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OCHRANA JÁMY Č. 5 PŘED PRŮSAKY SPODNÍCH VOD 
 
Větrní jáma č. 5  byla v OKD, a. s. Dole Lazy, odštěpný závod, závodě Lazy vyhloubena 
v roce 1890 do hloubky 661 m. Vlastní hydroizolaci přechodů zvodnělých horizontů 
zajišťovali naši předci tzv. „slaninovou metodou“. Statika jámy byla zajištěna jejím 
umístěním v centrálním ohradníku a 0,9 m širokým trojitým pláštěm z cihlového zdiva. 
Původní tvar byl soudkovitý o rozměrech 5,5 x 4,4 m. Vlivem intenzifikace hornické činnosti 
se stala tato původně  projektovaná výdušná jámy jámou úvodní. Postupně byla hloubena až 
na stávajících 845 m hloubky, tj. pod úroveň  nejspodnějšího 9. patra. Narůstající požadavky 
důlní výroby vyústily v 60. letech v přestrojení jámové výstroje s ohledem na dopravu 
rozměrnějších technologií pro dobývání černého uhlí. Vlastní přestrojení mohlo být 
realizováno až po rozšíření soudkovitého tvaru na 5,6 – 4,5 x 5,3 m formou přibírky JV až SZ 
strany jámové výztuže, tzn. zeslabením zdiva. V současné době je tato úvodní jáma č. 5 
provozována jako dvojčinné klecové těžní zařízení.  
 
Na základě vizuálního pozorování bylo zjištěno propadání prostoru náraziště na ohlubni j. č. 5 
a po nivelačním zaměření stvrzeno, že za posledních 35 let došlo k poklesu centrálního 
ohradníku jam o 0,5 m. Přítoky spodních vod do hlavních otvírkových důlních děl se datují do 
devadesátých let XX. století. Tehdy musely být v okolí jámy č. 6 (60 m SZ od j. č. 5) 
provedeny kontrolní a odvodňovací vrty. Byla stanovena hladina spodní vody na 5,8 m pod 
povrchem, tj. 0,3 m pod úrovní sacího kanálu hlavního ventilátoru. Zvýšená srážková činnosti 
však nárazově zapříčiňovala zatápění sacího kanálu a na něj navazující těžní j. č. 6. Proto byla 
v roce 1999 provedena dodatečná hydroizolace dilatační spáry a trhlin v místě zaústění sacího 
kanálu do j. č. 6 formou injektáže rychle reagující dvousložkové injektážní pryskyřice 
Bevedan – Bevedol WF. Do 22 vrtů vedených ze sacího kanálu podél komunikujících spár a 
trhlin bylo zainjektováno 540 l směsi Bevedan – Bevedol WF. Následující 2 roky byly 
všechny jámy relativně suché.  
 
 
 
 
Počátkem roku 2001 narostla na intenzitě zjištění průsaků a průtoků vod do j. č. 5 v hloubce 
do 20 m pod povrchem. V nárazišti j. č. 5 dochází v současnosti k „vyrůstání jámového 
stvolu“, které popisoval již nestor černouhelného hornictví Prof. Neset.  
 
Zvýšené průsaky vody jámovým zdivem však postupně vymílají zvětralou cementovou maltu 
a vytvářejí podmínky pro pozdější nenadálé výrony rozbředlých jílů a vody nashromážděné za 
jámovým stvolem. Vzhledem k závažnosti problematiky zachování životnosti j. č. 5 bylo na 
základě konzultací se zástupci Báňských projektů a firmy CarboTech Bohemia, s. r. o. 
rozhodnuto o provedení dodatečné hydroizolace jámového stvolu. Jelikož kvartér je zvodněn 
pouze ve své bazální části, bylo navrženo vytvoření izolačního věnce od 5. do 20 metrů pod 
povrchem (viz obr. č. 1). Tím mělo být dosaženo zatěsnění efektivních komunikačních prostor 
na rozhraní zvodnělého kvartéru a miocenního pokryvného útvaru tvořeného tuhým 
šedozeleným vápnitým jílem.  
 



Na základě zkušeností s aplikací polyuretanových hmot v prostředí silně zvodnělé j. č. 6, kdy 
směs na kontaktu s vodou rychlým napěněním zabraňovala již v průběhu lepení dalším 
přítokům vody, bylo navrženo její opětovné užití.  
 
Práce v jámě č. 5 byly realizovány v dalších etapách. Nejprve byly předvrtány prstence vrtů 
od 20. do 15. metrů. Vzdálenost jednotlivých prstenů byla 1 m s šachovnicovým pootočením 
zaústěním vrtů. Každý prstenec byl tvořen 18 – 20 vrty. Kolmé vrty pronikající pláštěm 
cihlového zdiva byly individuálně popisovány. Tím byly charakterizovány oblasti zvodnění i 
případného zeslabení zdiva, např. výskyt kaveren. Pak následovala vlastní injektáž.  
 
Dvouplunžrovým pneumaticky poháněným čerpadlem kyvadlem GSF 35-2-PU byla 
prováděna aplikace dvousložkových polyuretanových pryskyřic Bevedan – Bevedol WF.  
 
Injektovaná směs na kontaktu s vodou za  jámovým zdivem zpomalovala svou reakční dobu a 
současně  několikanásobně  zvyšovala stupeň napěnění (až osminásobně) a také  se zvyšoval 
dosah proinjektované  oblasti. Při provozním tlaku injektážního média okolo 15 MPa bylo 
zjištěno nejen vyplnění volných prostorů v přímém okolí vrtu, ale často i vyplavování médiem 
vytěsňované zbytkové vody komunikujícími dutinami přes vrty z vyšších prstenců. Takto 
bylo průběžně postupováno až do 10. metru, kdy začala spotřeba polyuretanových směsí 
vzrůstat v jednom věnci z 300 na 750 l. Jelikož tímto bylo ověřeno rozhraní miocénu a 
kvartéru musel být projekt pozastaven a upraven. Po odborných konzultacích byl nově 
aplikován BEVESEAL W + 15 % BEVECAT X. Tato s vodou velmi rychle reagující 
jednosložková pryskyřice zaručovala hlubinnou injektáž, zpevnění okolní navážky a 
především zastavení průsaků a přítoků vody. Stupně napěnění ve volném prostoru při 
kontaktu s vodou může být až 50 násobný. Zvodnělé zóny bazálního kvarteru byly ideálním 
prostředím pro aplikaci, neboť vlastní injektážní hmota zůstává minimálně 8 hodin silně 
reaktivní. Při injektáži prstence vrtů v 10 m složkami BEVESEAL W a BEVECAT X bylo 
dosaženo až 2 m zdvihu sloupce vody za jámovým stvolem. Ověřením dutin vrty pod kanálem 
ohřevu větrů (bývalý sací kanál) byla odzkoušena předinjektáž cementovým mlékem  s 
následným proinjektováním BEVEDAN – BEVEDOLEM WF.  
 
Dnes lze konstatovat, že aplikací cca 5000 l hydroizolačních hmot firmy CarboTech – 
Bohemia, s. r. o. do 300 vrtů na ploše 200 m2 byla zajištěna izolace přítoku vod do  j. č. 5 
v celé kritické zóně hloubky 5. – 20. metru.  
 
Lze předpokládat, že vytvořením hydroizolační bariéry došlo také ke změně, přesměrování 
řečiště spodních vod.  



 
 
 


