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STABILIZACE TERÉNU V OKOLÍ STARÝCH DŮLNÍCH DĚL 
 
 
1 Úvod do problematiky 
 

Pozůstatkem historické i novodobé těžby černého uhlí v Ostravsko – Karvinském regionu je 
přibližně 400 starých důlních jam a štol. Přesný počet těchto důlních děl nelze v současné 
době jednoznačně určit, neboť v historické době se na zdejším ložisku vystřídala řada 
těžebních subjektů a v mnoha případech se nedochovala dokumentace umožňující jejich 
přesnou lokalizaci, identifikaci a způsob jejich likvidace. Likvidace starých důlních děl byla 
zpravidla prováděna jejich zásypem hlušinou či různými stavebními odpady po ústí, bez 
uzavření jámy uzavíracím povalem. Dnes již zpravidla nelze tyto jámy v terénu opticky 
lokalizovat, v některých případech jsou signalizovány terénními sníženinami, které však na 
zdejším území nejsou ničím výjimečným. 

 
Nabízí se otázka, proč se vlastně zabývat starými svislými důlními díly (případně 

některými relativně měkce raženými štolami jako např. Jaklovecká, Hubert a j.). Důvodem 
jsou následující rizikové faktory, jejichž reálnost byla opakovaně ověřena v průběhu doposud 
realizovaných prací, a to jak v etapě průzkumné, tak sanační: 

 
- postupným sedáním a při srážkách odplavováním jemnějších částí jámových výplní 

dochází ke vzniku různě rozsáhlých volných prostor (jednotky až desítky metrů 
kubických), které ve svém důsledku ohrožují stabilitní poměry ve svém 
okolí.(nejčastěji stavby, silnice, inženýrské sítě, apod.) 

- potenciální nestabilita hmot tvořících jámovou výplň 
- exhalace metanu, pohybujících se místně v mezích výbušnosti, nekontrolovatelného 

hromadění ve stavebních objektech apod. 
 

2 Komplexnost a etapovost zajišťování starých důlních děl 
 
Pro efektivnější řešení problematiky eliminace rizika, které nevyhnutelně existence starých  
důlních děl v regionu přináší, je podstatné postupovat komplexně, v logicky na sebe 
navazujících etapách. Jednotlivé dílčí problémy nelze v daném případě řešit izolovaně, aniž 
by to nevedlo k neúměrnému zvýšení konečných nákladů a k opakovanému provádění 
některých prací. 
 

2.1 Průzkum 
 
Cílem průzkumu obecně by mělo být v rámci problematiky sanace starých  důlních děl 
stanovení souřadnic ústí jam, průběhu štol a eventuelních přilehlých důlních děl, ověření 
existence a kvality předchozí likvidace (zásyp, poval, apod.) a ověření plynové situace na 
lokalitě. V úvodní studijní fázi spočívající v soustředění veškerých existujících materiálů by 
měl být u každého takového díla individuálně definován rozsah potřebných průzkumných 
prací a vhodně upravená metoda získání potřebných doplňujících údajů: 
 

- přesná poloha jámy, štoly a stanovení rozsahu sanace vzhledem k jejich poloze 
- existence, popř. stav uzavírajícího povalu 
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- existence a stav zásypu 
- existence, lokalizace a způsob likvidace podpovrchových kanálů 
- ověření inženýrských sítí v okolí jámy 
- IG charakteristika zemin, hornin, základové poměry pro projekt sanace starého 

důlního díla 
- plynová situace  

 
 
Metody průzkumu musí podle dosavadních zkušeností směřovat k dohledání (lokalizaci 
díla) a k ověření plynových poměrů daného starého důlního díla. 

 
Kombinace nepřímých metod metanscreeningu a geofyzikálního průzkumu s přímou metodou 
vrtného průzkumu nabývá na efektivitě s poklesem spolehlivosti a přesnosti existující 
dokumentace. 

 
Volba technických prostředků pro průzkum musí nutně vycházet z požadavků na bezpečné 
provedení prací. Je třeba si uvědomit, že existuje reálné nebezpečí vzniku lokálních 
výbušných koncentrací metanu na pracovišti a že je tedy nutno této skutečnosti přizpůsobit 
nejen bezpečnostní úroveň použitých zařízení, ale i organizaci práce, odpovídající 
předrealizační přípravu a bezpečnostní opatření po celou dobu realizace. 
 
Metanscreening – měření, jejimž výsledkem jsou zpracovány mapy izolinií obsahu CH4 a 
CO2 v půdním vzduchu. Měření je prováděno na předem vytýčené ploše v okolí 
předpokládaného důlního díla v pravidelné sítí vpichů (1,1m hlubokých), realizovaných 
s ohledem na konfiguraci terénu, inženýrských sítí, budov a komunikací. 
 
Geofyzikální průzkum – georadarové měření, které využívá elektromagnetické vlnění 
pomocí kterého jsou určeny podpovrchové nehomogenity s jinými fyzikálními vlastnostmi, 
např. výplň jámy nebo dutina vzhledem ( ve většině případů ) ke kvartérním sedimentům nebo 
návozům. U tohoto měření je velmi důležitá zkušenost a kvalita interpretátora. Měření je 
prováděno ve stanovených profilech s určitým krokem. Rozmístění profilů je dáno 
charakterem lokality. Reálna použitelnost je do hloubky cca 10m. 
 
Vrtný průzkum – po vyhodnocení metanscreeningu a geofyzikálního průzkumu je geologem 
navržen vrtný průzkum, který ověří, zda anomálie získané výše uvedenými metodami jsou 
anomálie pozitivní, jednotlivé vrty mohou již být účelově situovány. Vrtnými pracemi by 
měla být stanovena přesná poloha, výplň, hloubka pod povrchem a případné volné prostory 
starého díla. Výsledkem vrtného průzkumu je rovněž ověření geologické situace na lokalitě, 
tak, aby mohl být kvalifikovaně vyprojektován způsob statického zajištění (délka mikropilot, 
množství injektážní směsi pro jednotlivé etáže aj. )  

 
2.2 Zabezpečení  

 
Po shromáždění výsledku průzkumné fáze a na základě jejich vyhodnocení se přistoupí 
k projekční činnosti směřující jednak k definitivnímu řešení zabezpečení jámy samotné, 
jednak k podchycení a k minimalizaci rizik jejího vlivu na objekty nalézající se v jejím okolí. 
 
Komplexní analýza, která je součástí projektu, musí zohledňovat faktory, které ovlivňují stav  
starého důlního díla a jeho vliv na bezprostřední okolí. Těmito faktory jsou zejména čas, 
okolní zástavba, hladina spodních vod, aktivní činnosti v okolí jámy apod. Rovněž musí být 



řešen systém budoucího monitoringu rozhodujících bezpečnostních ukazatelů jámy ( stabilita, 
plyn). 
 

2.3 Monitoring 
 
Význam plynového monitoringu je aktuální a podstatný především v období útlumu těžby, 
neboť právě tehdy probíhají nejintenzivnější změny v jinak poměrně stabilizovaném systému 
„větrání“ živých i historických děl daném dříve relativně ustáleným režimem. 
 
 

3 Optimální zabezpečení starých důlních děl 
 
Konečný výsledek projektového řešení by měl splňovat následující základní kritéria, jejichž 
dosažením lze, dle názoru autorů, považovat staré důlní dílo za kvalitně zabezpečené: 
  

- stabilizace zaústění jámy (štoly) a jejího okolí 
- řízené odplynění 
- stanovení bezpečnostního pásma dle vyhl. ČBÚ č. 52/1997 Sb. 
- kontrola 
- monitoring 

 
 
    4          Praktický příklad stabilizace okolí starého důlního díla 
 
Na jámě Výdušná můžeme ukázat komplexní způsob technického řešení vedoucí ke 
stabilizaci okolí tohoto starého důlního díla (SDD). 
 
 

4.1 Výdušná jáma 
 
Jáma byla založena ve střední části území Slezské Ostravy, byla vyhloubena v roce 1835 do 
hloubky 41,7m a jako výdušná jáma sloužila až do roku 1871. Dnes se v okolí jámy nachází 
poměrně hustá nová nebo zrekonstruovaná obytná zástavba. 
Po zajištění veškeré dostupné technické a stavební dokumentace, zajištění výpisu z katastru 
nemovitostí, zajištění vstupu na pozemky včetně souhlasu vlastníků, ověření průběhu 
inženýrských sítí a měřičského vytýčení předpokládaného středu SDD byly zahájeny 
průzkumné práce. 
 
Metanscreening – měření bylo prováděno na předem vytýčené ploše 50 x 50m v okolí 
předpokládaného středu SDD v  pravidelné síti vpichů s ohledem na terén, stavby a sítě. 
Naměřené koncentrace metanu v půdním vzduchu byly ve všech měřených bodech nulové 
s výjimkou dvou bodů, kde byly zjištěny velmi nízké koncentrace s maximem 0, 02 %. 
Koncentrace oxidu uhličitého byly naměřeny max. do 0,8 %. Vzhledem k nízkým naměřeným 
hodnotám metanu a oxidu uhličitého v půdním vzduchu nebylo možno považovat výsledky 
metascreeningu za projevy přítomnosti SDD v daném místě. 
 
Geofyzikální průzkum – georadarové měření bylo provedeno bodově s krokem 0,25m na 
12 profilech, jejichž celková proměřená délka činila 336m. Měřením byly zaregistrovány 
podpovrchové nehomogenity pod jižním okrajem vozovky na Občanské ulici cca 3-5 m od 
vytýčeného středu SDD, které svým charakterem odpovídaly sanované podzemní dutině. 



(nehomogenity byly následně potvrzeny vrtným průzkumem) 
 
Vrtný průzkum – za účelem ověření SDD bylo pásovou vrtnou soupravou HÜTTE 200 
odvrtáno 10 průzkumných, převážně šikmých vrtů o celkové metráži 89,6m. SDD bylo 
zachyceno pěti vrty. Vrty byla ověřena výplň SDD v podobě směsí hlín, škváry, haldoviny a 
stavebních sutí. 
Výsledky průzkumu byly potvrzeny následným, částečným propadem vozovky v místě jámy 
o cca 0,8m, ke kterému došlo vlivem zatékání srážkové vody při přívalových deštích 
v červenci 2001 do průzkumných, pozitivních vrtů. Voda způsobila vyplavování jemných 
částic a tím došlo k urychlení sedání jámového zásypu. 
 
Realizace zajištění SDD – spočívalo ve statickém zajištění SDD a jeho okolí a řízeném 
odvodu důlních plynů. Bylo řešeno v této posloupnosti: 

• Uzavření propadlého úseku vozovky  
• Vytýčení a ohrazení bezpečnostního prostoru pro provádění technických prací 
• Realizace mikropilot 
• Realizace odplyňovacího vrtu 
• Skrytí terénu nad SDD po první injektovanou etáž 
• Podzemní vyetážování odplyňovacího vrtu 
• Betonáž krycí desky 
• Oplocení odfukového komínku a terénní úpravy 
• Stanovení bezpečnostního pásma 

 
Realizace vrtaných mikropilot a betonáž krycí desky probíhala v souladu s prováděcím 
projektem jehož součástí bylo stabilitní posouzení SDD zpracované autorizovaným statikem. 
Vývrty pro mikropiloty byly realizovány pásovou vrtnou soupravou VVS – 5, technologií 
rotačního vrtání. 
Dle statického výpočtu bylo realizováno 22 svislých a 12 šikmých mikropilot o celkové 
metráži 290m. 
Mikropiloty byly tvořeny sestavou 1,5m dlouhých, silnostěnných trubek o Ø 89mm 
opatřenými etážemi pro vlastní injektáž se vzdálenosti 0,75m mezi etážemi. 
Po odvrtání vrtu pro mikropilotu, byla do vrtu zapuštěna mikropilota a následně byla 
provedena její zálivka cementovou směsí. Po takto připravených mikropilotách byla 
provedena vzestupná injektáž jednotlivých etáží mikropilot dvojitým nadouvacím pakrem 
pomocí vysokotlakého čerpadla Wirth WHP. K injektážním pracem bylo spotřebováno 41tun 
cementu I 42,5 – Hranice. 
 
Pro účinné odvádění důlních plynů z prostoru zlikvidovaného SDD byl ihned po realizaci 
mikropilot odvrtán vrtnou soupravou Nordmeyer svislý odplyňovací vrt. Ústí odplyňovacího 
vrtu bylo vyvedeno cca 4,5m dlouhou podzemní etáží mimo vozovku na travnatou plochu a 
bylo vybaveno odfukovým komínkem. 
 
Po odvrtání odplyňovacího vrtu a jeho vyetážování byl vybrán terén nad jamou a provedena  
betonáž krycí desky do výškové úrovně 0,3m pod úroveň povrchu vozovky. Po vyzrání 
betonu byla položena nová živičná vozovka. 
 
Závěrem byly provedeny terénní úpravy, oplocení odfukového komínku.Bylo stanoveno 
v závislosti na Ø jámy bezpečnostní pásmo o velikosti kruhu o Ø 44,0 m s vyznačením do 
důlně-měřičské a geologické dokumentace a podán návrh na vydání územního rozhodnutí o 
stavební uzávěře v rozsahu bezpečnostního pásma. 



5 Závěr 
 
Lze konstatovat, že pro provedení kvalitní, přesné a tím i bezpečné stabilizace v okolí starého 
důlního díla je nezbytné využití všech výše uvedených průzkumných metod, kterými je 
možno staré důlní dílo dohledat a technicky blíže specifikovat. Stabilizace okolí musí 
akceptovat maximální možné statické zatížení v dané lokalitě, beroucí v úvahu stávající 
inženýrské sítě, stavby a možnost nasazení odpovídající techniky. Provedením těchto 
stabilizačních a odplyňovacích opatření dochází k minimalizaci bezpečnostních rizik a tím i 
k minimalizaci bezpečnostních pásem, které mají  dopad na možnosti společenského nebo 
komerčního využití příslušné lokality v budoucnu. 
 


