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Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi 

Předmět seznámí posluchače s problematikou navrhování a provádění vertikálních hlubokých 

jam, liniových podzemních děl s velkým úklonem a dále výstavbu podzemních děl 

nekonvenčními postupy, když parametry děl, nebo realizační podmínky vylučují výstavbu 

standardními postupy, nebo nedovolují a vylučují přímou účast člověka z výkonu operací 

výstavby díla (zmrazování, No Dig., Immersed Tunnels, Leached Caverns a další). 

 

Anotace (po jednotlivých tématech) 

Obsahem předmětu jsou témata zaměřená na navrhování a výstavbu vertikálních hlubokých 

jam, dále liniová podzemní díla s velkým úklonem a podzemní díla, která jsou budována 

nekonvenčními postupy, když parametry děl, nebo realizační podmínky neumožňují výstavbu 

standardními postupy, nebo nedovolují přímou účast člověka na výkonu operací výstavby díla. 

 

Tematické okruhy přednášek 

Jáma & jámové objekty 

Zaústění jámy 

Povrchová zařízení pro hloubení jam 

Jámová zařízení pro hloubení 

Konstrukce jámových ostění 

Operace hloubicího cyklu, hloubící metody, prohlubování jam 

Bezvýkopové technologie (No Dig) 

Immersed Tunnels 

Leached Caverns 
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Kontrolní otázky 

 

Jáma & jámové objekty 

Zaústění jámy 

Povrchová zařízení pro hloubení jam 

Jámová zařízení pro hloubení 

Konstrukce jámových ostění 

Operace hloubicího cyklu, hloubící metody, prohlubování jam 

Metody dovrchní ražby svislých jam 

Immersed Tunnels 

Leached Caverns 
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