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1.  HISTORIE KATEDRY GEOTECHNIKY 
A PODZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

V letošním roce slaví Fakulta stavební VŠB – Technické
univerzity v Ostravě 20 let své existence. Katedra geotechniky
a podzemního stavitelství je jednou ze zakládajících kateder
této fakulty a historie její předchůdkyně – katedry výstavby
dolů – sahá až do padesátých let minulého století. Základní
geotechnické disciplíny jsou na VŠB samostatně, uceleně
a pravidelně přednášeny od roku 1955, kdy oddělením od
katedry dobývání ložisek vznikla nová katedra nazvaná kated-
ra výstavby dolů. I když činnost této katedry byla zaměřena na
hornickou geotechniku, byla, historicky vzato, jednou ze dvou
prvních kateder geotechniky (ČVUT, VŠB), které v tehdejším
Československu vznikly a které svým vznikem reagovaly na
vznik a rozvoj geotechniky jako vědního oboru ve světě.
Úkolem této katedry byla výchova techniků s vysokoškolským
vzděláním pro oblasti projekce a výstavby hlubinných dolů
a povrchových lomů, hornickou geotechniku a podzemní sta-
vitelství.

V následujících letech další rozvoj katedry reagoval na aktu-
ální potřeby společnosti. Program výuky byl několikrát upra-
ven a rozšířen o nové předměty se záměrem dosáhnout širšího
uplatnění absolventů v praxi, zejména v oblastech geotechni-
ky, podzemního i pozemního stavitelství.

Po vzniku Fakulty stavební na VŠB – Technické univerzitě
Ostrava v roce 1997 byla katedra převedena z Fakulty hornic-
ko-geologické, jejíž byla součástí, na nově zřízenou Fakultu
stavební a nyní nese jméno katedra geotechniky a podzemního
stavitelství.

1.  HISTORY OF THE DEPARTMENT OF GEOTECHNICS 
AND UNDERGROUND STRUCTURES 

This year, the Faculty of Civil Engineering of the VŠB –
Technical University of Ostrava celebrates 20 years of its existen-
ce. The Department of Geotechnics and Underground Structures is
one of the founding departments of this faculty and the history of
its predecessor – the Department of Construction of Mines – rea-
ches back up to the 1950s. Basic geotechnical disciplines have
been taught at the VŠB independently, comprehensively and regu-
larly since 1955, when a new department named the Department of
Construction of Mines originated by separation from the
Department of Mining of Deposits. Despite the fact that the activi-
ties of this Department were focused on mining geotechnics, from
a historical perspective it was one of the first departments of geo-
technics (the Czech Technical University in Prague and the VŠB)
which originated in the Czechoslovak Republic of that time and
which responded through their origination to the origination and
development of geotechnics as a branch of science in the world.
The task of this Department was to teach higher educated technici-
ans for the field of designing and constructing deep mines and sur-
face quarries, mining geotechnics and underground structural engi-
neering. 

During the course of the following years, the development of the
Department responded to current needs of the society. The teaching
programme was several times modified and expanded by adding
new subjects with the intention of achieving wider use of graduates
in practice, first of all in the fields of geotechnics, underground struc-
tures and building. 
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ABSTRAKT

Příspěvek se zabývá historií, pedagogickou i vědecko-výzkumnou aktivitou katedry geotechniky a podzemního stavitelství
Fakulty stavební VŠB – Technické univerzity v Ostravě. Fakulta stavební VŠB – Technické univerzity v Ostravě oslavila v letoš-
ním roce 20 let své existence, katedra geotechniky a podzemního stavitelství, která je jednou ze zakládajících kateder Fakulty sta-
vební, má však svou historii již 60letou, neboť její předchůdkyně zajišťovala v rámci Hornicko-geologické fakulty výchovu vyso-
koškolských odborníků v oblasti geotechnických disciplín již od roku 1955. Příspěvek uvádí hlavní zaměření vědecko-výzkumné
činnosti a některé vybrané výsledky činnosti katedry v posledním období a dále prezentuje učební plány bakalářského, magister-
ského i doktorského studia samostatného oboru Geotechnika, které katedra garantuje. 

ABSTRACT

The paper deals with the history, the teaching and scientific-research activity of the Department of Geotechnics and
Underground Engineering of the Faculty of Civil Engineering of the VŠB – Technical University of Ostrava. This year, the Faculty
of Civil Engineering of the VŠB – Technical University of Ostrava celebrates 20 years of its existence, but the Department of
Geotechnics , which is one of the founding departments of the Faculty of Civil Engineering, has got the history already 60 years
long because its predecessor had provided the education of university professionals in the field of geotechnical disciplines within
the framework of the Faculty of Mining and Geology already since 1955. The paper presents the main focus of the scientific-rese-
arch activities and some selected results of the activities of the Department during the previous period. It further presents teaching
plans for bachelor’s, master’s and doctoral degrees of study for the independent branch, Geotechnics, which are guaranteed by
the Department. 
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V čele předchůdkyně současné katedry se na
Hornicko-geologické fakultě vystřídalo mnoho
významných odborníků (prof. Kittrich, prof. No -
votný, prof. Moučka, prof. Šiška) a členové ka -
tedry zastávali významná místa ve vedení školy
i fakulty. 

Dlouholetým pracovníkem katedry, jejím dří-
vějším vedoucím a garantem oboru je uznávaný
odborník v oblasti podzemního stavitelství prof.
Ing. Josef Aldorf, DrSc., který působil ve vedou-
cích funkcích na úrovni univerzity i fakulty a jako
emeritní profesor s katedrou i s geotechnickou
praxí v současné době stále velmi úzce spolupra-
cuje. Na této katedře rovněž pracoval budoucí
první děkan Fakulty stavební prof. Ing. Jindřich
Cigánek, CSc. 

Prvním vedoucím katedry geotechniky a pod-
zemního stavitelství na nově založené Fakultě
stavební byl prof. Ing. Jiří Horký, CSc., od roku
2007 je vedoucí katedry doc. RNDr. Eva
Hrubešová, Ph.D. Na katedře působí v současné
době dva profesoři (prof. Aldorf, prof. Kaláb), 
5 docentů, 5 odborných asistentů, 6 interních
doktorandů a 20 doktorandů externích a 2 tech-
nicko-hospodářští pracovníci (obr. 1). 

V rámci pedagogické i vědecko-výzkumné práce katedra
úzce spolupracuje s Ústavem geoniky AV ČR v Ostravě i s dal-
šími tuzemskými i zahraničními vysokými školami, výzkum-
nými pracovišti a firmami.

2. VĚDECKO-VÝZKUMNÉ AKTIVITY KATEDRY 
GEOTECHNIKY A PODZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

Vědecko-výzkumná činnost katedry je především orientová-
na do následujících odborných oblastí:

• výzkum vlastností a chování horninových materiálů; 
• pokrokové metody zakládání staveb, progresivní základové

konstrukce, interakce základové konstrukce s podložím;
• nové technologie a materiály pro výstavbu geotechnic-

kých a podzemních děl;
• návrhy, výpočty a posuzování geotechnických konstrukcí

a ostění podzemních děl;
• matematické modelování geotechnických procesů a kon-

strukcí včetně stochastického modelování;
• modelování hydrogeologických procesů a procesů spoje-

ných se šířením tepla v horninovém prostředí;
• geotechnický monitoring včetně měření přirozené, tech-

nické a důlně indukované seismicity;
• energetická geotechnika (geotechnické aspekty spojené se

získáváním geotermální energie, energetické geotechnic-
ké konstrukce, zásobníky energetických produktů, …);

• environmentální geotechnika (posuzování stability svaho-
vých těles, sanace svahů, protipovodňové hráze, šíření
kontaminantů, …).

V období od roku 2010 se pracovníci a doktorandi katedry
podíleli a podílejí na řešení následujících výzkumných, vzdě-
lávacích a rozvojových projektů:

• GA103/09/1438 Výzkum přetvárných a pevnostních
vlastností ostění ze stříkaného betonu vyztužených tuhými
ocelovými prvky; 

• GA 105/09/0089 Prognóza časoprostorových změn stabi-
lity důlních prostor technické kulturní památky Důl
Jeroným v Čisté; 

After the origination of the Faculty of Civil Engineering at the
VŠB – Technical University of Ostrava in 1997, the Department was
transferred from the Faculty of Mining and Geology a part of which
it had been until that time, to the newly established Faculty of Civil
Engineering and now it bears the name of the Department of
Geotechnics and Underground Engineering. 

Many important professionals acted at the head of the predecessor
of the current department at the Faculty of Mining and Geology
(Prof. Kittrich, Prof. Novotný, Prof. Moučka, Prof. Šiška) and mem-
bers of the Department held important positions in the school and
faculty management. 

A long time employee of the department and former head and gua-
rantor of the field of study is the renowned expert in the field of
underground engineering, Prof. Ing. Josef A|ldorf, DrSc., who wor-
ked in leading positions at the university and faculty levels and, in
the position of an emeritus professor, currently very closely collabo-
rates with the Department and the geotechnical practice.
Prof. Ing. Jindřich Cikánek, CSc., the future first dean of the Faculty
of Civil Engineering, also worked at this Department. 

The first head of the Department of Geotechnics and Underground
Structures at the newly founded Faculty of Civil Engineering was
Prof. Ing. Jiří Horký, CSc.; since 2007, the department has been hea-
ded by assistant professor RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. There are
currently two professors employed at the department (Prof. Aldorf,
Prof. Kaláb), 5 assistant professors, 6 internal doctoral students and
20 external doctoral students and 2 technical-economic workers
(see Fig. 1). 

In the framework of educational and scientific-research activities,
the Department closely collaborates with the Institute of Geonics AS
CR, v.v.i. in Ostrava and other domestic and foreign universities and
foreign schools, research workplaces and firms. 

2. SCIENTIFIC-RESEARCH ACTIVITIES OF DEPARTMENT 
OF GEOTECHNICS AND UNDERGROUND STRUCTURES 

The scientific-research activities of the Department are oriented,
first of all, into the following professional fields:

• research into properties and behaviour of ground materials; 

Obr. 1 Pracovníci a doktorandi katedry geotechniky a podzemního stavitelství Fakulty stavební
VŠB-TU Ostrava (2016)
Fig. 1 Employees and doctoral students of the Department of Geotechnics and Underground
Structures of the Faculty of Civil Engineering of the VŠB-TU Ostrava (2016)
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• GA103/09/2007 Vliv technické a přírodní seismicity na
statickou spolehlivost a životnost staveb; 

• TA01020932 Využití tepelné energie zemské kůry pro zři-
zování obnovitelných zdrojů energie včetně ověření mož-
nosti akumulace tepla;

• Tvorba a internacionalizace špičkových vědeckých týmů
a zvyšování jejich excelence na Fakultě stavební VŠB-
TUO. Operační program MŠMT: OP Vzdělávání pro kon-
kurenceschopnost (OP VK), oblast podpory 2.3 Lidské
zdroje ve výzkumu a vývoji; 

• CZ.1.07/2.4.00/31.0012 OKTAEDR - partnerství a sítě sta  -
vebnictví. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost; 

• CZ.1.07/2.2.00/28.0009 Inovace studijního oboru Geo -
technika (OP vzdělávání pro konkurenceschopnost); 

• GA 16-08937S Stav napětí a deformace vláknobetono-
vých kompozitů v interakci se zemním prostředím; 

• TE01020168 Centrum pro udržitelnou dopravní infrast-
rukturu (CESTI);

• projekt smluvního výzkumu financovaný Státním ústavem
pro jadernou bezpečnost – Vývoj hlubinného úložiště; 

• NPU MŠMT, Institut čistých technologií těžby a užití
nerostných surovin; 

• Norway grants NF-CZ08-OV-1-008-01-2014: Project on
CO2 storage in the Czech Republic;

• projekt COST TU 1206 Sub-Urban – A European network
to improve understanding and use of the ground beneath
our cities;

• projekt v rámci výzvy Call of the research programme of
the Research Fund for Coal and Steel – 2016: METHANE
RECOVERY AND HARNESSING FOR ENERGY AND
CHEMICAL USES AT COAL MINE SITES. 

Katedra každoročně pořádá ve spolupráci s firmou Minova
Bohemia odborný dvoudenní mezinárodní seminář Zpev -
ňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních
konstrukcí (v letošním roce se konal již 22. ročník). Dále
katedra spolupracuje společně s Českou asociací geofyziků
na pořádání každoroční odborné mezinárodní konference
OVA – Nové poznatky a měření v inženýrské geologii, geofy-
zice a geotechnice (v loňském roce se konal 24. ročník).
Každé dva roky je pak katedra společně s firmou ORGWARE
spolupořadatelem mezinárodní konference Geotechnika ve
Vysokých Tatrách. 

Členové katedry pravidelně publikují na tuzemských
i zahraničních konferencích a v odborných časopisech a jsou
aktivní v přípravných a vědeckých výborech dalších tradič-
ních konferencí jako je Zakládání staveb Brno, Podzemní
stavby Praha, Inženýrská geologie, Science in Technology,
Exploration and Mining SGEM (Bulharsko) a dalších odbor-
ných tuzemských i zahraničních konferencí.

Pracovníci katedry jsou rovněž aktivní v rámci různých
profesních a odborných organizací – České tunelářské asoci-
ace ITA-AITES, České geotechnické společnosti ČGTS,
České společnosti pro bezvýkopové technologie, Mezi ná -
rodní společnosti pro mechaniku zemin a geotechnické inže-
nýrství ISSMGE, Mezinárodní společnosti pro mechaniku
hornin ISRM, České asociace geofyziků, České asociace
inženýrských geologů, České asociace hydrogeologů, Me -
zinárodní asociace hydrogeologů, Mezinárodní asociace důl-
ních vod. 

Katedra spolupracuje s význačnými zahraničními vysoký-
mi školami a výzkumnými institucemi v oblasti pedagogické,
v oblasti řešení i přípravy vědecko-výzkumných projektů
a v oblasti expertní činnosti. Spolupracuje s řadou škol

• advanced methods of foundation of structures, progressive foun-
dation structures, interaction between foundation structures and
sub-grade;

• new technologies and materials for the construction of geotech-
nical and underground workings;

• design, calculation and assessment of geotechnical structures
and linings of underground structures;

• mathematical modelling of geotechnical processes and structu-
res, including stochastic modelling;

• modelling of hydrogeological processes and processes associa-
ted with heat propagation through ground environment;

• geotechnical monitoring, including measurements of natural
seismism, technical seismism and seismism induced by mining;

• energy geotechnics (geotechnical aspects associated with obtai-
ning geophysical energy, energy-related geotechnical structures,
storage facilities for energy products, ...);

• environmental geotechnics (assessing stability of slope bodies,
rehabilitation of slopes, flood prevention dams, spreading of
contaminants, ...).

During the period from 2010, employees and doctoral students of
the Department participated and still participate in solving the follo-
wing research, educational and development projects:

• GA103/09/1438 Research into deformational and strength-rela-
ted properties of linings from sprayed concrete reinforced with
rigid steel elements; 

• GA 105/09/0089 Prognosis of time-space changes in stability of
mine spaces of the technical cultural monument, the Jeroným
Mine in Čistá; 

• GA103/09/2007 Influence of technical and natural seismism on
structural reliability and longevity of structures; 

• TA01020932 The use of thermal energy of earth’s crust for
establishing renewable energy sources, including the verificati-
on of the possibility of accumulation of heat;

• creation and internationalisation of top scientific teams and inc-
reasing their excellence at the Faculty of Civil Engineering of
the VŠB-TUO. Operational programme MŠMT: OP Education
for Competitiveness (OP VK), the area of support 2.3 Human
resources in science and development; 

• CZ.1.07/2.4.00/31.0012 OKTAEDR - partnership and networks
in construction industry. OP Education for Competitiveness; 

• CZ.1.07/2.2.00/28.0009 Innovation of the Geotechnics field of
study (OP Education for Competitiveness); 

• GA 16-08937S State of stress and strain of fibre reinforced com-
posites in interaction with ground environment; 

• TE01020168 Centre for sustainable transport infrastructure
(CESTI);

• the project of contractual research funded by the State Institute
for Nuclear Safety – Development of a deep repository; 

• NPU MŠMT, Institute of Clean Technologies for Mining and
Utilization of Raw Materials; 

• Norway grants NF-CZ08-OV-1-008-01-2014: Project on CO2
storage in the Czech Republic;

• project COST TU 1206 Sub-Urban – A European network to
improve understanding and use of the ground beneath our
cities;

• project within the framework of the appeal Call of the research
programme of the Research Fund for Coal and Steel – 2016:
METHANE RECOVERY AND HARNESSING FOR ENER-
GY AND CHEMICAL USES AT COAL MINE SITES. 

Every year the Department in collaboration with Minova Bohemia
limited liability company organises a professional 2-day internatio-
nal seminar on Reinforcing, sealing and anchoring of ground massif
and structures (this year it was already 22nd annual event). In additi-
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a institucí v Polsku, ve Slovenské republice, Portugalsku,
Španělsku, Vietnamu, Číně, Rumunsku, Taiwanu, SRN a Ra -
kousku. 

Nedílnou součástí odborné činnosti katedry je rovněž spolu-
práce s geotechnickými firmami i firmami s obecnějším sta-
vebním zaměřením. Pracovníci katedry se rovněž podílejí 
na zpracovávání posudků v rámci Znaleckého ústavu FAST
VŠB-TUO.

3.  ILUSTRACE HLAVNÍCH AKTIVIT A VÝSLEDKŮ 
VYBRANÝCH PROJEKTŮ ŘEŠENÝCH KATEDROU

Katedra se dlouhodobě zabývá problematikou tunelových
staveb v rámci různých výzkumných projektů i v rámci spolu-
práce s praxí. V této souvislosti lze například zmínit návrh
a posuzování tunelového ostění, geotechnický monitoring a in -
verzní analýzu spojenou s realizací tunelů, analýzu vlivu tep-
lotních změn na statickou činnost a životnost tunelových ostě-
ní, analýzu variant členění čelby při ražbách tunelů velkých
průřezů, stanovení minimálních podpůrných tlaků na čelbu
tunelu při ražbě, posuzování seismických účinků od prací na
čelbě tunelu na konstrukci primárního ostění apod. 

V posledním období se katedra zapojila v této oblasti do
řešení výzkumných úkolů Centra pro udržitelnou dopravní
infrastrukturu CESTI. 

V tomto příspěvku jsou dále stručně specifikovány vybrané
výzkumné projekty katedry a jejich výsledky, detailněji se
vybranými výsledky výzkumných aktivit katedry geotechniky
a podzemního stavitelství Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava
zabývají dva následující příspěvky tohoto čísla časopisu. 
Výzkumný projekt CESTI (Centrum pro udržitelnou
dopravní infrastrukturu)

Tento výzkumný projekt je zaměřen na technické inovace,
hledání a zavádění nových řešení a realizačních metod pro
současný a budoucí rozvoj a výstavbu dopravní infrastruktury.
V rámci pracovního balíčku WP4: Tunely – pokročilé techno-
logie a efektivní technická řešení se katedra zabývá:

•  primárním ocelobetonovým ostěním;
•  dvouplášťovou konstrukcí tunelového ostění, součinností

primárního ocelobetonového ostění s trvalým a definitiv-
ním železobetonovým ostěním;

•  dynamickými účinky od projíždějících dopravních pro-
středků a jejich dopady na konstrukci tunelového ostění
(monitoring a modelová analýza);

•  ochranou tunelových ostění před účinky podzemních vod,
hydroizolací konstrukčních a technologických spár;

•  katedra v rámci tohoto projektu rovněž spolupracuje na
přípravě TP pro minimalizaci rizik při výstavbě tunelů.

Vývoj hlubinného úložiště

Výzkum katedry je v tomto projektu směrován do následují-
cích oblastí:

•  analýza dostupných vstupních dat a stanovení požadavků
na kvalitu vstupních dat pro matematické modely s ohle-
dem na zdroj a způsob jejich pořízení;

•  vzájemné porovnání zvažovaných úložných konceptů
z hlediska šíření kontaminantů a tepla;

•  model napěťo-deformačního a stabilitního chování pláno-
vaného úložiště, resp. jeho dílčích podzemních částí (včet-
ně metodiky pro stanovení rozsahu indukovaných zón
v okolí podzemních děl);

•  doporučení pro technologii realizace podzemních objektů; 
•  doporučení pro geotechnický monitoring hlubinného úlo-

žiště.

on, the Department collaborates jointly with the Czech Association
of Geophysicists on organising the annual professional international
conference OVA – New knowledge and measurements in seismology,
engineering geology, geophysics and geotechnics (the 24th annual
event was held last year).Together with the company of ORGWARE,
the Department is a co-organiser of the international conference
Geotechnics in the High Tatras. 

Members of the Department regularly publish at domestic and
foreign conferences and in technical journals and are active in stee-
ring and scientific committees of other traditional conferences, such
as the conferences Foundations Brno, Underground Construction
Prague, Engineering Geology, Science in Technology, Exploration
and Mining SGEM (Bulgaria) and other domestic and foreign tech-
nical conferences. 

Employees of the Department are in addition active within the fra-
mework of various professional and technical organisations – the
ITA-AITES Czech Tunnelling Association, the Czech Geotechnical
Society of the Czech Geotechnical Society, the Czech Society for
Trenchless Technology, the International Society for Soil Mechanics
and Geotechnical Engineering (the ISSMGE), the International soci-
ety for rock mechanics (the ISRM), the Czech Association of
Geophysicists, the Czech association of Engineering Geologists, the
Czech Association of hydrogeologists, the International Association
of Hydrogeologists and the International Mine Water Association. 

The Department collaborates with prominent foreign universities
and research institutions in the field of teaching, in the field of sol-
ving and preparation of scientific-research projects in the area of
expert activities. It collaborates with numerous schools and instituti-
ons in Poland, the Slovak Republic, Portugal, Spain, Vietnam,
China, Romania, Taiwan, Germany and Austria. 

The collaboration with geotechnical firms and firms with more
general construction directions is also an inseparable part of the pro-
fessional activities of the Department. Employees of the Department
also participate in processing opinions within the framework of the
Expert Institute of the FAST VŠB-TUO. 

3.  ILLUSTRATION OF MAIN ACTIVITIES AND RESULTS OF
SELECTED PROJECTS SOLVED BY THE DEPARTMENT 

The Department deals in the long-term with problems of tunnel
construction within the framework of various research projects, even
within the framework of the collaboration with practice. In this con-
text, it is possible to mention, for example, the design and assessment
of the tunnel lining using geotechnical monitoring and the inverse
analysis associated with the realisation of tunnels, the analysis of the
influence of thermal changes on the static function and longevity of
tunnel linings, the analysis of variants of excavation sequences
during the excavation of large cross-section tunnels, the determinati-
on of minimum support pressures on the tunnel excavation face
during the tunnel excavation, assessing the seismic effects induced
by operations at the tunnel excavation face on the primary lining
structure, etc. 

In the last period, the Department engaged itself in this field into
solving research tasks of the Centre for sustainable transport infrast-
ructure, the CESTI. 

This paper further contains a brief specification of selected signi-
ficant projects of the Department and its results. The two following
papers which are published in this journal issue deal in more detail
with selected results of research activities of the Department of
Geotechnics and Underground Structures of the Faculty of Civil
Engineering of the VŠB-TU Ostrava. 
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Research project CESTI
(The Centre for
Sustainable Transport
Infrastructure) 

This research project is
focused on technical inno-
vation, seeking and intro-
ducing new solutions and
realisation methods for
the current and future de -
velopment and constructi-
on of transport infrastruc-
ture, the development and
realisation of the transport
infrastructure. Within the
framework of the WP4
package: Tunnels – ad van-
ced technologies and ef -
fec tive technical solutions,

the Department deals with the following problems: 
•  primary steel reinforced concrete lining;
•  double-shell structure of a tunnel lining, the interaction between

the primary steel reinforced concrete lining and the permanent
and definitive reinforced concrete final lining;

•  dynamic effects of passing means of transport and their
impacts on the tunnel lining structure (monitoring and mo -
del analysis);

•  protection of tunnel linings against effects of groundwater;
waterproofing of structural and construction joints;

•  the Department even collaborates within the framework of this
project on the preparation of technical specifications for the
minimisation of risks during tunnel construction.

Development of a deep repository 

At this project, the research carried out by the Department is direc-
ted into the following areas:

Obr. 2 Rozsahy zón indukovaných ražbou díla stanovených na základě Diederichsova koncepčního modelu a softwaru Phase pro ukládací chodbu referenční-
ho úložiště 
Fig. 2 The extent of zones induced by the underground excavation based on the Diederichs’ conceptual model and the Phase software for the disposal gallery
of the reference repository

Obr. 3 Výsledky 3D numerického modelu pro vyhodnocení koncentrací napětí v místě křížení páteřní chodby a ukládací
komory a v místě změny profilu ukládací komory referenčního úložiště
Fig. 3 Results of the 3D numerical model for assessing stress concentrations in the location of the intersection of the arte-
rial gallery with the disposal chamber and in the location of the change in the cross-section of the disposal chamber of the
reference repository 
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Na obr. 2 je ilustrace výsledků stanovení rozsahu vysoce
porušené zóny (HDZ), vnitřní porušené zóny (EDZi) a vnější
porušené zóny (EDZo) na základě Diederichsova koncepčního
modelu a numerického FEM modelu (software PHASE vyví-
jený kanadskou firmou ROCSCIENCE) pro stanovení odpoví-
dajících indukovaných zón v okolí podzemních děl v pevných
horninách, které mohou podstatnou měrou ovlivňovat změnu
propustnosti v okolí díla.

Na obr. 3 jsou prezentovány výsledky prostorového modelu
pro vyhodnocení interakce podzemních děl hlubinného úlo-
žiště.
Analýza příčin havárie tunelu Jablunkov

Katedra se podílela v rámci své vědecko-výzkumné činnosti
a v rámci spolupráce s praxí pod vedením prof. Aldorfa na
analýze příčin havárie tunelu Jablunkov, ke které došlo v listo-
padu 2009. Havárie byla spojena s rekonstrukcí stávajícího
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jednokolejného tunelu na nový dvoukolejný tunel, umožňující
průjezdovou rychlost vlaku až 160 km/h. 

Součástí realizované analýzy byla rovněž numerická simula-
ce (obr. 4), která zohledňovala, mimo jiné, vliv nadprůměr-
ných dešťových srážek v období před samotným kolapsem
a výraznou degradaci pevnostních a přetvárných vlastností
horninového prostředí v okolí tunelu. 
Výzkum interakce základové konstrukce s podložím

Výzkum je realizován společně s katedrou konstrukcí na
zkušebním standu umístěném na pozemku univerzity (obr. 5). 

Plošná deska o plošných rozměrech 2x2 m (dimenze omeze-
na velikostí zkušebního standu) různé tloušťky z variantního
materiálu (prostý beton, vláknobeton, vyztužený beton) je kro-
kově namáhána centrickým zatížením. V průběhu zatížení jsou
monitorovány vertikální posuny na povrchu desky, napětí
v desce, v základové spáře i v určitých hloubkových úrovních
v zeminovém prostředí pod deskou. K monitoringu jsou vy -
užívány tenzometry, ploché tlakové buňky GEOKON, optická
vlákna, hydrostatická nivelace.

V rámci řešení projektu je prováděno rovněž numerické
modelování s využitím softwaru MIDAS GTS, numerický
model je kalibrován na základě výsledků experimentálních
měření.

• the analysis of available input data and the determination of
requirements for quality of input data for mathematical models
with respect to the data source and method of its acquisi tion; 

•  mutual comparison of repository concepts from the aspect of
spreading of contaminants and heat; 

•  the model of the stress-strain and stability behaviour of the plan-
ned repository or its partial underground components (including
the methodology for the determination of the extent of induced
zones in the surroundings of the underground structures); 

•  recommendations for the technology of the realisation of
underground structures; 

•  recommendations for the geotechnical monitoring of a deep
repository.

Fig. 2 presents the illustration of results of the determination of
the extent of a highly disturbed zone (HDZ) and an inner distur-
bed zone (EDZi) and an outer disturbed zone (EDZo) on the basis
of a Diederichs conceptual model and a numerical FEM model 
(PHASE software developed by the Canadian firm of ROCSCI-
ENCE) for the determination of induced zones in the neighbour-
hood of underground structures in hard rock, which can signifi-
cantly influence a change in the permeability in the neighbourho-
od of the structure. 

Fig. 3 presents results of a spatial model for assessing the inter-
action among underground structures.
Analysis of the causes of the Jablunkov tunnel collapse 

The Department participated within the framework of its scienti-
fic-research activities and within the framework of the collaborati-
on with practice, under the leadership of Professor Aldorf, in the
analysis of the causes of the collapse of the Jablunkov tunnel, which
happened in November 2009. The collapse was associated with the
reconstruction of the existing single-track tunnel into a new double-
track tunnel allowing the train passage velocity of up to 160km/h. 

A numerical simulation (see Fig. 4) was also part of the com-
pleted analysis. Among other influences it took into account the
influence of higher-than-average rainfall during the period before
the collapse and the considerable degradation of stress-related and
deformational properties of the ground environment in the tunnel
surroundings. 
Research into the interaction between 
a foundation structure and bedrock 

The research is carried out jointly with the Department of
Structures on a testing stand located on a plot of land owned by
the university (see Fig. 5). 

Planar plates with the dimensions of 2x2m (dimensions limited
by the size of the testing stand) and various thicknesses, made of
variant materials (unreinforced concrete, fibre reinforced concre-
te, reinforced concrete) are stepwise stressed by eccentric loads.
Vertical displacements on the plate surface, stresses in the plate, in
the foundation base and at particular levels of depth in the soil
environment under the plate are monitored during the course of
the process of exerting the loads. The monitoring is carried out
using strain gauges, GEOKON flat pressure cells, optical fibres
and hydrostatic levelling. 

Numerical modelling using MIDAS GTS software is also carri-
ed out within the framework of the solution to the project. The
numerical model is calibrated on the basis of results of experi-
mental measurements.

4.  TEACHING ACTIVITIES OF THE DEPARTMENT OF 
GEOTECHNICS AND UNDERGROUND STRUCTURES 

The professional teaching activity of the predecessor of the cur-
rent department was oriented from its origination in 1955 mainly

Obr. 4 Výsledek numerické simulace provedené v rámci analýzy příčin havá-
rie tunelu Jablunkov
Fig. 4 Result of the numerical simulation carried out within the framework
of the analysis of the causes of the Jablunkov tunnel collapse 

Obr. 5 Ukázka instrumentace při experimentálním měření interakce základové
konstrukce s podložím 
Fig. 5 Demonstration of the instrumentation used for the experimental measu-
rement of the interaction between the foundation structure and the sub-base
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Studijní plány bakalářského oboru Geotechnika

1. semestr 2. semestr

Technická informatika Systémy podpory projektování

Bezpečnost práce ve stavebnictví Stavební právo

Stavební hmoty I Stavební hmoty II

Dějiny stavitelství a architektury Vliv staveb na životní prostředí

Základy stavebního inženýrství Stavební statika

Matematika I Prostředí staveb

Deskriptivní geometrie Matematika II

Cizí jazyk, tělesná výchova Cizí jazyk a tělesná výchova

Tvorba technické dokumentace

Team Building

3. semestr 4. semestr

Geologie Zatížení stavebních konstrukcí

Pozemní stavitelství I Mechanika hornin a zemin

Pružnost a plasticita Pozemní stavitelství II

Soft Skills I Statika stavebních konstrukcí I

Matematika III Geodézie ve stavebním inženýrství

Fyzika Stavebně fyzikální měření

Cizí jazyk, tělesná výchova Chemie

Základy tržní ekonomiky, 

Soft Skills II

5. semestr 6. semestr

Počítačová podpora v projektování Betonové a zděné konstrukce

Prvky betonových konstrukcí Prvky ocelových a dřevěných 

Zakládání staveb konstrukcí

Trhací práce a rozpojování hornin Úprava vlastností hornin a zemin

Inženýrská geologie a hydrogeologie Oborová exkurze

Statika stavebních konstrukcí II Ražení a vyztužování 

Důlní měřičství podzemních a hornických děl

Dopravní stavby

Počítačová podpora statických výpočtů

Základy strojírenství a stavební stroje

Geomechanika

7. semestr 8. semestr

Ocelové a dřevěné konstrukce Stavební ekonomika a management

Podzemní stavitelství Geotechnický monitoring

Zakládání ve složitých podmínkách Geotechnická laboratoř

Projekt I Geoinformační technologie

Geotechnické stavby Bakalářská práce

Počítačová podpora navrhování 

geotechnických konstrukcí

Hloubení jam a šibíků

Základy větrání a bezpečnost 

podzemních děl

Studijní plány navazujícího třísemestrálního magisterského studia v oboru Geotechnika 

1. semestr 2. semestr

Mechanika podzemních konstrukcí Betonové konstrukce

Technické odstřely a jejich účinky Kovové a dřevěné konstrukce

Modelování v geotechnice Environmentální geotechnika

Hloubení jam a nekonvenční Podzemní stavitelství

metody výstavby podzemních děl Statika a dynamika geotechnických

Geohydrodynamika staveb

Větrání a bezpečnost Průzkumné metody v geotechnice

v podzemním stavitelství Numerické metody

Study plans of the Geotechnics bachelor’s field of study 

1st semester 2nd semester

Computer Engineering Systems of CAD 

Occupational safety in the Civil Engineering Code

construction industry Building materials II

Building materials I The influence of building on the

History of Civil Engineering environment

and Architecture Building Statics

An introduction to Civil Engineering Building environment

Mathematics I Mathematics II

Descriptive Geometry Foreign language

Foreign language, Physical Education Physical Education

Creation of technical documentation 

Team Building

3rd semester 4th semester

Geology Actions on building structures

Building Constructions I Soil and Rock mechanics

Elasticity and Plasticity Building Constructions II

Soft Skills I Statics of Building Structures I

Mathematics III Geodesy in structural Engineering 

Physics Physics for Civil Engineering Laboratory 

Foreign language, Physical Education Chemistry 

Principles of Market Economy, Soft Skills II

5th semester 6th semester

CAD (Computer-aided Design) Concrete and Masonry Structures

as Support in Designing Elements of Steel and Timber Structures

Concrete Structures Elements Rock and Soil Improvement 

Foundation engineering Specialist Excursion

Blasting and Disintegration of Rock Excavation and Supporting of 

Engineering Geology and Hydrogeology Underground and Mining Constructions

Statics of Building Structures II Mine Surveying

Traffic Structures Computer Aided Structural Analysis

Basics of Mechanical Engineering

and Building Machines

Geomechanics

7th semester 8th semester

Steel and Timber Structures Construction Economics and 

Underground Engineering Management

Geotechnical Monitoring Foundation Engineering in Difficult 

Geotechnical Laboratory Conditions

Project I Geoinformation technologies

Geotechnical Construction Bachelor’s Thesis 

Computer aided design of 

geotechnical structures 

Shaft sinking 

Principles of ventilation and underground work safety 

Study plans follow-up three-semester master’s study in the field of
Geotechnics 

1st semester 2nd semester

Mechanics of Underground Structures Concrete Structures

Blasting Works and their Impacts Steel and Timber Structures

Modelling in Geotechnics Environmental Geotechnics

Sinking and Unconventional Methods Underground Engineering

of the Excavation of Underground Statics and Dynamics of Geotechnical

Construction Constructions

Geohydrodynamics Investigation Methods in 

Ventilation and Safety of Underground Geotechnical Engineering

Works

4.  PEDAGOGICKÁ ČINNOST KATEDRY GEOTECHNIKY
A PODZEMNÍHO STAVITELSTVÍ 
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Odborná pedagogická činnost předchůdkyně současné
katedry byla od počátku svého vzniku v roce 1955 orientová-
na hlavně do oblasti výstavby dolů, zejména hlubinných, což
souviselo především s rozsáhlou investiční činností v rudném
i uhelném hornictví. Disciplíny, jež byly katedrou odborně
i pedagogicky pěstovány, se soustředily na oblast trhacích
prací, ražení důlních děl, stavebních hmot, hloubení jam,
pozemní stavitelství, projektování báňských zařízení, výstav-
by dolů apod. Postupně v souvislosti s náznaky útlumu hor-
nictví a přípravou významných podzemních staveb (zejména
pražské metro od poloviny šedesátých let) začala výraznější
orientace práce katedry do oblasti geotechniky a podzemního
stavitelství. K velmi výrazné změně pak došlo po roce 1989,
kdy prudký útlum hornictví snahu po stavební orientaci oboru
ještě posílil. Samostatný studijní obor Geotechnika, garanto-
vaný katedrou geotechniky a podzemního stavitelství, je na
Fakultě stavební součástí studijního programu Stavební inže-
nýrství a je akreditován v bakalářské, magisterské i doktorské
formě studia. 

Studenti mají v průběhu studia k dispozici specializované
laboratoře – laboratoř mechaniky zemin, laboratoř geotechnic-
kého a seismického monitoringu a počítačovou učebnu se spe-
cializovanými geotechnickými softwary a softwary pro mode-
lování hydrogeologických procesů a procesů šíření tepla hor-
ninovým prostředím (PLAXIS, MIDAS GTS NX, GEO5,
UDEC, PFC, FEFLOW, GMS, WMS, AquiferTest).

Bakalářské studium je čtyřleté, zahrnuje dva společné roky
identické pro všechny studenty programu Stavební inženýr-
ství, po druhém ročníku se studenti profilují do jednotlivých
oborů. Cílem je vychovat „profesního bakaláře“ s možností
jeho širokého uplatnění v praxi na nižších technických funk-
cích. 

Absolvent magisterského studia má možnost dále prohlubo-
vat své znalosti v rámci 4letého doktorského studijního oboru
Geotechnika, kde si studenti sestavují svůj individuální studij-
ní plán podle zaměření své disertační práce.

Rozsah studia i obsah studijních plánů oboru Geotechnika
umožňuje absolventům, mimo jiné, získat střelmistrovské
oprávnění po absolvování deseti směn příslušné odbornosti
a absolvent oboru rovněž splňuje podle vyhlášky č. 298/2005
ČBÚ (vyhláška o požadavcích na odbornou kvalifikaci
a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti
prováděné hornickým způsobem a o změně některých práv-
ních předpisů) požadavky na vykonávání pozice báňského pro-
jektanta a technického dozoru pro vedení důlních a podzem-
ních děl.
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into the area of construction of mines, first of all deep mines,
which fact was associated mainly with extensive investment activi-
ties in the field of ore and coal mining. The disciplines which were
professionally pursued were focused on the field of rock blasting
operations, excavation for underground structures, building materi-
als, excavation of pits, underground structural engineering, desig-
ning of mine facilities, construction of mines etc. The more consi-
derable orientation of the department’s work into the fields of geo-
technics and underground structures commenced gradually, in the
context of the hints of the checks made on mining and the prepara-
tion of significant underground construction projects (first of all the
Prague metro from the middle of the 1960s). A very important chan-
ge took place after 1989, when the checks made rapidly on the
mining industry further strengthened the effort focused on the civil
engineering orientation of the industry. Geotechnics as an indepen-
dent field of study guaranteed by the Department of Geotechnics
and Underground Structures is part of the Civil Engineering study
programme at the Faculty of Civil Engineering and is accredited in
the bachelor’s, master’s and doctoral forms of study. 

During the course of their studies, the students have at their dis-
posal specialised laboratories (the soil mechanics laboratory, the
geotechnical and seismic monitoring laboratory) and an IT classro-
om with specialised geotechnical software packages and software
packages for modelling hydrogeological processes and processes of
heat propagation through ground environment (PLAXIS, MIDAS
GTS NX, GEO5, UDEC, PFC, FEFLOW, GMS, WMS,
AquiferTest).

The bachelor’s study takes four years. It comprises two com-
mon years identical for all students of the Civil Engineering pro-
gramme; after the second year, the students profile themselves
into individual fields of study. The objective is to educate a “pro-
fessional bachelor” with the possibility of wider use in practice in
lower technical positions. 

Master’s study graduates have the opportunity to further deepen
their knowledge within the framework of a 4-year Geotechnics
doctoral field of study, where students develop their individual
plans following the focuses of their doctoral theses. 

The scope of study and contents of the study plans in the
Geotechnika field of study allows the graduates, among other
options, to obtain a shotfirer licence after attending 10 shifts in the
particular subject. A graduate from this field of study in addition
meets requirements for the position of a mine designer and tech-
nical supervisor for managing mine and underground construction
works according to the Decree of the Czech Bureau of Mines No.
298/2005 Coll. (the Decree on the requirements for professional
qualification and professional eligibility for mining or activities
involving mining and amendment of certain legal regulations).
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3. semestr

Zkušebnictví a řízení jakosti staveb

Diplomový projekt

Odborná praxe

Organizace a řízení staveb

Numerical Methods

3rd semester

Testing and Quality Control 

Diploma Project

Practice

Organisation and Management of Construction 




