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ZAJIŠTĚNÍ STARÝCH DŮLNÍCH DĚL V OKR - ŠTOLA SV.  

BARBORA  A MARTINSKÁ  ŠTOLA 
 

Anotace  

Autoři ve svém příspěvku seznamují s technickým řešením a provedením  statického zajištění 

starých  důlních děl  Štola Sv.  Barbora  a  Martinská  štola. Části obou štol byly v rámci 

jejich likvidace a statického zajištění vyplněny cementopopílkovou a betonovou směsí.  

Štola Sv. Barbora byla založena v roce 1840 jako součást štolové otvírky hrušovského Dolu. 

Podle dochovaných údajů byla zlikvidována v roce 1876.  

Martinská štola byla ražena v letech 1838-1841 a sloužila do roku 1874 k odvodňování 

dobývacího pole v okolí jam Bedřich a Karel v pertřvaldské dílčí pánvi. 

 

Executive summary 

The authors introduce technical solution of stabilisation of old mine works like St. Barbara 

gallery and Martin Gallery. The galleries had been partly filled by concrete and mixture of 

concrete and ash. The St. Barbara gallery was opened in 1840 as a part of the mine "Hrušov". 

It was liquidated in 1876 according to existing documentation.  The Martin gallery was built 

during 1838 - 1841 and was used up to 1874 to enable dewatering of the mine field "Bedřich" 

and "Karel" in the Petřvald coal subfield. 

 

Negativní projevy starých důlních děl v současnosti 

Po likvidaci neefektivních činných dolů v ostravsko-karvinském revíru v posledních letech 

dochází v opuštěném podzemí k závažným změnám. Úplným zastavením těžby a následným 

zatápěním důlních prostor se mění nebo úplně ruší větrní cesty v podzemí a snižuje se tak 
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nebo zcela končí řízené a kontrolované odvádění škodlivých důlních plynů (především 

metanu) na povrch. 

 

Důlní plyny tak nyní vystupují: 

• odvětrávacími komínky zlikvidovaných hlavních důlních děl a vrtů, 

• chybějícími pokryvnými vrstvami, tzv. „karbonskými okny“, 

• tektonickými pásmy karbonského masivu, uloženého blízko povrchu, 

• vrstvami, porušenými hornickou činností, 

• v minulosti nedostatečně zlikvidovanými starými důlními díly. 

 

V případě, že se staré důlní dílo nachází v blízkosti zástavby a vytváří komunikační cestu 

důlních plynů vystupujících na povrch, hrozí v jeho okolí nebezpečí vzniku havarijních 

událostí. V minulých letech jsme mohli být svědky řady havárií, které měly spojitost s 

přítomností starých důlních děl a s výstupem důlních plynů na povrch. Za všechny lze 

jmenovat například výbuch finského domku v Ostravě – Hrušov (oblast Liščina), který byl 

způsoben nahromaděním důlních plynů (metanu) vystupujících jámovým stvolem starého 

důlního díla Kutací č.9. 

 

 
Obr.1: Staré důlní dílo Kutací č.9, místo kde stával finský domek 

 

Za neméně alarmující ohrožení spojené se starými důlními díly je považováno porušení 

stability. U řady starých důlních děl jsou při jejich dohledávání a zajišťování objevovány 

volné prostory (kaverny) v zásypu, případně zcela chybějící části zásypu pod uměle 

vytvořenou zátkou, kterou nelze po 150 až 200 letech považovat za dostatečně pevnou. I v 
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oblasti porušení stability starých důlních děl lze jmenovat řadu havarijních událostí, které 

byly způsobeny ujetím zásypu jámového stvolu. 

 

Z odst.4, §35 Zákona č.44/1988 Sb. (Horní zákon) vyplývá nutnost zajištění nebo likvidace 

starých důlních děl a jejich následků, které ohrožují zákonem chráněný obecný zájem. Toto 

zabezpečení zajišťuje v nezbytně nutném rozsahu Ministerstvo životního prostředí České 

republiky. 

 

Zajištění nebo likvidace starých důlních děl 

Zajištění starého důlního díla představuje následující činnosti: 

• dohledání starého důlního díla 

(upřesnění polohy na základě původní mapové dokumentace, provedení geofyzikálního 

průzkumu, provedení vrtného průzkumu, měření metanu v půdním vzduchu) 

• provedení odplyňovacího vrtu 

(realizace odplyňovacího vrtu pro řízené odvádění důlních plynů z podzemí, aktivní nebo 

pasivní verze dle důlně-geologických podmínek a míry ohrožení) 

• zajištění stability 

(zajištění stability starého důlního díla - vyplnění zjištěných volných prostor, vybudování  

ohlubňového povalu, zpevnění zásypu injektáží) 

• kontrola účinnosti zajištění 

(jedním z hlavních cílů zajištění starých důlních děl je snížení nekontrolovaného výstupu 

metanu z podzemí, což se ověřuje měřením metanu v půdním vzduchu v okolí 

zajištěného důlního díla) 

 

Vzhledem k tomu, že se při zajišťování starých důlních děl standardně realizují odplyňovací 

vrty, přispívá zajišťování starých důlních děl, financované Ministerstvem životního prostředí 

ČR,  ke snížení nekontrolovaného výstupu důlních plynů na povrch. 

 

Zajištění a likvidace starého důlního díla Štola Sv. Barbora 

Úkolem státního podniku DIAMO, odštěpného závodu ODRA bylo upravit původní 

nevyhovující zajištění Světlíku č.1 štoly Svatá Barbora (realizované v letech 2001-2002) tak, 

aby byla zajištěna bezpečnost v areálu Věznice Heřmanice a aby způsob zajištění neomezoval 

provoz věznice. Provedením průzkumných prací a analýzou všech dostupných informací o 
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bývalé hornické činnosti v předmětné oblasti se však ukázalo, že pro zajištění bezpečnosti v 

areálu věznice a odstranění nevhodného zajištění  Světlíku č. 1 je nejvhodnější zajistit celý 

úsek štoly Svatá Barbora pod areálem Věznice Heřmanice a tím vyřešit i zajištění samotného 

světlíku. 

 

Práce byly rozděleny na dvě samostatné etapy. 

 První etapa prací byla realizovaná v roce 2005 a jejím cílem bylo zaplavit cemetopopílkovou 

směsí úsek štoly v rozsahu bezpečnostního pásma Světlíku č.1 štoly Svatá Barbora. Tento 

úsek byl z jedné strany vymezen deformovanou (zavalenou) částí štoly směrem k jejímu ústí a 

na straně druhé bylo nezbytné vytvořit těsnící zátku. Štola v tomto úseku prochází pod 

ubytovnou vězňů – blok B.  

Druhá etapa prací, jejíž realizace probíhala v 1. pololetí roku 2006, si kladla za cíl zaplavit 

další úsek štoly procházející pod správní budovou směrem k okraji areálu věznice. 

Zaplavením obou úseků štoly byla z hlediska stability i metanového nebezpečí zajištěna 

bezpečnost v celém areálu věznice. Vzhledem k tomu, že se Věznice Heřmanice nachází v 

silně plynující oblasti ostravsko-karvinského revíru, představovala nezaplavená štola  

„ komunikační cestu“ metanu do areálu věznice. 

 

 
Obr.2: Schéma likvidace štoly pod areálem Věznice Heřmanice 

 

Světlík č. 1 štoly Svatá Barbora byl založen v roce 1841 jako důlní dílo sloužící k odvětrání 

štoly Svatá Barbora a jako součást štolové otvírky Hrušovského dolu (štolový důl). 

Hrušovský důl měl 1 štolové patro, 1 štolu a 19 jam na rozloze 197,3ha (údaje z roku 1859). 
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Hloubka dobývání činila 35m. V důlním poli Hrušovského dolu byl v roce 1838 založen 

hlubinný Důl č.I. 

 

Štola Svatá Barbora byla založena v roce 1840 jako součást štolové otvírky hrušovského dolu. 

Provozní patro štoly sloužilo později i pro hlubinný Důl č.I jako výdušné patro pro hlubinné 

dobývání (započato v roce 1854), které bezprostředně hornicky navazovalo na štolové 

dobývání. Tyto dva způsoby se pak až do roku 1864 překrývaly. Štola byla vyražena v délce 

694m a nacházela se v úrovni cca +206m.n.m. (cca 15,6m pod úrovní stávajícího terénu). 

Štola byla odvětrávána dvěmi světlíky, z nichž ten bližší od zaústění štoly je zajišťovaný 

Světlík č.1. Dalším pak byl Světlík č.2 štoly Svatá Barbora, nacházející se o dalších 220m 

dále. Dědičná štola byla dle dochovaných údajů zlikvidována asi v roce 1876. 

 

Práce tedy zpočátku směřovaly k dohledání průběhu štoly v areálu věznice a provedení 

průzkumu za účelem posouzení jejího stavu. Pro ověření štoly byly vrtány svislé nepažené 

vrty v linii, vedené kolmo na průběh štoly. Vzhledem k navržené koncepci zajištění úseku 

štoly pod věznicí, která předpokládala vyplnění štoly cementopopílkovou směsí, byly 

průzkumné vrty prováděny v místě, ve kterém se plánovala výstavba těsnící zátky pro 

vymezení úseku plavení. 

 

První tři vrty byly negativní, čtvrtý už objevil volné prostory o výšce cca 1,6m. Další 2 vrty 

pak byly vedeny v rozteči 0,7m pro ověření šířky štoly. Tyto tři pozitivní vrty byly zapaženy 

plastovými pažnicemi pro pozdější vytvoření těsnící zátky. Sedmý vrt byl proveden ve 

stanovené ose štoly ve vzdálenosti 3m od zátky a byl vyhotoven jako vrt plavící pro 

cementopopílkovou směs (rovněž byl zapažen  plastovými pažnicemi).  

 

Po schválení zahájení zajišťovacích prací Obvodním báňským úřadem v Ostravě a vedením 

Věznice Heřmanice bylo přistoupeno k vytvoření těsnící zátky. Pro výstavbu zátky sloužily, 

jak již bylo uvedeno, 3 zapažené vrty. Přes krajní vrty byla do prostoru štoly spouštěna 

betonová směs, prostřední vrt sloužil ke kontrole hladiny betonu. Po vystoupání hladiny 

betonu pod strop štoly byla betonáž ukončena a bylo přistoupeno k utěsnění vrchní části štoly. 

Tento prostor byl dosypáván pískem tak dlouho, až hladina písku vystoupala k ústí vrtů. 

Pomocí injektážích jehel, zapuštěných až po hladinu betonu se provedlo tlakové 

proinjektování pískového zásypu polyuretanovou pryskyřicí CarboPur WF, čímž došlo k 
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dokonalému dotěsnění a zpevnění celého průřezu štoly. Vytvořenou zátkou byl připraven 

prostor pro zaplavení zvoleného úseku štoly. 

 

Plavení štoly bylo prováděno přes připravený plavící vrt, napojený potrubím na přečerpávací 

zařízení umístěné  mimo uzavřený areál věznice. Plavícím materiálem byla certifikovaná 

cementopopílková směs Ilbau o pevnosti tlaku 0,5 MPa. Celkem bylo pro zaplavení 

předmětného úseku štoly spotřebováno 166,5m3 směsi. 

 

 
Obr.3: Plavení cementopopílkovou směsí 

 

Prováděním kontrolních měření hladiny směsi ve štole a průběžným odebíráním vzorků 

cementopopílkové směsi byla potvrzena kvalita zaplavení prvního úseku štoly. Rovněž 

kontrolní měření koncentrací metanu v okolí zaplavené části štoly potvrdilo účinnost zajištění. 

Provedením drobných terénních úprav a uvedením pozemků do původního stavu byla I.etapa 

prací úspěšně ukončena.  

 

Ještě před koncem roku 2005 byly zahájeny průzkumné práce pro přípravu 2.etapy 

zajišťování štoly Svatá Barbora. V měsíci listopadu byl zahájen vrtný průzkum na ověření 

průběhu štoly pod správní budovou věznice – pro zaplavení druhého úseku štoly. Uvnitř 

areálu věznice byl vytvořen jeden zapažený vrt pro kontrolu plavení, případně pro samotné 

plavení v případě špatné prostupnosti směsi štolou v úseku pod správní budovou. Hlavní 

zapažený plavící vrt byl vytvořen na okraji parkoviště před vchodem do věznice a další tři 

zapažené vrty byly vytvořeny pro vyhotovení těsnící zátky na okraji areálu Věznice 

Heřmanice. Z provedených průzkumných prací bylo možné předpokládat, že i v tomto úseku 
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je štola staticky neporušená a že její zaplavení jednoznačně přispěje k vyšší bezpečnosti v 

areálu věznice. 

 

Zaplavení druhého úseku štoly provedené na jaře r. 2006 bylo provedeno obdobným 

způsobem jako v případě 1.úseku. Provedením výše uvedených prací bylo dosaženo zajištění 

stability štoly v celé délce pod areálem Věznice Heřmanice a z hlediska výstupu důlních 

plynů bylo zabráněno nekontrolovanému přístupu nebezpečných důlních plynů štolou Sv. 

Barbora do areálu věznice. 

 

Zajištění a likvidace starého důlního díla Martinská štola v oblasti rychlostní 

komunikace Rychvald – Orlová 

Zaústění Martinské štoly se nachází na katastrálním území Rychvald v dobývacím prostoru 

Petřvald II. Staré důlní dílo Martinská štola byla ražena v létech 1838 až 1841 v celkové délce 

2713 m. Ústí štoly je situováno u silnice č.II/470 Rychvald – Orlová. Dále pak štola pokračuje 

jihojihovýchodním směrem přes k.ú.Poruba u Orlové až do Petřvaldu u Karviné, kde končí 

světlíkem Bedřich. Martinská štola ve své době sloužila k odvodňování dobývacího pole v 

okolí jam Bedřich a Karel a důlní voda byla pomocí tohoto díla odváděna do potoka 

Rychvaldská stružka. Štola byla ražena překopně, s minimálním úklonem, což ale pro účel 

odvodnění důlního pole úplně postačovalo. Byla ražena současně z několika míst. Během 

ražby štoly byly z povrchu hloubeny vertikální šachtice (tzv.světlíky) v celkovém počtu 13, a 

to pro větrání, dopravu a odtěžení.  

 

Štola byla využívána do roku 1874, kdy ztratila svůj význam a byla zlikvidována. Způsob 

likvidace štoly nebyl dohledán. V rámci dřívějších akcí zajišťování starých důlních děl v 

petřvaldské dílčí pánvi bylo zajištěno celkem 7 světlíků a v těchto místech je Martinská štola 

odvětrávána pomocí odplyňovacích vrtů. 

 

Práce na zajištění a likvidaci Martinské štoly byly zahájeny průzkumem, jehož cílem bylo 

dohledání štoly, přesné zaměření průběhu štoly v oblasti ústí a ověření stavu štoly. 

Průzkumnými pracemi byl definován výškový i směrový průběh štoly od místa jeho zaústění 

směrem pod louku a dále do Petřvaldu. Štola se nachází ve výškové úrovni -3,6 až -5,7 m pod 

povrchem a zaměřením výškových úrovní bylo zjištěno, že strop štoly se vlivem změn 

morfologie okolního území a sedimentačních procesů nachází zhruba v úrovni hladiny 

potoka. Bylo prokázáno, že štola je zcela zaplněna vodou, která mezi silnicí a potokem vyvěrá 
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na povrch a stéká samovolně vytvořeným tokem do Rychvaldské stružky. 

 

Důlní dílo bylo dle provedených vrtů vyztužováno dřevem do dveřejové vazby, s kamennou 

zakládkou za pažení z dřevěné kulatiny. Počva štoly je tvořena štěrkem a kameny, na počvě  

leží vrstva písčitého kalu s uhelným prachem. V místě průchodu štoly pod silnicí byly 

šikmými průzkumnými vrty zjištěny volné prostory (rozsáhlé dutiny v podloží vozovky), 

zaplněné vodou a řídkým bahnem. Dle provedených vrtů již dokonce docházelo ke 

komínování zemin nad úroveň původního stropu štoly. 

S ohledem na vyhodnocení průzkumu a zejména dohledání vykomínovaných volných prostor 

pod rychlostní komunikací Rychvald – Orlová, byly další práce zaměřeny na zajištění 

stability vozovky a byl navržen následující soubor opatření: 

• Zajištění stability podzákladí silnice vyplněním volných prostor štoly a proinjektováním 

nadloží štoly. 

• Zajištění odtoku vody ze štoly do Rychvaldské stružky mimo profil štoly výstavbou sběrné 

šachtice včetně propojovacího přepadového potrubí DN 200. 

• Ohrazení revizní šachtice architektonicky řešeným kovovým oplocením v půdorysném 

rozsahu 3 x 3 m a výšce 2,4 m s uzamykatelnou vstupní brankou. 

 

Aby nedošlo vyplněním volných prostor ve štole pod vozovkou k přerušení odvodňovací 

funkce štoly, byl navržen a realizován odvodňovací systém jehož účelem bylo shromažďovat 

vodu ze štoly do sběrné jímky a položeným přepadovým potrubím ji převádět do místa 

stávajícího výtoku vody. Přepadové potrubí bylo provedeno bezvýkopovým podpovrchovým 

řízeným protlakem se spádem 5mm/m. Pro shromažďování vody ze štoly a také pro případné 

čištění propojovacího potrubí byla v určeném místě vybudována sběrná šachtice. Tato 

šachtice  je vyrobena z vysokopevnostního polyetylenu (typ TEGRA 1000) s pevným dnem a 

zabudovanými stupačkami. Ve výškové úrovni štoly byly dvě nejníže uložené skruže šachtice 

opatřeny perforací (otvory o průměru 20 mm s roztečí 200 x 200 mm) pro průtok vody ze 

štoly do šachtice. Okolí šachtice bylo vysypáno hrubozrnným kamenivem o zrnitosti 64/32 

tak, aby vznikla kolem šachtice drenážní vrstva. 
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Obr.4: Oplocené ústí odvodňovací šachtice 

 

Po ukončení prací spojených s výstavbou odvodňovacího systému a na základě ověření jeho 

funkce bylo přistoupeno k vyplnění volných prostor pod vozovkou. Volné prostory štoly byly 

vyplněny řídkou betonovou směsí B15, spouštěnou přes plavící vrty vyztužené plastovými 

pažnicemi o průměru 200 mm a vedené do volných prostor štoly z obou krajnic silnice. 

Nadloží štoly (celík mezi štolou a silnicí) bylo zpevněno proinjektováním polyuretanovou 

pryskyřicí CarboPur WF v množství 700 kg přes šikmé injektážní vrty, vrtané z obou stran 

silnice šikmo pod ni. 

Provedenými pracemi byla zajištěna stabilita rychlostní silnice Rychvald – Orlová, přičemž 

byla zachována odvodňovací funkce štoly. Další úsek nezajištěné štoly, navazující na 

zajištěnou oblast, bude řešen pravděpodobně až v roce 2008. 

 

Závěr 

Zajištění starých důlních děl je jedním z prostředků ke snížení ohrožení obyvatelstva a 

majetku negativními projevy minulé hornické činnosti v ostravsko-karvinském revíru. 

Provedením dnes již stovek odplyňovacích vrtů, které byly většinou součástí zajišťovacích 

prací, vznikly řízené cesty důlních plynů na povrch a tím se snížil nekontrolovaný výstup 

důlních plynů do nezabezpečené zástavby.  Zajišťování stability jámových stvolů a štol 

rovněž výrazně snížilo ohrožení obyvatelstva a majetku s ohledem na možné případy porušení 

stability důlních děl a vznik velmi destruktivních havarijních událostí. 

 

 


