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STARÁ DŮLNÍ DÍLA V OSTRAVSKO-KARVINSKÉM REVÍRU 

 
Anotace 
 
Společnost VVUÚ, a.s., Ostrava-Radvanice (veřejnosti lépe známá pod původním názvem 
Vědecko-výzkumný uhelný ústav) působí na našem trhu již bezmála padesát let. Od svého 
založení se úspěšně podílela na výzkumu bezpečnosti a technologie hornictví. V současné 
době rozvíjí nové aktivity spojené s hornickou činností. Jedná se o zajišťování nebo likvidaci 
starých důlních děl s výstupy metanu. Právě touto problematikou se zabývá referát „Stará 
důlní díla v Ostravsko-karvinském revíru“ (dále pouze OKR). Z ohledem na zaměření 
semináře „Zpevňování a těsnění hornin a stavebních konstrukcí na počátku 21. století“ je 
důraz kladen zejména na zajišťování nebo likvidaci starých důlních děl s využitím 
injektážních technologií. 
 

Starým důlním dílem se rozumíme důlní dílo v podzemí, které je opuštěno a jehož 
původní provozovatel ani jeho právní nástupce neexistuje nebo není znám (Horní zákon 
§ 35). 

V praxi OKR to znamená, že se jedná o hlavní důlní díla ústící na povrch, která byla 
opuštěna, zlikvidována nebo přestala být užívána před znárodněním v roce 1946. 
(Znárodňovací dekret z roku 1945).  

 
Vyhláška ČBÚ č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl, hovoří v § 20 o tom, 
že tato vyhláška platí přiměřeně i pro likvidaci starých důlních děl ústících na povrch. 
Jedná se především o požadavek na zajištění stability ústí starého důlního díla, řízený odvod 
důlních plynů, vytvoření bezpečnostního pásma, podání návrhu na stavební uzávěru a 
vypracování závěrečné zprávy o zajištění nebo likvidaci starého důlního díla. 
 
 
1. Stará důlní díla – pozůstatky minulosti 

 
První písemně dokladována důlní díla se datují k 26. 2. 1782, kdy byla vydána koncese 

Janu Adamu Gruttschreibrovi a povolení zarážky slojí Juliana a Vilemína v oblasti Starých 
hlučínských dolů, dnešní Landek. Lze však předpokládat existenci ještě starších důlních děl 
především v oblasti Slezské Ostravy - údolí Burňa. 

Hornictví 2. poloviny 18. a začátku 19. století spočívá v zakládání krátkých, mělkých 
důlních děl, kutacích a nálezných důlních děl k ověřování a vyhledávání uhelných slojí za 
účelem získání propůjčky důlních měr, opravňujících k těžbě uhlí. Vlastní dobývání spočívalo 
v množství mělkých jam a krátkých štol - tzv. štolové dobývání. 

I když se mělké štolové dobývání uplatňuje ještě v 70. letech 19. století, dochází již ve 
30. letech 19. století k centralizaci jednotlivých důlních polí a vytváření těžařských a hutních 
společností. Tím vzniká požadavek na větší těžení kapacity, s čímž souvisí i větší dobývací 
hloubky. Hovoříme zde o začátku systematického hlubinného dobývání.  

Ve druhé polovině 19. století dochází k zavádění mechanizmů a nových technologií do 
uhelného průmyslu. Se vzrůstající mechanizací se přirozeně mění i ražení, prohlubování a 
vyztužování hlavních důlních děl. Vzrůstá požadavek na větší kapacitu hlavních důlních děl a 



jejich delší životnost. Narůstá velikost profilů hlavních důlních děl ať nově vznikajících, tak i 
rozšiřování stávajících hlavních důlních děl. 

V první polovině 20. století se užívají materiály pro vyztužování hlavních důlních děl s 
dlouhodobou životností. 
2. Způsob původní likvidace starých důlních děl 

 
Původní mělké jámy a jámy kutací, pokud byly likvidovány, byly zasypány původním 

vytěženým materiálem. Pokud došlo k sedání zásypového materiálu či jeho ujetí do volných 
prostorů, projevilo se na povrchu vytvořením poklesové propadliny. Příkladem je oblast 
Landeku a Ludgeřovic, kde některé jámy nebyly vyhloubeny jako strmé, ale jako kosmé, tzn. 
že byly vyraženy po úklonu sloje, nebo z jiných důvodů nebyly raženy svisle. 

Jámy byly zasypávány také jiným různorodým materiálem, především haldovinou, 
škvárou, jílovitou zeminou, popelem apod. Pro zajištění ústí jámy se užívalo jílových zátek, 
které plnily funkci jámového povalu a plynové zátky (jáma Antonín před Moravskoslezským 
divadlem). Nebezpečí takového zajištění spočívá v možnosti nekontrolovatelného ujetí zásypu 
pod tímto povalem a vznik volného prostoru v bývalém jámovém stvolu.  

Rovněž výstup důlních plynů porušeným pohořím v okolí jámového stvolu, mimo jílovou 
zátku, není vyloučen (jáma Lidice výdušná, Rudý říjen 1, Pavlína, Michálkovická apod.).  

 
 

3. Dohledání starých důlních děl 
 
Dohledání starých důlních děl v terénu předchází důsledné studium existující dostupné 

mapové i textové archivní dokumentace. Všechny informace o starých důlních dílech mají 
podstatný význam při dohledání důlního díla jak geofyzikálními metodami, tak především při 
vrtném průzkumu.  

Při geofyzikálních metodách, jako jsou metody vyhledávání georadarem, metanscreening 
- sledování půdního metanu, rezistivitní mikroprofilování – odporová metoda, mikrokatotáž, 
apod., se využívá geofyzikálních rozdílů mezi zásypovým materiálem, popř. prostorem 
bývalého jámového stvolu a průvodními horninami. Nutno podotknout, že výsledky 
uvedených geofyzikálních metod jsou vzhledem ke stáří důlních děl a malé diferenciaci 
prostředí bývalého jámového stvolu a okolních hornin nedostatečné. Jedinou průkaznější a 
jistější metodou je se vrtný průzkum. Ale i při vrtném průzkumu je rozhodující, zda výnos 
nám signalizuje existenci důlního díla (Obr. 1). 

 
obr. 1 (Vrtný výnos dřeva v kombinaci s jílem z hloubky 14 – 18 m - Kutací 14, Ostrava-Hrušov) 

 



4. Způsoby zajištění jam 
 
4.1 Mělké jámy 

 
Mělké jámy do 10 m, které nemají komunikaci s dalšími důlními prostory, jsou zcela 

zasypány dnes již zhutnělým materiálem a kde nehrozí výstup důlních plynů na povrch, se 
zabezpečují pouze označením starého důlního díla informační tabulkou se základními 
identifikačními údaji. 
 
4.2 Jámy kutací, nálezné 

 
Jámy zcela vyplněné zhutnělým zásypovým materiálem  

Jámy kutací, popř. kutací nálezné se po jejich dohledání odvrtají vrtem přesahujícím 
celou jejich délku, a to pro zjištění stavu zásypového materiálu v jámovém stvolu a plynových 
poměrů v jámě. Tímto vrtem se rovněž ověří stařiny, popř. uhlonosné vrstvy, a to i pod dnem 
jámy. Pokud se zjistí, že dnes již zhutnělý zásypový materiál zcela vyplňuje jámu, potom se 
vrt vystrojí v místech průchodu stařinami, uhlonosnými a poruchovými pásmy a u jeho dna 
perforovanými pažnicemi pro odvod důlních plynů, ostatní části vrtu se vystrojí pažnicemi 
plnými. Ústí vrtu se opatří tzv. komínkem volného odfuku, tzn. potrubím o průměru 
minimálně 150 mm s uzavírací armaturou, ventilem pro možnost měření koncentrací důlních 
plynů nebo odběr vzorků vzdušin a odbočovacím T kusem pro možnost nasazení odsávací 
stanice. Prostor kolem komínku volného odfuku se oplotí a umístní se informační a výstražné 
tabulky (Obr. 2, 3). 

 

 
 obr. 2 (Zwierzina I – nová, Orlová) obr. 3 (Jáma I, Petřvald) 

 
 
Jámy se sníženou stabilitou 

V případě zjištění snížené stability zásypového materiálu (zrychlený postup vrtného 
nářadí, rozbředlý nebo ne zcela zhutnělý zásypový materiál apod.) se prostor kolem ústí jámy 
zpevní a stabilizuje do potřebné hloubky injektáží, a to v souladu s projektem, který je 
upřesněn na základě výsledku průzkumu. Touto injektáží se zabrání případné destrukci 
povrchu v okolí ústí jámy nebo samovolnému, neřízenému výstupu důlních plynů mimo 
komínek volného odfuku (Obr. 4). V ostatním se jáma zajistí v rozsahu uvedeném pro jámy 
zcela vyplněné zhutnělým zásypovým materiálem.  

 
 



 
obr. 4 (Kutací 4, fotbalové hřiště Ostrava Muglinov) 

 
 

Jámy nebezpečné ujetím zásypového materiálu nebo okolních hornin 
Jedná se o jámy se zjištěnými volnými prostory, jámy s ujetým zásypovým materiálem a 

jámy z jiných důvodů značně nestabilní. Nezbytnou podmínkou zajištění těchto jam je 
doplnění zásypového materiálu, aby jámový stvol byl zcela vyplněn. Tyto jámy se kromě výše 
uvedeného způsobu zajištění opatřují i uzavíracím železobetonovým ohlubňovým povalem 
opatřeným dosypávacím otvorem, popř. dosypávacím potrubím pro možnost dalšího doplnění 
zásypového materiálu. Velikost uzavíracího ohlubňového povalu a způsob jeho provedení určí 
projekt. Tímto způsobem je zajištěno, že i v případě dalšího ujetí zásypového materiálu 
nedojde k porušení stability ústí jámy.  
 
4.3 Horizontální a úklonná stará důlní díla 

 
U horizontálních a úklonných starých důlních děl je situace o to složitější, že bezpečnost 

musí být zajištěna nejenom v místě jejich ústí, ale v celé jejich délce. O způsobu zajištění 
nebo likvidace a odplynění rozhodují rovněž výsledky průzkumu. Projektová dokumentace 
musí vyřešit především zajištění stability ústí starého důlního díla a míst, kde se na povrchu 
mohou projevit poklesy způsobené zavalením díla, dále musí řešit způsob řízeného odvodu 
důlních plynů, bezpečnostní opatření v rozsahu vytvořeného bezpečnostního pásma apod. Při 
zajištění stability horizontálních a úklonných starých důlních děl a pro řízený odvod důlních 
plynů se budou využívat především zpevňovací a těsnicí injektážní technologie.  

 
 

5. Injektáže starých důlních děl 
 

5.1 Využití injektáží k zajištění ústí SDD 
 
Pro zajištění stability starého důlního díla na povrch (jáma, štola) je možno v mnoha 

případech vhodně využít vysokotlakou injektáž do zeminového prostředí v prostoru vyústění. 
Provedenou injektáží je vytvořen nový geokompozit – proinjektovaná zemina, v potřebné 
ploše a síle, který je možno umístit do potřebné hloubky pod úroveň terénu. Tento 
geokompozit – blok proinjektované zeminy, může pak vykazovat dle druhu zeminy, 
injektážního media a způsobu injektáže pevnost v tlaku na úrovni betonu, popř. i větší.  

Vhodným injektážním mediem jsou cementové směsi ve zvodnělých zeminách nebo 
v případech, kdy je potřebná urychlená reakce a zatvrdnutí injektážního media pak 



polyuretanové hmoty, nejlépe velmi pevné pěnicí polyuretanové hmoty. Injektážní media je 
možno dvoustupňovou injektáží i kombinovat a vytvořit pak ve výsledném geokompozitu 
jednotlivé vrstvy. 

Při rozhodování o vhodnosti použití injektáže k zajištění SDD je nutno vycházet ze 
zjištěných údajů o SDD (kvalita a celistvost zásypů, jejich předpokládané stáří, druh zeminy 
použité na zásyp, druh případných návozů nad ústím jámy, nebezpečí dodatečného sedání 
zásypu jámy apod.). Údaje je nutné pro každé SDD ověřit vrtným průzkumem ve spojitosti 
s dohledáním skutečné polohy jámy nebo štoly. 

Injektáž pro zajištění ústí SDD je pak možno rozdělit na podpovrchovou injektáž, tj. 
vytvoření zpevňujícího a izolačního bloku nad jámou, a to v potřebné hloubce pod terénem a 
na povrchovou injektáž, kterou je možno využít i pro vytvoření základových pásů pro lehký, 
betonový nebo těžký železobetonový ohlubňový poval na úrovni terénu jako náhrada 
betonových základových pásů. Perforované injektážní jehly pro vytvoření geokompozitu – 
základu slouží zároveň jako mikropiloty. 

Injektáží je možno zpevnit a utěsnit rovněž vyústění horizontálních nebo úklonných štol 
na povrch, pokud byly v minulosti více či méně důkladně zasypány. Rovněž pak pro vyústění 
horizontálních děl, pokud zasypány nebyly, kdy je možno pomocí tlakové injektáže pěnicí 
polyuretanovou hmotou v kombinaci s cementovou směsí vytvořit zpevňující a těsnicí výplň 
štoly od jejího vyústění až do potřebné vzdálenosti od ústí. 

 
5.2 Podpovrchové injektáže pro zajištění ústí jam 

 
U tohoto způsobu zajištění ústí SDD pomocí vysokotlaké injektáže se provede zpevňující 

blok (geokompozit) nad starou jámou v potřebné hloubce a v příslušných rozměrech i síle 
bloku. Potřebné rozměry tohoto bloku je nutno prokázat jednoduchým statickým posouzením 
vzhledem k možnému dalšímu sedání zásypu jámy. 

Tento blok je možno pomocí vysokotlaké injektáže cementovou směsí nebo pěnicím 
polyuretanem vytvořit přes systém perforovaných injektážních jehel vibračně zaražených 
nebo vrtaných z povrchu do požadované hloubky. Po provedené injektáží se pak z jehel 
odstraní neperforované nástavce a pozemek nad provedenou injektáží je možno nadále 
využívat. 

Pokud je vrtným průzkumem zjištěno, že materiál zásypu jámy je velmi porézní nebo 
kavernovitý a je nebezpečí enormního úniku injektážní směsi (cementu), je při injektáži 
vhodné do těchto zásypů situovat spodní zpevňující blok s velmi pevnou hmotou s rychlou 
reakcí a tuhnutím. Na tuto nepropustnou vrstvu se pak v druhé etapě provede injektáž zbytku 
bloku cementovou směsí. Aplikaci obou injektážních medií je možno provést přes stejné 
injektážní jehly. 

Pokud je dle zjištění při vrtném průzkumu oprávněný předpoklad většího sedání zásypu 
nebo sjetí zásypu do kaveren ve větší hloubce jámy, je nutno tyto kaverny předem vyplnit (na 
příklad přes průzkumný nebo odplyňovací vrt vedený v prostoru jámy) a pak teprve provést 
injektáž k vytvoření zpevňujícího bloku. V horším případě je pak nutno provést zajištění SDD 
železobetonovou povalovou deskou umístěnou pod terénem. 

 
5.3 Injektáž na ústí svislých SDD s jednoduchými poměry 

 
U těchto jam, jež nejsou hluboké, zásyp jámy byl proveden již v daleké minulosti a je 

předpoklad dostatečné konsolidace zásypů, se provede pouze jisticí zpevnění zeminy nad 
dohledanou jámou pomocí injektáže do zeminy. Tento zpevňující „koláč“ vytvořený 
proinjektováním zeminy přesahuje předpokládaný rozměr jámy, výška proinjektování je do 
1,5 m a umístí se do minimální hloubky nebo těsně pod terén. 



  
5.4 Injektáž na ústí svislých SDD v místech zástavby 

 
Při zajišťování ústí SDD v těsné blízkosti staveb, částečně nebo přímo pod stavbami, 

které je nutno zachovat, je způsob zajištění pomocí injektáže prakticky jediným možným 
řešením. V těchto případech se nebude jednat pouze o zajištění SDD (jámy), ale spíše o 
zajištění části nebo celé stavby proti účinkům možného dalšího sedání zásypu jámy. Provede 
se prakticky zpevňující injektáž do zeminy v podzákladí stavby v místě dohledaného vyústění 
SDD. Injektáž je vhodné provést pěnicí polyuretanovou hmotou, aby proinjektované podloží 
pod stavbou bránilo i možnému průniku důlních plynů. 

Vlastní injektáž se pak provede přes podlahu v přízemí nebo suterénu stavby pomocí sítě 
svisle nebo šikmo umístěných injektážních jehel. Jelikož se zarážení jehel a vlastní injektáž 
provádí pomocí ruční techniky, jsou nároky na vyklizení prostorů pro provádění injektáže 
malé a prostory není nutno vyklízet v plném rozsahu. Rovněž případné poškození stavby je 
minimální. 

Obdobně, s malým nárokem na poškození pozemku nebo stavby, je možno tímto 
způsobem realizovat zajištění ústí starých jam, které jsou dohledány v těsné blízkosti stavby 
nebo částečně pod stavbou. 

 
5.5 Injektáž v terénech nepřístupných pro stavební techniku 

 
Při vyústění SDD (jámy a štoly) v terénech nepřístupných pro stavební stroje a techniku 

je opět potřebné využít možnosti realizovat opatření na SDD pomocí injektáže do zeminového 
prostředí. 

Zarážení injektážních jehel se provede vibračním způsobem, ručním nářadím se 
vzduchovým pohonem, vlastní injektáž je pak vhodné provést polyuretanovými hmotami, pro 
jejichž tlakovou aplikaci přes injektážní jehly postačí přenosné elektrické injektážní čerpadlo 
napájené přenosnou elektrocentrálou. 

 
5.6 Injektáž s odstraněním zeminy nad ústím SDD 

 
Pokud se při realizaci průzkumných vrtů pro dohledání skutečného umístění jámy zjistí, 

že zemina v prostoru vyústění jámy je nevhodná pro provedení injektáže nebo je zcela 
neinjektovatelná a přesto je z jiných důvodů potřebné realizovat zajištění SDD injektáží do 
zeminového prostředí, je možné provést odstranění této zeminy v celém prostoru uvažované 
injektáže odbagrováním. Pro provedení vlastní injektáže se pak naveze vhodná zemina nebo 
struska, kamenivo apod. Po injektáží je možno povrch upravit návozem zeminy (ornice) pro 
další užívání. 

 
5.7 Injektáž u výstupu horizontálních a úklonných SDD na povrch 

 
U těchto SDD je nutno zajistit jejich dohledané ústí zpevněním zeminy v nadloží tohoto 

vyústění, případně provést výplň vlastní štoly do určité vzdálenosti od ústí, pokud nebyla štola 
řádně zasypána nebo v průběhu let došlo pouze k samovolnému a částečnému vyplňování 
štoly sesunující se zeminou. Jelikož ústí štol se nachází většinou ve svažitém terénu nebo je u 
úklonných štol překryto zásypy při změnách konfigurace terénu v minulosti, je nutno při 
zajištění jejich ústí použít všech již uvedených způsobů injektáží i druhů injektážních medií. 
Provedení injektáže je nutno před realizací dostatečně technicky vyřešit v projektové 
dokumentaci.  



Pro zpevňující injektáž nadloží a výplně horizontálních štol v místě vyústění štoly je 
možno provést injektáž z povrchu do zeminy s použitím zarážených injektážních jehel 
s perforací upravenou dle požadované hloubky injektáže. Hloubka zarážení jehel je pak dána 
druhem zeminy a možnostmi ruční zarážecí techniky. Pro provedení injektáže jsou používána 
přenosná vzduchová nebo elektrická injektážní čerpadla. Vzhledem k tomu, že ve většině 
případů se jedná i o těsnicí injektáž proti bodovému nebo plošnému výstupu důlních plynů na 
povrch v místě vyústění štoly, je nejvhodnějším injektážním mediem pěnicí polyuretanová 
hmota.  

Pro zpevňující injektáž do nadloží a výplně úklonných štol v místě jejich vyústění, kdy se 
injektážní prostor nachází v podstatně větších hloubkách, je potřebné realizovat pro aplikaci 
injektážních hmot injektážní vývrty s perforovanými pažnicemi, přes které je pak možno 
pomocí injektážních pakranů provést vysokotlakou injektáž do zeminového materiálu nadloží 
buď cementovými směsmi nebo pěnicím polyuretanem. Obdobným způsobem je možno 
provést injektáž do kaveren v zásypu štoly. 

Předpokladem pro kvalitní zpevnění a utěsnění pomocí vysokotlaké injektáže je 
provedení vrtného průzkumu k dohledání místa vyústění štoly, jejího směru, hloubky a 
kaveren s ověřením druhu zeminy, do níž se bude injektáž provádět. 

 
5.8 Povrchové injektáže k zajištění ústí jam 
 
5.8.1 Injektáž k vytvoření mikropilotového základu pro ohlubňový poval 

Místo klasického betonového základového pásu pro uložení uzavíracího ohlubňového 
povalu nad ústím staré jámy je možno s výhodou jednoduššího provedení realizovat 
základový pás proinjektováním stávající zeminy, kdy je v zemině vytvořen celistvý 
konglomerát zemina + injektážní medium s vysokou pevností v tlaku. Injektážní jehly pak 
vytvoří síť mikropilot, pomocí nichž je možno základovou spáru snížit až na úroveň zemin 
s větší únosností. Horní části mikropilot z ocelových trubek přečnívají až do železobetonové 
desky ohlubňového povalu, kdy po jeho zabetonování dojde k dokonalému spojení 
mikropilotového základového pásu s povalem.  

Takto vytvořený obvodový základový pás může sloužit jak pro lehký ohlubňový poval, 
který je navrhován pro stabilizaci SDD (jam) již v minulosti zasypaných a stabilizovaných, 
tak i pro těžké železobetonové ohlubňové povaly, které se realizují na jámy novější s ještě ne 
zcela konsolidovaným zásypem ve smyslu vyhl. ČBÚ č. 52/72 Sb. 

Pro injektáž k vytvoření základu je možno použít jak cementových směsí tak i 
polyuretanových hmot nebo použít jejich kombinaci. 

 
5.8.2 Injektáž k vytvoření mikropilotového základového pásu pro ohlubňový poval, 
rozšířeného pomocí šikmých injektážních jehel do okolní zeminy 

 
V případech, kdy by mohlo dojít následně po provedeném zajištění ústí jámy 

ohlubňovým povalem k dalšímu sedání zásypu v jámě a kuželovitému sesuvu zeminy pod 
ohlubňovým povalem do jámy, je vhodné obvodový základ povalu rozšířit po obvodu 
injektážními jehlami zaraženými nebo zavrtanými šikmo do zeminy vně základu pod úhlem 
30 – 45o od svislice a přes tyto injektážní jehly provést injektáž do zeminy. 

Tyto jehly jsou zaraženy nebo zavrtány do větší hloubky, než jehly mikropilotového 
základového pásu. Tento rozšířený obvodový základový pás spolu s těžkým povalem pak 
vytvoří široký prostor zajištění s dosti velkým přesahem přes profil jámy. Vytvořený monolitý 
celek zabrání možné destrukci povalu při sesuvu zeminy pod povalem. Účinnost tohoto řešení 
je nutné pro každou jámu doložit statickým posouzením (Obr. 5). 
 



 
obr. 5 (Injektáž základových pásů pro ohlubňový poval - jáma Pavlína, Slezská Ostrava) 

 
 
5.9 Provedení injektáží pro jednotlivé druhy zajištění SDD 
 
5.9.1 Vytvoření lehkých povalů z proinjektované zeminy nad zasypanými jámami 

 
Lehký poval je v tomto případě tvořen vrstvou proinjektované zeminy nad ústím staré 

jámy. Proinjektovaný blok zeminy přesahuje v dostatečné míře předpokládaný půdorys jámy. 
Síla bloku bývá až 1,5 m, horní hrana bloku je 0,5 – 1,0 m pod terénem. Pro injektáž se do 
zeminy zarazí vibračním způsobem injektážní jehly z perforovaných trubek opatřených 
zarážecími hroty (průměr trubek do 50 mm). Trubky se zaráží šachovnicovým způsobem 
v osových vzdálenostech do 0,8 m (dle druhu zeminy). Injektážní jehly mají demontovatelný 
nástavec délky 0,5 – 1,0 m, které se po provedené injektáži odstraní. Jako injektážní medium 
se použije cementová směs v poměru mísení cement – voda 2,5:1 až 2:1. Aplikace čerpadlem 
s injektážním tlakem od 5 do 10 MPa. V případě zemin s menší pórovitostí nebo zvodnělých 
se jeví výhodné použít pro injektáž polyuretanovou pěnicí hmotu, např. Geopur 082 nebo 230. 
Jelikož se jedná o zarážení jehel do malé hloubky a většinou do měkkých zemin provádí se 
zarážení ručním vrtacím kladivem se vzduchovým pohonem. 
 
5.9.2 Injektáž pro provedení základů těžkých povalů nad jámami 

 
Jelikož je těžký ohlubňový poval umístěný na terénu většinou řešen jako křížem 

armovaná železobetonová deska o síle min. 50 cm je nutno pro tuto desku provést obvodový 
betonový základový pás, šířky min. 45 cm se základovou spárou v nezamrzající hloubce, tj. 
100 – 120 cm. Rozměry povalu jsou přibližně 6 x 6 až 8 x 8 m. Poval může být i 
obdélníkového, nebo kruhového tvaru. 
 
 
 
6. Závěr 

 
Zajištění značného množství SDD v OKR bude dlouhodobá záležitost, která si vyžádá 

velké finanční prostředky. Díky pochopení Ministerstva životního prostředí, že v obydlených 
částech OKR jde ve skutečnosti o obecné ohrožení obyvatelstva, byly nalezeny potřebné 
finanční prostředky ze Státního fondu životního prostředí a státního rozpočtu. V prvé etapě se 



jedná o 96 SDD, které mohou nejvíce ohrožovat bezpečnost možným porušením jejich 
stability nebo výstupem důlních plynů na povrch. 

VVUÚ, a.s., Ostrava - Radvanice v současné době zajišťuje 72 těchto SDD. Výše 
popsané injektážní technologie zajištění SDD plně vyhovují požadavkům báňské legislativy a 
přitom značně snižují realizační náklady proti „klasickému zajištění“ pomocí těžkých 
uzavíracích povalů, které u SDD v mnoha případech nelze ani použít. 

 Specialisté Odboru ochrany obyvatelstva společnosti VVUÚ pracují rovněž na 
zmapování dalších důlních děl, které nebyly dosud katalogizovány.  

Po ukončení etapy zajištění SDD ústících na povrch bude nezbytné řešit i zajištění 
důlních děl neústících na povrch, která se nachází v malé hloubce pod povrchem. Jedná se o 
otvírková, přípravná, dobývková důlní díla (poruby, dobývky), popř. velkoprostorová důlní 
díla, která mohou mít negativní vliv na stavby na povrch a bezpečnost obyvatelstva, a to buď 
z hlediska možné destrukce povrchu nebo výstupu důlních plynů na povrch. Rovněž při řešení 
této problematiky bude nezbytné v široké míře využívat zpevňovací a izolační injektážní 
technologie. 


