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Abstract 
 
Spontaneous fires and ignitions of the coal dumps are relatively frequent problem that annoys 

both the dump owners and people living in their vicinity.  The monitoring and remedial works 

dealing with the subsurface fire of Carboniferous coal dump beneath the mine trackage in 

Ostrava – Heřmanice, Czech Republic, are presented here as the instructive case how to solve 

the problem.  

 
1.Úvod: 
 
V letech 2004 – 2005 byl akciovou společností OKD, DPB řešen složitý úkol, jehož cílem  

bylo oddělit prostor manipulačního kolejiště frekventované železniční vlečky  od požárem 

zasaženého hlušinového odvalu Heřmanice. Vzhledem k charakteru podloží samotného 

kolejiště (až 7,5 m mocné návozy důlní hlušiny obsahující lokálně i 20 % uhelné substance, 

tzn. materiál shodný s odvalem) došlo totiž k postupnému rozšíření termických procesů až do 

prostoru krajních kolejí. Pokračující  expanze by zákonitě ohrozila železniční provoz jakožto 

takový (vyhoření pražců, deformace kolejového svršku, ohrožení pohybujících se 

zaměstnanců) 

 

  
obr. č. 1 Podzemní požár v kolejišti železniční vlečky 



2. Technické řešení: 
 
Pro zabránění dalšího šíření termických procesů byla jako ochranný prvek kolejiště použita 

izolační injektážní stěna (inertní clona) z popílko-bentonitové suspenze. Vlastním technickým 

pracím předcházel detailní termometrický průzkum předmětné oblasti, který umožnil vymezit 

nejpostiženější úseky a byl výchozí etapou veškerých následných teplotních měření 

(monitoringu) prováděných v průběhu injektážích prací. 

 
3. Termometrické sledování: 

 
Teploty navážek důlní hlušiny v kolejišti byly měřeny na monitorovacích liniích 

v natloukaných sondách délky 2,5 m. Uvedené sondy byly určeny výhradně pro potřeby 

termometrie a byly vyrobeny z ocelových trubek o průměru ¾“. Pro zatloukání byly upraveny 

na jedné straně do hrotu.  

Původně navržená monitorovací síť byla, v závislosti na postupných změnách rozsahu 

termicky aktivní oblasti a na požadavcích kladených na tuto síť při sledování teplot v okolí 

stěny, průběžně upravována až do  konečné podoby, stav k 29.3.2005.  

Sledování termické aktivity v zájmové oblasti bylo realizováno nejprve v 60 a postupně až ve 

132 termometrických sondách, vždy ve dvou hloubkových úrovních (1 m a 2,5 m), minimálně 

1x v každé polovině kalendářního měsíce. 

Od zahájení monitoringu, tj. od 24.3.2004, do jeho ukončení, 27.6.2005, byly teploty 

proměřeny celkem 47 krát, a to buď ve všech sondách (úplné měření - minimálně 1 krát za 2 

týdny), nebo operativně v menším rozsahu (zkrácené měření).  

 
K  datu 24.3. 2004. byly instalovány 2 řady  sond (po 30 sondách v každé řadě).  

První realizované měření umožnilo specifikovat výchozí stav, kdy v prostoru kolejiště bylo 

prokázáno 1 málo  výrazné ohnisko zvýšených teplot, které přibližně zasahovalo prostor sond 

12 – 15. Maximální zde naměřená teplota dosáhla 62,7° C. Ještě v březnu roku 2004 bylo, 

s ohledem na dynamiku termických procesů, původních 60 termometrických sond doplněno 

zkrácenou třetí řadou dvanácti sond (sondy 61 až 72).  

V období od 3.5. do 14.6.2004 teplotní měření nepokračovalo. Znovu bylo zahájeno 

14.6.2004, po výrazném zhoršení situace, kdy byly zjištěny extrémní projevy zvýšených 

teplot na povrchu. K tomuto datu výsledky  termometrie prokázaly  zásadní změnu stavu – 

úsek zasažený termickými procesy  se výrazně zvětšil a v nejohroženějším prostoru dosáhl 

délky 160 m. Extrémní teploty byly zjištěny ve dvou lokálních ohniscích, v sondách 

v západním ohnisku (oblast A) dosáhly až 260°C, v odděleném  východním ohnisku (oblast 



B) až 295°C.  O týden později  přesáhla maximální teplota v oblasti A (1. řada) hodnotu 

300°C. Vzhledem k této skutečnosti byly dne 24.6.2004 zahájeny práce na oddělení termicky 

anomální zóny od zbytku kolejiště, to znamená:  byla zahájena realizace dělicí injektážní 

stěny. 
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Situace TM sond - konečný stav 

 
S ohledem na nutnost sledovat termické ohrožení zejména v místech nejvyužívanějších kolejí, 

byly sondy ve zkrácené řadě doplněny na počet 30 a byla instalována další krátká řada v 

místech termicky aktivní oblasti.  

V červenci a v 1. polovině srpna podpovrchový požár kulminoval a teploty dosáhly až 

extrémní hodnoty 540°C  (sonda 20). V srpnu bylo nainstalováno dalších 14 sond (91 – 104), 

kde požár předběhl postup stěny a pronikl do plochy kolejiště. Situace se stala kritickou. 

V tomto období byly na základě výsledků termometrie opakovaně prováděny operativní 

korekce ve vedení stěny, její původně navržený průběh se podřizoval zjištěným změnám 

rozsahu požáru.  

Od poloviny srpna do počátku listopadu 2004 postupně došlo k pozvolnému utlumení 

termických procesů a k relativní stabilizaci celé sledované oblasti. Příznivě se projevila 

oblast B oblast A 



inertizace prostředí (vlivem injektážní směsi) i dlouhodobé chlazení. V měsíci listopadu byla 

zájmová lokalita ve zdánlivě stabilizovaném stavu. Koncem roku však došlo ke zvratu.  

Od 1.12.2004 začaly v místech ukončení stěny narůstat teploty a hrozilo nebezpečí proražení 

(obejití) izolačního objektu požárem. V prosinci 2004 došlo k dalšímu rozšiřování požárem 

ovlivněné plochy. V lednu i v únoru 2005 dále narůstaly teploty v sondách 28 až 30, kterými 

byla původně monitorovací síť z východní strany uzavřena.  

V březnu 2005 byly instalovány dalších sondy, které umožňují sledovat manipulační kolejiště 

až po jeho východní zaústění do jediné koleje, monitorovací síť byla doplněna do současného 

stavu.  

Nebezpečí ohrožení klíčového úseku dopravní části kolejiště bylo řešeno rozhodnutím zesílit 

dosavadní injektážní stěnu v oblasti B a dále realizovat čtyřřadou stěnu oddělující východní 

část manipulačního kolejiště (přibližně od úrovně výhybky 29) od sousedního pozemku. 

Koncem března 2005 došlo ke krátkodobému nárůstu maximálních teplot v místech 5. koleje 

(v okolí sond 23 a 24 nad 100°C), tento stav však byl eliminován důsledným chlazením. 

V období od poloviny dubna 2005 se stav pozvolna stabilizuje, vlivem injektážních prací a 

chlazením kritických míst jsou termické procesy v nejbližším okolí stěny částečně utlumeny.  

V době po ukončení dělící stěny je situace stabilizována, k dalšímu šíření požáru nedochází 

(od 7/2005 monitoruje SP DIAMO).  

 
4. Injektáží stěna: 
 
Realizace injektáží stěny probíhala ve dvou etapách: 
 

1. etapa – rok 2004 
 
Po instalaci injektážní linky na lokalitě byly vrtné práce zahájeny dne 24.6.2004.  Podle 

projektu měla být injektážní stěna vytvořena  312 zainjektovanými vrty hloubky 7 resp. 7,5 

m. Tento objem prací, který byl naplněn ke dni 1.9.2004, se však v průběhu července a srpna 

začal jevit jako nedostatečný. Dynamika požáru a jeho rostoucí intenzita si nakonec vyžádaly 

rozšíření zabezpečené plochy, což představovalo nárůst projektovaných vrtných prací na 

konečných   505 vrtů a prodloužení doby realizace do 13.10.2004. 

V této etapě, jak již je dříve uvedeno, bylo odvrtáno a zainjektováno 505 vrtů, což představuje 

začerpání 1 653 400 litrů injektážní směsi (průměrně 3 274 litrů na 1 vrt). 

Vlastní průběh injektážních prací byl bez zásadních problémů.  

2. etapa -  rok 2005 
 



Práce druhé etapy byly zahájeny v lednu 2005. V původní verzi byla projektována injektážní 

stěna sestávající pouze ze 144 vrtů stejných parametrů jako v 1. etapě. Z důvodu šíření 

termických projevů bylo v souladu s doplňky projektu realizováno dalších 131 a následně 178 

vrtů.  Injektáž poslední skupiny byla ukončena 24.6.2005. 

Průběh prací byl na počátku roku negativně ovlivněn nepříznivými klimatickými 

podmínkami, kdy teploty opakovaně klesaly pod -10°C a injektáž musela být často 

přerušována. Celkem bylo zainjektováno 453 vrtů o hloubce 7 m, celková spotřeba injektážní 

směsi činila 1 604 100 litrů a průměrně bylo do každého vrtu začerpáno cca 3 502  litrů směsi. 

Spotřeba směsi odpovídá předpokladu uvedeném v projektu a jeho doplňcích.  
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5. Technická zařízení: 
 
K zarážení injektážních jehel byla použita diesel-hydraulická  vrtná souprava RHS-2 MOBIL 

na podvozku PRAGA V3S  s instalovaným hydraulickým kladivem LIFTON LH 110 pro 

přímé zarážení injektážních jehel sestávající z vrtných trubek  průměru 60 mm, opatřených 

závitem SVJ 42 o délce 1 m do hl. 7 m. 



Injektáž dělící stěny byla prováděna v jednotlivých injektážních vrtech vzestupně, pro 

přípravu injektážní směsi byla použita elektro-hydraulická kontejnerová injektážní linka 

s míchačkou o objemu 800 litrů s vlastním dieselovým pohonem. Zatláčení směsi bylo 

prováděno čerpadlem NB–3, z důvodu jeho poruchy v průběhu akce bylo nahrazeno 

čerpadlem NB-4. Pro odvádění zvířeného popílkového prachu při jeho dávkování do 

míchačky bylo použito  odsávací zařízení s elektrickým lutnovým ventilátorem o průměru 315 

mm, čím bylo dosaženo požadované snížení prašnosti. Příprava injektážní směsi byla 

prováděna dle stanovené receptury, přičemž by zachován rozhodující objemový  poměr mezi 

popílkem a bentonitem. 

 

 
obr. č. 2 Vrtná souprava RHS- 2 MOBIL 
 
 
 
 
 
6. Závěr: 
 
Na základě termometrických měření je možno konstatovat, že již při realizaci injektážních 

prací, vytváření stěny, dochází k inertizaci a současně ochlazování okolního prostředí. 

Samotné vytvoření nového zemního tělesa (inertní clony), které zamezuje postupu termického 

procesu, pak je finálním efektem tohoto druhu speciálních prací.   

  
 
 


