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Anotace předmětu

Předmět se detailně zabývá problematikou statického posuzování a
navrhování podzemních konstrukcí, zajišťujících stabilitu,
provozuschopnost a bezpečnost podzemních děl. Na základě
hodnocení stavu napětí a deformace v okolí podzemního síla
vymezuje základní výpočtové postupy pro stanovení zatížení
výztuže (ostění), zabývá se klasifikací výpočtových metod, jejich
předpoklady a omezeními a věnuje značnou pozornost otázkám
statiky podzemních konstrukcí všech typů, vč. kotvení a zpevňování
hornin. prostředí.
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▪ Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a 
kompetencemi

Cílem předmětu je naučit studenta syntetizovat znalosti z různých
oblastí širšího zaměření (mechanika hornin a zemin, teorie
pružnosti a pevnosti, ražení podzemních děl, statika, betonové a
ocelové konstrukce), navrhovat bezpečné a ekonomicky efektivní
podzemní konstrukce, správně analyzovat a interpretovat reálné
chování podzemních konstrukcí a porovnávat výsledky získané in-
situ s teoretickými výpočty dle různých výpočetních metod a s
výsledky získanými matematickým modelováním. Jednou z
významných dovedností je rovněž provádět predikci chování určité
podzemní konstrukce v daném horninovém prostředí a v daných
podmínkách.
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▪ Anotace 
▪ 1. Význam a obsah disciplíny, stav napětí a deformace v bodě tělesa 

▪ 2. Základní soustavy rovnic mechaniky kontinua ( rovnice rovnováhy, rovnice kompatibility 
apod.)

▪ 3. Airyho funkce napětí

▪ 4. Podmínky plasticity a porušení 

▪ 5. Základní vztahy z reologie a reologického modelování, vějíř plouživosti

▪ 6. Stav napjatosti v okolí výlomů, přetváření nevyztužených podz. děl, stabilizační napětí. 

▪ 7. Klasifikace výpočetních metod stability a zatížení ostění. 

▪ 8. Objektivní faktory stability podzemních děl

▪ 9. Subjektivní faktory stability podzemních děl

▪ 9. Klenbové teorie výpočtu zatížení ostění díla

▪ 10. Deformační metody totální stability díla 

▪ 11. Deformační metody parciální stability díla

▪ 12. Inženýrské metody pro stanovení zatížení

▪ 13. Statické řešení výztuže podzemních děl (staticky určité i staticky neurčité podzemní 
konstrukce)

▪ 14. Statický výpočet ostění ze stříkaného betonu a svorníků 
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▪ Povinná literatura:

Aldorf,J. Mechanika podzemních konstrukcí. VSB-TU Ostrava, 1999.

Kolymbas, D. Tunnel and Tunnel Mechanics. Springer,2008. ISBN 
978-3-540-25196-5.

▪ Doporučená literatura:

Aldorf a kol.. Podzemní stavby a zakládání staveb - vybrané kapitoly. 
ES VŠB-TU Ostrava.

Szechy J.. The Art of Tunelling.  Akademia Kiado Budapest. 1973.
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