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STABILITA ZÁSYPU LIKVIDOVANÉ JÁMY – VLIV ODTĚŽENÍ 
STAVEBNÍ JÁMY V JEJÍ BLÍZKOSTI 

STABILITY OF FILLING IN LIQUIDATED PIT – INFLUENCE OF DRAWING 
CONSTRUCTION PIT IN PROXIMITY 

 
Abstract 

This paper describe some problem with old mines in the Ostrava city. This old pit means for 
us big problems. One of these problem is foundation near this pit. This paper describe 
problem wit foundation near some old mine in center of Ostrava. There will be excavate 
foundation pit  13 meter deep. Determination of excavation on mine pit was solved by two 
dimensional FE method. 
 
1. Úvod 
 Příspěvek se zabývá problematikou starých, likvidovaných důlních děl a jejich 
problémy, které mohou nastat při stavebních pracích v jejich okolí. Problém v otázce 
ovlivnění stability a spolehlivosti likvidace jam Jindřich těžní a větrní vyplývá z plánované 
výstavby komplexu objektů v blízkosti obou likvidovaných jam. Z hlediska statických a 
deformačních účinků výstavby na stabilitu zásypu, lze za nejméně příznivý účinek považovat 
období provádění stavební jámy hloubky cca 13 m pod současnou úroveň terénu. Jáma byla 
likvidována zásypem v sedmdesátých letech (1977) a při provádění zásypu došlo k vytvoření 
samovolné zátky v hloubce cca 200 m pod ohlubní. Realizace přijatých opatření byla 
provedena nekvalitně a sloupec zásypu je ve stavu metastabilní rovnováhy. 

Nekvalitní provedení likvidace jámy Jindřich těžní bylo prokázáno průzkumem v roce 
1997. Průzkum odhalil závažné nedostatky v provedení zásypu jámového stvolu. Výplň jámy 
tvoří nezpevněný materiál, úplně chyběl jámový poval. Absencí povalu je umožněno 
pronikání kvartérních vod do celé jámy. Takto nekvalitně provedená likvidace starého důlního 
díla může v sobě skrývat velké nebezpečí. K částečné eliminaci těchto dopadů byl realizován 
mikropilotový výztužní prstenec za obvodem nově vybudovaného ohlubňového povalu, jehož 
cílem byla zejména ochrana povrchových objektů před negativními dopady případné havárie, 
zamezení přítoku kvartérních vod a zpevnění nesoudržných zemin a vytvoření možnosti 
dosypání v případě propadu zásypu.  
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 Jáma Jindřich větrní byla likvidována zásypem dříve, ale zajištěna povalem až v roce 
1998. Zásyp byl podle údajů v evidenčním listě proveden v celé její délce, patrové náraziště 
zabezpečena vesměs zděnými uzavíracími hrázemi a během provádění zásypu nebyl popsán 
žádný jev, který by indikoval vytvoření samovolného uzávěru v jámě. Z těchto důvodů je 
možno vliv stavby a realizace stavební jámy na spolehlivost likvidace větrní jámy považovat 
za nepodstatný a zanedbatelný. 
 
2.  Vliv provedení stavební jámy na spolehlivost stability zásypu 

Kvalitativně jiná situace nastává u těžní jámy, u které spolehlivost stability zásypu je 
obecně nízká a mohla by být ohrožena: 
- deformačním a silovým působením při realizaci hluboké pažené stavební jámy (změna 

napjatosti v prostředí relativně konzolidovaného zásypu) 
- vlivem vibrací a seismického působení mechanizmů na zásyp 
- příp. vlivem změn hydrogeologických podmínek v okolí jámy (např. zvýšením přítoků 

vody z kvartéru do jámy) 
- zřícením stěny stavební jámy a ztrátou stability vysokého svahu stavební jámy. 
 Nový stavební objekt i stavební jáma jsou situovány mimo bezpečnostní pásmo jámy 
(D = 46 m), které bylo stanoveno na základě analýzy možného dopadu vzniku nestability 
zásypu v jámě a jeho destrukčního dopadu na povrch. 
Stabilita zásypu je určena: 
- samonosností zásypu v jámě 
- max. únosností samovolného uzávěru 
 
V případě snížení míry samonosnosti (snížení třecích sil mezi zásypem a stěnou jámy (výztuž, 
hornina)) dojde ke zvýšení zatížení uzávěru, což může následně vést k propadu zásypového 
materiálu do spodního nezlikvidovaného úseku jámy, vzniku nestability výztuže nebo 
horninového okolí v místech dřívějšího zásypu a v konečném důsledku k vytvoření 
propadliny v ústí jámy na povrchu. Rozhodujícím faktorem určujícím míru ovlivnění stability 
zásypu je tedy velikost snížení kontaktního napětí mezi zásypovým materiálem a stěnou jámy 
(výlomu), která vzniká při hloubení stavební jámy. Přitom předpokládáme, že součinitel 
smykového tření zůstává prakticky nezměněn, pokud nedojde k degradaci pevnostních 
vlastností zásypového materiálu např. vlivem přítoku vody. 
Kvantifikace míry odlehčení na kontaktu zásypu s výztuží lze dostatečně spolehlivě provést 
pomocí matematického modelu, simulací odtěžení stavební jámy s účinkem pažení. 
 Tento model byl zpracován v 2D provedení v řezu procházejícím osou jámy (obr. č. 
1). Výpočet byl realizován pomocí metody konečných prvků programovým systémem 



PLAXIS 8.2 v režimu pružno-plastického chování s využitím Mohr-Coulombovy podmínky 
smykové pevnosti. Vzhledem k nestabilitě řešení pro nekotvenou stěnu (vetknutí 4 m) při 
výkopu hlubším než cca 10 m byla druhá varianta řešení provedena pro kotvenou stěnu, 
simulovanou aktivním působením kotev (obr. č. 2). 
Fyzikálně-mechanické vlastnosti zemin byly uvažovány s využitím hodnot získaných při IGP 
a aplikací hodnot použitých při statickém řešení ostění kolektoru Centrum Ostrava, kde bylo 
chování konstrukce observačně ověřováno a spolehlivost vstupních parametrů je poměrně 
vysoká. 
Hodnoty vstupních veličin uvádí tabulka 1 (horninové prostředí) a tab. č. 2 (konstrukce 
stěny). 
 
Table [1]  Soil data sets parameters 

Mohr-

Coulomb 

 

  

Navážky 

 

Měkký jíl 

 

Štěrkopísky 

 

Tuhý jíl 

Type  Drained Drained Drained Undrained 

γunsat [kN/m3] 19,50 19,90 19,60 19,90 

γsat [kN/ m3] 19,50 19,90 19,60 19,90 

Eref [kN/m2] 8000,000 9000,000 40000,000 18500,000 

ν [-] 0,400 0,400 0,300 0,350 

cref [kN/ m2] 8,00 10,00 2,00 14,00 

ϕ [°] 26,00 17,00 30,00 17,00 

 
Table [2]  Beam data sets parameters 

No. Identification EA EI w ν Mp Np 

  [kN/m] [kNm˛/m] [kN/m/m] [-] [kNm/m] [kN/m] 

1 Stena 1,5E7 4,5E5 14,40 0,20 1E15 1E15 

 
Velikost horizontálních napětí na kontaktu stěny jámy a zásypu byla stanovována ve svislých 
řezech A, B procházejících kontaktem zásypu a jámy. Vzhledem k předpokládané konzolidaci 
zásypu nebyla modelována samotná jáma a vlastnosti zásypu byly uvažovány totožné 
s horninovým prostředím. Zvolený profil (kolmý řez přes stavební jámu a těžní jámu Jindřich) 
odpovídá nejméně příznivé situaci vzdálenosti jámy od stavební jámy. 
Výsledky řešení byly zpracovány do grafů v obr. č. 3, 4 a 5 z nichž lze interpretovat tyto 
závěry: 



→  účinek hloubení stavební jámy na deformace a snížení horizontálního napětí v místech 
likvidované jámy se projevuje do značné hloubky (cca 40 m pod úroveň dna stavební 
jámy). Max. hodnoty ovlivnění se nachází v hloubce cca 20 m pod úrovní dna, tj. cca 33 m 
pod povrchem. 

→ hodnoty snížení horizontálního napětí dosahují vcelku konstantní velikosti cca Δσx = 30-
40 kPa. Rozdíl velikostí horizontálních posunů mezi bližší a vzdálenější stěnou jámy 
dosahuje až cca 5 mm, což indikuje vznik efektu snížení tření mezi zásypem a stěnou 
jámy. 

→ velikosti horizontálních posunů stěny stavební jámy, pro které platí uvedené parametry 
snížení horizontálních napětí, lze uvažovat: 
- na koruně pažící stěny:  cca 5-10 mm 
- na dně stavební jámy:  max. 30 mm  

 
Míru snížení třecích sil a současně i míru snížení samonosnosti zásypu lze přibližně určit 
z výrazů: 
- horizontální napětí na kontaktu zásypu a výztuže 

 σx = ( )2/45.
..

. 2 ϕ
δ
γ

−tg
OtgK

A

b

  

 A – plocha průřezu jámy (14,31 m2) 
 Deko = 4,25 m (ekvivalentní průměr jámy) 
 γ – objemová tíha zásypového materiálu (19 kN/m3) 
 Kb – součinitel bočního tlaku (Kb =&  (1- sin φ) (0,47-0,5) 
 δ – úhel tření na kontaktu stěny jámy a zásypu (δ =&  16-20°) 
 O – ekvivalentní obvod jámy (13,4 m) 
 φ – úhel vnitřního tření zásypového materiálu (30-32°) 
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Snížení  velikosti horizontálního napětí mezi stěnou jámy a zásypem může tedy dosáhnout až 
hodnoty cca 50 kPa – 40 kPa = 10 kPa ,což podstatně ovlivní stav tření. 
Ve skutečnosti lze očekávat snížení samonosnosti poněkud menší, protože: 
- 2D model dává výsledky ovlivnění, které jsou vyšší ve srovnání s 3D modelem 

(prostorový efekt) 
- příznivě bude působit soudržnost rozložených jílovců a lokální zpevnění zásypu 
Nicméně lze učinit závěr, že ovlivnění stability zásypu v jámě může dosáhnout 
nezanedbatelné velikosti, což by mohlo vést ke snížení samonosnosti zásypu v té míře, že 
bude překročena aktuální únosnost samovolné zátky v hloubce cca 200 m a dojde 
k vyprázdnění jámy nad tímto uzávěrem. 



3. Opatření k zajištění bezpečnosti likvidované jámy a jejího okolí 
 Zajištění stability zásypu během hloubení stavební jámy lze realizovat následujícími 
opatřeními a jejich kombinací: 
a.) využitím observační metody (monitorování chování zásypu) 
b.) zpevněním (zvýšením soudržnosti) materiálu zásypu a tím vytvořit zpevněnou nosnou 

zátku v úseku cca -45 až -20 m pod ohlubní (výška cca 25 m). 
 
V první fázi výstavby stavební jámy je nutno vybudovat monitorovací zařízení chování 

zásypu v jámě, které je možno provést instalací dvou až tříúrovňových extenzometrů 
v hloubkách cca -40, -25 a -15 m pod ohlubní. Systém pozorování během hloubení je nutno 
organizovat tak, aby byly zaznamenány svislé pohyby zásypu při každém prohloubení 
stavební jámy o 1 m. V případě zvýšení nárůstu deformací v zásypu jámy je potřeba provést 
stabilizaci (zpevnění) výplně. Pro zpevnění materiálu zásypu je vhodné využití cementových 
a polyuretanových injektáží podle výsledků injektážního pokusu při vrtání monitorovacích 
vrtů. Současně je nutno zajistit, aby hloubení stavební jámy nezpůsobilo zvýšení přítoků vody 
do likvidované jámy. 

 
 

4. Závěr  
 Analýzou vlivu hloubení stavební jámy na stabilitu zásypu v jámě Jindřich – těžní 
prokazuje, přes svoji limitovanou spolehlivost, že existuje riziko podstatného snížení 
samonosnosti zásypu a s tím spojené riziko překročení únosnosti samovolně vzniklé zátky 
v jámě. Práce na hloubení stavební jámy spojit s observací chování zásypu v jámě a současně. 
Při překročení varovných stavů monitoringu zásypu musí být připravena k realizaci 
stabilizační opatření zvyšujících pevnost zásypu. Součástí stabilizačních opatření musí být i 
eliminace případně zvýšených přítoků vody do jámy. 
 Spolehlivost likvidace jámy Jindřich – větrní nebude prováděním stavební jámy 
snížena, pokud kvalita její likvidace odpovídá popisu v evidenčním listě jámy. 
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Horizontální deformace stěny těžní jámy (bližší - řez AA)
srovnání deformací pro nekotvenou a kotvenou stěnu
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Obrázek č. 3 

Totální horizontální napětí na stěně těžní jámy (bližší - řez AA)
srovnání napětí pro nekotvenou a kotvenou stěnu
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Obrázek č. 4 

 



Srovnání horzontálních posunů v místě těžní jámy
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Obrázek č. 5 


