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SANACE PODZEMNÍCH DUTIN POD STAVBOU PARKOVACÍHO 

DOMU V BRNĚ 
 
Annotation 
The contributed paper regards the implementation of measures to stabilize the subbase of the 
future building after one of foundation pile holes of diameters 0.9 m broke down. The hole 
reached a cavity linked to the adjacent flooded collector well and caving-in process started. 
As an essential measure, the cavity has been made accessible and filled with concrete in 
combination with chemical injection. 
 
Úvod 
V centru Brna, v oblasti křižovatky Kounicovy ulice a Moravského náměstí probíhala a dosud 
probíhá výstavba parkovacího domu. Skelet, cca 25 m vysoké stavby, z litého betonu, je 
založen na soustavě betonových pilot průměru 0,9 m, situovaných do hloubky cca 20 -21 m, 
pod úroveň původního terénu. Dno stavební jámy je cca 8 m pod úrovní původního terénu, viz 
obr. 1 a obr.  2. Podle předcházejícího vrtného průzkumu tvoří podloží stavby pevné vápnité 
jíly o pevnosti okolo 400 kPa. 
V dubnu 2004, při realizaci jedné z pilot, byla v hloubce cca 20 m zastižena dutina. V krátké 
době po vytažení vrtného náčiní začal proces zavalování vrtu průměru 0,9 m (dále jen vrtu). 
Došlo ke zborcení ústí vrtu, vytvořil se závalový trychtýř o průměru cca 5 m a hloubce cca 2,5 
m. Krátce potom bylo provedeno zasypání kaverny po vrtu. Jako výplňový materiál byl použit 
jíl z výnosu tohoto a dalšího blízkého vrtu. Závalový trychtýř o objemu cca 15 m3 byl vyplněn 
betonem. Nedlouho poté byl pozorován další pohyb (naklonění) betonové výplně závalového 
trychtýře. To signalizovalo, že proces zavalování neskončil a bude nutno realizovat další 
opatření, vedoucí ke stabilitě podloží stavby. 
Nafáraná dutina zjevně souvisela s existencí blízké „průzkumnné šachty“ (dále jámy), k níž 
nebyla dohledána žádná dokumentace. Podle nespolehlivých údajů pamětníka, byla z této 
jámy vyražena horizontální rozrážka v délce asi 10 m. Existenci horizontální dutiny potvrdilo 
i následně provedené georadarové měření. Potápěčský průzkum v této jámě nebyl úspěšný pro 
nulovou viditelnost v rozvířeném jílu. Předpokládaná výchozí situace je na obr. 3.  
 



 130

  
obr. 1  Dno stavební jámy obr. 2  Částečně odkrytá průzkumná jáma 

 

 
obr. 3  Předpokládaná situace obr. 4  Skutečná situace po vyčerpání vody 
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Následně byla společnost CarboTech Bohemia s.r.o. (nyní Minova Bohemia s.r.o.) požádána 
o zpracování návrhu technického řešení, vedoucího ke stabilizaci podloží stavby. Po prohlídce 
staveniště a seznámení se s dostupnými informacemi bylo nabídnuto řešení, vycházející ze 
zkušeností pracovníků firmy z oblasti báňské a z oblasti vrtných a injekčních prací.  
 
1. Charakteristika problému 
Základním problémem byla existence nepřístupných (zatopených) dutin neznámého objemu, 
neznámého tvaru a nestabilita stěn kaverny po havarovaném vrtu, do kterých by se mohly 
výše položené horniny přemístit. Zásadním opatřením vedoucím ke stabilizaci podloží stavby 
bylo v tomto případě vyplnění dutin materiálem o přiměřené pevnosti.  
 
2. Návrh technického řešení 
Bylo navrženo a akceptováno řešení probíhající v dílčích krocích, s tím, že detaily postupu 
prací budou upřesňovány podle vývoje situace. 

- Zpracování dokumentace pro ohlášení činnosti prováděné hornickým způsobem ve 
smyslu vyhlášky 104/1988 Sb. v platném znění. 

- Vyplnění a utěsnění zatopené vertikální kaverny (dutiny) po nezapaženém vrtu.  
- Vyčerpání vody (a přítoků) z jámy a horizontálního díla. 
- Zpřístupění jámy, tj. oprava lezního oddělení, instalace separátního větrání a 

zhotovení dočasného krycího ohlubňového povalu. 
- Po odčerpání potřebného množství vody provést báňský průzkum v horizontální 

části díla, zhodnotit velikost prostor a stav výztuže, zejména v místě proniku vrtu.  
- Podle místních potřeb a podmínek provést opravu výztuže (u průniku vrtu). 
- Vytěžení vyjetého rozbředlého jílu. 
- Instalace plavícího potrubí ve svislé i horizontální část díla.  
- Realizace uzavírací hráze (opěrné stěny) na úvodu horizontálního díla. 
- Vyplnění horizontální části díla výplňovým betonem 
- Likvidace zařízení, zabezpečení ústí jámy, opuštění pracoviště. 

 
Realizace navrženého řešení předpokládala spolupráci organizací specializovaných na: 

- kotvení, utěsňování, zpevňování, sanaci a stabilizaci - CarboTech Bohemia s.r.o. 
- realizaci vrtů většího průměru a délky - TopGeo Brno spol. s r.o. 
- na báňské práce v extrémních podmínkách, tzn. práce ve výšce a nad volnou 

hloubkou, zmáhání závalů a stavbu uzavíracích hrází - OKD, Hlavní báňská záchranná 
stanice a.s. 

 
3. Průběh realizace 
Jako první krok byly provedeny práce související se stabilizací kaverny po havarovaném 
vrtu. Betonová zátka na dně stavební jámy byla provrtána  průměrem 220 mm a bylo zjištěno, 
že celý prostor kaverny po vrtu, vyjma 0,8 m pod betonovou zátkou, je oproti předpokladu 
vyplněn hustým kašovitým jílem. Bylo také zjištěno, že není vodní komunikace vrtu s jámou, 
tzn. že soustava netvoří spojitou nádobu. Bylo rozhodnuto instalovat, do kaverny po 
havarovaném vrtu, částečně perforovanou výpažnici o průměru 200 mm a délce 11 m, měřeno 
od dna základové jámy. Prostřednictvím této výpažnice a přes vrty situované mimo tuto 
centrální výpažnici, bylo umístěno do kaverny 1400 kg polyuretanové pryskyřice a 1400 kg 
cementu. 
Po chemickém vyhodnocení vzorků zadržené vody a uzavření smluvního vztahu s BVK a.s. 
(Brněnské vodárny a kanalizace) bylo přikročeno k čerpání zatopené jámy. Hladina vody 
v jámě byla při zahájení čerpání 8 m pod úrovní původního terénu, tedy v úrovni dna stavební 
jámy. Soustavou 2 ponorných čerpadel bylo vyčerpáno 480 m3 zatopených prostor během 
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5 dní. Denní přítok  1,3 m3 byl následně čerpán do doby ukončení prací. Vyčerpaná voda byla 
odváděna přes vodoměr do dešťové kanalizace. 
Během čerpání byl pozorován zejména stav vyztužení jámy. Jáma o světlém průměru 5,9 m je 
vyztužena betonovými tvárnicemi a je vizuálně ve velmi dobrém stavu. Přesto bylo 
instalováno několik prvků dočasné rozpěrné výztuže. Jáma je vystrojena pouze středními 
a bočními rozponami, svisle ve vzdálenosti 3 m. Na bočních rozponách je instalováno kovové 
lezní oddělení, které je v poměrně dobrém stavu. Ve vrchní části lezního oddělení bylo 
provedeno několik drobných oprav.  
Po vyčerpání vody byl proveden báňský průzkum a zhodnocení stavu. Bylo zjištěno, že 
v hloubce 18 – 23 m jsou z jámy zřízeny 2 horizontální rozrážky. Obě rozrážky začínají 
kruhovým profilem o průměru 5,0 m, který se postupně zmenšuje. Situace po vyčerpání vody 
je schématicky zobrazena na obr. 4. Zaústění obou rozrážek bylo provedeno kvalitně, v litém 
betonu do šablony.  
Na severozápadní straně (dále SZ) je, ve vzdálenosti 2,6 m od jámy, pažené čelo z I nosníků. 
SZ rozrážka pokračuje dále zmenšeným profilem (š = 2,4 m; v = 2,0 m) dalších 4,7 m, kde 
končí čelbou, zapaženou pažnicemi Union. V prostoru SZ rozrážky je ponecháno větší 
množství dříve nevytěženého jílu, viz obr. 5. 
Na problémové jihovýchodní straně (dále JV) je v betonovém stropě patrný průnik vrtu 
průměru 0,9 m. Z vrtu byl vytlačen jílovitý materiál, na jehož povrchu byly i po vyčerpání 
vody patrné rýhy ve směru pohybu hmoty, viz obr. 6. Jíl vyjetý a vytlačený z vrtu do vodního 
prostředí tvořil svah o sklonu 25° až 35°. Povrch jílového svahu měl konzistenci husté kaše. 
Chůze po povrchu nebyla možná. Skutečné množství volného jílu v podzemí bylo mnohem 
větší, než množství jílu údajně nasypaného do prostoru havarovaného vrtu. 
 

    
obr. 5  Severozápadní rozrážka obr. 6  Jihovýchodní (problémová) rozrážka 

 

Později, s postupem prací bylo potvrzeno, že velká část jílu byla ponechána v podzemí již 
v době jeho opuštění.  
Na základě upřesněných a nově získaných informací bylo prioritně přikročeno ke stabilizaci 
jílovité hmoty, která měla tendenci vystupovat dále z vrtu. Jelikož byly oprávněné obavy, že 
po odtěžení zásoby pod vrtem by mohlo dojít k dalšímu a nežádoucímu pohybu kašovité 
hmoty z vrtu, byl průnikový otvor zapažen fošnami kotvenými ke stropu, viz obr. 7. Teprve 
potom, bylo přikročeno k částečnému odebírání jílové zásoby. Po odtěžení části jílu a získání 
potřebného prostoru pod vrtem byla doplněna i „podpěrná výztuž“. Stojky byly postaveny na 
horizontální, příčně instalovaný 2 dílný nosník z profilu K24, zapuštěný v hnízdech, viz 
obr. 8.  
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Po částečném odstranění vyjetého jílu bylo zjištěno, že vrt zasáhl středem čelo JV rozrážky, 
situované ve vzdálenosti 2,1 m od jámy. Dva ze svisle instalovaných I nosníků byly 
vyvrácené, šikmo umístěné v jílu. Přitom bylo potvrzeno pokračování rozrážky, zatím 
neznámého profilu a délky, i za JV čelem na této straně jámy. 
 

  
obr. 7  Zapažení průniku vrtu fošnami obr. 8  Podpěrná výztuž pod průnikem vrtu 

 

V dalším kroku bylo přikročeno k vytěžení jílu z problémového prostoru tak, aby mohla být  
zřízena opěrná stěna a prostor za toto stěnou mohl být vyplněn. Po jednání s objednatelem a 
po přihlédnutí k novým skutečnostem (existence i protilehlé rozrážky) bylo rozhodnuto, že jíl 
nebude těžen na povrch, ale bude ponechán v dostatečně velkém podzemním prostoru. 
Přemístění jílu bylo fyzicky mimořádně obtížné a časově náročné. Vše bylo mokré a kluzké 
od všudypřítomného jílu, který byl ručním naběrákem nakládán do kolečka a převážen na 
druhou stranu pracovního povalu, kde byl vyklápěn, obr. 9. Přitom byl uvolněn i přístup do 
zbytku JV rozrážky. Tato má šířku 2,4 m a délku 4,6 m. Čelba je rovněž zapažena pažnicemi 
Union. I v této rozrážce je větší množství dříve ponechané, slehlé, zásoby jílu – viz obr. 10. 
 

  
obr. 9  Nakládání jílu obr. 10  Volný prostor JV rozrážky, vpravo 

je dříve ponechaná zásoba jílu 
 

Po získání potřebného prostoru byla postavena na úvodu JV rozrážky opěrná stěna budoucí 
výplně. Opěrná stěna je zhotovena z 50 mm fošen a hranolů 100 x 100 mm, opřená je o 3 
horizontální nosníky z ocelového profilu K24, které jsou zapuštěny v 30 cm hlubokých 
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hnízdech do boků betonové výztuže. V blízkosti opěrné stěny je svislé armování Kari sítí 
100 x 100 / 8 mm. 
Vyplňování prostoru za opěrnou stěnou bylo zahájeno po kontrole objednatelem. Výplňové 
hmoty byly spouštěny z povrchu přes 18 m dlouhé spádové potrubí průměru 150 mm. 
V 1. etapě bylo umístěno 9,5 m3 betonové směsi do spodní části uvolněného prostoru. 
V 2. etapě bylo umístěno 18 m3 popílko-cementové směsi do prostoru horizontální rozrážky. 
V 3. etapě bylo doplněno dalších 9,5 m3 betonové směsi do vrchní části kruhového profilu 
rozrážky. Betonová směs byla dovezena domíchávači a do potrubí zavedena čerpadlem 
Schwing. Popílko-cementová směs byla spouštěna z cisteren samospádem. Vyplněním byly 
hlavní práce ukončeny a byl zahájen výkliz pracoviště, obr. 11 a 12.  
 

  
obr. 11  Připraveno k vyplnění obr. 12 Opěrná stěna JV rozrážky po 

vyplnění dutiny  
 

Závěr 
Provedená sanace nespadá svým obsahem do běžných rutinních činností jedné organizace. Při 
realizaci byly využity postupy a zkušenosti z několika příbuzných oborů. Bylo nutno 
kombinovat báňskou praxi, práci ve výšce a nad volnou hloubkou, vrtné práce, kotvení, 
chemické a výplňové injektáže aj. Vzhledem k tomu, že řešení bylo nutno upřesňovat až 
během postupu prací a v časové tísni, bylo nasazení vysoce kvalifikovaných a zkušených 
pracovníků nutností. Na realizaci díla se podíleli z velké části záchranáři OKD, HBZS a.s., 
v menší míře i pracovníci společnosti Jaroslav Šťavíček – INTERRA. Díky odborným 
zkušenostem a dobré spolupráci všech zúčastněných bylo dílo úspěšně a bezpečně zvládnuto. 


