profilu 6,48 m2 a v čelbě byl proveden horizontální jádrový vrt o 

délce 26,5 bm. Z odebraného jádra bylo zjištěno, že v celé délce vrtu byly zastiženy 

pouze ruly bez náznaků vápencových vložek. Vrt byl nedovrtán do předpokládané 

délky 50 bm a byl ukončen. Ražba i vrt zastihl velmi nevhodné geologické podmínky 

a proto bylo od ražby tohoto úvodního díla v těchto místech 

upuštěno.“(Šarbach, 1976) V pozdějších dokumentech je žádán příslušný báňský úřad 

o provedení likvidace tohoto důlního díla. 

V průběhu roku 1976 byl proveden průzkum a navrženo alternativní řešení. Viz 

příloha č.2: Situace štoly a odvalu upravené řešení 1976 

Na základě těchto skutečností byl vypracován další projekt v únoru 1977, dle 

kterého byl celkový závěr ražeb posunut východním směrem. Dle tohoto projektu 

byly navrženy již tři spojnicové chodby mezi již stávající historickou štolou.a nově 

vyraženým přístupovým překopem. Viz příloha č.3: Celková situace zracích sklepů 

upravené řešení 1977 
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 Dne 9.6.1977 byl investorem:Jihočeské mlékárny n.p. uzavřen kontrakt na ražbu 

„Zracích sklepů“ s dodavatelem:Rudné doly Příbram závod Netolice. 

Na tuto vyraženou část bylo vydáno povolení k užívání jmenované stavby 

s platností od 19.4.1978. Povolení vydal Městský národní výbor v Českém Krumlově 

pod č.j. Výst.517/78-V.(Kučera 1978) 

 

Dle dalších dokumentů proběhly další ražby v roce 1986-1988 kdy byla provedena 

II.etapa ražeb které propojily tyto zrací prostory s výrobní halou závodu v Českém 

Krumlově. 

Na rozšíření zracích sklepů -II.etapa byl 13.5.1988 vydáno kolaudační rozhodnutí 

pod č.j.výst.821/88-C. pod doplňujícími podmínkami o posudku OHS 

Č.Krumlov.(Kučera, 1988a) 

Dne 24.5.1988 bylo vydáno definitivní Kolaudační rozhodnutí které povoluje 

užívání rozšíření zracích sklepů- II.etapa pro závod JČM Č.Krumlov 

podč.j.výst.917/88-C .(Kučera, 1988b) 

Dne 11.4.2013 vydal Městský úřad Český Krumlov Stavební úřad SOUHLAS 

s provedením ohlášeného stavebního záměru: Udržovací práce- zajištění stability 

části štoly v areálu MADETA a.s. Český Krumlov pod č.j.MUCK 

1761/2013(Hanušová, 2013) 

Popis druhu a účelu stavebního záměru: 

-plenění výztuže 

-čištění skalního masívu 

-ocelové záchytné sítě ve spojovací chodbě 

-zajištění horninového masívu u vstupního objektu 
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-oprava respového nosníku zajištění boků na křížení stávajících chodeb 

-zbudování zábran k zamezení vstupu 

-výměna dvou ocelových důlních rámů  

 

3.3. Dokumentace stávajícího stavu a geologické poměry 

 

Vstupní část štoly je zajištěna vyzděním boků na pravoúhlou cihelnou zeď o šířce 

2metry o světlé výšce 2,1m. Profil tohoto úvodního 7 metrového úseku je v její stropní 

části zapažen vrtnými pažnicemi na plný zátah. Tyto pažnice jsou velmi silně 

zkorodovány. Prostor nad touto výztuží je částečně vyplněn uvolněnou horninou 

z nadloží. 

 

Obrázek 3.1: Celkový pohled na vstupní portál ze zadní části. 
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Celkově lze konstatovat, že takto zajištěné ústí štoly lze považovat za velmi 

nebezpečné a bylo otázkou času, kdy by došlo k dalšímu uvolňování nadloží a 

proražení zkorodovaných stropních překladů. Před prováděním vlastních prací bude 

nutno přijmout takový návrh řešení, aby nebyli ohroženi pracovníci, kteří budou tyto 

zmáhací práce provádět. Práce bude nutno provádět za stálého dozoru geotechnika. 

 

Obrázek 3.2: Detailní pohled na zkorodované stropní překlady na portálu  

Další část vstupní štoly je zabezpečena proti vypadávání bloků z horninového 

masivu pomocí ocelové výztuže ve formě ohýbaných vlnitých pozinkovaných plechů, 

které jsou v horní části sepnuté spojkami a dřevěnými klínky. Boky této chodby jsou 

do 2metrové výšky plně zapakovány materiálem z původních ražeb. Stropní část je 
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volná nezapakovaná. Prostory mezi jednotlivými páry jsou vyplněny plochými 

kameny z minulých ražeb a zapakovány jemnou forotou. Takto zajištěná výztuž je ve 

spodní části zabetonovaná do podlahy. V těchto místech, díky stékání vody 

z kondenzovaných par důlního ovzduší, došlo k silné korozi této výztuže. Stropní 

část této vstupní chodby je volná a při podrobnější prohlídce pevná stabilní. Nebyly 

zjištěny žádné známky opadů téměř v celé její délce. Při rozebírání jednotlivých párů 

bude nutno vždy provést kontrolu stropní části štoly a případně neprodleně obtrhat. 

 

Obrázek 3.3: Pohled na výztuž vstupní chodby a její zapakování  
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Obrázek 3.4: Pohled na zkorodovanou výztuž z vlnitých pozinkovaných plechů  

V úvodní části druhé rozrážky je ponechané ostění v podobě poddajné ocelové 

výztuže typu Heitzmann K-21, založené vlnitým pozinkovaným ocelovým plechem. 
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Obrázek 3.5: Pohled na 12m vstupní části druhé rozrážky a její zapažení  

 Ocelová výztuž typu Heitzmann je použitá v prvních 12 m druhé rozrážky 

směrem od křížení s přístupovou štolou. Prostor boků i stropu tohoto úseku je 

vypakován horninou z minulých ražeb. Jak velké jsou nadvýlomy, zda bude možno 

tuto výztuž nahradit kombinací ocelových trnů a vysokopevnostníha pletiva bude 

upřesněno po detailní prohlídce.  Na zbývajícím úseku druhé rozrážky jsou použité 

výztužné prvky typu nepředpjatých svorníků, kterými je za pomoci ocelových 

podložek, přichycené ocelové pletivo. Toto pletivo je silně zkorodované a přestává 

plnit svojí funkci. 
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Obrázek 3.6: Detail na původní zabezpečení rozrážky od 12do40m  

 Použitá výztuž a stupeň její degradace nezabezpečuje ochranu výrubu před 

vypadáváním horninových bloků. Podlahy v celém úseku uvažovaných sanačních 

prací jsou pevné, betonové neporušené. Přítoky důlních vody těchto podzemních 

prostorách jsou minimální. Jedná se pouze o drobné úkapy ze stropní části štoly. 

3.3. Geologická dokumentace 

V prostoru štol byla provedena dne 29.10.2012, rekognace podzemí, během které 

byla v zájmových úsecích provedena geologická dokumentace skalních hornin 

zastižených štolami. Dokumentace byla provedena v přístupové štole A vedoucí ve 



 
 

 

21 

 

směru 240° - 60° v úseku od portálu č. II do vzdálenosti 44 m, kde se nachází osa 

křížení přístupové štoly s druhou rozrážkou. Dále byla dokumentována druhá 

rozrážka vedoucí směrem 130° - 310° v celé délce. 

Tabulka č. 1: Měření a popis zastižených puklin 

Spádnice 
(°) 

Lokalizace 
Typ 

Zvětrání 
stěn* 

Výplň Rozevření Přítok vody 
Směr  Sklon 

240 - p. štola směr - - - - 
270 65 p. štola disk. NV limonit sevřené ne 
280 85 p. štola disk. Z limonit sevřené ne 

290 85 p. štola disk. Z limonit sevřené ne 

190 90 p. štola disk. Z limonit sevřené ne 

10 70 p. štola disk. NV kalcit mírně r. ano 

290 80 p. štola disk. Z limonit sevřené ne 

170 60 p. štola disk. Z limonit sevřené ne 

330 55 p. štola foliace Z limonit sevřené ne 

140 60 p. štola disk. Z kalcit mírně r. ano 

270 85 p. štola disk. Z limonit sevřené ne 

330 - rozrážka č.2 směr - - - - 
290 70 rozrážka č.2 disk. Z limonit sevřené ne 
250 50 rozrážka č.2 disk. Z limonit sevřené ne 
110 45 rozrážka č.2 disk. Z kalcit sevřené ano 
100 45 rozrážka č.2 disk. Z limonit sevřené ne 
110 80 rozrážka č.2 disk. Z kalcit mírně r. ano 
120 85 rozrážka č.2 disk. Z kalcit sevřené ne 
110 80 rozrážka č.2 disk. NV kalcit sevřené ano 
270 35 rozrážka č.2 disk. Z limonit sevřené ne 
340 45 rozrážka č.2 foliace Z limonit sevřené ne 

* MZ – mírně zvětralá, NV – navětralá, Z - zdravá 

Při dokumentaci bylo provedené měření hlavních systémů diskontinuit společně 

s popisem jejich povrchu, průběžnosti a popřípadě přítoků podzemní vody. Při 
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měření byl zaznamenáván sklon a orientace plochy normály plochy diskontinuty. 

Z celkového souboru měření byly vybrány charakteristické plochy diskontinuit, které 

se systematicky opakují v celém skalním masivu. 

Měření diskontinuit je zpracováno ve formě stereogramů, ve kterých jsou 

vyneseny orientace štol, foliace hornin a systematické diskontinuity pomocí 

stereografické projekce přes spodní polokouli. Výstupy stereogramů jsou zpracovány 

v příloze č. 4,5. 

Nejčastěji se v celém masivu vyskytují diskontinuity s vysokou průběžností, které 

lze pozorovat ve shodné orientací v obou podzemních objektech. Diskontinuity jsou 

většinou sevřené s drsným až mírně zvlněným povrchem bez známek ohlazů. Stěny 

puklin jsou zdravé bez známek zvětrání často s povlaky limonitu nebo s vysráženým 

kalcitem (sintrem) vyluhovaným z poloh krystalinických vápenců. Ve střední části 

rozrážky byly také zaznamenány stěny puklin s výrazně žlutým povlakem, jenž 

mohou tvořit sulfidy pocházející z grafitických poloh, které se vyskytují v okolních 

pararulách. 

 

3.4. Geotechnické poměry. 

Na lokalitě došlo k vytvoření přirozené horninové klenby, která přenáší napětí 

horninového masivu a v současné době není patrný průběh deformací výrubu vlivem 

zvýšeného napětí v hornině po odtěžení štol. Celkovou stabilitu štol lze tak posoudit 

jako konsolidovanou a proto bude nutno provést pečlivou očistu vyrubaných prostor 

obtrháním volných kamenů před instalací nové vysokopevnostní dvouzákrutové sítě.  

Zabezpečení proti vypadávání bloků z horninového masivu je provedené pomocí 

ocelové výztuže ve formě ohýbaných vlnitých plechů, které jsou v horní části sepnuté 
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spojkami. V počáteční části druhé rozrážky je ponechané ostění v podobě poddajné 

ocelové výztuže typu Heitzmann založené vlnitým pozinkovaným ocelovým 

plechem. Ocelová výztuž typu Heitzmann je použitá v prvních 12 m druhé rozrážky 

směrem od křížení s přístupovou štolou. Na zbývajícím úseku druhé rozrážky jsou 

použité výztužné prvky typu nepředpjatých svorníků, kterými je za pomoci 

ocelových podložek, přichycené ocelové pletivo. Upozorňujeme na skutečnost, že toto 

pletivo je silně zkorodované a přestává plnit svojí funkci.  Použitá výztuž 

nezabezpečuje ochranu výrubu před vypadáváním horninových bloků. Vzhledem 

k nepříznivému průběhu puklin doporučujeme štoly zabezpečit proti vypadávání 

volných bloků horniny. Zabezpečení výrubu doporučujeme provést například 

pomocí nepředpjatých lepených ocelových prvků, kterými budou připevněny 

dvouzákrutové vysokopevnostní ocelové sítě. Počet a typ kotev stejně jako typ sítí 

nebo případně jiný typ výztuže je nutné posoudit zkušeným geotechnikem. 

Vzhledem k vysoké vlhkosti a agresivitě podzemní vody doporučujeme použít 

ocelové prvky s povrchovou ochranou proti korozi. 
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4. Vlastní postup řešení 

 

4.1 Návrh řešení-postup prací k zabezpečení stability díla. 

Plenění výztuže 

V oblasti vstupního objektu bude v délce 7 metrů vypleněna stávající výztuž ve 

stropní části. Překlady z ocelových pažnic. Ve spojovací chodbě bude vypleněno 45 ks 

rámů z vlnitých pozinkovaných rámů tvořící důlní výztuž přístupové chodby. V 

chodbě č.2,  budou vypleněny TH výztuže, pokud to dovolí geologická situace za 

dnes zapaženými rámy. Další část této chodby bude zbavena staré svorníkové 

výztuže včetně pletiva.  Svorníky budou vytaženy popř. uřezány na co možná 

nejkratší délku. V době probíhání plenění výztuže se smí zaměstnanci zdržovat 

pouze v zabezpečeném prostoru a musí být zajištěna volná ústupová cesta. Všechny 

tyto práce budou probíhat o etapách dle TP.  

Čištění skalního masivu. 

Skalní povrch bude ručně očištěn od rozvolněných, zvětralých nebo nestabilních 

částí. Při odstraňování zvětralých částí ve stropní části a v bocích je nutné zbudování 

lešení. V případě zjištění větších nestabilních bloků bude jejich odstranění provedeno 

na základě geotechnického posouzení jednotlivých případů in situ. Čištění ostění 

doporučujeme provádět od horních partií směrem dolů. Při sanačních pracích je 

nutná přítomnost geotechnického dozoru investora, který bude určovat umístnění 

jednotlivých ocelových trnů na které budou instalovány vysokopevnostní 

dvouzákrutové ocelové sítě s oky 60/80 mm, profil drátu 2,2 mm a nesystematicky 

rozmístěnými lepenými trny CKT o délce kotvení min. 1,4 m. V spodních partiích, 

v celé délce tunelu, ve výšce 1,7 m nad počvou budou vysokopevnostní sítě ukončeny 

ocelovými lany průřezu 14 mm ochráněnými PVC. Po spodní hraně budou kotveny 
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sítě po 2.0 m. Sítě budou maximálně kopírovat skalní povrch. Spoje mezi 2 m pruhy 

sítí budou spojeny C-kroužky (spony spenax) po 20 cm, dolní konec sítě bude ohnut 

přes natažené vodorovné lano a propojen C-kroužky. Svorníky jsou na konci 

opatřeny závitem, pod kterým je síť osazena ocelovou podložkou čtvercového typu a 

zajištěna matkou. 

 

Obrázek 4.1: Detail podložek a jejich zakončení vč.antikorozní úpravy  

Ocelové konstrukce neochráněné PVC budou opatřeny pokovením. Vlivem 

značné rozpukanosti skalního masivu není možno přesně určit jednoznačnou délku 

všech svorníků. Délka, která je zde uvedena je odvozena z max. hloubky puklin 25 

cm. Při odvrtávání otvorů pro zakotvení svorníků je možné, že bude skála ještě 

odpadávat. Je nutno si uvědomit, že ražba byla prováděna za pomoci trhacích praxí 

jako clonové odstřely, které mohly přispět k rozpukání masivu. 

Zajištění horninového masivu u vstupního objektu 
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Po vyplenění stropní části v rozsahu 12 m a obtrhání skalního masivu od 

zvětralých a nestabilních částí, bude k hornině pomocí hřebů R10 připevněna 

výstužná síť B 500A-Q443-6-100/100. Velikost přesahů je 1 oko sítě. Dále bude síť 

zastříkána betonem. 

Stříkaný beton je navržený v konečné kvalitě SB 25, přičemž počáteční pevnost do 

24 hodin má dosahovat hodnot alespoň v oblasti J2 tabulky vývoje pevnosti betonu. 

Velikost kameniva má být max. 8 mm. Nanášení stříkaného betonu je potřebné 

realizovat rovnoměrně, nepřerušovaně po vrstvách o mocnosti cca 5 – 10 cm. Vrstvy 

musí být nastříkány bez volných prostor a povrch musí být uzavřený, aby se dosáhla 

rovnoměrná rovinná struktura. Při velkých vrstvách stříkaného betonu se beton 

nanáší ve dvou případně více vrstvách, přičemž mezi nanášením jednotlivých vrstev 

musí uplynout dostatek času na to, aby při nanášení neodpadávaly vrstvy čerstvě 

zabudovaného betonu. Zvláštní pozornost je potřebné věnovat tomu, aby nevznikly 

prázdné nevyplněné dutiny, zejména na kontaktu s výrubem. Je potřebné sledovat i 

to, aby nebyl přestříkaný nebo přibetonovaný i opadaný beton. Z tohoto důvodu je 

potřebné vždy před stříkáním očistit tyto plochy. Opadaný stříkaný beton se nesmí 

znovu pro nástřik použít. Stříkaný beton, který se ve fázi tuhnutí případně oddělí od 

horniny a zůstane viset na ocelové síti, je potřebné před zahájením dalšího stříkání 

odstranit. Následně bude zbudován na stávajících bočních pilířích cihlová klenba a 

volný prostor nad ní bude vyplněn vhodným výplňovým materiálem.  

Zbudování zábran k zamezení vstupu. 

K zamezení vstupu do ostatních částí zracích štol budou na křížení chodeb 

zbudovány zábrany s cedulkou zákaz vstupu. 
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4.2. Realizace a průběh sanačních prací  

Vlastní práce byly zahájeny 13.3.2013,  kdy byla stavba předána dle zápisu ve 

stavebním deníku od zástupce investora. 

V první etapě bylo přistoupeno k odstranění starých zkorodovaných překladů ve 

vstupní části štoly. Po jejím odstranění byl proveden prvotní nástřik ve stropní části 

nad budoucí cihlovou klenbou dle PD. 

.  

Obrázek 4.2:Pohled na prvotní nástřik stříkaného betonu-torkrét 

Dále byla vyrabována část výztuže, kterou tvořily profilované pozinkované 

plechy. Stropní část byla stabilizována provizorními dřevěnými podražci, které 

nahradily funkci vyrabované výztuže. Na stropní část nad portálem byl prvotní 

nástřik betonovou směsí za použití torkrétovací soupravy SSB 24. V prostoru vstupní 
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štoly byly provedeny vrtné práce. Po kompletním vyčištění vstupního portálu, byla 

provedena instalace lepených ocelových trnů, které dostatečně stabilizovaly tuto 

vstupní část. 

 

Obrázek 4.3:Ruční přibírka za použití zbíjecího kladiva SB-9 

 Dále byla dle požadavků investora provedena částečná přibírka bočních 

cihlových zdí. Po těchto opatřeních byly zahájeny vlastní stavební práce dle PD. Tyto 

práce spočívaly ve zbudování cihlové klenby o šířce 2metrů a výšce 1m nad stávající 

upravenou boční zdí 1,8metru.Práce prováděli zkušení pracovníci, kteří již tyto práce 

za použití starších technologií prováděli. Nad klenbu byla instalována izolace proti 

vlhkosti.  Prostor nad touto klenbou bude plně vypakován a doplněn stříkaným 

betonem.Tyto práce probíhaly velmi pomalu z důvodu naprosté kvality prováděných 

prací. Jenom opravné práce a následné pohledové spárování trvalo stejně dlouhou 

dobu jako zbudování vlastní klenby a délce 7m. 
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Obrázek 4.4: Pohled na vstupní prostor a cihlovou klenbu. 

V další části této vstupní štoly bylo navrtáno 18 ks vrtů o průměru 32 ve stropní 

části o délce vývrtů 1,3m a nainstalováno 18 ks lepených ocelových trnů na které byly 

pod podložky upevněny vysokopevnostní dvouzákrutové sítě o okatosti 6x8cm. 

 

Obrázek 4.5: Pohled na vstupní prostor a zajištění ocelovými trny a sítí. 
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Celková délka takto sanované štoly byla 15bm.Po dokončení cihlové klenby byl 

tento prostor dle PD vyplněn betonovou směsí ze soupravy SSB 24. 

  

Obrázek 4.6: Pohled na vstupní portál s chráničkami před dopakováním.  

Nad rámec projektu byly instalovány chráničky 2x400mm pro budoucí větrný 

režim v těchto sklepích. Investor byl upozorněn na skutečnost, že stav ovzduší bude 

záviset na počáteční teplotě, tepelných změnách při průchodu podzemními 

prostorami, na obsahu vodních par a celkové množství větrů, tedy rychlosti proudění 

Další etapou prací bylo dočištění vstupního cihlového portálu. Tyto práce byly 

velmi zdlouhavé. 

Po instalaci vysokopevnostních sítí na 8 metrech vstupní štoly za cihlovou 

klenbou a odsouhlasení investora, který souhlasil s kvalitou prováděných prací a 

celkovým vzhledem takto sanovaných prostor, bylo přikročeno k dalším sanačním 

pracem v této úvodní štole. Celková délka byla odsouhlasena 44 metrů. 
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Obrázek 4.7: Detail na povolený zámek obloukové výztuže 

V druhé etapě těchto zmáhacích prací bylo vypleněno na etapy 30bm přístupové 

chodby.  Starou výztuž tvořily profilované pozinkované plech o šířce 0.7m,které byly 

ve spodní části zcela zkorodované. 

 

Obrázek 4.8: Detail na zapakované boky původní obloukové výztuže 
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 Boky této chodby byly do výše 2m zcela zapakovány kameny a vytěženou 

horninou. Ve stropní části byl přirozený výlom, který nevykazoval žádných známek 

nestability nadložních hornin. 

 

Obrázek 4.9: Detail na zapakované boky původní obloukové výztuže. 

Z důvodů těchto skutečností bylo po vyrabování těchto výztužných prvků 

přikročeno k instalaci lepených ocelových trnů dle PD o různé dálce, dle pokynů 

geotechnika. Vlastní vrtné práce probíhaly pod dohledem zkušeného pracovníka. 

Při vrtání bylo použito vodního výplachu a bylo dbáno na dodržování BOZP, 

zejména použití dřevěných podražců, které zvyšují provizorně stabilitu nadloží. Po 

dokončení vrtné práce bylo neprodleně přistoupeno k instalaci lepeného kotevního 

prvku. Zkontrolován stav nadloží, případně obtrháno. Poté bylo přistoupeno 

k provedení dalšího vývrtu sloužícímu k instalaci lepených svorníků. 

Pod takto zajištěnými stropy bylo přistoupeno k odtěžení horniny z počvy 

chodby, která zde zbyla po vyrabování původní výztuže.  Odtěžení probíhalo ručně 

za použití ručních koleček. Dále byla instalována záchytná dvouzákrutová síť. 
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Obrázek 4.10: Pohled na celozávitové tyče a lepící ampule.  

Ve větší části přístupové štoly byly délky těchto prvků min.1,1m v místě křížení 

s rozrážkou 2, byl pod dohledem geotechnika proveden zahuštěný počet těchto 

prvků o délce 2m.Tímto opatřením došlo k navýšení stability těchto prostor, které 

tvořily vrstvy krystalických vápenců o mocnosti do 0,5m.Kotvení bylo provedeno 

kolmo na vrstevnatost těchto poloh.  

Ve třetí etapě dle požadavků investora měl být zajištěn úsek 40bm II.rozrážky. 

Úvodních 14bm byl historicky zajištěn TH výztuží a zapažen vlnitým pozinkovaným 

plechem. Projekt požadoval jejich demontáž a následnou instalaci svorníkové 

výztuže. Po částečném rozebrání vlnitých plechů v bocích a detailní prohlídce 

prostoru nad pažením ve stropní části bylo navrženo investorovy tuto výztuž 

nedemontovat, naopak provést její zesílení instalací stříkaných betonů-torkrétu. 

Tímto bude zajištěna stabilita těchto prostor a dojde k omezení průsaků důlních vod 
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do této části ze stropních prostor. Investor odsouhlasil tato doporučení a po instalaci 

kari sítí do vnitřních prostot této výztuže byl ve třech vrstvách nastříkán beton 

 

Obrázek 4.11: Pohled na vstupní část druhé rozrážky 12 m Heitzmann. 

 

Obrázek 4.12: Zajištění části TH výztuže kari sítí, před instalací stříkaných betonů. 
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Obrázek 4.13: Pohled na pracovníka při torkrétování úvodu druhé rozrážky. 

 

Obrázek 4.14: Pohled na nastříkanou stropní část úvodu druhé rozrážky  

 Další část těchto prostor byla zajištěna dle PD. Po odstranění všech 

zkorodovaných nestandardních pletiv ze stropní části štoly č.II, bylo přistoupeno 

k reinstalaci těchto výztužných prvků.Původní zkorodované sítě byly odstraněny 
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z pomocných lešení a bylo provedeno vytočení původních matek s původních závitů. 

Po očištění výlomu bylo přistoupeno k znovu instalování vysokopevnostní záchytné 

sítě na očištěné závity původních ocelových trnů. Podložky a matky jsou v polkové 

úpravě. Instalována byla vysokopevnostní dnouzákrutová síť z materiálu galfan. 

 

Obrázek 4.15: Pohled na zajištěnou stropní část úvodu druhé rozrážky  

 

Všechny práce v úvodní štole s portálem a části II.rozrážky proběhly dle 

požadavků investora bez připomínek na kvalitu provedených prací. Termín, který 

investor požadoval, byl dodržen. 

… 
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4.3. Kontrolní činnost dotčených orgánů 

Dne 17.5.2013  proběhla v ranní směně neohlášená kontrola inspektory OBÚ 

Plzeň. Inspekce byla zaměřena na zabezpečení podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, provádění prací dle technologického postupu a kontrolu 

dokumentace. 

Závěrem této kontroly bylo zjištění, že nebyly zjištěny nedostatky, které by 

vyžadovaly vydání závazného příkazu organizaci podle ustanovení 

…42odstavec2zákona č.61/1988Sb. 

4.4 Diskuze nad požadavky projektu a realizačním výsledkem prací. 

Požadavek investora byl provést taková sanační opatření, aby bylo možno 

v těchto prostorách provádět veřejnost a byla zajištěna jejich bezpečnost. Na základě 

zpracovaného projektu byly tyto práce prováděny dle Technologického postupu. V 

průběhu prací došlo k drobným úpravám, vždy však vedoucím ke snížení 

případného rizika plynoucího z prostředí, kde byly tyto práce prováděny. Konkrétně 

se jednalo o prodloužení délky lepených kotevních prvků na křížení přístupové 

chodby a rozrážky  č.2. Dále bylo rozhodnuto po detailním prozkoumání stropní části 

této chodby ve staničení 0-12m ponechat historicky zbudovanou obloukovou TH 

výztuž z důvodů nestabilního nadloží. V této části již došlo k sesednutí uvolněných 

bloků horniny nad pažení. Bylo proto po dohodě s investorem přistoupeno ke změně 

projektu a navrženo tuto část takto zajištěnou nedemontovat a navíc jí stabilizovat 

provedením betonového nástřiku za tuto výztuž a uvnitř na instalovanou kari síť o 

tloušťce nástřiku 15 cm. Investor vše odsouhlasil s požadavkem, aby takto upravená 

část chodby byla v tomto úseku od výšky 2m nad stávající počvu. Tímto byla 

zajištěna stabilita tohoto úseku. 
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5. Závěry, diskuze, shrnutí a zobecnění postupů 

Tato práce je návodem k znovuotevření podzemních děl, které již neplní svůj 

původní záměr. Vynaložené prostředky v minulosti by měli být trvalejší investicí i 

v budoucnu. Při zpracování této práce jsem si ověřil nepsané pravidlo, kdy je 

podceňován význam kvalitního geologického průzkumu. Důkaz jsem našel 

v historických dokumentech, kdy projekt bez řádného geologického průzkumu 

navrhoval řešení, které se záhy po úvodních metrech ražby a následném do 

průzkumu potvrdil jako nevhodný. Došlo k zbytečnému vynaložení investic ale 

zejména k časovému posunu celého projektovému záměru. 

Investice do geologického průzkumu byla nejen v dobách součastných, ale i 

minulých neprávem podceňována. 

Projektová dokumentace není vždy tím nejpřesnějším podkladem k provádění 

vlastních zmáhacích prací. Nejdůležitější informace a rozhodnutí o jejich upřesnění 

nebo změnách vždy určí zkušený geotechnik, který vyhodnotí skutečný stav na 

daném pracovišti a navrhne takový způsob zajištění podzemního díla, aby byla 

zajištěna bezpečnost a stabilita díla. Vše je nutno provádět za dodržování BOZP a 

písemným zdokumentováním všech provedených změn. V našem případě nedošlo 

k projektovanému nahrazení TH výztuže v úvodu druhé rozrážky svorníky a 

pletivem, ale nástřikem betonů torkretem. Tato změna byla provedena i z důvodů 

vyšší stability tohoto úseku. Následné vystrojení tohoto prostoru citlivě doplnil 

celkový pohled dle požadavků investora. Kámen-železo-beton-cihly-dřevo. 

 Po kompletním vystrojení všech těchto zrekonstruovaných prostor a ohlasů 

prvních návštěvníků, byla slyšet pouze slova chvály a obdivu nad takto citlivě 

zpřístupněným podzemím. Chválím a gratuluji MADETĚ k těmto prostorám. Byla mi 

čest se na těchto pracích osobně podílet a přispět tak k tomuto zázraku. 
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Zobecnění postupů při zpřístupnění podzemních prostor. 

 

1. Prostor, vlastník, záměr, investor: 

2. Smlouva o provedení prací 

3. Studium archivních materiálů, geologický průzkum, geotechnický posudek 

4. Projektová dokumentace – odbornou firmou 

5. Smlouva o dílo 

6. Ohlášení o zahájení prací v podzemí na OBÚ 

7. Převzetí pracoviště od vlastníka 

8. Provádění vlastních prací odborně způsobilou firmou pod vedením 

jmenované, zodpovědné osoby - závodní 

9. Vedení dokumentace vyplývající z této činnosti 

10. Předání pracoviště a provedených prací vlastníkovi, investorovy 

11. Ohlášení o ukončení prací v podzemí na OBÚ 

12. Prohlídka podzemních prostor báňskou záchranou stanicí. 

13. Žádost na zpřístupnění těchto prostor pro veřejnost, příslušný OBÚ 

14. Souhlasné stanovisko se zpřístupněním prostor za upřesňujících podmínek, 

jmenování odborně způsobilé osoby 

15. Prostor, vlastník, provozovatel, spokojení návštěvníci z řad veřejnosti. 
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Obrázek 5.1: Pohled na zrekonstruovanou část vstupního portálu.  

 

Obrázek 5.2: Pohled na zrekonstruovanou část vstupního portálu,.zevnitř štoly  
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Obrázek 5.3: Pohled na zrekonstruovanou část druhé rozrážky pod TH výztuží  

 

Obrázek 5.4: Pohled na zrekonstruovanou část druhé rozrážky pod TH výztuží   
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