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TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ JÁMY DOUBRAVA III 
 
Summary: 
To keep the vertical mine working in operation there must be executed  repair works and 
reconstruction of the support lining. Indeed the mere reparation of the support lining is quite 
often not sufficient, but there are necessary the works connected to grouting, dewatering and 
plugging of surrounding ground.  
By the very execution of these works there has been used an unusual construction plant, 
technologies and method. 
 
1.Úvod 
Jámy v hornictví patří k nejdůležitějším důlním dílům. Základními parametry jámy jsou - tvar 
jámy, velikost jámového průřezu, výztuž a výstroj  jámy. 
Obecně slouží jámy jako hlavní komunikace dolu s povrchem. Těží se jimi užitkový nerost, 
popřípadě i hlušina z dolu, dále slouží k dopravě hmot, strojního zařízení a jiného materiálu 
do dolu. Využívá se rovněž k dopravě lidí a je hlavní komunikací pro vedení větrů, kabelů  
a potrubí z povrchu do dolu a naopak.  
Z uvedených funkcí jam vyplývá, že je nutno věnovat náležitou pozornost již při jejich 
výstavbě a neméně pak při provozování, údržbě, opravách a rekonstrukci. 
Opravy nebo rekonstrukce výztuže se musí provádět mimo jiné i z důvodu nadměrných 
tlakových projevů nebo vlivem geomechanických jevů na jámovou výztuž, kdy dochází 
k trhlinám ve zdivu, jeho odprýskávání, vyjíždění zdiva apod.  
U oprav výstroje jde o  stejné příčiny nebo vlivem korozivních úbytků. 
 
2. Základní údaje stavby 
Investor: OKD,a.s., Důl ČSA, odštěpný závod 
Zhotovitel: VOKD,akciová společnost 
Autorský dozor: Carbo Grouting, a.s. 
Generální projektant: Geoengineering, spol. s r.o. 
Zahájení stavby:     05/1999 
Ukončení stavby:    07/2000 
 
3. Základní údaje k jámě Doubrava III 
Jáma Doubrava III je vyhloubena do úrovně 12.p. na -865,0 m B.p.v. v kruhovém průřezu  
pr. 7,5 m. Úroveň ohlubně je +281,5 m, tzn. že celková hloubka činí 1146,5 m. 
Výztuž jámy: od 0,0 m - 34,0 m betonové tvárnice tl. 0,9 m 
                       od 34,0 m - 630,0 m cihelná dvouplášťová výztuž tl. 0,65 m (do úrovně 8.p.) 
                       od 630,0 m - 750,0 m betonové tvárnice tl. 0,65 m (v úrovni mezi 8.p. a 9.p.) 
                       od 750,0 m - úroveň 12.p. prostý beton tl. 0,6 m 
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4.  Geologie a situace v jámě před sanací 
Z geologického hlediska se nachází produktivní karbon v hloubce cca 550 m pod povrchem a 
je překryt miocénními a kvartérními uloženinami. Rozhraní kvartéru a miocénu se nachází cca 
4 m pod povrchem. Kvartér je tvořen sprašovými písčitými hlínami a miocénní sedimenty 
terciérních vrstev jsou tvořeny převážně zelenavěšedými slíny s písčitými vložkami 
vodonosných vrstev o různé mocnosti. Byly zjištěny průsaky vod do jámy v úrovních pod 
povrchem: 46 m - 80 m dílčí průsaky vody 
                   80 m - 110 m výraznější průsaky vody 
V úrovni 200 m - 320 m byly výrazné průsaky vod a jílu a to ve staničení jámy: 
200,0 m; 216,0 m; 230,0 m - 235,0 m; 250,0 m; 258,0 m; 270,0 m; 280,0 m; 290,0 m;  
296,0 m. 
Cihelná výztuž jámy byla v úseku 200 m - 320 m pod ohlubní výrazně poškozena 
deformačními účinky zvodnělých jílopísčitých zemin a zeslabena mechanickým poškozením 
v důsledku dlouhodobého zamrzání jámy v zimním období. Bylo rozhodnuto o zajištění 
snížené únosnosti a stability stávající cihelné výztuže jámy pomocí zesilujícího 
železobetonového prstence tl.150 mm a nezbytnou součástí sanace jámy bylo zároveň 
provedení cementové tamponáže zjištěných dutin a v oblasti porušených zemin za výztuží 
doplněné odvodňovacím systémem za účelem udržení stávajících hydrogeologických poměrů 
a tlaků vody na výztuž.  
 
5. Účel a způsob sanace 
Účelem sanace jámové výztuže bylo obnovení její požadované dlouhodobé únosnosti, 
stabilizace zemního prostředí a zajištění řízeného způsobu odvodnění bez negativních 
tlakových účinků vody na výztuž včetně eliminace vynášení jílových částic zemin do prostoru 
jámy. 
Sanace byla prováděna dle zpracované  projektové dokumentace firmou Geoengineering, 
spol. s r.o. (archivní číslo G - 3498). 
Předmětem plnění pro sanaci bylo zpevnění trhlin cihelného zdiva chemickou injektáží a 
dozdění vypadlého zdiva. Rozvolněné zeminy a dutiny za výztuží jámy se sanovaly 
cementovou tamponáží, přičemž byla tamponáž rozdělena do pěti úseků. Pro zajištění 
funkčnosti odvodňovacího systému byla v daném úseku provedena řada injektážních vrtů 
těsnící clony rychletuhnoucími cementy nad budoucí řadou odvodňovacích vrtů. Po provedení 
těsnící clony s dosaženou tlakovou pevností cca 10  MPa a odvodňovacích vrtů, byla 
vzestupným způsobem prováděna tamponáž zemin v jednotlivých řadách daného úseku 
cementovou směsí. Po realizaci těsnící clony byla provedena pod její úrovní řada 
odvodňovacích vrtů s osazenými perforovanými trubkami a dokončila se tamponáž daného 
úseku. 
V takto upraveném úseku se provedla následně zesilující železobetonová výztuž pomocí 
osazení příhradové výztuže PD 35 výrobce ANKRA, doplněné oboustrannou svařovanou 
mřížovinou 100x100x6,3 mm a stříkaným betonem B 20 min. tl. 150 mm. V rámci zesilující 
výztuže byly rovněž osazeny prefabrikované vodní žlábky.   
     
6.  Charakteristika staveniště 
Jáma Doubrava III je vybavena dvojčinným  bubnovým těžním zařízením s jednoetážovými 
dopravními nádobami pro jeden důlní vůz o objemu 0,9 m3. Těžní stroj je dvoububnový, typu 
2B 3012, poháněný asynchronním motorem o výkonu 200 kW. Těžní zařízení je vyloženo na 
úroveň nástupní plošiny +64 m nad 10.patrem. Těžní zařízení je užíváno k údržbě těžní jámy. 
Základní parametry těžního zařízení - dopravovaná hmotnost břemene max. 1500 kg, 
dopravní rychlost břemen a  jízda lidí 4,0 m.s-1. 



 

Zařízení staveniště pro sanační práce v jámě se sestávalo ze zařízení na povrchu (ohlubni) 
jámy a z pracovního dvouetážového povalu v jámě. Kompletní ZS bylo navrženo, 
naprojektováno, vyrobeno, namontováno a zkolaudováno pracovníky VOKD. Na povrchu  
byly umístěny vraty SW - 10 pro zavěšení a pojezd s pracovním povalem, SW - 3,5 pro kabel 
osvětlení v jámě a vraty CUBA 5 a VP 4000 - P2 - R1 jako pomocné k manipulaci 
s materiálem. Dále zde bylo umístěno silo pro suchou nástřikovou směs. Pod silem byl  
nástřikový stroj MEYCO 020, kterým se směs pomocí samospádového potrubí DN 50 
dopravovala na místo nástřiku, kde bylo potrubí zakončeno hadicí se stříkací hubicí. 
Pracovní dvouetážový poval měl vzdálenost etáží 2 m stejně jako krok výztuže. Na horní i 
spodní plošině byly výsuvné a sklopné nosníky pro montáž přemístitelných povalků 
položených na nosnících povalu a nosnících jámové výztuže. 
 
7.Pracovní postupy 
7.1. Zpevňující injektáž trhlin 
Zpevňující injektáž trhlin cihelné výztuže byla dle projektové dokumentace provedena 
v celkové délce cca 30 m, v úseku jámy -200 až -320 m. Po zjištění trhliny o souvislé délce 
nad 1 m a v místech, kde došlo k zjevnému vyjetí cihelného zdiva do profilu jámy byly 
šachovitě navrtány vývrty o průměru 14 mm pomocí VK - 15. Vrty byly vrtány pod úhlem 
45° s roztečí 250 mm střídavě po obou stranách tak, aby protnuly danou trhlinu v místě 
vnějšího a vnitřního cihelného pláště výztuže jámy. Délka vrtu byla 75 cm. Do vrtů byly 
vkládány výztužné tyče o průměru V8 v délkách 50 cm. Na ústí vrtů byly postupně upnuty 
mechanické obturátory o rozměru 13/115 mm, jejichž prostřednictvím byla provedena 
chemická injektáž směsí polyuretanových pryskyřic typu BEVEDOL WF - BEVEDAN. 
Spotřeba směsi na 1 vývrt činila 0,1 l, celková spotřeba 12 l. Maximální tlak při injektáži  byl 
do 1 MPa. 
Injektáž byla ukončena: 
- při náhlém nárůstu tlaku na manometru čerpadla 
- při vytékání směsi mimo vývrt 
- při injektáži se muselo sledovat chování cihelného zdiva, kdy nesmělo dojít k jeho vyjíždění 



 

 
 
7.2. Těsnící clony 
Byly zhotoveny k utěsnění stávajících průsaků vody. Dalším doprovodným negativním jevem 
byl nárůst hydrostatického tlaku zvodnělých zemin a vody na jámovou výztuž. Řešením bylo 
udržení stávajících hydrogeologický poměrů a tlaků vody na výztuž pomocí systému 
odvodňovacích vrtů, napojených na odvodňovací žlábky osazené v jámové výztuži. 
Těsnící clony byly realizovány ve staničeních -225,6 m, -241,6 m, -263,6 m a -289,6 m, vždy 
jako první řada injektážních vrtů nad sestavou odvodňovacích vrtů. Celkem bylo po obvodu 
jámy navrtáno 15 ks vrtů ( 1 clona ) o průměru 48 mm a délce 75 cm. Na ústí vrtů byly 
upnuty pakrany PS 40-6. Přes takto upnuté pakrany byla injektována chemická injektážní 
směs pryskyřic typu  BEVEDOL WF - BEVEDAN. Spotřeba pryskyřic činila 180 l směsi na  
1 clonu. 
Odvodňovací vrty průměru 115 mm délky 1,2m byly navrženy jako  radiální s roztečí cca 3m, 
tzn. po obvodu jámy 8 ks. Dutiny za výztuží byly vyplněny štěrkovými filtry o zrnitosti do 



 

5mm a byla do nich zaraženy ocelové perforované trubky Tr 76x5mm délky 1,4 m s osazenou 
separační geotextilií. 
 
7.3. Tamponáž kaveren za jámovým zdivem 
Tamponáž kaveren byla realizována v úsecích -199,8 až -225,6 m, -229,6 až -241,6 m, -245,6 
až -263,6 m, -268,6 m až -289,6 m a -312,0 až -320 m. Vlastní výplňová tamponáž byla 
provedena speciální cementovou směsí o pevnosti minimálně 10 MPa. Tamponovalo se přes 
předem navrtané radiální vrty o průměru 48 mm s předpokládanou maximální délkou 75 cm, 
zajišťující průchod cihelným zdivem. Radiální vrty byly prováděny v jednotlivých řadách 
s krokem 1,5 m a s roztečí po obvodu jámy 1,5 m a 3 m. Celkem bylo v předmětných úsecích 
navrtáno 660 vrtů, do nichž byly upnuty pakry PS 40-6. Přes takto upnuté pakry se 
injektovalo v jednotlivých úsecích a to vzestupným způsobem. Celková spotřeba 
tamponážních hmot činila 70 m3.  
 
Při výše uvedených pracích musela být dodržována následující bezpečnostní opatření: 
1.  Všichni pracovníci museli při práci v jámě a v její těsné blízkosti používat prostředky 
osobního zabezpečení pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou.  Způsob a místo kotvení 
při samotném výkonu práce určil směnový předák před započetím činnosti.   
2.  Před započetím prací provedl dále směnový předák a technický dozor prohlídku jámové 
výztuže v narušených místech již známých a o stavu narušení byl proveden záznam do 
pochůzkové knihy.   
3.  Všichni pracovníci vykonávající vrtné, injektážní a tamponážní práce byli podřízeni 
technickému dozoru a respektovali jejich rozhodnutí. 
4.  Stavba pracovních povalků byla prováděna za stálého dozoru směnového předáka a vstup 
na ně byl povolen směnovým předákem po jeho důkladné prohlídce. 



 

 
  8. Závěr 
Dodavatelská firma VOKD, akciová společnost prováděla práce na zajišťování stability ve 
smluvně stanovených termínech a ve velmi dobré kvalitě. Svědčí o tom i bezproblémové 
předávání jednotlivých zpevněných úseků objednateli - Dolu ČSA, o.z. Sanace jámového 
zdiva splnila svůj účel, poněvadž bylo zamezeno průsaku vody, tlaková voda je řízeně 
odváděna a zpevňující železobetonová výztuž je suchá zcela bez příznaků vlhkosti. V průběhu 
prací nedošlo k žádným mimořádným událostem, přičemž z důvodu zvýšené rizikovosti byl 
kladen důraz na dodržování bezpečnosti práce. V současné době se smluvně uzavírá další 
etapa sanace jámové výztuže jámy Doubrava III. 
 
 
 
 
 
 
 


