
The 25th annual international colloquy Reinforcement, Sealing 

and Anchoring of Rock Mass and Engineering Construction was 

held at the VŠB Technical University in Ostrava from 5th to 6th 

March. It was co-organised by the Department of Geotechnical 

Engineering and Underground Construction of the Faculty of 

Civil Engineering in collaboration with the VŠB-TU Ostrava and 

Minova Bohemia s.r.o. Important experts in this fi eld and two 

long-time experts were at the birth of the colloquy as guarantors – 

Prof. Aldorf and Ing. Janíček. Unfortunately, Prof. Aldorf did not 

live to see this festive annual event and participants in this year’s 

annual colloquy expressed with thankful applause the memory of 

him and thanks for his contribution to the foundation and many 

years of leading this professional event. As usual, the colloquy 

was sponsored not only by the Czech Tunnelling Association, 

but also by the Czech Mining Authority and the Dean of the 

Faculty of Civil Engineering. From the time of its fi rst years, the 

professional focus of the colloquy has refl ected gradual departure 

of the Czech Republic from mining, whilst in the fi rst years of 

the colloquy, contributions on mining themes occupied major 

part of the professional programme. Contributions from under-

ground construction, geotechnical engineering and underground 
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construction started gradually to asserted themselves to a greater 

extent. This aspect of checks in the mining industry in the CR was 

accentuated even in several papers at this year’s colloquy. They 

provoked stimulating discussion among the participants pointing 

out this problem from the aspect of current as well as future needs 

of our society not only in the fi eld of power engineering. This 

year’s colloquy was attended by ca 100 participants, including 

foreign guests.

Jako každoročně se i letos konal na VŠB-Technické univerzi-

tě Ostrava seminář Zpevňování, těsnění a kotvení horninového 

masivu a stavebních konstrukcí, který spolupořádá katedra geo-

techniky a podzemního stavitelství Fakulty stavební ve spoluprá-

ci VŠB-TU Ostrava s fi rmou Minova Bohemia s.r.o. již 25 let. 

U zrodu původní myšlenky pořádat takto zaměřený seminář stáli 

významní odborníci v této oblasti a dva dlouholetí odborní garanti 

této akce – prof. Aldorf a Ing. Janíček, za což jim oběma patří 

velký dík. Pan prof. Aldorf se ale, bohužel, již tohoto jubilejního 

ročníku semináře nedožil a účastníci letošního ročníku vyjádřili 

panu profesorovi vzpomínku i poděkování za přínos k založení i 

mnoholeté vedení této odborné akce děkovným potleskem. Jako 
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již tradičně seminář zaštítila jak Česká tunelářská asociace, tak 

i Český báňský úřad a děkan Fakulty stavební. 

V odborném zaměření semináře se od doby jeho prvních roční-

ků projevoval postupný odklon ČR od hornictví, zatímco v prv-

ních ročních semináře zaujímaly příspěvky s hornickou tematikou 

převážnou část odborného programu, postupně se ve větší míře 

uplatňovaly příspěvky z podzemního stavitelství, geotechniky 

i pozemního stavitelství. Tento aspekt útlumu hornictví v ČR byl 

akcentován i v několika příspěvcích letošního semináře, které 

vyvolaly podnětné diskuse účastníků poukazujících na tento pro-

blém z hlediska současných i budoucích potřeb naší společnosti, 

a to nejen v oblasti energetiky. 

Letošního ročníku semináře konaného ve dnech 5.–6. března se 

účastnilo cca 100 účastníků, včetně zahraničních. Letošní účast 

byla poněkud poznamenaná začínající koronavirovou pandemií, 

která znemožnila příjezd některých účastníků. I přes tyto nega-

tivní okolnosti zaznělo v průběhu semináře celkem 18 příspěvků. 

Příspěvek autorů z OKD a.s. se věnoval problematice technic-

ké likvidace hlavních důlních děl závodu Útlum-Jih (bývalý Důl 

Paskov), značná pozornost byla v prezentaci věnována, mimo 

jiné, stavbám hrázových objektů pro účely likvidace dolu. Pří-

spěvek dokumentoval výhody využití cementové výplňové směsi 

ADIBET-W30ES ve srovnání s dalšími standardně používanými 

materiály pro stavbu hrází (sádra, cementopopílková směs, be-

ton, cihla). V dalším příspěvku s hornickou tematikou kolektiv 

autorů z fi rem Minova Bohemia s.r.o. a OKD a.s. prezentoval 

úspěšnou ražbu důlní chodby v kombinované výztuži (kombinace 

podpěrných ocelových TH oblouků, krátkých ocelových a sklola-

minátových svorníků, technologie Bullfl ex a vysokého kotvení) 

s využitím souběhu činnosti razicího kombajnu a subtilního vrta-

cího a svorníkovacího vozu ANDRIBOT. Další příspěvek autorů 

výše uvedených fi rem se věnoval výhodám a nevýhodám lano-

vých kotev MCA-M s kotevní objímkou a pramencových kotev 

IR především z hlediska jejich rozdílné tuhosti a únosnosti, jejich 

spolupráce s důlní ocelovou obloukovou výztuží a chování při pů-

sobících zatíženích včetně mimořádných zatížení dynamických 

(např. důlní otřesy). V dalším společném příspěvku obou fi rem 

bylo představeno úspěšné odzkoušení dálkového rozvodu pro 

netradiční aplikaci výplňových fenolových hmot EKOFLEX do 

indikačních odlehčovacích vrtů v nejhlouběji situovaném porubu 

v podmínkách OKD s extrémními tlakovými a plynovými pomě-

ry. Velmi širokou, úspěšnou 15letou spolupráci mezi fi rmou Mi-

nova Bohemia s.r.o. a největší slovenskou důlní společností Hor-

nonitrianske Bane Prievidza a.s. v oblasti zlepšení bezpečnosti a 

ochrany zdraví a snížení osobních i materiálních nákladů v důlní 

společnosti rekapituloval příspěvek Ing. Jankuly. 

Zástupce australské fi rmy GroundProbe pan Benny Chen pre-

zentoval inspirativní příspěvek zaměřený na aplikaci moderní 

LIDAR (Light Detection And Ranging) technologie v hornictví 

a podzemním stavitelství, autoři dokumentovali možnosti využití 

specializovaného 3D skeneru a výkonného počítače při sledování 

deformací a tloušťky stříkaného betonu v reálném čase. Zkuše-

nosti s aplikací těsnících a zpevňovacích injektáží prováděných v 

kabelových tunelech v Norsku částečně vedených pod mořem při-

pravil kolektiv autorů z fi rmy Metrostav a.s. Ing. Lacina z fi rmy 

AMBERG Engineering Brno, a.s. přednesl zkušenosti a poznatky 

z komplexní rekonstrukce šachty kolektoru v Brně. Šachta byla 

situovaná v mimořádně nepříznivých geologických poměrech 

charakterizovaných nesoudržnými zvodnělými zeminami různého 

charakteru, sanace zahrnovala jak aplikaci těsnicích injektáží, tak 

i výplňovou injektáž přilehlého horninového prostředí za ostěním. 

Problematikou injektáží se zabýval rovněž příspěvek Ing. Kocnára 

ze žilinské pobočky fi rmy Minova Bohemia s.r.o. – prezentoval 

možnosti zlepšení přípravy injektážních sanačních prací kamen-

ných příp. cihlových staveb, včetně využití jádrových vrtů, malo-

průměrových vrtů (průměr 14 mm) a injektážního pokusu, s cílem 

identifi kace vhodného injekčního materiálu, jeho množství a způ-

sobu jeho aplikace pro kvalitní a spolehlivý efekt prací. 

Praktické aplikace technologie samozavrtávaných mikropilot 

jako alternativy k mnohdy méně efektivním a méně únosným mi-

kropilotám trubkovým představil ve svém příspěvku Ing. Súkeník 

(Minova Bohemia s.r.o.). Tentýž autor se ve svém dalším příspěv-

ku věnoval vybraným sklolaminátovým kompozitním stabilizač-

ním a výztužným prvkům – sklolaminátovým tyčovým prvkům 

Spinmax a výztužním sítím typu Powermesh a uvedl zajímavé 

příklady jejich praktické aplikace jak v dočasných, tak i trvalých 

konstrukcích. Příspěvek dokumentoval, že tyto prvky mohou být 

díky svým unikátním vlastnostem (především nízké hmotnosti, 

odolnosti vůči povětrnostním vlivům, korozi a chemickým vli-

vům, vysoké tahové pevnosti) využity jako alternativa k ocelo-

vým prvkům trvalých konstrukcí. 

Firma Strix Chomutov a.s. prezentovala možnosti využití pros-

torových ocelových stabilizačních matrací KRISMER pro sta-

bilizaci svahových těles i pro některé další netradiční aplikace. 

Problematikou sanace skalní stěny kombinací ocelových sítí, 

plastových PE sítí Macmat L, dynamických bariér a kotvení pre-

zentoval kolektiv autorů z fi rmy STRABAG Rail, a.s. 

Program semináře zahrnoval i příspěvek z oblasti monitorin-

gu technické seismicity od beranění pilot pro založení nové haly 

v blízkosti historické budovy, prezentovaný slovenskými kolegy 

z fi rmy Ingstav GV s.r.o.

Výsledky společného akademického a fi remního výzkumu na 

tomto semináři v letošním roce představil doc. Vojtasík z Fakul-

ty stavební VŠB-TU Ostrava, který se ve spolupráci s fi rmou 

GME s.r.o. zabýval experimentálním stanovením únosnosti zavr-

távané injektované mikropiloty GEOPUR® TECHNOLOGIES, 

namáhané tlakovým zatížením. 

Tradiční účastnící našich seminářů z Univerzity Slezské v Gli-

wicích připravili pod vedením prof. Joanny Bzowky velmi zají-

mavé příspěvky týkající se monitoringu kvality kontaktu vrstev 

vozovek s využitím fl uoresceinu, aplikace geosyntetik v doprav-

ním stavitelství v oblastech s vlivy poddolování a využití optic-

kých vláken pro monitoring pilot i propagaci trhlin ve vrstvách 

vozovek. Z důvodu začínající koronavirové pandemie se nemohli 

polští kolegové osobně semináře zúčastnit a jejich příspěvky jsou 

tak publikovány pouze ve sborníku semináře. 

Organizátoři věří, že byl program pro účastníky semináře zají-

mavý, že ukázal nejen nové technologie, materiály a trendy v ob-

lasti zpevňování, těsnění a kotvení, ale dokumentoval i některé 

efektivní kombinace standardních technologií a materiálů pro do-

sažení jejich synergického efektu při řešení mnohdy velmi kom-

plikovaných problémů. 

V neposlední řadě umožnil studentům geotechnických, ale 

i dalších stavebních i hornických oborů seznámit se s řešením 

řady praktických problémů a setkat se a diskutovat s představiteli 

praxe. Lze si jen přát, aby i tato akce přispěla ke zvýšení zájmů 

studentů o obory se zaměřením na geotechnické a podzemní sta-

vitelství.
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