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POPIS LOKALITY

Důlní komplex Richard leží v severozápadní části katastrál-
ního území města Litoměřic (obr. 1). Pod vrchem kopce
Bídnice se zde nachází rozsáhlý systém důlních chodeb vznik-
lý těžbou vápence pro potřeby stavebnictví. V jeho střední
části pojmenované za 2. světové války jako „Richard II“ je
v současnosti provozováno úložiště nízkoaktivních radioaktiv-
ních odpadů (dále již jen úložiště RAO). Těžbou vápence zde
vznikla postupně od poloviny 19. století rozsáhlá síť chodeb
a komor dosahující svou délkou několika desítek km a plochu
několika ha. Většina těchto prostor je stále v současnosti pří-
stupná a kromě již zmíněného úložiště RAO nevyužívaná.

Ukládají se zde tzv. institucionální odpady, které vznikají ve
zdravotnictví, průmyslu, zemědělství či výzkumu. Uložením
se rozumí jejich trvalá izolace od životního prostředí bez
úmyslu odpad znovu vyjmout. Nejedná se v žádném případě
o vyhořelé palivo z jaderných elektráren. Odpad je uložen do
100litrového nerezového sudu, ten do 200litrového sudu.
Meziprostor je vyplněn betonem a poté je sud uzavřen víkem
a opatřen speciálním nátěrem a označen. Takto upravený sud
je nazýván obalovým souborem (dále již jen OS). 

HISTORIE DOBÝVÁNÍ

První zmínka o těžbě vápence v Litoměřicích je již ze šedesá-
tých let 19. století. Větším producentem cementu a vápna 
v 19. století byly totiž severní Čechy, než dnes daleko známější
barrandienská oblast. Jen v okolí Teplic pracovalo v té době 
20 vápenek. Křídové jílové vápence s obsahem 65–90 % CaCO3
se zde těžily podzemním způsobem na několika místech.
Největším „gigantem“ podzemní těžby však byl důl pod vrchem
Bídnice. Ložisko Litoměřice je tvořeno polohou jílovitého
vápence obsahujícího 70–85 % CaCO3, které je cca 3 km dlou-
hé a cca 1,5 km široké. Těžená poloha jílovitého vápence je sub-
horizontálně uložená a 3–5 m mocná. Nadloží této vápencové
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ABSTRAKT
Příspěvek popisuje problematiku projektových a průzkumných prací v prostředí starých důlních děl, neboli „stařin“, s cílem adap-

tovat důlní prostory pro následné využití. Adaptací starých důlních děl dojde v tomto případě k rozšíření ukládací kapacity součas-
ného úložiště nízkoaktivních radioaktivních odpadů „ÚRAO Richard“ nad městem Litoměřice. Staré důlní prostory určené pro
následné využití prošly za posledních bezmála 100 let zajímavým historickým vývojem, který bylo nutné zmapovat a zohlednit při
projektových pracích. Návrh zajištění a úprava podzemí zohledňuje historické, geologické, geotechnické, statické a technologické
aspekty jako podklad pro moderní postupy dnešního podzemního stavitelství. 

ABSTRACT

The paper describes the problems of design and exploratory work in the environment of old mine workings, or “abandoned wor-
kings”, with the aim of adapting mine spaces for subsequent use. In this particular case, by adapting old mine workings; the storage
capacity of the existing “ÚRAO Richard” repository of low-level radioactive waste above the town of Litoměřice will be expanded.
The old mine spaces intended for subsequent use have undergone interesting historical development over the past nearly 100 years,
which required mapping and taking into consideration when designing. The design for securing and adapting the underground takes
into account the historical, geological, geotechnical, structural and technological aspects as a basis for modern procedures used by
the current underground construction industry. 

LOCALITY DESCRIPTION

Richard mining complex lies in the north-western part of the
cadastral district of Litoměřice (see Fig. 1). Under the surface
of Bídnice hill, there is an extensive system of galleries which
originated by the extraction of limestone for the needs of con-
struction industry. The repository of low-level radioactive
waste (hereinafter referred to as the RAW repository) is today
operated in its central part, which was named “Richard II”
during Second World War. As a result of the lime extraction, an
extensive network of galleries and chambers with the length
reaching several tens of kilometres and area of several hecta-
res has gradually originated here since the half of the 19th cen-
tury. The majority of those spaces are still currently accessible
and, with the exception of the above-mentioned RAW reposi-
tory, unused. 

The so-called institutional waste, produced in the field of
healthcare, industry, agriculture or research, is disposed here.
The disposal means permanent isolation from the environ-
ment, without intending to remove the waste again. In no case
is the spent fuel from nuclear power plants in question. The
waste is deposited in a 100 litre stainless steel barrel and this
barrel is placed into a 200 litre barrel. The intermediate space
is filled with concrete and, subsequently, the barrel is closed
with a lid, provided with special coating and marked. The bar-
rel treated in this way is called a waste package (hereinafter
referred to as WP). 

HISTORY OF MINING

The first mention of the extraction of limestone in
Litoměřice is dated as early as the 1860s. The reason is the fact
that Northern Bohemia was a larger producer of cement and
lime in the 19th century than the today much more popular
Barrandian area. Twenty lime kilns worked only in the 
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surroundings of the town of Teplice. Cretaceous clayey lime
with the content of 65–90% of CaCO3 was extracted in this
area by underground mining in several locations. The largest
“giant” of underground extraction was the mine under Bídnice
hill. The Litoměřice deposit is formed by a layer of clayey
limestone containing 70–85% of CaCO3, which is ca 3km long
and ca 1.5km wide. The layer of the clayey limestone being
extracted is bedded sub-horizontally and is 3–5m thick. The
overburden of this limestone layer is formed up to the surface
by generally monotone evolution grey marlstone. The underly-
ing bed is formed by Turonian marlstone, which is however
significantly more clayey and locally passes even to calcareous
mudstone. The limestone layer is formed by several layers of
massive limestone about one metre thick, which are separated
by thin layers of marlstone. 

The first mentions of mining under Bídnice hill appeared
about 1860. Today it is only possible to guess on how mining
proceeded in the beginning. Some information about the later
mining is contained in the book Lomy, lomařství I. (Hájek,
1925). Initially, limestone was extracted on the surface of
Bídnice hill using the open cast mining system. It was only
when the overburden reached significant height that miners
started to excavate limestone under overhangs supported by
protective pillars, and gradually excavate galleries and cham-
bers. It is assumed by analogy with other localities that limes-
tone was in the beginning broken out of the excavation face by
hand. This was the reason why a cut was carried out into the

polohy je až k povrchu tvořeno šedými slínovci v celkem mono-
tónním vývoji. Podloží je tvořeno rovněž turonskými slínovci,
které jsou však výrazně jílovitější a místy přecházejí až do váp-
nitých jílovců. Vápencová poloha je tvořena několika vrstvami
masivního vápence o přibližně metrové mocnosti oddělené
drobnými vrstvičkami slínovce. 

První zmínky o těžbě pod Bídnicí se objevují okolo roku
1860. Dnes se lze jen dohadovat, jak probíhala těžba v počát-
cích. Některé informace o pozdější těžbě se objevují v knize
Lomy, lomařství I. (Hájek, 1925). Prvotní těžba probíhala na
povrchu Bídnice povrchovým lomovým způsobem, teprve až
když skrývka dosáhla značné mocnosti, začalo se s hloubením
pod převisy podepřenými ochrannými pilíři a postupným raže-
ním chodeb a komor. Podle analogie s jinými lokalitami se
předpokládá, že byl vápenec zpočátku z čelby ručně vylamo-
ván. Pro tento účel byl do měkčích podložních jílovců a slí-
novců vytvořen zářez a do tohoto vybraného prostoru byl pod-
statně tvrdší vápenec sbíjen. Teprve v pozdějších dobách byly
jednotlivé desky vápence odspodu navrtávány a pomocí černé-
ho střelného prachu sestřelovány. Používaly se ruční pákové
vrtačky se šroubovou vrtnou tyčí zakončenou vrtákem zvaným
„rybina“. Vrtáno bylo do hloubky max. 1 m. Zpočátku byl
natěžený materiál vyvážen pomocí dřevěných ručních koleček,
později se v dole objevily stáje pro koně, kteří vyváželi naru-
baný materiál ke kruhovým pecím umístěným před dolem.

Pod Bídnicí se těžil vápenec hlubinným způsobem na třech
místech. Nejseverněji těžila vápenec malá firma „Kalkbruch
Lopata“. Střední část byla těžena firmou „Kalkbruch Josef

Obr. 1 Rozsah celého důlního systému v rámci širšího okolí (průmět na povrch) 1 – oblast, která je předmětem adaptace, 2 – část dolu Richard III., 3 – část dolu
Richard II. – současné úložiště RAO, 4 – část dolu Richard I.
Fig. 1 Extent of the entire mine system within the wider surroundings (projection to the surface) 1 – area subjected to adaptation; 2 – part of Richard III mine;
3 – part of Richard II mine – current RAW repository; 4 – part of Richard I mine

rozsah důlního systému Richard pod povrchem
extent of Richard mine system under surface 
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softer underlying mudstone and marlstone and the significant-
ly harder limestone was hewed down to the space of the cut. It
was only in later times that holes were drilled into individual
slabs from the bottom for blasting the slabs down using black
gunpowder. Hand drills and screw drill rods ending with bits
called “dovetail” were used. The drill holes were 1m deep as
the maximum. In the beginning, the excavated material was
hauled using wooden hand-held barrows. Stables for horses
moving the excavated material to circular furnaces located in
front of the mines appeared later inside the mines. 

Under Bídnice hill, limestone was extracted underground at
three locations. Small “Kalkbruch – Lopata” firm extracted
limestone at the northernmost location. The middle part was
mined by “Kalkbruch Josef Höring” firm. The southern mining
area, which was the largest one, belonged to “Leitmeritzer
Kalk und Ziegelwerke A. G.” firm, which had been extracting
limestone in this location for about 80 years, until 1943. The
breast-and-pillar method was applied. The galleries were 3–5m
wide and 2–3m high. The excavation safety system correspon-
ded to the small dimensions. The above-mentioned three
mining areas correspond to the later division of the constructi-
on of the underground factory into “Richard I, Richard II and
Richard III” mines. 

In the winter of 1943, after the declaration of total war, an
extensive search was organised in Germany and neighbouring
countries with the aim of finding locations suitable for develo-
ping underground factories. The limestone mines at Litoměřice
were found during that event. Mining activities were immedi-
ately terminated and, in the autumn of 1943, a huge construc-
tion project started under the code name “Richard” (this is just
the time during which the current name of the mine and its
parts originated). Even though other spaces in Czech lands
were being adapted for the underground production (cave spa-
ces in the Moravian Karst, Czech Karst etc.), none of them rea-
ched a fraction of the sizes of the “Richard” project. The
German activities can be in a nutshell characterised as adap-
ting and expanding the previously existing galleries, building
transport routes, laying utility networks and, on the surface,
developing an extensive transport and service infrastructure.
About 1200 civil employees, including the so-called totally
deployed persons, were put to work. In addition, several thou-
sands of prisoners (about 4000 a day) from the near concent-
ration camp existing in the town of Terezín (about 4km south-
east of the construction site) and prisoners from a smaller
Litoměřice concentration camp (a branch of the Flossenbürg
concentration camp) worked there. About 18,000 prisoners
assigned to build the factory passed through the Litoměřice
concentration camp. It is estimated that at least 4500 prisoners
had never seen the end of the war. 

PART RICHARD II – CURRENT RAW REPOSITORY 

The designation Richard II today belongs to the middle part
of the mining area, which was originally administered by
“Kalkbruch Josef Höring”. In 1943–1945, this part of the
underground was subjected to the same adaptation as parts
Richard I and Richard III. The intention was that the producti-
on of “Osram”, an electrotechnical branch of the Berlin-based
wire works, would start there under the cover firm name
Kalkspat. Due to the lack of material and work forces, the
completion deadline was permanently postponed. Never -
theless, “Osram” firm continued until the last moment to tran-
sport mechanical equipment to the site. Special attention was

Höring“. Jižní a zároveň nejrozsáhlejší oblast těžby patřila
akciové společnosti „Leitmeritzer Kalk und Ziegelwerke
A. G.“, která tu těžila vápenec asi po 80 let, až do roku 1943.
Těžba probíhala pilířovým způsobem v chodbách širokých 
3–5 m a vysokých 2–3 m, jejichž bezpečnostní zajištění odpo-
vídalo těmto malým rozměrům. Tyto tři oblasti těžby odpoví-
dají pozdějšímu rozdělení stavby podzemní továrny na
Richard I., Richard II. a Richard III. 

V zimě 1943 po vyhlášení totální války se uskutečnila v Ně -
mecku, ale i v okolních zemích, rozsáhlá pátrací akce s cílem
objevit vhodná místa pro budování podzemních továren. A tak
byly také objeveny vápencové doly u Litoměřic. Těžba byla
okamžitě zastavena a na podzim roku 1943 se rozjíždí obrovský
stavební projekt s krycím názvem „Richard“ (právě z této doby
pochází současné pojmenování dolu a jeho částí). Ačkoli se v té
době upravovaly pro podzemní výrobu i jiné prostory v českých
zemích (jeskynní prostory v Moravském krasu, Českém krasu
atd.), žádné nedosahovaly ani zlomkem takových rozměrů jako
projekt „Richard“. Německé působení lze v kostce charakteri-
zovat jako upravování a rozšiřování už dříve existujících cho-
deb, vybudování dopravních tras, položení inženýrských sítí
a na povrchu vybudování rozsáhlé dopravní a obslužné infra-
struktury. Do práce bylo nasazeno 1200 civilních zaměstnanců
včetně lidí tzv. totálně nasazených. Dále zde pracovalo několik
tisíc vězňů (asi 4000 denně), a to jak z blízkého koncentračního
tábora v Terezíně (asi 4 km jihovýchodně odtud), tak i vězňové
z menšího litoměřického koncentračního tábora, pobočky kon-
centračního tábora Flossenbürg. Kon cen tračním táborem
Litoměřice prošlo asi 18 000 vězňů určených na výstavbu továr-
ny. Je odhadováno, že nejméně 4500 vězňů se nikdy nedočkalo
konce války. 

ČÁST RICHARD II. – DNEŠNÍ ÚLOŽIŠTĚ RAO

Označení Richard II. dnes nese střední část dolového pole
těžená původně firmou „Kalkbruch Josef Höring“. Tato část
podzemí byla v letech 1943–1945 upravována stejně jako
části Richard I. a Richard III. Pod krycí firmou Kalkspat zde
měla být rozběhnuta výroba elektrotechnické pobočky berlín-
ské drátovny „Osram“. Pro nedostatek materiálu a pracovních
sil byl termín dokončení neustále oddalován. Firma „Osram“
nicméně do poslední chvíle pokračovala s dovozem strojního
zařízení. Zvláštní pozornost byla věnována úpravě budoucích
hal v podzemí. Některé haly měly být obloženy impregnova-
ným dřevem a také vrstva betonu na podlahách měla být
pokryta dalšími ochrannými hmotami. V dubnu 1945 byly
některé haly v Richardu II. dokončeny, ale firma „Osram“ zde
výrobu nikdy nezahájila. 

Na počátku 60. let byla tato lokalita vytipována jako úložiš-
tě radioaktivních odpadů o nízké aktivitě. Nikdy nepoužívané
podzemní tovární haly v různém stadiu dokončení se k tomu
vyloženě nabízely. Velmi příznivá zde byla i geologická situ-
ace. V nadloží i podloží důlních chodeb se nacházejí stabilní
nepropustné vrstvy slínovců. Na základě projektu, který
vypracoval "Chemoprojekt", započaly „Báňské stavby Most“
s úpravou podzemních prostor pro provoz budoucího úložiště.
Nejprve byl vyzmáhán zavalený hlavní vchod, který byl něko-
lik let po válce z bezpečnostních důvodů sestřelen, a vybudo-
váno zajištění hlavní dopravní komunikace. Zajištění (vyztu-
žení) budoucího úložiště vycházelo převážně ze systému pou-
žitého ve válečném období. Zajištění chodeb v dnešním úlo-
žišti se tak skládá z železobetonových rámů, doplněných
v přístropí železobetonovými pažinami a zakládkou (obr. 2).
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paid to the design of the future underground halls. Some halls
were to be clad with impregnated wood and also the concrete
layer on the floors was to be covered with additional protecti-
ve materials. In April 1945, some halls in Richard II were com-
pleted; nevertheless, “Osram” had never started the production
there. 

At the beginning of the 1960s, this locality was tipped as
a repository of low-level radioactive waste. The never used
underground factory halls in the low stage of completion
downright offered themselves for that purpose. Even the geo-
logical situation was very favourable in that location. Stable
impermeable marlstone layers are both in the overburden and
the basement of the mine galleries. “Báňské stavby Most”
company started to modify the underground spaces for the ope-
ration of the future repository on the basis of a design suppli-
ed by the “Chemoprojekt” designing office. In the beginning,
the collapsed main entrance, which was blasted down several
years after the war for safety reasons, was vacated and exca-
vation support was installed along the main transport route.
The excavation support for the future repository was based
mainly on the system used during the war. The excavation sup-
port in the galleries in the current repository consists of rein-
forced concrete frames supplemented in the top heading by
reinforced concrete lagging slabs and packing (see Fig. 2). 

In some places the rock in the roofs and side walls between
the frames was stabilised using a more modern support system
(combination of welded mesh, grouted rock bolts and sprayed
concrete). Concrete floors including a drainage system were
again carried out in the majority of the spaces. Attempts to
clean up the collapsed shaft in the rear part of the Richard II
mine failed. For that reason a ventilation borehole was carried
out for the repository ventilation. 

In the unused and unsupported excavation spaces of the Richard
II part adjoining the repository, it is possible to see construction
work from the war period found at various stages of completion.
Significant amount of rubble lies on the bottoms after unfinished
construction work. In the overwhelming majority the rubble did
not fall down due to natural ageing of the mine working. It is the
rock blasted down or flaked off just after the ripping carried out
for the needs of the underground factory (see Fig. 3). 

This work was carried out during the war by totally deploy-
ed mining crews from the area of the town of Most, but also
from Germany. Original small-profile galleries from the pre-
war period were preserved in several places of the Richard II
mine (mining by Kalkbruch Josef Höring). This part of the
mining area was accessible through Entrance F, which is today
the main access route to the operating repository. 

BRIEF DESIGN DESCRIPTION 

The main underground haulage passage in the area of old
workings with branching chambers will be provided in steps
from its western end with continual excavation support (rock
bolts and sprayed concrete reinforced with welded mesh). The
support will be installed in several predefined sections into
which the particular spaces of the galleries and chambers are
divided. The excavation support consisting of rock bolts and
sprayed concrete will be always installed throughout the secti-
on length, including low protective walls on the sides protec-
ting the basement marlstone against weathering. After one sec-
tion is finished, the work can commence on the following sec-
tion, from which material will be shifted to the spaces of the
already finished sections. The length of a technology step of

Na některých místech však již byla hornina jak ve stropech,
tak v bocích mezi rámy stabilizována modernějším systémem
zajištění (kombinace výztužného pletiva, injektovaných svor-
níků a stříkaného betonu). Ve většině prostor byly zhotoveny
znovu betonové podlahy včetně drenážního systému.
Zavalený komín v zadní části dolu Richard II. se nepodařilo
vyčistit, proto byl pro větrání úložiště realizován větrací vrt. 

V neprovozovaných a nezajištěných prostorách části
Richard II., které sousedí s úložištěm, lze vidět stavební úpra-
vy z válečného období v různém stadiu rozpracovanosti. Na
počvách leží po nedokončených stavebních úpravách značné
množství neodklizené horniny. V drtivé většině se nejedná
o horninu napadanou vlivem přirozeného stárnutí důlního
díla, nýbrž o horninu sestřelenou nebo opadanou těsně po hor-
nických přibírkách, kterými se chodby rozšiřovaly pro potře-
by podzemní továrny (obr. 3). 

Tyto práce vykonávaly za války totálně nasazené hornické
čety z Mostecka, ale i z Německa. Na několika místech části
dolu Richard II. se dochovaly původní chodby z předválečné-
ho období (těžba fy Kalkbruch Josef Höring) o malém průře-
zu. Tato část dolového pole byla přístupná tzv. vchodem F, což
je i dnes hlavní přístupová cesta do provozovaného úložiště.

STRUČNÝ POPIS ŘEŠENÍ

Hlavní dopravní chodba v prostoru stařin s odbočujícími
komorami bude postupně od svého západního konce opatřena

Obr. 2 Pohled do provozovaného úložiště RAO Richard a ukládacích komor
Fig. 2 A view down the operating Richard RAW repository and disposal
chambers 

Obr. 3 Pohled do starých rozšířených a nezajištěných chodeb dolu Richard II.
Fig. 3 A view down the old expanded and unsupported galleries of Richard II
mine



23

27. ročník - č. 1/2018

the installation of the support is prescribed by the design for
individual sections. It is based on results of structural calcula-
tions and geotechnical source documents (rock mechanics,
structural analysis) and will vary within a range of 1.5–2.5m.
The entire space in question will be provided in steps with
excavation support. 

The existing chambers in the area of old workings will be sca-
led so that their profiles meet the requirements for the minimum
pavement clearance profile. Reinforced concrete frames and par-
titions will be built in some places in the galleries and chambers
where the excavation support has already been finished. The par-
titions are reinforced concrete walls completely separating the
space of galleries from the space of new disposal chambers. 

After the work on the excavation support and other structures is
finished, heavy-current and weak-current equipment and instru-
mentation and control equipment will be installed (see Fig. 4). 

GEOLOGICAL STRUCTURE

The area of interest is formed by cretaceous sedimentary rock
types of the Cenomanian – Senonian age, sporadically broken
through by Tertiary volcanic rocks in the more distant surroun-
dings. The RW repository is located in the layer of clayey limes-
tone of the lower part of the Upper Turonian sequence. The ave-
rage thickness of the marlstone forming the repository overbur-
den is ca 50–68m and the thickness of marlstone in the basement
of the repository is also ca 50m. The base of the Cretaceous
layer is formed by Pre-Cambrian metamorphosed rock types and
Permian-Carboniferous sediments. The Quaternary cover is for-
med by clayey eluvial-deluvial loams and local rubble. 

The entire mining complex is currently dry. Inflows or see-
page along the fissures are not encountered in the underground. 

There are three qualitatively different rock types in the area
of the mine galleries being assessed. The distribution of indi-
vidual rock types within the current cross-section through an
underground haulage passage intended for rehabilitation is
shown in Fig. 5. Even the basic existing systems of disconti-
nuity surfaces conditioning the stability of the excavated ope-
ning are schematically marked in it. They are formed by sub-
horizontal bedding planes and sub-vertical fissure systems. 

kontinuálním zajištěním výrubu (svorníky a stříkaný beton vyz-
tužený sítěmi). Zajišťovací práce budou prováděny v několika
vymezených sekcích, do kterých jsou předmětné prostory cho-
deb a komor rozděleny. Práce na zajištění výrubu svorníky
a stříkaným betonem budou vždy kompletně provedeny v celé
sekci včetně bočních ochranných betonových zídek proti zvět-
rávání podložního slínovce. Po dokončení jedné sekce mohou
být zahájeny práce na následné sekci, odkud bude materiál pře-
souván do prostor sekcí již dokončených. Délka technologické-
ho kroku zajišťování, který je projektem pro jednotlivé sekce
předepsán, vychází z výsledků statických výpočtů a geotech-
nických podkladů (mechanika hornin, strukturní analýza)
a bude v rozmezí 1,5–2,5 m. Postupně bude takto zajištěn celý
předmětný prostor. 

Stávající komory v prostoru stařin budou obtrhány tak, aby
jejich profil splňoval požadavky na minimální průchozí pro-
fil. V zajištěných chodbách a komorách budou na některých
místech vybudovány železobetonové rámy a přepážky.
Přepážky jsou železobetonové stěny, které zcela oddělují pro-
stor chodeb od prostoru nových ukládacích komor. 

Po dokončení prací na zajištění výrubu a ostatních staveb-
ních konstrukcích budou namontována silnoproudá a slabo-
proudá zařízení a zařízení měření a regulace (obr. 4). 

GEOLOGICKÁ STAVBA

Zájmové území je tvořeno křídovými sedimentárními horni-
nami stáří cenoman – senon, které ve vzdálenějším okolí oje-
diněle prorážejí terciérní vulkanické horniny. Úložiště RAO
se nachází v poloze jílovitých vápenců spodní části svrchního
turonu. Průměrná mocnost slínovců nadloží úložiště je cca
50–68 m a mocnost slínovců podloží úložiště je také cca 50 m.
Podloží křídy je tvořeno prekambrickými metamorfovanými
horninami a permokarbonskými sedimenty. Kvarterní pokryv
je tvořen jílovitými eluviálně deluviálními hlínami a lokálně
sutěmi. 

Celý důlní komplex je v současnosti suchý. Přítoky či prů-
saky po puklinách se v podzemí nevyskytují.

V prostoru posuzovaných důlních chodeb se vyskytují tři
kvalitativně odlišné typy hornin. Rozložení jednotlivých hor-
ninových typů v současném průřezu dopravní chodby určené
k sanaci je vyznačeno na obr. 5. Schematicky jsou vyznačeny

Obr. 4 Rozsah současné adaptace, situace části dolu Richard II. 
Fig. 4 Extent of the current adaptation, layout of a part of Richard II mine

rozsah adaptace „stařiny“

abandoned working adaptation

provozované úložiště RAO
RAW repository operated
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A comprehensive set of laboratory rock mechanics tests was con-
ducted with the objective to determine basic geotechnical properti-
es of the environment in which the current repository is located.
Large pieces of rock were taken in the underground for that purpo-
se. Specimens were cut out from them in the laboratory for indivi-
dual testing. The values of rock mass strength and deformation
derived from the laboratory tests are presented in the table below. 

INFLUENCE OF ROCK STRUCTURE ON EXCAVATION
STABILITY 

The stability of excavation in hard rock at smaller depths
under the surface is solely conditioned by systems of natural

i základní přítomné systémy ploch
nespojitosti, které podmiňují stabilitu
otevřeného výlomu. Jedná se o sub-
horizontální vrstevní plochy a subver-
tikální puklinové systémy.

Pro zjištění základních geotechnic-
kých vlastností prostředí, ve kterém
se nachází současné úložiště, byl pro-
veden ucelený soubor laboratorních
zkoušek mechaniky hornin. Pro tento
účel byly v podzemí odebrány velké
kusy horniny, z nichž byly v laborato-
ři vyřezány vzorky pro jednotlivé
zkoušky. V tabulce 1 jsou uvedeny
hodnoty pevnosti a přetvárnosti hor-
ninového masivu odvozené z labora-
torních zkoušek.

VLIV STRUKTURNÍ STAVBY NA
STABILITU VÝRUBU

Stabilita výrubu ve skalních horni-
nách v menších hloubkách pod povr-
chem je podmíněna výhradně systé-
my přirozených odlučných ploch,
které jsou místy výrazného oslabení
pevnosti skalního masivu. V prostoru
sanované dopravní chodby 1 a přileh-
lých rozrážek se nejčastěji vyskytují
tři hlavní systémy ploch odlučnosti.
Hlavním dominantním systémem je vrstevnatost, která ve sklonu 5–
8° upadá k severovýchodu, a 2 nejčetnější puklinové systémy. Jedná
se o tyto generelní směry sklonů diskontinuit: 80/5° – vrstevnatost
(četnost 0,3–0,8 m), 200/87° – puklinový systém (četnost 0,10–
0,50 m), 280/70° – puklinový systém (četnost 0,20–0,60 m). 

Tyto odlučné plochy vymezují ve skalním masivu pevné
bloky, které se mohou dostat do pohybu do volného prostoru
účinkem vlastní tíhy, případně dalších sil. 

Primárně nejkritičtější bloky jsou rohy stropní klenby neza-
jištěného a rozšířeného výrubu a dále některé části mezichod-
bových pilířů, jak je vidět na obr. 6.

Obr. 5 Geologická stavba v prostoru adaptovaných důlních chodeb
Fig. 5 Geologic structure in the area of adapted mine galleries

Tab. 1 Geotechnické parametry horninového masivu

parametr 1. slínovec 2. vápenec 3. slínovec
nadložní ložisková poloha podložní

pevnost σc (MPa) 9 19 10
v prostém tlaku (6–12) (17–22) (5–15)

modul přetvárnosti Εdef (MPa) 1 180 6 220 1 990
(1 106–1 290) (5 460–6 654) (1 710–2 248)

modul pružnosti Ε (MPa) 1 600 7 600 2 800
(1 520–1 800) (6 850–8 065) (2 450–3 070)

Poissonovo číslo ν (1) 0,20 0,18 0,20

úhel  
ϕ (°) 31° 32° 31°vnitřního tření

počáteční pevnost 
(smyková pevnost τ0 (MPa) 1,3 2,7 1,1
při nulovém 
normálovém namáhání)

Table 1 Geotechnical parameters of the rock mass 

parameter 1. overlaying 2. limestone in 3. underlying 
marlstone deposit location marlstone

unconfined σc (MPa) 9 19 10
compressive strength (6–12) (17–22) (5–15)

modulus of Εdef (MPa) 1 180 6 220 1 990
deformation (1 106–1 290) (5 460–6 654) (1 710–2 248)

modulus of Ε (MPa) 1 600 7 600 2 800
elasticity (1 520–1 800) (6 850–8 065) (2 450–3 070)

Poisson’s ratio ν (1) 0.20 0.18 0.20

angle of 
ϕ (°) 31° 32° 31°internal friction

initial strength  
(shear strength τ0 (MPa) 1.3 2.7 1.1
at zero
normal loading)

vrstevnatost 80/5° 
bedding 80/5°
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vápenec, těžená poloha 
limestone, extraction layer

podložní jílovitý slínovec až jílovec 
underlying clayey marlstone to claystone

plochy nespojitosti 
discontinuity surfaces

průřez chodbou č. 1 
(rozšířený a nezajištěný výrub) 

gallery No. 1 cross-section (enlarged and
unsupported excavation) 
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joint surfaces, which are the locations of significant reduction
of the rock mass strength. Three main systems of joint surfa-
ces most frequently exist in the space of gallery No. 1 and the
adjacent gallery stubs being rehabilitated. The main domina-
ting system is represented by the bedding descending north-
east at the gradient of 5–8° and 2 most frequent fissure sys-
tems. There are the following general trends/dips: 80/5° – bed-
ding (frequency 0.3–0.8 m), 200/87° – fissure system (frequ-
ency 0.10–0.50m) and 280/70° – fissure system (frequency
0.20–0.60 m). 

Those joint surfaces delimit compact blocks in the rock mas-
sif which can get moving into the free space due to their own
weight or other forces. 

Primarily most critical are the corners (rock wedges) above the
sides of the vault of the unsupported and expanded excavation

Po opadu zbytků vápencové lavice je na mnoha místech
strop rozšířeného výrubu tvořen subhorizontální kontaktní
vrstevní plochou s nadložními slínovci. V prostředí sedimen-
tárních hornin s deskovitou odlučností je pak strop tvořen
deskami nadložních slínovců. Při značném rozpětí nezajiště-
ného výrubu (šířka až 12 m) a četnosti subvertikálních dis-
kontinuit 0,5–2 m pak dochází na některých místech k prolo-
mení stropní slínovcové desky a k tendenci zarovnat strop do
přirozené horninové klenby. Hornina v zóně odlehčení pod
přirozenou horninovou klenbou drží ve stěnách převážně vli-
vem soudržnosti, kterou představují smykové parametry na
plochách nespojitosti. Desky horniny uvolňující se ze stropu
mají mocnost 0,5–2 m. Výška odlehčené zóny při šířce výru-
bu 12 m může dosáhnout až 5 m. Nad touto zónou není již
hornina významně ovlivněná otevřeným výrubem a strukturní

Obr. 6 Strukturní analýza, vymezení kritických bloků
Fig. 6 Structural analysis, delimitation of critical blocks 

Obr. 7 Izolinie mocnosti nadloží nad zájmovou částí podzemí
Fig. 7 Isolines for the overburden thickness above the underground part of interest 

izolinie mocnosti nadloží 
overburden thickness isolines

ekvidistance izolinií mocnosti
nadloží 2 m 
equidistance of isolines for 2m
thick overburden

vrstevnice contour lines

ekvidistance vrstevnic 2 m
2m equidistance of contour
lines

vysvětlivky  explanations

škála barevné hypsometrie – mocnost nadloží v m 
colour hypsometry range – overburden thickness in m
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and some parts of pillars between galleries, as shown in the pic-
tures attached (see Fig. 6). 

After the flaking of the remains of the limestone bank is
finished, the roof of the expanded excavation is formed in
many places by a sub-horizontal contact bedding plane with
overlaying marlstone. The roof in the environment formed by
sedimentary rock types with tabular jointing is formed by pla-
tes of overlying marlstone. At the significant span of the
unsupported excavation (the width up to 12m) and the frequ-
ency of sub-vertical discontinuities of 0.5–2m, the marlstone
roof plate occasionally falls down, with a tendency for the roof
to assume the contour of the natural rock arch. The rock in the
zone of relaxation under the natural rock arch is kept in side
walls mainly due to cohesion, which is given by the shear para-
meters of discontinuity surfaces. The rock tables being relea-
sed from the roof are 0.5–2m thick. The height of the zone of
relaxation at the excavation width of 12m can reach up to 5m.
Above this zone, rock is no more significantly influenced by
the excavated opening and the structural instability no more
manifests itself here because the rock is squeezed by the origi-
nal state of stress. 

OVERBURDEN THICKNESS

Fig. 7 presents colour isolines for the thickness of the over-
burden above a part of Richard II, which were created within
the framework of topographical survey. The colour hypsomet-
ry range (overburden thickness in m) is presented in explana-
tory notes. The equidistance of isolines for the overburden
thickness is 2m. 

It follows from this graphic processing that the thickness of
the overburden above the space dealt with by this design is 
48–68m. 

DETAILED CONDITION SURVEY OF OLD MINE 
WORKINGS 

Detailed condition survey and photodocumentation was con-
ducted for the purpose of obtaining detailed knowledge of the
condition of old mine workings in the neighbourhood of the
repository (intended for adaptation).

The condition survey was concentrated on measuring the
dimensions of mine galleries, the amount of rubble and mate-
rials fallen on the bottoms, the width of pillars between galle-
ries, the predisposition towards failure due to the rock mass
structure, seepage, the gradient of the bottom, concrete struc-
tures from World War II and other data providing the overall
picture of the mine working condition. 

A view inside one of the gallery side stubs is presented in
Fig. 8. The gallery was expanded during WWII. Unremoved
rubble lies at the bottom. The side walls of the mine working
are formed by a layer of limestone; the sub-horizontal roof is
formed by a contact bedding plane between limestone and
overlying marlstone. 

Fig. 9 shows an incomplete reinforced concrete frame from
1945, with a geologically conditioned overbreak developed
above it. Rock released from side walls and the roof lies at the
bottom. 

Partially unstripped reinforced concrete frames from 1945
can be seen in Fig. 10. The depth of cutting into the basement
clayey marlstone within the framework of the expansion work
can be seen in the left part of the picture. The clayey marlsto-
ne is exposed here up to the height of 1.5m. It is subject to very
rapid weathering, volumetric changes and quarrying. 

nestabilita se zde již neprojevuje, neboť hornina je sevřena
původní napjatostí.

MOCNOST NADLOŽÍ

Na obr. 7 jsou znázorněny barevně izolinie mocnosti nadlo-
ží nad částí Richard II. vytvořeného v rámci geodetického
zaměření. Ve vysvětlivkách je uvedena škála barevné hypso-
metrie (mocnost nadloží v m). Ekvidistance izolinií mocnosti
nadloží je 2 m. 

Z tohoto geodetického grafického zpracování vyplývá, že
mocnost nadloží nad prostorem, který je předmětem tohoto
projektu, je 48–68 m.

PODROBNÁ PASPORTIZACE STARÝCH DŮLNÍCH DĚL

Pro podrobné poznání stavu starých důlních děl v soused-
ství úložiště (určených k adaptaci) byla provedena jejich
podrobná pasportizace a fotodokumentace.

Pasportizace se soustředila na změření rozměrů důlních
chodeb, množství sutě a napadávek na počvách, šířku mezi-
chodbových pilířů, na predispozici pro porušení vlivem struk-
turní stavby, průsaky, sklon počvy, betonové konstrukce 
z 2. sv. války a jiné údaje, které dávají celkový obraz o stavu
důlního díla. 

Na obr. 8 je pohled do jedné z rozrážek. Chodba byla rozší-
řena za 2. sv. války. Na počvě leží neodklizená suť. Boky důl-
ního díla jsou tvořeny polohou vápence, subhorizontální strop

Obr. 8 Pohled do chodby č. 32 (současný stav)
Fig. 8 A view down gallery No. 32 (current conditions)

Obr. 9 Nedokončené zajištění v chodbě 15/5
Fig. 9 Unfinished excavation support in gallery 15/5
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CONSTRUCTION PROCEDURE AND TECHOLOGY 

The basic work steps can be summed up in the following
points: 

•  ensuring safety of work in chambers;
•  removing loosened rock, old supporting structures and

rubble; 
•  installing definitive excavation support; 
•  installing continual support of side walls and roofs of gal-

leries and chambers; 
•  constructing support frames (in the locations of obstacles

and intersections of disposal chambers with the underg-
round haulage passage);

•  carrying out floors in galleries and disposal chambers, inc-
luding drainage. 

The temporary excavation support will be realised to adhere
to the conditions of safety at work. It will also be installed
during the course of the work designed to ensure the final sta-
bility of excavated openings. Bigger and instable blocks of
rock will be broken into smaller pieces. Additional excavation
support will be installed concurrently with vacating and level-
ling the bottom required for the work and operation of mecha-
nical equipment. The main stabilisation element will comprise
4–8m long groutable glassfibre plastic rock bolts/anchors and
sprayed concrete reinforced with welded mesh, which will be
installed to the extent that reliably ensures permanent stability
and safety of work operations. Rubble will be removed in
advance lengths adequate to the geotechnical situation and the

je tvořen kontaktní vrstevní plochou mezi vápenci a nadložní-
mi slínovci. 

Na obr. 9 je nedokončený železobetonový rám z roku 1945,
nad nímž se vytvořil značný geologicky podmíněný nadvý-
lom. Na počvě leží hornina uvolněná ze stěn a stropů. 

Na obr. 10 jsou vidět ještě částečně neodbedněné železobe-
tonové rámy z roku 1945. V levé části snímku je patrné,
k jakému zahloubení do podložních jílovitých slínovců zde
v rámci rozšiřovacích prací došlo. Tyto jílovité slínovce jsou

Obr. 10 Dopravní chodba č. 1 směrem k úložišti RAO
Fig. 10 Underground haulage passage No. 1 in the direction of the RAW
repository

Obr. 11 Ukázka II. technologické třídy zajištění
Fig. 11 Example of excavation support class II 
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technology scheme of the support. In the case of dangerous
parts of the excavation, underpinning will be carried out with
the props tightened with wedges; corner pillars will be strengt-
hened with sprayed concrete reinforced with welded mesh.
Details of individual work operations will have to be refined
and approved at regular control meetings on site according to
actually encountered conditions in the mine. 

EXCAVATION SUPPORT SCHEMES AND OTHER 
STRUCTURES 

With respect to the occurrence of several types of mine wor-
kings, geometric schemes of excavation support and their posi-
tions in the mine space being solved were designed. The sche-
mes are designed as excavation support classes for characte-
ristic cross-sections of the mine working. They take into
account the dimensions of the mine working, the state of
stress, the representation of rock types and rock structure (dis-
continuity surfaces) in particular locations. They differ in the
positions, lengths, types of rock bolts/anchors and other struc-
tural elements forming the final shotcrete lining. 

The following 3 excavation support classes were designed: 
Excavation support class I – applicable to cross-sections of

mine galleries or chambers ca 4–5m wide and 3–3.5m high;
Excavation support class II – applicable to cross-sections of

mine galleries or chambers ca 5–7m wide and 3.5–4m high
(see Fig. 11);

Excavation support class III – applicable to cross-sections of
mine galleries or chambers ca 7–10m wide or wider and 
4–4.5m high in the current condition

The following criteria were determined for each excavation
support class: 

•  the length of the block to be provided with support;
•  the method of moving the rubble and removing instable

blocks from the excavation periphery;
•  adjustment of the excavation in the area of the bottom to

the prescribed geometry and level;
•  application of stabilisation shotcrete;
•  installation and anchoring of welded mesh around excava-

tion circumference;

zde obnaženy na výšku až 1,5 m. Podléhají rychle zvětrání,
objemovým změnám a rozpadají se na střípky. 

POSTUP A TECHNOLOGIE VÝSTAVBY

Základní pracovní kroky lze shrnout do těchto bodů: 
•  zajištění bezpečnosti práce v komorách; 
•  odstranění uvolněné horniny a starých podpěrných struk-

tur a suti;
•  instalace definitivního vyztužení;
•  zajištění stěn a stropu chodeb a komor kontinuální výztuží; 
•  vybudování podpěrných rámů – pasů (v místech přepážek

a průniků ukládacích komor s transportní chodbou);
•  zhotovení podlah v chodbách a ukládacích komorách

včetně drenážního systému.
Dočasné zajištění výrubů bude realizováno pro dodržení

podmínek bezpečnosti práce a rovněž během provádění defi-
nitivního zabezpečení stability výrubů. Větší a nestabilní
bloky horniny budou rozbity na menší kusy. Současně s uvol-
ňováním a zarovnáváním počvy pro práci a manipulaci
s mechanizmy bude prováděno další zajištění výrubu. Hlavní
stabilizační prvky budou tvořit sklolaminátové injektované
svorníky/kotvy dl. 4–8 m a stříkaný beton vyztužený sítěmi
v rozsahu, který spolehlivě zajistí trvalou stabilitu a bezpeč-
nost prací. Odstranění suti bude prováděno v délkových zábě-
rech odpovídajících geotechnické situaci a technologickému
schématu zajištění. V případě nebezpečných částí výrubu
bude na vhodných místech provedeno podchycení vyklínova-
nými stojkami a provedeno zesílení nárožních pilířů stříka-
ným betonem vyztuženým sítěmi. Detaily jednotlivých díl-
čích pracovních operací bude nutno upřesňovat a odsouhlasit
na pravidelných kontrolních poradách na stavbě podle skuteč-
ně zastižených podmínek v dole. 

SCHÉMATA ZAJIŠTĚNÍ VÝRUBU A OSTATNÍ 
KONSTRUKCE

Vzhledem k výskytu více typů důlních děl byla navržena geo-
metrická schémata zajištění výrubu včetně jejich rozmístění
v řešeném důlním prostoru. Schémata zajištění výrubu jsou
navržena jako technologické třídy pro charakteristické průřezy

Obr. 12 Vyklizení a zajištění nejširších výrubů
Fig. 12 Emptying and supporting the widest excavated openings 
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•  drilling for, insertion and activation of rock bolts and their
number at least one excavation round back;

•  completion of the application of shotcrete to reach full
thickness of 15–20cm, at the latest two excavation rounds
back. 

The Fig. 12 shows the condition in one of the least favou-
rable sections through the mine working. It is a gallery with
the originally smaller cross-section, which was expanded
during the war period to a chamber ca 10–11m wide and ca 4–
4.5m high. The unsupported excavation cross-section changed
into a rectangle due to structural instability. The left picture
shows the current condition before rehabilitation. The thick-
ness of the layer of materials fallen on the bottom and rubble
occupies nearly half of the mine working cross-section. The
other picture shows the future condition – the excavated ope-
ning is provided with continual support throughout its cir-
cumference. Because of the unfavourable geometry it will be
necessary to stabilise the layers of sedimentary rock by up to
8m long rock bolts. 

It is expected that geologically conditioned overbreaks will
originate in the space of interest first of all due to the rock mass
structure. During the course of the excavation scaling or the
expansion of excavation, rock blocks can fall from the excava-
tion roof and side walls due to structural instability. In such
a case, the excavation will be stabilised by additional anchoring
and stabilisation shotcrete, or by a special consolidation mixtu-
re, or the cavity will be filled in steps with shotcrete. 

In some places the permanent stability of the haulage passa-
ges and disposal chambers will be increased by reinforced
concrete supporting frames or, as the case may be, narrow
vaults. They will be constructed in the locations of corners at
the penetration of disposal chambers into underground haula-
ge passage No. 1 and in the locations of later reinforced conc-
rete partitions between chambers containing the RAW, where
they will form a frame for intermediate walls. The frames will
be ca 0.6–1m thick. Because of the fact that the partitions have
to be capable of taking over the load exerted by the rock from
the overlying layers, the supporting frames and the lower layer
have to be in direct contact with the overburden as well as the
underlying marlstone. A shallow niche, ca 30cm deep, along
the frame circumference will be carried out for keying the
frame into rock mass. The frame will be keyed into the side
walls and the roof with concrete reinforcement anchoring bars
stuck into the rock mass. The exposed lower parts of the galle-
ries formed by clayey marlstone, tending to volumetric chan-
ges, rapidly degrading upon contact with water or airborne
humidity, will be covered with a ca 30cm thick concrete recep-
tion wall 

The bottom of the system of galleries and chambers will be
levelled and covered with a gravel layer so that the safety at
work is ensured. The bottom will subsequently be covered
with a levelling concrete layer. A trench will be cut in the
middle of the bottom of the chambers and tubes of the future
drainage will be embedded in concrete cast into the trench. 

WORK PROCEDURE IN SECTIONS 

The procedure of work during the realisation of this project
is determined first of all by the necessity for depositing the
material removed from the galleries and chambers being pro-
vided with support in the underground space of the mine. The
space in question was divided into several work sections with
similar volumes of work, where the process of the installation

důlního díla a zohledňují rozměry důlního díla, napěťový stav,
zastoupení horninových typů a strukturní stavbu (plochy nespo-
jitosti) v daném místě. Liší se rozmístěním, délkou a typem
kotevních výztuží a ostatních konstrukčních prvků, které tvoří
definitivní ostění ze stříkaného betonu. 

Navrženy byly 3 technologické třídy: 
I. technologická třída platí pro profil důlních chodeb nebo

komor s šířkou cca 4–5 m a výškou 3–3,5 m;
II.  technologická třída platí pro profil důlních chodeb nebo

komor s šířkou cca 5–7 m a výškou 3,5–4 m (obr. 11);
III. technologická třída platí pro profil důlních chodeb nebo

komor s šířkou cca 7–10 m, případně více a výškou 
4–4,5 m ve stávajícím stavu. 

Pro každou technologickou třídu byla stanovena tato kri-
téria:

•  délka zajišťovaného pásu;
•  způsob přemístění suti a začištění výrubu od nestabilních

bloků;
•  úprava výrubu v prostoru podlahy do předepsaného tvaru

a úrovně;
•  stabilizační nástřik stříkaného betonu;
•  montáž a ukotvení ocelových sítí po obvodu výrubu;
•  vrtání, osazení a aktivace svorníků nejpozději o 1 záběr

zpět;
•  dostříkání betonu na plnou tloušťku 15–20 cm nejpozději

o dva záběry zpět.
Na obr. 12 je zachycen stav v jednom z nejméně příznivých

profilů důlního díla. Jedná se o chodbu původně menšího
průřezu rozšířenou ve válečném období na komoru širokou
cca 10–11 m a vysokou cca 4–4,5 m. Nezajištěný výrub se
vlivem strukturní nestability dorovnal do obdélníkového prů-
řezu. Levý obrázek je současný stav před sanací. Výška napa-
dávky a suti na počvě zabírá téměř polovinu průřezu důlního
díla. Pravý obrázek zobrazuje budoucí stav – výrub je po
celém obvodu opatřen kontinuálním zajištěním. Z důvodu
velmi nepříznivého tvaru bude nutné prokotvit vrstvy sedi-
mentární horniny svorníky o délce až 8 m. 

Vznik geologicky podmíněného nadvýrubu se v zájmovém
prostoru předpokládá především vlivem strukturní stavby.
Během začišťování výrubu (obtrhání) či rozšiřovacích prací
může vlivem strukturní nestability dojít k vypadnutí bloků
horniny ze stropů a stěn výrubu. Pak bude výrub stabilizován
dodatečným kotvením a stabilizačními nástřiky betonem,
nebo speciální konsolidační směsí, případně se postupným
stříkáním betonu provede betonová plomba. 

Na některých místech bude zvýšena trvalá stabilita tran-
sportních chodeb a ukládacích komor pomocí podpěrných
železobetonových rámů, resp. klenebních pasů. Budou vybu-
dovány v místech nároží průniku ukládacích komor do
dopravní chodby 1 a v místě pozdějších železobetonových
přepážek mezi komorami s RAO, kde budou tvořit rám pro
tyto mezistěny. Tloušťka rámů bude cca 0,6–1 m. Protože pře-
pážky musí být schopné převzít zatížení horninou z nadlož-
ních vrstev, musí být vybudování podpěrných rámů a spodní
vrstvy provedeno tak, aby podpěrné rámy byly v přímém
kontaktu s nadložím i podložním slínovcem. Po obvodu rámu
bude do masivu provedena mělká „nika“ cca 30 cm, pro zavá-
zání rámu do horniny. Zavázání rámu ve stěnách a stropě
bude provedeno prostřednictvím kotevních trnů do horniny
z armovací výztuže. Obnažené spodní části chodeb tvořené
jílovitým slínovcem se sklonem k objemovým změnám
a podléhající při kontaktu s vodou nebo vzdušnou vlhkostí
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of support and making the spaces accessible will proceed in
cohesive sets of activities so that the support in the gallery and
chambers of the preceding section is finished before starting
the work in the next section. It means that the support in the
sections will be carried out in prescribed technology steps
completely, starting from the first section from the western end
of the area being rehabilitated, always including the construc-
tion of protective concrete side walls. Material from the next
section being provided with the support will be placed into the
section supported in the above-mentioned way. 

Rock will be disintegrated using mechanical equipment wit-
hout the application of blasting. The disintegration method
takes into account the influence on the excavation stability,
maintaining the required excavation tolerances and the effort
for minimising the potential development of excessive overb-
reaks, including restrictions following from the conditions
existing in the mine. The rock layer remaining to be excavated
at the bottom will be excavated just before the blinding conc-
rete under the concrete reinforcement of the footings is cast
and the structural layers under the floor are placed. 

MATERIALS USED AND OTHER TECHNOLOGIES 

Wet concrete mixture will be used for the shotcrete applied
to the lining as a standard. Dry concrete mixture will be used
only for filling overbreaks. Shotcrete as the primary support
ensuring the excavation stability, but at the same time forming
final structures, will, together with the other support elements
(welded mesh and groutable glassfibre plastic rock bolts) ensu-
re permanent static stability of the galleries and chambers. The
rock in the relaxed zone in the vicinity of the excavation will
be stabilised with rock bolts connecting it to the undisturbed
massif. Groutable anchoring rods from glass fibres bound
together with polyester or epoxy resin will be used. The rock

rychlé degradaci budou opatřeny betonovou přizdívkou
o tloušťce cca 30 cm. 

Pro přístup a zajištění bezpečnosti práce bude dno systému
chodeb a komor vyrovnáno a zakryto vrstvou štěrku.
Následně bude dno pokryto vyrovnávací vrstvou betonu.
Uprostřed dna komor budou do prohloubené rýhy zabetono-
vána trubní vedení průběžné budoucí drenáže. 

POSTUP PRACÍ V SEKCÍCH

Postup prací při realizaci tohoto projektu je určován přede-
vším nutností vyklízený materiál ze zajišťovaných chodeb
a komor dočasně ukládat do podzemního prostoru stavby.
Předmětný prostor byl rozdělen do několika pracovních sekcí
o podobném objemu prací, pro které bude proces zajišťování
a zpřístupnění probíhat vždy po ucelených činnostech tak, aby
pro práce v sekcích následujících byly chodba a komory před-
chozí sekce již zajištěny. To znamená, že postupně od první
sekce ze západního konce sanované oblasti budou zajišťovány
v předepsaných technologických krocích sekce kompletně
vždy celé včetně provedení bočních ochranných betonových
zídek. Do takto vyztužené sekce bude umisťován materiál
z dalšího následného zajišťovaného úseku.

Rozpojování horniny bude prováděno mechanickými pro-
středky bez použití trhacích prací. Způsob rozpojování
zohledňuje vliv na stabilitu výrubu, dodržování požadova-
ných tolerancí výrubu a snahu o minimalizaci případné tvor-
by nadměrných nadvýrubů včetně omezení daných podmínka-
mi v dole. Nedotěžená vrstva ve dně se odtěží až před betoná-
ží podkladních betonů pro výztuž opěrných patek a před
pokládáním konstrukčních vrstev pod podlahu.

Obr. 13 Situace navrženého stavu v části Richard II.
Fig. 13 Layout of the designed state in the Richard II part
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bolts will be 3 up to 8m long. The spacing of the rock bolts is
prescribed by “bolting patterns” designed for individual cha-
racteristic excavation types. Injecting grout into the installed
glassfibre reinforced plastic anchoring rods is part of the tech-
nology. In this way the composite action of the anchoring ele-
ments with the rock mass develops and the rods are fixed in the
rock mass. Rapid reacting, non foaming two-component elas-
tified organomineral grouting resin with good bonding even to
a wet surface will be used. The method proposed for the acti-
vation of rock bolts with the wet processes excluded minimi-
ses the risk of the degradation of the marlstone layer forming
the roof of the underground working. 

Welded mesh KARI Q188A Ø 6/150x6/150 is designed to
reinforce the shotcrete layer in all excavation support schemes.
All types of building materials to be used will be subjected to
control tests and preconstruction tests. 

An extraction system of separate ventilation is designed to
be used during the course of the construction. Dust and pollu-
ted air will be evacuated by means of the existing high-pressu-
re radial fan, which is located near the operating RAW reposi-
tory; the air duct is connected to the existing D800mm venti-
lation borehole. The air extraction duct is 370m long. Fresh air
will be supplied from the surface through the underground
haulage passage in the operating RAW repository. The spaces
and equipment of the repository operator which will be affec-
ted by the realisation will be temporarily covered and the other
galleries of the RAW repository will be separated by air dams. 

GEOTECHNICAL MONITORING AND OTHER 
UNDERGROUND INSTALLATIONS

Geotechnical monitoring will also be part of the excavation
support operations. Excavation deformations will be measured
using the topographic survey method. The measurement sys-
tem will lie in establishing measurement profiles consisting of
fixed survey points. Their displacement will be monitored and
assessed during the construction operations. 

CONCLUSION

When the adaptation of this part of the underground is finis-
hed, gallery No. 1 will be put into operation as another new
transport route (see Fig. 13), the disposal chambers will be sta-
bilised (light-blue) and new disposal capacities will be built
(green) in the definitive form. In the end, the adapted spaces
will be provided with lighting, telephone installations, a came-
ra system and instrumentation and control elements. The use of
the ventilation system driving extracted air into the existing
ventilation borehole will continue even in the newly stabilised
spaces. 

The project of rehabilitation and adaptation of old unused
mine workings in the neighbourhood of the operating RAW
repository is a very effective way of using the old workings,
thus minimising the costs of developing new safe disposal spa-
ces. In connection with the functioning infrastructure on the
surface and the favourable geological situation this is the best
possible solution for this locality. 

In comparison with classical new underground excavation,
the adaptation of old mine workings brings a number of chan-
ges. The redistribution of stress due to opening free spaces by
the excavation is not solved here. Underpinning of the defor-
ming rock massif by excavation support elements and continu-
al monitoring of this development is also not solved. In this
location the redistribution of stresses took place and the state

POUŽITÉ MATERIÁLY A OSTATNÍ TECHNOLOGIE

Pro nástřik ostění se bude standardně používat mokrá beto-
nová směs. Suchá betonová směs se použije pouze pro vypl-
nění nadvýlomů. Stříkaný beton jakožto primární zajištění
stability výrubu, ale současně i definitivní konstrukce, bude
zajišťovat spolu s ostatními výztužnými prvky (ocelové
výztužné sítě a sklolaminátové injektované svorníky) trvalou
statickou stabilitu chodeb a komor. 

Pro přichycení odlehčené zóny horniny v okolí výrubu
k neporušenému masivu bude hornina prokotvena radiální
svorníkovou výztuží. Použity budou injekční kotevní tyče
vyrobené ze skelných vláken spojených polyesterovou, nebo
epoxidovou pryskyřicí. Délky kotevní výztuže budou od 3 do
8 m. Jejich rozmístění pro vymezené charakteristické typy
výrubu je dáno „schématy zajištění“. Součástí technologie
kotvení pomocí sklolaminátových kotevních tyčí je injektáž
instalovaných prvků. Tím dojde ke spolupůsobení kotevních
prvků s horninou a k jejich uchycení v hornině. Použita bude
rychle reagující, nenapěňující, dvousložková elastifikovaná
organicko-minerální injekční pryskyřice s dobrou přilnavostí
i na mokrém povrchu. Navržený způsob aktivace svorníků
s vyloučením mokrých procesů minimalizuje riziko degrada-
ce vrstvy slínovců tvořících strop podzemního díla.

Do vrstvy stříkaného betonu je navržena ve všech sché-
matech zajištění výrubu výztužná síť KARI Q188A 
Ø 6/150x6/150. Veškeré použité typy stavebních materiálů
budou podrobeny kontrolním a průkazním zkouškám. 

Během výstavby je navržen sací způsob separátního větrání.
Odvod prachu a znečištěných větrů bude realizován pomocí
stávajícího radiálního vysokotlakého ventilátoru, který je umís-
těn poblíž v provozovaném úložišti RAO a lutnový tah je vyve-
den do stávajícího větracího vrtu D 800 mm. Délka sacího lut-
nového tahu je 370 m. Přívod čerstvých větrů z povrchu bude
přes dopravní štolu v provozovaném úložišti RAO. Prostory
a zařízení provozovatele úložiště dotčené realizací se provizor-
ně zakryjí a ostatní štoly úložiště RAO se oddělí větrnými hrá-
zemi. 

GEOTECHNICKÝ MONITORING 
A OSTATNÍ INSTALACE V PODZEMÍ

Součástí zajišťovacích prací v podzemí bude geotechnický
monitoring. Pro měření deformací výrubu bude použita geo-
detická metoda. Systém měření bude spočívat ve vytvoření
měřických profilů z pevných bodů, jejichž posun v čase bude
během stavebních prací sledován a vyhodnocován. 

ZÁVĚR

Po dokončení adaptace této části podzemí dojde ke zpro-
voznění chodby 1 jako další nové dopravní cesty (obr. 13),
dále k zajištění odkládacích komor (světle modrá) a k vybu-
dování nových ukládacích kapacit (zelená barva) v definitivní
podobě. Adaptované prostory budou na závěr opatřeny osvět-
lením, telefonními rozvody, kamerovým systémem a prvky
měření a regulace. V nově zajištěných prostorách bude i nadá-
le používán sací způsob separátního větrání do stávajícího
větracího vrtu.

Projekt sanace a adaptace starých nevyužívaných důlních
děl v sousedství provozovaného úložiště RAO je velmi efek-
tivní způsob, jak tyto „stařiny“ využít a minimalizovat tak
náklady na vybudování nových bezpečných ukládacích 
prostor. Ve spojení s fungující infrastrukturou na povrchu
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of equilibrium was achieved long decades ago. The excavation
even underwent the process of long-term creep due to structu-
ral instability and weathering. On the other hand, geometries
of excavated openings which were not designed and verified
by calculations are solved here. The already given conditions
are entered. Hectic expanding of underground galleries using
blasting processes at the end of WWII, which was carried out
at any cost with the objective to obtain large underground spa-
ces for war production, went beyond the logics and empiric
experience of original mining company-founders, who stuck
only in the area of the limestone bank. With respect to the dep-
loyment of prisoners from concentration camps, human lives
and safety were worthless. There was nothing left but to cope
with this result and understand why it was so. The designed
technical solution defines what has to be removed to ensure
safety and long-term stability of the excavation and what will
remain in a more or less original condition. 

The theme is described mainly from the point of view of
a geotechnician, who plays an irreplaceable role in the cases of
similar designs. Among important input parameters influen-
cing the current condition and stability of the excavation there
is, apart from the overburden thickness and mechanical pro-
perties, the above-mentioned rock mass “structure”, i.e. the
orientation, frequency and character of discontinuity surfaces.
The objective of the geotechnical ”Critical Block Method” is
to determine, using structural measurements, the reach of
instable blocks beyond the excavation profile and the volume
of the rock which has to be secured against falling by additio-
nal reinforcing. This discipline is often paid insufficient atten-
tion during the preparation of underground construction. In
addition to the role in structural analysis, the Critical Block
Method played a role important for the design of anchoring the
rock massif with rock bolts. 

It will be interesting to observe which phenomena will the
construction and rehabilitation activities in the historic underg-
round encounter. The potential for the adaptation of other unu-
sed galleries in the Richard mine system is great and there is
nothing more than to recommend that the planning and the
concept of disposing the RAW in this locality should proceed
in this direction. For that reason the experience obtained
during the realisation will be invaluable for safe and economic
design for the possible next expansion of the underground
repository. 

Ing. JIŘÍ ČINKA, cinka@samsonpraha.cz, 
SAMSON PRAHA, spol. s r.o.

a příznivou geologickou situací se jedná v této lokalitě o nej-
lepší možné řešení. 

Adaptace starých důlních děl přináší oproti klasické nové
ražbě v podzemí celou řadu změn. Neřeší se zde přerozděle-
ní napjatosti vlivem otevření volného prostoru ražbou. Neřeší
se podchycení deformujícího se horninového masivu prvky
zajištění za neustálého sledování tohoto vývoje. Zde už k pře-
rozdělení napjatosti a dosažení rovnovážného stavu došlo již
před dlouhými desítkami let. Výrub dokonce prošel procesem
dlouhodobého dotvarování vlivem strukturní nestability
a zvětrávání. Řeší se zde však zajištění takových tvarů výrubu,
které nebyly navrženy a výpočtem ověřeny. Vstupuje se do už
daných geometrických podmínek. Hektické rozšiřování pod-
zemních chodeb trhacími pracemi na závěr 2. sv. války, prová-
děné za každou cenu s cílem získat rozsáhlé podzemní prosto-
ry pro válečnou výrobu, šlo za logiku a empirické zkušenosti
původních těžařů, kteří se drželi pouze v prostoru vápencové
lavice. Vzhledem k nasazení vězňů z koncentračních táborů
zde lidský život a bezpečnost neměly žádnou váhu. Nezbylo
nic jiného, než se s tímto výsledkem vypořádat a pochopit,
proč tomu tak je. Navržené technické řešení definuje, co je
nutné při zajištění bezpečnosti a dlouhodobé stability výrubu
odstranit a co zůstane ve víceméně původním tvaru. 

Téma je popisované především z pohledu geotechnika, který
hraje u podobných návrhů nezastupitelnou roli. Mezi důležitý-
mi vstupními parametry, které ovlivňují v současnosti stav
a stabilitu výrubu, je kromě mocnosti nadloží a mechanických
vlastností již zmíněná „strukturní stavba“, tedy orientace, čet-
nost a charakter ploch nespojitosti. Cílem geotechnické „meto-
dy kritického bloku“ je stanovit strukturním měřením dosah
nestabilních bloků za profil výrubu a stanovit kubaturu horni-
ny, kterou je nutné dodatečným vyztužením zajistit proti
vypadnutí. Této disciplíně se dnes často při přípravě podzem-
ních staveb nevěnuje dostatečná pozornost. Metoda kritického
bloku zde hrála kromě statického výpočtu důležitou roli pro
návrh prokotvení masivu svorníkovou výztuží.

Bude zajímavé sledovat, s jakými jevy se stavební a sanač-
ní činnost v historickém podzemí setká. Potenciál pro adapta-
ci dalších nevyužívaných chodeb v důlním systému Richard
je obrovský a nelze nic jiného, než jen doporučit, aby se plá-
nování a koncepce ukládání RAO na této lokalitě ubírala
tímto směrem. Proto budou zkušenosti získané při realizaci
neocenitelné při bezpečném a ekonomickém návrhu dalšího
případného rozšiřování podzemního úložiště. 
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