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1 Úvod 

V souladu se Smlouvou o poskytnutí podpory č. 2020021 ze dne 2. 7. 2020 a dodatkem č. 1 ze dne 

6. 8. 2020 (díle jen „Smlouva“) k projektu TITSCBU908, zadaného v rámci programu BETA2 

(Technologické agentury ČR), předkládá konsorcium zpracovatelů Green Gas DPB, a.s., DIAMO, 

státní podnik, VŠB-Technická univerzita Ostrava a LABTECH s.r.o. závěrečnou výzkumnou zprávu 

s názvem „Výzkum vlivu postupného zatápění karvinské dílčí pánve OKR důlní vodou s vysokou 

salinitou na ohrožení krajiny dotčené těžbou uhlí a stabilitu HDD“. 

Cílem projektu je definovat praktickou míru ohrožení krajiny dotčené těžbou uhlí postupným 

zatápěním podzemními – důlními vodami v karvinské dílčí pánvi (dále jen KDP) Ostravsko-

karvinského revíru (dále jen OKR). Řešení projektu je realizováno v souladu s pravidly poskytnutí 

podpory a s přílohou „Parametry řešení projektu“. 

Řešení projektu je definováno prostřednictvím čtyř výsledků. 

Výsledek 1 (Nmet) – Metodika popisující způsob posouzení ovlivnění zatápěných hlavních důlních 

děl, ovlivnění povrchových objektů a staveb vlivem zatápění karbonského masivu a vlivu zatápění 

na chráněné vodní zdroje v karvinské části OKR. 

Výsledek 2 (Hkonc) – Vliv zatápění uhelných revírů po ukončení těžby na stabilitní poměry povrchu.  

Výsledek 3 (Vsouhrn) – Zpráva o vlivu zatápění karvinské části OKR na povrchové objekty, včetně 

mapové dokumentace a vyhodnocení rizik v důsledku stoupající důlní, resp. podzemní vody. 

Výsledek 4 (O) – Hydrogeologicko – matematický model postupné zatápění karvinské části OKR. 

Pro projekt byla nastavena doba řešení 24 měsíců se zahájením od 1. 7. 2020. Součástí řešení je také 

implementace výsledků z jiného projektu TAČR č. TITSSUJB703 do tohoto projektu a návrh 

alternativních opatření v případě nezatápění karvinské části OKR. 
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2 Charakteristika a cíle řešené problematiky 

Změny ekonomických podmínek, které vyvolaly útlum hornictví, nejsou jen problémem České 

republiky. Mnohem dříve zasáhly téměř celou západní Evropu, kdy se těžba uhlí snižovala zhruba od 

roku 1960. Zejména německé, francouzské, anglické a belgické hornictví, spolu s menšími ložisky 

ve Španělsku a Itálii, snížilo ve svých ročních produkcích těžbu o desítky až stovky mil. tun. 

Středoevropské a východoevropské státy pokračovaly ještě dalších 30 let ve svém samostatném 

vývoji. Útlumem hornictví se začaly zabývat až po roce 1990, kdy pokles výroby, silný tlak na 

zlepšení životního prostředí v exponovaných územích a ekonomické proměny znamenaly snižování 

úrovně těžby černého a hnědého uhlí. Následující tab. 1 zobrazuje pokles těžby černého uhlí 

v jednotlivých revírech ČR v letech 1990–2019. Totéž je patrno také z následujícího obr. 1. 

tab. 1: Objem těžby černého uhlí v jednotlivých revírech ČR v letech 1990–2019 (v tis. tun) 

Rok/Revír 
Ostravsko-

karvinský revír 

Kladensko-

rakovnický revír 

Žacléřsko-

svatoňovický revír 
Plzeňský revír 

Rosicko-

oslavanský revír 

1990 20 843 1 322 575 309 137 

1995 15 661 1 302 0 43 0 

2000 13 855 962 38 0 0 

2005 13 227 0 25 0 0 

2010 11 584 0 0 0 0 

2015 7 640 0 0 0 0 

2019 3 645 0 0 0 0 

 
obr. 1: Čistá (odbytová) těžba černého uhlí v OKR v letech 1990–2019 

Skutečnost, že se blíží konec těžby uhlí v našem posledním černouhelném revíru, je v současnosti již 

neoddiskutovatelná a de facto se nacházíme v závěrečné epizodě historie těžby černého uhlí v OKR. 
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Po ukončení samotné exploatace uhelných slojí a doznění poklesů terénů, kdy pominou dopady 

denivelace terénu, zejména na režim mělkých zvodní a hydrogeologických struktur, se režim 

stabilizuje. Neznamená to však, že následky těžby pro povrch terénu a mělkou hydrosféru se stanou 

minulostí. Obvyklým jevem, který nastane po opuštění posledních činných dolů, je znovuzatopení 

dolů. Proto je velice nutné položit si otázku, jestli zatápění bude svým průběhem i konečným stavem 

pro povrch terénu a hydrosféru bezrizikové, anebo je nutno počítat s negativními vlivy. 

V OKR probíhá v současnosti hlubinná těžba pouze v KDP, v činnosti je Důl ČSM-Sever a Důl 

ČSM-Jih.  Důlní činnost v ostatních částech OKR (ostravská dílčí pánev – ODP a petřvaldská dílčí 

pánev – PDP) byla již ukončena a doly zlikvidovány (a částečně zatopeny). 

Dlouhotrvající uhelné hornictví mělo významný dopad na změny původních hydraulických poměrů 

horninového prostředí.  Důlní díla a vlivy těžby, včetně hluboké hydraulické deprese vyvolané 

osušením horninového komplexu, změnily přírodní geohydrodynamické systémy. Původní 

samostatné hydraulické systémy byly uměle propojeny (vrty, jámami, důlními díly) nebo sekundárně 

propojeny zálomovými trhlinami nad poruby, závaly důlních děl apod. Postupná likvidace dolů vede 

k potřebě ukončování čerpání důlních vod, což v konečném důsledku povede k postupnému zatápění 

důlních prostor až na úroveň drenážní báze, k samotným přetokům mezi doly a z makro pohledu mezi 

dílčími pánvemi ODP-PDP-KDP. V současnosti je hladina důlní vody v ODP a PDP udržována 

prostřednictvím vodních jam Jeremenko a Žofie v hloubkové úrovni, která omezuje přetok mezi 

pánvemi a zajišťuje bezpečný provoz dolů v KDP OKR. Tím jsou veškeré přítoky důlních vod v OKR 

vypouštěny řízeně a případná negativa, plynoucí z této činnosti, je možno průběžně regulovat 

(dávkovaným vypouštěním vod). 

Po ukončení těžby černého uhlí tedy postupně ustanou bezprostřední vlivy těžby na povrch terénu a 

bude dán prostor k definitivní obnově území. Problematika interakce hornicky otevřeného 

karbonského masivu s povrchem terénu tím ale neskončí. Rozběhne se etapa zatápění opuštěných 

důlních děl, která, jak ve svém průběhu, tak na konci, může přinést (a pravděpodobně i přinese) další 

projevy. Těmi dá hornická historie OKR opět o sobě vědět, a to formou neřízené interakce s 

přirozeným prostředím na povrchu, především pak s vodním prostředím. Naruší se dosavadní 

dlouhodobá rovnováha v bilanci vod. Důlní prostory se budou postupně zatápět, přičemž z vodní 

bilance ubude složka, dána množstvím vypouštěných důlních vod, s postupným zatápěním bude 

docházet k redukci přítoků vody do podzemních prostor, při akumulaci vody v zatápěných 

podzemních prostorech bude alterovat její chemismus. 

Nástup hladiny důlní vody tedy může v konečném důsledku vyvolat významná environmentální 

rizika. Nelze principálně vyloučit, že časem dojde k výtoku důlních vody na povrch terénu, popř. se 

může vodní hladina důlních vod přiblížit těsně k povrchu terénu. Výtok vody může nastat 

bezprostředně prostřednictvím likvidovaných jam (hlavní důlní díla – HDD, stará důlní díla – SDD), 

ústících na povrch. Pravděpodobné jsou i výstupy důlních vod v koridorech některých vodních toků. 

Nelze opomenout ani možnost ovlivnění stávajících zdrojů vod ve zvodních mělkého oběhu (pokud 

existují). 

Důlní voda ze zatopených dolů může obsahovat takové množství látek, které by znamenalo kolizi 

s příslušnou legislativou, týkající se kvality vod. Tento fakt by znemožnil její neřízené vypouštění 

(nebo infiltraci) do povrchových vodotečí a vyžádalo by si nezbytnost její trvalé úpravy v účelově 

zřízené úpravně, nebo její dávkované vypouštění (jako dosud). Může se tedy ukázat nezbytnost 

zamezení neřízeného výtoku důlní vody, a tedy potřeba trvalého udržování hladiny důlní vody 
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na určité úrovni. Řešení problematiky změn hydrogeologických poměrů v souvislosti s likvidací a 

zatápěním Ostravsko-karvinských dolů (dále jen OKD) je mimo jiné i závažný ekonomický problém. 

Mezi environmentální rizika tedy koncepčně řadíme jak kvantitativní rizika (ohrožení terénu a 

objektů změnou vodní bilance – zamokření, zatopení), tak kvalitativní rizika (změny hydrochemické 

– kontaminace vod mělkého oběhu důlní vodou s odlišným chemismem). Zmíněná problematika, 

související s ukončením hornické činnosti a následným zatápěním, je známá z řady dolů, zejména 

z prostředí radioaktivních ložisek a ložisek těžkých kovů, kde je environmentální dopad neřízeného 

výtoku důlních vod do životního prostředí silně rizikový a zaslouží si značnou pozornost. Avšak 

stranou nezůstávají ani uhelné doly, kde jsou komplikace s výtoky vod z výchozových partií známy 

z celého světa, popsány jsou v četných odborných statích. Z obdobných lokalit se u nás tento problém 

řeší např. ve zlikvidovaných dolech Kladenského revíru, kde na základě provedené studie zatápění 

podzemních prostor (Dvorský, Malucha, 2002) a následných doporučení, podaných v závěrech 

studie, probíhá již několik let monitoring zatápění důlních prostor se zaměřením na riziko výstupu 

důlní vody v oblasti zástavby v Kladně – Vrapicích (Malucha et al., 2003-2012) a další práce, 

směřující k predikování rizika výtoku kontaminovaných důlních vod do místní vodoteče (Malucha, 

Liberda, 2017; Rapantová et al., 2020). 

Environmentální rizika však nejsou jediným možným dopadem, který lze v tuto chvíli potenciálně 

predikovat.  Dalším významným rizikem je v rámci nástupu hladiny důlní vody samotná stabilita 

důlních děl, tzn. jam (HDD, SDD) v KDP. Stabilita jam může představovat reálné nebezpečí při 

využití území v jejich širším okolí. Při vstupu důlních vod do likvidovaných jam může dojít 

k rozplavení nezpevněného zásypu, a tedy k nekontrolovatelnému pohybu zásypového sloupce a 

v krajním případě až vytvoření destruktivních kráterů na povrchu. V tomto smyslu bude potřebné tato 

rizika nyní definovat alespoň na modelových případech likvidovaných jam a následně ověřit 

z hlediska ohrožení povrchu s ohledem na umístění v aglomeraci. Nelze ani opomenout případnou 

intenzifikaci výstupu důlních plynů, souvisejících s nástupem hladiny důlních vod, otázky 

radioaktivity samotných důlních vod, otázky změn nivelety terénu, či riziko výskytů seismických 

jevů během zatápění. 

Nástup hladiny důlní vody tedy může v konečném důsledku vyvolat významná environmentální a 

stabilitní rizika v hodnocené oblasti. 

Výzkumný projekt si klade za cíl tato rizika definovat a navrhnout případná opatření k jejich 

minimalizaci, či eliminaci. Pro řešení otázek rizik se budou mimo jiné využívat výstupy 

z matematických modelů, které se budou týkat hydrodynamických procesů a stability vybraných jam 

v době zatápění s návrhem opatření k jejich eliminaci (metodika posouzení pro danou oblast činnosti, 

novelizace předpisů, monitoring). Samotný materiál a výsledky výzkumu ukážou pomocí 

sofistikovaných metod očekávaný rozsah a míru ohrožení povrchu během zatápění KDP 

(environmentální a stabilitní rizika HDD v KDP OKR).   

Problematiku vzniku environmentálních a stabilitních rizik HDD v KDP je potřeba definovat i 

v rovině legislativní. Toto bylo provedeno v prvé řadě analýzami koncepčních a strategických 

materiálů, týkajících se řešené problematiky (tuzemské a zahraniční poznatky), zejména zpracováním 

analýz platných právních předpisů souvisejících s vlivem zatápění v ČR a EU (např. Polsko, 

Německo). Výsledky těchto analýz povedou k vytvoření doporučení legislativního rámce pro danou 

oblast problematiky. 
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Materiál tak významným způsobem doplní informace o krajině z hlediska řešené problematiky a 

možnosti využití samotného území. 
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3 Vymezení zájmového území 

3.1 Územní vymezení 

Zájmovým územím pro řešenou problematiku je KDP. Ta je spolu s PDP a ODP součástí OKR, který 

představuje jihozápadní část hornoslezské černouhelné pánve (dále jen HP). Česká část hornoslezské 

pánve (dále jen ČHP) je pouze malá část hornoslezské pánve (cca 1 500 km2), která se z 78 % nachází 

v Polsku. Rozdělení na ODP, PDP a KDP je dáno existencí hlavních tektonických linií OKR. Mezi 

ODP a PDP je to michálkovická porucha, mezi PDP a KDP orlovská vrása. Plocha jednotlivých pánví 

je dána plochou dobývacích prostorů (dále jen DP), které do pánve spadají. KDP je dosud činnou 

částí revíru, na západní hranici je ohraničena tzv. orlovskou vrásou (nebo také orlovskou strukturou), 

významnou tektonickou linií, která odděluje KDP od PDP, na východě pokračuje až k česko-polské 

hranici. Severní hranici určují jednotlivé DP, na jihu KDP zabíhá až pod beskydské příkrovy. 

KDP je poslední činnou částí revíru mezi PDP a státní hranicí s Polskem. Těžba uhlí zde dosud 

probíhá na dolech ČSM-Sever a ČSM-Jih. Na základě usnesení vlády české republiky ze dne 21. září 

2020 došlo k převodu utlumovaných dolů OKD v KDP OKR do majetku státu, s právem hospodařit 

pro státní podnik DIAMO, odštěpný závod DARKOV. Účelem je ve spravovaných územích zajistit 

odstranění následků těžební činnosti a provedení rekultivace a revitalizace krajiny. Prvořadým cílem 

je zajištění a bezpečné provedení technické likvidace hlavních důlních děl ústících na povrch včetně 

příslušných povrchových objektů a příprava území jednotlivých důlních areálů k dalšímu využití v 

budoucnu. V rámci převedených DP je odštěpný závod DARKOV zodpovědný také za pravidelnou 

kontrolu a údržbu v minulosti již likvidovaných hlavních důlních děl, odvalů, výsypek a odkališť. 

Mapová lokalizace KDP formou mapových listů je uvedena v tab. 2.   

tab. 2: Mapové listy příslušné pro zájmový prostor 

Měřítko Mapový list Název listu 

1:50 000 15-44 Karviná 

1:25 000 

15-44-1 

15-44-2 

15-44-3 

15-44-4 

Orlová 

Karviná 

Havířov 

Český Těšín 

1:10 000 

15-44-02, 15-44-03, 15-44-04 

15-44-07, 15-44-08, 15-44-09 

15-44-12, 15-44-13, 15-44-14 

 

Plocha jednotlivých pánví je dána plochou DP, které do pánve spadají. Rozloha KDP je definována 

těmito DP: DP Dolní Suchá, DP Lazy, DP Doubrava, DP Karviná – Doly I, DP Karviná – Doly II, 

DP Horní Suchá, DP Stonava, DP Louky a DP Darkov, viz tabulka v příloze 1.   

3.1.1 Dobývací prostory 

DP Dolní Suchá 

V jihozápadní části KDP se nachází DP Dolní Suchá, který představuje plochu vymezenou 

nepravidelným jedenáctiúhelníkem a má povrchovou rozlohu 1 139,6 ha. Jeho hranice sledují 

převážně tektonické linie. Na severu je DP omezen lazeckou poruchou, na východě poruchou Barbora 

a na západě osou synklinály orlovské struktury. Jižní hranice je geometrická a leží v blízkosti 
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předpokládané osy bludovického výmolu. Sousedí s DP Lazy, DP Karviná-Doly II a DP Horní Suchá 

I.  

V DP Dolní Suchá se nachází 4 HDD. Jedná se o tyto jámy: Vtažná jáma – Dukla, Výdušná jáma č. 

1 – Dukla, Výdušná jáma č. 2 – Dukla a Výdušná jáma č. 3 – Dukla. 

DP Lazy 

Severně od DP Dolní Suchá se nachází DP Lazy. Je tvořen stranami nepravidelného třináctiúhelníku 

a jeho rozloha činí 606,7 ha. Na západě je omezen osou synklinály orlovské struktury, na severu 

žofínskou poruchou, na východě poruchou Barbora a na jihu poruchou lazeckou. Sousedí s DP 

Doubrava, DP Karviná-Doly I, DP Karviná-Doly II a DP Dolní Suchá.  

V ploše DP Lazy se nachází 8 HDD. Jedná se o jámu Hlavní, jámu Strojní stará – výdušná č. 3, jámu 

Gojíčky – výdušná č. 4, Vtažnou jámu č. 2 – Lazy, Vtažnou jámu č. 5 – Lazy, Výdušnou jámu č. 1 – 

Lazy, Výdušnou jámu č. 6 – Lazy a jámu Veverka – výdušná 2.  

DP Doubrava 

Na sever od DP Lazy, v severozápadní části KDP se nachází DP Doubrava. Jeho plocha je tvořena 

nepravidelným sedmiúhelníkem s rozlohou 953,7 ha. Sousedí s DP Lazy na jihu a DP Karviná-Doly 

I na východě.  

V ploše DP Doubrava se nachází 8 HDD. Jedná se o Orlovskou jámu č. 1, Orlovskou jámu č. 2, 

Výdušnou jámu č. 3, jámu Doubrava I, jámu Doubrava II, jámu Doubrava III sever, jámu Doubrava 

IV sever a Výdušnou jámu č. 1 Eleonora.   

DP Karviná-Doly I 

DP Karviná-Doly I je tvořen mnohoúhelníkem o šestnácti vrcholech a svou plochou 1 662,3 ha je 

druhým největším DP v rámci celé KDP. Spolu s DP Doubrava leží na východní části ostravsko-

karvinského hřbetu, východně od Orlovské vrásy na severním okraji KDP. Sousedí s DP Doubrava, 

DP Lazy, DP Karviná-Doly II a DP Darkov.  

V ploše DP Karviná-Doly I se nachází 4 HDD. 

Jedná se o tyto jámy: Úvodní v Novém poli, Jindřich č. 1, Jindřich č. 2, Jindřich č. 3, Františka těžní, 

Františka výdušná, Jindřiška, Hlubina těžní, Hlubina výdušná, Vtažná jáma Jan, Výdušná č. 3, 

Výdušná jáma Karel, Těžní č. 2 a Větrní vrt VPV-2.   

DP Karviná-Doly II 

Tento DP je tvořen mnohoúhelníkem o dvanácti vrcholech a jeho plošný rozsah je 934,6 ha. Na severu 

hraničí s DP Karviná-Doly I, na východě s DP Darkov a DP Louky, na jihu s DP Stonava a DP Horní 

Suchá a na západě s DP Dolní Suchá.  

V ploše DP Karviná – Doly II se díky bohaté hornické historii nachází 13 HDD. Jedná se o tyto jámy: 

Hohenegger těžební jáma č. 1, Hohenegger výdušná jáma č. 1, Hohenegger výdušná jáma č. 2, 

Barbora hlavní výdušní jáma, Barbora těžní jáma č. 2, Barbora výdušná jáma č. 1, Barbora výdušná 

jáma č. 2, Gabriela těžní jáma č. 1, Gabriela těžní jáma č. 2, Gabriela výdušná jáma č. 1, Gabriela 

výdušná jáma č. 2, Gabriela výdušná jáma č. 3 a Výdušná jáma č. IV – Darkov.  
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DP Horní Suchá 

DP Horní Suchá se nachází v jižní části KDP, je tvořen nepravidelným pětiúhelníkem o rozloze 781,1 

ha. Sousedí s DP Dolní Suchá na západě, DP Karviná – Doly II na severu a DP Stonava na východě.  

V ploše DP Horní Suchá se nachází 3 HDD. Jedná se o jámy PG 1, PG 2 a PG 4.  

DP Stonava 

Plocha DP Stonava je tvořena šestiúhelníkem s rozlohou 1 150,8 ha a je třetím největším z DP. Na 

severu a severozápadě hraničí s DP Karviná-Doly II, na východě s DP Louky, na jihu bludovickým 

výmolem a na západě s DP Horní Suchá.  

V ploše DP Stonava se nachází 4 HDD. Jedná se o jámy Barbora V, Su-sto I, Su-sto II a Su-sto III 

(PG III). 

DP Louky 

DP Louky má jako jediný DP v KDP atypický tvar, který není tvořen přímkami, jelikož jeho východní 

hranice je tvořená státní hranicí s Polskou republikou, tedy tokem řeky Olše. Sousedí na západě s DP 

Stonava, DP Karviná-Doly II a na severu s DP Darkov. Jedná se o největší DP s rozlohou 2209,7 ha. 

V ploše DP Louky se nachází 5 HDD. Jedná se o tyto jámy: Vtažná jáma – ČSM sever, Výdušná 

jáma – ČSM sever, Vtažná jáma – ČSM jih, Výdušná jáma – ČSM jih a Vtažná jáma č. V – Darkov.  

DP Darkov 

Tento nejmenší DP v KDP je tvořen pětiúhelníkem s rozlohou 508,4 ha. Na západě hraničí s DP 

Karviná-Doly I a DP Karviná-Doly II, na severu částečně s DP Karviná Doly I a částečně 

s chráněným ložiskovým územím Fryštát. Východní hranice je dána geometricky ve vzdálenosti cca 

500 m od státní hranice s Polskou republikou. Na jihu hraničí s DP Louky.  

V ploše DP Darkov se nachází 2 HDD. Jmenovitě jámy Darkov č. 1 a Darkov č. 2.  

Zvláštní dobývací prostory 

V ploše KDP se kromě DP na černé uhlí nachází také tři zvláštní dobývací prostory (dále jen ZDP) 

na hořlavý zemní plyn vázaný na uhelné sloje, které byly z rozhodnutí Obvodního báňského úřadu 

stanoveny pro naší organizaci Green Gas DPB, a.s. Označení „zvláštní“ je dán legislativně v 

případech, kdy je v ploše jednoho DP stanoven jiné organizaci další DP na těžbu jiného nerostu. 

Konkrétně se jedná o tyto tři ZDP: ZDP Dolní Suchá I, ZDP Horní Suchá I a ZDP Karviná Doly III. 

ZDP byly původně stanoveny ve stejné ploše jako DP na černé uhlí, ale v minulosti v některých 

případech došlo k jejich povrchové redukci.   

3.1.2 Katastrální území 

Z tabulky v příloze 1 je patrné, že územní rozloha jednotlivých DP neodpovídá hranicím jednotlivých 

katastrálních území. DP prostory byly většinou stanoveny na základě geologicko-tektonických 

podmínek, kdežto katastrální území reflektují především situaci na povrchu. Z toho vyplývá, že 

některá katastrální území zasahují svojí rozlohou do více DP najednou.  

V KDP se nachází tato katastrální území: Havířov-město (637 556), Šumbark (637 734), Dolní Suchá 

(637 777), Prostřední Suchá (637 742), Lazy u Orlové (712 434), Orlová (712 361), Karviná-Doly 

(664 103), Doubrava u Orlové (631 167), Poruba u Orlové (712 493), Horní Lutyně (712 531), Staré 
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Město u Karviné (664 197), Koukolná (625 973), Dětmarovice (625 965), Karviná-město (663 824), 

Darkov (664 014), Horní Suchá (644 404), Stonava (755 630), Albrechtice u Českého Těšína 

(600 121), Louky nad Olší (687 308), Podobora (652 962) a Ráj (663 981).  Rozložení katastrálních 

územní ve vztahu k DP je zobrazeno v přílohách 2 až 22. 

3.1.3 Územní plán 

Každé z 61 HDD v KDP bylo analyzováno z pohledu jeho pozice ve vztahu k aktuálním územním 

plánům obcí v KDP. V této části textu se zabýváme vztahem pozice HDD vůči územně analytickým 

podkladům.  

DP Dolní Suchá 

V DP Dolní Suchá se nachází 4 HDD: Vtažná jáma – Dukla, Výdušná jáma č. 1 – Dukla, Výdušná 

jáma č. 2 – Dukla a Výdušná jáma č. 3 – Dukla, viz. tab. 3. 

tab. 3: Specifikace pozemků HDD v DP Dolní Suchá ve vztahu k ČÚZK a ÚP 

Název díla 
Kat. 

území 

Číslo 

parcely 

Výměra 

(m2) 

Vlastnické 

právo 

Druh 

pozemku 

Způsob 

využití 
Územní plán 

Výd. j.č. 3 - 

Dukla 

Dolní 

Suchá 
1/58 153 

Green Gas DPB, 

a.s. 
ostatní plocha jiná plocha smíšené specifické - SX 

Výd. j.č. 1 - 

Dukla 

Dolní 

Suchá 
1/38 114 

Green Gas DPB, 

a.s. 
ostatní plocha jiná plocha smíšené specifické - SX 

Výd. j.č. 2 - 

Dukla 

Prostřední 

Suchá 
359 170 

Green Gas DPB, 

a.s. 
ostatní plocha neplodná půda 

dopravní infrastruktury silniční - 

DS 

Vt. j. – Dukla 
Dolní 

Suchá 
1/57 191 

Green Gas DPB, 

a.s. 
ostatní plocha jiná plocha smíšené specifické - SX 

Z mapové přílohy 23 je patrné, že 3 jámy (Výdušná j. č. 3 – Dukla, Výdušná j. č. 1 – Dukla a Vtažná 

jáma – Dukla) se nachází v areálu bývalého dolu a spadají, podle Územního plánu obce Havířov, 

úplného znění po změně č. 4 k datu září 2019, pod označení „plochy smíšené – SX“ a výdušná č. 2 – 

Dukla se nachází na „ploše dopravní infrastruktury silniční – DS“.  

DP Lazy 

V ploše DP Lazy se nachází těchto 8 HDD: jáma Hlavní, Strojní stará – výdušná č. 3, jáma Gojíčky 

– výdušná č. 4, vtažná jáma č. 2 – Lazy, vtažná jáma č. 5 – Lazy, výdušná jáma č. 1 – Lazy, výdušná 

jáma č. 6 – Lazy a jáma Veverka – výdušná 2, viz. tab. 4.  

tab. 4: Specifikace pozemků HDD v DP Lazy ve vztahu k ČÚZK a ÚP 

Název díla 
Kat. 

území 

Číslo 

parcely 

Výměra 

(m2) 

Vlastnické 

právo 

Druh 

pozemku 

Způsob 

využití 
Územní plán 

Hlavní 
Lazy u 
Orlové 

940 286 
Asental Land, 

s.r.o. 
ostatní plocha jiná plocha 

výroba s skladování - lehký 
průmysl - VL 

Veverka – výd. 

2 

Lazy u 

Orlové 
2895/1 13 328 

Asental Land, 

s.r.o. 
ovocný sad - 

Nezastavitelné zemědělské 

pozemky - NZ 

Strojní stará – 
výd. 3 

Lazy u 
Orlové 

2196 5 804 
Asental Land, 

s.r.o. 
ostatní plocha 

manipulační 
plocha 

zeleň - ochranná a izolační - ZO 

Gojíčky – výd. 

4 

Lazy u 

Orlové 
1360/2 2 002 

Asental Land, 

s.r.o. 
ostatní plocha jiná plocha zeleň přírodního charakteru - ZP 

Vt. j.č. 2 - 
Lazy 

Lazy u 
Orlové 

1522/59 1 607 OKD, a.s. 
zastavěná plocha 

a nádvoří 
- 

výroba a skladování - těžký 
průmysl a energetika - VT 

Výd. j.č. 1 - 

Lazy 

Lazy u 

Orlové 
1522/1 159 096 OKD, a.s. 

zastavěná plocha 

a nádvoří 
- 

výroba a skladování - těžký 

průmysl a energetika - VT 

Vt. j.č. 5 - 
Lazy 

Lazy u 
Orlové 

1522/78 1 225 OKD, a.s. 
zastavěná plocha 

a nádvoří 
- 

výroba a skladování - těžký 
průmysl a energetika - VT 
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Název díla 
Kat. 

území 

Číslo 

parcely 

Výměra 

(m2) 

Vlastnické 

právo 

Druh 

pozemku 

Způsob 

využití 
Územní plán 

Výd. j.č. 6 - 

Lazy 

Lazy u 

Orlové 
1522/68 956 OKD, a.s. 

zastavěná plocha 

a nádvoří 
- 

výroba a skladování - těžký 

průmysl a energetika - VT 

Z mapové přílohy 24 je zřejmé, že 4 jámy (vtažná jáma č. 2 – Lazy, vtažná jáma č. 5 – Lazy, výdušná 

jáma č. 1 – Lazy a výdušná jáma č. 6 – Lazy) se nachází v areálu bývalého dolu a spadají, podle 

Územního plánu Orlové, úplného znění po změně č. 7 k datu 11. 6. 2020, do ploch s označením 

„výroba a skladování – těžký průmysl a energetika – VT“, Hlavní jáma do plochy „výroba s 

skladování - lehký průmysl – VL“, výdušná jáma č. 2 Veverka do plochy „zemědělské pozemky – 

NZ“, Strojní stará – výdušná 3 do plochy „zeleň – ochranná a izolační – ZO“ a výdušná jáma 4 – 

Gojíčky do plochy „zeleň přírodního charakteru – ZP“.  

DP Doubrava 

V ploše DP Doubrava se nachází 8 HDD. Jedná se o Orlovskou jámu č. 1, Orlovskou jámu č. 2, 

Výdušnou jámu č. 3, jámu Doubrava I, jámu Doubrava II, jámu Doubrava III sever, jámu Doubrava 

IV sever a Výdušnou jámu č. 1 Eleonora, přičemž první tři jámy patří do Územního plánu Orlové, 

úplného znění po změně č. 7 k datu 11. 6. 2020, a ostatních 5 jam do Územního plánu Doubravy 

z dubna 2011, viz. tab. 5. 

tab. 5: Specifikace pozemků HDD v DP Doubrava ve vztahu k ČÚZK a ÚP 

Název díla 
Kat. 

území 

Číslo 

parcely 

Výměra 

(m2) 

Vlastnické 

právo 

Druh 

pozemku 

Způsob 

využití 
Územní plán 

Doubrava I 
Doubrava 

u Orlové 
1901/45 1 034 OKD, a.s. ostatní plocha jiná plocha plocha smíšená výrobní - VS 

Doubrava II Orlová 2028/1 1 731 OKD, a.s. ostatní plocha 
dobývací 
prostor 

výroba a skladování - lehký průmysl 
-VL 

Doubrava III, 

sever 

Doubrava 

u Orlové 
3329/23 186 OKD, a.s. 

zast. plocha a 

nádvoří 
- plocha těžby nerostů - TN 

Výd. j.č. 1, 

Eleonora 

Doubrava 

u Orlové 
1901/12 181 OKD, a.s. ostatní plocha jiná plocha plocha smíšená výrobní - VS 

Výd. j.č. 3 
Doubrava 

u Orlové 
1901/75 85 OKD, a.s. ostatní plocha jiná plocha plocha smíšená výrobní - VS 

Orlovská j.č. 1 Orlová 1833 344 
Green Gas DPB, 

a.s. 
ostatní plocha jiná plocha 

pozemky určené k plnění funkcí lesa 
- NL 

Orlovská j.č. 2 Orlová 1836/2 147 
Green Gas DPB, 

a.s. 
ostatní plocha jiná plocha 

pozemky určené k plnění funkcí lesa 

- NL 

Doubrava IV, 
sever 

Doubrava 
u Orlové 

909 4 245 
Asental Land, 

s.r.o. 
ostatní plocha jiná plocha 

plocha smíšená nezastavěného území 
- NS 

Z mapové přílohy 25 lze vyčíst, že Orlovské jámy č. 1 a 2 se dle územního plánu nachází v „ploše 

pozemků určených k plnění funkce lesa – NL“, Výdušná jáma č. 3 se nachází v „ploše smíšené 

výrobní – VS“. Jámy Doubrava I, II a výdušná jáma č. 1 Eleonora z hlediska využití území patří do 

„plochy smíšené výrobní – VS“, jáma Doubrava III, sever do „plochy těžby nerostů – TN“ a jáma 

Doubrava IV, sever do „plochy smíšené nezastavěného území – NS“.  

DP Karviná-Doly I 

V ploše DP Karviná-Doly I se nachází celkem 14 HDD. Jedná se o tyto jámy: Úvodní v Novém poli, 

Jindřich č. 1, Jindřich č. 2, Jindřich č. 3, Františka těžní, Františka výdušná, Jindřiška, Hlubina těžní, 

Hlubina výdušná, Vtažná jáma Jan, Výdušná č. 3, Výdušná jáma Karel, Těžní č. 2 a Větrní vrt VPV-

2, viz. tab. 6.  
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tab. 6: Specifikace pozemků HDD v DP Karviná-Doly I ve vztahu k ČÚZK a ÚP 

Název díla 
Kat. 

území 

Číslo 

parcely 

Výměra 

(m2) 

Vlastnické 

právo 

Druh 

pozemku 

Způsob 

využití 
Územní plán 

Jindřiška 
Karviná-

Doly 
1322 6 950 

Asental Land, 

s.r.o. 
ostatní plocha 

dobývací 

prostor 

plochy smíšené nezastavěného území - 

NS 

Františka, 

těžní 

Karviná-

Doly 
3103/1 87 558 

Asental Land, 

s.r.o. 
ostatní plocha 

dobývací 

prostor 
plochy přírodní - P 

Františka, 

výdušná 

Karviná-

Doly 
3298 8 809 

Asental Land, 

s.r.o. 
ostatní plocha jiná plocha 

plochy smíšené nezastavěného území - 

NS 

Hlubina, těžní 
Karviná-

Doly 
2927/1 177 470 

Asental Land, 

s.r.o. 
ostatní plocha 

dobývací 

prostor 

plochy smíšené nezastavěného území - 

NS 

Hlubina, 

výdušná 

Karviná-

Doly 
2927/1 177 470 

Asental Land, 

s.r.o. 
ostatní plocha 

dobývací 

prostor 

plochy smíšené nezastavěného území - 

NS 

Větrní vrt 

VPV-2 

Karviná-

Doly 
7418 886 OKD, a.s. orná půda - 

plochy smíšené nezastavěného území - 

NS 

Vtažná j. Jan 
Karviná-

Doly 
1344/38 2 063 OKD, a.s. 

zastavěná plocha 

a nádvoří 
- plochy smíšené výrobní - VS 

Těžní j. č. 2 
Karviná-

Doly 
1344/50 1 706 OKD, a.s. 

zastavěná plocha 

a nádvoří 
- plochy smíšené výrobní - VS 

Výdušná j. 
Karel 

Karviná-
Doly 

1344/1 170 476 OKD, a.s. ostatní plocha 
dobývací 
prostor 

plochy smíšené výrobní - VS 

Výdušná j. č. 3 
Karviná-

Doly 
1797/23 695 OKD, a.s. 

zastavěná plocha 

a nádvoří 
- plochy smíšené výrobní - VS 

Jindřich č. 3 
Karviná-

Doly 
4184/8 226 

Asental Land, 
s.r.o. 

ostatní plocha jiná plocha 
plochy občanské vybavenosti - veřejná 

vybavenost - OV 

Jindřich č. 1 
Karviná-

Doly 
4184/7 198 

Asental Land, 

s.r.o. 
ostatní plocha jiná plocha 

plochy občanské vybavenosti - veřejná 

vybavenost - OV 

Jindřich č. 2 
Karviná-

Doly 
4184/12 222 

Asental Land, 
s.r.o. 

ostatní plocha jiná plocha 
plochy občanské vybavenosti - veřejná 

vybavenost - OV 

Úvodní v 

Novém poli 

Karviná-

Doly 
540/13 70 

Asental Land, 

s.r.o. 
ostatní plocha 

dobývací 

prostor 

plochy výroby a skladování - lehký 

průmysl - VL 

Z mapové přílohy 26 je zřejmé, že těchto 14 HDD se nachází celkem ve 4 typech ploch z hlediska 

Územního plánu Karviné, úplného znění po vydání změny č. 1, k datu květen 2019. Jámy Jindřich č. 

1-3 se nachází v „ploše občanské vybavenosti – veřejné vybavenosti – OV“, jámy vtažná Jan, výdušná 

Karel, výdušná č. 3 a těžní č. 2 se nachází v areálu Dolu ČSA a dle využití území patří do „plochy 

smíšené výrobní – VS“, jáma Úvodní v Novém Poli pak v „ploše výroby a skladování – lehký 

průmysl – VL“, jáma Františka těžní v „ploše přírodní – P“, a zbývající jámy Hlubina těžní, Hlubina 

výdušná, Františka výdušná, Jindřiška a Větrní vrt VPV-2 v „plochách smíšených nezastavěného 

území – NS“.  

DP Karviná-Doly II 

V ploše DP Karviná-Doly II se nachází celkem 13 HDD. Jedná se o tyto jámy: Hohenegger těžební 

jáma č. 1, Hohenegger výdušná jáma č. 1, Hohenegger výdušná jáma č. 2, Barbora hlavní výdušní 

jáma, Barbora těžní jáma č. 2, Barbora výdušná jáma č. 1, Barbora výdušná jáma č. 2, Gabriela těžní 

jáma č. 1, Gabriela těžní jáma č. 2, Gabriela výdušná jáma č. 1, Gabriela výdušná jáma č. 2, Gabriela 

výdušná jáma č. 3 a Výdušná jáma č. IV – Darkov, viz. tab. 7.  

tab. 7: Specifikace pozemků HDD v DP Karviná-Doly II ve vztahu k ČÚZK a ÚP 

Název díla 
Kat. 

území 

Číslo 

parcely 

Výměra 

(m2) 

Vlastnické 

právo 

Druh 

pozemku 

Způsob 

využití 
Územní plán 

Hohenegger, t.j. č. 

1 

Karviná-

Doly 
5223/6 42 400 

Asental Land, 

s.r.o. 
ostatní plocha  

manipulační 

plocha 
plochy smíšené výrobní - VS 

Hohenegger, v.j. č. 

1 

Karviná-

Doly 
5223/8 22 365 

Asental Land, 

s.r.o. 
lesní pozemek - plochy smíšené výrobní - VS 

Hohenegger, v.j. č. 

2 

Karviná-

Doly 
5324 2 730 

Asental Land, 

s.r.o. 
ostatní plocha 

dobývací 

prostor 
plochy smíšené výrobní - VS 
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Název díla 
Kat. 

území 

Číslo 

parcely 

Výměra 

(m2) 

Vlastnické 

právo 

Druh 

pozemku 

Způsob 

využití 
Územní plán 

Barbora, v.j. č. 2 
Horní 
Suchá 

3080 6 058 
ČR (Lesy ČR, 

s.p.) 
ostatní plocha 

sport. a 

rekreační 

plocha 

plochy krajinné zeleně - K 

Gabriela, v.j. č. 1 
Karviná-

Doly 
807 5 028 

Asental Land, 
s.r.o. 

ostatní plocha 
ostatní 

komunikace 
plochy rekreační zeleně - KR 

Gabriela, v.j. č. 2 
Karviná-

Doly 
6635 7 409 Smara s.r.o.  ostatní plocha jiná plocha plochy krajinné zeleně - K 

Barbora, v.j. č. 1 
Karviná-

Doly 
6333/15 124 

ČR (Diamo, 
s.p.) 

ostatní plocha jiná plocha 
plochy občanského vybavení - komerční 

zařízení (plocha přestavby) - OK 

Barbora, t.j. č. 2 
Karviná-

Doly 
6333/59 400 

ČR (Diamo, 

s.p.) 
ostatní plocha jiná plocha 

plochy občanského vybavení - komerční 

zařízení (plocha přestavby) - OK 

Barbora, hl. výd.j. 
Karviná-

Doly 
6333/17 565 

ČR (Diamo, 
s.p.) 

ostatní plocha jiná plocha 
plochy občanského vybavení - komerční 

zařízení (plocha přestavby) - OK 

Gabriela, t.j. č. 1 
Karviná-

Doly 
435/11 116 930 OKD, a.s. 

zast. plocha a 

nádvoří 
- 

plochy občanské vybavenosti - veřejná 

vybavenost - OV 

Gabriela, t.j. č. 2 
Karviná-

Doly 
435/11 116 930 OKD, a.s. 

zast. plocha a 
nádvoří 

- 
plochy občanské vybavenosti - veřejná 

vybavenost - OV 

Gabriela, v.j. č. 3 
Karviná-

Doly 
435/11 116 930 OKD, a.s. 

zast. plocha a 

nádvoří 
- 

plochy občanského vybavení - komerční 

zařízení (plocha přestavby) - OK 

Výd. j. č. IV – 

Darkov 
Stonava 3356/36 695 OKD, a.s. 

zast. plocha a 

nádvoří 
- plochy průmyslové výroby -  

Z mapové přílohy 27 je patrné, že těchto 13 HDD se nachází v 6 typech ploch z hlediska Územního 

plánu Karviné, úplného znění po vydání změny č. 1, k datu květen 2019, Územního plánu Horní 

Suché, úplného znění po změně č. 1, k lednu 2020 a Územního plánu obce Stonava, právního stavu 

po změně č. 3, k lednu 2015. Jámy Hohenegger těžní č. 1, výdušná č. 1 a 2 se nachází v „ploše smíšené 

výrobní – VS“, jámy Barbora výdušná č. 2 a Gabriela výdušná č. 2 v „ploše krajinné zeleně – K“, 

výdušná jáma č. 1 Gabriela v „ploše rekreační zeleně – KR“, jámy Barbora výdušná č. 1, těžní č. 2 a 

hlavní výdušná spolu s výdušnou jámou č. 3 Gabriela v „ploše občanského vybavení – komerční 

zařízení (plocha přestavby) – OK“, jáma Gabriela těžní č. 1 a 2 v „ploše občanské vybavenosti – 

veřejná vybavenost – OV“ a výdušná jáma č. IV – Darkov v „ploše průmyslové výroby“.  

DP Horní Suchá 

V ploše DP Horní Suchá se nachází 3 HDD. Jedná se o jámy PG 1, PG 2 a PG 4, viz. tab. 8.  

tab. 8: Specifikace pozemků HDD v DP Horní Suchá ve vztahu k ČÚZK a ÚP 

Název díla 
Kat. 

území 

Číslo 

parcely 

Výměra 

(m2) 

Vlastnické 

právo 

Druh 

pozemku 

Způsob 

využití 
Územní plán 

PG 1 
Horní 

Suchá 
1055/129 169 

Obec Horní 

Suchá 
ostatní plocha jiná plocha plochy průmyslové výroby a skladů - VP 

PG 2 
Horní 
Suchá 

1055/130 103 
Obec Horní 

Suchá 
ostatní plocha jiná plocha plochy průmyslové výroby a skladů - VP 

PG 4 
Horní 

Suchá 
1055/81 586 

Obec Horní 

Suchá 

zastavěná plocha 

a nádvoří 
- plochy průmyslové výroby a skladů - VP 

Z mapové přílohy 28 je patrné, že všechny tři HDD se nachází v areálu bývalého dolu František a dle 

Územního plánu Horní Suché, úplného znění po změně č. 1, k lednu 2020, všechny tři jámy leží v 

„ploše průmyslové výroby a skladů – VP“.  

DP Stonava 

V ploše DP Stonava se nachází 4 HDD. Jedná se o jámy Barbora V, Su-sto I, Su-sto II a Su-sto III 

(PG III), viz. tab. 9.  
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tab. 9: Specifikace pozemků HDD v DP Stonava ve vztahu k ČÚZK a ÚP 

Název díla 
Kat. 

území 

Číslo 

parcely 

Výměra 

(m2) 

Vlastnické 

právo 

Druh 

pozemku 

Způsob 

využití 
Územní plán 

Su - sto I Stonava 2714 1 892 OKD, a.s. 
zastavěná plocha 

a nádvoří 
- plochy průmyslové výroby 

Su - sto III (PG 

III) 
Stonava 2719 545 OKD, a.s. 

zastavěná plocha 

a nádvoří 
- plochy průmyslové výroby 

Su - sto II Stonava 3120 24 515 
Green Gas 

DPB, a.s. 
ostatní plocha jiná plocha plochy krajinné zeleně - K 

Barbora V Stonava 3120 24 515 
Green Gas 

DPB, a.s. 
ostatní plocha jiná plocha plochy krajinné zeleně - K 

Jak je patrné z mapové přílohy 29 jámy Barbora V a Su-sto II leží dle Územního plánu Horní Suché, 

úplného znění po změně č. 1, k lednu 2020, v „ploše krajinné zeleně – K“. Jámy Su-sto I a Su-sto III 

(PG III) se nachází v areálu dolu a dle Územního plánu obce Stonava, právního stavu po změně č. 3, 

k lednu 2015 se nachází v „ploše průmyslové výroby“.  

DP Louky 

V ploše DP Louky se nachází 5 HDD. Jedná se o tyto jámy: Vtažná jáma – ČSM sever, Výdušná 

jáma – ČSM sever, Vtažná jáma – ČSM jih, Výdušná jáma – ČSM jih a Vtažná jáma č. V – Darkov, 

viz. tab. 10.  

tab. 10: Specifikace pozemků HDD v DP Louky ve vztahu k ČÚZK a ÚP 

Název díla 
Kat. 

území 

Číslo 

parcely 

Výměra 

(m2) 

Vlastnické 

právo 

Druh 

pozemku 

Způsob 

využití 
Územní plán 

Vtažná j. - 

ČSM sever 
Stonava 3730 1 202 OKD, a.s. 

zastavěná plocha 

a nádvoří 
- plochy průmyslové výroby 

Výdušná j. - 
ČSM sever 

Stonava 3746/30 530 OKD, a.s. 
zastavěná plocha 

a nádvoří 
- plochy průmyslové výroby 

Vtažná j. - 

ČSM jih 
Stonava 4291/17 1 563 OKD, a.s. 

zastavěná plocha 

a nádvoří 
- plochy průmyslové výroby 

Výdušná j. - 
ČSM jih 

Stonava 4291/29 511 OKD, a.s. 
zastavěná plocha 

a nádvoří 
- plochy průmyslové výroby 

Vtažná j.č. V – 

Darkov 
Stonava 3356/36 695 OKD, a.s. 

zastavěná plocha 

a nádvoří 
- plochy průmyslové výroby 

Jak je z mapové přílohy 30 zřejmé, všechny jámy v tomto DP se dle Územního plánu obce Stonava, 

právního stavu po změně č. 3, k lednu 2015 nachází v „ploše průmyslové výroby“.  

DP Darkov 

V ploše DP Darkov se nachází 2 HDD – jámy Darkov č. 1 a Darkov č. 2, viz. tab. 11.  

tab. 11: Specifikace pozemků HDD v DP Darkov ve vztahu k ČÚZK a ÚP 

Název díla 
Kat. 

území 

Číslo 

parcely 

Výměra 

(m2) 

Vlastnické 

právo 

Druh 

pozemku 

Způsob 

využití 
Územní plán 

Darkov č. 1 Darkov 1401/6 421 OKD, a.s. 
zastavěná plocha 

a nádvoří 
- 

plochy výroby a skladování – drobná 
výroba – VD 

Darkov č. 2 Darkov 1401/19 248 OKD, a.s. ostatní plocha jiná plocha 
plochy výroby a skladování – drobná 

výroba – VD 

Z mapové přílohy 31 lze vyčíst, že obě HDD v tomto DP se dle Územního plánu Karviné, úplného 

znění po vydání změny č. 1, k datu květen 2019 nachází v „ploše výroby a skladování – drobná výroba 

– VD“. 
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4 Charakteristika přírodních poměrů hodnoceného území 

4.1 Geomorfologie  

Geomorfologie terénu hodnoceného území je zásadní, protože případný výstup důlní vody na terén 

po zatopení důlních prostor v prvé řadě ohrozí místa s nejnižšími nadmořskými výškami.  

Většinová část terénu hodnoceného území je výsledkem činnosti kontinentálního ledovce v 

pleistocénu, který vytvaroval terén do podoby zvlněné roviny až pahorkatiny. Tento charakter území 

doplňuje plochá niva a vyšší říční terasa Olše. Výškové poměry hodnoceného území jsou zobrazeny 

v následující tab. 12, přičemž jsme se pro přehlednost neomezili jen na karvinskou část OKR. 

tab. 12: Výškové poměry OKR, včetně hodnoceného území (po doznění důlních vlivů) 

Část území Min. výška terénu Lokalita Max. výška terénu Lokalita Karb. okna (m n. m.) 

ODP +197 m n. m. 
Vrbická jezera 

Odra DP Heřmanice 
+323 m n. m. Odval Ema +200,0 až +264,0 Landek 

PDP +211 m n. m. 
Rybníky na 

Rychvaldské Stružce 
+307 m n. m. 

Mezi k.ú. Šumbark a 
Petřvald, východní 

část DP Petřvald III 

+222,0 (Stará Orlová, Stružka) 

+262,0 (Petřvald, Důl Evžen) 

KDP +200 m n. m. Doubrava – Kozinec +305 m n. m. (Důl ČSM) 
+223,0 (Stará orlová, Stružka) 

+260,0 (Důl Doubrava) 

Z tabulky je patrné, že nejnižší kóta terénu v KDP je (resp. bude po doznění hornické činnosti) 

v oblasti Doubravy místní části Kozinec, kde terén po proběhnutí zde předpokládaných poklesů 

dosáhne +200 m n. m., nižší kóta je také ještě ve středu DP Lazy (povodí lazecké Stružky). Nejvyšší 

nadmořská výška +305 m n. m. je v místní části Loucký les v katastrálním území Louky nad Olší 

v místě, kde řeka Olše opouští zájmové území. 

Generelní spád terénu hodnoceného území je k S, přičemž místní spády jsou vzhledem ke členitosti 

terénu značně proměnlivé.  

Specifický význam pro zatápění důlních prostor mají struktury výchozů karbonu na povrch, tzv. 

karbonská okna. V OKR jsou součástí linie terénních elevací mezi Ostravou a Karvinou a představují 

nejvyšší vrchol ostravsko-karvinského karbonského hřbetu (viz tab. 12).  

Současná morfologie zájmového území je poznamenána antropogenní činností, protože zde 

docházelo a dochází k intenzivní těžbě mocných slojí s následkem značných projevů poklesového 

charakteru na povrchu (poklesy i přes 10 m, v oblasti u kostela sv. Petra z Alkantary v Karviná-Doly 

až necelých 40 m). Přírodní ráz reliéfu širšího okolí byl do značné míry setřen antropogenními tvary. 

Terén je postižen mnoha poklesy, skrývkami, rekultivacemi a stavebními zásahy.  

4.2 Geologie – obecná charakteristika 

Hodnocené území KDP je součástí OKR, poslední těžené černouhelné oblasti České republiky. OKR 

je jihozápadní součástí HP, jejíž většina se rozkládá na území Polska. Provozně se celá ČHP označuje 

jako ostravsko-karvinský revír. Regionálně je ČHP členěna na pánev ostravsko-karvinskou, která je 

vymezena polskou hranicí a osou bludovického výmolu a část podbeskydskou, která je položena jižně 

od osy bludovického výmolu (viz. obr. 2). Pro další členění na menší územní celky jsou využívána 

opět strukturně-tektonická kritéria.  
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Ostravsko-karvinská část se dělí na oblast ostravskou, která odpovídá oblasti západně od 

poruchového pásma orlovské struktury a oblast karvinskou (hodnocené území) směrem východně od 

poruchového pásma orlovské struktury až po česko-polskou hranici. Ostravská oblast se dále dělí na 

ostravskou část a část petřvaldskou, hranice je dána do zóny michálkovické poruchy SSV-JJZ směru.  

 

obr. 2: Regionální členění české části Hornoslezské pánve (upraveno dle Dopita et al., 1997). 

V dalším textu budeme využívat zavedené rozdělení OKR na menší územní jednotky (viz. obr. 3), 

vycházející ze strukturně-tektonické stavby variského patra. 

 

obr. 3: Regionální členění české části Hornoslezské pánve (upraveno dle Dopita et al., 1997 in Malucha, 2013). 
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Směrem od Z-V lze v ostravsko-karvinské části vyčlenit pásmo západních brachystruktur (ODP), 

pásmo východních brachystruktur (PDP) a oblast s tafrogenní stavbou – hornoslezský blok (KDP).  

ODP je nejzápadnější části OKR, přičemž uhelné DP zde byly většinou zrušeny v souvislosti 

s útlumem uhelného hornictví v OKR na počátku a v průběhu 90. let. Je zachován pouze zmenšený 

dobývací prostor Vítkovice v okolí vodní jámy Jeremenko. Čerpání vody zde probíhá pro ochranu 

činné části revíru (KDP). PDP navazuje na ODP směrem k východu, a i zde jsou dobývací prostory 

zrušeny s výjimkou zmenšeného DP Poruba, kde rovněž probíhá hornická činnost změřena na čerpání 

důlní vody z vodní jámy Žofie. 

Pro pochopení geologických procesů, které formovaly hodnocenou oblast, se zaměříme na základní 

sedimentární formace OKR, tzn. karbonský masiv, terciérní pelitickou facii a kvartérní pokryv. 

V jednotlivých statích jsou rozvedeny základní charakteristiky. Časové relace jsou s ohledem na 

chronostratigrafickou tabulku, zpracovanou Českou stratigrafickou komisí dle „International 

chronostratigraphic chart“, International Commission on Stratigraphy, 2012. Geologická stavba 

karbonu je také detailně popsána v řadě odborných textů, např. v monografii Uhelné hornictví v OKR 

(kolektiv autorů, 2003). V následujícím textu se budeme snažit zabývat skutečnostmi, které jsou 

důležité z hlediska cílů projektu. 

Údaje o karbonském masivu se v tomto textu týkají pouze tzv. produktivního karbonu, tj. 

uhlonosných souvrství ČHP, zahrnujících sedimentační cykly paralické a kontinentální uhlonosné 

molasy ostravského a karvinského souvrství, stářím odpovídající rozsahu útvarů spodní namur – 

westphal. Starší útvary (visé) náleží k tzv. neproduktivnímu karbonu (kulmu), tj. souvrství bez 

výskytu uhelných slojí (v MS regionu jsou tyto horniny rozšířeny v oblasti Nízkého Jeseníku). 

Souvrství ČHP (náležící k OKR) mají stratigrafickou návaznost na odpovídající geologické jednotky 

polské části HP. V rámci ostravského a karvinského souvrství hlavní části je klasifikováno (popsáno 

a zařazeno) 962 uhelných slojí. V rámci jednotlivých dílčích pánví (ODP, PDP a KDP) jsou ověřeny 

vždy jen některé skupiny těchto slojí. Stratigrafický sled není časově kontinuální – mezi ostravským 

a karvinským souvrstvím je dlouhé časové období bez sedimentace (přerušená sedimentační činnost, 

hiát). Představu o stratigrafii přibližuje schéma litostratigrafického členění karbonu HP, převzaté 

z publikace M. Dopity „Geologie české části hornoslezské pánve“, obr. 4. 

Ostravské souvrství představuje uhelnou molasu, která vznikala na pobřeží, na které pronikaly od SZ 

mořské transgrese (85) a od jihu byl řekami přinášen materiál. Ostravské souvrství vznikalo 

v serpuchovu v prostředí mělkého moře, litorálního prostředí, rašelinišť, bažin, jezer, říčním a 

deltovém prostředí se spady sopečných popelů. V ČHP dosahovalo ostravské souvrství mocnosti 3 

400 m (doložené 2 900 m), je tvořeno převážně drobovými pískovci, křemennými pískovci, 

prachovci, méně jílovci a ojediněle slepenci. Uhlonosnost se pohybuje mezi 0,5 až 4 procenty, 

mocnost slojí ojediněle přesahuje 1 m. Ostravské souvrství bylo rozděleno do čtyř vrstevních celků 

(od spodu): petřkovické, hrušovské, jaklovecké a porubské vrstvy.  
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obr. 4: Litostratigrafické členění karbonu Hornoslezské pánve (upraveno dle Dopita et al., 1997). 

Karvinské souvrství se ukládalo po intranamurském hiátu a ústupu moře k severu. Jeho klastika jsou 

výlučně kontinentálního původu (kontinentální uhlonosná molasa). Mocnost sedimentů 

kontinentálního karvinského souvrství dosahuje v ČHP mocnosti ~1 200 metrů. Karvinské souvrství 

je rozděleno na (od báze směrem do nadloží): sedlové vrstvy, spodní sušské vrstvy, svrchní sušské 

vrstvy, doubravské vrstvy a vyšší doubravské vrstvy. V ČHP je zachován jen postkarbonský 

denudační relikt karvinského souvrství, který se nachází mezi městy Orlová, Stonava, Karviná a 
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Dětmarovice a dosahuje rozlohy 130 km2. Navazuje na výskyty karvinského souvrství v polské části 

pánve.  

Na bázi karvinského souvrství (vrstvy sedlové a spodních sušské) je patrný projev zmlazení 

snosových oblastí. Sedimentace probíhala v dynamickém prostředí divočících řek a v poříčních 

jezerech. Typickými sedimenty jsou mocná tělesa středně až hrubozrnných konglomeratických 

pískovců, které přecházejí až do drobnozrnných slepenců říčního původu erodující mocné uhelné 

sloje (až 14 m). S postupnou peneplenizací zdrojových oblastí docházelo i ke změně sedimentárního 

prostředí. Od svrchních sušských vrstev výše dominuje jezerně-říční sedimentace s meandrujícími 

řekami. Došlo k výraznému zjemnění přinášeného materiálu. Uhlotvorba již převážně probíhala ve 

vegetací zarůstajících jezerech s přínosem prachovitého a jílovitého materiálů. Tím došlo 

přerušováním uhlotvorby. Sloje mají menší mocnost a jsou v ploše nestálé, protože prostředí při 

vzniku bylo silně laterálně proměnlivé, vedle sebe existovala uhlotvorná rašeliniště, poříční jezera a 

říční toky, které zásobovaly krajinu vodou.  Uhlí ve slojích má také vyšší podíl popela a jiné macerální 

složení, než bylo na bázi karvinského souvrství v sedlových vrstvách.  Chybí hrubozrnné pískovce a 

slepence.  

V karvinském souvrství se nachází cca 75 dobývaných slojí s mocností do 7 m (anomálně 14 m). 

Tektonická stavba revírů je také poměrně složitá a je podmíněna variským vrásněním, následným 

odlehčením povariskou erozí a denudací i pozdější alpinskou orogenezí (nasouvání příkrovů vnějších 

Karpat). Setkáváme se se složitou vrásově-zlomovou stavbou s proměnlivými sklony vrstev, ale i 

s úseky převážně subhorizontálního uložení vrstev, porušených hlavně zlomy (viz. obr. 5). Strmé 

uložení vrstev je dobře patrné na výchozech karbonských hornin v oblasti Landeka v ODP. Také doly 

v PDP se musely vyrovnávat s dobýváním strmých slojí, např. na Dole Žofie, tzv. „stojáky“. Po 

východním okraji PDP probíhá jedna ze dvou hlavních tektonických struktur OKR, tzv. Orlovská 

vrása. Východně od ní převládá subhorizontální uložení vrstev, což spadá do hodnocené oblasti KDP.  

 

obr. 5: Řez ostravsko-karvinským revírem od západu na východ 

Část řezu od západního okraje k michálkovické struktuře náleží ODP, dále k orlovské poruše je PDP, 

a od orlovské poruchy k východnímu okraji je KDP (zabírá téměř polovinu řezu). Obrázek je 

ilustrativní, s vyznačením hlavních tektonických struktur; kromě vyznačených tektonik je stavba 

komplikována řadou drobných tektonik (poklesy, přesmyky, eroze, štěpení atd.), jež není možno v 

tomto ilustrativním řezu zachytit. Tyto drobné tektoniky tvoří v některých případech přirozené 

hranice jednotlivých důlních lokalit. 
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Povrch samotného karbonu tvoří zvětralinový plášť. Hornicky nejvýznamnější je zvětralinový plášť 

typu pestrých vrstev, jejichž vznik je dáván do souvislosti s termickým působením. Plošně i 

stratigraficky je těžiště jejich výskytu na Karvinsku. Tělesa pestrých vrstev zasahují nejčastěji do 

hloubky 50 až 150 m pod karbonský reliéf, nejhlouběji výjimečně až 600 m (oblast Orlové). Jejich 

výskyt na orlovské vráse se týká PDP a KDP. Hydraulický kontakt obou dílčích pánví je tedy nutno 

zkoumat nejen ve vazbě na důlní díla, ale i s ohledem na existenci pestrých vrstev. 

Rozsah a složitost úložných poměrů v OKR a délka dobývání, předznamenává i značnou 

komplikovanost procesu samotného zatápění. Kromě určení objemu důlních prostor, vzniklých 

hloubením, ražbami, a hlavně dobýváním velkého množství proměnlivě uložených slojí, a tedy 

proměnlivou intenzitou zavalování, je velmi složité definovat jednotlivé bazény ve smyslu Youngera 

(2002) a hydraulické odpory, tedy přetoky mezi nimi. 

4.2.1 Geologická stavba nadloží karbonu 

Poznatky o geologické stavbě pokryvu karbonu – pelitické facie a spodnobádenských bazálních 

klastikách jsou shrnuty v monografii „Ostravsko – karvinský detrit“ (Dvorský et al., 2006). 

Z charakteristiky geologické stavby karbonu v přechozí stati je zřejmá návaznost sedimentačních 

jednotek české a polské části HP. Obdobná návaznost je i v případě pelitické facie a detritu, viz tab. 

13, dle monografie Ostravsko – karvinský detrit. Vzhledem k monotónní stavbě pelitické facie nejsou 

identifikovány dílčí stratigrafické jednotky. 

tab. 13: Stratigrafie pelitické facie a detritu 

Geologická epocha ČHP Polská část HS pánve 

langh spodní báden pelitická facie – miocénní jíly skawińské vrstvy 

  bazální klastika – detrit debowiecké vrstvy 

burdigal karpat relikty facie pod příkrovovou stavbou* klodnické vrstvy 

 ottnang   

 eggenburg relikty mezi Dětmarovicemi a Petrovicemi zebrzydowické vrstvy 

* v literatuře nazýváno rovněž „zaválcovaný detrit“ 

K časovým relacím karbonských a neogénních sedimentačních cyklů je nutno uvést stratigrafický 

hiát mezi svrchní částí karbonského masivu (doubravské vrstvy – viz obr. 4) a třetihorní transgresí a 

sedimentací hornin pelitické facie (tab. 13). Tento hiát znamenal v oblasti hornoslezské pánevní 

oblasti přerušení jakékoli sedimentace na dobu cca 300 milionů let, což zahrnuje zbytek karbonu 

(stephan), celý perm, celé mesozoikum (trias, jura, křída) a celý paleogén a část neogénu (do stupně 

báden). 

Během mimořádně dlouhého období hiátu došlo ke konečné modelaci paleoreliéfu karbonu (dnes 

pohřbeného pod vrstvami pelitické facie).  Území dnešního OKR bylo v té době (báden, cca před 16 

miliony let) tvořeno centrálním hřbetem (dnešní hlavní část OKR), na severu a jihu ohraničeným 

dvěma hlubokými výmoly (obdoba kaňonů), zvanými hlavní dětmarovický a hlavní bludovický 

výmol. Starší literatura uvádí i termín vymýtiny (což odkazuje na genezi – vznik erozním vymýváním 

průvodních hornin).  

Paleoreliéf je tedy sedimentačním prostorem pro usazeniny neogenní pelitické facie. Vizualizace 

paleoreliéfu je převzata z publikace „Ostravsko – karvinský detrit“, monografie, (Dvorský et al., 
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2006), obr. 6, s vyznačením hlavních výmolů. Představu o současném plošném rozložení zvodněných 

bazálních klastik – detritu přibližuje také obr. 7. 

 

obr. 6: Paleoreliéf karbonu, hlavní výmoly 

 

obr. 7: Rozsah detritu v KDP 

Bazální klastika – detrit 

V prostorech výmolů jsou mocnosti pelitické facie největší (víc jak 1 km). Na dnech a úpatích svahů 

hlavního dětmarovického výmolu a hlavního bludovického výmolu zůstala zachována bazální 

klastika (štěrky a písky) jako pozůstatky erozně-denudačních pochodů během dlouhého hiátu (dna 

výmolů tvořila snosovou oblast). Po zatopení neogenním mořem (Paratethys) byla klastika zvodněna 



 

 
 

 Strana 30/460 

 

TB123MXP000 - Zpracování metodiky XYZ 

Poslední revize dokumentu: 21. 7. 2017 

 

 

 

 

mořskou vodou a po sedimentaci pelitické facie (miocénních jílů) se takto utvořila pohřbená 

hydrogeologická struktura.  

Bezpečnostní hlediska vedení důlních děl v blízkosti detritu tvoří hlavní problematickou oblast důlní 

hydrogeologie. V rámci bezpečnostních opatření byl detrit ověřen mnoha zajišťovacími 

hydrogeologickými vrty, vrtanými z důlních děl vůči detritu (resp. proti okraji reliéfu karbonu, na 

němž se výskyt detritu očekává).  Tyto vrty byly vrtány na všech důlních podnicích, jež prováděly 

hornickou činnost v blízkosti detritu. Vrty, jež ověřily zvodnění, byly (a jsou) využívány pro cílené 

odvodňování detritu a snižování ložiskového tlaku této hydrogeologické struktury.  

4.2.2 Geologická stavba kvartérního pokryvného útvaru 

Vzhledem k velkému rozsahu hodnoceného území je prakticky nereálné (v rámci zadání Projektu) 

pojednat geologickou stavbu kvartérního pokryvného útvaru detailněji. Obecně platí, že kvartérní 

útvar pokrývá podložní pelitickou facii v celém rozsahu hodnoceného území. Stáří útvaru je možno 

uvést cca 0,7 milionu let, tzn. od středního pleistocénu po současnost (recent). Mocnosti pokryvných 

útvarů dosahují (v místech snížení úrovně povrchu pelitické facie) až prvních desítek metrů. Malé 

mocnosti jsou zejména v místech, kde reliéf karbonu vystupuje na úroveň současného terénu, nebo 

se k němu alespoň výrazně přibližuje (karbonská okna). Zde rovněž zpravidla zcela chybí miocénní 

jíly. Kvarterní pokryv hodnocené oblasti tvoří 3 hlavní sedimentární formace. Jedná se o glaciální 

formace, fluviální formace a formaci krycích hlín. Bližší charakteristiky jsou uvedeny v rámci 

následující kapitoly. 

4.3 Hydrogeologie – obecná charakteristika 

Hydrogeologické poměry KDP je nutno charakterizovat pro hlavní tři hydrogeologická prostředí, jež 

se liší stářím, genezí, parametry zvodněného prostředí i hydrodynamickými podmínkami. Jsou to tato 

hydrogeologická prostředí: 

• zvodněné kolektory kvartérních pokryvných útvarů, 

• zvodněné kolektory třetihorních sedimentů – bazálních klastik a písčitých vrstev 

v miocénních jílech, 

• zvodněné kolektory karbonského masivu – puklinových systémů a pestrých vrstev.  

Specifickým hydrogeologickým prostředím jsou zvodněné kolektory antropogenních formací.  

Uvedená hydrogeologická prostředí jsou ve větší či menší míře zdrojem přítoků do volných prostor 

v karbonském masivu a podílejí se na zatápění podzemí KDP OKR. 

4.3.1 Zvodněné kolektory kvartérních pokryvných útvarů 

Na území KDP je možno vymezit několik typů zvodněných kolektorů kvartérního stáří, jež se od sebe 

liší jak podmínkami vzniku (genezí), tak i hydrogeologickými parametry (zejména propustností a 

hydraulickými gradienty). To je dáno odlišnými podmínkami vzniku průvodních sedimentárních 

formací. V rozsahu KDP jsou kvartérní kolektory tvořeny zejména sedimentační činností ledovců 

během dvou zalednění v pleistocénu (glaciální sedimenty), a sedimentační činností vodních toků 

v nejmladším pleistocénu a v holocénu (fluviální sedimenty).  
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V případě fluviálních sedimentů jsou kolektory zastoupeny klastickými sedimenty údolních, hlavních 

a vyšších (pouze Olše) teras řek Olše, Stonávky a Sušánky.  

Glaciální sedimenty vznikaly jednak usazováním při odtávání ledovce z toků z tajících ledovců, a 

jako uloženiny jezerních pánví, dotovaných tajícími ledovci (glacilakustrinní). U glaciálních 

sedimentů jsou kolektorské polohy tvořeny sedimenty sálské a halštrovské fáze zalednění.  

Specifikem jižní části KDP je dále výskyt kolektorského vývoje tzv. Stonavského jezera, který náleží 

holsteinskému interglaciálu.  

Prostorové vymezení kvartérních kolektorů v rámci KDP je prezentováno v rámci přílohy 32. Mapa 

je výsledkem syntézy podkladů, zahrnujících kvartérní geologické mapy a mapové zdroje (Macoun 

et al., 1965), které byly dále upraveny o poznatky z geologických průzkumů provedených v rámci 

KDP. 

V následujících tab. 14 a tab. 15 je uveden přehled orientačních výškových úrovní kvartérních 

kolektorů v rámci KDP, jejich charakteristik (upraveno dle Macoun et al., 1965) a řazeno dle 

stratigrafického stáří od nejstaršího. 

tab. 14: Hydrogeologické poměry kvartérních kolektorů 

Kvartérní kolektor Rozsah vývoje v rámci KDP 
Báze kolektoru 

m n. m. 

halštrovské glacilakustrinní písky a glacifluviální štěrkopísky 
terénní elevace mezi Stonavou a Loukami n. Olší 

mezi Stonávkou a Havířovem 

+240 až +255 

> +260 na příkrovech   

lakustrinní písky holsteinského interglaciálu 
(uloženiny Stonavského jezera) 

oblast mezi Stonavou a Havířovem +260 až +265 

vyšší štěrková fluviální terasa Olše 

(starší akumulační fáze hlavní terasy) 

terénní elevace mezi Stonavou a Loukami n. Olší 

mezi Stonávkou a Havířovem 
+260 až +265 

sálské glacilakustrinní písky 
oblast mezi Karvinou Doly a Havířovem 
Doubrava 

+255 až +265 

hlavní štěrková fluviální terasa Olše a Stonávky 

(mladší akumulační fáze) 

terénní elevace mezi Stonavou a Loukami n. Olší 

levý břeh Stonávky 
+245 až +260 

fluviální štěrková údolní terasa 

Olše údolí mezi 17–31 ř. km +210 až +245 

Stonávka údolí mezi 0–10 ř. km +215 až +240 

Sušánka údolí mezi 1.5–5 ř. km +245 až +255 

Poznámka: Báze kolektorů nejsou opraveny o vlivy poklesů terénu, které v rámci KDP lokálně dosahují i více než 15 m. 

tab. 15: Hydrogeologické charakteristiky kvartérních kolektorů 

Kvartérní kolektor Mocnost a litologie kolektoru Režim K (m/s) 
halštrovské glacilakustrinní písky a glacifluviální štěrkopísky prostorově jednotná volný n.10-5 až n.10-3 

lakustrinní písky holsteinského interglaciálu 

(uloženiny Stonavského jezera) 
prostorově proměnlivá  napjatý 

n.10-6 až n.10-5 

vyšší štěrková fluviální terasa Olše 

(starší akumulační fáze hlavní terasy) 
prostorově jednotná volný 

n.10-5 až n.10-3 

sálské glacilakustrinní písky prostorově proměnlivá  napjatý n.10-6 až n.10-5 

hlavní štěrková fluviální terasa Olše a Stonávky 

(mladší akumulační fáze) 
prostorově jednotná volný 

n.10-5 až n.10-3 

fluviální štěrková údolní terasa 

Olše 

prostorově jednotná volný/napjatý n.10-4 až n.10-2 Stonávka 

Sušánka 

Mimo přirozených kolektorských formací jsou v rámci KDP dále vyvinuty plošně rozsáhlé struktury 

antropogenních kolektorů. Převážně se jedná o hlušinové navážky, které lokálně dosahují mocnosti 

až 20 m. Navážky jsou v největší míře zastoupeny v rozsahu údolních teras řek Olše a Stonávky, dále 

v údolí Karvinského, Křivého a Soleckého potoka, Sušanky a orlovské Stružky. Zvodnění navážek je 

v případě struktur situovaných mimo údolní oblasti povětšinou lokální nebo má sezónní charakter, 

v případě struktur situovaných v údolních částech je pak zvodnění většinou trvalé v důsledku 
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hydraulické vazby na hladinu toku nebo vodní plochy, případně hladinu podzemní vody, která 

v oblastech s intenzivními poklesy terénu vystoupila nad úroveň původního terénu. 

Kvartérní kolektory jsou v rámci KDP dotovány převážně infiltrací srážkové vody, pouze v případě 

údolní terasy Olše došlo v důsledku důlních vlivů v lokálním měřítku k utvoření podmínek pro 

sezónní břehovou infiltraci z toku do kolektoru. 

Generelní směr proudění podzemní vody kvartérních zvodní je konformní s morfologií terénu, tzn. 

v údolích toků je paralelní s tokem a v rozsahu terénních elevací je pak povětšinou souhlasný 

s úklonem terénu k místním erozním bázím. 

4.3.1.1 Vodohospodářské využití kvartérních kolektorů 

Dle CEVT a HEIS VUV nejsou v KDP evidovány žádné vodní zdroje hromadného zásobování, 

využívající kvartérní podzemní vodu jako zdroje pro výrobu pitné vody. Jediným evidovaným 

odběratelem podzemí vody pro pitné účely jsou Lázně Darkov – léčebna Darkov. V tomto případě se 

jedná o čerpání podzemní vody ze zdrojů břehové infiltrace Olše. Vodní zdroj (vrty DH-1 a DH-2) 

se nachází v severní části DP Darkov, na pravém břehu řeky Olše v areálu Lázní Darkov – léčebny 

Darkov. Ochranné pásmo vodního zdroje není vyhlášeno. 

V rámci KDP byly v minulosti provozovány 3 vodní zdroje hromadného zásobování (s vyhlášeným 

ochranným pásmem). Jednalo se o prameniště Karviná–Špluchov a Karviná–Staré Město, situované 

v nivě Olše a využívající zdroje břehové infiltrace z řeky Olše. Další vodní zdroj Horní Suchá – 

Podlesí využíval zdroje glaciální zvodně v pramenní části Soleckého potoka. 

V současnosti se v rámci KDP vyskytují pouze zdroje individuálního zásobování (domovní studny), 

které jsou využívány převážně jako zdroje užitkové vody. 

4.3.2 Zvodněné kolektory třetihorních sedimentárních formací 

Třetihorní sedimentární formace tvoří pokryvný útvar, sestávající z mocných vrstev vápnitých jílů, 

nasedající na denudovaný povrch karbonského masivu. Nazývá se rovněž „pelitická facie“.  

Původní povrch karbonu představuje velmi členitý reliéf, přičemž hlavními morfologickými prvky 

jsou dvě hluboká údolí, vzniklá erozně denudační činností v dlouhém období od konce karbonu do 

neogénu (stupeň báden), tzv. Hlavní bludovický výmol a Hlavní dětmarovický výmol. Miocenní jíly 

pelitické facie tyto kaňony vyplňují a tvoří nový povrch, nad původním paleoreliéfem karbonu.      

Na dně těchto výmolů jsou uloženy bazální klastika (svahové sutě, štěrky a písky), pohřbené pod 

mnoho set metrů mocným souvrstvím miocénních jílů, zvodněné miocénní (fosilní) mořskou vodou, 

se značnou salinitou, vysokým stupněm proplynění a vysokým ložiskovým tlakem. Provozně se tato 

zvodněná bazální klastika nazývají „detrit“. V samotném jílovitém souvrství (v nadloží detritu) se 

rovněž nacházejí klastické sedimenty, tzn. písčité vrstvy v pelitické facii, rovněž zvodněné, 

proplyněné a pod tlakem.  

Podloží bazálních klastik, tedy horniny v přípovrchové zóně karbonského masivu na úpatí svahů 

Hlavního bludovického a dětmarovického výmolu, jsou zvětralé a rozvolněné. V místech uložení 

bazálních klastik jsou tyto zvětralé zóny rovněž zvodněné s obdobnými parametry jako nadložní 

detrit. Nazývají se zvětralinový plášť a často s bazálními klastiky tvoří jeden hydraulicky spojitý 

systém.      



 

 
 

 Strana 33/460 

 

TB123MXP000 - Zpracování metodiky XYZ 

Poslední revize dokumentu: 21. 7. 2017 

 

 

 

 

V třetihorních sedimentárních formacích tedy identifikujeme tyto zvodněné kolektory: 

• zvodněná bazální klastika (detrit) s navazujícím zvětralinovým pláštěm karbonu, 

• zvodněné písčité vrstvy v pelitické facii.  

4.3.2.1 Kolektor zvodněných bazálních klastik (detritu) a zvětralinového pláště karbonu 

Zvodněná bazální klastika spolu s často navazujícím zvětralinovým pláštěm karbonu, představují 

z hlediska cílů projektu nejdůležitější a plošně nejrozsáhlejší hydrogeologické prostředí a prioritní 

zdroj přítoků do zatápěných prostor KDP. 

Tento kolektor lze charakterizovat jako průlinově propustný, zvodněný fosilní mořskou vodou, 

proplyněný metanem a oxidem uhličitým, se značným ložiskovým tlakem, vyvozeným nadložními 

miocénními jíly. Navazující zvětralinový plášť karbonu je zvodněn stejným způsobem a za stejných 

podmínek, rozdíl je pouze v typu kolektoru. Zvětralinový plášť je kolektor s průlinově – puklinovou 

propustností.  

Hladina podzemní vody této hydrogeologické struktury je napjatá, přičemž výtlačná úroveň není 

jednotná v celém rozsahu KDP. Zde hraje svou roli odvodňování pomocí důlních hydrogeologických 

vrtů, jejichž primárním cílem je zajistit bezpečnou vzdálenost (při vedení důlního díla) od okraje 

zvodnění bazálních klastik. Oblasti, v nichž dochází k odvodňování detritu, vykazují nižší výtlačnou 

úroveň než oblasti bez ovlivnění. Výtlačná úroveň je takto dána nadmořskými výškami hladiny 

v pozorovacích NP vrtech a je v rozmezí přibližně -330 až + 10 m n. m.  

Z hydraulických parametrů je důležitým ukazatelem ložiskový tlak, který udává výtlačnou úroveň. 

Hydrogeologické vlastnosti vyjadřuje koeficient hydraulické vodivosti, jež se udává v rozmezí K = 

n.10-4 až n.10-8 m/s. Skutečnou kvalitu hydrogeologického systému z hlediska propustnosti vyjadřuje 

lépe koeficient transmisivity T, který je místně proměnlivý z titulu různých mocností kolektoru a 

udává se cca o dva řády vyšší než koeficient hydraulické vodivosti. Rozsah detritu v ploše OKR je 

zobrazen v příloze 33. 

Chemismus detritové vody odpovídá původu zvodnění, tj. mořské vodě třetihorního moře, alterované 

během fosilizace pod značným ložiskovým tlakem (v kolektorském prostředí, pod nadložím, 

tvořeným pelitickou facií). Voda je převážně silně mineralizovaná, sodno-chloridová, pH neutrální, 

proplyněná metanem. V některých oblastech je chemismus poněkud odlišný, přičemž převažují vody 

sodno-hydrogen-uhličitanové, voda je proplyněna CO2, mineralizace je střední (v KDP se tyto oblasti 

nevyskytují). Komplexním zdrojem pro studium této hydrogeologické struktury v OKR je již 

zmíněná monografie Ostravsko-karvinský detrit (Dvorský et al., 2006). 

4.3.2.2 Kolektory zvodněných písčitých vrstev v pelitické facii 

Pelitická facie je monotónní sled šedých, zelenošedých a modrošedých vápnitých jílů. Toto souvrství 

překrývá polohy bazálních klastik v celém jejich rozšíření. V souvrství se vyskytuje velké množství 

písčitých poloh a vrstev, jež jsou velmi často zvodněny. Zvodnění má podobnou genezi jako zvodnění 

bazálních klastik, jedná se o fosilizovanou mořskou vodu, původem z miocénní transgrese.  

Nejlepším příkladem je profil jámy Doubrava III, v němž bylo během hloubení zdokumentováno cca 

140 písčitých vrstev, převážně zvodněných. Některé z těchto vrstev jsou stále aktivní, projevují se 
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prostřednictvím přítoků do jámy Doubrava III a tvoří hlavní zdroj vody z pelitické facie do důlních 

prostor KDP.  

Zvodnění písčitých vrstev je tlakově disponované, hladina je značně napjatá, výtlačná úroveň je 

proměnlivá. Na základě sledování hydrogeologické situace, navazujícího na mimořádný přítok do 

jámy Doubrava III v lednu 2014 byla vyhodnocena maximální piezometrická úroveň na kótě + 217 

m n. m. Přítok byl lokalizován v hloubce 372 m pod povrchem, původem z písčité vrstvy v pelitické 

facii. Přítok měl charakter erupce s pulzním charakterem, voda měla mimořádně velký obsah jílových 

částic (z průvodních miocénních jílů).    

Většina těchto vrstev není jednotně plošně vyvinuta, řada z nich je v čočkovitém vývoji. V rozsahu 

KDP (a na většině ostatního území OKR) jsou definovány dva písčité vrstevní komplexy (zvodněné 

kolektory), vyznačující se poměrně jednotným vývojem a faciální stálostí. Jedná se o hlavní písčitý 

kolektor a spodní písčito-prachovitý kolektor. 

Vrstevní jednotka hlavního písčitého kolektoru se pohybuje v mocnostech 0,5 – 4,0 m, je zvodněna 

silně mineralizovanou vodou, sodno-chloridovou, silně proplyněnou metanem. Na rozdíl od vývojově 

příbuzného zvodnění bazálních klastik má zvodeň hlavního písčitého kolektoru vysoký obsah jodidů 

(voda má využití jako zdroj jódu). Dle Hufové (Hufová et al., 1971) je hlavní písčitý kolektor plošně 

vyvinut v obdobném rozsahu jako detrit, jež je vázaný na dvě hlavní morfologické struktury 

předneogenního stáří, již zmíněný Hlavní bludovický a dětmarovický výmol. Báze hlavního písčitého 

kolektoru se svažuje od JZ k SV, přičemž v rámci KDP se absolutní úroveň báze pohybuje v rozmezí 

-80 m n. m. v Albrechticích, přes -200 m n. m. v Karviné a –350 m n. m. v Doubravě. Zvodnění je 

tlakově silně disponované, chemismus a proplynění metanem je obdobné jako u hlavního písčitého 

kolektoru. Režim zvodnění hlavního písčitého kolektoru je silně napjatý, s piezometrickou úrovní 

+220 až +230 m n. m. Koeficient hydraulické vodivosti, stanovený čerpacími zkouškami, byl 

stanoven v rozmezí K = n.10-7 až n.10-6 m/s, tj. slabá až dosti slabá propustnost dle Jetela (1982). 

Rozsah vrstevních jednotek v ploše OKR je zobrazen v příloze 34. 

4.3.2.3 Vodohospodářské využití hlavního písčitého kolektoru 

Přes východní okraj do KDP zasahuje ochranné pásmo přírodních léčivých zdrojů minerální vody 

v Karviné, využívaných v rámci balneologických procedur Lázněmi Darkov. Detaily vymezení 

zdrojů a jejich ochrany jsou uvedeny ve Vyhlášce č.12/2011 Sb. o stanovení ochranných pásem 

přírodních léčivých zdrojů minerální vody v Karviné a vymezení konkrétních ochranných opatření. 

Mimo lázně Darkov byla zvodeň hlavního písčitého kolektoru historicky využívána také na bývalém 

dole František v Horní Suché pro výrobu soli a později i pro balneologické účely zaměstnancům dolu. 

4.3.3 Zvodněné kolektory karbonského masivu  

Zvodnění karbonského masivu je v největší míře vázáno na puklinové kolektory. Horniny, budující 

uhlonosné souvrství produktivního karbonu jsou v neporušeném stavu nepropustné, pravděpodobně 

však existují některé vrstevní jednotky, které vykazují průlinovou propustnost i bez porušení 

puklinami. Ze zkušeností je znám případ silných přítoků z průvodních pískovců při otvírce 

ostravského souvrství na Dole Dukla (podpatrový úpadní překop č. 851). Jedná se o tzv. zámecké 

slepence porubských vrstev, jež vystupují na povrch v podobě karbonského okna v Ostravě (Slezská 

Ostrava, pravý břeh Lučiny). Zde je dobře patrná jejich nesoudržnost a rozpadavost, vyšší než u 
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jiných psefitických hornin OKR, což nasvědčuje jejich potenciálu k průlinové propustnosti i 

v podzemí KDP. Přítoky byly zastiženy na kótě – 850 m n. m., z oblasti bez nadložních výrubů a bez 

předpokladu porušení horniny puklinami. Přítoky dosahovaly až Q = 4 l/s, voda byla velmi silně 

mineralizovaná s vysokou teplotou (cca 40 °C). Rovněž jsou v nedávné minulosti aktivované přítoky 

do nadložních pískovců na Dole ČSM (sloj 33b, 2.b kra). Přítoky byly aktivní cca 1 rok, Q = cca 4 

l/s (zde však již neplatí předpoklad neporušenosti nadložních hornin, jako v případě otvírky podpatra 

na Dole Dukla). 

Specifickým hydrogeologickým prostředím jsou tzv. pestré vrstvy, považované za kolektor 

s krasovou propustností (pseudokras). 

4.3.3.1 Puklinově propustné kolektory v průvodních horninách 

Z hlediska cílů projektu platí předpoklad, že zvodněné kolektory karbonského masivu jsou puklinově 

propustné, vzniklé především druhotně v důsledků porušení a propadů nadložních hornin nad 

zavalovanými výruby, či z jiných příčin, jako např. bezvýlomové trhací práce, prováděné v rámci 

protiotřesové prevence, za účelem rozrušení bloků pískovců před jejich podrubáním. Primárně 

vzniklé puklinové systémy jsou vázány na rozsáhlejší tektoniky. Tyto jsou vesměs uzavřené a 

nepropustné; v menší míře jsou však vodonosné, jako v případě doubravského zlomu, eleonorské 

poruchy, poruchy Olše, hlubinské poruchy a doubravské poruchy (pravděpodobně je však 

vodonosnost těchto tektonických systémů rovněž aktivována hornickou činností). 

Puklinově propustné kolektory jsou zvodněny v největší míře vodou z bazálních klastik, přítoky jsou 

zpravidla málo vydatné (pomineme-li výše uvedené příklady nespecifických přítoků z Dolu Dukla a 

Dolu ČSM). Chemismus vody je obdobný jako u vody z bazálních klastik, rozdíl je v celkové 

mineralizaci, která je často dvoj – až trojnásobná než v případě vody z detritu. 

4.3.3.2 Pestré vrstvy (alterovaný karbon) 

Pestré vrstvy jsou specifickým typem hornin v rámci karbonského masivu. Jsou to původně běžné 

průvodní horniny uhlonosných souvrství, jež v blíže neurčeném období (před neogenní mořskou 

transgresí) alterovaly i se slojemi na „jalová“ horninová tělesa. Příčinou bylo pravděpodobně 

vyhoření uhelných slojí, jež před neogenní transgresí běžně vystupovaly na den jako součást 

paleoreliéfu. Po zaplavení třetihorním mořem docházelo k dalším změnám chemickým i 

mechanickým.  

Pestré vrstvy se označují za pseudokrasový zvodněný kolektor. Vyskytují se jako prostorově omezená 

část horninového masivu na hranici s PDP v oblasti orlovských jam Dolu Doubrava.  

Těleso je vyvinuto od reliéfu karbonu směrem do nitra masivu, kolektor je zvodněn velmi silně 

mineralizovanou vodou, pravděpodobně původem z bazálních klastik. Vydatnost zvodnění byla 

dokumentována při průvalu vody na Dole Doubrava. K průvalu došlo 4. 4. 1984 na noční směně, 

během ražby ve 39. sloji. Ze stropu vypadlo cca 1 m3 horniny s následným průvalem vody o počáteční 

vydatnosti Q = 6 m3/min. Přítok se posléze ustálil na 4 m3/min a trval do srpna 1984. Celkové 

množství vody z tohoto průvalu bylo vyhodnoceno na 100 000 m3.  

Z hlediska cílů projektu má těleso pestrých vrstev značný význam, neboť se jedná o přetokovou oblast 

mezi PDP a KDP, resp. mezi stařinnými prostorami Dolu Fučík (DP Petřvald II) a výruby v DP 
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Doubrava. V současnosti jsou přítoky svedeny do poslední činné oblasti DP Doubrava – 

v dobývaném ohradníku doubravských jam (dobývání 40. sloje).  

4.4 Hydrologie – obecné charakteristiky 

Případný výstup důlní vody na povrch terénů bude mít svůj hlavní projev v povrchových vodách, 

které zajišťují odvodnění celé oblasti. Hydrologický plán hodnoceného území je dán morfologickou 

stavbou hodnoceného území. 

Kromě toků zobrazených v příloze 35 je v KDP OKR mnoho drobných (místních) vodotečí a velké 

množství povrchových vodních útvarů. Je zde řada sedimentačních nádrží (odkališť flotačních hlušin, 

uhelných kalů a dočišťovacích nádrží), příslušících k úpravnám uhlí jednotlivých těžebních podniků 

karvinské části OKD. K těmto umělým vodním akumulacím přísluší řada technických vodotečí, jež 

slouží k zajištění vodního režimu těchto vodohospodářských systémů. 

Kromě vodních útvarů, přímo spjatých s těžebními provozy je zde řada vodních akumulací, spontánně 

vzniklých zatopením kotlin a terénních depresí, jež jsou důsledkem poklesů terénu z vlivů 

poddolování (viz. příloha 35). 

Z hlediska cílů projektu jsou podstatné následující vodoteče, jenž zprostředkovávají odtok převážně 

většiny povrchové vody z KDP OKR. Jedná se o Olši a její levobřežní přítok Stonávku a Karvinský 

potok ve východní části a v západní části hodnoceného území orlovskou Stružku. 

Olše tvoří velkou část východní hranice KDP OKR. Do hornicky ovlivněné oblasti přitéká od Těšína 

a pokračuje ke svému soutoku s Odrou v Bohumíně. Do Olše z leva ústí Karvinský potok, který je 

recipientem pro odvádění důlních vod karvinských dolů (viz příloha 35). Kromě zatížení, 

vyplývajícího z dopadů hornické činnosti v KDP, je Olše zatížena provozem Třineckých železáren 

(Olše protéká prakticky celým areálem). Tato skutečnost významně přispívá k zhoršení jakosti vody 

v Olši. Dalším subjektem, přispívajícím k zatížení kvality vody v Olši, je Elektrárna Dětmarovice. 

Stonávka je levobřežním přítokem Olše a spolu tvoří společnou údolní terasu (nivu) a drenážní úroveň 

na srovnatelné nadmořské výšce. Ve srovnání s Olší je zatížení jakosti vody ve Stonávce nižší. 

Hlavním nositelem dopadů znečištění z titulu hornické činnosti je Karvinský potok (spolu se 

Soleckým potokem).   

Karvinský potok je levobřežním přítokem Olše. Jak bylo zmíněno, jedná se o jeden z recipientů 

vypouštěných důlních vod v KDP OKR. Kromě vypouštěných důlních vod je Karvinský potok 

recipientem povrchové vody řady sedimentačních nádrží těžebních odpadů (uhelných kalů 

a flotačních hlušin) odkališť Dolu ČSA a Doubrava. S Karvinským potokem je nutno uvést i Solecký 

potok (přítok Karvinského potoka), jež je rovněž recipientem povrchové vody ze sedimentačních 

nádrží (odkaliště Mokroš a Pilňok Dolu Darkov). Vypouštěné důlní vody do Karvinského potoka 

zapříčiňují zvyšování salinity v cílovém recipientu (Odře). Hlavním parametrem jsou chloridy, méně 

pak sírany a železo. Dodržení limitních hodnot se pravidelně sleduje na odběrních profilech, přičemž 

rozhodujícím odběrním místem je hraniční profil Odra v Bohumíně. Druhým recipientem je orlovská 

Stružka, protékající petřvaldskou i ODP, ústící do Odry ve Vrbici. 

Orlovská Stružka je součástí technických vodotečí, jež se užívají k řízenému nakládání 

s vypouštěnými důlními vodami s cílenou regulací salinity pomocí vodohospodářského díla 

„Dávkovací nádrž slaných důlních vod Heřmanický rybník“ v Ostravě Heřmanicích.  
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4.4.1 Obecná hydrochemická charakteristika povrchových vod v KDP OKR 

Přítoky vody do dolu, jejich čerpání a vypouštění do vodotečí se staly během historie těžby součástí 

přírodního hydrogeologického a hydrologického režimu. Jak už bylo zmíněno v 90. letech bylo 

rozhodnuto o uzavření tehdy neefektivních dolu na Ostravsku. Specifický hydrogeologický problém, 

který byl tímto nastolen, zahrnoval nutné zajištění bezpečnosti dosud činných části revíru na 

Karvinsku (vybudování vodní jámy Jeremenko a Žofie). Zde probíhá a nedále bude probíhat (není 

specifikováno, jak dlouho) čerpání důlních vod, tzn. snížení hladiny na takovou úroveň, aby 

nedocházelo k přetokům do karvinské části. Tím jsou veškeré přítoky důlních vod v OKR vypouštěny 

řízeně a případná negativa, plynoucí z této činnosti, je možno průběžně regulovat (dávkovaným 

vypouštěním vod). 

V případě zastavení čerpání, např. po ukončení hornické činnosti, se dosavadní dlouhodobá 

rovnováha v bilanci vod naruší. Důlní prostory se budou postupně zatápět, přičemž po zastavení 

ubude z vodní bilance povrchových vod složka důlních vod. Principiálně však nelze do budoucna 

(časovost bude dána matematickým modelovým řešením) vyloučit výtok důlních vod na povrch 

terénu. Jako pravděpodobný považujeme výstup důlní vody do mělké hydrosféry, drénované vodními 

toky. Vliv na vodoteče bude možný jak z hlediska kvantitativního, tak zejména kvalitativního.     

Je zřejmé, že pokud by důlní voda ze zatopených dolů obsahovala takové množství látek (analogicky 

s ostravskou části železo, sírany, chloridy apod.), které by znamenalo kolizi s příslušnou legislativou, 

týkající se kvality vod, znemožnilo by to její neřízené vypouštění (nebo infiltraci) do povrchových 

vodotečí a vyžádalo by si nezbytnost její trvalé úpravy v účelově zřízené úpravně, nebo tak jako dosud 

její dávkované vypouštění. Může se tedy ukázat nezbytnost zamezení neřízeného výtoku důlní vody, 

a tedy potřebu trvalého udržování hladiny důlní vody v úrovni pod nejnižším místem tohoto výtoku.  

Komplikace související s tímto tematickým okruhem jsou známy z řady lokalit, např. kladenský revír, 

kde již řadu let probíhá monitoring zatápění důlních prostor. V současné době jsou důlní vody 

kontaminované těžkými kovy. Ve vzorcích se nacházejí těžké kovy jako Pb, Zn, Cd, Co, Mo, Ni, 

které překračují normy jakosti č. 5/2011 o vymezení hydrogeologických rajonů a útvaru podzemních 

vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programu zjišťování a hodnocení 

stavu podzemních vod i indikátory znečištění dle MP MŽP 2013 Metodický pokyn Indikátory 

znečištění. Při výtoku těchto vod do vod povrchových dojde ke zhoršení stavu jakosti povrchových 

vod. Dalším příkladem je např. prosté zatopení dolu Odolov v oblasti Žacleřsko-svatoňovické pánve. 

Výtok důlních vod zde znamenal havarijní stav. Kontaminace neřízeně vytékajících důlních vod ze 

štoly Ida především trojmocným železem a doprovodnými sírany musela být řešena jako ekologická 

havárie (úhyn ryb v recipientu odvádějícím důlní vody). Dalším příkladem je zlikvidovaný důl 

Kateřina v Radvanicích. Zde byl předpoklad, že k výtoku dojde z jednoho z nejníže situovaných 

důlních děl, k čemuž v roce 1999 také došlo. Vydatnost nebyla z počátku sledována. Podle odhadů 

se z počátku jednalo o 40 l/s, přičemž toto množství postupně klesalo na průměrných 20-30 l/s. Pokles 

byl zaznamenán i v hydrochemických parametrech, mineralizace klesla z původních více než 2 g/l na 

1 g/l, sírany z 1,2 g/l na 0,5 g/l. Vytékající voda se na základě vodoprávního rozhodnutí bez úpravy 

vypouští do vodního toku Jívka.  

Z výše uvedeného vyplývá zásadní význam prognózy hydrochemického rizika, jejichž hlavní projev 

spatřujeme v povrchových vodách, které zajišťují odvodnění celé hodnocené oblasti.  
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Jak už bylo zmíněno, odvodnění zájmové oblasti zprostředkovává na západě zájmového území 

Stružka, která vzniká soutokem lazecké a doubravské Stružky. Ve východní části je nejvýznamnějším 

tokem Olše. Do Olše zlévá přitéká Stonávka a Karvinský potok. Podle průvodních listů útvarů 

povrchových vod Plánu oblasti povodí Odry a Evidenčních listů operativního profilu jsou stavy a 

průtoky na vodních tocích následující (viz. tab. 16).  

tab. 16: Statistické hydrologické údaje z databáze ČHMÚ (1981-2010) 

Název toku Profil Qa (m3/s) Q30d Q90d Q180d Q270d Q330d Q355d Q364d 

Odra  po státní hranici 48,2 114 56,9 3,2 16,8 10,0 6,82 4,70 

Olše n/Stonávkou 9,0 21,4 10,9 5,81 3,14 1,72 1,01 0,533 

Olše n/Ropičankou 7,16 17,2 8,68 4,53 2,4 1,27 0,712 0,34 

Olše n/Petruvkou 11,2 26,6 13,5 7,15 3,91 2,21 1,382 0,830 

Olše Ústí do Odry 14,0 33,0 16,9 9,1 5,0 2,81 1,72 0,98 

Stonávka n/přehradou 0,96 2,39 1,1 0,53 0,26 0,14 0,078 0,043 

Stonávka p/přehradou 1,32 3,27 1,54 0,76 0,39 0,2 0,12 0,064 

Stonávka ústí 1,7 4,18 2,01 1,01 0,519 0,272 0,155 0,082 

Karvinský potok ústí 0,207 0,333 0,229 0,183 0,143 0,116 0,102 0,057 

Stružka nad Michalk. p. 0,25 0,645 0,272 0,120 0,054 0,024 0,011 0,005 

Qa – průměrný roční průtok, Q30d – M-denní průtoky (po dobu 30 dní v roce byl dosažen nebo překročen průtok – viz 

hodnota, po zbytek roku byl tento průtok nedostupný). 

4.4.1.1 Právní předpisy pro posuzování kvality tekoucích povrchových vod  

Závazné právní předpisy jsou normativní právní akty na úrovni zákonných opatření státu, nařízení 

vlády a vyhlášek ministerstev a jiných ústředních orgánů. Na území České republiky je uplatňován 

postup, kdy řadu požadavků v technické praxi upravují české technické normy (ČSN). Povinnost 

postupovat podle ustanovení technických norem sice není obecně závazné a právně vymahatelné (což 

je dáno ustanovením zákona č. 22/1997, o technických požadavcích na výrobky), je však vhodné, 

začlenit je do legislativního rámce, neboť požadavky na technické řešení často předstihují vydávání 

závazných právních předpisů.  

V rozsahu předmětné problematiky posuzování kvality tekoucích povrchových vod v období 

ukončené hornické činnosti tak vzniká určitý prostor pro začlenění normových hodnot do procesu 

posuzování, což není v rozporu s právním vývojem, který směřuje k obecnější povaze závazných 

právních ustanovení. 

Předmětná posuzovaná problematika posuzování potenciálních dopadů zatápějících důlních vod 

(vystupujících na povrch) na kvalitu tekoucích povrchových vod, je tematickou oblastí, jež je 

v rozsahu Ostravsko – karvinského revíru nová, a proto je nezbytné vytvořit pro tuto specifickou 

situaci specifické metodické postupy.  

4.4.1.2 Přehled právních předpisů a jejich využití 

Zákon 254/2001 Sb. o vodách v platném znění (Vodní zákon). 

Pro posuzování kvality tekoucích povrchových vod je Vodní zákon závazný především jako podklad, 

vymezující základní pojmy, práva k vodám a základní povinnosti při nakládání s povrchovými 

vodami. 

Z hlediska předmětné problematiky jsou závazná ustanovení: 



 

 
 

 Strana 39/460 

 

TB123MXP000 - Zpracování metodiky XYZ 

Poslední revize dokumentu: 21. 7. 2017 

 

 

 

 

§21: zaměřeno na zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod, provádění tohoto ustanovení je ze 

zákona upraveno Nařízením vlády č. 401/2015 Sb. (viz dále), 

§23a: zaměřeno na cíle ochrany vod jako složky životního prostředí, pro povrchové vody platí 

zamezení zhoršení stavu všech útvarů těchto vod. 

Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod 

a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do 

kanalizací, a o citlivých oblastech v platném znění. 

Z hlediska předmětné problematiky jsou závazné ukazatele, vyjadřující stav povrchové vody a hodnoty 

přípustného znečištění povrchových vod (normy environmentální kvality). Charakteristickým 

znečištěním důlních vod v OKR je vysoký obsah iontů chloridů, síranů a železa. Při povolování 

vypouštění důlních vod do povrchových recipientů se uplatňuje individuální přístup podle místních 

vodohospodářských podmínek a vždy se přihlíží k normám environmentální kvality (dále jen NEK). 

Vybrané ukazatele jsou pro srovnání uvedeny v tab. 17. 

tab. 17: NEK pro vybrané ukazatele   

Vybraný ukazatel Značka Jednotka NEK-RP (průměr)* 

Všeobecné ukazatele 

Biochemická spotřeba kyslíku BSK5 mg/l 3,8 

Chemická spotřeba kyslíku CHSKCr mg/l 26 

Amoniakální dusík N-NH4
+ mg/l 0,23 

Dusičnanový dusík N-NO3
- mg/l 5,4 

Celkový fosfor Pcelk. mg/l 0,15 

Rozpuštěné látky sušené (RL) RL105 mg/l 750 

Rozpuštěné látky žíhané (RAS) RL550 mg/l 470 

Chloridy Cl- mg/l 150 

Sírany SO4
2- mg/l 200 

Hořčík MG mg/l 120 

Vápník Ca mg/l 190 

Ukazatele radioaktivity 

Vybraný ukazatel Značka Jednotka PZ (maximum)* 

Radium 226 226Ra Bq/l 0,5 (indikativní hodnota) 

Prioritní látky a některé znečišťující látky 

Vybraný ukazatel Značka Jednotka NEK-NPK (nepřekročitelná)* 

Kadmium (v zav. na tř. vody) Cd-rozp. µg/l ≤0,45(tř.1), 0,45(tř.2), 0,6(tř.3), 0,9(tř.4), 1,5(tř.5) 

Nikl Ni-rozp. µg/l 34 

Olovo  Pb-rozp. µg/l 14 

Rtuť Hg-rozp µg/l 0,07 

    

Specifické znečišťující látky pro útvary povrchových vod 

Vybraný ukazatel Značka Jednotka NEK-RP (průměr)* 

uhlovodíky C10-C40 C10-C40 mg/l 0,1 

sumaPCB S-PCB µg/l 0,007 

Železo Fe mg/l 1 

Mangan Mn µg/l 0,3 

Arsén As µg/l 11 

Kobalt Co µg/l 3 

Cín Sn µg/l 25 

Chrom Cr µg/l 18 

Zinek Zn µg/l 92 
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Vybraný ukazatel Značka Jednotka NEK-RP (průměr)* 

Měd Cu µg/l 14 

Baryum Ba µg/l 180 

Hliník Al µg/l 1000 

Antimon Sb µg/l 250 

Kyanidy CN mg/l 0,3 

Selen Se µg/l 2 

*PZ – přípustné znečištění, NEK-RP – norma environmentální kvality vyjádřena jako celoroční průměrná hodnota 

Není-li uvedeno jinak, použije se na celkovou koncentraci všech izomerů. Pro každý daný útvar povrchových vod se 

použitím NEK-RP rozumí, že aritmetický průměr koncentrací naměřených v různých časech průběhu roku v žádném 

reprezentativním monitorovacím místě ve vodním útvaru nepřekračuje dotyčnou normu., NEK-NPK – norma 

environmentální kvality, vyjádřena jako nejvyšší přípustná koncentrace je nepřekročitelná.  

Norma ČSN 75 7221 Kvalita vod – Klasifikace kvality povrchových vod, která platí především pro 

jednotné určování třídy kvality tekoucích povrchových vod – klasifikaci, která slouží k porovnání 

jejich kvality na různých místech a v různém čase a pro orientační posouzení kvality vody. Norma 

rozlišuje pět jakostních tříd (viz tab. 18). 

tab. 18: Klasifikace kvality povrchové vody   

Třída jakosti Charakteristika 

I. neznečištěna voda 

II. mírně znečištěna voda 

III. znečištěna voda 

IV. silně znečištěna voda 

V. velmi silně znečištěn voda 

 

Následující tab. 19 zobrazuje základní jakostní třídy podle jednotlivých vybraných ukazatelů.     

tab. 19: zařazení profilů do jakostních tříd podle jednotlivých vybraných ukazatelů  

Obecné, fyzikální a chemické ukazatele 

Třídy 

jakosti 

BSK5 

(mg/l) 

CHSK-Cr 

(mg/l) 

N-NH4
+ 

(mg/l) 

N-NO3
- 

(mg/l) 

Pcelk 

(mg/l) 

Konduktivita 

(mS/m) 

Cl- 

(mg/l) 

SO4
-

2(mg/l) 

I. ˂2 ˂15 ˂0,2 ˂2,5 ˂0,05 ˂40 ˂100 ˂80 

II. ˂4 ˂25 ˂0,4 ˂5 ˂0,15 ˂70 ˂200 ˂150 

III. ˂8 ˂45 ˂0,8 ˂8 ˂0,3 ˂110 ˂300 ˂250 

IV. ˂15 ˂60 ˂1,6 ˂12 ˂0,6 ˂160 ˂450 ˂400 

V.  ≤15 ≤60 ≤1,6 ≤12 ≤0,6 ≤160 ≤450 ≤400 

 

Organické látky Radiologické ukazatele 

Třídy jakosti PAU (µg/l) 226Ra (mBq/l) 

I. ˂0,1 ˂10 

II. ˂0,03 ˂30 

III. ˂0,1 ˂100 

IV. ˂0,4 ˂200 

V. ≤0,4 ≤200 

 

Kovy a metaloidy 

Třídy jakosti As(µg/l) Ba(µg/l) Al(µg/l) Cr(µg/l) Cdcelk.(µg/l) Co(µg/l) Mn(µg/l) Se(µg/l) 

I. ˂1 ˂50 ˂600 ˂5 ˂0,1 ˂1,5 ˂100 ˂1 

II. ˂10 ˂100 ˂1200 ˂15 ˂0,5 ˂3 ˂300 ˂2 

III. ˂20 ˂250 ˂2500 ˂35 ˂1 ˂6 ˂500 ˂3 
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Kovy a metaloidy 

Třídy jakosti As(µg/l) Ba(µg/l) Al(µg/l) Cr(µg/l) Cdcelk.(µg/l) Co(µg/l) Mn(µg/l) Se(µg/l) 

IV. ˂50 ˂500 ˂5000 ˂70 ˂2 ˂12 ˂800 ˂5 

V. ≤50 ≤500 ≤5000 ≤70 ≤2 ≤12 ≤800 ≤5 

 

Kovy a metaloidy 

Třídy 

jakosti 
Cucelk(µg/l) Nicelk.(µg/l) Pbcelk.(µg/l) Hgcelk.(µg/l) Zn(µg/l) Fe(µg/l) Se(µg/l) CNcelk.(mg/l) 

I. ˂5 ˂3 ˂3 ˂0,05 ˂15 ˂50 ˂1 ˂0,01 

II. ˂15 ˂6 ˂8 ˂0,06 ˂50 ˂1000 ˂2 ˂0,02 

III. ˂30 ˂12 ˂15 ˂0,08 ˂100 ˂2000 ˂3 ˂0,04 

IV. ˂60 ˂40 ˂30 ˂0,1 ˂200 ˂3000 ˂5 ˂0,06 

V. ≤60 ≤40 ≤30 ≤0,1 ≤200 ≤3000 ≤5 ≤0,06 

4.4.1.3 Parametry a zastoupení chemismu v povrchové vodě v KDP OKR 

Informací o chemickém složení povrchových vod je značné množství. K dispozici jsou např. výsledky 

monitoringu kvality vod, prováděného státními institucemi a správci toků (ČHMÚ, Povodí Odry), 

jednak je možno získat řadu dílčích výsledků z různých průzkumných nebo výzkumných akcí ať už 

ryze hydrogeologického, tak širšího environmentálního zaměření. Skutečností je, že tyto dílčí akce 

mají většinou účelový charakter a nejsou zcela srovnatelné jak v rozsazích svých stanovení, tak i v 

čase. 

Jakost povrchové vody v povodí Odry je v rámci provozního monitoringu pravidelně monitorována 

už od roku 1960. V dílčím povodí Olše je měřeno 16 profilů, přičemž dle normy ČSN 75 7221 a 

základní klasifikace jsou zařazeny do II. třídy (4 profily), III. třídy (5 profilů), IV. třídy (6 profilů) a 

V. třídy (1 profil). Vybrané profily na vodních tocích zobrazujeme na následujícím obr. 8, jako 

jednoduché schéma zájmové říční soustavy.  

 

obr. 8: Zjednodušené schéma zájmové říční soustavy, včetně vybraných profilů s měřením jakosti vody ve východní části 

KDP. 
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Následující tab. 20 zobrazuje základní jakostní třídy vybraného profilů Olše nad Stonávkou podle 

jednotlivých vybraných ukazatelů.  

tab. 20: Olše nad Stonávkou (POD_3802) – vybrané ukazatele, zdroj ČHMÚ a Povodí Odry 

Olše nad Stonávkou (C90 mg/l) BSK5 CHSK-Cr N-NH4
+ N-NO3

- Pcelk Kond. (mS/m) Zn(µg/l) Cl- SO4
-2 

2018-2019 3,210 21,100 0,354 2,559 0,297 66,250 124 68,74 81,39 

2019-2020 3,350 23,200 0,160 2,556 0,225 63640 58 65,92 81,39 

NV 401/2015 3,8 26 0,23 5,4 0,15 - 92 150 200 

ČSN 75 7221 (2019-2020) II III I II III II II-III I II 

Tab. 21 zobrazuje základní jakostní třídy vybraného profilů Stonávka nad nádrží Těrlicko podle 

jednotlivých vybraných ukazatelů.  

tab. 21: Stonávka nad nádrží Těrlicko (POD_5416) – vybrané ukazatele, zdroj ČHMÚ a Povodí Odry 

Stonávka nad nádrží Těrlicko (C90 mg/l) BSK5 CHSK-Cr N-NH4
+ N-NO3

- Pcelk Kond. (mS/m) Cl- SO4
-2 

2018-2019 3,710 19,700 0,154 3,093 0,165 32,280 ˂100 ˂80 

2019-2020 2,550 15,700 0,070 2,961 0,090 29,740 ˂100 ˂80 

NV 401/2015 3,8 26 0,23 5,4 0,15 - 150 200 

ČSN 75 7221 (2019-2020) II III I II III II I I 

 

Tab. 22 zobrazuje základní jakostní třídy vybraného profilů Stonávka ústí do Olše podle jednotlivých 

vybraných ukazatelů.  

tab. 22: Stonávka od hráze nádrže Těrlicko po ústí do Olše – ústí (POD_3616) – vybrané ukazatele, zdroj ČHMÚ a 

Povodí Odry 

Stonávka ústí do Olše (C90 mg/l) BSK5 CHSK-Cr N-NH4
+ N-NO3

- Pcelk Kond. (mS/m) Cl- SO4
-2 

2018-2019 3,110 20,000 0,315 2,272 0,140 74,230 70,34 82,82 

2019-2020 3,170 24,000 0,306 2,367 0,140 57,080 52,93 72,21 

NV 401/2015 3,8 26 0,23 5,4 0,15 - 150 200 

ČSN 75 7221 (2019-2020) II II II I II II I I 

Tab. 23 zobrazuje základní jakostní třídy vybraného profilů Karvinský potok ústí do Olše podle 

jednotlivých vybraných ukazatelů.  

tab. 23: Karvinský potok (POD_5420) - vybrané ukazatele, zdroj ČHMÚ a Povodí Odry 

Karvinský potok (C90 mg/l) BSK5 CHSK-Cr N-NH4
+ N-NO3

- Pcelk Kond. (mS/m) Cl- SO4
-2 

2018-2019 5,380 38,000 0,906 2,228 0,087 1119,000 3713 225,80 

2019-2020 5,600 32,700 1,056 2,154 0,080 1189,000 3713 225,60 

NV 401/2015 3,8 26 0,23 5,4 0,15 - 150 200 

ČSN 75 7221 (2019-2020) III III IV I II V V III 

Tab. 24 zobrazuje základní jakostní třídy vybraného profilů Olše nad Petrůvkou podle jednotlivých 

vybraných ukazatelů.  

tab. 24: Olše nad Petrůvkou (POD_5526) – vybrané ukazatele, zdroj ČHMÚ a Povodí Odry 

Olše nad Petrůvkou (C90 mg/l) BSK5 CHSK-Cr N-NH4
+ N-NO3

- Pcelk Kond. (mS/m) Cl- SO4
-2 Zn(µg/l) 

2018-2019 4,18 21,78 0,26 2,46 0,303 122,0 260,00 80,80 71 

2019-2020 4,18 29,04 0,22 2,55 0,213 122,0 245,70 77,43 47 

NV 401/2015 3,8 26 0,23 5,4 0,15 - 150 200 92 

ČSN 75 7221 (2019-2020) III III II I-II III IV III I III 

Tab. 25 zobrazuje základní jakostní třídy vybraného profilů Petrůvka podle jednotlivých vybraných 

ukazatelů.  
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tab. 25: Petrůvka (POD_5539) – vybrané ukazatele, zdroj ČHMÚ a Povodí Odry 

Petrůvka (C90 mg/l) BSK5 CHSK-Cr N-NH4
+ N-NO3

- Pcelk Kond. (mS/m) Cl- SO4
-2 

2018-2019 4,740 26,000 0,596 3,231 0,301 48,210 - - 

2019-2020 6,040 34,200 0,584 5,570 0,330 49,330 ˂100 ˂80 

NV 401/2015 3,8 26 0,23 5,4 0,15 - 150 200 

ČSN 75 7221 (2019-2020) III III III III IV II I I 

Tab. 26 zobrazuje základní jakostní třídy vybraného profilů Olše do ústí Odry podle jednotlivých 

vybraných ukazatelů.  

tab. 26: Olše ústí do Odry (POD_5407) – vybrané ukazatele, zdroj ČHMÚ a Povodí Odry 

Olše ústí (C90 mg/l) BSK5 CHSK-Cr N-NH4
+ N-NO3

- Pcelk 
Kond. 

(mS/m) 
Cl- SO4

-2 Se(µg/l) Ba(µg/l) CNcelk 

2018-2019 4,16 27,00 0,48 2,97 0,360 121,5 218,40 129,60 18,5 102 0,044 

2019-2020 6,10 33,52 0,25 3,17 0,293 121,2 218,40 109,00 8,3 100 0,037  

NV 401/2015 3,8 26 0,23 5,4 0,15 - 150 200 2 180 0,3 

ČSN 75 7221 (2019-

2020) 
II III II II III IV III II V III III 

Tab. 27 zobrazuje základní jakostní třídy vybraného profilů Odra Bohumín podle jednotlivých 

vybraných ukazatelů.  

tab. 27: Odra Bohumín (POD_1163) – vybrané ukazatele, zdroj ČHMÚ a Povodí Odry 

Odra (C90 mg/l) BSK5 CHSK-Cr N-NH4
+ N-NO3

- Pcelk Kond. (mS/m) Cl- SO4
-2 Se(µg/l) Ba(µg/l) 

2018-2019 4,780 27,700 0,448 3,390 0,284 94,140 152,60 98,37 11,3 105 

2019-2020 5,740 33,400 0,379 3,520 0,334 94,000 145,0 93,82 6,3 99 

NV 401/2015 3,8 26 0,23 5,4 0,15 - 150 200 2 180 

ČSN 75 7221 (2019-2020) III III II II IV III II II V III 

Dále zobrazujeme schéma orlovské Stružky pro vypouštění důlních vod v západní části KDP (obr. 

9). Orlovská Stružka je recipientem důlních vod z vodní jámy Žofie a dále z doubravské Stružky, 

která je recipientem důlních vod z Dolu ČSA.  

 

obr. 9: Zjednodušené schéma zájmové říční soustavy, včetně vybraných profilů s měřením jakosti vody v západní části 
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Tab. 28 zobrazuje základní jakostní třídy vybraného profilů Odra Bohumín podle jednotlivých 

vybraných ukazatelů.  

tab. 28: Odra Bohumín (POD_5006) – vybrané ukazatele, zdroj ČHMÚ a Povodí Odry 

Odra Bohumín (C90 mg/l) BSK5 CHSK-Cr N-NH4
+ N-NO3

- Pcelk Kond. (mS/m) Cl- SO4
-2 

2018-2019 4,470 30,000 0,441 3,592 0,362 118,000 - - 

2019-2020 5,310 28,400 0,447 3,418 0,337 108,500 - - 

NV 401/2015 3,8 26 0,23 5,4 0,15 - 150 200 

ČSN 75 7221 (2019-2020) III III II II IV III II I 

Tab. 29 zobrazuje základní jakostní třídy vybraného profilů Odra Bohumín podle jednotlivých 

vybraných ukazatelů.  

tab. 29: Stružka vrbická (POD_5031) – vybrané ukazatele, zdroj ČHMÚ a Povodí Odry 

Odra Bohumín (C90 mg/l) BSK5 CHSK-Cr N-NH4
+ N-NO3

- Pcelk Kond. (mS/m) Cl- SO4
-2 Fe(mg/l) 

2018-2019 9,23 76,26 2,64 3,73 0,596 798,8 2462 243,8 2,33 

2019-2020 9,13 70,08 2,64 5,66 0,610 724,3 2213 267,3 2,05 

NV 401/2015 3,8 26 0,23 5,4 0,15 - 150 200 1  

ČSN 75 7221 (2019-2020) IV V V III V III V III III 

Jakost orlovské Stružky není Povodím Odry v rámci KDP sledována, avšak je sledována naší 

společností (0,1 ř.km.) Účelem je sledování změny chemismu po ukončení těžby na Dole Lazy. 

V rámci této akce se provádí monitoring chemického složení povrchové vody z poklesové zátopy 

Liberďok a orlovské Stružky za kalovým hospodářstvím dolu Lazy. 2x ročně se provádí odebrání 

vzorků povrchové vody z orlovské Stružky. Provádí se analýza vzorků na základní ionty (Cl, SO4, 

NH4, hydrogenuhličitany, CHSKCr, RAS) a dále C10-C40, NEL, PAU, BTEX a CLAU. 

Tab. 30 dokládá výsledky analýz v roku 2020. 

tab. 30: Výsledky analýz orlovské Stružky (2020) 

Orlovská Stružka  NV 401/2015  I II 

Datum odběru   06.04.2020 12.10.2020 

RAS mg/l 470 4600 2000 

CHSK Cr mg/l 26 24,6 <15 

KNK 4,5 mmol/l - 5,43 6,58 

KNK 8,3 mmol/l - 0 <0,4 

ZNK 4,5 mmol/l - 0 0 

ZNK 8,3 mmol/l - <0,4 0 

Hydrogenuhličitany mg/l - 331 401 

Uhličitany mg/l - <24 <24 

Hydroxid.ionty mg/l - <7 <7 

CO2 agresivní mg/l - 0 0 

CO2 volný mg/l - <17 <17 

CO2 veškerý mg/l - 239 290 

CO2 vázaný mg/l - 239 290 

Amonné ionty mg/l - 0,21 0,07 

Dusík amoniakální mg/l 0,23 0,16 0,05 

Chloridy mg/l 150 2550 695 

Sírany mg/l 200 497 560 

NEL mg/l - <0,05 <0,05 

C10-C40 kapalné mg/l 0,05 <0,1 <0,1 

PAU SUMA µg/l 0,1 <0,1 <0,1 
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Orlovská Stružka  NV 401/2015  I II 

Naftalen µg/l 2 <0,07 <0,07 

Acenaften µg/l - <0,015 <0,015 

Acenaftylen µg/l - <0,01 <0,01 

Fluoren µg/l 0,1 <0,005 <0,005 

Fenantren µg/l - <0,005 <0,005 

Antracen µg/l 0,1 <0,007 <0,007 

Fluoranten µg/l 0,0063 <0,01 <0,01 

Pyren µg/l 0,024 <0,005 <0,005 

Benzo(a)antracen µg/l 0,03 <0,005 <0,005 

Chrysen µg/l 0,1 <0,005 <0,005 

Benzo(b)fluoranten µg/l - <0,007 <0,007 

Benzo(k)fluoranten µg/l - <0,005 <0,005 

Benzo(a)pyren µg/l 0,00017 <0,005 <0,005 

Dibenzo(a,h)antracen µg/l 0,016 <0,005 <0,005 

Benzo(g,h,i)perylen µg/l - <0,005 <0,005 

Indenopyren µg/l - <0,02 <0,02 

ClU SUMA µg/l - <0,3 2,1 

Vinylchlorid µg/l 0,05 <0,2 <0,2 

1,1-dichloreten µg/l - <0,1 <0,1 

Dichlormetan µg/l 20 <0,2 <0,2 

trans-dichloreten µg/l - <0,1 <0,1 

1,1-dichloretan µg/l - <0,1 <0,1 

cis-dichloreten µg/l - <0,1 <0,1 

Trichlormetan µg/l 2,5 <0,3 2,1 

1,2-dichloretan µg/l 10 <0,1 <0,1 

1,1,1-trichloretan µg/l - <0,1 <0,1 

Tetrachlormetan µg/l 12 <0,1 <0,1 

Trichloreten µg/l - <0,1 <0,1 

1,1,2-trichloretan µg/l - <0,2 <0,2 

Tetrachloreten µg/l 10 <0,2 <0,2 

BTEX SUMA µg/l - <0,1 <0,1 

Benzen µg/l 10 <0,1 <0,1 

Toluen µg/l 5 <0,1 <0,1 

Etylbenzen µg/l - <0,1 <0,1 

Xyleny µg/l - <0,1 <0,1 

Z výše uvedeného vyplývá, že nejvíce zasaženým potokem je skutečně Karvinský potok a orlovská 

Stružka. Koncentrace chloridů dosahuje hodnot 0,6-5,0 g/l (vysoko přes úroveň NEK). Množství SO4
2- 

se pohybuje kolem limitu NEK. 

V obou hraničních profilech se, v případě Odry v Bohumíně s velkou rezervou, v případě Olše v ústí 

těsně, daří limity plnit. Odra vykazuje za poslední 2 roky průměrnou koncentraci RL 440 mg/l, Olše 

630 mg/l (NEK = 750 mg/l). 

Vyrovnat se s požadavky legislativy se nedaří na toku Stružka z důvodů jeho malé vodnosti. Zde už 

ale pozitivně působí vliv Dávkovací nádrže Heřmanice, která snižuje celkovou mineralizaci zhruba 

na polovinu. Vypouštění důlních vod se v současnosti řídí v závislosti na průtoku vody v Odře a 

ředěním se tak zajišťuje přijatelná koncentrace z důlního hlediska hlavních zátěžových polutantů – 

chloridů, síranů a železa. Kvalita vody v Odře i v jejich přítocích, zejména v Olši, se pravidelně 

sleduje a vyhodnocuje. Z výsledků analýz je patrné, že vypouštěním důlních vod dochází při nižších 
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průtocích k nadlimitnímu zvýšení mineralizace, dané dominantně chloridy. Zároveň se projevuje 

zvýšení koncentrací i u síranů. Tato zvýšení mají na Odře přechodný charakter a podle výsledků 

vlastních analýz, sdělení správce vodní jámy Jeremenko (DIAMO) i správce toku (Povodí Odry) není 

Odra problémová. Naopak Olše je podle dlouhodobého vzorkování Povodí Odry vypouštěním 

důlních vod významně postižena a koncentrace chloridů jsou v kolizi s platnou legislativou. 

Z výše popsaného je zřejmé, v případě scénáře zatápění pánve a ukončení řízeného vypouštění v KDP 

se situace zlepší, protože z vodní bilance povrchových vod ubude složka slaných důlních vod. Tato 

situace však bude platit do zatopení důlních prostor a do doby jejich případného výtoku na 

povrch/mělké hydrosféry. Zde již nebude možnost řízeného vypouštění, a proto bilancování ovlivnění 

mělké hydrosféry vytékající slanou důlní vodu je pro určení hydrochemického rizika zásadní. 

Významným podkladem pro toto bilancování bude numerický hydrogeologický model, na základě 

kterého bude možno predikovat zatopení pánve a jeho časový průběh a případný výtok důlních vod 

pro různé scénáře zatápění. 

4.4.2 Obecná hydrochemická charakteristika důlních vod v OKR 

Obecně lze konstatovat, že důlní vody v HP se vyznačují vysokou salinitou s převahou iontů Na+ a 

Cl-. Vody se dostávají na povrch čerpáním z jednotlivých důlních lokalit a po přečištění 

v sedimentačních jímkách se zpravidla vypouštějí přímo do vodotečí, přičemž vysoké obsahy 

rozpuštěných látek jsou jednou z hlavních příčin zhoršené kvality povrchových vod. 

Mezi přítoky, které se uplatňují jako zdroje, patří vody povrchové, vody kvartérních zvodní, vody 

zvodní ze spodnobádenského pokryvu karbonu a vody puklinových systémů karbonu. Nelze 

opomenout ani umělé zdroje důlní vody, které se používají k provozním účelům při důlní činnosti a 

jsou do dolu dopravovány z povrchu. Jedná se tedy o vody sladké, které ředí důlní vodu tvořenou 

směsí fosilních slaných mořských vod. V případě řešení otázek výstupu těchto vod do blízkosti terénu 

nebo na jeho povrch (po ukončení činnosti dolů OKR) se nelze řídit charakterem důlních vod v etapě 

činnosti dolů. Po ukončení činnosti dolu ubude právě složka provozních vod, tzn. dojde k ukončení 

ředění vody. 

V rámci OKR lze rozdělit vypouštění důlních vod na oblasti uzavřených dolů (ODP a PDP) a oblast 

činných dolů (KDP OKR). Vypouštění probíhá bez předčištění do povrchových vodotečí, ve smyslu 

horního zákona, dle podmínek stanovených vodoprávním úřadem. 

Vodní jáma Jeremenko 

V ODP jsou vody čerpány z vodní jámy Jeremenko, přičemž je voda vypouštěna prostřednictvím 

povrchového potrubního tahu a vlastního vypouštěcího portálu do vodního toku Ostravice, ČHP 2-

03-01-061, v ř. km 7,9, levý břeh na pozemku parc. č. 1301/1 v k.ú. Vítkovice. Přítoky do vodní jámy 

se pohybují v ročním průměru mezi 156–162 l/s.  

Pro přímou návaznost zde tabulkově uvádíme vývoj obsahu hlavních složek chemismu vypouštěných 

vod ve sledovaných parametrech důlních vod z již zatopených prostor ODP, PDP (chloridy, sírany a 

železo), schopných nepříznivě ovlivnit povrchové recipienty. 

Tab. 31 vývoj parametru Cl-  na vodní jámě Jeremenko. 
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tab. 31: Vývoj Cl- na vodní jámě Jeremenko 

Objekt  Parametr Rok Cl- Poznámka 
NEK-

RP  

Vodní jáma 

Jeremenko 

před ukončením čerpání 1994-1997 9 poté ↓6  

0,15 

období zatápění 1997-2001 ↑9 absence provozních vod, nabohacení NaCl 

po zahájení čerpání 2001-2012 ↑14 poté ↓ 4 
nastoupení hl. na úroveň -370 m n. m., 

snížení přítoku miocén, karbon 

období čerpání 2012-2020 3,2-4,7  
vliv deficitu srážek/vyšší dotace mělkého 

oběhu – sladké vody 

jednotky g/l 

K ustálení stavu obsahu chloridového iontu v důlní vodě čerpané z jámy Jeremenko došlo od roku 

2007 a to poté, co byl pravděpodobně dostatečně „promyt“ prostor rozkyvu udržované hladiny 

v zatopeném prostoru ODP. V tomto prostoru, po mnoho let osušeném a nasyceném 

vykrystalizovanými solemi, docházelo k jejich následnému rozpouštění. Lze konstatovat, že 

v posledních 7 letech se v generelu koncentrace udržuje mírně pod 4 g/l. 

Tab. 32 vývoj parametru SO42-  na vodní jámě Jeremenko. 

tab. 32: Vývoj SO42- na vodní jámě Jeremenko 

Objekt  Parametr Rok SO4
2- Poznámka 

NEK-

RP  

Vodní jáma 

Jeremenko 

před ukončením čerpání 1994-1997 0,064-0,146 vysoká rozkolísanost 

0,2 

období zatápění 1997-2000 0,065-0,552 
proudící důlní vody – velmi vysoká 

rozkolísanost 

období zatápění  2000-2001 0,02 stagnace 

po zahájení čerpání 2001-2012 ↑pr.0,65, max. 1 dynamický stav 

období čerpání 2012-2020 ↓0,47-0,32 mírný pokles až stagnace 

jednotky g/l 

V rámci síranů se jedná o zcela odlišný vývoj. V rámci těžební činnosti byly obsahy síranů 

rozkolísané a pohybovaly se od 0,064 až 0,146 g/l. Během zatápění s proudícími důlními vodami se 

ve vodní jámě Jeremenko uplatňoval velmi silně rozkolísaný režim od 0,065 do 0,552 g/l. 

Následovalo stagnující období s hodnotami 0,02 g/l a období prudkého růstu obsahu síranů 

v důsledku vytvoření dynamického stavu čerpáním důlních vod na povrch.  

Tab. 33 vývoj parametru Fe na vodní jámě Jeremenko. 

tab. 33: Vývoj Fe na vodní jámě Jeremenko 

Objekt  Parametr Rok Fe Poznámka 
NEK-

RP  

Vodní jáma 

Jeremenko 

před ukončením čerpání 1994-1997 pod úrovni limitu vypouštění do povrch. toků 

0,001 

období zatápění 1997-2001 pod úrovni limitu vypouštění do povrch. toků 

po zahájení čerpání 2001-2009 0,0001-0,05 
v určitých časových úsecích výrazná 

disperze 

období čerpání 2009-2020 
pr. 0,00028, 

max. 0,0049 
v roce 2018 výraznější disperze 

jednotky g/l 
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Zvětrávací proces akcesoricky přítomného pyritu (FeS2) v uhelné hmotě je zdrojem železa. V době 

činnosti dolů v ODP, tak i v době zatápění, je obsah železa pod úrovni limitu pro jejich vypouštění 

do povrchových toků, avšak problematice koncentrace Fe iontů je věnována mimořádná pozornost 

vzhledem k vizuálním efektům při mísení s povrchovou vodou – oxidační prostředí. Celkový trend 

je díky silné rozkolísanosti neprognózovatelný. Nicméně lze konstatovat, že od roku 2019 nebyly 

zaznamenány žádné extrémní hodnoty – koncentrace se udržovaly v rozdílu 1 řádu, mezi 0,00005 až 

0,0005 g/l, při průměrné hodnotě 0,00028 g/l, což je v případě důlních vod hodnota velmi přijatelná 

(NEK-RP pro Fe dle NV 401/2015: 0,001 g/l). 

Vodní jáma Žofie 

Dalším zdrojem informací o chemismu přírodní důlní vody poskytuje voda čerpána z vodní jámy 

Žofie v PDP. Vodní jáma Žofie vypouští důlní vody, prostřednictvím potrubí do zatrubněného 

vodního toku petřvaldská Stružka ČHP 2-03-02-006, v ř. km 12,2, levý břeh na pozemku 

parc. č. 3435/1 v k.ú. Poruba u Orlové. Přítoky do vodní jámy se pohybují v průměru mezi 35–38 l.s1. 

Dílčí krátkodobé změny závisejí pouze na množství infiltrovaných povrchových vod. 

Stejně jako vodní jáma Jeremenko je tato jáma sledována v souladu s povolením nakládání s vodami 

(pH, sírany, chloridy a železo). 

Tab. 34 vývoj parametru Cl- na vodní jámě Žofie. 

tab. 34: Vývoj Cl- na vodní jámě Žofie 

Objekt  Parametr Rok Cl- Poznámka 
NEK-

RP  

Vodní jáma 

Žofie 

období zatápění 1999-2002 ˂5  

0,15 po zahájení čerpání 2002-2008 ↑8 výrazná disperze hodnot 4,3-11,7 

období čerpání 2008-2020 ↓6,5 výrazná disperze hodnot 2,4-9,0 

jednotky g/l 

Trend obsahu chloridů se postupně zvyšoval z průměrných hodnot menších než 5 g/l na cca 8 g/l po 

zahájení čerpání s mírným postupným poklesem na průměrných 6,5 g/l. Je zde vidět obdobný trend 

jako u vodní jámy Jeremenko, tzn. od určitého roku se trend v koncentraci chloridů nemění. Zdrojem 

jsou tedy soli v důlních dílech a nedochází ke kontaminaci z okolí. Od roku 2018 došlo k ustálení 

koncentrace na přibližné hodnotě 7 g/l. 

Tab. 35 vývoj parametru SO4
2- na vodní jámě Žofie. 

tab. 35: Vývoj SO4
2- na vodní jámě Žofie 

Objekt  Parametr Rok SO4
2- Poznámka 

NEK-

RP  

Vodní jáma 

Žofie 

období zatápění 1999-2002 ˃0,1  

0,2 po zahájení čerpání 2002-2004 ↓0,1-0,02  

období čerpání 2004-2020 0,02-0,01 Stagnace, minimalizace rozptylu 

jednotky g/l 

V případě síranů je v PDP na vodní jámě Žofie zřejmý opačný trend, tzn. pokles koncentrací než 

v ODP na vodní jámě Jeremenko. Důvodem je pravděpodobně snižující se podíl stařinných vod 

v dynamické sféře proudění, vlivem menšího objemu retardace ve stařinných prostorách.  

Tab. 36 vývoj parametru Fe na vodní jámě Žofie. 
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tab. 36: Vývoj Fe na vodní jámě Žofie 

Objekt  Parametr Rok Fe Poznámka 
NEK-

RP  

Vodní jáma 

Žofie 

období zatápění 1999-2002 ?  

0,001 

po zahájení čerpání 2002-2004 ˂0,0001, 
klesající trend v počáteční fázi 

dynamického stavu  

období čerpání 2004-2014 pr. 0,02, max. 0,07 rozkolísání hodnot a k nárůstů  

období čerpání 2014-2020 
pr. 0,0003, max 

0,0015  
stagnace 

jednotky g/l 

Koncentrace Fe iontů je v současné době v podstatě bezproblémová. Průběh v čase de facto kopíruje 

týž parametr ve vodní jámě Jeremenko. Po fázi značného rozptýlení hodnot datového souboru 

nastupuje nyní fáze stagnace. Výrazná jsou ovšem dílčí maxima, která jsou odrazem nehomogenní 

směsi různých typů důlních vod. Avšak od roku 2019 k výchylkám tohoto typu nedochází a výsledky 

analýzy tohoto parametru jsou velmi vyrovnané.  Koncentrace se udržovaly mezi 0,00005 až 0,001 

g/l, při průměrné hodnotě 0,00037 g/l. Stejně jako v případě vodní jámy Jeremenko konstatujeme, že 

koncentrace Fe v důlní vodě vodní jámy Žofie dosahuje velmi přijatelných hodnot (NEK-RP pro Fe 

ve vodním toku dle NV 401/2015: 0,001 g/l).  
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5 Vzájemné komunikace hydrogeologických a hydrologických struktur 

5.1 Přirozené podmínky komunikace povrchu s karbonem – karbonská okna 

Masivní hydrogeologický izolátor, který se nachází mezi karbonem a kvartérem, spolehlivě brání 

průsaku vody z kvartérních zvodněných kolektorů do sedimentů karbonu, a tedy i do důlních děl. 

Výjimku však tvoří oblasti karbonských oken, kde je možná infiltrace části atmosférických srážek do 

karbonského masivu. Jedná se o oblasti s přímým kontaktem zvodněného kvartéru v přímém nadloží 

karbonu.  Karbon je porušený hornickou činností i tektonicky a kvartérní podzemní voda vtéká do 

důlních děl. Pišta (1961) uvádí, že tektonickými zónami v karbonském masivu, a hlavně zálomy nad 

vyrubanými slojemi voda infiltruje do dolů pouze v karbonských oknech. Z doposud známých 

informací nejsou potvrzeny významnější průniky povrchové vody po svahu karbonu v podloží 

pelitického souvrství do větších vzdáleností od karbonského okna. Významnou úlohu zde potom hrají 

vodoteče v přímém kontaktu s karbonem. Tato situace v KDP OKR nevzniká. Výchoz karbonského 

okna v lokalitě ČSA má výškovou úroveň cca 20 m nad drenážní úrovní Olše (resp. Stonávky i 

Karvinského potoka, jež jsou k tomuto výchozu blíže). Pravděpodobnost, že dojde k infiltraci říční 

vody do karbonského masivu prostřednictvím tohoto karbonského okna, je tedy velmi malá.  

5.2 Antropogenní aktivace komunikačních cest z povrchu  

HDD a SDD je nutno chápat jako objekty s možností výstupu důlních vod na povrch. V současnosti 

je v KDP evidováno 61 likvidovaných a činných HDD a 124 SDD. 

Ne všechny typy SDD jsou pro komunikaci povrchu terénu s důlními prostorami důležité. Prakticky 

bez významu jsou negativní kutací jámy, ani nálezné kutací jámy, kterými byla ověřována mocnost 

pokryvného útvaru, popř. první sloj, nejsou propojeny jinými důlními díly se stařinami dobývek. 

Rozdíl představují víceúčelové kutací jámy, které se po ukončení etapy průzkumných prací dále 

využívaly pro mělké dobývání nebo byly prohloubeny, popř. se staly součástí systému hlavních 

důlních děl v rámci hlubinného dobývání. Z tohoto hlediska jsou potenciálně nejnebezpečnější oblasti 

s mělkým podpovrchovým dobýváním, které jsou propojeny s níže situovanými stařinami 

exploatovaných slojí. Na toto mělké dobývání postupem s úbytkem zásob navázalo hlubinné 

dobývání. 

Možnost výstupu vody prostřednictvím důlních děl je dána hydraulickou kvalitou komunikačních 

tras. Zejména u SDD je tato kvalita téměř nekvantifikovatelná. Pokud pomineme nedohledatelnou 

dokumentaci k samotné likvidaci důlních děl, tak dlouhá doba, která uplynula od opuštění díla, určitě 

vedla k zásadním změnám v jejich hydraulické průchodnosti, likvidace díla zásypem, stlačení díla, 

následné převrstvení díla navážkou apod. Výše uvedené si tedy jednoznačně vynucuje označit SDD 

jako místa s možnými potenciálními výstupy důlních vod. V rámci řešení tematického okruhu je 

podstatná hloubka důlního díla ve vztahu k nastupující hladině podzemní vody (aplikace 

hydrogeologického modelu). Nicméně v rovině základní predikce je také zásadní samotná distribuce 

SDD a likvidovaných a činných HDD kontaktujících povrch. Na obr. 10 je schematicky zobrazen 

jejich počet na plochu 100 x 100 m. Z obrázku je vidět, že největší počty důlních děl kontaktující 

povrch se koncentrují do linie vrcholové partie ostravsko-karvinského hřbetu, tedy do míst 

karbonských oken (mezi areálem bývalého Dolu Doubrava a lokalitou ČSA Jan-Karel).  
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obr. 10: Distribuce SDD a likvidovaných a činných HDD v KDP s krokem 100 x 100 m. 

Lze také předpokládat, že možná místa výstupu důlních vod představují důlní díla, kontaktující 

povrch, s nejnižší výškovou úrovní. 

Následující tab. 37 uvádí přehled SDD, které byly v uplynulých letech vyhledány a zajištěny 

společnostmi Green Gas DPB, Unigeo a.s. a DIAMO s.p. Navazující tab. 38 potom zobrazuje totéž 

pro likvidované a činné HDD. 

tab. 37: Výškové úrovně ústí SDD 

Výškový interval Počet SDD Procentuální zastoupení (%) 

≤ 220 m n. m. 0  

220 – 230 m n. m. 23 18 

230 – 240 m n. m. 43 35 

240 – 250 m n. m. 28 23 

250 – 260 m n. m. 19 15 

260 - 270 m n. m. 4 3 

≥270 m n. m. 7 6 

Celkem 124 100 

 

tab. 38: Výškové úrovně ústí likvidovaných a činných HDD 

Výškový interval Počet HDD Procentuální zastoupení (%) 

≤ 220 m n. m. 1 2 
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Výškový interval Počet HDD Procentuální zastoupení (%) 

220 – 230 m n. m. 2 3 

230 – 240 m n. m. 8 13 

240 – 250 m n. m. 6 10 

250 – 260 m n. m. 3 5 

260 - 270 m n. m. 20 33 

≥270 m n. m. 21 34 

Celkem 61 100 

Výše uvedené bude implementováno do morfologické analýzy, která bude dána do vztahu 

s numerickým hydrogeologickým modelem. 

5.3 Komunikace důlního prostředí s terciérními strukturami 

Detritová zvodeň je neřízenými odtoky odvodňována do činných i likvidovaných dolů. Důsledkem 

dlouhodobého odvodňování je existence depresní kotliny v detritové zvodni. Např. koncem 80. let 

byl průměrný pokles hladiny ve východní části bludovického výmolu, vlivem důlního odvodňování 

na dolech Doubrava, ČSA a Darkov 4 až 6 m za rok. Z výsledků režimního měření můžeme aktuálně 

konstatovat výrazné zpomalení a v některých případech i naopak nástup hladiny (např. vrt NP 915). 

V rámci dlouhodobě postupně prohlubující se kotliny vznikly i osušené části kolektoru v nejvyšších 

partiích, které mají význam pro plynovou bilanci.  

V monotónním souvrství vápnitých prachovitých jílů a jílovců se dále vyskytují písčité polohy, které 

pro řešení projektu mohou mít svůj význam, zejména pokud jsou společensky využívané. Z hlediska 

samotného odvodňování nebyly tyto polohy cílovými obzory pro odvodňování, protože v převážně 

většině neleží v přímém nadloží karbonu. Tyto struktury byly povětšinou zastiženy svislými důlními 

díly (již zmíněná jáma DO-III a DO-IV). Dalším příkladem byl přítok vody z písčité struktury do 

jámy v minulosti využívaném pro získávání jodobromového koncentrátu v bývalém Dole František. 

Další přítoky jsou známy i z Dolu ČSM. 

V pelitické facii spodního bádenu lze z hydrogeologického hlediska vymezit významné písčité 

polohy (písky velmi slabě zpevněné až nezpevněné). Regionálně korelovatelný „Hlavní písčitý 

obzor“ lze sledovat zhruba v rozsahu obou struktur hlavních výmolů v OKR – dětmarovického a 

bludovického. Tam, kde hlavní písčitý horizont dosedá přímo na povrch karbonu (to je na severní a 

jižní části ostravsko-karvinského karbonského hřbetu), je zvodeň odvodňována a odplyňována 

důlními díly. Jen výjimečné vzájemně komunikují s jinými zvodněmi (např. na kontaktu s polohami 

detritu nebo se zvětralinovým pláštěm svrchního karbonu).  

Z hydrochemického hlediska se jedná o stagnující fosilní mořské vody Na-Cl typu, místy sycené CH4. 

Alterovaný chemismus nemá výraznou vertikální ani horizontální hydrochemickou zonálnost. 

Typické jsou velmi nízké obsahy iontu SO4
2- a zvýšené obsahy iontů I a Br organického původu. 

Uplatňuje se balneologické využití (Lázně Darkov).  

Pro hydraulickou komunikaci mezi terciérními kolektory, především mezi detritem a karbonským 

masivem, jsou významné následující kontakty: 

• odvodňovací, příp. průzkumné důlní vrty do detritu, 

• zálomové trhliny a pukliny v nadloží intenzivně dobývaných slojí, 
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• zóny propustných hrubozrnných pískovců. 

Kontakty prostřednictvím vrtů jsou samotnou podstatou důlního odvodňování. Právě s ohledem na 

existenci terciérních tlakových struktur, především pak detritu, byly doly OKR většinou řazeny do 

kategorie „Doly s nebezpečím průvalů vod a bahnin“. 

Zmiňujeme zde rovněž i kerné tektonické poruchy, které jsou chápány jako méně významné, 

mylonitizované výplně těchto pásem vykazují nízkou propustnost, což potvrzují zkušenosti z dolů, 

kdy ani přecházení těchto poruch, vycházející na povrch karbonu přímo do zvodněného detritového 

kolektoru s vysokým kolektorským tlakem, nevyvolalo přítoky do ražeb.   
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6 Analýza zahraniční literatury ve vztahu k environmentálním a stabilitním 

rizikům během zatápění černouhelných pánví  

Uhelné hornictví, zejména pak hlubinná těžba černého uhlí, se v současné době v řadě evropských 

zemí dostává do fáze, která je v zahraniční literatuře označována jako „post-mining“ etapa životního 

cyklu dolu. Etapa likvidace hlubinných dolů je typicky spojena s ukončením odvodňování důlních 

vod a zahájením procesu zatápění (v angličtině „mine water rebound“). Tento proces a zejména pak 

dosažení stavu plného zatopení důlních prostor, kdy voda nastoupá na úroveň místní drenážní báze a 

dojde k přetoku důlních vod do mělkých podzemních a povrchových vod, je spojen s řadou 

environmentálních rizik.  

V současné době je řada těchto rizik dostatečně prozkoumána zejména v zemích, které proces 

likvidace uhelných dolů zahájily řadu dekád dříve. Z evropských zemí se jedná například o uhelné 

hornictví v Anglii, které se dostalo do krize v 70. letech minulého století a bylo do konce století 

likvidováno. Na konci roku 2018 byla také ukončena těžba černého uhlí v Německu a byla zahájena 

etapa „post-mining“ managmentu důlních vod na opuštěných dolech. V tomto období je zahájeno 

částečné zatápění uhelných revírů s následným kontrolovaným vypouštěním důlních vod do vodotečí. 

Veřejné a odborné diskuse se vedou kolem zdrojů znečištění důlních vod a ohrožení mělkých zdrojů 

pitných vod. Vyvíjí se kritéria a kontrolní mechanismy pro identifikaci a zabránění přestupu polutantů 

do mělkého životního prostředí. V rámci těchto programů se vyvíjejí monitorovací plány a 

matematické modely, které mohou přispět k poznání zákonitostí těchto hydrogeologických a 

transportních procesů. 

Vzhledem k tomu, že celá řada uhelných revírů v Evropě a světě již zahájila likvidaci a zatápění, je 

možno z těchto příkladových studií čerpat zkušenost se zatápěním uhelných hlubinných dolů a jejich 

dopady na životní prostředí. Jak ukazuje mapka na obr. 11 jde například o revíry Northumberland a 

East Pennines ve Velké Británii, Lorraine ve Francii, Ruhr, Saar, Aachen a Sasko v Německu, Asturia 

ve Španělsku, Hornoslezská i Dolnoslezská pánev v Polsku a České republice. 

 

obr. 11: Likvidované černouhelné revíry v Evropě (upraveno dle Westerman et al., 2018) 
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Pro dlouhodobě udržitelný management důlních vod opuštěných uhelných revírů je kriticky důležité 

provést hodnocení rizikových scénářů vývoje. Na druhé straně zatápění dolů otevírá řadu možností 

využití důlních vod zatopených revírů, mezi nejperspektivnější patří energetické využití.  

Po ukončení těžby a zahájení zatápění dolů je nutno už od raných etap zahájit program monitoringu 

a ujasnit si tzv. intervenční kritéria a možná opatření. V řadě uhelných revírů Německa je schválena 

cílová úroveň, na které je či bude důlní voda udržována, což generuje někdy značné náklady na 

čerpání důlních vod a toto je předmětem odborných debat (Kessler et al., 2020). Podobně jako v OKR 

či kladenském uhelném revíru je v průběhu zatápění hodnoceno riziko přestupu vysoce 

mineralizovaných vod (případně vod s vysokými obsahy těžkých kovů) do mělkých podzemních a 

povrchových vod aj.   

Na úvod je vhodné definovat pojem „důlní voda“ ve smyslu, ve kterém bude využíváno 

v následujícím textu. V důlní hydrogeologii a obecně ve světové odborné literatuře se používá pojem 

důlní voda pro všechny vody, které se dostanou do kontaktu s důlními díly ať už podzemními či 

povrchovými (Burghardt et al., 2017). Jde vždy o směsnou vodu sestávající se z pozemní vody 

jednotlivých zvodněných systémů, infiltrační vodu (srážky, povrchové recipienty) a provozní vodu, 

která je centrálně odvodňována (Wohnlich, 2013 aj.). 

Pojem důlní voda je celosvětově spojen s pojmem „Acid Mine Drainage“, kdy snížené pH (vysoká 

acidita) je jeden z nejvýznamnějších ekologických problémů spojených s důlními vodami zejména 

rudných, ale i uhelných ložisek (Singer a Stumm, 1970). Za kyselé důlní vody jsou považovány vody 

s pH nižším než 5,6 (Blowes et al., 2014; Nordstrom, 2011; Stumm a Morgan, 1996; Younger, 2002). 

Acidifikace důlních vod je způsobena zvětráváním sulfidů (hlavně pyrit a markazit) v uhlonosných 

formacích. Tímto způsobem se uvolňuje do důlních vod také velká většina toxických těžkých kovů. 

Vedle vysokých obsahů železa nižší pH mobilizuje do roztoku také většinu kovů vázaných 

akcesoricky v pyritech či markazitech.  

S rostoucí hloubkou se často také zvyšuje mineralizace vod, což je velmi typické pro slané vody 

OKR, ale je pozorováno také v německých revírech Ruhrském a Ibbenbürenském, kde se běžně 

vyskytují důlní vody s mineralizací několika g/l (Domalski, 1988; Wedewardt, 1995). S uhelným 

průmyslem však bývají spojeny i zvýšené koncentrace polycyklických aromatických uhlovodíků, 

které jsou přirozenou komponentou uhlí (Abdel-Shafy a Mansour, 2016) a byly identifikovány ve 

vodách v Saarském a Ruhrském revíru (Achten a Hofmann, 2009). Jsou transportovány ve vodách 

v suspenzi (Yang et al. 2008). 

Vedle složek přírodního původu je možno očekávat také antropogenní polutanty. V souvislosti s důlní 

mechanizací jsou takovým kontaminantem uhlovodíky. Zvláštní pozornost si zaslouží hydraulické 

oleje a do 80. let využívané polychlorované bifenyly (dále jen PCB), případně jejich náhrada 

tatrachlorbenzyltoluen, který je ekotoxikologicky podobný (Heim et al., 2004). 

V posledních dekádách těžby se mnohde ve světě používaly k zakládání důlních děl 

popílkocementové směsi (Jäger et al., 1990). V takových případech se často v důlních vodách za 

určitých fyzikálně-chemických podmínek objevují ve vyšších koncentracích kovy. Jejich zdrojem 

však může být i horninový masiv s uhelnou hmotou (sulfidy), jsou to např. arsen, olovo, kadmium, 

chrom, rtuť atd. Mobilita kovů je velmi rozdílná a její hodnocení v rámci analýzy rizik vyžaduje 

aplikace komplexního chemicko-termodynamického modelování. Himmelsbach a Wendland (1999) 

prokázali v laboratoři formování chloridových komplexů kovů ve vysoce mineralizovaných vodách 

s vysokou mobilitou kadmia, zatímco olovo bylo imobilizováno adsorpcí.  
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Každá uhelná pánev má svá specifika složení důlních vod díky odlišnému geochemickému 

přirozenému pozadí. V Ruhrském revíru mají důlní vody velmi vysoký podíl vysoce 

mineralizovaných hlubinných zdrojů vod (Wedewardt, 1995). Chemické složení těchto zdrojů vod je 

v čase alterováno rozpouštěním minerálních fází a dochází k reaktivním a mikrobiálním degradačním 

procesům (Younger, 1997). Například abiotická oxidace pyritu, markazitu nebo pyrhotinu na 

trojmocné železo je velmi pomalým procesem, ale při bakteriálním oživení je tento proces 

akcelerován 106x (Evangelou a Zhang, 1995). 

Hodnoty geochemického pozadí jsou velmi důležitým faktorem pro hodnocení předpokládaného 

dlouhodobého vývoje kvality důlních vod a odlišení přírodních a antropogenních vlivů. Vývoj 

chemismu důlních vod v čase v průběhu těžby a po zatopení může být v závislosti na geochemickém 

pozadí velmi různý (např. Burrows et al., 2015; Cravotta, 2008).  

6.1 Zatápění dolů – změna hydrogeologického a hydrogeochemického režimu 

Po ukončení těžby a uzavření dolů dojde také k ukončení odvodňování a k nástupu hladin důlních 

vod v důsledku přítoků z hlubších kolektorů (laterálně), kdy se jedná o přítok hladinově závislý a 

jeho vydatnost se snižuje s rostoucí úrovní hladiny důlních vod. Dalším přítokem – hladinově 

nezávislým je přítok z mělkých nadložních zvodní a infiltrace ze srážek a povrchových recipientů. 

Jeho intenzita zůstává tedy v čase kvazikonstantní (proměnná jen v závislosti na hydrologickém 

režimu, klimatu atd.). Podobně jako v průběhu těžby jsou důlní vody směsí různých zdrojů, v tomto 

případě, však již bez ředění technologickou vodou, která bývá prostou vodu s nízkou mineralizací. 

V průběhu zatápění dochází nejen ke změnám zdrojů ve směsi, ale také ke geochemickým reakcím 

s horninovým prostředím, důlními díly, dobývkami a rozrušeným nadložím dobývek.  Dochází 

zejména k rozpouštění sekundárních minerálů vysrážených z důlních vod v průběhu těžby 

v oxidačních podmínkách. Tímto jsou do vod mobilizovány nejen majoritní ionty typu síranů, ale 

zejména pak kovy.  

Tato problematika bude dále diskutována v detailu. 

Proces zatápění uhelných dolů trvá leta až spíše desetiletí a v době nástupu hladin důlních vod 

vertikálními důlními díly (jámami) či horizontálními štolami není málo propustný karbonský masiv 

zdaleka nasycen, tento proces plného návratu nasycení na stav před dobýváním trvá spíše století.  

Zásadní otázky, které jsou formulovány v rámci managementu důlních vod po ukončení těžby, jsou: 

• Jaký bude časový průběh nástupu hladin důlních vod? 

• Kdy dojde k dosažení drenážní báze a potenciálnímu přestupu důlních vod do mělkých 

podzemních a povrchových vod? 

• Kde k přestupu dojde? 

• Jaká bude kvalita vytékajících důlních vod? 

• Budou nutná opatření jako například dočasné udržování hladiny důlních vod pod úrovní 

místní drenážní báze nebo bude možno nechat vytékat vody bez úpravy? Může dojít ke 

změnám hydrogeologického režimu mělkých podzemních vod a případnému zamokření 

s dopady na inženýrskogeologické poměry? 
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6.1.1 Analýza časového průběhu zatápění  

Zatápění hlubinných dolů je řízeno dvěma faktory, kdy stanovení každého z nich je zatíženo značnou 

nejistotou:  

• Distribucí dostupných volných prostor pro zatápění. Tento objem zahrnuje součet veškerých 

volných prostor – starých důlních děl, zavalených dobývek s porušeným nadložím s významně 

zvýšenou puklinovou pórovitostí (zálomové trhliny), jakož i pórovitost intaktní horniny na 

kontaktu se zatápěnými stařinovými prostory.  

• Přítoky podzemních vod z nadloží (infiltrované vody ze srážek a z nadložních mělkých 

kolektorů, případně recipientů povrchových vod) a laterální přítoky z kolektorů v kontaktu 

s odvodněným prostředím, resp. uzavírání depresního kužele odvodňovaných dolů laterálním 

přetokem z kolektorů.  

Korektní odhad dostupných prostor pro zatápění je poměrně komplikovaný díky časoprostorové 

nestabilitě těchto prostor. Jak uvádí např. Younger a Adams (1999) a Adams (2000) narušené nadloží 

porubů může být až do vertikální vzdálenosti 40 až 100 m nad slojí rozšiřující se zálomovým úhlem, 

daným geomechanickými vlastnostmi horninového masivu. V závislosti na intenzitě dobývání tyto 

vlivy mohou v prostoru navíc interferovat. Intaktní masiv si zachovává svou původní pórovitost.  

Také nejistoty v přítocích podzemních vod jsou velmi vysoké. Přítoky mohou být rozděleny do dvou 

kategorií: hladinově závislé přítoky (Cauchy okrajová podmínka) a hladinově nezávislé přítoky 

(Neumannova okrajová podmínka). Pro většinu dolů jsou nejtypičtější hladinově závislé přítoky. 

Proto také dochází při nástupu hladiny důlních vod ke snižování jejich vydatnosti v důsledku 

zmenšujícího se hydraulického gradientu mezi zdrojovým kolektorem a zatápěnými důlními 

prostorami. Přítok je závislý na konduktanci oddělujících poloizolátorů (výsledek podílu jejich 

hydraulické vodivosti a mocnosti) a dále na výškovém rozdílu mezi zdrojovým kolektorem a 

zatápěným důlním dílem (hladinou důlních vod). V průběhu zatápění se rozdíl hydraulických výšek 

mezi zdrojovým kolektorem a zatápěnými důlními díly snižuje, což ve výsledku snižuje množství 

přítoků do důlních děl. Projevem tohoto jevu je zpomalování nástupu hladin důlních vod a typická 

exponenciální nástupová křivka. 

Výškově nezávislé přítoky reprezentují podzemní vodu infiltrující do důlních děl prostřednictvím 

nadložního kolektoru syceného ze srážek či infiltrací z povrchových recipientů. Nástupová křivka 

hladin podzemních vod je v tomto případě lineární. Typické nástupové křivky pro oba případy jsou 

znázorněny na obr. 12. Na většině zatápěných dolů je možno pozorovat kombinaci obojího.  

V predikci zatápění hlubinných dolů jsou využívány různé metody, které je na základě jejich 

náročnosti možno rozdělit následovně v pořadí od jednodušších, typicky prováděných v počátku 

zatápění, po komplexnější, které jsou využívány ve chvíli, kdy jsou k dispozici data z pozorování 

minimálně několika let nástupové křivky:  

• techniky manuální – grafické,  

• semi-distribuované modely, 

• fyzikálně založené distribuované matematické modely. 
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obr. 12: Typické nástupové křivky pro hladinově závislé přítoky (i) a hladinově nezávislé přítoky (ii), převzato od 

Younger et al. 2002. 

Nejjednodušším způsobem predikce je určení objemu vytěženého uhlí a srovnání s dlouhodobě 

pozorovanými přítoky do dolu. Tato metoda má řadu nedostatků. Někdy chyba eliminovaná chybou 

opačného znaménka vede k výsledku, které odpovídá pozorování, ale exaktní stanovení obou 

podstatných faktorů nebývá běžné a možné. Většina analýz predikuje rychlejší nástup hladiny důlních 

vod, než je pozorováno.  

V praxi je často hypsometrická křivka (kumulativní frekvenční graf objemu volných prostor) 

srovnávána s nástupovou křivkou hladin důlních vod. V tomto případě však není uvažována 

konsolidace horninového masivu s hloubkou a v čase, kdy dochází k redukci volných prostor k 

zatápění. Případně jsou na základě empirie zaváděny koeficienty tuto redukci reprezentující.  

V závěru zatápění, kdy se zatápí již nerozfárána část odvodněného nadloží, může dojít ke zrychlení 

nástupu hladin důlních vod.  

Poslední možnost fyzikálně založených matematických modelů bude dále podrobněji diskutována. 

6.1.2 Hydraulika zatápění dolů, konceptuální přístupy k modelování zatápění 

Zatopené hornicky rozfárané prostředí je někdy v literatuře označováno jako antropogenní 

pseudokras. Zatopené doly představují specifický hydraulický systém sestávající se z volných prostor 

reprezentovaných vertikálními a horizontálními důlními díly a dobývkami likvidovanými základkou 

či na zával s narušeným nadložím do výšky několikanásobku mocnosti vydobytých slojí. Další 

složkou systému je velmi málo propustná intaktní hornina, která bude v kontrastu k prvně uvedenému 

prostředí převádět vodu jen velmi omezeně a bude se se zvyšujícím hydrostatickým tlakem velmi 

pomalu sytit (otevřená pórovitost). Pečlivá registrace preferenčních zón proudění (včetně 

hydraulického propojení dílčích dolů) digitalizací důlních map je prerekvizitou možného řešení 

problematiky např. metodami numerických simulací proudění podzemních vod. Predikce 

numerických modelů by měly být zpřesňovány monitoringem nástupu hladin podzemních vod a jejich 

kvality. Teprve poté jsou využitelným nástrojem pro analýzu rizik a plánů opatření. Nicméně i 

v úvodních fázích zatápění mohou v kombinaci s jinými analytickými nástroji přinést potřebná 

varování, které opodstatní další průzkumné práce. 
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Pro modelování zatápění uhelných dolů a eventuálně návazné predikce environmentálních dopadů 

byly ve světě i v České republice využity různé přístupy ke kvantitativním predikcím a analýzám 

(např. Adams a Younger, 1997; Azrag et al., 1998; Burke a Younger, 2000; Gandy a Younger, 2007; 

Kim a Choi, 2018; Sherwood a Younger, 1994; Toran a Bradbury, 1988; Adams a Younger, 2001; 

Rapantova et al., 2007 atd.).  

Hydraulika zatápění dolů je vždy kombinací proudění v horninové matrici (průlinové či puklinové) a 

tzv. „channel flow“ – proudění v kanále pro volné prostory důlních děl. Na rozdíl od konvenčních 

matematických modelů proudění, které jsou založeny na parciálních diferenciálních rovnicích 

Darcyho konceptu proudění (předpoklad laminární proudění), je v hornicky rozfáraném prostředí 

nutno počítat s turbulentním prouděním, kdy se dostáváme za hranice platnosti Darcyho zákona 

(Wolkersdorfer, 2008). 

Existující modely zatápění dolů, resp. simulace proudění důlních vod je možno rozdělit do tří 

kategorií:  

• fyzikálně založené koncepční modely, které odděleně řeší proudění v matrici a důlních dílech 

(Adams a Younger, 2001); zde patří tzv. pipe-network modely, 

• semi-distribuované parametrické modely (box modely), které bilancují toky v definovaných 

objemech (Burke a Younger, 2000; Choi et al., 2012; DMT GmbH & Co. KG, 2011), zde 

patří i GRAM model – systém bazénů – „ponds“ (Adams a Younger, 2001), 

• plně diskretizované numerické modely kontinua. 

Adams a Younger (2001) dávají doporučení, který modelový přístup použít v kterém období a pro 

jaké měřítko (obr. 13). Čím detailnější měřítko, tím spíše je nutno respektovat specifika proudění 

v kanálech preferenčními zónami. Modely středního měřítka sestavili a publikovali např. Gandy a 

Younger (2007), Kortas a Younger (2007). 

 

obr. 13: Schematická reprezentace časových a prostorových měřítek, pro které jsou vhodné koncepty přístupu k 

modelování zatápění dolů. VSS-NET znamená fyzikálně založené koncepty odděleného proudění v důlních dílech a 

matrici (pipe-network), GRAM znamená semidistribuovaný bilanční model (systém bazénů – „ponds“) a CDGWFM 

znamená konvenční Darcyovský model proudění podzemních vod. 
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Znalost hydrauliky důlních vod je zásadní pro vyhodnocení transportních cest kontaminovaných 

důlních vod a jejich přestupu do mělkých podzemních a povrchových vod. Jsou publikované slibné 

přístupy k predikcím vývoje kvality důlních vod (Banks et al., 2010; Wolkerdorfer, 2008), ve vývoji 

jsou numerické kódy reaktivního transportu kyselých důlních vod (Molson et al., 2012).  

6.2 Environmentální vlivy zatápění hlubinných uhelných dolů 

V posledních dekádách s uzavíráním dolů v rozvinutých zemích – Evropě, USA, JAR, Austrálie atd., 

bylo shromážděno mnoho poznatků, které přispěly k formulování určitých zákonitostí popsaných 

níže (např. first flush), nicméně každá uhelná pánev má svá specifika přírodní a hornická (velikost 

dolu, objemy důlních prostor a jejich prostorové rozložení), a proto je nutno analýzu rizik zatápění 

zpracovat pro každý jednotlivý případ. Touto problematikou se souhrnně zabývá např. 

Wolkersdorfer, 2008; Younger a Adams, 1999 či Younger et al., 2002.  

Environmentální dopady zatápění hlubinných uhelných dolů je možno rozdělit do dvou základních 

typů: 

• environmentální dopady fyzikálního typu – spojené s hydraulikou důlních vod – průvaly vod, 

zatápěním povrchu, výstupem plynů, stabilitou území. 

• environmentální dopady chemického typu – spojené s vlivy na kvalitu povrchových a 

podzemních vod. 

6.2.1 Environmentální dopady fyzikálního typu  

Environmentální dopady zatápění uhelných dolů z hydraulického hlediska řeší komplexně např. 

Younger et al. (2002) nebo Younger a Adams (1999), kteří uvádí následující problémy související 

s nástupem hladiny důlních vod a výtoky důlních vod po dosažení drenážní báze (pořadí podle 

významu): 

• znečištění povrchových vod, 

• lokální zatopení zemědělské půdy, průmyslových a rezidenčních oblastí, 

• ztráta ředění jiných polutantů v povrchových tocích tam, kde bylo odvodňování dolů 

zastaveno (v činném dolu lepší kvalita vod, viz výše uvedený problém „first flush“), 

• přetížení a kolmatace drénů a odpadních potrubí, 

• znečištění nadložních kolektorů vzestupným prouděním důlních vod (hlavně sírany a 

chloridy), 

• dočasně zvýšené emise důlních plynů v důsledku stoupání hladiny důlních vod, 

• deformace terénu a reaktivace zlomů (Donnelly, 2009). 

Byly dokumentovány následující scénáře environmentálních problémů:  

• poklesy terénu, nekontrolované výtoky důlních vod, lokální zátopy, destrukce přirozených 

hydrogeologických zvodní,  

• reaktivace zlomů, indukovaná seismicita, 
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• změna nivelety terénu v souvislosti se zatápěním, 

• zvýšení emisí plynů v souvislosti s nástupem hladiny, vznik tlakových plynových kapes, 

• vlivy zatápěných dolů na sousední aktivní doly. 

6.2.1.1 Poklesy terénu, nekontrolované výtoky důlních vod, lokální zátopy, destrukce 

přirozených hydrogeologických zvodní 

Zaplavování zemědělské a průmyslové půdy lze nejlépe dokumentovat v jihozápadním hrabství 

Durham, ve Velké Británii, kde zastavení odvodňování v uhelných dolech jižně od poruchy 

Butterknowle mělo za následek výtok důlní vody do oblasti St. Helen Auckland (Younger, 1997). 

V roce 1979 došlo k nekontrolovatelnému výtoku důlní vody z těžební jámy St. Helen, která byla 

opuštěna od dob generální stávky v roce 1926. Nad ústím šachty byla postavena strojírenská dílna, 

která byla tímto výtokem důlní vody v roce 1979 poškozena a musela být zbourána. Důlní voda byla 

poté odkloněna do nejbližšího vodního toku, což vedlo k zaplavení přilehlé zemědělské půdy a 

následné ztrátě pastvin zaplavením a propadu přístupové cesty. Přívalem vody byla donesena na 

pastviny také drť s vysokým obsahem síry, která měla za následek kontaminaci vodní zdrojů a úhyn 

dobytka, který takto kontaminovanou vodu pil.  

Podobných případů je ve Velké Británii zdokumentováno více. Lokální záplavy zasáhly obytnou, 

zemědělskou a průmyslovou půdu nejméně ve čtyřech uhelných polích ve Velké Británii. Například 

v Allantonu v severním Lanarkshire ve Skotsku zatopení dolu po uzavření důlního závodu Kingshill 

č. 1 kolem roku 1970 vyvrcholilo výtokem důlní vody na povrch v roce 1985. Zatímco většina výtoků 

z Allantonských šachet se objevila v již dříve existujících lagunách, značné množství železité vody 

se objevilo na dvorech nedalekých domů, které byly postaveny v dobách, kdy byl důl ještě 

odvodňován. Tato železitá voda způsobila ucpání místních odtoků povrchové vody, což vedlo 

k omezení odtoku dešťové vody v srážkově vydatných obdobích a následnému zaplavení 

nemovitostí.  

Výtoky důlních vod mohou mimo jiné způsobovat i přetížení či ucpání kanalizační sítě. Asi 

nejnázornější příklad tohoto typu environmentálního dopadu zatápění dolů je spojen s 

Clevelandskými doly Eston a New Marske poblíž Middlesborough, kde bylo zaznamenáno 

opakované ucpávání srážkových kanalizací (Ross, 1998). Než byl na tento problém plně brán zřetel, 

několik domů bylo opakovaně zaplaveno z důvodu ucpávání kanalizace. V roce 1997 přejala správu 

kanalizací společnost Northumbrian Water a na sanace kanalizační sítě bylo vynaloženo více než 

10 000 liber, aby se předešlo dalším zátopám, a od té doby se stále hledá trvalejší řešení.  

Nutno však podotknout, že zatopené terénní deprese mohou vytvořit i ekologicky významný 

ekosystém. Příkladem může být ve Velké Británii jáma dolu Blaydon Main, která byla činná mezi 

lety 1837 a 1921. Po zatopení došlo k vytvoření zátopy depresní kotliny, ve které se vytvořil habitat 

s dnešním statusem ochrany národního významu, ačkoliv vody jsou mírně železité 1-2 mg/l Fe v roce 

2000 až 2001 (Younger, 2002).  

Velmi častým problémem spojeným se zatápěním uhelných dolů je vznik zátopových oblastí. 

Otevřená důlní díla jsou erodována rychle proudící důlní vodou v průběhu zatápění a eventuelně nad 

hladinou podzemní vody i po dosažení zatopení na úroveň místní drenážní báze. V důsledku vlivu 

turbulentně proudící vody dochází k erozi pilířů a ohradníků. Tam, kde se v podloží uhelných slojí 
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objevují měkké prachovce, jsou hydratovány, což vede ke ztrátě jejich pevnosti a kolapsu důlních 

děl.  

Příkladem tohoto dopadu může být Leicestershire uhelná pánev (centrální Anglie), kdy došlo na 

počátku 90. let ke kolapsu 150 let starého ochranného pilíře po jeho zatopení důlní vodou (Smith a 

Colls, 1996). V období, kdy stoupající hladina důlní vody dosáhla úrovně bariéry tvořené slojovými 

pilíři neporušeného uhlí přibližně v hloubce 140 m pod terénem, začaly se na povrchu terénu 

objevovat trhliny způsobené poklesy. Tyto trhliny se nacházely přesně nad polohou pilířů netěženého 

uhlí. Podobné problémy s poklesy zaznamenali v oblasti North Tyneside, kde také dochází k zatápění 

dolu a poklesové deformace jsou vázaný na ponechané pilíře uhlí, které jsou oslabovány a vymílány 

stoupající důlní vodou.  

Younger et al. (2002) upozorňují, že otevřená důlní díla mohou v průběhu zatápění vést vodu 

v režimu turbulentního proudění. Po dosažení finální úrovně zatápění je nejrychlejší proudění 

omezeno na oblast nad hladinou podzemní vody, kdy voda turbulentně proudí v nezatopených 

důlních dílech hydraulickým gradientem odpovídajícím počvě těchto důlních děl. Například 

stopovací zkoušky v  uhelné pánvi Forrest of Dean v Anglii prokázaly, že v důlních dílech nad 

regionální úrovní hladiny podzemní vody voda proudí rychlostí až 16 km/den (Aldousa a Smartb, 

1988), zatímco pod hladinou podzemní vody jsou rychlosti výrazně menší - 0,5 km/den. 

Je zřejmé, že byla pozorována řada různých hydraulických odezev zatápění hlubinných dolů od 

systémů s predominantně turbulentním prouděním přes hybridní systémy s rychlou odezvou na 

srážkové události a mírné hydraulické gradienty v hloubce. Jsou pozorovány i systémy s velmi 

pomalým laminárním prouděním a velmi tlumenou odezvou na srážkové události. Tato hydraulická 

schémata se mohou na životním prostředí projevit i dlouho po zatopení uhelného revíru, kdy může 

být v části systému obnoveno turbulentní proudění s erozivním účinkem a následný kolapsem důlních 

děl s projevy na povrchu, včetně nekontrolovaného výtoku důlních vod.  

Literárně dokumentovaným je příklad ze Spittal (Northumberland, UK), kde 24. června okolo půlnoci 

důlní voda s okrovým sedimentem zatopila 19 domů a k výtoku docházelo kontinuálně 17 hodin. 

Chemická analýza vzorku odhalila, že důlní voda má pH 5,9, 1,4 mg/l železa a manganu, 920 mg/l 

SO4
2- a měrnou elektrickou vodivost 1690 µS/cm. Voda rovněž nesla mnoho bahna a úlomky uhlí, 

pískovce a břidlice. Tok po 17 hodinách poklesl během pouhých 30 minut a skončil jako mírný 

pramen na dně kanalizace pro dešťovou vodu. Následná CCTV prohlídka dešťové kanalizace ve 

městě odhalila spojení se starým štolovým kamenným portálem, zakopaným pod navezenou zeminou. 

Rukopis v místních archivech zaznamenává v této pozici starou zasypanou šachtu, která byla od roku 

1820 opuštěná. Všechny důkazy naznačují, že hydraulický tlak nastoupané důlní vody, která se 

nahromadila za bariérou zčásti zříceného stropu, překročil pevnost bariéry a téměř po 178 letech po 

uzavření této časti dolu došlo k průvalu (Younger, 2000). 

Změna geomorfologie v oblasti uhelných pánvích a vznik poklesových kotlin vede ke změně režimu 

podzemních vod všech dotčených nadložních (ev. i podložních) zvodní uhelné pánve. Konkrétní 

dopady se velmi liší, většina literatury se soustřeďuje na ohrožení kvality vod, daleko méně publikací 

je věnováno problematice změn hydrogeologického režimu, směrů proudění podzemních vod, 

bilančních změn atd. Rapantová, Grmela (2002) problematiku dopadů uzavírání dolů na změnu 

hydrogeologického režimu diskutují na příkladech OKR hornoslezské pánve.  

Touto problematikou se obecně a na příkladu Hongshan uhelného dolu (Čína) věnuje také Feng et al. 

(2020). Tito autoři v Hongshan uhelném revíru dokumentují 4 typy destruktivních vlivů (obr. 14): 
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• destrukce nadložního kolektoru, 

• destrukce podložního kolektoru, 

• aktivace zlomů s dopady na hydrogeologický režim, 

• destrukce vrtů a pramenů. 

V průběhu těžby mělce uložené sloje vznikla poklesová kotlina s plochou 17,85 km2. V důsledku 

toho došlo ke změnám směrů proudění v nadložním kvartérním kolektoru, jakož i zvýšení infiltrace 

srážkových vod do důlních děl. V průběhu dobývání hlubších slojí představoval velké riziko průval 

podzemních vod z podložního ordovického kolektoru s napjatou hladinou v důsledku prolomení 

izolátoru v bezprostředním podloží sloje. K průvalům došlo mezi lety 1904 až 1981 v 31 případech. 

Aktivace zlomů vede k propojení zvodní s potenciálními dopady na jejich úrovně hladin (až ztráta 

vody v nadložních zvodních). V roce 1935 došlo k průvalu důlních vod v intenzitě 442 m3/min 

v důsledku hydraulické reaktivace Wazi zlomu. Deformace hydrogeologického systému v poklesové 

kotlině a na jejích okrajích vedlo k destrukci zdrojů vod pro zásobování pitnou vodou (studny, vrty). 

Po zatopení dolů zálomové trhliny v nadloží slojového systému, tektonika, vrty propojující zvodně 

způsobily významný efekt kontaminace podzemních vod důlními vodami.  

 

obr. 14: Schematický diagram destrukce hydrogeologické struktury v průběhu aktivní těžby a změny po uzavření dolů v 

proběhu zatápění dolu (Feng et al. 2020) 

Ordovická vápencová podzemní voda (podložní kolektor) je důležitým zdrojem zásobování pitnou 

vodou ve městě Zibo. Do roku 1992 byla kvalita vody Zibo City a Hongshan uhelného dolu velmi 

dobrá typu HCO3–Ca–Mg. Po uzavření dolu v roce 1994 byla v důsledku kontaminace důlními 

vodami nabohacenými rozpuštěnými látkami v průběhu zatápění nejvážněji znehodnocena v oblasti 

cca 6,6 km2. Došlo ke zvýšení mineralizace vápencových vod – zejména obsahů chloridů a síranů. 
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Koncentrace síranů narostly do roku 2014 22x vůči pozaďové hodnotě. Hydrochemický typ se změnil 

na SO4–Ca–Mg. obr. 15 znázorňuje vývoj zdrojů podzemních vod a hodnocení rizik v průběhu 

životního cyklu dolu. 

 

obr. 15: Vývoj zdrojů podzemních vod a hodnocení rizik v průběhu životního cyklu dolu. (a) Změna zdrojů podzemních 

vod v důsledku drenáže. (b) Změna zdrojů podzemních vod v důsledku kontaminace. (c) Využitelné zdroje podzemních 

vod (c1 a c2 odpovídají čištění podzemních vod). (d) Socio-ekonomická spotřeba vody (d1 a d2 jsou odpovídající 

spotřeby vody pro různé vývojové ekonomické modely). (e) Směr vývoje využití vody. (f) Směr růstu využitelných zdrojů 

podzemních vod. 

Na základě struktury – metodiky hodnoceni geologických hazardů byla Fengem et al. (2020) 

navržena metodika hodnocení environmentálních rizik ve vztahu k podzemní vodě v uhelných 

pánvích. Ve srovnání s náhlými geohazardy dochází k environmentální destrukci podzemních vod 

pomalu. Struktura hodnocení rizik inspirovaná mezinárodně akceptovanými standardy (Cardona 

2011) je prezentována na obr. 16. 

Pro hodnocení analýzy rizik byla zvolena metoda AHP (Analytic Hierarchy Process), která je 

založena na kvantifikaci relativního významu každého ze zohledněných hlavních faktorů 

kontrolujících destrukci systému podzemních vod. Jsou stanoveny váhy faktorů na celkovém 

hodnocení (Li et al., 2015). Metodika je v detailu popsána ve Feng et al. (2020) a schematizovaně 

znázorněna na obr. 17. 
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obr. 16: Metodika hodnocení environmentálních rizik ve vztahu k podzemní vodě v uhelných pánvích (Feng et al. 2020) 

 

obr. 17: Hierarchická struktura hodnocení rizik destrukce hydrogeologických systémů (Feng et al., 2020) 

Vznik poklesové kotliny může vedle destrukce režimu podzemních vod ve smyslu bilančním a 

hydrodynamickém způsobit také změny hydrogeochemické (Wright et al., 2015). Tyto změny 

dokumentovali např. Booth a Bertsch (1999) a Jankowski (2007). Změny složení podzemních a 

povrchových vod vznikající v souvislosti se vznikem poklesové kotliny zahrnují vyčerpání 
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rozpuštěného kyslíku, změnu pH, zvýšení elektrolytické vodivosti EC a zvýšené koncentrace kovů, 

jako je železo, mangan, hliník, zinek a nikl (Pigati a López, 1999; Jankowski, 2007).  

V případě opuštěného hlubinného uhelného dolu v Ohiu (USA) došlo po kolapsu výztuže k propadu 

důlních děl a vzniku depresní kotliny, kterou byl zachycen povrchový tok, který zcela infiltroval do 

starých důlních děl. To mělo za následek zvýšený odtok kontaminovaných důlních vod v drenážní 

bázi (Pigati a López, 1999). Kontaminační zátěž byla kvantifikována následovně: železo (54 tun), 

sírany (415 tun), hliník (1 tuna), zinek (52 kg), nikl (22 kg) a kobalt (12 kg). 

Vznik poklesových kotlin v uhelných pánvích způsobuje řadu environmentálních problémů, jako jsou 

ztráty průtoků v povrchových recipientech, drénování (vyschnutí) ekologicky významných mokřadů 

(Krogh, 2007). Degradace vodních toků v důsledku vzniku poklesových kotlin a vzniku zálomových 

trhlin byla zaznamenána v povodích zásobujících pitnou vodou Sydney (Austrálie). Povrchová voda 

říčních toků infiltrovala hornicky narušeným nadložím do důlních děl, vymývala sraženiny 

sekundárních minerálů a jako alterovaná důlní voda se vracela do říční sítě po toku jako anoxická se 

zvýšenými obsahy kovů způsobujících poškození ryb a vodních ekosystémů (Krogh, 2007; 

Jankowski, 2007).  

Stanovení přetokových míst důlních vod zatápěných hlubinných dolů do mělkých podzemních vod a 

na povrch je jedním z cílů analýz rizik zaměřených na hodnocení environmentálních dopadů zatápění 

dolů. Vedle problémů s kvalitou vytékajících důlních vod jsou poměrně často zaznamenávány 

problémy s lokálními záplavami. 

Místa výtoku důlních vod jsou buď (nejčastěji) koncentrovaná do antropogenních prvků jako jsou 

staré jámy, štoly, nelikvidované vrty, nebo jsou tyto výtoky situovány podél tektonických linií (v 

závislosti na geologické situaci) či případně může dojít ke skrytému přetoku do mělkých kolektorů, 

které jsou následně drénovány povrchovými recipienty.  

6.2.1.2 Reaktivace zlomů, indukovaná seismicita 

Reaktivace zlomů je další konsekvencí zatápění hlubinných dolů (Smith a Colls, 1996). Zvodnění 

tektonických zón vedlo v řadě případů ke vzniku indikované seismicity (Ingebritsen a Sanford, 1999; 

Donnelly, 2000). Zvýšení pórových tlaků redukuje smykovou pevnost na zlomech, k aktivaci zlomu 

dojde, když normálové napětí na zlomu překročí redukovanou smykovou pevnost. Reaktivace zlomů 

byla v souvislosti s nástupem hladin důlních vod pozorována a popsána např. v Durham uhelném 

revíru (Anglie) - Yu et al. (2007), Younger (1995). Příkladem reaktivovaného zlomu je zlom 

Houghton-le-Spring. Podle Yu (2007) je příčinou reaktivace zlomu vedle těch již výše jmenovaných 

také vhodná orientace zlomu vůči regionálním napěťovému poli s odkazem na práce Donnelly, Rees 

(2001) a Bott a Bott (2004).  

6.2.1.3 Změna nivelety terénu v souvislosti se zatápěním 

Vliv změny úrovně hladiny podzemních vod při zatápění dolů na kompakci horninového masivu a 

deformaci povrchu potvrdila řada studií (např. Hoffmann et al., 2001; Galloway a Hoffmann, 2007; 

Bell et al., 2008; Chaussard et al., 2017; Motagh et al., 2017). V důsledku změny hydrostatického 

tlaku dochází ke kompakci či expanzi horninových vrstev. Zvýšení terénní úrovně bylo zaznamenáno 

v souvislosti se zatápěním v Limburgské uhelné pánvi v jižním Holandsku (Bekendam a Pottgens 
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1996). Mechanismus není dosud plnohodnotně vysvětlen, ale 25 cm zvýšení terénní úrovně je dáváno 

do souvislosti s rehydratací bobtnavých jílů v horninové stavbě karbonských sedimentů.  

Konvenční metody monitorování povrchových deformací, jako je např. fotogrammetrie blízkého 

dosahu a GPS jsou pracné, drahé a nabízejí omezené prostorové pokrytí. Dálkový diferenciální 

interferometrický radar (DInSAR) je nákladově efektivní celoplošná metoda pro měření 

subcentimetrové rychlosti deformace povrchu (Gee et al., 2020). Zejména rozvoj metod hodnocení 

časových řad koncem 90. let rozšířil integraci měření povrchových deformací do hydrogeologických 

studií. Data DInSAR usnadňují identifikaci drenážních či infiltračních oblastí podzemních vod, a tak 

poskytují data pro kalibraci modelů podzemních vod, vymezení litologických hranic a mapování 

změn zásob podzemních vod v kolektorech (např. Chaussard et al., 2014; Castellazzi et al., 2016; 

Béjar – Pizarro et al., 2017; Castellazzi et al., 2018). Navíc DInSAR měření byla dříve použita ke 

kalibraci a/nebo validaci modelů povrchové deformace spojené s antropogenní extrakcí či injektování 

fluid (např. Pearse et al., 2014; Gee et al., 2016).  

Počáteční aplikace DInSAR v oblasti hornictví také potvrdily schopnost DInSAR měřit subsidenci 

terénu vyvolanou těžbou (např. Carnec et al., 1996; Wright a Stow, 1999). V současnosti byla metoda 

také využita pro hodnocení korelace časových řad nástupu hladin důlních vod a povrchové deformace 

v zatápěných uhelných pánvích (např. Cuenca et al., 2013; Gee et al., 2017). 

Gee et al. (2020) publikovali studii, ve které data o deformaci terénu, získaná s využitím ISBAS 

DInSAR na datech ENVISAT (2002-2009) a Sentinel-1 (2015-2019), byla využita k vývoji metodiky 

modelování nástupu hladin podzemních vod v uhelné pánvi.  

Podobně zaměřenou studii zpracoval také Cuenca et al. (2013); autoři se zabývali problematikou 

v uhelné pánvi Limburg (Holandsko), kde těžba probíhala do poloviny 70. let. Byla zde zaznamenána 

subsidence v řádu několika metrů (Pöttgens, 1985) spojená jak s vydobytím horninové masy, tak 

čerpáním důlních vod. V roce 1994, kdy také hydraulicky spojené sousední německé doly ukončily 

těžební činnost, bylo v Limburgské pánvi ukončeno odvodňování. To mělo za následek zvýšení 

hladiny podzemní vody v těžebních oblastech, které pokračuje dodnes. To mělo za následek výzdvih 

terénu, který nebyl předpokládán a byl náhodně geodeticky zjištěn již v roce 1978, čtyři roky po 

uzavření dolů. Pöttgens (1985) vysvětloval zdvih terénu zvýšením pórových tlaků.  

Cuenca et al. (2013) prokázali satelitní radarovou interferometrií jednoznačný výzdvih terénu ve 

většině opuštěných uhelných pánvích jižního Holandska, Německa a Belgie mezi lety 1992-2009. Za 

toto období došlo k výzdvihu terénu v Belgii až +220 mm (za 18 let), v Holandsku až +125 mm v 

západní těžební oblasti poblíž Geleen. Zdvih je velmi variabilní v prostoru a čase. Prostorově je zdvih 

omezen na oblasti tektonicky ohraničené, jak hlavními poruchami SZ – JV směru paralelně s Roer-

Valley Graben, tak poruchami kolmými k tomuto systému.  

Pozorované srovnání povrchových posunů terénu s hladinami důlní vody na třech starých jamách 

prokazuje, že existuje silná korelace. Za předpokladu srovnatelné situace v celém regionu autoři 

studie odhadují, že při změně hladiny o 10 m, dojde ke zdvihu terénu o 0,5 cm. Deformační pole 

ukazuje jasný vliv tektonických poruch, kdy kolmo k těmto poruchám je možno vysledovat silný 

gradient deformace (zdvihu). Tektonika zřejmě funguje jako hydraulická bariéra, limitující přetoky 

vod. Velké gradienty v deformaci napříč tektonice by mohly mít vliv na poškození povrchové 

infrastruktury.  
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Gee et al. (2017) studovali pohyb terénu v závislosti na změně hladiny důlních vod při zatápění v 

Northumberland a Durham uhelném revíru (Anglie) pomocí metody diferenční radarové 

interferometrie DInSAR. Prokázali prostorově a časově variabilní regionální výzdvih terénu 

související se zatápěním a zvodněním nadložních vrstev karbonu. Zajímavým závěrem bylo, že 

nebyla zjištěna korelace mezi geologickou stavbou ani rozložením dobývek a výzdvihem terénu, 

zatímco bylo prokázáno, že výzdvih souvisí se změnou hladiny důlních (podzemních) vod (Donnely 

2009). Korelaci těchto fenoménů ukazuje obr. 18. 

 

obr. 18: Korelace deformace terénu a změny hladiny podzemních vod v Bates (1995-2000) – Gee et al. (2017) 

6.2.1.4  Zvýšení emisí plynů v souvislosti s nástupem hladiny  

Důlní plyny nižší hustoty jako je metan se chovají podobně jako vzduch: buď odcházejí z důlních 

děl, je-li to možné, nebo jsou akumulovány se zvyšujícím se tlakem v „pastích – kapsách“ pod 

stropem izolující nadložní vrstvy. Plyny s vyšší hustotou naopak mají tendenci vytvářet neviditelný 

polštář na povrchu stoupající důlní vody. Důlní plyn může migrovat na povrch, kde jeho přítomnost 

pak může vyvolat významná rizika: nebezpečí výbuchu, udušení nebo otravy.   

V důsledku stoupání hladiny podzemní vody při zatápění dolu dochází k těmto jevům:  

• poklesu intenzity desorpce metanu v důsledku účinku zvýšeného hydrostatického tlaku a 

migrace plynu vodou (zbytkové volné prostory, póry, trhliny); 

• zvýšení volného tlaku plynu v důlních dílech nad hladinou vody, tzv. ‚pístový efekt‘. 

Zvýšení tlaku důlního plynu vytváří podmínky pro migraci metanu směrem k povrchu. Vystupování 

metanu na povrch je velmi složitý jev, který závisí na mnoha faktorech souvisejících mimo jiné se 

stavbou a propustností nadložních vrstev uhelné pánve, mírou desorpce metanu z nevytěžených 

plynujících uhelných slojí a prostorovým rozložením těchto nevytěžených uhelných slojí ve vztahu k 

hladině vody v zatopeném dole (Krause a Skiba, 2010). Hodnocení objemu uvolněného metanu v 

podmínkách zatápění dolů je důležité při posuzování nebezpečí výstupů metanu v pohornických 

oblastech po ukončení těžby. V některých zemích je tato problematika řízena operativními právními 

předpisy a je nedílnou součástí metodiky, která státním a samosprávným orgánům umožňuje posoudit 
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nebezpečí plynu v posttěžebních oblastech (Tauziede et al., 2002; Pokryszka at. al 2005). Zároveň je 

třeba poznamenat, že i přes více než desetileté výzkumy a monitorování emisí plynů po uzavření dolů 

v Evropě (Burrel a Friel 1996; Kral et al., 1998; Pokryszka a Tauziede, 2000; Robinson, 2000; 

Novotny et al., 2001; Prokop, 2001; Besnard a Pokryszka, 2005; Krzystolik et al., 2002) je otázka 

uvolňování metanu a jeho migrace z nedegasovaných a zatopených uhelných pánví stále nedostatečně 

prozkoumána.  

Některé jevy, které byly v průběhu zatápění dolů zdokumentovány, svědčí o možnosti vytváření 

vysokotlakých plynových kapes v nadložních zatápěných souvrstvích a explozích v hloubkách stovek 

metrů, které následně vyvolávají hydraulické štěpení (Younger a LaPierre, 2000).  

Rizika spojená s výstupem důlních plynů na povrch představují problém, který má jednoznačnou 

spojitost se zatápěním opuštěných uhelných dolů. Ve Francii a v dalších zemích postižených 

problémem uzavírání uhelných dolů je v literatuře dokumentována řada nehod a mimořádných 

událostí souvisejících s úniky nebo hromaděním důlního plynu (Sizer et al, 1996; Burrel a Friel, 1996; 

Kral et al., 1998; Jackson, 2000; Łukowicz a Walter, 2000; Pokryszka a Tauziède, 2000; Robinson, 

2000; Novotny et al., 2001). 

Nejběžnější situace, které způsobily tyto události, jsou: 

• lokální, koncentrované úniky důlního plynu přímým spojením mezi starými důlními díly a 

povrchem (jámy, štoly, tektonika ...); 

• hromadění plynu v uzavřených nebo částečně uzavřených prostorách (sklepy nebo podzemní 

prostory, nebo v samotných budovách, stejně jako v podzemních sítích atd.); 

• neúmyslné propojení post-těžebních dutin s povrchem (např. vrtné práce, výkopové práce 

v blízkosti starých důlních děl atd.) 

Transfer plynu z post-těžebních otevřených prostor na povrch může být řízen řadou mechanismů: 

• stoupající hladinou vody ve starých důlních dílech; 

• uvolňováním plynů z uhlí ponechaného v horninovém masivu; 

• změnami barometrického tlaku. 

Tyto různé možné příčiny úniku plynu na povrch mohou nastat současně. Nicméně období, během 

kterého hladina důlní vody stoupá, jakmile se čerpání zastaví, může představovat nejkritičtější fázi. 

Možný výskyt a intenzita emisí plynů ze starých děl na povrch bude v zásadě záviset na třech hlavních 

faktorech: 

• plynodajnosti uhelné pánve, zejména ve vztahu k typu plynu, a objemu volných důlních 

prostor; 

• stupni rozdílu tlaku mezi zásobníkem plynu a povrchem generovaný v kombinaci různými 

výše uvedenými mechanismy; 

• odpor prostředí vůči migraci plynů, představovaný transmisivitou propojení důlních děl na 

povrch, nadložními vrstvami včetně potenciálních zvodní v nadloží.   

Z výše uvedeného vyplývá, jak je důležité mít korektní informace o rozložení starých důlních děl, 

dobývek atd., jakož i znalosti geologických a hydrogeologických poměrů uhelné pánve.  
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Plyn může vystupovat na povrch (obr. 19): 

• preferenčně prostřednictvím starých důlních děl spojujících hlubinný důl a povrch (jámy, 

štoly, překopy), které tvoří jednotlivá emisní místa plynu, pokud zůstávají otevřená nebo 

nejsou dostatečně těsně uzavřena; 

• prostřednictvím samotných nadložních vrstev, umožňuje-li to jejich propustnost a mocnost. 

Někdy může být výstup plynů umožněn prostřednictvím zálomových trhlin v nadloží 

dobývek. 

• v menší míře výtoky důlních vod (rozpuštěný plyn). 

 

obr. 19: 1 Preferenční dráhy migrace plynu k povrchu (1 – propojení důlními díly s povrchem, 2 – pukliny a zlomy, 3 – 

propustné pokryvné útvary, 4 – drenáž vody nebo prosakování) - Pokryszka et al. (2005) 

Metodiku pro analýzu a hodnocení rizika výstupů důlních plynů na povrch vyvinul INERIS ve 

spolupráci s Charbonnages de France (Pokryszka et al., 2005). Je založena na kompilaci a analýze 

údajů týkajících se studované těžební oblasti: historických údajů, charakteristik a chování 

zvodněných systémů, geologických a hydrogeologických charakteristik uhlonosného souvrství a jeho 

nadloží. Výsledkem je kvantifikované mapování rizik a definování preventivních opatření, která by 

měla být případně provedena. Tato metoda byla použita na všechny uzavřené doly patřící 

Charbonnages de France v různých francouzských uhelných pánvích, kde se ukázala jako relevantní 

analýza rizika souvisejícího s migrací důlního plynu na povrch. 

Problematice výstupu důlních plynů v souvislosti se zatápěním bude vzhledem k vysoké aktuálnosti 

pro OKR věnována samostatná kapitola. K migraci plynů (nejčastěji metanu) směrem k povrchu 

dochází mnoho let po uzavření dolu. Emise z metanujících netěžených slojí pokračují cca 15 let 

(Krause, Pokryszka, 2013). 

6.2.1.5 Metodika prevence migrace plynu na povrch z uzavřených uhelných dolů – metodika 

analýzy rizik a prostředky prevence (Pokryszka et al. 2005) 

Problém migrace plynu na povrch představuje jeden z hlavních aspektů hodnocení rizik, zejména v 

souvislosti s uhelnými doly, neboť tato díla zpravidla kombinují tři složky potřebné k vyvolání 

obávaných jevů: 
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• přítomnost zbytkových důlních prostor, které spolu s přirozenou pórovitostí vrstev vytvářejí 

podzemní rezervoáry. Autoři metodiky na základě studie Degase a Wojtkowiaka (2003) 

předpokládají, že dohromady by tyto rezervoáry mohly vzhledem k podmínkám 

francouzských uhelných slojí představovat 25 až 35 % celkového objemu vytěženého uhlí. 

Pochopitelně tato hodnota není přenositelná mezi uhelnými revíry, ale dá se předpokládat, že 

se jedná o významné objemy,  

• přítomnost nebezpečných plynů, 

• možnost, že by se tyto plyny mohly hromadit a migrovat ve významných koncentracích na 

povrch. 

6.2.1.5.1 Metodika analýzy rizik 

Vzhledem k ukončení činnosti všech uhelných dolů ve Francii vypracoval INERIS na žádost 

společnosti Charbonnages de France obecnou metodiku hodnocení rizik spojených s úniky plynů. 

Tato metodika, vypracovaná ve své původní verzi kolem roku 1995 pro specifický kontext uzavírání 

uhelných dolů, byla od té doby vylepšena a rozšířena tak, aby zohledňovala zkušenosti získané při 

řešení většího počtu skutečných případů. 

Metodika je založena na zohlednění a analýze různých typů informací a dat: 

• data týkající se podzemního rezervoáru: vlastnosti plynujících slojí, objem a rozsah 

zbytkových důlních prostor, jejich poloha vzhledem k povrchu, 

• data týkající se pokryvných vrstev: typ, struktura a celková mocnost pokryvných vrstev, 

mocnost různých specifických horninových komplexů a jejich propustnost. Posledně 

jmenovaný parametr může být silně závislý na indukovaném porušení vyvolaném důlními 

pracemi, 

• hydrogeologická data: typ, mocnost, rozložení vodonosných horizontů, jejich poloha ve 

vztahu k důlním dílům, 

• data týkající se struktury slojí: zde je cílem zejména identifikovat případnou přítomnost 

formací, které by mohly podporovat akumulaci a migraci důlního plynu, 

• data geografická: zeměpisná poloha a hustota zastavěných oblastí vedou k riziku, které je o to 

významnější, pokud je v oblasti přítomen člověk a existuje možnost, že se plyn bude hromadit 

na povrchu. 

Superpozice a mapování různých údajů a informací se provádí na mapovém podkladu v měřítku 

zvoleném tak, aby výsledek poskytoval dostatečné celkové pokrytí a zároveň byl dostatečně přesný. 

Tato práce se provádí v souladu s následujícími hlavními kroky: 

• shromáždění dostupných poznatků o charakteru plynodajnosti studované těžební oblasti z 

archivních dokumentů doplněných případným průzkumem a měřením v terénu, 

• informace o důlních dílech a geologických a hydrogeologických souvislostech, 

• identifikace oblastí, které mohou potenciálně uvolňovat plyn, na základě geologických a 

hydrogeologických údajů a pracovních charakteristik, které jsou specifické pro oblast těžby, 

• identifikace rizikových oblastí na základě využívání povrchu, 
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• vymezení prostředků prevence a/nebo monitorování používaných k řízení rizika. 

V případech, kdy se hydrodynamická situace ve studované oblasti ještě nestabilizovala (hladina 

podzemní vody stoupá a důlní prostory jsou postupně zaplavovány), se analýza problému migrace 

plynu na povrch provádí odděleně pro dvě po sobě jdoucí hydrogeologické konfigurace: 

• pro fázi nástupu hladiny podzemní vody a 

• pro fázi, která následuje po stabilizaci hydrodynamické situace. 

Tento obecný přístup je graficky znázorněn v tab. 39 

tab. 39: Obecný přístup k analýze problematiky výstupu důlních plynů na povrch – Pokryszka et al. (2005) 

1 Závěry, týkající se plynodajnosti opuštěných důlních děl.  

2 Mapování reziduálních prostor po dobývání a analýza geologických a 

hydrogeologických dat. 

 

3 Definování a mapování oblastí potenciálních výstupů plynů na povrch. Kritéria spojená s rozložením reziduálních prostor. 

4 Analýza a mapování povrchových rizik. Kritéria spojena se zastavěností povrchu. 

5 Definování kompenzačních opatření a metod monitoringu.  

Závěry k plynodajnosti opuštěných důlních děl 

Cílem tohoto kroku je definovat potenciál opuštěných důlních děl k uvolňování a akumulaci důlního 

plynu a také určit typ plynu, který by mohl časem proniknout na povrch. 

Analýza se provádí prostřednictvím vyhledávání četných kvantitativních nebo jednoduše 

kvalitativních údajů. Zachovány by měly být zejména následující údaje: 

• zprávy o výskytu výbušného plynu v podzemních dílech, jak je uvedeno ve zprávách 

podávaných provozovateli nebo orgány pověřenými dohledem nad doly, nebo dokonce různé 

práce popisující historii důlní činnosti, 

• administrativní klasifikace důlních děl v souvislosti s výbušnými plyny (byla zavedena ve 

Francii koncem 19. století), 

• zavádění preventivních opatření během důlních prací: bezpečné výbušniny, bezpečné lampy, 

mechanické větrání, měření přítomnosti výbušných plynů, 

• zprávy o nehodách souvisejících s výbušnými plyny, 

• výsledky různých měření úniků výbušných plynů během důlních prací. 

Tyto údaje lze více či méně vyčerpávajícím způsobem shromáždit v různých dostupných archivech, 

které vedou provozovatelé dolů, báňská správa nebo státní či místní veřejné archivy. Tento přístup 

lze doplnit průzkumem v terénu a zejména měřením uvolňování plynů z důlních děl, pokud je to ještě 

možné. 

Shromážděné údaje se pak porovnají a shrnou tak, aby bylo možné určit, do jaké míry jsou zkoumaná 

důlní díla a jejich různé sektory ovlivněny přítomností důlního plynu. 
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Mapování reziduálních prostor po dobývání a analýza geologických a hydrogeologických dat 

Tato práce zahrnuje analýzu a shrnutí různých údajů týkajících se uvažovaných důlních děl, které 

jsou nezbytné pro vyhodnocení citlivosti zkoumaného opuštěného dolu na akumulaci plynu a jeho 

transfer na povrch, a to: 

• kartografické znázornění hlavních dobývacích území a případných podzemních propojení 

mezi těmito oblastmi, 

• určení vytěžených oblastí ve svrchních partiích, které tvoří "potenciální pasti důlního plynu", 

a jejich polohy v prostoru, 

• mocnosti nadložních pokryvných útvarů ložiska, 

• informace o struktuře, typu a hydraulických vlastnostech těchto pokryvných útvarů a o stupni 

jejich porušení (přirozeného i vyvolaného důlní činností), 

• informace o vodonosných horizontech v nadloží těžené formace, 

• současná hydrogeologická situace a její změny v čase a prostoru, a to jak pro fázi nástupu 

hladin důlních vod, tak pro budoucí stabilizovanou fázi, 

• přítomnost geologických struktur, které podporují akumulaci a/nebo migraci plynu. 

Definování a mapování oblastí potenciálních výstupů plynů na povrch 

Tento krok slouží k lokalizaci a případnému stanovení hierarchie oblastí, které mohou obsahovat 

důlní plyny a uvolňovat je na povrch. Tato práce se provádí na základě údajů získaných v předchozím 

kroku. 

Analýza vyžaduje stanovení řady kritérií, z nichž hlavní jsou dvě: 

• mocnost a typ pokryvných útvarů í horní vytěžené plochy v rezervoáru po těžbě, 

• z obecného hlediska je mocnost pokryvu větší než 200 metrů dostatečná k tomu, aby bránila 

vzestupu plynu jiným než difusním způsobem. Tato mezní mocnost byla přijata na základě 

modelů vyvinutých v Evropě pro predikce uvolňování důlních plynů z těžby uhlí prováděné 

metodou stěnování na zával, tedy metodou, která je z hlediska oslabení nadložních vrstev 

nejrelevantnější. 

• tyto modely předpokládají, že nad výškou přibližně 150 až 170 m nad slojí nedochází k 

významnému ovlivnění hydraulických vlastností pokryvných útvarů důlními díly (Gunther, 

1965; Coal Directorate, 1980; Pokryszka, 1992), 

• v průběhu zpřesnění analýzy je také možné zavést mezní limity mocnosti pokryvu, čímž se 

zajistí částečná ochrana ve vztahu k migraci plynu, 

• současně se v závislosti na hydrogeologických poměrech zkoumané těžební oblasti při 

stanovení kritérií bere v úvahu existence nepropustných vrstev (např. jílu) nebo dokonce 

zvodněných vrstev v pokryvných komplexech za podmínky, že jsou dostatečně mocné a 

souvislé, aby tvořily účinnou překážku pro stoupající plyny, 

• stupeň zatopení v bývalých důlních dílech, která jsou stále v kontaktu s netěženou slojí, 
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• toto hledisko je důležité zejména pro stabilizovanou hydrodynamickou fázi v případech, kdy 

důlní dílo nebo některé jeho části zůstávají neúplně zatopeny; je tomu tak proto, že v tomto 

případě se plyn obsažený v nevydobytých slojích může potenciálně nadále uvolňovat a 

vystupovat na povrch, 

• z důvodu nedostatku studií nebo relevantních údajů z minulosti byly provedeny 

specializované výzkumné práce, aby bylo možné navrhnout kritéria, týkající se tohoto 

aspektu; tato studie se zabývala chováním plynu (metanu) adsorbovaného v uhlí za 

přítomnosti hydraulického zatížení vytvořeného zaplavující důlní vodou. Experimenty 

provedené v laboratoři ukázaly, že jemně puklinově porušené zaplavené uhlí bez vyvozeného 

výrazného hydrostatického tlaku může i přesto uvolňovat plyn. Kinetika desorpce je však 

velmi slabá, asi desetkrát menší než u suchého (nezaplaveného) uhlí, 

• když hydrostatický tlak způsobený zatopením vzroste, kinetika uvolňování plynu klesá; 

pokud se tlak vody blíží tlaku adsorbovaného plynu, pak se množství uvolněného plynu stává 

velmi nevýznamným: v tomto případě se pohybuje v řádu několika procent objemu, který 

může být desorbován. Na obr. 20 je prezentován příklad získaných výsledků. 

 

obr. 20: Příklad vlivu hydrostatického tlaku vody na kinetiku desorpce plynů. Laboratorní experiment na jemně 

porušeném uhelném vzorku – Pokryszka et al. (2005) 

Všechny tyto výsledky umožnily upřesnit pojmy "tlak plynu uhelné sloje " a "minimální úroveň 

zatopení" jako základ pro stanovení kritérií, která odpovídají stupni zatopení opuštěných důlních děl. 

Použití těchto kritérií umožňuje například vyloučit z dalšího hodnocení rizik ty oblasti, které jsou v 

daném okamžiku dostatečně zatopeny, protože se bere v úvahu, že v této konfiguraci přítomná voda 
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účinně brání jakémukoli významnému uvolňování důlních plynů ze zbytkového uhlí, které zůstává 

nevydobyto. 

Při analýze oblastí, které mohou potenciálně uvolňovat plyn, se souběžně s analýzou svrchních 

dobývaných partií zvažují také geologické nebo tektonické struktury, které podporují akumulaci nebo 

migraci plynu směrem k povrchu (porézní a propustné vrstvy, antiklinály, zlomy…). 

Celý tento krok vede k sestavení mapy "oblastí s pravděpodobným uvolňováním důlního plynu". Jako 

příklad je na obr. 21 uveden výřez z mapování těchto oblastí pro část francouzského uhelného revíru 

Nord-Pas-de-Calais, který má rozlohu přibližně 13 km2. 

 

obr. 21: Příklad mapování oblastí s potenciální pravděpodobností uvolňování důlních plynů ve východní části Nord-

Pas-de Calais uhelného revíru – Pokryszka et al. (2005) – barevná škála míry pravděpodobnosti od modré (žádná 

pravděpodobnost) po oranžovou (významná pravděpodobnost) 

Analýza a mapování povrchových rizik 

Tento krok zahrnuje identifikaci oblastí z těch, které by mohly potenciálně uvolňovat důlní plyn, které 

jsou na povrchu obsazeny prvky citlivými na plyn. Tato analýza se provádí překrytím výše uvedené 

mapy oblastí, které by mohly potenciálně uvolňovat důlní plyn, mapou zastavěnosti povrchu. 

Při této analýze se samozřejmě věnuje zvláštní pozornost oblastem zastavěným budovami a 

průmyslovými zařízeními, protože jakýkoli únik plynu může o to častěji vyústit v náhodné události, 

pokud jsou zde přítomni lidé a možnost hromadění důlního plynu v budovách nebo v povrchových 

infrastrukturách. Zastavěné oblasti proto zvyšují zranitelnost povrchu a následně, se stejnou 

pravděpodobností úniku plynu, i míru rizika. 

V důsledku toho, je-li k dispozici dostatek informací, se analýza provádí tak, aby výsledkem byla 

hierarchie rizik na základě zeměpisné polohy, typu a hustoty zranitelných oblastí. Je třeba 

poznamenat, že takto vytvořené mapování rizik je platné pro využití dané plochy poplatné době 

provádění studie. 
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Výsledkem tohoto kroku je tzv. mapa "rizikové oblasti emisí důlních plynů". Na obr. 22 je znázorněn 

výsledek tohoto mapování vypracovaný pro stejnou část francouzské uhelné oblasti Nord-Pas-de-

Calais, jak je uvedeno na předchozím obrázku. 

 

obr. 22: Příklad mapování oblastí s rizikem výstupů důlních plynů ve východní části Nord-Pas-de Calais uhelného 

revíru – Pokryszka et al. (2005) – barevná škála míry rizika od fialové (zanedbatelné riziko) po oranžovou (velmi 

významné riziko) 

Definování kompenzačních opatření a metod monitoringu 

Jakmile je riziko spojené s výstupem plynu na povrch kvantifikováno a zmapováno, je třeba definovat 

preventivní nebo kompenzační opatření, která jsou vhodná pro daný kontext. Tato opatření by měla 

umožnit snížit riziko na technicky a finančně přijatelné minimum. 

Pro minimalizaci výstupu plynu na povrch jsou možné dva typy opatření: aktivní sanace a pasivní 

sanace důlního plynu. 

Zachycování výdušného plynu (drenáž) z povrchu představuje obzvláště účinné aktivní řešení 

problému. Obvykle vytváří v důlním rezervoáru více či méně výrazný podtlak ve srovnání s úrovní 

na povrchu, který je však dostatečný k zastavení nekontrolovaného uvolňování plynu na povrch. 

Například v důlní oblasti Nord-Pas-de-Calais byla zřízena rozsáhlá zařízení na zachycování plynu, 

kde je nyní většina opuštěných důlních děl ve vakuu až -500 hPa. 

Tato nákladná a složitá metoda se nejčastěji používá ve velmi plynodajných těžebních oblastech za 

účelem průmyslového zachycení plynu a je technicky obtížně použitelná pro sloje s nízkým obsahem 

výbušného plynu. V některých případech je však možné zřídit lokální záchytnou stanici, která má 

zabránit nekontrolovanému uvolňování plynu na místní úrovni (Robinson, 2000), nebo dokonce 

mobilní zařízení, které lze dočasně připojit k degazačním bodům zřízeným předem v těch oblastech, 

kde se důlní plyn periodicky objevuje na povrchu (Novotný et al., 2001). 

V dolech, kde byly v minulosti během těžby zřízeny systémy pro zachycování důlních plynů, ať už z 

bezpečnostních důvodů, nebo z důvodu využívání plynu, může být zajímavé ponechat tyto 
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mechanismy v provozu i po ukončení těžby uhlí, aby bylo možné co nejdéle kontrolovat fázi zatápění 

dolů. To je případ záchytných zařízení, která jsou v provozu ve východní a střední části uhelné oblasti 

Lorraine. 

Pasivní sanace spočívá v tom, že se v rizikových oblastech vybudují přednostní únikové cesty pro 

plyn, a to prostřednictvím dekompresních zařízení (stávající vhodně vybavené jámy nebo speciálně 

provedené vrty). Je totiž nutné, aby si plyn obsažený v rezervoáru našel prioritní únikovou cestu do 

vnějšího ovzduší, tj. takovou, která je podstatně průchodnější než bývalé uzavřené spojení důl – 

povrch nebo pokryvné vrstvy. 

Potřebný vrt, který nemusí mít nutně velký průměr, aby byl účinný, musí být odvrtán do svrchních 

partií důlní oblasti, aby se podpořila dekomprese dutin, které jsou nejblíže povrchu a aby se plyn 

mohl uvolňovat co nejdéle během fáze nástupu důlních vod. 

Instalace zařízení pro dekompresi důlních plynů vyžaduje zavedení zvláštních bezpečnostních 

opatření v souvislosti s riziky spojenými s plynem (udušení, otrava). Stejně tak musí být tato díla po 

dokončení zabezpečena s ohledem na jejich často dlouhodobý provoz tím, že se vybaví 

bezpečnostním zařízením, jako jsou vypínací ventily, pojistky proti vznícení..., a znepřístupní se 

veřejnosti. 

U těch vrtů, u nichž se předpokládá, že budou vysoce aktivní, je rovněž nutné stanovit ochranné 

pásmo, které zohlední výše uvedená rizika.  

Je třeba poznamenat, že tato dekompresní zařízení by měla být činná po celou dobu zatápění důlního 

revíru, což je nejkritičtější fáze, ale že může být nutné je zachovat i v situacích, kdy zatopení důlních 

prostor nebude nikdy úplné. 

Speciální opatření a management na povrchu 

Ve zvláštních případech, kdy je provádění účinných preventivních metod technicky nemožné nebo 

kdy se ukáže, že účinek všech implementovaných opatření je nedostatečný, je třeba zvolit vhodný 

správní přístup, pokud jde o urbanistický rozvoj těch oblastí, které jsou klasifikovány jako oblasti s 

největší pravděpodobností úniku plynu na povrch. 

V závislosti na místních podmínkách to může vyžadovat: 

• dočasné vyloučení jakéhokoli urbanistického rozvoje v postižených oblastech nebo zákaz 

nových stavebních projektů bez dalších preventivních opatření, přinejmenším ve fázi zatápění 

dolů; 

• povinné zahrnutí technických a/nebo konstrukčních opatření, která brání pronikání a 

hromadění plynu v plánovaných budovách, jako součást každého stavebního povolení. 

Tato opatření, která musí být stanovena případ od případu, musí být doprovázena příslušným 

postupem kontroly a monitoringu. 

Bez ohledu na zvolený a zavedený způsob sanace je nutné sledovat provozní parametry podzemního 

rezervoáru a přítomnost důlního plynu na povrchu tak, aby se zajistila účinnost přijatých 

preventivních opatření. Zejména je nutné pravidelně kontrolovat správnou funkci dekompresních jam 

nebo vrtů (případně systému odvodu plynu), aby bylo jisté, že se rezervoár nedostává pod tlak. Tuto 

kontrolu je třeba provádět po celou dobu životnosti systému. 

Kontrolu po ukončení těžby lze provádět pomocí: 
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• manuální kontroly a měření (zahrnující obsah plynu, tlak, směr uvolňování, průtok...) 

prováděné pravidelně na strategických místech nebo na těch, která jsou nejvíce exponovaná 

(dekompresní vrty, bývalé spojení důl-povrch, místa, kde může dojít k nahromadění, jako jsou 

podzemní sítě a sklepy...), pomocí přenosných zařízení; 

• zavedení automatizovaných systémů měření nebo dálkového monitorování. Takový systém 

například zavedla společnost Charbonnages de France v uhelné pánvi Nord-Pas-de-Calais, 

aby mohla sledovat celkové chování rezervoáru po těžbě z přibližně dvaceti pozorovacích 

bodů. 

• přímé měření průtoku plynu na povrchu. Tato měření jsou účinná zejména při posuzování 

významu skutečného transferu plynu směrem k povrchu (Pokryszka a Tauziède, 1999). Toto 

je doporučováno pro citlivé zastavěné oblasti, pokud je přítomnost plynu zjištěna pomocí výše 

uvedených monitorovacích opatření. 

6.2.1.5.2 Dílčí závěr 

Rizika spojená s výstupem důlních plynů na povrch představují problém, který je nesmírně důležitý 

v souvislosti s uzavřenými uhelnými doly. Metodiku pro analýzu a posouzení tohoto rizika vyvinul 

INERIS ve spolupráci s Charbonnages de France. Je založena na shromažďování a analýze mnoha 

údajů týkajících se zkoumané těžební oblasti: historických údajů, charakteristik a chování rezervoáru 

po těžbě, geologických a hydrogeologických charakteristik sloje... Jejím výsledkem je kvantifikované 

zmapování rizik a definování preventivních opatření, která by měla být případně provedena. 

Tato metoda byla použita na všechny uzavřené doly společnosti Charbonnages de France v různých 

francouzských uhelných revírech, kde se ukázalo, že analýza rizika souvisejícího s migrací důlního 

plynu na povrch je relevantní. 

Ačkoli stále existuje řada jevů, které nejsou dostatečně pochopeny, výzkumné práce provedené v 

rámci zavádění této metodiky umožnily zlepšit znalosti o předmětné problematice v kontextu 

opuštěných uhelných dolů a posunout se v porozumění chování rezervoáru důlních plynů po těžbě ve 

složitém geologickém a hydrologickém prostředí. 

6.2.1.6 Vlivy zatápěných dolů na sousední aktivní doly 

Koexistence aktivních a činných dolů je v uhelných revírech běžnou záležitostí a velmi často 

znamená dočasné čerpání důlních vod na opuštěných uhelných dolech pro ochranu činných dolů. 

Pokud se nepřistoupí k tomuto opatření, zvýší se přítoky do činných dolů a nároky na dimenzování 

odvodňování i s případnými riziky průvalů důlních vod. Přehledovou tab. 40 vybraných 

dokumentovaných příkladů publikoval Younger (2002), není tedy zcela aktuální, ale ukazuje, jak je 

navýšená původní kvantita odvodňovaných vod („total water make of working mine before migration 

from adjoining abandoned mine“) po přetoku z opuštěného dolu („quantity of water migrated to 

working mine“). 
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tab. 40: Vybrané příklady migrace vody k činným dolům z opuštěných sousedních zatopených dolů (Younger, 2002) 

 

Vliv nevhodných postupů při likvidaci uhelných dolů na činné doly byl dokumentován v Číně 

v provincii Shanxi. V této provincii bylo mezi lety 2005 a 2016 uzavřeno cca 1 000 dolů z původních 

2 840. Xu et al. (2020) dokumentují průval stařinných vod na Dole Zhongcum, kdy prekursory 

potenciálního průvalu byly naprosto přehlíženy, přestože byly zjevné – 4 sousedící doly byly po 

ukončení těžby v procesu zatápění. Autoři vidí příčiny v nedostatečné prozkoumanosti uzavíraných 

dolů ve smyslu identifikace prostorové distribuce stařinných zvodní, a proto zdůrazňují potřebu 

preventivních opatření a kontroly na činných dolech. 

6.2.2 Environmentální dopady chemického typu – základní principy 

Po dosažení finální úrovně zatopení dolů se hydrogeologický režim stabilizuje a voda začne vytékat 

v místní drenážní bázi ve formě pramenů, přetoků prostřednictvím antropogenních prvků jako jsou 

štoly, jámy či nelikvidované vrty. V řadě míst dojde k přetoku skrytě prostřednictvím mělkých 

kolektorů, které jsou následně drénovány do povrchových recipientů.  

Z hlediska analýz rizik je kriticky důležité predikovat místa přestupu důlních vod do mělké 

hydrosféry, množství těchto vod a jejich kvalitu. Kvalita vod závisí na velkém množství faktorů 

počínaje místním přirozeným geochemickým pozadím, dále na typu ložiska, velikosti dolů, způsobu 

rozfárání (hloubce dolů) atd. V každém případě kvalita vod, která začne vytékat, je zpočátku výrazně 

horší než kvalita vod, které byly čerpány z dolu při aktivní těžbě. Jednak tato čerpaná směsná voda 

v průběhu aktivní činnosti dolu obsahovala prosté provozní vody, jednak v průběhu zatápění dochází 

k rozpouštění sekundárních minerálů, které byly na stěnách důlních děl vysráženy v době přístupu 

kyslíku do dolu. Tato rezidua, nejčastěji oxo-hydroxidy kovů, jsou velmi dobře rozpustná.  
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Kvalita těchto vod se v čase zlepšuje, až dosáhne asymptoticky určité úrovně, která však vzhledem 

ke všem zásahům do horninového prostředí nemusí být původním stavem. Toto počáteční zlepšení 

kvality vody může probíhat roky či desítky let (Demchak et al., 2000) a tento jev byl Youngerem 

(1997) označen jako „first flush“, volně přeloženo první vymytí. Termín „flush“ je vhodný, neboť jev 

lze popsat jako postupné vymývání – nahrazování nejvíce kontaminované vody ve volných důlních 

prostorách přitékající (infiltrující) vodou bez kontaminace. Po tomto prvním promytí následuje 

dlouhá etapa asymptotického přibližování k pozaďové hodnotě, která se řídí intenzitou dlouhodobě 

probíhajícího uvolňování polutantů z horninového prostředí při hladině důlní vody, geochemickými 

reakcemi, které v důsledku změny redox potenciálu (přechod z oxidačního do redukčního prostředí) 

vedou k imobilizaci polutantů atd (Younger, 1998). Obecně časový průběh vývoje kvality důlních 

vod na uhelných ložiscích vypadá, jak ukazuje obr. 23. 

 

obr. 23: Schematický graf ilustrující jev "first flush" a jeho trvání, tf představuje trvání tohoto jevu, tr je doba zatápění 

po dosažení výtoku důlních vod na povrch (Younger et al., 2002). 

Podle Youngera et al. (2002) trvání jevu „first flush“ převážně ovlivňují místně variabilní 

hydrologické faktory. Původní vysvětlení tohoto jevu směřovaly k hydrochemickým vysvětlením, ale 

tyto nedokázaly jev plnohodnotně vysvětlit. Frost (1979) předpokládal, že snižování obsahu železa 

ve vodě aktuálně zatopeného dolu je způsobeno vyčerpáním zdroje. Předpokládal, že transport Fe 

z minerálních povrchů je limitován difusní vrstvou a aplikoval kinetiku prvního řádu na definici 

zdroje, tj. exponenciální pokles koncentrací za předpokladu konstantního objemu vody v zatopeném 

prostoru (víceméně představa stagnující nádrže). Glover (1983) byl první, kdo ocenil význam jevu 

„first flush“ jako důsledku hydraulického promytí a na základě zkušeností z Velké Británie také 

upozornil na exponenciální formu poklesu koncentrací polutantů. Jak bylo výše uvedeno, doba 

zatápění dolů je funkcí intenzity dotace (přitékajících vod do zatápěného revíru) a objemu volných 

prostor dolu. To jsou přesně faktory, které ovlivňují trvání jevu „first flush“. Proto Younger et al. 

(2002) dochází k závěru, že: 

• first flush má obecně exponenciální formu, 

• trvání first flushe může být vztaženo k trvání zatápění dolu podle vztahu: tf ≈4.tr. 

Dalším jevem, který byl pozorován na zatápěných hlubinných dolech je stratifikace chemismu a 

fyzikálních vlastností (teploty) důlních vod. Stratifikace byla v rámci různých vodních útvarů 
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zkoumána především v jezerech a oceánech (Blanc a Anschutz, 1995; Voorhis a Dorson, 1975) a také 

ve vrtech a studnách (Berthold a Börner, 2008). Navíc ji lze pozorovat v zatopených povrchových 

dolech – hydrická rekultivace (Geller et al., 2013) a v neposlední řadě v zatopených hlubinných 

dolech (rudné, uhelné, sůl kamenná).  

V případech, kdy je stratifikace pozorována v dole, přesněji v jámě, všichni autoři popisují stejný 

scénář. Voda v horní partii dolu má lepší kvalitu než voda v dolní partii dolu (Ladwig et al., 1984; 

Nuttall a Younger, 2004; Wolkersdorfer, 2008), i když rozdíly mezi jednotlivými případy mohou být 

značné (Kories et al., 2004; Rüterkamp, 2001). K popisu vrstev uvnitř stratifikovaného systému se 

používají různé termíny (Mugova a Wolkerdorfer, 2018), převážně však se rozlišuje svrchní partie, 

spodní mineralizovaná partie slaných vod a přechodová zóna (intermediate, transition zone).  

Rešerše literatury dokládá, že stratifikace byla pozorována v různých etapách zatápění hlubinných 

dolů – během zatápění, po finálním zatopení i při udržování úrovně důlních vod (Johnson a Younger, 

2002; Melchers et al., 2014; Nuttall a Younger, 2004; Rapantova et al., 2012; Wieber et al., 2016; 

Wolkersdorfer, 1996). Dále je třeba rozlišovat, zda k procesu zatápění nejvíce přispívá přítok 

povrchové vody, přítoky z hlubších kolektorů nebo propojené důlní prostory. Musíme navíc odlišit 

přirozenou stratifikaci od nucené stratifikaci, která je ovlivněna uměle vytvořenými strukturami 

(Wolkersdorfer et al., 2016). Mugova a Wolkerdorfer se formování přirozené stratifikace a její 

narušení v hlubinných dolech snaží schematicky vysvětlit na obr. 24. 

Formování stratifikovaných těles důlních vod může být způsobeno chemickými změnami (např. 

koncentrace síranů), fyzickými změnami (např. teplota nebo elektrická vodivost) nebo turbiditou, 

(Coldewey et al., 1999; Koenig a Bloemer, 1999; Ladwig et al., 1984; Nuttall et al., 2002; Nuttall a 

Younger 2004; Rüterkamp, 2001; Wolkersdorfer, 1996, 2008). Dominantním procesem není ani 

přítok vody do jámy, ani odtok z jámy do překopů a štol, je však třeba rozlišovat mezi různými původy 

vody. Mimo jiné musí být zohledněny rozdíly hustot mezi vodními útvary.  

 

obr. 24: Koncepční scénáře formování a narušení stratifikace důlních vod (Mugova a Wolkersdorfer, 2018). 
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V důlních vodách zatopeného dolu se formují konvekční buňky volného proudění vody, jejichž 

proudění je vyvoláno hustotními gradienty. Představa, že systém dolu je jednou konvekční buňkou je 

pravděpodobně nesprávná (Czolbe et al., 1992). Kories et al. (2004) předpokládá existenci více 

takových důlních vod při studiu stratifikace důlních vod v jámě. Jiní autoři se přiklánějí k vysvětlení 

tohoto jevu diskrétním vzorkováním s hloubkou., čemuž odporuje fakt, že skokové změny 

nekoincidují (obr. 25).  

 

obr. 25: Příklady stratifikace chemismu důlních vod (Younger et al., 2002). 

Výtoky důlních vod z ložisek opuštěných uhelných dolů jsou jedním z velmi často dokumentovaných 

zdrojů znečištění způsobených těžbou uhlí v minulosti. Důlní voda vytéká prostřednictvím 

antropogenních prvků – štolami, starými nelikvidovanými vrty nebo prostřednictvím tektoniky, 

zálomových trhlin či difusně přestupem do mělkých kolektorů nebo povrchových toků (Ceto a 

Mahmud, 2000). Podle chemického složení lze drénované důlní vody rozdělit na několik různých 

kategorií: kyselé, zásadité, neutrální a s obsahem kovů (Younger 1995; Johnson 2003; Pope et al.,  

2010; Nordstrom 2011; Favas et al., 2016).  

Jedním z problémů široce dokumentovaným na uzavřených uhelných dolech jsou výtoky kyselých 

důlních vod tzv. Acid Mine Drainage (AMD) - (Webb a Sasowsky, 1994). AMD je výsledkem 

oxidace minerálů – sulfidů železa asociovaných s uhelnými ložisky (WCI World Coal Institute WCI 

2005). K tomuto procesu dochází po expozici atmosférickým kyslíkem a zatopení důlní vodou, což 

jsou dva hlavní faktory katalyzující oxidační reakci (Hammack a Watzlaf, 1990). AMD má negativní 

vliv na životní prostředí, způsobující škody člověku i vodním organismům (Singh, 1987; Drever, 

1997; Jennings et al., 2008). Tyto škody se vztahují k nízkému pH, které má na vodní organismy 

destruktivní účinky. Kromě toho nízké pH ovlivňuje rozpustnost řady složek horninového prostředí 

a dochází ke zvýšení celkové mineralizace vod, zvýšeným koncentracím rozpuštěných kovů a obsahu 

nerozpuštěných látek (Tiwary, 2001; Johnson, 2003). Ne všechny důlní vody jsou kyselé. Proto 

International Network for Acid Prevention (INAP) v roce 2009 klasifikovala důlní vody na tři typy: 

• AMD – Acid Mine Drainage s pH<6, 
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• NMD – Neutral Mine Drainage s pH>6, 

• SD – Saline Drainage s pH>6 a mineralizací (celkový obsah rozpuštěných látek vyšší než 

1000 mg/l. 

Generování AMD na opuštěných uhelných dolech bylo pozorováno celosvětově. Příkladem je např. 

Witbank Coalfield v JAR (Bell et al., 2001) nebo Durham (Anglie)- Younger (1995). Silně kyselé až 

neutrální či alkalické důlní vody se objevují na opuštěných uhelných dolech v Pensylvánii (USA) – 

Cravotta et al. (1999) nebo např. na Makum uhelném dole v Indii (Equeenuddin et al., 2010). 

Dopady zatápění uhelných dolů na kvalitu povrchových a mělkých podzemních vod v Bochumi 

(Něměcko) se zabýval např. Alhamed a Wohnlich (2013). Tito autoři konstatovali, že opuštěné uhelné 

doly jižně od Bochumi mají negativní vliv na povrchové a mělké podzemní vody. Tento vliv se 

projevuje zvýšenými obsahy železa (výsledek oxidace pyritu a markazitu) a částečně generováním 

AMD. Díky vysokému obsahu karbonátů v základkových směsích dochází ke zvýšení pH a 

uvolňování Ca2+, Mg2+ a HCO3
- do podzemních vod. Proto jsou výtoky důlních vod charakterizovány 

jako neutrální až mírně alkalické. V hlubších partiích jsou však vody mírně kyselé, a tak jejich vliv 

na uvolňování těžkých kovů nelze vyloučit. 

Problém s obsahy těžkých kovů v důlních vodách opuštěných uhelných dolů v provincii Guizhou v 

Číně dokumentují v aktuálně publikovaném článku Liu et al. (2020). Jak národní, tak WHO limity 

byly překročeny v povrchových vodách postiženého regionu v případě Fe, Mn, Al, Hg atd. 

Znečištění povrchových vod díky výtoků kyselých důlních vod je široce dokumentováno ve světě; 

nejčastěji se jedná o změnu pH povrchových vod (Verb a Vis, 2000; Brake et al., 2001; Banks et al., 

1997), zvýšenou elektrolytickou vodivost EC (García-Criado et al., 1999; Pond et al., 2008), 

modifikované složení rozpuštěných iontů (Wright, 2012) a zvýšený obsah těžkých kovů (Pond et al., 

2008; Brake et al., 2001; Wright a Burgin, 2009; Johnson, 2003). 

Banks et al. (1997) zkoumali kvalitu vody na odtokových profilech pod opuštěnými a aktivními 

britskými a skandinávskými doly a odhalili extrémní rozdíly v koncentracích kovů ve srovnání s 

přirozeným pozadím, zejména v případě železa, hliníku, manganu, zinku a mědi. Brake et al. (2001) 

dokumentovali vysoce kyselé výtoky důlních vod (pH 2.2 až 4.6) uhelných dolů v Indianě v USA. 

Obsahovaly vysoce zvýšené obsahy zinku, olova, chrómu a niklu stokrát přesahující pozaďové 

hodnoty.  

Wright a Burgin (2009) uvádí zvýšené hodnoty obsahu zinku ve výtoku z opuštěného uhelného dolu 

do řeky v povodí Sydney. Odvodnění opuštěného dolu zvýšilo koncentrace zinku z 10 na 440 μg/l a 

poškození ekosystémů. Podobná studie byla publikována Belmerem et al. (2014).  

Galhardi a Bonotto (2016) dokumentovali AMD (pH 2.9 – 6.04 v suchém období, 3.2-6.6 v deštivém 

období) na výtoku z uhelného dolu Figueira (Paraná State, Brazílie). Tyto kyselé důlní vody 

způsobily zvýšení solubilizace kovů, hlavně pokud jde o železo a hliník. Byly zaznamenány 

očekávatelné vysoké obsahy síranů. V některých případech byly zjištěny vysoké koncentrace síranů 

a nízký obsah železa, spojený s méně kyselým pH, což naznačuje, že AMD, dříve generovaný, je 

dnes již neutralizován. Chemie vod ovlivněných AMD je řízena pH, oxidací sulfidických minerálů, 

obsahem kyslíku, železa a mikrobiální aktivitou. Velký význam má sezónní variabilita ovlivňující 

procesy rozpouštění a koncentrace některých chemických prvků. Z hlediska hodnocení kvality vod 

se parametry, jako je elektrolytická vodivost, koncentrace sodíku a síranu jeví jako vhodné ukazatele 

ovlivnění podzemních a povrchových vod AMD. 
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Wright et al. (2018) zkoumali environmentální dopady výtoků důlních vod z hlubinného uhelného 

dolu Berrima Colliery, který ukončil těžbu před 3 lety. Důl činný více než 100 let ukončil těžbu, bylo 

zastaveno čerpání a v dané době byly zatopeny nejhlubší části dolu (cca 15 %). Důlní voda začala 

volně drénovat do přilehlé řeky Wingecarribee. Výtok důlních vod byl mírně kyselý, ekologické 

obavy vzbuzovaly nebezpečné koncentrace tří kovů: niklu (418 μg/l), zinku (1161 μg/l) a manganu 

(11 909 μg/l). Jde o jedny z nejvyšších koncentrací udávaných pro tyto kovy v drenáži z australských 

uhelných dolů a jsou 2,5 až 7krát vyšší než v období aktivní těžby. Koncentrace niklu a manganu 

byly stabilní, ale zinek postupně během celého roku klesal. Ekologický dopad drenáže důlních vod je 

značný, předpokládá se, že znečištění může pokračovat po celá desetiletí.  

Přestože je dokumentována řada případů výtoků důlních vod – AMD (Acid Mine Drainage) nebo SD 

(Saline Drainage) ovlivňujících kvalitu povrchových vod, méně často je dokumentováno ohrožení 

kolektorů podzemních vod využívaných jako zdroje pitných vod. Příkladem může být výše uvedená 

studie Fenga et al. (2020), která popisuje ovlivnění ordovických vápenců – kolektoru podzemních 

vod, zásobujících pitnou vodou Zibo City (podložní kolektor uhelných slojí). 

Předpoklad ovlivnění kvality podzemních vod byl postulován již v dříve publikovaných studiích 

(Adams a Younger, 2001; Booth, 2002), ale jedním z mála zaznamenaných případů byla kontaminace 

nevyužívaného pískovcového kolektoru v jižním Polsku (Razowska, 2001). Příčinou mála 

dokumentovaných případů je pravděpodobně fakt, že finální úroveň hladiny zatopených uhelných 

dolů je pod nadložními kolektory využívanými pro zásobování vodou (Neymeyer et al., 2007). 

Nicméně v řadě případů nedávno likvidovaných a zatápěných dolů ve Španělsku, Francii, Německu, 

ČR, Polsku je infiltrační oblast karbonských produktivních sedimentů výše než kvartérní kolektory 

v nadloží a je možno oprávněně předpokládat, že hydraulická výška důlních vod umožní její přestup 

směrem do nadložních kolektorů. Neymeyer et al. (2007) prezentoval migraci znečištění ze 

zatopeného uhelného dolu Durham v Anglii do nadložního dolomitického vápence, který slouží pro 

veřejné zásobování pitnou vodou. Kontaminační mrak je charakterizován zejména vysokou 

koncentrací síranů výrazně překračujících normy pro pitnou vodu. Zásadní otázkou bylo, zda 

kontaminovaná důlní voda přestupuje do nadložního kolektoru difuzně nebo lokalizovaně 

preferenčními cestami. Výsledkem kalibrovaného modelu bylo, že se jedná o kombinaci obou 

mechanismů. Prediktivní modelování další migrace kontaminačního mraku naznačuje, že 

koncentrace síranů pravděpodobně ještě vzrostou na nepřijatelné úrovně v nejbližších veřejných 

zásobovacích vrtech v průběhu dvou dekád. 

Řada publikovaných studií je zaměřena na popis geochemických procesů, které formují charakter 

důlních vod po zatopení dolu a jeho vývoj v čase. Hydrogeochemická studie Trana et al. (2020) byla 

provedena v odkryté části uhelných formací svrchního karbonu v Porúří. Cílem studie bylo zkoumání 

charakteristik důlních vod v širším regionu a porozumění hydrogeochemickým podmínkám jejich 

vývoje. Byly odebrány vzorky důlní vody z 28 štol různých opuštěných uhelných dolů a analyzovány 

na majoritní ionty, železo (Fe2++, Fetotal) a sulfid (H2S). Vzorky vody měly pH 6.39–7.65. Celkové 

rozpuštěné látky (TDS) se pohybovaly od 157 do 1806 mg/l. Ve vzorcích důlní vody dominoval 

HCO3
-> Ca2+> SO4

2-> Mg2+> Na+> Cl-> K+> NO3
-> (F−, Li+). Několik vzorků vody mělo zvýšený 

obsah SO4
2−, Fetotal, a H2S Typy vody (Ca – Mg – HCO3 – SO4, Na – Ca – HCO3 – SO4, Ca – Mg – 

Na – HCO3 – SO4 a Na – Ca – Mg – HCO3– SO4) byly dominantními hydrogeochemickými faciemi. 

Všechny zorky byly nenasycené vůči sádrovci a halitu, zatímco vůči kalcitu a dolomitu byly 

nenasyceno asi 82 % vzorků vody. Chemické procesy zvětrávání pyritu, kalcitu, dolomitu, sádrovce 

a halitu, stejně jako iontová výměna, se jeví jako dominantní hydrogeochemické procesy řídící vývoj 
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chemismu důlní vody vytékající ze štol. Tato studie může pomoci při zlepšování vodního 

hospodářství v Porúří, jelikož důlní voda drénuje do řeky Rhur, která je využívána pro zásobování 

pitnou vodou velké metropolitní oblasti v západním Německu. 

Odvodňováním uhelných dolů v Porúří se zabývá řada studií. Například Coldewey a Semrau (1994) 

prezentují historii odvodnění uhelných dolů. Müller (2016) uvádí, že ve střední a severní části uhelné 

oblasti Porúří se podzemní voda používá k zásobování pitnou vodou. Důlní voda tedy musí být stále 

čerpána na povrch, aby se zabránilo kontaminaci podzemní vody pronikáním důlní vody s vysokou 

salinitou a mineralizací (Müller, 2016). Vydatnost čerpání pro odvodnění uhelných dolů byla v roce 

2016 66,3 milionu m3 v celé uhelné pánvi Porúří (Drobniewski et al., 2017). 

6.2.2.1 Příkladové studie kontaminace mělkých kolektorů a povrchových recipientů důlními 

vodami 

Tam, kde finální hydraulická úroveň zatopených uhelných dolů převýší hydraulickou výšku 

nadložních kolektorů nebo laterálně vyvinutých, dochází k migraci kontaminovaných důlních vod do 

těchto mělkých kolektorů. Zajímavé je, že v literatuře není dosud velké množství příkladů, což 

pravděpodobně souvisí s dlouhou dobou zatápění uhelných revírů (často desítky let). Příklad 

znehodnocení dolomitického kolektoru určeného pro zásobování pitnou vodou nástupem hladin 

důlních vod v Anglii podává Younger a Adams (1999). Ačkoliv veškerá acidita důlních vod byla 

neutralizována pufrační kapacitou dolomitů, v dolomitickém kolektoru přetrvávaly dlouhodobě 

vysoký obsahy síranů (kolem 500 mg/l), které dvojnásobně překonávaly povolené hodnoty pro 

úpravu surových vod na pitnou.  

V mnoha případech byly pozorovány přetoky kontaminovaných důlních vod do málo mocných a 

rozsáhlých kolektorů aluviálních písků a štěrků. Největším problémem nebyla degradace těchto 

nevýznamných kolektorů, ale to, že z nich drénovaly do vodotečí kontaminované vody.  

Je na místě uvést, že ne všechny výtoky důlních vod po zatopení dolů musí nutně způsobit degradaci 

kvality povrchových vod. Příkladem může být drenáž důlních vod, která na řadě míst ve světě 

podporuje rozvoj a udržení fluviálních a lakustrinních ekosystémů, které by bez dotace důlních vod 

nebyly dlouhodobě udržitelné. Výborným příkladem je Blaydon Hazard Shaft (Gateshead, UK), kde 

vytéká až 2700 m3/den vody pouze s minimálním obsahem železa (méně než 2 mg/l Fe) do rybníku 

Shibdon, který byl vyhlášen „místem zvláštního odborného zájmu“ díky jezernímu a mokřadovému 

habitatu (Younger et al., 2002). Tento rybník vznikl v terénní depresi vytvořené v důsledku poklesu 

terénu z poddolování a voda, která má 10o C v průběhu celého roku včetně zimního období, zajišťuje 

nemrznoucí podmínky širšího okolí rybníku.  

Pochopitelně, že výtoky kontaminovaných vod vyvolávají obecně vyšší pozornost než příklady 

výtoku kvalitních vod. Pravděpodobně nejběžnějším problémem výtoků znečištěných důlních vod 

jsou sraženiny oxo-hydroxidů železa v drenážní bázi – při pramenních vývěrech či kontaminujících 

říční sedimenty a koryta. Přestože jsou někdy považovány za spíše estetický problém, je nutno vzít v 

úvahu jejich přímou a nepřímou toxicitu na akvatické ekosystémy (Vuori, 1995). Vedle dalších vlivů 

může železo působit jako chronický toxin způsobující „haemochromatosis“, jehož symptomy 

zahrnují cirhózu jater, anorexii, nevolnosti, hypotermii atd (Cornell University 1999). Přesná úroveň, 

kdy je železo akutně toxické pro ryby a savce není exaktně známa.  
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Příkladem extrémní antropogenní zátěže důlními vodami opuštěných uhelných dolů je Kizel uhelná 

pánev (západní Ural, Rusko). Environmentální dopady popisuje Maksimovich et al. (2017). Těžba v 

uhelné pánvi Kizel probíhala více než 200 let. Přes 35 milionů m3 hlušiny se nashromáždilo ve více 

než 70 odvalech. Doly byly uzavřeny v 90. letech a bylo zahájeno jejich zatápění. Voda po nastoupání 

začala vytékat prostřednictvím dvanácti štol. V důsledku výtoku důlních vod má říční voda 

neuvěřitelné chemické parametry: TDS mezi 640 a 6000 mg/l, koncentrace síranů mezi 1000 a 3700, 

železa mezi 70 a 900, hliníku mezi 11 a 160 mg/l a pH 2,5-2,9 (Maksimovich, Khayrulina 2014). 

Fotografie na obr. 26, obr. 27 a obr. 28 dokládají stav životního prostředí oblasti.  

 

obr. 26: Fotografie z opuštěné uhelné pánve Kizel (Ural, Rusko), foto Rapantová 2019 

 

obr. 27: Fotografie z opuštěné uhelné pánve Kizel (Ural, Rusko), foto Rapantová 2019 
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obr. 28: Fotografie z opuštěné uhelné pánve Kizel (Ural, Rusko), foto Rapantová 2019 

Tam, kde v drenážní bázi vytéká kyselá důlní voda, byly často i při nepřítomnosti železa nebo jeho 

nízkých koncentracích zjištěny zvýšené koncentrace ekotoxických kovů (jako kadmium, zinek, měď, 

olovo), způsobujících vážnou degradaci ekosystémů. Příkladem takového významně ekologicky 

narušeného prostředí je např. vedle výše uvedeného případu Kizel pánve Rookhope Burn, tok v Conty 

Durham (UK), kde vytékající důlní vody obsahovaly málo železo, ale až 25 mg/l zinku (Jarvis a 

Younger, 1997).  

Velkým problémem výtoků důlních vod je jejich vysoká salinita (obsah rozpuštěných solí). Vody 

s vysokou mineralizací způsobují zasolení povrchových a mělkých podzemních zdrojů v mnoha 

místech zejména semiaridního klimatu, jako je JAR, západ USA, části Jižní Ameriky. V těchto 

zemích je zasolení vod větším problémem než vlastní zvýšené obsahy kovů v důlních vodách.  

6.2.3 Dílčí závěr 

Výše uvedený text sumarizuje hlavní typy environmentálních problémů spojených se zatápěním 

likvidovaných dolů. Škála problémů je široká a situace v jednotlivých uhelných revírech je místně 

specifická v závislosti na geologických, hydrogeologických a geomorfologických poměrech, 

způsobu dobývání, otvírky dolů atd. V níže uvedené tabulce jsou uvedeny příklady 

environmentálních problémů, které byly predikovány pro větší evropské uhelné pánve, které byly 

v dané době uzavírány, případně v blízké budoucnosti budou, na základě poznatků EU projektu 



 

 
 

 Strana 88/460 

 

TB123MXP000 - Zpracování metodiky XYZ 

Poslední revize dokumentu: 21. 7. 2017 

 

 

 

 

ERMITE (Environmental Regulation of Mine Waters in the European Union). Tab. 41 by vyžadovala 

aktualizaci, nicméně z velké části ji lze považovat za validní. 

tab. 41: Environmentální problémy uhelných pánví – projekt ERMITE 

Uhelná pánev Země 
Hlavní 

dopad 

Sekundární 

dopad 
Jiné Komentář 

Ardennes Belgie ACM RS GE Geotechnické problémy detekovány 

Cuenca Central, 

Asturias 
Španělsko SWM LFS GE 

Vysoká kvantita důlních vod, sloje 

nízký obsah síry, celkové Fe ve 

vodách dosud nepřekročilo 12 mg/l. 

Hustě obydlené úzké údolí – 

zranitelné vůči zátopě při výtoku 

vod starými štolami 

Durham Velká Británie SWS RS ACM 
Odvodněné doly překryty 

Permskými sedimenty 

Nord-Pas-de-Calais Francie ACM GE RS 
Geotechnické problémy a emise 

plynu již detekovány 

Northumberland Velká Británie SWM GE RS 
Pravděpodobné výtoky v příbřežní 

oblasti 

Nottinghamshire Velká Británie ACS SWM RS 

Uhlonosný karbon pod aquiferem 

využívaným k zásobování pitnou 

vodou, hydraulická propojení 

Ruhr Německo SWM ACM RS 

Uhlonosný karbon pod aquiferem 

využívaným k zásobování pitnou 

vodou. Na jihu výtoky důlních vod 

do větších povrchových toků – 

pravděpodobný příznivý ředící 

poměr 

Saar Německo SWS RS GE 

Geomorfologicky členitý terén, 

hydraulické gradienty pro výtok 

vysoké, geotechnická rizika v hustě 

obydlených oblastech 

Selby (North 

Yourkshire) 
Velká Británie ACM   

Uzavřená pánev s nízkými 

bilancemi důlních vod, vzestupný 

tok důlních vod do nadložního 

permského aquiferu možný 

South Netherlands Holandsko ACM RS GE 

Geotechnické problémy a emise 

plynu již detekovány, zdvih terénu 

v blízkosti Limburgu 

South Yourkshire Velká Británie GE SWM ACM 

Emise plynů kontrolovány a 

využívány komerčně, urbanizovaná 

oblast - zranitelnost 

Vysvětlivky: ACS – aquifer kontaminace – vážná, ACM – aquifer kontaminace – mírná, GE – emise plynů, LFS – 

lokalizované zatopení povrchu, RS – reaktivace poklesu, seismicita, SWS – povrchová voda – kontaminace – vážná, 

SWM – povrchová voda kontaminace – mírná. 

Na základě rozsáhlé analýzy zahraniční literatury, a tedy specifikování možných environmentálních 

a stabilitních dopadů během zatápění černouhelných pánví ve světě, budou v KDP OKR dále 

analyzovány a brány v potaz následující rizika: 

• Environmentální rizika výtoku/přetoku důlních vod do mělké hydrosféry a jejich 

hydrochemické změny, včetně hodnocení vlivu ukončení vypouštění důlních vod do 

recipientů na jejich vodnost. 

• Zvýšení emisí plynu během zatápění. 

• Změny nivelety terénu během zatápění. 
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• Indukovaná seismicita během zatápění.  

• Vliv zatápění na stabilitu likvidovaných jam (HDD). 

Pro potřeby řešení otázek jednolitých rizik je bezpochyby účelné z hlediska numerického přístupu 

sestavit numerický hydrogeologický model, který poskytne časový pohled na zatápění KDP v OKR 

a dále stabilitní model HDD v KDP OKR, který variantními přístupy umožní stanovit pravděpodobné 

projevy různých typů zlikvidovaných HDD během zatápění na povrch, a tedy na veřejný prostor. 

Řešení jednotlivých okruhů rizik bude spočívat v rovině kombinace analytických výpočtů a 

numerického modelování. 
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7 Morfologická analýza 

Dříve než se přistoupilo k samotné stavbě numerických modelů, bylo potřebné provést morfologickou 

analýzu terénu KDP OKR. Analýza bude sloužit pro vymezení rizikových ploch/objektů na povrchu 

terénu, kde by mohlo existovat potenciální riziko výtoku důlních vod, či jejich přestupu do mělké 

hydrosféry po zatopení pánve. Výsledky morfologické analýzy budou také implementovány přímo 

do numerického hydrogeologického modelu KDP OKR. Tvorba analýzy a datových souborů, 

vstupujících do modelu, je popsána v následujících statích. 

7.1 Zdrojová data  

Základním předpokladem pro správnou a přesnou morfologickou analýzu jsou kvalitní, přesná data 

v reprezentativním množství. V našem případě jsme pracovali s celou řadou typů dat, od těch 

v papírové, tabulkové nebo textové podobě, přes mapové podklady, vrtné profily, závěrečné zprávy 

po digitální data pořízena z ČGS a ČÚZK. Šlo o následující zdroje dat: 

• Přesná a úplná data o reliéfu krajiny. Byly pořízeny mapové listy digitálního modelu reliéfu 

České republiky 5. generace (DMR 5G), pokrývající oblast KDP. Tento DMR 5G představuje 

zobrazení přirozeného nebo lidskou činností upraveného zemského povrchu v digitálním 

tvaru ve formě výšek diskrétních bodů v nepravidelné trojúhelníkové síti (TIN) bodů o 

souřadnicích x, y, h, kde h reprezentuje nadmořskou výšku ve výškovém referenčním systému 

Balt po vyrovnání (Bpv) s úplnou střední chybou výšky 0,18 m v odkrytém terénu a 0,3 m v 

zalesněném terénu. Model vznikl z dat pořízených metodou leteckého laserového skenování 

výškopisu území České republiky v letech 2009 až 2013. DMR 5G je určen k analýzám 

terénních poměrů lokálního charakteru a rozsahu a je základní zdrojovou databází pro tvorbu 

vrstevnic určených pro mapy velkých měřítek a počítačové vizualizace výškopisu v územně 

orientovaných informačních systémech vysoké úrovně podrobnosti.  

• Důležitou informací týkající se DMR 5G je, že data, jež zobrazuje, jsou platná k roku 2013. 

Změny za posledních 8 let se v něm tedy neprojevují, což je pro většinu analýz dostačující, 

ale ne pro naše potřeby. Jelikož KDP představuje území silně postižené hlubinou těžbou 

černého uhlí a jejími dopady, bylo nutné se pokusit tuto skutečnost do DMR 5G 

implementovat. Za tímto účelem byla využita data OKD, a.s. a o poklesech za roky 2013-

2020. Data o poklesech pochází z přepočtů z výrubů a lokálních měření linií poklesových 

bodů. V programu Surfer 12 společnosti Golden Software byl z tabulky poklesů vytvořen grid 

s pevně nastavenými rozměry a krokem 20 x 20 m a zobrazeny informace o poklesech ve 

formě izolinií. Jelikož data o rozsahu poklesů jsou plošně menší než plocha mapových listů 

DMR 5G pro KDP, bylo nutné právě podle rozlohy dat poklesů zvolit rozsah gridu 

v souřadnicích x a y a tento rozměr pak aplikovat na všechny ostatní datové soubory, se 

kterými byly prováděny matematické operace. Následně byly aplikovány hodnoty poklesů na 

DMR 5G, čímž byl vygenerován „reálný“ terén KDP, který byl „opraven“ o hodnoty poklesů 

za roky 2013-2020.  

• Dalším zdrojem dat pro analýzy je model reliéfu karbonu (zdroj: Green Gas DPB, a.s.), 

upravený výše popsaným procesem o poklesy od roku 1990 do vydobytí (zdroj: OKD, a.s.). 

Přesnost modelu je stejně jako u DMR 5G upravena na výpočet sítě 20 x 20 m. Vzhledem ke 

značné časové variabilitě vstupních dat použitých pro sestrojení modelu reliéfu karbonu a 
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použité metodice výpočtu poklesů, která počítá poklesy vůči povrchu terénu, je výsledný 

model lokálně zatížen vyšší mírou nepřesnosti.  

• Model mocnosti pokryvu karbonu vznikl jako rozdílový přepočet pokleslého DMR 5G a 

pokleslého modelu reliéfu karbonu, čímž byly matematicky znázorněny plochy odpovídající 

karbonským oknům. Výsledek této analýzy byl pak zpracován spolu s dalšími staršími, 

známými údaji o výskytu karbonských oken v ploše KDP a vyznačení pozic a rozsahu 

karbonských oken. V přílohách 36 až 38 je pak výsledkem syntézy známých a nově zjištěných 

skutečností.  

• Model mocnosti kvartérních uloženin. Pro tento model plošného rozšíření a výškopisu báze 

kvartérních kolektorských uloženin byly zdrojem především údaje z databáze vrtné 

prozkoumanosti České geologické služby, údaje o mocnosti kvartéru vrtů realizovaných 

v rámci projektu Velký metan a informace z kvartérních geologických map 1:25 000. 

Výsledný model mocnosti kvartérních uloženin tedy představuje syntézu mezi všemi výše 

uvedenými zdroji s tím, že se muselo zohlednit i stáří vrtů a relevantnost jejich informací. 

Původní počet 3 259 vrtů vybraných pro tvorbu mapy mocnosti kvartéru byl následně 

redukován na cca polovinu (1 642) z důvodu detailnější analýzy právě podle stáří vrtů a 

relevantnosti k aktuálnímu pokryvu a také byly vyřazeny vrty, které sice nesly údaj o mocnosti 

kvartéru, ale bylo zřejmé, že nedošlo k provrtání celé mocnosti kvartéru, tudíž chybí 

informace o jeho bázi. Vrty, které tvoří tento model, byly realizovány v letech 1946 až 2018 

s tím, že převážná část vrtů tvořící model pochází z let 1978-2018.  

• Model mocnosti miocénního pokryvu byl vytvořen v následném kroku jako rozdílový 

přepočet báze kvartérních uloženin a pokleslého modelu reliéfu karbonu. Na přesnost modelu 

mají vliv údaje z modelů reliéfu karbonu a kvartérního pokryvu. Jako horní mez mocnosti 

miocénního pelitického sedimentačního komplexu s vyznačením intervalu miocénních jílů 

byla zvolena mocnost 50 m, což je uzančně přijatá hodnota tzv. „bezpečné mocnosti pokryvu 

karbonu“ proti výstupu metanu na povrch terénu, jejíž hodnota byla definována v rámci 

staršího Výzkumného úkolu ČBÚ a takto je akceptována i státní správou. 

• Lokalizace HDD vychází z archívních dokumentací Green Gas DPB, a.s. a evidenčních listů 

jam. 

• V okolí HDD a v oblastech s potenciálem infiltrace do hydrosféry byla kvartérní sedimentace 

(báze a hydrogeologické poměry) podrobněji analyzována na základě vlastní databáze 

průzkumných vrtů (odplyňovací vrty, průzkumné vrty realizované v rámci Analýz rizika staré 

ekologické zátěže). 

• V neposlední řadě byly pro morfologickou analýzu využity účelové mapy životního prostředí 

– vymezení ÚSES, vodních toků a útvarů povrchových vod a ochranných pásem vodních 

zdrojů z geoportálu Cenia, HEIS VÚV. 

Pro práci s daty a přípravu podkladů pro výstupy analýz byly v různých krocích použity softwarové 

nástroje jako výše uvedený Surfer 12 firmy Golden Software, AutoCAD 2017 firmy Autodesk a 

MicroStation V8i od firmy Bentley.  
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7.2 Morfologie terénu 

Detailní informace o morfologii terénu v ploše KDP byly získány díky datům z DMR 5G, které byly 

pro větší přesnost a aktuálnost upraveny o hodnoty poklesů za roky 2013-2020. Takto upravený 

povrch terénu dává informaci o rozložení nadmořských výšek v ploše KDP (obr. 29). Nejvyšší stupeň 

ohrožení je v lokalitách s nejnižší úrovní terénu. Pro účely řešené problematiky byl model omezen 

vrstevnicí 230 m n. m. (příloha 36). Plochy s intervalem nejnižších nadmořských výšek 210–230 m 

n. m. jsou v intervalech po 5 metrech v příloze barevně rozlišeny. Vyšší nadmořské výšky (nad 230 

m n. m.) z důvodu lepší přehlednosti a zároveň irelevantnosti pro analýzu nejsou v příloze 36 

zobrazeny. Nejnižší kóta terénu v KDP je (resp. bude po doznění hornické činnosti) v oblasti 

Doubrava-Kozinec, kde terén po proběhnutí poklesů dosáhne kóty 210 m n. m. Generelně je oblastí 

s nejnižší nadmořskou výškou terénu údolí řek Olše a Stonávky. Další plošně omezené oblasti 

s výškou terénu okolo 220–225 m n. m. se budou nacházet ve středu DP Lazy, v údolí orlovské a 

doubravské Stružky (příloha 36).  

 

obr. 29: DMR 5G v ploše KDP s červeně vyznačenou izolinií nadmořské výšky 230 m n. m. Tmavší zelenomodré odstíny od 

červené linie znázorňují oblast s nadmořskou výškou menší než 230 m n. m. a zároveň oblast detailněji rozčleněnou v příloze 36. 

Generelní spád terénu hodnoceného území je k S, přičemž místní spády jsou, vzhledem ke členitosti 

terénu, značně proměnlivé (obr. 30).  

 

obr. 30: Výškový profil KDP procházející středem DP Stonava ve směru J – S. 
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V příloze 36 jsou dále zakresleny vodní toky a útvary povrchových vod (zdroj: HEIS VUV, upraveno 

dle vlastních dat), které reprezentují erozní báze s nejnižší nadmořskou výškou terénu v KDP. 

Důležitý význam pro zatápění důlních prostor má míra propojení reliéfu karbonu s terénem. Propojení 

může být buď přirozené, v důsledku absence nebo nízké mocnosti (do 50 m) miocénních jílu mezi 

kvartérem a karbonem, nebo propojení umělé v důsledku existence důlních děl (jámy). 

Specifický význam pro zatápění důlních prostor mají struktury výchozů reliéfu karbonu na povrch, 

tzv. karbonská okna (vymezena na obr. 31 a v přílohách 36, 37 a 38). V OKR jsou součástí linie 

terénních elevací mezi Ostravou a Karvinou a představují nejvyšší vrchol ostravsko-karvinského 

karbonského hřbetu s minimálním nebo žádným miocénním pokryvem.  V přílohách 36 až 38 jsou 

znázorněna černě šrafovanými plochami.  

 

obr. 31: Izolinie mocnosti miocénu (krok 50 m) s červeně vyznačenou izolinií 50 m a pozice karbonských oken v ploše KDP. 

Příloha 39 představuje pracovní výkres se všemi datovými vrstvami, na základě kterých pak byly 

sestaveny kategorizace lokalit. V této příloze jsou zobrazena data tak, jak byla vytvořena na základě 

analýz v softwarech. Důležitým krokem pak byl zásah lidského faktoru a doladění dat na základě 

známých skutečností z dlouhodobých činností v terénu a na základě hydrogeologického a 

geologického pohledu. Zobrazeny jsou také všechny relevantní vrty, z kterých pak byla modelována 

mocnost kvartérních uloženin.  

Obr. 32 zobrazuje pro názornost úrovně hladiny 230 m n. m. se zobrazením lokalizace HDD a ortofoto 

snímku. 
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obr. 32: 3D zobrazení úrovně hladiny 230 m n. m. se zobrazením lokalizace HDD a ortofoto snímku 

7.3 Kategorizace lokalit potenciálně ohrožených výstupem důlní vody  

Úkolem bylo na základě analýzy geologických rozhraní a hydrogeologických charakteristik kvartérní 

sedimentace a morfologie terénu vymezit lokality, které mohou být výhledově ohroženy infiltrací 

vody z důlního prostředí do mělkých kvartérních kolektorů nebo útvarů povrchových vod. 

Vzhledem k hydrogeologickému charakteru zájmového území byla pozornost zaměřena do oblastí 

s absencí nebo výrazně redukovanou mocností miocénních jílů, které na většině plochy OKR tvoří 

izolátorskou strukturu mezi karbonem a povrchem terénu. Dále bylo přihlíženo k hydrogeologickému 

charakteru kvartérního pokryvu, faktoru antropogenního propojení karbonského masivu a povrchu 

terénu skrze HDD a v neposlední řadě k morfologickému charakteru území po ukončení těžby. 

Výstup vody se v prvé řadě týká míst s nejnižšími niveletami přetokových bází, kterými jsou báze 

kvartérních kolektorů a dna útvarů povrchových vod (toků a vodních ploch). 

Kolektorský charakter kvartérních uloženin u báze kvartérního profilu byl posuzován na základě 

analýzy psaných profilů. Litologický profil kvartéru byl analyzován a zjednodušen do následujících 

tří tříd propustnosti (v příloze 32 a následně 38 jsou vykresleny pouze rozsahy výskytu uloženin 2. a 

3. třídy propustnosti):  
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• Nízká propustnost (zahrnuje hlinité a jílovité sedimenty) – sedimenty s izolátorským až 

poloizolátorským charakterem se zanedbatelným až velmi omezeným prouděním podzemní 

vody. 

• Střední propustnost (zahrnuje písčité a hlinitopísčité sedimenty) – sedimenty s kolektorským 

charakterem s pomalým prouděním podzemní vody. 

• Vysoká propustnost (zahrnuje štěrkovité sedimenty) – sedimenty s kolektorským 

charakterem se střední až vysokou rychlostí proudění podzemní vody. 

Pro vyjádření míry ohrožení území používáme následující kategorizační klíč (řazeno od vyššího 

potenciálu k nižšímu): 

Kategorie I: zde řadíme oblasti s chybějícím nebo velmi redukovaným (do 5 m) pokryvem 

miocénních jílů a nadmořskou výškou báze kvartérního kolektoru do 230 m n. m. V příloze 37 jsou 

vymezeny intervaly <210–230 m n. m. křížovými šrafami. 

Kategorie II: zde řadíme oblasti s potenciálem bodové komunikace důlní vody s kvartérní zvodní 

přes HDD, případně SDD, protože existence a rozmístění těchto jam představuje další podklad pro 

vymezení míst s rizikem výstupu důlní vody na povrch terénu. Tato díla v minulosti zajišťovala 

kontakt důlního prostředí s povrchem terénu, a proto je nutno s nimi počítat jako s predisponovanými 

zónami případného přestupu důlní vody. 

Do této kategorie jsou zařazeny ty HDD/SDD, které jsou lokalizovány v oblasti kolektorských 

uloženin kvartéru, s kótou báze kolektorské vrstvy v rozmezí 210 – 230 m n. m. V přílohách 37 a 38 

jsou vymezeny oranžovými a červenými kruhy kolem jam (poznámka: potenciálně ohrožené plochy 

kategorie I jsou v příloze 37 vymezeny pouze signálně modrým oválem). 

V následujícím textu podrobněji komentujeme jednotlivé lokality náležící do příslušných kategorií. 

Kategorie I: Oblasti potenciální infiltrace do kvartérního kolektoru 

Na základě výše popsaných kritérií byly v KDP definovány celkem tři oblasti splňující kritéria 

kategorie I.  

Oblast I-1: Karviná Doly, ČSA (obr. 33). 

Plocha byla vymezena na přechodu karbonského okna v oblasti Dolu ČSA (Jan – Karel) do terasy 

řeky Olše, která karbonské okno lemuje od severovýchodu. Na povrchu je vymezena mezi areálem 

dolu a oblastí kalového a odvalového hospodářství Dolu ČSA. Dle analýzy průzkumných prací se 

zde báze kvartérního kolektoru nachází na úrovni 213–220 m n. m. a propustnost kvartérního profilu 

je možno hodnotit střední propustností (zahliněné štěrkopísky okrajové fácie údolní terasy řeky Olše). 

Místní drenážní bází podzemní vody je Karvinský potok, který protéká cca 300–500 m 

severovýchodně. V současnosti jsou do Karvinského potoka důlní vody vypouštěny řízeně na základě 

vodoprávního rozhodnutí. Z hlediska potenciálně ovlivněných faktorů životního prostředí platí, že 

oblast se nachází cca 1 km od významného vodního toku, řeky Olše. Vzhledem k faktu, že mezi 

oblastí a řekou Olší protéká zmíněný Karvinský potok, který tvoří hydraulickou bariéru pro podzemní 

vodu, nedojde k přímému kontaktu důlních vod s řekou Olší.  

Ekologickou rizikovost potenciálního průniku důlní vody do hydrosféry v této oblasti hodnotíme jako 

nízkou. Kvartérní kolektor je drénován Karvinským potokem (průmyslová vodoteč účelově 



 

 
 

 Strana 96/460 

 

TB123MXP000 - Zpracování metodiky XYZ 

Poslední revize dokumentu: 21. 7. 2017 

 

 

 

 

odvádějící důlní vody) a v trase odtoku podzemní vody kvartérní zvodně k drenážní bázi se nenachází 

žádné vodní zdroje individuálního zásobování nebo zranitelné ekosystémy a vodní toky. 

 

 

obr. 33: Detail oblasti I-1: Karviná Doly, ČSA z přílohy 37. 

Oblast I-2: Orlová, Stará Orlová (obr. 34). 

Plocha byla vymezena při jz. hranici DP Doubrava na průniku údolí orlovské Stružky (cca v úseku 

13,0 – 13,4 ř. km) s karbonským oknem. Na povrchu je vymezena v údolí orlovské Stružky mezi 

Starým náměstím a hřištěm TJ Slovan Orlová. V rámci karbonského masivu, který zde tvoří přímé 

podloží kvartérní sedimentaci, je doložen výskyt pestrých vrstev, které mají zvýšenou propustnost. 

Podle dostupných podkladů zde dochází k infiltraci podzemních vod mělkého oběhu nebo 

povrchových vod, čímž je doložena hydraulická vazba mezi mělkým kvartérním zvodněním, resp. 

povrchovým tokem orlovské Stružky a karbonským masivem. Dle analýzy průzkumných prací se 

báze kvartérního kolektoru nachází v úrovni 219–222 m n. m. a propustnost kvartérního profilu je 

možno hodnotit na rozmezí nízké a střední propustností (hlinitopísčitá až písčitá fluviální výplň údolí 

orlovské Stružky). Místní drenážní bází podzemní vody je orlovská Stružka, do které jsou 

v současnosti důlní vody vypouštěny řízeně na základě vodoprávního rozhodnutí prostřednictvím 

pravobřežního přítoku doubravská Stružka a níže po toku (mimo KDP) také vodní jámou Žofie. 

Ekologickou rizikovost potenciálního průniku důlní vody do hydrosféry v této oblasti hodnotíme jako 

zanedbatelnou. Kvartérní kolektor je drénován orlovskou Stružkou (průmyslová vodoteč účelově 

odvádějící důlní vody) a v trase odtoku podzemní vody kvartérní zvodně k drenážní bázi se nenachází 

žádné vodní zdroje individuálního zásobování nebo zranitelné ekosystémy a vodní toky. 

Oblast I-3: Orlová, Dombrovec (obr. 34). 

Plocha byla vymezena při s. hranici DP Lazy na průniku údolí doubravské Stružky (cca v úrovni 0,8 

ř. km) s karbonským oknem. Na povrchu je vymezena v údolí doubravské Stružky na úrovni křížení 

s komunikací II/474. Dle analýzy průzkumných prací se báze kvartérního kolektoru nachází v úrovni 
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224 m n. m. a propustnost kvartérního profilu je možno hodnotit jako střední (hlinito-štěrkopísčitá 

fluviální výplň údolí doubravské Stružky). Místní drenážní bází podzemní vody je Doubravská 

Stružka, do které jsou v současnosti důlní vody vypouštěny řízeně na základě vodoprávního 

rozhodnutí. 

Ekologickou rizikovost potenciálního průniku důlní vody do hydrosféry v této oblasti hodnotíme jako 

nízkou. Kvartérní kolektor je drénován doubravskou Stružkou (průmyslová vodoteč účelově 

odvádějící důlní vody) a v trase odtoku podzemní vody kvartérní zvodně k drenážní bázi se nenachází 

žádné vodní zdroje individuálního zásobování nebo zranitelné ekosystémy a vodní toky. 

 

 

obr. 34: Detail oblastí I-2: Orlová, Stará Orlová a oblasti I-3: Orlová, Dombrovec z přílohy 37. 

Kategorie II: HDD s potenciální infiltrací důlní vody do kvartérního kolektoru 

Na základě výškopisu hydrogeologických rozhraní a charakteru sedimentů u báze kvartérního profilu 

v místě HDD/SDD vymezujeme následující kategorie: 

Kategorie II-1: nadmořská výška báze kvartéru <220 m n. m., plošně souvislý štěrkový nebo písčitý 

kolektor nebo lokalizace v karbonském okně, 

Kategorie II-2: nadmořská výška báze kvartéru >220 - <230 m n. m., plošně souvislý štěrkový nebo 

písčitý kolektor nebo lokalizace v karbonském okně. 

Přehled HDD/SDD splňujících kritéria je uveden v následující tab. 42. 

tab. 42: HDD/SDD v KDP, která splňují kritérii kategorie II (seřazeno dle báze kvartéru, barevně rozlišeno dle přílohy 37) 

HDD/SDD Hloubka (m) x (m) y (m) 
zústí  

(m n. m.) 

Báze kvartéru 

 (m n. m.) 

Odhadovaná 

 propustnost kvartéru 

Úvodní v Novém poli 100.20 -454048.0 -1099685.0 223.00 211 vysoká 

Výdušná j. č. 3 1005.00 -455173.0 -1101730.0 230.00 218 střední 

Větrní vrt VPV-2 387.50 -453965.0 -1102070.0 226.00 219 vysoká 

Jáma XIII 10.00 -454495,0 -1102139,0 225,00 218 střední 
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HDD/SDD Hloubka (m) x (m) y (m) 
zústí  

(m n. m.) 

Báze kvartéru 

 (m n. m.) 

Odhadovaná 

 propustnost kvartéru 

Jáma XIVb 17.50 -454816.9 -1101908.6 222.30 219 střední 

Drážní 22.00 -454695,0 -1102086,0 230,00 219 střední 

Jáma II 35.50 -454767,0 -1102149,0 224.20 219 střední 

Jáma X 30.00 -454684,0 -1102422,0 225,00 219 střední 

Felix 36.40 -455670,0 -1101475.6 225.40 219 střední 

Strojní 53.70 -455633,0 -1101527.9 226.70 219 střední 

Štastná pomoc 50.70 -455595.8 -1101536.7 225.40 219 střední 

Fortuna 26.60 -455551,0 -1101564,0 230,00 219 střední 

Výdušná jáma č. IV - Darkov 1013.00 -453308.0 -1103615.0 237.00 224 vysoká 

Vtažná j.č. V - Darkov 913.40 -453235.0 -1103676.0 237.00 224 vysoká 

Darkov č. 1 898.00 -451905.0 -1102885.0 233.00 225 vysoká 

Darkov č. 2 754.00 -451905.0 -1102965.0 233.00 225 vysoká 

Vtažná j. Jan 962.00 -455393.0 -1101846.0 234.00 226 střední 

Těžní j. č. 2 958.00 -455287.0 -1101827.0 234.00 226 střední 

Františka 37.90 -455800.7 -1101453.3 227.44 221 střední 

Jáma IXb nedohledáno -456136.0 -1101054.0 225 221 střední 

Bedřich 90.80 -458484.4 -1102168.4 238.00 221 střední 

Jáma 8 83.80 -458376.3 -1102136.4 235.80 221 střední 

Jáma Jiří (II) 47.00 -459630.0 -1101276.0 237.00 222 střední 

František I 56.90 -455967.3 -1101425.3 227.68 222 střední 

František II 34.00 -455691.9 -1101597.2 229.20 222 střední 

Jáma XII 71.00 -454744.4 -1102941.2 225.70 222 střední 

Válečná 51.20 -455024.6 -1101874.2 227.30 222 střední 

Jáma 5 55.00 -459550.0 -1101855.0 232.40 223 střední 

Fabián 38.40 -456132.0 -1101478.0 230.00 224 střední 

Bedřich I 15.20 -456214.0 -1101580.0 230.00 225 střední 

Luisa 43.00 -455884.1 -1101569.3 226.70 225 střední 

Martin 34.10 -455800.9 -1101609.7 228.00 225 střední 

Pomocná (P1) nedohledáno -456200.0 -1101402.0 230.00 225 střední 

Bedřich II nedohledáno -456336.0 -1101478.0 230.00 226 střední 

Helena 22.80 -455981.2 -1101646.0 232.30 226 střední 

Jáma IX 34.00 -459492.0 -1101322.0 228.00 226 střední 

Jáma V 28.00 -456424.0 -1101472.0 228.00 226 střední 

Jáma VII nedohledáno -455714.4 -1101591.8 228.90 226 střední 

Jana I 13.00 -455892.7 -1101778.4 231.40 226 střední 

Jindřich (J1) 17.10 -454897.0 -1102254.0 229.00 226 střední 

Karolina 17.10 -456192.0 -1101660.0 230.00 226 střední 

Leo 26.60 -455963.9 -1101551.1 228.20 226 střední 
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HDD/SDD Hloubka (m) x (m) y (m) 
zústí  

(m n. m.) 

Báze kvartéru 

 (m n. m.) 

Odhadovaná 

 propustnost kvartéru 

Pomocná (P2) nedohledáno -459099.0 -1101601.0 230.00 226 střední 

Florentina 28.40 -455608.3 -1101628.4 229.20 227 střední 

Florián 32.20 -455370.8 -1101739.4 229.13 227 střední 

Jáma 1 nedohledáno -455494.9 -1101675.7 229.31 227 střední 

Alfons 14.00 -455883.3 -1101711.2 231.90 228 střední 

Lorenz 15.00 -455926.3 -1101799.0 230.50 228 střední 

Frenzl nedohledáno -455755.8 -1101792.9 232.70 229 střední 

Štolní 49.30 -455560.2 -1101683.2 232.50 229 střední 

Jan výdušná 83.00 -455396.0 -1101888.0 238.00 230 střední 

Obr. 35 zobrazuje pozice všech HDD na prostorovém zobrazení DMR 5G. 

 

obr. 35: Pozice všech HDD na prostorovém zobrazení DMR 5G 

Kategorie II-1 

Staré-Město, Úvodní v Novém poli 

báze kvartéru: +211 m n. m., HDD s nejnižší úrovni báze kvartéru, 

litologie kvartéru: štěrkopísky údolní terasy řeky Olše s vysokou propustností (příloha 38), 

charakter okolí HDD: průmyslový (zóna lehkého průmyslu Nové Pole), 
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jiná omezení (ochranná pásma, významné vodní toky atd.): jáma se nachází 700 m od významného 

vodního toku, řeky Olše, 

hrubá prediktivní rizikovost: bez rizika (jáma není v kontaktu s důlními prostory, jelikož hloubení 

jámy bylo ukončeno před dosažením reliéfu karbonu).  

Lokalita ČSA, Výdušná j. č.3 

báze kvartéru: cca +218 m n. m., 

litologie kvartéru: hlinité štěrkopísky okrajové fácie údolní terasy řeky Olše se střední propustností 

(příloha 38), 

charakter okolí HDD: průmyslový (areál Dolu ČSA a přilehlý odval), 

jiná omezení (ochranná pásma, významné vodní toky atd.): dtto I-1; jáma se nachází 1000 m od 

významného vodního toku, řeky Olše, mezi Olší a jámou se nachází místní drenážní báze Karvinský 

potok, 

hrubá prediktivní rizikovost: dtto I-1; nízká, kolektor je drénován Karvinským potokem (průmyslová 

vodoteč účelově odvádějící důlní vody), v trase odtoku podzemní vody kvartérní zvodně se nenachází 

žádné vodní zdroje individuálního zásobování nebo zranitelné ekosystémy a vodní toky, 

Karviná-Doly, Sovinec, Větrní vrt VPV-2 

báze kvartéru: cca +219 m n. m., 

litologie kvartéru: štěrkopísky údolní terasy Stonávky s vysokou propustností (příloha 38), 

charakter okolí HDD: lužní les a louky, 

jiná omezení (ochranná pásma, významné vodní toky atd.): HDD se nachází 200 m od významného 

vodního toku, řeky Stonávky, 

hrubá prediktivní rizikovost: nízká, kolektor je drénován řekou Stonávkou, v trase odtoku podzemní 

vody kvartérní zvodně se nenachází žádné vodní zdroje individuálního zásobování nebo zranitelné 

ekosystémy. 

Do této kategorie řadíme také 9 mělkých SDD, jak je uvedeno v tab. 42, pro která platí zanedbatelné 

riziko potenciální infiltrace důlní vody do kvartérního kolektoru. 

Kategorie II-2 

Lokalita Darkov–ÚZ, Výdušná j. č. IV a Vtažná j. č.V 

báze kvartéru: cca +224 m n. m., 

litologie kvartéru: štěrkopísky údolní terasy Stonávky s vysokou propustností (příloha 38), 

charakter okolí HDD: průmyslový (areál Dolu Darkov) 

jiná omezení (ochranná pásma, významné vodní toky atd.): jámy se nachází 200 m od významného 

vodního toku, řeky Olše, 

hrubá prediktivní rizikovost: nízká, kolektor je drénován řekou Stonávkou, v trase odtoku podzemní 

vody kvartérní zvodně se nenachází žádné vodní zdroje individuálního zásobování nebo zranitelné 

ekosystémy. 
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Lokalita Darkov–PZ, Darkov č.1 a Darkov č.2 

báze kvartéru: cca +225 m n. m., 

litologie kvartéru: štěrkopísky údolní terasy řeky Olše s vysokou propustností (příloha 38), 

charakter okolí HDD: průmyslový (areál Dolu Darkov – PZ), 

jiná omezení (ochranná pásma, významné vodní toky atd.): jámy se nachází 300 m od významného 

vodního toku, řeky Olše a těsně za hranicí ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů 

(jodobromové vody čerpané z neogenního písčitého kolektoru Lázněmi Darkov), 

hrubá prediktivní rizikovost: nízká, kolektor je drénován řekou Olší, v trase odtoku podzemní vody 

kvartérní zvodně se nenachází žádné vodní zdroje individuálního zásobování nebo zranitelné 

ekosystémy. 

Lokalita ČSA, Vtažná j. Jan a Těžní j. č.2 

báze kvartéru: cca +226 m n. m., 

litologie kvartéru: lokální výskyt hlinitých štěrkopísků (patrně relikt starší terasy Olše nebo 

halštrovského glaciálu) s odhadovanou střední propustností (příloha 38), 

charakter okolí HDD: průmyslový (areál Dolu ČSA), 

jiná omezení (ochranná pásma, významné vodní toky atd.): dtto I-1; jámy se nachází 1200 m od 

významného vodního toku, řeky Olše, mezi Olší a jámou se však nachází místní drenážní báze 

Karvinský potok, 

hrubá prediktivní rizikovost: dtto I-1; nízká, kolektor je drénován Karvinským potokem, v trase 

odtoku podzemní vody kvartérní zvodně se nenachází žádné vodní zdroje individuálního zásobování 

nebo zranitelné ekosystémy a vodní toky. 

Do této kategorie řadíme 33 mělkých SDD, jak je uvedeno v tab. 42, pro která platí zanedbatelné 

riziko potenciální infiltrace důlní vody do kvartérního kolektoru. 

7.4 Dílčí závěr  

V porovnání s oběma dnes již likvidovanými pánvemi (ODP a PDP) není v KDP předpoklad 

výraznějších přestupů povrchových vod (především infiltrace z povrchových toků) do v budoucnu 

opuštěných důlních děl. Pokryv spodnobádenského staří je tvořen převážně pelitickou fácií, která 

představuje dostatečný izolátor pro výraznější infiltraci z povrchu do stařin, ale zároveň, a to 

především, je i dostatečným izolátorem pro přestup důlních vod do kvartérního pokryvu (kolektorů) 

a odtud do povrchových toků (zejména řeky Olše).  

Celkové přítoky budou nutně nižší, než jsou v dnešní době na vodní jámě Jeremenko a vodní jámě 

Žofie. Budou v podstatě zachovány případné dnešní přítoky infiltrujících vod z povrchu, ustanou 

přetoky z karbonských zvodní (v důsledku zániku hydraulického spádu daného dnes odvodňováním 

dolů).  

Retrográdní přestup důlních vod do nich je prakticky vyloučen (teoretická kalkulace). 

Předpokládáme, že přetok do detritu bude minimalizován (hydraulický spád nebude dostatečný 

k překonání zmíněných hydraulických odporů), že nebude postižitelný v měřitelných hodnotách 

v reálném čase (oblast lázní Darkov).  
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8 Hydrogeologický model  

8.1 Modelovací software  

Model je zkonstruován v software FEFLOW. FEFLOW je akronym pro Finite Element subsurface 

FLOW simulation system. FEFLOW slouží k modelování proudění podzemní vody, transportu látek 

a šíření tepla v průlinovém a puklinovém prostředí. Využívá metodu konečných prvků pro komplexní 

geometrii modelu, okrajové podmínky a heterogenní prostředí se zohledněním celé řady 

hydraulických a transportních procesů, jako jsou filtrační toky v závislosti na hustotních a teplotních 

gradientech, proudění podpovrchové vody v podmínkách variabilní saturace, transportně reakční 

modelování více komponent atd. (Diersch, 2014). FEFLOW byl poprvé uveden Hans Jörg G. 

Dierschem v roce 1979. Od roku 2007 je FEFLOW dále vyvíjen, průběžně vylepšován a rozšiřován 

na DHI-WASY GmbH (v současnosti DHI a.s.).  

FEFLOW je flexibilním nástrojem pro simulování proudění v hornicky narušeném prostředí, neboť 

umožňuje vedle simulace klasického Darcyho proudění implementovat filtrační toky proudění 

v kanálech (otevřená důlní díla) a v tektonice (kubický zákon).   

8.2 Koncepční model proudění podzemní vody 

Koncepční model představuje soubor předpokladů, zjednodušení, za kterých je hydrodynamický 

systém simulován. Charakter koncepčního modelu determinuje dimenzionalitu numerického modelu 

a návrh sítě/gridu. Smyslem sestavování koncepčních modelů je zjednodušit realitu problému a 

uspořádat veškerá relevantní pozorování tak, aby byla usnadněna analýza systému. Zjednodušení je 

nezbytné, protože úplná rekonstrukce přirozeného systému je prakticky nemožná.  

Požadavky na informace při sestavování hydraulického modelu jsou následující (obecně bez zúžení 

na konkrétní případovou studii): 

• Simulované procesy (proudění v saturované zóně, proudění v prostředí s variabilní saturací, 

průlinové – Darcy vs. puklinové proudění – kubický zákon, proudění v závislosti na 

hustotních a teplotních potenciálech, interakce povrchová – podzemní voda atd.). 

• Fyzikální rámec – geometrie: 

- geologické mapy a řezy zobrazující prostorový rozsah systému, 

- topografické mapy zobrazující povrchové vodní útvary a rozvodí, případně další 

relevantní informace, 

- digitální model terénu, 

- mapy znázorňující povrch a bázi (mocnost) hydrostratigrafických jednotek. 

• Hydrogeologický rámec: 

- mapy hladin podzemních vod pro všechny relevantní zvodně, 

- hydrografy hladin podzemních a povrchových vod a průtoků, 

- mapy a řezy zobrazující distribuci hydraulické vodivosti a/nebo transmisivity, 
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- mapy a řezy zobrazující zásobnost (volnou i pružnou) jednotlivých hydrostratigrafických 

jednotek, 

- prostorové a časové řady efektivní infiltrace, interakce mezi povrchovými a podzemními 

vodami, odběry podzemních vod a základního odtoku aj. 

Teoreticky čím více se blíží koncepční model realitě, tím přesnější je pak numerický model. V praxi 

je ale usilováno o co nejjednodušší koncepční model, přitom toto zjednodušení musí být právě takové, 

že i zjednodušený koncepční model je komplexní natolik, aby dostatečně korektně odrážel chování 

celého systému. Je proto kriticky důležité, aby koncepční model popisoval všechny důležité 

hydrogeologické faktory ovlivňující režim podzemních vod. Častým důvodem selhávání 

numerických modelů jsou totiž chyby, které vzniknou již ve fázi sestavování koncepčního modelu. 

8.2.1 Simulované procesy 

Pro výpočet zatápění dolů byl použit koncept proudění ve variabilně saturovaném prostředí, který je 

navzdory jeho výpočetní náročnosti, danou nelinearitou ve výpočetních vztazích, doporučován 

vývojáři FEFLOW spíše než simulace proudění s volnou hladinou („phreatic option“). Na modelu 

zatápění ODP byl tento koncept ověřen a jeví se jako korektní, vezmeme-li v úvahu, že je zatápěn 

horninový masiv primárně velmi málo propustný, narušený dobýváním s preferenčními cestami ve 

formě důlních děl – horizontálních i vertikálních.  

Výpočty jsou prováděny pomocí Richardsovy rovnice (jednofázový tok kapaliny). Výpočet je 

založen na parametrických vztazích Van Genuchtena, které charakterizují v prostředí variabilní 

saturace vztah závislosti hydraulické vodivosti na saturaci a saturace vs. tlak (Van Genuchten, 1980). 

Pro výpočet jsou specifikovány parametry nesaturované porozity, maximální saturace (typicky 1) a 

residuální saturace, Van Genuchtenovy parametry α, m, n.  

Proudění důlní vody v liniových prvcích (důlní díla) je možné řešit kromě Darcyho (pro díla 

likvidované zásypem, základkou) i Mannig-Stricklerovými rovnicemi proudění vody (proudění 

v otevřených důlních dílech). 

Transfer vody uvnitř modelové domény je uskutečňován jak liniovými prvky (jámy a nejdůležitější 

překopy), tak samotným, hornickou činností narušeným prostředím (prostředí s duální pórovitostí). 

Voda proudí také v rostlém a hornickou činností neporušeném karbonském masivu (simulováno 

průlinovým prostředím). Jámy a překopy jsou považovány za preferenční zóny proudění a takto jsou 

do modelu konceptualizovány prostřednictvím hydraulických parametrů.  

Zlomy a pásma tektonického porušení jsou uvažovány pro vodu jako nepropustné, což je v souladu s 

pozorováním a měřením v těchto oblastech na důlních pracovištích. 

Pro řešení soustavy rovnic byl vybrán jako nejvhodnější SAMG solver (Alghebraic Multigrid 

Methods for Systems). Tento solver byl vyvinut ve Fraunhoferově institutu pro algoritmy a vědecké 

výpočty SCAI v Německu Dr. Klausem Stübenem. Algebraická multigridová metoda je sama o sobě 

nejlepší v případě ustáleného stavu, kdy se počáteční stav výrazně liší od očekávaných výsledků, a v 

případech s velmi odlišnými velikostmi elementů v modelové doméně. SAMG interně přepíná mezi 

multigridovou a CG (Conjugate Gradient) metodou v závislosti na vlastnostech matice a může tak 

být také velmi dobrou volbou pro modely neustálených procesů s homogennější velikostí elementů. 

SAMG byl optimalizován pro speciální požadavky FEFLOW, týkající se zejména efektivního 

zpracování simulací neustálených procesů.  



 

 
 

 Strana 104/460 

 

TB123MXP000 - Zpracování metodiky XYZ 

Poslední revize dokumentu: 21. 7. 2017 

 

 

 

 

8.2.2 Prostorové vymezení modelové oblasti 

Prvním krokem při formulování koncepčního modelu je definování oblasti zájmu, tj. definování 

hranic modelu. Numerický model vyžaduje takové okrajové podmínky, kde hladiny či průtoky jsou 

specifikovány podél hranic celého systému. Přednostně by měly být využívány přirozené okrajové 

podmínky. V případě, že to není možné, je přípustné definovat okrajovou podmínku umělou. Přesto 

by ve fázi sestavování koncepčního modelu měly být identifikovány všechny relevantní přirozené 

okrajové podmínky.  

Předpokládané hranice modelové domény jsou zhruba dány průběhem vnějších hranic jednotlivých 

DP a ZDP v KDP (viz. obr. 36). Západní hranici modelu určuje linie, která zohledňuje průběh tzv. 

orlovské struktury, významné tektonické linie mezi KDP a PDP.  

 

obr. 36: Rozsah modelové domény před ořezáním s dobývkami 

8.2.3 Hydrogeologický rámec – okrajové podmínky modelu 

Zdrojem vody, přitékající do důlních děl v KDP, jsou zejména vody z detritové zvodně, která je 

vyvinuta prakticky v celém územním rozsahu KDP a zasahuje s výjimkou DP Lazy do všech DP (viz. 

obr. 37). Zvodněný detrit tvoří naprosto dominantní zdroj přítoků vody do KDP. V menší míře se na 

dotaci podílí povrchové vody (povrchové vodoteče, srážky). Přítoky vod původem z karbonského 

masivu v modelu nebyly uvažovány, jejich množství a vliv na celkovou vodní bilanci modelu je 

minimální. 
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obr. 37: Rozsah modelové domény po ořezání s dobývkami s rozsahem detritové zvodně 

8.3 Digitalizace vydobytých prostor  

8.3.1 Zdrojová data a jejich příprava 

Datovým zdrojem pro úplný 3D model výrubů KDP jsou bez výjimky digitální vektorové zásobové 

mapy z posledních výpočtů zásob (dále jen VZ) všech dolů KDP (DP Doubrava, DP Karviná-Doly I, 

DP Karviná-Doly II, DP Darkov, DP Lazy, DP Dolní Suchá, DP Horní Suchá, DP Stonava, DP 

Louky). Tyto výpočty zásob byly realizovány v letech 2008-2011. Vzhledem k jednotné metodice 

postupu při řešení jednotlivých VZ, a to jak po formální, tak i obsahové stránce, lze konstatovat, že 

3D model výrubů KDP bude obsahovat téměř kompletní výčet dobývek v historickém, resp. 

stratigrafickém rozsahu.  

Základním podkladem pro grafickou podobu zásobových map byly vždy základní důlní mapy (dále 

jen ZDM), vedené na Odboru měřictví a geologie (OMG) jednotlivých dolů. Přesnost polohopisu 

jednotlivých výrubů je tedy ekvivalentní se ZDM. Údaje o mocnosti slojí, resp. rozhodující údaje o 

mocnosti výrubů, z nichž jsou odvozeny plochy a objemy vyrubaných prostor a následně parametry 

ovlivnění nadloží výrubů, mají původ rovněž v ZDM. Všechny údaje se záznamem Z souřadnice 

měřických bodů mají původ opět v ZDM. Zápisy o úklonu slojí, odebrané z boků důlních děl, jsou 

převzaty ze ZDM. Hustota záznamu rozhodujících parametrů je shodná pro všechny zásobové mapy, 
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obsahující záznam o exploataci zásob a zejména u nejstarších dobývek (stratigraficky nejvyšších 

slojí) plně odpovídá hustotě zápisu obou parametrů historických ZDM (hustota zápisu zde bývala 

řidší).  

Jelikož všechny zásobové mapy jednotlivých VZ byly konstruovány jako vektorové 2D mapy, 

všechny datové údaje, jakož i všechny liniové entity (polygony výrubů), mohou být použity pro 

transformaci do 3D (výruby) nebo pro tvorbu prostorových modelů vývoje (mocnost) a průběhu 

(úklon) těchto parametrů. 

8.3.2 3D model výrubů sloje 

2D polygony výrubů každé exploatované sloje je v prvé řadě nezbytné sjednotit s ohledem na typ 2D 

entity – útvar, vše manuálně prostřednictvím vnitřních nástrojů programu MicroStation. Pro účel 

generování trojúhelníkové sítě prostorového průběhu počvy sloje je nezbytné manuálně odstranit ze 

zdrojové (zásobové) mapy všechny nepříslušné měřické body, např. měřické body z překopů.   

Prostorový model průběhu sloje je generován programem InRoads Site jako trojúhelníková síť 

z bodového pole měřických bodů, chemicko-technologických analýz s polohovými údaji x, y, z a 

údajů o poloze slojí z databáze vrtů a jam a patrových konstrukčních linií ze zásobových map. 

Trojúhelníková síť prostorového průběhu sloje je základem pro všechny další kroky, kterými jsou 

projekce 2D polygonů výrubů do 3D sítě sloje, generování odvozené pravidelné 3D čtvercové sítě 

průběhu sloje se stranou čtverce 10x10 m a výpočet průměrných úklonů výrubů ze segmentů 

trojúhelníkové sítě. 

Vnitřním nástrojem programu InRoads Site se provede projekce všech 2D polygonů výrubů sloje do 

trojúhelníkové sítě jejího průběhu a současně dle definice této operace pak oříznutí (vyříznutí) 3D 

polygonů a odstranění balastních segmentů trojúhelníkové sítě, tedy ploch vně výrubů. 

Prostřednictvím správce vrstev programu MicroStation se manuálně ošetří jednotlivé parametry pro 

vizualizaci (barva, průhlednost aj.). 

Příprava dat, opravy a sjednocování typů entit, identifikace a odstraňování převzatých chyb ze ZDM 

a zásobových map, je jednoznačně nejnáročnější fází prací na předmětném tématu. Jakýkoliv chybný 

zápis, např. v kategorii záznamů o poloze x, y, z chemicko-technologických analýz, lze odhalit až po 

vygenerování prostorového průběhu sloje a vyříznutí 3D polygonů výrubů, tedy po 3D vizualizaci 

dříve v minulosti zapsané chyby. Po jejím odstranění v tematické databázi lze začít s novou generací 

sítí, vizualizací polygonů výrubů a opětovnou manuální kontrolou výsledku. 

8.3.3 Čtvercová síť  

Pravidelná čtvercová síť bodového pole prostorového průběhu výrubů je, jak již bylo výše uvedeno, 

generována z trojúhelníkové sítě prostorového průběhu sloje se stranou čtverce 10 x 10 m. Tato 

operace se realizuje opět vnitřní funkcí programu InRoads Site. Jedná se vlastně o krok, kterým se 

nahrazuje síť s nahodilou, nepravidelnou distribucí údajů, sítí s pravidelnou distribucí údajů, jak 

vnitřních (x, y, z), tak externích (mocnost, úklon, aj.). Vnitřní údaj o prostorové (x, y, z) pozici si nese 

každý bod pravidelného bodového pole již od momentu jeho založení do pravidelného bodového 

pole. Externí údaje, v našem případě údaje o mocnosti a úklonu, jsou každému bodu přiřazovány 

v samostatných krocích. Výsledkem je množina bodů, bodové pole 10 x 10 m, reprezentující polygon 

výrubu, každý opatřen záznamem x, y, z. 
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8.3.3.1 Mocnost výrubu 

Datovým zdrojem pro zjištění mocnosti sloje, resp. v konečném důsledku mocnosti jednotlivých 

výrubů, je záznam o mocnostech slojí v databázi vrtů, jam, chemicko-technologických analýz a zápis 

mocností z boků důlních děl, ražených ve sloji, jakož i zápis o mocnostech z rubání, zakreslených do 

ZDM při pravidelných odbírkách, převzatých do zásobových map. Tyto údaje o mocnostech se 

očišťují manuálně od nepříslušných údajů (mocnosti jiných slojí na překopech, hrubé chyby) případně 

redukují na mocnosti výhradně z rubání a boků děl kolem rubání, to v případech, že skutečná mocnost 

sloje (např. sloj Prokop až 11 m) převyšuje mocnost technologickou. V programu InRoads Site je 

následně vygenerována trojúhelníková síť průběhu (vývoje) mocnosti a vypočtena hodnota mocnosti, 

platná pro každý bod pravidelné bodové sítě 10 x 10 m. Vlastním autorským aplikačním programem 

je pak každý bod pravidelné bodové sítě prostorového průběhu sloje doplněn o textový údaj o 

mocnosti sloje (rubání) v jeho místě. Výsledkem je množina bodů, bodové pole 10 x 10 m, 

reprezentující polygon výrubu, každý opatřen záznamem x, y, z a mocnost M. 

8.3.3.2 Úklon výrubu 

Datovým zdrojem pro zjištění úklonu sloje, resp. v konečném důsledku úklonu jednotlivých výrubů, 

je záznam o úklonech slojí, odebraných z boků důlních děl, ražených ve sloji, záznam o úklonech 

z rubání, zakreslených do ZDM a převzatých do zásobových map. V programu InRoads Site je 

následně vygenerována trojúhelníková síť průběhu (vývoje) úklonu a vypočtena hodnota úklonu, 

platná pro každý trojúhelník sítě v místě jeho těžiště. Vlastním autorským aplikačním programem je 

pak zajištěno, aby polygon výrubu byl opatřen jedinou reprezentativní hodnotou úklonu, vypočtenou 

jako aritmetický průměr z hodnot o úklonu trojúhelníků. Následně je opět každý bod pravidelné 

bodové sítě prostorového průběhu sloje uvnitř polygonu výrubu doplněn o textový údaj o průměrném 

úklonu sloje (rubání) v jeho místě. Výsledkem je množina bodů, bodové pole 10 x 10 m, 

reprezentující polygon výrubu, každý opatřen záznamem o x, y, z, mocnosti M a úklonu U. Všechny 

body bodového pole mají tedy stejnou hodnotu úklonu, platnou pro 3D polygon jako celek. 

8.3.3.3 Export dat 

Všechna data o poloze x, y, z, mocnosti a úklonu, zaznamenaná u každého bodu pravidelné čtvercové 

sítě 10 x 10 m prostorového průběhu jednotlivých rubání, budou následně pro každou sloj, resp. pro 

všechny body reprezentující výruby ve sloji, exportovány prostřednictvím vyvíjeného vlastního 

aplikačního programu z formátu DGN do souboru EXCEL, odtud pak do databáze Microsoft SQL 

Server. Po načtení všech slojí proběhne v databázi SQL server výpočet bodového mračna zatápěné 

oblasti. Výsledná tabulka je následně exportována jako datový vstupní soubor pro program FEFLOW. 

8.3.3.4 Reliéf karbonu 

Z digitálního izoliniového modelu reliéfu karbonu je v programu InRoads Site vygenerována 

trojúhelníková síť prostorového průběhu plochy reliéfu karbonu. Následně je opět v prostředí 

InRoads Site nad trojúhelníkovou sítí vygenerována pravidelná bodová čtvercová síť o straně čtverce 

10 x 10 m. Výsledkem je množina bodů, bodové pole 10 x 10 m, reprezentující bodový 3D model 

karbonu, kde každý bod je opatřen záznamem o poloze x, y, z. 
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Následuje opět export načteného bodového pole se všemi údaji x, y, z do souboru EXCEL a dále do 

databáze Microsoft SQL Server. Po exportu databáze bodů do programu FEFLOW dochází k jejich 

stratifikaci po hloubkových úrovních a k dalším operacím již s jiným zadáním. 

Takto se postupovalo po jednotlivých DP a jednotlivých slojích s cílem naplnit projektovaný záměr 

výsledkem v podobě úplného 3D modelu výrubů slojí uvnitř KDP v celém stratigrafickém rozsahu 

dobývaných slojí. Po doplnění elaborátu o data z postupu exploatace uhelných zásob od r. 2008 až 

k dnešku, tedy prakticky k datu ukončení činnosti OKD, bude model obsahovat záznam o dobývání 

v KDP ve svém úplném historickém rozsahu.  

Ilustrativně zobrazujeme 3D model výrubu pro DP Dolní Suchá (obr. 38, obr. 39). 

 

obr. 38: 3D model výrubu v DP Dolní Suchá 

 

obr. 39: 3D model výrubu v DP Dolní Suchá, včetně reliéfu karbonu 
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8.4 Definice mocnosti a odporově-kapacitních charakteristik hornicky porušeného 

prostředí a jeho nadloží 

Zásadní veličinou, která určuje proudění podzemní vody v hornině, je permeabilita neboli propustnost 

hornin. Permeabilita je schopnost hornin propouštět kapaliny (vodu, ropu) nebo plyn, a to buď 

vzájemně komunikujícími póry (např. ve štěrku, v pískovci) nebo podél puklin, vrstevnatosti apod. 

V případě hydrogeologie a podzemní vody jako vrstevní kapaliny se většinově propustnost popisuje 

koeficientem hydraulické vodivosti (starší název koeficient filtrace – m/s, případně m/den). Tento 

koeficient je na rozdíl od koeficientu propustnosti (m2) závislý na hustotě a teplotě filtrované tekutině. 

Nejlépe propustné jsou hrubé sedimenty bez jílovité příměsi (štěrky, morény, sutě), dále písky a 

nedostatečně stmelené pískovce, silně zkrasovělé vápence aj.  

Obr. 40 ukazuje schematické vyjádření rozdílů v permeabilitě horniny ovlivněné dobýváním. Sloj o 

původní mocnosti t je vytěžena na zával, vytěžený objem horniny se promítne do poklesové kotliny 

na povrchu terénu (v OKR až 80 %). První zónou, která se vytvoří nad vytěženou zavalenou slojí, je 

závalový polštář. Závalový polštář má maximální mocnost 3 až 6násobek původní mocnosti sloje. 

Permeabilita tohoto prostředí je zvýšena 60–80krát oproti neovlivněné hodnotě (podle Youngera, 

2002). 

 

obr. 40: Schematický řez změn permeability (K) horninového masivu vlivem poddolování 

 (upraveno podle Youngera, 2002) 

Závalový polštář plynule přechází do zálomového pásma, kde je hornina výrazně rozvolněna tahovým 

napětím, jsou zde přítomny zálomové trhliny. K nabývá hodnot 1–20 m/den. Nad závalovým 

polštářem je dále vyvinuta zóna komprimace tlakovým napětím, K je zde naopak snížena na hodnoty 

kolem 0,001-0,1 m/den. Zóna komprimace přechází opět do zóny rozvolnění tahovým napětím se 

zvýšenou původní propustností v hodnotách K = 0,1 – 1 m/den. Tato zóna má mocnost kolem 15 m, 

na povrchu je vyvinuta samotná poklesová kotlina. 

V podmínkách OKR je výsledná velikost poklesové kotliny dána součtem objemů vytěžených hornin 

ze všech pater dolu. Pro model zatápění budeme uvažovat vývin pouze závalového polštáře a 
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zálomového pásma. Je to kvůli tomu, že v OKR jsou přítomny desítky slojí nad sebou, nad vytěženou 

slojí se tak může vyvinout pouze závalový polštář a zálomové pásmo, případná zóna s 

komprimací tlakovým napětím již padne opět do další nadložní sloje. Zóna komprimace tlakovým 

napětím je spolu s podpovrchovou zónou rozvolnění tahovým namáháním vyvinuta pouze v ne příliš 

mocném úseku u povrchu terénu. Vzhledem k vertikálnímu rozměru modelové domény (1 400 m) 

můžeme považovat tyto dvě zóny při povrchu terénu za zanedbatelné a bez významnějšího vlivu na 

proudění podzemní vody v rámci celého modelu.    

V našem případě má závalový polštář mocnost 5krát původní mocnost sloje, zálomové pásmo bude 

má mocnost 30krát původní mocnosti sloje. 

8.4.1 Stanovení hydraulických parametrů kvazihomogenních jednotek horninového 

masivu KDP 

Problematika hydraulického chování horninového masivu v nadloží vyrubaných slojí po ukončení 

těžby, resp. v průběhu dobývání při postupu porubní fronty je v současné době řešena řadou 

geotechniků a důlních hydrogeologů. Tato problematika má souvislost s predikcí průvalů důlních vod 

v průběhu těžby, ale také úzce souvisí se zatápěním dolů po ukončení těžby. Popis těchto zón 

z hlediska prostorového vymezení a definice jejich hydraulických parametrů je zásadním vstupem do 

koncepčního modelu zatápění KDP. Proto byla více rozpracována předmětná rešerše, kterou dále 

uvádíme. 

8.4.1.1 Rešerše zahraničních poznatků o zónách v nadloží vyrubaných slojí a jejich 

hydraulickém chování 

V bezprostředním nadloží vyrubané sloje se v zahraniční literatuře vymezuje několik deformačních 

zón s ovlivněným napěťovým stavem. Jejich vymezení se co do počtu, názvu, ale i hydraulických 

vlastností liší. Většina literatury určuje zónu závalu („caved zone“) a na ni navazující zálomovou 

(puklinovou) zónu – „fracture zone“ (např. Wang et al., 2016; Peng a Chiang, 1984), které někteří 

autoři kombinují pod názvem tzv. „Water Flow Fractured Zone“ (dále jen WFFZ). Majdi et al. (2012) 

používá pro obě tyto zóny pojem „destressed zone“, který je obtížné překládat. Většina autorů už 

neřeší nadloží těchto dvou zón a považuje je za neovlivněnou horninu. Younger et al. (2002) se těmito 

zónami zabývá v detailu zejména s ohledem na proudění důlních vod. Schéma vymezení těchto zón 

uvádíme na obr. 40. 

Dle Youngera et al. (2002) v nadloží vytěžené sloje vzniká mezi dvěma extenzními zónami zóna 

komprese. Tato představa je podložena zkušenostmi NCB (1975), Garritty (1980, 1982), Whittaker a 

Reddish (1989) a Brady a Brown (1993). Vznik zóny komprese však není všeobecně přijat (např. 

Whitworth, 1982). Za důkaz její existence někteří autoři považují zvýšení piezometrické úrovně 

podzemních vod před vznikem poklesové kotliny nad dvěma poruby v Illinois (Booth et al., 1999). 

Za úspěšné v predikci subsidence založené na existenci této zóny komprese jsou považovány i 

projekty Orcharda (1975) a Whittakera a Reddishe (1989). 

V nadloží vydobyté sloje vzniká zóna závalová s mocností rovnou 3 až 6násobku extrahované sloje 

a hydraulickou vodivostí 60–80násobnou vůči původní hodnotě. Nad touto zónou vzniká oblast, která 

je popisována jako zóna zálomová s četnými puklinami a separací vrstev s hydraulickou vodivostí 1-

20 m/den. Přechod mezi zálomovou zónou a závalem je neostrý. Podle Youngera et al. (2002) má 
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mocnost Zóny 1 vztah k šířce porubní fronty W ve smyslu W/3. Následuje zóna komprese 

s redukovanou hydraulickou vodivostí 0,001 až 0,1 m/den a mocností W/9. Poslední extenzní Zóna 

3 v nadloží má podle těchto autorů hydraulickou vodivost kolem 0,1-1 m/den a mocnost W/9. 

Hlavní preferenční cestou proudění podzemní vody v nadloží dobývek je tzv. „Water Flow Fractured 

Zone“ (WFFZ), která zahrnuje závalové a zálomové zóny (Sui et al., 2015). Většina předchozích 

studií se zaměřovala na průzkum WFFZ po ukončení těžby, v této souvislosti bylo navrženo mnoho 

empirických vzorců pro výpočet maximální výšky WFFZ. Tyto vztahy byly navrženy na základě 

měření in situ a laboratorních fyzikálních experimentů, numerického modelování a matematických 

přístupů, které poskytují základ pro predikce maximální výšky WFFZ pro uhelné doly s podobnými 

parametry, hydrogeologickými a inženýrskogeologickými podmínkami (Singh a Kendorski, 1981; 

Chuen, 1979; Fawcett et al., 1986; Majdi et al., 2012). 

Snížení napjatosti je hlavním důvodem zvýšení propustnosti nadloží. Puklinové porušení se 

propaguje směrem nahoru, což vede k dramatickému zvýšení permeability horninového masivu (Das, 

2000). Post-těžební hydraulická vodivost postupně roste až na maximum, pak klesá na určitou 

hodnotu. Zvýšení horizontální složky propustnosti horninového masivu je obvykle mnohem větší než 

ve vertikálním směru, ačkoli vertikální složka propustnosti horniny převažuje ve svém efektu (Zhang 

a Shen, 2004). Liu a Elsworth (1997) vyhodnotili trojrozměrné pole hydraulické vodivosti těženého 

masivu stěnováním a výsledky modelu ukázaly, že hydraulická vodivost v horninovém prostředí se 

zvýšila v malých hloubkách před porubní frontou a ve větších hloubkách za porubní frontou, 

především v závalech a puklinově porušených zónách. Schatzel et al. (2012) soudí, že hydraulické 

vlivy je možno vysvětlit dvěma mechanismy – tahovým namáháním v nadloží a smrštěním uhelné 

matrice v průběhu kompakce nadloží.  

Karacan a Goodman (2009) zkoumali vztah mezi propustností a mocností nadloží porubu a rychlostí 

postupu těžby. Výsledky ukázaly, že vysoce propustné zlomy se vyvíjely méně v tuhém a mocném 

nadloží. Vyšší mocnost nadloží obecně generovala dřívější vznik zlomů s nižší propustností; zvyšující 

se těžební rychlosti obecně vedly ke snížení propustnosti nadloží.  

Kim et al. (1997) navrhli poroelastický model konečných prvků pro hodnocení plně sdružených úloh 

deformace vrstev a proudění podzemní vody v důsledku dobývacích prací v proměnlivě nasycených 

puklinově propustných prostředích s využitím modelu ekvivalentní porézní elastické reprezentace 

kontinua. Rozložení napětí v okolí porubních stěn ukázalo, že se napětí v horninovém masivu, který 

se vlivem těžby puklinově porušil, s postupem (vzdáleností) porubní fronty obnovilo (Li et al., 1992; 

Singh et al., 1995; Yavuz, 2004; Shabanimashcool a Li, 2012). Výsledky in situ monitoringu ukázaly, 

že hladina podzemní vody ve vodonosné vrstvě nejprve klesala a poté postupně stoupala s tím, jak se 

vzdálenost těžby zvyšovala. Autoři předpokládají, že propustnost v zálomové zóně postupně klesala 

v důsledku obnovení napěťového stavu (Zhang a Shen, 2004; Zhang et al., 2006, 2010; Wang et al., 

2014). Karacan et al. (2007) odhadli, že počáteční propustnost závalové zóny byla 1.10-6 m2, ale 

jakmile těžba postupovala, úlomky horniny v závalové zóně začaly přenášet vertikální napětí z 

nadloží. Není možné, aby se porušený horninový masiv vrátil do původního neporušeného stavu, ale 

objem dutin a propustnost se s rostoucím napětím snižovaly. 

Ren et al. (1997) odhadli, že propustnost v oblasti komprese stařin činila 1.10-10 m2.  

Zhang et al. (2010) předpokládají, že pod vlivem gravitační tíhy nadložních vrstev se trhliny v silně 

zvětralé hornině při konsolidaci masivu uzavřely. Pórovitost a propustnost silně zvětralé horniny v 

tomto případě klesá, což vede ke ztrátě schopnosti horniny propouštět vodu, takže se silně zvětralá 
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vrstva horniny stává izolátorem. Otevřené trhliny s malým rozevřením v horních částech WFFZ se 

po obnovení napětí uzavřou, zatímco trhliny s velkým rozevřením zůstávají stále otevřené, jak 

dokládá Wang et al. (2013) na základě výsledků zjištěných in situ v Yangzhuangu Coalmine v 

provincii Shandong v Číně. Je zřejmé, že pro predikci přítoku vody do stařin je zapotřebí zkoumat 

mechanismy obnovení napěťového pole a jeho vliv na pokles propustnosti WFFZ. Zkoumáním 

procesů a řídících faktorů ovlivňujících snížení permeability v důsledku snížení rozevření puklin a 

také mechanismů kontrolujících přítok vody v důsledku obnovení napěťového pole (re-distribuce 

napětí v čase po přechodu porubní fronty) se na základě případové studie z uhelného dolu Taiping v 

čínské provincii Šan-tung zabývali Wang et al. (2016). Zmiňovaní autoři se zabývali změnami 

propustnosti při – po přechodu porubní fronty v souvislosti s re-distribucí napěťového pole 

v relativně krátkých časových rozpětích, což souviselo se vztahem studie vůči vzniku průvalů vody 

při aktivní těžbě. Přestože nemohli postihnout finální stav vývoje po ukončení těžby, základní 

principy a poznatky jsou využitelné pro naši studii. 

Terénní pozorování na uhelném dole Taiping ukázala, že výška WFFZ v zálomové zóně je 20,8 m a 

výška závalové zóny je 7,3 m. Průměrná velikost úlomků horniny v závalové zóně byla 

předpokládána 0,5 m, a γ = 1 × 104 N/m3, μ = 1 × 103 Ns/m, přičemž z rozložení hydraulické 

vodivosti v ZFFZ (obr. 41) je zřejmé, že hydraulická vodivost dramaticky klesá od báze zálomové 

zóny k jejímu stropu od 2,39 do 6,5 .10-9 m/s. 

 

obr. 41: Distribuce hydraulické vodivosti a rozevřenosti puklin v zálomové zóně nadloží porubu (Wang et al. 2016) 

Podle rozložení hydraulické vodivosti v zálomové zóně, za předpokladu, že úhel mezi puklinou a 

vodorovnou rovinou je 90°, pro vzdálenosti puklin 0,5 m, 1,0 m a 1,5 m byla Wangem et al. (2016) 

vypočítána distribuce rozevření puklin v WFFZ (obr. 41). Z tohoto obrázku je patrné, že s rostoucí 

roztečí puklin se zvětšuje jejich rozevření; rozevření puklin klesá směrem k povrchu. 

S odkazem na detaily ve Wang et al. (2016) uvádíme výsledky změn hydraulické vodivosti a 

rozevřenosti puklin s vývojem napěťového pole po průchodu porubní fronty. Na základě výsledků 

měření v terénu byly autory zvoleny rozteče puklin a úhel 0,5 m a 90°. Pro vypočítané změny 

napěťového pole byl stanoven vývoj hydraulické vodivosti a rozevřenosti puklin v zálomové zóně po 

přechodu porubní fronty a re-distribuci napětí (obr. 42 a obr. 43).   
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obr. 42: Změna rozevřenosti puklin v zálomové zóně se vzdáleností porubní fronty 

 

obr. 43: Změna hydraulické vodivosti v zálomové zóně se vzdáleností porubní fronty 

Z obrázků vyplývá, že rozevření puklin a propustnost jsou v dolních částech zálomové zóny větší než 

v horních částech a obě hodnoty se snižují s obnovením napěťového stavu po přechodu porubu. 

Rozevřenost puklin a propustnost se ve spodních částech snižují výrazněji, ale stále jsou vyšší než v 

horních částech zóny. Propustnost ve zvětralé zálomové zóně v její horní části klesá na velmi nízkou 

úroveň a obnovuje se vysoký odpor vůči proudění. 

Problematikou odhadu mocnosti narušených zón nad výruby a jejich hydraulickými vlastnostmi se 

podrobně zabývá Majdi et al. (2012). V publikaci uvádí pět nových jednoduchých, ale průkazných 

matematických přístupů pro odhad výšky narušené zóny tzv. „desstressed zone“. Navržené metody 

porovnává a ověřuje vůči měřením in-situ uvedeným v literatuře. Autoři došli k závěru, že v 

krátkodobém horizontu se výška „destressed zone“ pohybuje od 6,5 do 24násobku mocnosti 

extrahované sloje, zatímco v dlouhodobém horizontu se výška „destressed zone“ pohybuje od 11,5 

do 46,5násobku mocnosti sloje. 

Chuen (1979), National Coal Board (NCB 1975) a Peng a Chiang (1984) navrhli empirické přístupy 

k odhadu výšky závalových a zálomových zón nad poruby těženými stěnováním, a to na základě 

rozsáhlých zkušeností získaných z britských uhelných dolů. Singh a Kendorski (1981) konstatují, že 

existují tři odlišné zóny (zóna závalu, zóna zálomová a zóna souvislé deformace) nad vytěženými 

dobývkami a uvádí, že výška závalu je závislá na mocnosti vytěžené uhelné sloje a také na 

pevnostních parametrech nadložních vrstev do vzdálenosti 3–6násobku mocnosti extrahované sloje. 



 

 
 

 Strana 114/460 

 

TB123MXP000 - Zpracování metodiky XYZ 

Poslední revize dokumentu: 21. 7. 2017 

 

 

 

 

Podle Karmise et al. (1983) může být mocnost závalu až 12násobkem mocnosti vytěžené uhelné sloje. 

Podle Stylerových (1984) měření deformací nad 6 porubními stěnami, pěti ve Spojeném království a 

jednom v USA, je výška závalu rovná 8 až 12násobku mocnosti vytěžené sloje, s pásmem porušené 

horniny (zálomová zóna) sahající do vzdálenosti přibližně padesátinásobku mocnosti sloje. Podle 

Palchika (1989) se mocnost zálomové zóny pohybuje v rozmezí od 20 do 100násobku mocnosti 

vydobyté sloje. Podle Richarda et al. (1990) zóna závalová a zálomová dosahuje do vzdálenosti 30–

60násobku mocnosti uhelné sloje v závislosti na geomechanických vlastnostech nadloží.  

Richard et al. (1990) dále cituje zajímavou studii Hasenfuse et al. (1998); zahrnující monitorování 

poklesů, měření ustálené hladiny vody a hydraulické vodivosti v testovacích vrtech před těžbou a po 

ní, dále seismické průzkumy prováděné ve virginských uhelných dolech. Hasenfus et al. (1998) určili 

čtyři odlišné zóny indukované v důsledku těžby uhelné sloje: Zóna 1 s mocností 4 až 6násobku 

mocnosti vytěžené sloje, tzv. zóna závalu, se nachází těsně nad vytěženou slojí. Následuje Zóna 2, 

silně porušená zálomová zóna, sahající až k přibližně třicetinásobku mocnosti sloje. Jde o 

přechodovou zónu s blokovým vertikálním porušením. Zóna 3, mírně puklinově porušená, sahá až 

do vzdálenosti 50 stop od povrchu; vykazuje jen málo vertikálních deformací a občasné horizontální 

mezivrstevní prokluzy. Zóna 4, povrchová zóna, zahrnuje nejsvrchnějších 50 stop horninového 

masivu. Vrstvy v této zóně jsou náchylné k puklinovému porušení a pohybům. 

Majdi et al. (2012) v závěrech své práce shrnuje tabelárně vlastní výsledky a rešerši zaměřenou na 

mocnost zóny závalu a zálomové zóny s příslušnými citacemi a metodami stanovení (obr. 44). 

 

obr. 44: Odhadované mocnosti závalové a zálomové zóny (převzato z Majdi et al., 2012) 
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8.4.2 Vstupy do hydraulického modelu zatápění karvinské části OKR 

Na základě výše uvedené rešerše literárních zdrojů byly identifikovány zóny nad vytěženými výruby 

včetně jejich mocností a zadány iniciální hydraulické parametry do modelu (tab. 43). Rešerše poskytla 

podstatně vice informací o vertikální distribuci zón narušených dobýváním a méně informací o 

konkrétních hodnotách jejich hydraulické vodivosti. Je však zřejmé, že tyto hodnoty jsou místně 

specifické v závislosti na litologii uhelného revíru a geomechanických vlastnostech hornin.  

tab. 43: Iniciální odhady hydraulických vlastností definovaných zón 

Kód Prostředí Hydraulická vodivost (m/s) Pórovitost (-) 

1 výrub 0–60 ° 5 x 10-5 0,05 (0,09 - 0,02) 

2 závalový polštář 1 x 10-5 0,045 (0,09 - 0,02) 

3 zálomové pásmo 5 x 10-6  0,007 (0,001-0,015) 

4 neovlivněný horninový masiv 1 x 10-8  0,001 

5 výrub 61–90 ° 5 x 10-4 0,09 

 6 pokryv – miocénní jíl 1 x 10-11 0,0001 

8.5 Síť konečných prvků 

Základním krokem sestavení numerického modelu je prostorová diskretizace modelové oblasti. 

Modelová oblast se rozdělí na elementy (prvky) a ty jsou výpočtově považovány za homogenní. 

Hustota výpočetní sítě musí být optimalizována, neboť rozsáhlé sítě jsou extrémně výpočetně 

náročné, i když na druhé straně lépe vystihují heterogenitu prostředí a okrajové podmínky, pokud 

jsme schopni je popsat. 

V našem případě byl použit algoritmus pro tvorbu triangulární sítě (Delaunayho algoritmus). Byl 

vyvinut Jonathanem Richardem Shewchukem z Kalifornské univerzity v Berkeley. Generování sítě 

je založeno na přibližném odhadu celkového počtu elementů, které mají tvořit síť. U některých 

algoritmů je možné použít automatické zahuštění sítě u všech nebo u vybraných hranic polygonů, čar 

a bodů. 

Generování sítě je obvykle iterační proces, kterým se pomocí metody pokus-omyl mění nastavení 

generátoru a počet elementů tak dlouho, dokud se nezíská uspokojivá síť konečných prvků. Kritéria 

kvality pro vytvoření dobré sítě zahrnují následující: 

• Je třeba se vyhnout tupým úhlům ve tvaru elementů. Čím tupější úhel tvoří element, tím horší 

je přesnost výpočtu v příslušném uzlu (vrcholu trojúhelníku). Počet elementů s tupým úhlem 

musí být čím jak nejnižší zejména v lokálních oblastech zájmu v modelu. 

• Přechod od zahuštěných částí sítě k nezahuštěným musí být pozvolný. 

• Při generování sítě by měly být zohledněny objekty, jako jsou vrty, přírodní fenomény (řeky, 

zlomy) a technické konstrukce (důlní díla).   

Pečlivá konstrukce sítě je důležitá pro pozdější práci s modelem, špatně vytvořená síť může vést 

k problémům a nestabilitě při výpočtu. 

Modelová síť bude v řezu tvořena subhorizontálními vrstvami. Vertikální rozsah modelu bude od cca 

+296 m n. m. do hloubky 1400 m, modelová báze bude tedy v hloubce – 1200 m n. m. Počet vrstev 

v síti se odvíjí od mocnosti slojí v KDP. Pro přesnost výpočtu by v ideálním případě mocnost vrstvy 
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měla být menší nebo rovna průměrné mocnosti slojí, tak aby jedna modelová vrstva neobsahovala 

v průměru více než jednu sloj. Pro tento účel byla v Microsoft SQL provedena hrubá analýza 

průměrné mocnosti slojí v KDP, výsledky ukazuje tab. 44. 

tab. 44: Výsledky hrubé analýzy průměrné mocnosti slojí v KDP. Min z a max z jsou hodnoty minimálního a 

maximálního hloubkového rozsahu výrubů v daném DP. 

Název DP min z (m n. m.) max z (m n. m.) počet slojí průměrná mocnost (m) 

Horní Suchá -840 -20 34 1,66 

Dolní Suchá -830 +10 30 2,18 

Karviná-Doly II (Barbora) -560 +120 43 1,84 

Karviná-Doly II (Gabriela) -650 +160 35 2,18 

Stonava -660 +5 23 2,83 

Louky -820 -230 39 1,88 

Lazy -660 +60 19 2,32 

Doubrava -850 +230 32 2,38 

Karviná Doly I -750 +200 41 1,96 

Darkov -954 -255 25 2,99 

Z analýzy dat vyplývá, že průměrná mocnost slojí v KDP je 222 cm, modelová vrstva by tak 

v ideálním případě měla mít mocnost cca 2 m a model by celkem obsahoval 700 vrstev. Toto však 

není možné uskutečnit vzhledem k rozsahu modelovaného území a s tím spojenými nároky na 

výpočetní výkon.  

Z tohoto důvodu mají vrstvy v modelu mocnost 10 m, při této mocnosti jedné vrstvy model obsahuje 

celkem 141 vrstev. 

Předpokládaná průměrná délka hrany jednoho trojúhelníkového elementu je 100–120 m. Toto však 

platí pouze v místech, kde není síť zahuštěna. Při generování sítě byl brán v potaz průběh a pozice 

hlavních překopů v KDP OKR a v jejich okolí byla síť zahuštěna. Zahuštění sítě umožní přesnější 

modelování interakce mezi překopem a okolním horninovým prostředím. Dále byla při tvorbě sítě 

zohledněna pozice všech jam v KDP OKR tak, aby byla jáma vždy umístěna do vrcholu 

trojúhelníkového elementu. Jámový stvol byl řešen liniovým 1-D prvkem, který probíhá po hranách 

elementů ve vertikálním směru do hloubky.   

Jednotlivé kroky tvorby sítě dokumentujeme v níže uvedené podkapitole. 

8.5.1 Konstrukce map překopů a jam  

V prvních fázích byla provedena digitalizace, zpracování zjednodušení a čištění patrových důlních 

map. Tento proces umožnil vytvořit síť hlavních překopů a spojovacích chodeb v dané oblasti. 

Zjednodušenou mapu bylo potřeba pečlivě projít a ručně odstranit drobné konstrukční vady, kresba 

musí být takzvaně topologicky čistá. Jako superelementy byly použity i pozice jam, v tomto případě 

jde o bodové pole, které zajišťuje simulaci přesné pozice jam, které jsou umístěny do vrcholů 

trojúhelníkových elementů (viz obr. 45).  
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obr. 45: Detail modelové sítě s pozicí jam (červeně křížek) a pozicí překopů (žlutě linky) 

Na obrázku je vidět rozmístění trojúhelníkových elementů sítě, ve vrcholech elementů jsou umístěny 

jámy (červený křížek), hrany elementů jsou souhlasné s průběhem hlavních překopů (žluté linky).  

Cílem je tedy vytvoření komplexní mapy liniových důlních děl a jam pro celou oblast KDP OKR, 

vstupujících do modelovacího prostředí FEFLOW, viz. obr. 46.  

   

obr. 46: Mapa překopů a spojovacích chodeb v KDP 

Ve FEFLOW byla následně vygenerovaná výpočetní síť tvořená trojúhelníkovými elementy, jak 

ukazuje obr. 47. V detailu je numerická síť prezentována na příkladu bývalého dolu Dukla na obr. 

48. 
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obr. 47: Vygenerovaná výpočetní síť – celkový pohled 

 

obr. 48: Vygenerovaná výpočetní síť – detail na příkladu bývalého dolu Dukla, žluté křížky označují pozici dukelských 

jam 

Následným krokem je převedení modelové sítě do 3D, viz obr. 49. Po vytvoření numerické sítě 3D 

modelu nastupuje tvorba hydrogeologického modelu - zadávání dat, tzn. lokalizace překopů a chodeb 
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do prostoru, zadání dat o průběhu povrchu karbonu a o pozici výrubů, definování přítoků vody 

pomocí okrajových podmínek apod.  

 

obr. 49: Modelová síť ve 3D (141 vrstev) 

8.6 Umístění základních otvírkových děl do prostoru 

Základní otvírková díla (patrové překopy) tvoří v modelu hlavní komunikační strukturu pro proudění 

důlních vod – preferenční proudění. Jsou tvořeny 1D liniovými prvky vertikálního (jámy), 

horizontálního (překopy) a ukloněného směru (svážné překopy spojující patra s různou nadmořskou 

výškou). Všechna důlní díla nižšího řádu než patrové překopy (např. sledné chodby) nejsou v této 

struktuře zahrnuta. Vzhledem k současným hardwarovým možnostem není možné obsáhnout jejich 

množství v rámci hydrogeologického modelu. Přesto však nejsou v modelu opomenuty, jejich 

přítomnost se projeví zvýšením hodnot hydraulické konduktivity a porozity v daných částech 

datového bodového mračna. 

Překopům a jámám byly v modelu přiřazeny požadované parametry potřebné pro výpočty proudění 

vody (průměr díla, hydraulická vodivost, koeficienty vstupu a výstupu vody z důlního díla a další). 

Obr. 50 ukazuje umístění jam v modelové doméně při bočním pohledu. 
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obr. 50: Umístění jam v modelové doméně při bočním pohledu. Modelová doména je průhledná, pro lepší názornost je 

trojnásobně převýšená ve vertikálním směru 

Obr. 51 ukazuje umístění překopů při bočním pohledu. 

 

obr. 51: Umístění překopů při bočním pohledu 
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Obr. 52 je syntézou obou předchozích obrázků, je vidět kompletní 1D liniová struktura jam a překopů 

v detailu. 

 

obr. 52: Kompletní 3D struktura jam a překopů v syntéze v KDP OKR 

8.7 Tvorba horninového prostředí modelu 

Horninové prostředí je modelováno s vědomím, že v něm není zdaleka možné postihnout všechny 

heterogenity popisující geologické podmínky v KDP. Na základě rešerše literatury a na základě 

vlastní zkušenosti z ODP, jsme dospěli k názoru, že rozdíly v hydraulických vlastnostech dílčích 

litologických jednotek karbonu (pískovce, prachovce, jílovce) jsou zastřeny řádovými rozdíly 

v propustnostech a storativitách intaktního masivu a hornicky narušeného masivu (dobývky a jejich 

nadloží). Proto byly v modelu vyčleněny stratigraficky jednotky karbonu, miocénu a kvartéru. 

Heterogenní pole hydraulických vlastností horninového masivu bylo simulováno prostřednictvím 

zavedení antropogenního prvku, tzn. zón dobývek a jejich narušeného nadloží.   

Základní stratigrafické jednotky a rozložení hydraulických vlastností byly načteny do modelu 

prostřednictvím souboru externích databází, vytvořených pomocí vlastního software.  

V modelu je proudění podzemní vody určeno dvěma základními parametry, a to koeficientem 

hydraulické vodivosti K a parametry popisujícími proudění ve variabilně saturovaném prostředí, které 

závisí na zvoleném konstitutivním modelu. Předpokládáme využití linearizovaného van 

Genuchtenova modelu. Tvorbu horninového prostředí v modelu můžeme rozdělit do tří hlavních 

kroků: 

• vytvoření základních kvazihomogenních statigrafických jednotek – karbon, miocénní a 

kvartérní pokryv, 
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• vytvoření datových „bodových mračen“ o hornicky porušeném prostředí a jeho nadloží, 

• import bodových mračen do modelu ve FEFLOW. 

8.7.1 Vytvoření základních kvazihomogenních stratigrafických jednotek  

V prvním kroku byly v modelu vytvořeny pouze základní horninová prostředí, a to karbonský masiv, 

miocénní pokryv ve formě jílu a kvartérní pokryv. Pro tento účel byla využita data o rozšíření 

karbonského reliéfu v KDP ze slojových map. Z map byla vytvořena tzv. obalová plocha reliéfu 

karbonu, což je soubor zhruba 1 miliónu bodů s příslušnými x, y, z souřadnicemi, které určují průběh 

povrchu karbonu (viz. obr. 53).  

 

obr. 53: Obalová plocha karbonu 

Všem elementům ležícím pod touto plochou byly přiřazeny hydraulické parametry typické pro 

neporušený karbonský masiv, elementy nad touto plochou mají parametry pro miocén. Výsledek je 

vidět na obr. 54. 

 

obr. 54: Modelová doména s vytvořeným základním horninovým prostředím a výřezem vedeným přes „karbonské okno“ 

– část karbonského masivu, vystupujícího až na povrch, bez miocénního pokryvu 
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8.7.2 Odstranění elementů miocénu  

Detrit je vyvinut na povrchu karbonu a je zakrytý prakticky nepropustným tělesem miocénního 

jílového pokryvu. Zároveň je významným zdrojem přítoků vody pro celou oblast KDP. Kontakt s 

detritem je proto v modelu simulován jako okrajová podmínka přítoku vody do modelu (3. typ – 

Cauchy). 

Rozsah detritu a jeho zasahování do modelové oblasti ukazuje obr. 55.  

 

obr. 55: Rozsah detritu v modelové oblasti 

Okrajová podmínka se dosazuje přímo na povrch elementů karbonského masivu (na kontaktu 

s detritem). Ty jsou ale zakryty miocénem, a proto v místech, kde detrit zasahuje do modelu je potřeba 

miocénní pokryv odstranit. Názorně to ukazuje obr. 56, obr. 57.  

 

obr. 56: Vybrané elementy miocénu určené k odstranění (hnědožlutá barva)  
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obr. 57: Ořezaná modelová doména z pohledu Z-V 

8.7.3 Definování přetokové struktury pestrých vrstev na kontaktu PDP a KDP OKR 

Těleso pestrých vrstev (alterovaného karbonu) tvoří z hydrogeologického hlediska významnou 

zvodněnou strukturu, ovlivňující hydrogeologické poměry v západní části modelové oblasti na 

hranici s PDP.   

Pro náš model má význam jednak ve smyslu přetokové struktury a dále že tvoří hranici ořezové 

plochy západní části modelu, jak je ukázáno na obr. 58 (lomená linie západního okraje KDP).  

 

obr. 58: Finální průběh ořezové linie 
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Průběh linie západního okraje KDP OKR, resp. modelové domény, zahrnuje potřebu zařazení celých 

pestrých vrstev do modelové domény, přičemž linie západního okraje dále sleduje poruchové pásmo 

synklinály orlovské vrásy, což se z geologického pohledu jeví jako korektní řešení. Záměrně není do 

modelu zahrnuta již oblast vodní jámy Žofie v PDP OKR. Jáma Žofie je významným způsobem 

napojená na ostatní jámy PDP OKR. Na jámě probíhá mimo jiné měření aktuálního stavu hladiny 

podzemní vody s předpokladem, že hladina víceméně reprezentuje aktuální hladinu v celém rozsahu 

důlních děl PDP OKR. Bylo by proto nevhodné vést hranici modelu tak, aby Jáma Žofie jakožto 

reprezentant stavu podzemní vody v PDP OKR byla začleněna do modelu KDP OKR.  

Pro potřeby modelu byl dále sestaven 3D model průběhu pestrých vrstev a implementován do 

samotné modelové domény (viz. obr. 59). Ořezání modelové domény na západní straně je zobrazeno 

na obr. 60. 

 

obr. 59: Rozsah pestrých vrstev v modelové doméně 

 

obr. 60: Modelová doména po ořezu 3D průběhem pestrých vrstev 
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8.7.4 Vytvoření datových „bodových mračen“ o hornicky porušeném prostředí a jeho 

nadloží  

Digitalizací vydobytých prostor je vytvořena kompletní vektorizace důlních a zásobových map 

v prostoru. Soubor map se postupně převádí do podoby velkého souboru bodů (datové mračno), ve 

kterém jsou body rozmístěny v prostoru v pravidelné čtvercové síti s krokem 10 x 10 x 2,5 m. Každá 

pozice uzlu sítě pak bude pomocí vlastního SW analyzována z hlediska jeho umístění do určitého 

typu horninového prostředí (typem horninového prostředí se v tomto případě rozumí typ prostředí 

v hornině, jaký se utváří při zavalení a konsolidaci horninového masivu nad vyrubanou slojí). Každý 

typ prostředí má přiřazeno kódové označení a pro každý kód je definována hydraulická a kapacitní 

charakteristika z hlediska proudění vody (viz. tab. 45 a také tab. 43). Tímto způsobem se vygeneruje 

soubor cca nižších desítek miliónu bodů („bodové mračno“), z nichž každý nese informaci o své 

pozici v prostoru (souřadnice x, y, z) spolu s přiřazenými hodnotami kapacitně-odporových 

parametrů.  

tab. 45: Typy prostředí dle antropogenního narušení karbonu 

Kód Prostředí 

1 výrub 0–60° 

2 závalový polštář 

3 zálomové pásmo 

4 nedotčený masiv 

5 výrub 61–90° 

Toto datové mračno slouží jako zdroj dat o výrubech pro FEFLOW. První výsledky tvorby bodového 

mračna ukázaly, že plné převedení 3D modelu výrubů KDP OKR vygenerovalo cca 50 miliónů bodů 

v datovém mračnu. Na základě předchozích zkušeností předpokládáme, že import takového množství 

dat do FEFLOW je neúměrně dlouhý (v řádu týdnů). Po vytvoření proto bylo bodové mračno 

následně převzorkováno s krokem cca 20 x 20 x 4 m.  

Vzhledem k tomu, že každý trojúhelníkový element výpočetní sítě ve FEFLOW může nést pouze 

jednu hodnotu konduktivity a porozity, bude při importu i tohoto převzorkovaného datového mračna 

s hrubším krokem docházet k průměrování dat. Každý trojúhelníkový element ve FEFLOW bude i 

při tomto zvětšeném kroku obsahovat dostatečné množství datových bodů. Průměr jejich hodnot 

hydraulické vodivosti a porozity určuje hodnoty platné pro daný element.    

Výše popsanými kroky bylo horninové prostředí karbonu a miocénu doplněno daty s hodnotami 

hydraulické vodivosti a porozity pro výruby a jeho hornicky ovlivněného nadloží (závalový polštář, 

zálomové pásmo). Tato data tvoří rozsáhlé bodové mračno (přes 28 mil. bodů), každý bod z tohoto 

mračna má informaci o své pozici v prostoru a hodnotu konduktivity a porozity podle toho, v jakém 

je umístěn prostředí (sloj, závalový polštář, zálomové pásmo, nedotčený masiv).  

Obr. 61 ukazuje podobně modelovou doménu se zobrazenou hydraulickou vodivostí pro jednotlivé 

horninové typy s řezy. Jak je možno vidět, karbonský masiv má v místech hornické činnosti (červená 

až žlutá barva) jiné hodnoty K než okolní neporušený masiv (zelená barva). 
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obr. 61:. Místa ovlivněná hornickou činností (výruby, závalové polštáře, zálomová pásma) v KDP OKR 

Na obr. 62 lze vidět vynesenou hydraulickou vodivost v plošném zobrazení při pohledu shora v řezu 

na úrovni -90 m n. m. 

 

obr. 62: Hydraulická vodivost v plošném zobrazení při pohledu shora v řezu na úrovni -90 m n. m. 
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Dále na vertikálním a plošném řezu (obr. 63, obr. 64) prezentujeme pohled na zobrazení porozity 

v modelové doméně v KDP OKR. 

 

obr. 63: Detailní pohled na zobrazení porozity výrubů při pohledu z boku. Je možno vidět postupný přechod od vyšších 

hodnot ve svrchní části (červená, oranžová, zelená barva) ke světle a tmavě modrým barvám značícím nižší hodnoty 

v důsledku konsolidace stařin s rostoucí hloubkou. 

 

obr. 64: Porozita v plošném zobrazení při pohledu shora v řezu na úrovni -90 m n. m. 
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Na syntetickém obr. 65 je na třech řezech vedených ve směru 1 x V-Z a 2 x S-J zobrazena konduktivita 

spolu s vynesenými liniovými důlními díly a jámami. 

 

obr. 65: Zobrazení konduktivity na řezech spolu s liniovými důlními díly a jámami 

8.8 Hydrogeologický model – modelová prognóza 

8.8.1 Hydraulická propojení dobývacích prostorů a zájmových důlních prostor 

Možnosti přetoků, vyplývající z identifikace hydraulických propojení, jsou rozhodujícím vstupem 

pro analýzu časo-prostorových relací zatápění KDP. Zájmové přetokové úrovně jsou určující pro 

hodnocení hydraulických souvztažností mezi jednotlivými DP.  

Z hlediska identifikací hydraulických propojení a posouzení možností přetoků zatápějící vody mezi 

jednotlivými zájmovými důlními prostory KDP OKR platí rozdělení na šest samostatných 

organizačních důlních celků, k nimž přísluší odpovídající DP (tab. 46). 

tab. 46: Rozdělení důlních celků, k nimž přísluší odpovídající DP 

Důl ČSA Jan Karel a Doubrava sever DP Karviná Doly I a Doubrava u Orlové 

Důl ČSA Lazy DP Lazy 

Důl Darkov, ú.z. a p.z. DP Karviná-Doly II, Darkov a Louky 

Důl Darkov 9. květen DP Stonava 

Důl ČSM sever a jih DP Louky 

Důl Dukla, František, Barbora a Gabriela DP Dolní Suchá, Horní Suchá a Karviná Doly II 

Důlní lokality, uzavřené v minulosti (Dukla, František, Barbora a Gabriela), jsou pojednány jako 

jeden organizační důlní celek. Identifikace hydraulických propojení a možnosti přetoků těchto 

uzavřených lokalit byly pojednány ve studii „Řešení hydrogeologických poměrů po uzavření činných 
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dolů OKD, a.s. aktualizovaná studie“ (Malucha, 2015). Hydrogeologické parametry těchto lokalit se 

zde od té doby nezměnily, z tohoto důvodu je možno závěry, týkající se vzájemných hydraulických 

interakcí, převzít. V případě posuzování interakcí těchto čtyř lokalit vůči ostatním pěti důlním celkům 

však platí, že řada hydraulických propojení vznikla až po uzavření těchto čtyř lokalit. Jedná se o 

případy, kdy se novější důlní díla činných dolů přiblížila ke stařinným důlním dílům uzavřených 

lokalit (např. relativně nová přiblížení důlních děl Dolu Lazy vůči stařinám Dolu Barbora apod.).  

Na základě aktuálních informací a interpretací archivních podkladů (především důlních map) se tematický 

blok hydraulických propojení (HP) mezi jednotlivými DP rozčleňuje na tyto dílčí okruhy (viz tab. 47). 

tab. 47: Vazby hydraulických propojení mezi jednotlivými DP v KDP OKR 

HP DP Karviná Doly I ↔ DP Doubrava 

HP DP Karviná Doly I + DP Doubrava ↔ DP Lazy 

HP DP Lazy ↔ DP Karviná Doly II 

HP DO Karviná Doly I + DP Doubrava ↔ DP Karviná Doly II 

HP DO Karviná Doly I + DP Doubrava ↔ DP Darkov 

HP DP Karviná Doly II ↔ DP Darkov 

HP DP Darkov ↔ DP Louky 

HP DP Louky ↔ DP Stonava 

HP DP Lazy ↔ DP Dolní Suchá 

HP DP Stonava ↔ DP Horní Suchá 

HP DP Stonava ↔ DP Karviná Doly II 

HP DP Louky ↔ DP Karviná Doly II 

HP DP Dolní Suchá ↔ DP Horní Suchá 

HP DP Horní Suchá ↔ DP Karviná Doly II 

HP DP Dolní Suchá ↔ DP Karviná Doly II 

HP DP ↔ PDP 

8.8.2 Principy identifikací hydraulických propojení 

Aktuální hydraulická propojení důlních prostor jsou funkčně začleněná do činné části dolů a do 

větrního schématu. Nepoužívaná hydraulická propojení, tzn. bez funkčního využití, jsou izolovaná 

od činné části dolu a větrního schématu. 

Aktuální hydraulická propojení představují především přímá propojení, tzn. překopní spojení 

zájmových důlních prostor (především DP). Jsou to činné dopravní a větrní cesty, vytvořené za 

primárním účelem zefektivnění dopravy a těžby suroviny. Tato propojení jsou na úrovních činných 

těžních pater (tedy na nejnižších úrovních). Z hlediska zatápění KDP jsou plně funkčními 

hydraulickými strukturami, zajišťujícími hydraulickou spojitost zájmových důlních prostor dle 

principu spojených nádob. 

Kromě stávajících funkčních propojení jsou jednotlivé zájmové prostory propojeny přímo i nepřímo 

prostřednictvím starých nepoužívaných důlních děl (stařinné chodby a překopy a stařinné výruby). 

Tato propojení jsou identifikována především na vyšších úrovních, tzn. v horizontech těžních pater, 

činných v dřívější minulosti. Na rozdíl od aktuálních funkčních propojení, jsou tato nepoužívaná 

propojení zčásti, nebo zcela, zavalená a nepřístupná. Hydraulická spojitost zájmových důlních prostor 

je zde omezena zavalující horninou, u níž se však předpokládá puklinová propustnost.  

Z hlediska komunikace stařin se zbytkem příslušného zájmového důlního prostoru je nutno uvést 

skutečnost, že stařinné výruby jsou na úvodní a výdušné třídě izolovány větrními hrázemi. Tyto větrní 
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hráze nemají parametry protivýbuchových hrází, budovaných na jednotlivých SVO (samostatné 

větrní oddělení), a předpokládá se, že po zavalení stařinných výrubů (a opuštění zájmových důlních 

prostor) se hráze poruší, a vzniknou tak podmínky pro průtok, obdobné jako u zavalujících hornin.   

Detailní analýza hydraulických propojení dílčích okruhů mezi jednotlivými DP, tak jak jsou uvedeny 

v tab. 47, je součástí přílohy 40. Rozsáhlá analýza možných hydraulických propojení sloužila pro 

vytvoření koncepčního schématu preferenčních cest hlavních hydraulických komunikací jednotlivých 

dobývacích prostorů KDP OKR, ať už přímých, prostřednictvím liniových překopních děl, nebo 

nepřímých, prostřednictvím přiblížení výrubů. Grafický výstup je prezentován v příloze č. 41.   

8.8.3 Hydraulická propojení vůči dobývacím prostorům PDP 

Jedním z hlavních cílů řešeného úkolu je hodnocení, zda rizika spojená se zatápěním důlního 

prostředí v KDP OKR budou natolik významná, že bude nutno čerpáním udržovat hladinu důlních 

vod na snížené úrovni. Pro tento účel byly provedeny kroky k ověření hydraulické spojitosti PDP 

(bývalé doly skupiny Fučík) s cílem případného využití stávající vodní jámy Žofie v PDP pro čerpání 

důlní vody z KDP.  

Výchozí pro tuto úvahu je skutečnost, že do oblasti ohradníku lokality Doubrava (22. kra) je 

zaznamenán přítok vody (cca 2 l/s), u kterého se předpokládá, že pochází z oblasti Fučík. Je ověřeno, 

že tento přítok je dlouhodobý, přičemž v oblasti se nenachází žádný jiný zdroj než stařiny bývalého 

Dolu Fučík, odkud by mohla voda přitékat. K dispozici je řada hydrochemických analýz vzorků vod 

odebraných z tohoto přítoku. Poslední možnost přímého odběru vody z tohoto zdroje byla během 

vedení příprav pro porub č. 224 054 (vůbec poslední dobývaný porub v poli Doubrava). Po rozjezdu 

porubu voda plnila zával (porub veden dovrchně). Následovala uzavírka porubu č. 224054, čímž 

zanikla možnost odběru vody od oblasti Fučíku. Vodu je možno odebírat pouze na hrázi 14000 A ve 

st. cca 560 m. Komplikující skutečností pro možnost dlouhodobého separátního monitoringu tohoto 

přítoku je postupná uzavírka dalších dílčích částí pole Doubrava (jáma Doubrava III a prostoru mezi 

Doubravou III a hrází na 14 000 A), které rovněž vykazují přítoky vod z dalších zdrojů a které se 

postupně stanou součástí směsi vod, kterou bude možno dále sledovat.  

Ověření souvislosti přítoků do porubu č. 224 054 s oblastí Fučík je možno zkoumat hydrochemicky 

(porovnáním charakteru vzorků vody z vodní jámy Žofie a z doubravského ohradníku) a hydraulicky 

(vyvoláním hydraulického impulzu na vodní jámě Žofie a sledováním reakce v oblasti Doubravy). 

Z tohoto důvodu bylo vyvoláno jednání se zástupci DIAMO, s.p., o.z. DARKOV (správa utlumených 

důlních podniků v KDP), které proběhlo dne 5. 3. 2021. Na jednání byli zástupci o.z. DARKOV 

informování o realizovaném projektu TITSCBU908 a účelu navržených prací. Dále byla akcentována 

potřeba zachování propojení jednotlivých uzavíraných oblastí pomocí přetokových potrubí. 

Zástupci o.z. DARKOV informovali o v té době aktuálním stavu v oblasti 22. kry a o bezprostředním 

výhledu tehdy plánovaných akcí. 

Uzavírka jámy Doubrava III: 

• uzavírka přístupu k jámě v dole hrází na chodbě 22 4007, 

• po zastavení čerpání (16. 3. 2021) voda postupně zatápí ochozy a překopy na úrovni 10. patra 

dolu Doubrava, 
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• hladina vody bude dále stoupat na 2 3910II až do st. 5 m, kde je nejvyšší přetokové místo a 

pak bude přetékat po 2 3910II, 2 3910III k hrázi na chodbě 22 4004. Hráz bude vybavena 3 

sifóny průměru 100 mm, 

• 10. patro do přetokového místa bude zatopeno za cca 62 dni po zastavení čerpání. 

Uzavírka porubu 22 4054: 

• porub č. 22 4054 byl uzavřen hrázovými objekty na chodbě 22 4006 a hrází na chodbě  

č. 22 4004. Po uzavření okruhu u jámy Doubrava III, výklizu materiálu z chodby  

22 4007, postavení hráze na 22 4007 byla celá oblast uzavřena,  

• přetokové místo po zaplavení stařin 224054 je -671,2 m (kóta kříže chodeb 7 4011 x 4 4009), 

• stařiny porubu 22 4054 jsou zatápěny stálým přítokem ve výši 2 l/s a z dostupné dokumentace 

lze konstatovat, že zdroj přirozeného přítoku je z oblasti bývalého Dolu Fučík, 

• z důvodu výtoku vody na hrázi 14 000 A ve výši 0,3 l/s, dne 2. 3. 2021 jsou pravděpodobně 

stařiny porubů 22 4054 a 22 4052 zatopené a voda přetéká přes kříž chodeb  

7 4011 x 4 4009, 

• přítok na hrázi 14000 A se očekává po ustálení ve výši 2 l/s. Časový odhad, kdy dojde k 

ustálení přítoku vody nelze stanovit. 

Uzavírka 22. kry 

• plánována uzavřením hrázovými objekty na chodbě 01194-II. a na překopu 1 700,  

• část přítoku poteče na důlní dílo 14 000 A, zbývající poteče na důlní dílo 1 700, 

• očekává se celkový přítok cca 9 l/s, z toho z oblasti Fučík pouze 2 l/s (od Doubravy III až 4 

l/s), 

• zatopení uzavřených důlních děl v této části doubravského pole se očekává nejdříve za 54 dní 

(pro zlepšení možnosti zatápění již uzavřených stařin byly na přístupné hráze instalovány 

sifóny).    

Následně byly stanoveny tyto úkoly:  

• (1) odebrat vzorky vod z jámy Doubravy III, hráze na překopu 1008 (10. patro) a hráze 14 000 A, 

• (2) zajistit pravidelné sledování změny přítoku na hrázi na chodbě 14 000 A, 

• (3) provést revizi přístupných hrázových objektů s kontrolou funkčnosti „sifonů“, 

• (4) zvážit typ stopovače pro zajištění věrohodného ověření komunikace podzemních vod. 

Ad 1) bylo provedeno 11. 3. 2021:   

• jámová tůň Doubrava III (x = 1 099 607, y = 457 582, z = -678 m n.m, pocitově studená voda), 

• u hráze na překopu 1 008 (x = 1 099 900, y = 457 910, z = -670 m n.m, pocitově teplá voda 

30-40°), 

• u hráze na chodbě 14 000 A (x = 1 100 653, y = 457 267, z = -742 m n. m.; pocitově teplá 

voda 30-40°). 

Analýzy byly ukončeny ve 12. týdnu (viz tab. 48).   
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Dále byly porovnávány i starší analýzy vod z lokality Fučík (vodní jáma Žofie) a Doubrava. Z dolu 

Doubrava se jednalo o pět historických analýz důlních vod, resp. vod neovlivněných technologickými 

vodami a 1 analýza z roku 2020 (ohradník). Z vodní jámy Žofie se jednalo o 11 analýz z roku 2020, 

které jsou vzorkovány v měsíčním intervalu (ve smyslu vodoprávního rozhodnutí) a 1 analýza z ledna 

roku 2021. Na základě poměrů iontů Na a Cl lze jako příbuzné hodnotit v jedné skupině vody 

vyskytující se v historii na dole Doubrava, ve druhé skupině vody vyskytující se ve vodní jámě Žofie. 

Voda z dolu Doubrava odebraná v květnu 2020 se poměrem Na-Cl zřetelně přiblížila vodám z vodní 

jámě Žofie (obr. 66). 

 

obr. 66: Vzájemný poměr mezi obsahem Na a Cl v hodnocených vodách 

Poměr hydrogenuhličitanů a síranů vůči vápníku a hořčíku řadí všechny vody do pole zvětrávání 

karbonátů. Historické vody z dolu Doubrava se výrazně odlišují od vod z vodní jámy Žofie a nového 

odběru z dolu Doubrava (obr. 67). 

 

obr. 67: Vzájemný poměr mezi obsahem vápníku a hořčíku vůči síranu a hydrogenuhličitanům v hodnocených vodách 
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Ad 2) Sledování proběhlo. 

• 19. 3. 2021 byl přítok nestabilní, pohybuje se od 0,5 do 1,3 l/s, průměrně 0,75 l/s (měřeno do 

20l nádoby 11krát), voda teplá, 

• 25. 3. 2021 byl přítok stabilní, 1,5 l/s, voda teplá; další výtok teplé vody na chodbě 14000 A 

ve st. 710-750 m, přítok 0,25-0,33 l/s teplé vody.  

pozn.: v květnu 2019 ve st. 650–720 m vytékala také voda, přítok byl 1-1,33 l/s. V té době byl přítok z hráze 

nad 1,66 l/s. Po zahájení čerpání v 22. kře došlo k zastavení přítoku jak z počvy, tak i z hráze. Z tohoto důvodu 

lze konstatovat, že výtok vody z počvy v daných staničeních má souvislost s vodou za hrází. Vzhledem k tomu 

že očekáváme stálé přítoky z hráze, lze očekávat stálé výtoky z počvy na daném místě. Voda stéká do čerpacího 

místa ve staničení 892 m. 

• 31. 3. 2021 byla hráz suchá, bez výtoků.  Hráz vybavena 4 sifóny (při pohledu na hráz: LS – 

levý spodní, LV – levý vrchní, PS – pravý spodní a PV – pravý vrchní). Přítok stabilní, voda 

teplá, přítoky: LS = 1,66 l/s, LV = 0 l/s, PS=0,12 l/s, PV=0 l/min. Přítok vody z počvy na 

chodbě 14000 A ve staničení 660-750 m se zvětšil na 1,2 l/s. 

Ad 3) Revize proběhla (zajistili pracovníci o.z. DARKOV), 

Ad 4) Zatím dostatečně neověřeno, nicméně ze zkušeností plyne, že použití stopovače v důlním 

prostředí je velmi nespolehlivé (fluorescein). Použití radionuklidů je problémové z hlediska 

hygienického (nutnost povolení k použití). Především ale nejsou splněny hydraulické podmínky pro 

zavedení značkovače, oba testované body (vodní jáma Žofie i doubravský ohradník) fungují jako 

drenážní (výtoková) čerpání nebo gravitační výtok. Není tedy možno zajistit „vpravení“ stopovače 

do horninového prostředí.  

Ve věci možnosti provedení hydraulického testu (vyvoláním hydraulického impulzu na vodní jámě 

Žofie a sledováním reakce v oblasti Doubrava) byla pracovníky DIAMO, s.p., o.z. ODRA (správa 

vodní jámy Žofie) prověřena možnost stoupací zkoušky na vodní jámě Žofie s předpokladem zvýšení 

přetoku vody v doubravské oblasti (dnes již pouze na hrázi 14 000 A). Bylo konstatováno, že je 

možno zvýšit hladinu ve vodní jámě Žofie pouze o 7 m. Současný hydraulický spád mezi hladinou 

ve vodní jámě Žofie a hrází je až 160 m. Změna vydatnosti vlivem zvýšení hydraulického spádu o 7 

m by teoreticky představovala růst o jednotky procent (z 2 l/s). Je tedy prakticky vyloučeno, že by se 

nárůst hladiny ve vodní jámě Žofie projevil na hrázi. Přesto o.z. ODRA tuto zkoušku realizoval (viz. 

dále); podmínkou byla stabilizace výtoku na hrází před zahájením zkoušky, aby případná změna 

vydatnosti výtoku byla jednoznačně vztažitelná k nástupu hladiny na vodní jámě Žofii. 
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tab. 48: Výsledky analýz 

Číslo vzorku    6070\2018 9801\2019 14956\2019 37455\2019 31408\2020 11868\2020 11869\2020 4620,23\2021 4619,22\2021 4618,21\2021 321/2021       

Označení vzorku    

Důlní závod 1 - 

lokalita Karviná, 

ČSA, třída 14 000 

A, st. 565 m, 

přítok z hráze 

vz.1 * 1 4000 A, 

st. 566 m, voda 

vytékající z hráze 

X/320 na třídě 1 

4000 A 

vz.2 * přítok z 

hráze X/77 na 

překopu 1008, 

DP Doubrava 

jáma Do-III 

– jámová tůň 

jáma Do-III – 

jámová tůň 

(jáma v 

likvidaci) 

Vzorek č.1 - 

chodba 22 4005, 

st. 564 m, přítok 

z vrtu do stařin 

22 4052 

Vzorek č.2 - 

chodba 22 4006, 

st. 616 m, přítok z 

nadložního 

ochozu 1047 

1008 
hráz na př. 

14000 A 
jáma DO-III 

Vodní jáma 

Žofie – 

srovnání s 

Doubravou 

Vodní jáma Žofie 

– průměr 2020 

Vodní 

jáma 

Žofie - 

min. 

2020 

Vodní 

jáma 

Žofie - 

max. 

2020 

Datum příjmu    07.03.2018 12.04.2019 04.06.2019 10.12.2019 03.12.2020 25.05.2020 25.05.2020 11.03.2021 11.03.2021 11.03.2021 08.01.2021 led. - pros. 2020     

Datum odběru      05.04.2019 29.05.2019 10.12.2019 02.12.2020 18.05.2020 18.05.2020 11.03.2021 11.03.2021 11.03.2021 07.01.2021 led. - pros. 2020     

Barva vizuálně    oranžová rezavá nažloutlá žlutá žlutá nažloutlá bezbarvá               

Zákal vizuálně    znatelný kalná velmi slabý bez velmi slabý čirý čirý               

Zápach    znatelný zřetelný bez velmi slabý zřetelný bez bez               

Pocit. teplota po odběru  oC               30–40 oC 30–40 oC studená         

Teplota po vyfárání  oC               31 25,5 24,2         

pH po vyfárání  -               6,46 6,34 6,58         

Vodivost po vyfárání  µS/cm               37700 14200 25500         

Eh po vyfárání                  32,6 150,6 81,3         

Čas měření po vyfárání                  10:35 10:25 10:15         

pH  - 6,8 6,8 7,1 6,4 7,0 7,4 7,4 6,5 6,6 7 7,6       

Vodivost (25°C)  µS/cm 57200 46200 97600 63500 68500 16900 22300 112000 51700 67000 17100       

NL  mg/l 41 <10 <10 <10 20 36 48 150 88 260 47 <25,7 <10 43 

RAS  mg/l 34000 28000 76000 54000 43000 11000 14000 79000 32000 44000 10000 10967 9700 12000 

Celk. M.  mg/l 36900 29200 78700 46700 44400 11000 14500       11300       

KNK 4,5  mmol/l 3,3 5,19 1,69 1,35 1,77 10,1 9,23 3,03 3,95 1,66 14,3       

KNK 8,3  mmol/l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,69       

ZNK 4,5  mmol/l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       

ZNK 8,3  mmol/l 0,75 1,49 <0,4 0,67 <0,4 <0,4 <0,4 0,58 0,88 <0,4 0       

Hydrogenuhličitany  mg/l 201 317 103 82,4 108 616 563 185 241 101 788       

Uhličitany  mg/l <24 <24 <24 <24 <24 <24 <24 <24 <24 <24 41,4       

Hydroxid.ionty  mg/l <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7       

CO2 agresivní  mg/l 15,8 13,3 0 25,1 0 0 0 12,6 13,5 0 0       

CO2 volný  mg/l 33 65,6 <17 29,5 <17 <17 <17 25,5 38,7 <17 <17       

CO2 veškerý  mg/l 178 294 74,4 88,9 77,9 444 406 159 213 73 599       

CO2 vázaný  mg/l 145 228 74,4 59,4 77,9 444 406 133 174 73 599       

Amonné ionty  mg/l 7,06 11,40 11,91 5,90 8,52 3,91 2,57 28 11,64 15,87 5,62       

Chloridy  mg/l 22500 17900 49600 29600 27400 6070 8510 52500 20500 27700 6140 6983 5620 8650 

Fluoridy  mg/l       <0,2 <0,2     <0,2 <0,2 <0,2         

Sírany  mg/l 320 154 12,7 <10 <10 287 62 <10 <10 12 19,2 <18,2 <10 33,2 

Bromidy  mg/l 91,7 84,6 232 142 140 30,3 45,1 282 105 147 31,7       

Jodidy  mg/l 9,46 11,9 14,3 11,8 12 7,3 5,8 14,5 11,9 11,3 4,02       

Ca (Vápník)  mg/l 2070 1010 4260 2020 1850 136 254 4810 1230 1780 249       
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Číslo vzorku    6070\2018 9801\2019 14956\2019 37455\2019 31408\2020 11868\2020 11869\2020 4620,23\2021 4619,22\2021 4618,21\2021 321/2021       

Označení vzorku    

Důlní závod 1 - 

lokalita Karviná, 

ČSA, třída 14 000 

A, st. 565 m, 

přítok z hráze 

vz.1 * 1 4000 A, 

st. 566 m, voda 

vytékající z hráze 

X/320 na třídě 

1 4000 A 

vz.2 * přítok z 

hráze X/77 na 

překopu 1008, 

DP Doubrava 

jáma Do-III 

– jámová tůň 

jáma Do-III – 

jámová tůň 

(jáma v 

likvidaci) 

Vzorek č.1 - 

chodba 22 4005, 

st. 564 m, přítok 

z vrtu do stařin 

22 4052 

Vzorek č.2 - 

chodba 22 4006, 

st. 616 m, přítok z 

nadložního 

ochozu 1047 

1008 
hráz na př. 

14000 A 
jáma DO-III 

Vodní jáma 

Žofie – 

srovnání s 

Doubravou 

Vodní jáma Žofie 

– průměr 2020 

Vodní 

jáma 

Žofie - 

min. 

2020 

Vodní 

jáma 

Žofie - 

max. 

2020 

Ca (Vápník) NEFILTROV.  mg/l               4650 1130 1670         

Mg (Hořčík)   mg/l 314 319 1160 680 673 68,2 162 1270 364 568 155       

Mg (Hořčík) NEFILTROV.  mg/l               1310 380 581         

Al (Hliník)  mg/l <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03       

Fe (Železo)  mg/l 0,25 10,8 <0,05 3,36 <0,05 0,42 <0,05 28,2 11,6 1,28 <0,05 2,52 0,34 5,69 

Fe2+  mg/l               27,7 7,95 0,17          

Fe3+  mg/l                0,55  3,60 1,11          

Mn (Mangan)  mg/l 2,62 2,18 1,57 1,73 1,51 0,37 0,11 1,73 1,54 1,5 0,18       

Na (Sodík)  mg/l 11100 9190 22600 13800 13800 3690 4830 23100 10300 13300 3750       

Na (Sodík) NEFILTROV.  mg/l               22300 10100 13300         

K (Draslík)  mg/l 243 170 422 246 241 63,9 89,3 351 189 211 44,4       

K (Draslík) NEFILTROV.  mg/l               386 194 219         

As (Arsen)  mg/l <0,01 0,037 <0,01 0,02 0,057 0,024 0,021 0,059 0,058 0,048 0,019       

Ba (Baryum)  mg/l 1,23 4,55 89,9 51,8 51,5 0,288 6,34 255 39,8 56,9 23,9       

Cd (Kadmium)  mg/l <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005       

Co (Kobalt)  mg/l <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03               

Cr (Chrom)  mg/l <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03       

Cu (Měď)  mg/l 0,012 0,056 0,045 0,016 0,049 <0,005 0,03 0,013 0,014 0,013 <0,005       

Hg (Rtuť)  mg/l <0,0001 0,0002 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001               

Li (Lithium)  mg/l 4,84 2,47 5,63 3,2 3,77 0,845 0,97 4,66 2,3 2,46 0,746       

Ni (Nikl)  mg/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02               

Pb (Olovo)  mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01       

Sb (Antimon)  mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01               

Sn (Cín)  mg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1       

Sr (Stroncium)  mg/l 52,7 36,7 150 71,1 66,6 4,85 13,7 157 44,4 64,6 16,4       

Ti (Titan)  mg/l       <0,05 <0,05                   

Zn (Zinek)  mg/l 0,023 0,095 0,036 0,04 0,066 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,055 <0,02       

Tvrdost vody  mmol/l 64,6 38,3 154 78,4 73,9 6,2 13 172 45,7 67,8 12,6       

Radon 222  Bq/l       9,41                     

B (Bor)  mg/l               3,9 3,93 3,62         

Dusitany  mg/l               <0,2 <0,2 <0,2         

Dusičnany  mg/l               <0,5 <0,5 22,6         

Ra226  Bq/m3               13000 2500 5500   1357 980 1600 
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Rozbor situace podaný výše vedl k pokračování prací, zaměřených na prokázání hydraulické 

spojitosti důlního pole Doubrava a skupiny bývalých dolů J. Fučík. Za tímto účelem bylo rozhodnuto 

o dvojím postupu: 

• (1) sledování hydrochemické příbuznosti důlních vod z obou oblastí, přičemž oblast Fučík je 

reprezentována vodou z vodní jámy Žofie – pozornost se přikládá výskytu Ra226, které se 

dlouhodobě projevuje na vodní jámě, 

• (2) realizace stoupací zkoušky na vodní jámě Žofie s cílem vyvolání hydraulického impulzu, 

který by se projevil zvýšením přítoků v oblasti Doubravy, které jsou podchyceny v současné 

době na hrázi X/320 na důlním díle 14 000 A.    

Poznámka: dále byla zvažována možnost aplikace markeru, který by věrohodně doložil spojitost PDP a KDP. 

Z rozboru této problematiky ale vyplynulo, že není k dispozici místo, kam by bylo možno značkovací látku 

aplikovat. Úroveň vody v PDP je o cca 270 m výše, než je úroveň hráze X/320. Aplikace značkovací látky do 

vodní jámy Žofie hydraulicky není možná, protože zde probíhá čerpání.  

ad 1) Výtoky vody v oblasti Doubrava byly zatím testovány ve 3 časových sériích: 

11. 3. 2021 (před uzavřením oblasti na d.d. 14 000 A): 3 vzorky vody, analýza základních 

hydrochemických komponent, vybraných stopových prvků (těžkých kovů) a Ra226 (radionuklidy 

laboratoř GEAM) 

• jámová tůň Do-III: Ra226 = 5 500 Bq/m3 

• u hráze na d.d. 1008: Ra226 = 13 000 Bg/m3 

• u hráze na d.d. 14 000 A: Ra226 = 2 500 Bq/m3 

11. 5. 2021 (po uzavření dílčích oblastí, jediný společný výtok na hrázi X/320 na d.d. 14 000 A): 2 

vzorky vody, analýza Ra226, Ra228 a Pb210 (radionuklidy laboratoř: ALS): 

• u hráze na důlním díle 14 000 A: Ra226 = 100 Bq/m3, Ra228 = 70 Bq/m3, Bb210 = 390 Bg/m3, 

• Vodní jáma Žofie: Ra226 = 50 Bq/m3 (!), Ra228 = 500 Bq/m3, Pb210 = 130 Bq/m3, 

• obvyklá úroveň Ra226 ve vodní jámě Žofie: >1 000 Bq/m3.  

16. 6. 2021: hráz X/320, analýza na Ra226: 1 dvojitý vzorek vody, analýza Ra226 (radionuklidy 

laboratoř: ALS a GEAM) 

• u hráze na d.d. 14 000 A: Ra226 = 70 Bq/m3 (výsledek GEAM), Ra226 = 30 Bq/m3 (výsledek 

ALS) 

Tento vzorek byl odebrán a analyzován ve 2 laboratořích jako reakce na zásadní odlišnost výsledku 

Ra226 ve vodní jámě Žofie ze dne 11. 5. (50 Bq/m3) vzhledem k výsledkům, které jsou dosahovány 

dlouhodobě (přes 1 000 Bq/m3; ověřeno i nezávislými kontrolními odběry SÚJB v 6/2021). 

Z výsledků je patrná zásadní změna (1- až 2řádové snížení) v úrovni Ra226 na hrázi 14 000 A mezi 

odběry z 11. 3. a 11. 5., resp. 16. 6. 2021. Snížení je potvrzeno 2 odběry (květnovým i červnovým). 

Důvod tohoto jevu je pravděpodobně v citlivosti výsledků na pH – Eh poměry, které je nutno 

zjišťovat bezprostředně po odběru, tedy na důlním pracovišti. Pro tento účel bude nutno pro 

přístrojové vybavení vyřídit výjimku. 

V současné době lze konstatovat, že komparace analýzy z hráze 14 000 A s výsledkem analýzy vody 

z vodní jámy Žofie je prakticky nemožná z důvodu zásadních rozdílů mezi standardně dosahovanými 

hodnotami Ra226 (přes 1 000 Bq/m3) a hodnotou zjištěnou 11. 5. 2021 (50 Bq/m3). 
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ad 2) V návaznosti na záměr realizace stoupací zkoušky na vodní jámě Žofie probíhalo detailní 

sledování vydatnosti výtoku vody z hráze č. X/320 (důlní dílo č. 14 000 A). Sledování přítoku bylo 

ukončeno dne 13. 8. 2021. Dne 16. 8. 2021 bylo v této oblasti zastaveno čerpání a došlo k uzavření 

větrního okruhu celého doubravského pole Dolu ČSA. Tento větrní okruh včetně přístupu k hrázi č. 

X/320 byl uzavřen na důlním díle č. 14 000 ve st. 2 m (hráz č. IV/20). Hráz č. IV/20 byla vybavena 

přetokovým potrubím. Úsek mezi hrázemi č. X/320 a č. IV/20 byl vybaven 4 čidly pro sledování 

hladiny vody (tedy postupu zatápění). Čidla jsou nainstalována na důlním díle č. 14000A ve st.1435 

m (kóta -772 m), na chodbě č. 14 000 ve st.700 m (kóta -736 m), ve st. 540 m (kóta -713 m) a ve st.90 

m (kóta -702 m). Další měření výtoku vody z oblasti ohradníku bývalého Dolu Jindřich a ohradníku 

centrálních jam Dolu Doubrava je na hrázi č. 11/49 na překopu č. 1 700 (kóta -697 m). V tomto místě 

je možno měřit dílčí přítok z uvedených oblastí, avšak bez přítoku z hráze X/320 na 14 000 A 

(přetokové místo v doubravském poli je na důlním díle. č. 224 003 s kótou -636 m, tj. 61 m metrů 

nad patrem). 

K datu 15. 10. 2021 byly výsledky monitoringu výtoků vody přes hráze z oblasti ohradníku bývalého 

Dolu Doubrava následující: 

• hráz č. 11/49 (důlní dílo č. 1 700): postupný nárůst přítoku (4. 8. 2021: 0,05 l/s, 2. 9. 2021: 

1,1 l/s) dosáhl 1,4 l/s, 

• hráz č. IV/20 (důlní dílo č. 14 000): na čidle č.1 (chodba č. 14 000 A ve st. 1 435 m) 

nezaznamenána voda (výpočet doby zatopení pouze přístupné části důlního díla, tedy bez 

stařin v 1. kře, byl cca 15-19 dní. K 15. 10. 2021, tj. po 60 dnech, voda zřejmě saturuje stařiny 

1. kry. 

K datu 31. 3. 2022 byly výsledky monitoringu výtoků vody přes hráze z oblasti ohradníku bývalého 

Dolu Doubrava následující: 

• hráz č. 11/49 (důlní dílo č. 1 700): přítok je na hodnotě 1,45 l/s, 

• hráz č. IV/20 (důlní dílo č. 14 000): čidla stále bez indikace vody. 

S ohledem na nulovou reakci čidel byl proveden kontrolní výpočet objemu volných prostor k zatopení 

mezi hrázemi č. X/320 a IV/20 se započtením stařin porubů 1. kry. Tím byla posunuta doba 

pravděpodobného zatopení stařin na počátek roku 2023. V rámci projektu TAČR je tedy nereálná 

možnost opakování stoupací zkoušky na vodní jámě Žofie se souběžným monitoringem výtoku důlní 

vody z oblasti doubravského ohradníku.   

Co se týká měření na hrázi X/320, které bylo prováděno po dobu realizace stoupací zkoušky na vodní 

jámě Žofie výtok postupně rostl z počátečních 0,8 l/s na cca 5,2 l/s kolem 2. květnové dekády (prudký 

jednorázový pokles pod 4 l/s, který stabilizaci předcházel, byl zřejmě způsoben přiškrcením jednoho 

z ventilů. S předpokladem stabilizace výtoku z hráze X/320 na důlním díle 14 000 A na hodnotě 5 l/s 

byla 21. 5. 2021 zahájena stoupací zkouška (po 1. týdnu čerpání byla přerušena krátkodobým 

ověřovacím začerpáním). Krátce po zahájení zkoušky ale došlo k dalšímu stoupání vydatnosti výtoku 

na cca 6,8 l/s. 

24. 6. 2021 bylo dosaženo maximální provozně možné úrovně hladiny ve vodní jámě Žofie (zvýšení 

o 6,84 m). Zároveň se stabilizoval výtok z hráze X/320. Maximální úroveň hladiny vody ve vodní 

jámě Žofie byla udržována na kótě cca -476,2 m n. m. do 13. 7. 2021. Poté následovalo obnovení 

čerpání s cílem snížení hladiny vody na původní úroveň (cca -483 m n. m.). Toho bylo dosaženo 1. 

8. 2021. Po dobu čerpání byl dále sledován výtok na hrázi X/320. 

Grafický záznam obou sledovaných veličin – výtoku z hráze X/320 a nástupu hladiny na vodní jámě 

Žofie je na následujícím obr. 68. Z porovnání průběhu obou křivek se naznačuje pokles výtoku na 
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hrázi X/320 po obnovení čerpání na vodní jámě Žofie, kdy výtok z hráze klesl z cca 6,8 l/s. na cca 

6,1 l/s. Další vývoj nemohl být sledován z výše uvedeného důvodu uzavření pracoviště z provozně-

bezpečnostních důvodů. 

Bylo rozhodnuto, že po zatopení úseku důlních děl mezi hrázemi č. X/320 a č. IV/20 a stabilizaci 

(budoucího) výtoku z této hráze bude stoupací pokus na vodní jámě Žofie zopakován. Tato hráz by 

měla být pro měření dostupná po delší dobu, a tedy zde bude možno monitoring (vč. stoupací zkoušky 

na vodní jámě Žofie) provádět opakovaně.  

 

obr. 68: Nástup hladin na vodní jámě Žofie vs přítok na hrázi X/320 

8.8.4 Volné objemy k zatopení 

Stanovení objemu volných důlních prostor je bezpochyby, vedle určení přítoků do dolů a definici 

hydraulické komunikace základním vstupem pro propočet postupu zatápění.   

Existuje několik způsobů propočtu, přičemž se liší přesností, která se odvíjí od možnosti zajištění dat 

a jejich kompatibility. Určení parametru objemu není metodicky složité, avšak je problematické 

z hlediska časové náročnosti, a především dokumentační úplnosti. Problematické je zejména 

shromáždění podkladu ze staršího období. Avšak z této doby nebyla intenzita těžby tak rozsáhlá, a 

tedy i nepřesnosti stanovení kubatur vytěženého materiálů budou zatěžovat celkový výsledek méně. 

Další pomoc představuje databáze ploch OKD, která zahrnuje geometrii jednotlivých porubních 

bloků a přilehlých přípravných ražeb. Data z jednotlivých dolů jsou využívána k propočtu poklesů 

terénu. Komplikací je jejich časová úplnost. Data jsou k dispozici od roku 1983. Pouze důl ČSM 

eviduje databázi až k roku 1968. 

Dále jsou využitelné statistiky těžeb, uveřejněných ve statistických ročenkách OKR, které je nutno 

přepočíst z hmotnostních na objemové jednotky. Ve směru stanovení volných objemů k zatopení je 

významným zdrojem dat monografie Uhelné hornictví v OKR (Kolektiv autorů, 2003), která 

obsahuje informace o produkci uhlí (bez hlušin) v letech 1981–2002. 
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Ani s pomocí statistických ročenek nebo „databáze ploch“ OKD, která umožňuje dobrou výškovou 

identifikaci objemů porubních bloků, nelze zcela vyřešit problém vnitřního rozdělení objemů v 

závislosti na výškových úrovních jednotlivých přetokových kót. Jako příklad jsou na obr. 69 

znázorněny výškové rozsahy nejnižších úrovní těžeb na vybraných podnicích po roce 1983. Pokud 

budeme hledat odtěžené objemy např. pro lokalitu Doubrava pod přetokovou kótou –700 m n. m. s 

cílem zjištění doby, kdy z ní začne přetok vody na sousední lokalitu Jan-Karel, s níž má Doubrava 

spojení, vidíme, že se pod touto kótou dobývalo hlavně po roce 2000, ale menší rozsah dobývek zde 

vznikal už od roku 1989. Obdobně lokální hlubší dobývání je vidět i na Darkově (1992) a Lazech 

(1991), v r. 2009 i na Janu-Karlovi. Nelze vyloučit, že řada takovýchto objemů pod zvolenou 

přetokovou kótou vznikla už před rokem 1983, přičemž toto období ale „databáze ploch“ nepokrývá. 

Při kalkulaci objemů pomocí těchto dat lze (především v případě nejnižších kót dosažených krátce 

po roce 1983) mluvit jen o nejmenších objemech, které se nacházejí pod hledanou výškou, protože 

nelze vyloučit, že objemy budou vyšší (důlní díla z dobývání před rokem 1983). Korektní výškovou 

dokumentaci objemů k zatopení umožňuje jen komplexní zpracování důlní mapové dokumentace 

(součást zpracování hydrogeologického modelu). Na druhou stranu – chyby ve stanovení objemů 

vzniklé výše popsaným faktorem nebudou zásadní (řádové). 

 

obr. 69: Nejnižší úroveň těžby v čase na lokalitě na vybraných dolech (Malucha, 2013) 

Další komplikací je hloubková nesrovnatelnost důlních lokalit v čase. Různé stáří provozních celků 

s sebou nese i rozdílnou hloubku dobývání ve stejné době. V roce 1983 byly např. na lokalitách 

Darkov nebo Lazy nejnižší poruby těženy z úrovně –300 m n. m., zatímco na Doubravě se tou dobou 

dobývalo již v hloubkách kolem –660 m n. m. I výškový rozsah časově souběžně dobývaných porubů 

v rámci jediné důlní lokality je značný. Z obr. 69 je vidět, že bývalý Důl Fučík těžil jen v období 

1983-1993 trvale v hloubkovém intervalu více než 500 m, přičemž teprve ke konci těžby se 

hloubkový interval dobývání prudce snižuje. Z průběhu nejnižších hloubek dobývání na tomto dole 

je navíc nemožná korektní výšková diverzifikace vnitřní struktury důlních prostorů – minimální 

úroveň těžby se udržuje bez trendu změny cca v úrovni –600 m n. m. a nelze ji tedy hodnověrně 

extrapolovat před rok 1983.  

Výše popsané problémy jsou aktuální především u dolů KDP. Proto je zpracování mapové důlní 

dokumentace zásadní.  
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Na základě dostupných dat a informací lze konstatovat poměrně přijatelnou přesnost různých metod 

stanovení objemu volných důlních prostor. Např pro Důl ČSM je rozdíl v objemu vytěženého uhlí 

z čisté těžby a databáze ploch zhruba 2 %. Chyba narůstá v případě propočtu ploch v rámci existence 

slojí ve strmém uložení. 

Hlavním odhadovaným a diskutabilním parametrem je tzv. „redukční koeficient“, kterým snižujeme 

objem vytěženého materiálu. Z archivních materiálů vzniklých po roce 1990 je vidět nejednotnost 

pohledů na tento parametr. Autoři se odvolávají na empirii a vycházejí ze zkušeností pracovníků 

(obvykle geologů a hydrogeologů) jednotlivých dolů. Je pravda, že i v projektech odvodnění stařin 

zpracovatelé při odhadu kubatur vody, kterou bude nutno ze stařin odčerpat, nepoužívají jednotný 

koeficient, což je v těchto individuálních případech zcela pochopitelné. Pro hodnocené objemy stařin 

v rámci celého revíru je však nemyslitelné použít tento detailní pohled (porub od porubu) a je nutno 

definovat obecnější hodnotu.  

Např. Dvorský (1992) zohledňuje časový faktor, který je pro konsolidaci stařin, a tedy i velikost 

redukčního koeficientu bezesporu určující. Pro ODP např. definuje koeficienty takto: 

• 0,0-0,1 stařiny z minulého a první poloviny tohoto století,  

• 0,1-0,4  stařiny z let 1950-1980,  

• 0,4-0,8  stařiny a vypleněná důlní díla z let 1980-1990,  

• 0,8-1,0  stařiny, vypleněná a živá dlouhá důlní díla a poruby z let 1990-1992. 

Je ale nutno si zároveň uvědomit proměnlivost tohoto pohledu v čase. Jestliže např. studie Dvorského 

pro ODP byla zpracována v roce 1992, pak již v současné době, tj. o 21 let později, proběhla další 

konsolidace porubů. V takovém případě bychom ovšem museli přepočíst redukované objemy a 

posunout se prakticky o 1-2 úrovně níže, tj. pracovat s koeficientem pro stařiny a pleněná díla do 0,4. 

Použití časového faktoru je tedy oprávněné při výpočtu doby zatápění v rámci krátkodobých etap 

(např. pro řešení možnosti rychlého přetoku mezi opuštěnou a činnou částí důlních prostorů), ale pro 

propočet doby zatápění po ukončení činnosti v dolech OKR, tedy v rámci středně až dlouhodobého 

výhledu, je nutno použít koeficienty bez zohlednění časového parametru. Tento argument je podepřen 

i způsobem, jakým se propočítávají vlivy důlní činnosti na povrch terénu. Z dlouhodobých sledování 

poklesů terénu vyplývá, že k prvním projevům těžby na povrch dochází za 3 až 6 měsíců od zahájení 

dobývacích prací. K největšímu poklesu přitom dochází v prvním roce po ukončení těžby. Časový 

průběh svislých posunů je možno v procentech vyčíslit takto: 1. rok 55 %, 2. rok 25 %, 3. rok 15 %, 

4. rok 3 % a 5. rok 2 % (Malucha, 2013). 

V práci na téma zatápění Dolu František (Dvorský, 2000) již autor opouští „časově proměnný pohled“ 

a používá následující redukční koeficienty: 

• 0,15  poruby,  

• 0,3  dlouhá důlní díla,  

• 1,0  náraží, ochozy. 

Podle ústního sdělení zástupců DIAMO, s.p., o.z. Odra byl pro bývalý Důl J. Fučík proveden propočet 

objemů stařin po přetokovou kótu –465 m n. m. (přetok mezi PDP a KDP). Pro stanovení volných 

prostorů k zatápění byl použít redukční koeficient:  

• 0,32  poruby,  

• 0,75  dlouhá důlní díla.  
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Přesnost odhadu těchto koeficientů je doložena skutečností, že předpokládaná doba zatápění se od 

skutečné doby lišila cca o 1 měsíc. 

Podstatně dál jsou v rámci řešení této problematiky v Polsku, kde se problematikou zabývají cca od 

70. let minulého století. Z jejich poznatků vyplývá, že by měl být redukční koeficient vázán na 

hloubku díla, nikoli na jeho stáří. 

Pro důl Morcinek (Bielewicz et al., 1998) autoři používají tyto koeficienty:  

• 0,2-0,22  poruby,  

• 0,35  jámy (zásyp).  

Pro dlouhá důlní díla je stanoven střední průřez (14,2 m2) a objem je stanoven jako součin tohoto 

průřezu a celkové délky (tedy koeficient = 1,0; jedná se o nepleněná díla). 

Nezohledňování časového měřítka v Polsku a vázání redukčního koeficientu na hloubku stařin je 

podle našeho názorů logičtější, protože míra komprimace je jistě přímo úměrná geostatického tlaku. 

Na obr. 70 je zobrazeno grafické znázornění změny redukčního koeficientu v závislosti na hloubce 

uložení stařin. 

 

obr. 70: Závislost redukčního koeficientu na hloubce (Bukowski, 2005) 

Nevyužitelné jsou z praktického hlediska pro řešenou problematiku 2 křivky (suchá a plavená 

zakládka), protože v podmínkách OKR bylo zakládání vyrubaných prostorů prováděno sporadicky. 

Křivka pro poruby těžené na zával je ale velmi užitečná. Proto u ní uvádíme i rovnici regrese. Je vidět, 

že těžiště hodnot koeficientu redukce je pod hranicí 0,3 a pro hloubky dobývek od 450 m pod terénem 

níže vychází hodnoty koeficientu „c“ pro zával méně než 0,2. 

Pro zhodnocení všech komentovaných podkladů použijeme pro výpočet objemu důlních prostor pro 

zatopení (tj. objem vytěženého materiálů redukovaný konsolidací masivu) tyto koeficienty: 

• 0,49 – 0,03 poruby (koeficient c je v datovém bodovém mračnu výrubů pro potřeby modelu 

stanoven po 100 m intervalech), 

• 0,5  dlouhá důlní díla. 

Tato problematika je zohledněna v rámci tvorby bodového mračna a implementována do 

modelovacího prostředí. 
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8.8.5 Objemy k zatopení KDP 

Uvedená stať obsahově čerpá z podkladu „Řešení hydrogeologických poměrů po uzavření činných 

dolů OKD, a.s., z roku 2008 a její aktualizované studie z roku 2015 (tematické okruhy dlouhodobě 

zpracovávány řešitelskou organizací). Řada doplňujících údajů byla získána z dalších archivních 

podkladů a map a v rámci konzultací na důlních podnicích (Důlní závod 1 a Důlní závod 2). 

První studie hodnotí objemy volných důlních prostor do roku 2007. Samotné zpracování 

předpokládaných objemů podzemních prostor k zatopení se provádělo ve vazbě na důležité kóty 

přetoků. Pro kalkulaci objemu se používaly podklady různých vypovídacích schopností, od statistik 

až po měřické podklady v databázi ploch OKD. Následná sumarizační tabulka uvádí celkový souhrn 

objemu důlních prostor k zatopení (m3) pro KDP (tab. 49) 

tab. 49: Souhrn objemů důlních prostor k zatopení (výpočet do roku 2007) 

Důl, důlní celek Objem prostor k zatopení (m3) 

Dukla+František 49 000 000 

KDP bez Dukly a Františku 251 300 000 

Suma 300 300 000 

Dále je zpracován výhled poplatný době zpracování, který uvádí výhledy po roce 2007, viz tab. 50. 

Výhled byl zpracován z databáze odrubů – ploch, vytvořené z podkladů jednotlivých dolů. Jednalo 

se o objem uhlí do roku 2028. 

tab. 50: Výhled objemů po roce 2007 

Důl Objem uhlí z porubů (m3) Odhadovaný objem hlušin (m3) Objem k zatopení (m3) 

ČSA 51 500 000 13 800 000 23 100 000 

Lazy 21 000 000 5 600 000 9 400 000 

ČSM 38 400 000 10 300 000 17 200 000 

Darkov 38 000 000 10 200 000 17 100 000 

Celkem 148 900 000 39 900 000 66 800 000 

Z výše uvedených tabulek vyplývá, že objem volných důlních prostor k zatopení v KDP se na základě 

dostupných dat do roku 2007 a výhledu do roku 2028 pohybuje zhruba na úrovni 367 000 000 m3. 

S využitím údajů pro OKR bez „jižní oblasti“ (650 mil. m3) a pro části ODP (160-170 mil. m3) a PDP 

(100-110 mil. m3) lze odhadnout objem volných důlních prostor pro zatopení na úrovni cca 370 mil. 

m3, což dobře odpovídá parciálnímu propočtu objemu k zatopení po jednotlivých dolech KDP dle 

výkazu těžeb v kombinaci s databází ploch.  

V rámci aktualizace, která byla realizována v roce 2015, je proveden aktualizovaný propočet odhadu 

volných důlních prostor pro zatopení, který je prezentován v následující Tab. 51 s výhledem těžby od 

roku 2015 do ukončení hornické činnosti.  

Tab. 51: Výpočet objemu důlních děl k zatopení pomocí poklesu terénu ke 2015 (m3).  

Důl, důlní celek Objem prostor k zatopení (m3) 

Dukla+František 50 000 000 

KDP bez Dukly a Františku 320 700 000 

Suma 370 700 000 

Odhadovalo se, že po redukci na zával lze pro výhled od roku 2015 kvantifikovat objem k zatopení 

na hodnotě cca 18 mil. m3. Tento výhled jsme aktualizovali a prezentujeme ho v následující tab. 52. 

Od roku 2015-2020 byl kvantifikován objem k zatopení na úrovni cca 14,8 mil. m3. 
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tab. 52:  Aktualizace volných prostor k zatápění vzniklé v KDP během let 2015-2020 (resp. výhled ukončení dobývání), 

dle hrubé těžby. 

 ČSM ČSA Darkov Celkem volné prostory Redukce kd
* 

 Hrubá těžba (mil. Tun) (mil.tun) (mil m3) (mil m3) 

2015 3,009 3,678 2,533 9,310 7,758 3,879 

2016 3,267 2,878 1,516 7,661 6,384 3,192 

2017 2,800 2,202 1,054 6,056 5,047 2,524 

2018 2,629 1,458 1,554 5,641 4,700 2,350 

2019 2,156 1,409 0,648 4,249 3,541 1,771 

2020 1,654 0,753 0,282 2,689 2,151 1,076 

Výhled 2021… 2,913 0 0 2,913 2,33 1,165 

Celkem     31,91 15,957 

*zahrnuje Jan Karel, Doubravské pole a Lazy *koeficient dobývání (redukční koeficient), vycházející ze zavalování a 

konsolidace stařin a zmenšení vydobytých prostor stlačením. 

V rozmezí let 2015–2020 se objem volných prostor v KDP v důsledku těžby zvýšil o cca 14,8 mil. 

m3, tj. v KDP cca 368 mil. m3 volných prostor k zatopení. Dále se přepokládá, že tento objem 

s výhledem ukončení těžby vzroste ještě o 1,165 mil. m3. V čase ukončení HČ budou volné prostory 

k zatopení hrubě na úrovni cca 370 mil. m3.  

Výše prezentované údaje představují výsledek analytického rozboru vstupních převážně číselných 

údajů. Nezávisle na tomto metodickém přístupu byly zpracovány grafické podklady – důlní mapy, 

které se po příslušné transformaci staly základem pro sestavení digitálního strukturního modelu 

horninového prostředí se zachycením geometrie důlních děl. Dalším numerickým procesem vznikl 

matematický hydrogeologický model, který poskytl mj. rovněž údaje o objemu volných prostor pro 

zatopení. Bližší informace o způsobu konstrukce matematického modelu, viz kapitola 8.  

Hydrogeologický model. 

Srovnání objemů volných prostor k zatopení v KDP získaných analyticky a numericky je následující:  

Analytické řešení do ukončení HČ: 370 mil. m3. 

Numerické řešení k roku 2021: 270 mil. m3. 

Rozdíl 27 % se jeví jako významný, nicméně je nutno si uvědomit, že oba postupy se metodicky liší. 

Pro analytické řešení jsou vstupní údaje, které jsou klíčové pro výpočet objemu k zatopení, zejména 

koeficient dobývání „a“, redukční koeficient „c“ (obr. 70) a faktor infiltrace do horniny, průměrovány 

pro celou dílčí pánev, zatímco numerické řešení umožňuje výpočet parametrů v závislosti na hloubce 

díky využití výkonné výpočetní techniky. Významný rozdíl mezi oběma přístupy je v souvislosti 

s faktorem nasákavosti, který byl zkoumám v materiálů Maluchy (2013). V analytickém výpočtu byl 

faktor nasákavosti přiřazen pouze k infiltračním plochám, kde dochází ke kontaktu vody s horninou. 

Výpočet velikosti infiltrační plochy byl proveden na modelovém fiktivním porubu a získaný 

infiltrovaný objem vody (podle testů na horninách - 0,3 l na 1 m2 plochy) na hloubku vsaku byl 

vztažen na objem uhlí vázaného na tento porub. Stejně bylo postupováno i pro odhad množství 

infiltrované vody v dlouhých důlních dílech. Podle celkového objemu uhlí pak byl proveden odhad 

infiltrace do masivu.  Numerické řešení k parametru infiltrace přistupuje odlišně – pracuje 

s pórovitostí, která se přiřazuje jednotlivým typům prostředí (pokryv, konsolidovaný – intaktní masiv, 

zálomové pásmo, zával) jako k celku. Tento přístup je vynucen obecnými principy použitého 

modelového prostředí (FEFLOW). Nelze tedy využít postup využitý v „manuálním“ řešení.  
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Dalším důvodem, proč je výsledek analytického řešení vyšší, je dán zahrnutím objemů překopních 

ražeb prostřednictvím objemu průvodních hornin. Tyto objemy navíc nepodléhají komprimaci 

v takové míře, jak je tomu v případě porubů a navazujících přípravných ražeb vedených v uhlí.   

Zásadní je ověření, zda obě řešení (analytické i numerické) vycházejí ze srovnatelného základu, tedy 

zda určení volných objemů k zatopení vychází z velikostně srovnatelného objemu vyrubaného 

horninového materiálu (tj. objemu nezahrnujícího komprimaci vlivem závalu a příp. nasákavost 

horniny). Analytickým postupem byl stanoven výchozí objem horninového materiálu (uhlí i 

průvodních hornin) v KDP na 897 mil. m3, z čehož 729 mil. m3 připadá na uhlí a 168 mil. m3 na 

průvodní horninu. Podle výstupu digitálního strukturního modelu důlních děl, sestaveného podle 

map, je objem „neslehlých“ stařin porubů (tedy uhlí) 764 mil. m3. Rozdíl mezi analytickým výpočtem 

(729) a numerickým výpočtem (764) je v dobré shodě, rozdíl je pouze 5 %. Vzhledem k tomu, že oba 

výsledky vyšly ze zcela odlišného postupu (číselné údaje o těžbě vs. důlní mapy), je tato shoda 

mimořádná. 

Oba přístupy tedy vycházejí prakticky ze stejného základu a rozdíl v určení volných objemů 

k zatopení je již věcí řešitelského přístupu a možností, které dává použité prostředí numerického 

modelu. V současné chvíli není možno rozhodnout, který z objemů je blíže realitě.  Toto rozhodnutí 

bude muset vycházet z monitoringu skutečného postupu zatápění. Skutečností je, že výstup 

z numerického řešení (tedy menší hodnota objemu) je na straně vyšší bezpečnosti (rychlejší postup 

zatopení).   

8.8.6 Přítoky důlních vod do KDP 

V aktivní části jsme provedli revizi aktuálního stavu přítoků konzultacemi a prověřením knih 

odvodňování na jednotlivých podnicích. 

8.8.6.1 Přítoky – utlumené doly  

Lokality František a Dukla se neřízeně zatápějí. Důlní prostory Dolu František zatápí přítoky z 

hydrogeologických zdrojů o vydatnosti cca 2,5 l/s; z toho necelý 1 l/s přetéká do Dolu Dukla. Lokalita 

Dukla se zatápí přítoky z hydrogeologických zdrojů o vydatnosti cca 6-7 l/s (z toho necelý1 1 l/s 

přetéká z Dolu František). Monitoring hladiny důlní vody v jámě F-4 Dolu František ukazuje na 

postupné zatápění důlních prostor (hladina vody 1.5.2022 je na kótě -476 m n. m.). Přítoky 

z hydrogeologických zdrojů v lokalitě Dukla, František dosahují celkem 6-7 l/s. 

Lokalita Barbora je od „darkovských lokalit“ oddělena hrází na překopech 1907 a 1901 a je zatápěna 

autonomně. Přítoky do tohoto dolu jsou však minimální, důl je považován téměř za suchý.  Celkový 

přítok z hydrogeologických zdrojů v lokalitě Barbora bude 0 l/s. 

Přítoky z lokality Gabriela se vyznačovaly neměřitelnou nízkou vydatností, tzn., u lokality Gabriela 

se dá tvrdit, že nemají hydrogeologické zdroje stálých přítoků. Celkový přítok z hydrogeologických 

zdrojů v lokalitě Gabriela bude 0 l/s. 

8.8.6.2 Přítoky – Důl Karviná, lokalita ČSA Jan – Karel a Doubrava – sever 

Lokalita je hlavním nositelem HG problematiky Důlního závodu 1, se značným objemem důlní vody 

původem z přítoků z HG zdrojů (vývěrů). Přítoky z HG zdrojů lokality ČSA Jan-Karel a Doubrava–

sever jsou tvořeny převážně vodou z detritu, tj. ze zvodněných kolektorů bazálních klastik (pro Důl 

Karviná je v současnosti hlavní zdrojovou oblastí zvodnění na dílčím doubravském a darkovském 
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výmolu Hlavního dětmarovického výmolu). Lokalita nemá přítoky ze zdrojů povrchových ani 

mělkých podzemních vod.  

Místa vývěrů do důlních prostor (chodeb, dobývek atd.) jsou většinou vzdálená od zdroje vody 

(detritového zvodnění), takže voda migruje k místu vývěru puklinovým systémem, většinou dosti 

komplikovaným. Výsledkem je voda s významně nabohacenou salinitou (dvoj, i trojnásobně). 

Taková voda je označována jako voda karbonského typu. 

Předpokládá se, že určitý objem současných přítoků tvoří rovněž důlní voda, přitékající z uzavřených 

důlních prostor bývalého Dolu Doubrava, jenž je z velké části tvořen důlní vodou ze stařin Dolu Fučík 

(přetok z DP Poruba v oblasti Centrálního přesmyku).  

Dalším zdrojem důlní vody jsou přítoky z prostoru jámy Doubrava III (Doubrava – sever, 13. a 14. 

kra). Hydrogeologickým specifikem lokality Doubrava je přítok z písčitých kolektorů miocénního 

útvaru. 

Stav přítoků z HG zdrojů, dle údajů knihy odvodňování Dolu ČSA, je prezentován pro rok 2019 a 

duben–říjen roku 2020 (tab. 53). 

Seznam přítoků a měřené hodnoty jsou ve srovnání obou roků a pololetí odlišné. Toto je důsledkem 

změn v aktivních důlních oblastech. Vlivem zavalování horninového masivu nad vytěženými bloky, 

v kombinaci s uzavíráním vytěžených prostor, mohou některé přítoky zanikat a vznikat nové (aktivují 

se nové migrační cesty a nová místa vývěrů).  

tab. 53: Lokalita Jan-Karel a Doubrava sever, současné přítoky z hydrogeologických zdrojů 

Název přítoku Q (l/s), 2019 Q (l/s), 4/2020  Q (l/s), 11/ 2020  

DP Karviná Doly I    

10. patro č. 1221 1,10 1,08 1,08 

10. patro č. 1490c 1,25 1,23 1,23 

10.p 01068 - - 0,10 

překop č. 1700 + ochozy Jindřišky 1,60 1,35 0,83 

č. 139311A - - 0,20 

překop č. 01196 (spojovací na Darkov) 1,10 1,10 1,00 

překop č. 01202 - - 0,33 

překop č. 0390 0,08 0,08 - 

překop č. 10002 + 0390 0,02 0,02 0,20 

překop č. 10001 0,50 0,50 0,53 

chodby pro č. 102 432 0,50 0,50 - 

11. kra 26 + 28 sloj 1,00 0,50 0,25 

11. kra 34. sloj 2,50 2,50 1,67 

14 000 z hráze č. 14 003 + st. 1430 m 0,40 0,42 1,67 

Σ Q : DP Karviná Doly I 10,05 9,28 9,09 

DP Doubrava u Orlové    

DO III 10. patro kondenzát 0,08 0,08 0,17 

DO III 9. patro 1,00 0,83 1,00 

DO III bazén 8. patro 1,85 1,83 2,00 

1018a – okapávání ze stropu 0,08 0,05 0,08 

hráz 1008 – přítoky z hráze 0,42 0,34 0,33 

1018c kříž u hr. 1018 (ochozy šib. č. 132) 0,03 0,03 0,10 

1060 – přítoky od hráze 0,02 0,02 0,10 

22. kra 37. + 39. sloj 0,33 0,33 - 

č. 22 4002 + č. 22 4002A - - 0,20 

č. 4 4013 (přítok z 22 4003) - - 0,15 

č. 22 4005 kapání ze svorníků - - 0,17 

č. 22 4006 kapání ze svorníků - - 0,17 
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Název přítoku Q (l/s), 2019 Q (l/s), 4/2020  Q (l/s), 11/ 2020  

č. 22 4005 čerp. stařin 22 4052 - 4,50 - 

č. 22 4006 čerpání ze závalu - - 1,67 

č. 22 4006 z ochozů 10. patra 5,67 2,50 - 

č. 22 4007 st. 420 m 0,33 0,33 - 

Tř. 224052 0,42 - - 

č. 22 4007 přítok na č. 4 4013I - - 0,25 

4 4013I z hráze na 4 4023 0,17 0,17 0,17 

14000a z hráze ve st. 565 m 0,50 - - 

14 000A z počvy, st. 750 m 0,33 0,17 0,15 

na č. 03144 0,17 0,33 0,33 

Σ Q : DP Doubrava 11,4 11,51 7,04 

Σ Q DP Karviná Doly I + DP Doubrava 21,45 20,79 16,13 

 pozn.: DO III je jáma Doubrava III, oblast Doubrava – sever 

Přítoky z hydrogeologických zdrojů v lokalitě ČSA dosahovaly v roce 2019 a 2020 celkem 9–10 l/s, 

v lokalitě Doubrava celkem 7-12 l/s. 

8.8.6.3 Přítoky – Důl Karviná lokalita ČSA Lazy: 

Hornická činnost na lokalitě ČSA Lazy byla ukončena v roce 2019. Na rozdíl od ČSA Jan – Karel a 

Doubravy – sever, se Důl Lazy považuje za suchý důl. DP Lazy je zařazen do kategorie dolů bez 

nebezpečí průvalů vod (Rozhodnutím OBÚ č.j. 3971/1997-60-Ing.Ko/MI ze 6. 10. 1997), s výjimkou 

oblasti č. V, která představovala nejzápadnější partie DP Lazy na okrajích 2. a 9. kry, na západě 

sousedící s Orlovskou vrásou a předpokládala se zde možnost výskytu pestrých vrstev (specificky 

zvětralých hornin, zvodněných, s výskytem kaveren a sklonem ke kavernování).        

Poslední výraznější přítoky z HG zdrojů byly identifikovány v důlních dílech ve slojích „463 Natan“ 

a „461 Max“ (důlní díla jsou situována na 60 m OC pro sloje č. 461 a 463 Natan a Max vůči 

zatopeným stařinám v identických slojích Dolu J. Fučík). Tato díla jsou uzavřena hrázemi. V DP 

Lazy se také předpokládá blíže nespecifikovaný přítok v oblasti Hlavní jámy, který by mohl mít 

původ z velké části v kvartéru a je zprostředkován stvolem Hlavní jámy).  

Od roku 2018 neexistuje hydraulické propojení mezi dolem Lazy a ostatními prostorami dolu 

Karviná. V minulosti bylo toto propojení realizováno dvěma chodbami, č. 40 407.1 a č. 3 4028A / 3 

4028, jež byly probity do spojovací chodby č. 40 900. Oblast propojení se nachází v pásmu 

Centrálního přesmyku a jeho okolí. Obě výše uvedené chodby byly v minulosti izolovány hrázemi, 

spojovací chodbou č. 40 900 prošel porub č. 140 808, přístupové chodby k tomuto porubu byly 

rovněž izolovány hrázemi. Lokalita ČSA Lazy tedy představuje izolovaný HG systém, bez spojitosti 

s ostatními zbylými prostorami Důlního závodu 1. 

Stav přítoků z HG zdrojů v lokalitě Lazy je prezentován pro rok 2019 a 2020 (tab. 54). 

tab. 54: Přítoky z hydrogeologických zdrojů lokalita Lazy 

Název přítoku Q (l/s), 2019 Q (l/s), 2020  

DP Lazy   

40199 x př. 952 0,03 0,03 

př. 080 st. 600 0,02 0,02 

př. 092, st. 357 m odv. vrt 0,08 0,07 

př. 92, st. 100 m 0,10 0,08 

př. 92, st. 278 m z počvy 0,05 0,05 

př. 951, st. 185–195 m 0,10 0,10 

př. 951, st. 470–490 m 0,03 0,03 
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Název přítoku Q (l/s), 2019 Q (l/s), 2020  

př. 910, st. 10–20 m 0,07 0,07 

př. 910, st. 175–180 m 0,05 0,05 

př. 910, st. 220 m 0,03 0,03 

př. 910, st. 290–300 m 0,08 0,03 

př. 910, st. 335–350 m 0,13 0,08 

př. 910, st. 380–400 m 0,12 0,08 

př. 910, st. 645–675 m 0,10 0,12 

př. 910, st. 720–750 m 0,10 0,08 

př. 940, jímka 0,17 0,08 

63 903, st. 430 m z hráze 0,42 0,17 

63 180, st. 340 m z hráze 0,03 0,25 

63 180, st. 320 m deg. vrt  0,02 0,03 

63 180, st. 410 m deg, vrt 0,02 0,02 

63 910, st. 200 m 0,02 0,02 

63 903, st. 25–30 m 0,02 0,02 

63 903, st. 0–3 m 0,03 0,03 

63 903, st. 330 m 0,02 0,02 

63 903, st. 220 m 0,08 0,08 

Σ Q: DP Lazy 1,92 1,64 

Celkový přítok z hydrogeologických zdrojů v lokalitě Lazy bude do cca 2 l/s. 

8.8.6.4 Přítoky – Důl Darkov 

Lokality Darkov ústřední závod a pomocný závod, a Darkov 9. květen jsou lokalitami s minimálními 

přítoky z HG zdrojů. Drobné přítoky a vývěry v činných částech Dolu Darkov jsou (resp. byly) 

odváděny po překopu č. 2072 a potrubím na čerpací stanici na 5. patře ČSM – sever. V posledním 

období (cca 5 let) nebyl na Dole ČSM zjištěn z Dolu Darkov žádný významnější přítok. Lokality tedy 

nemají hydrogeologické zdroje stálých přítoků. Např. jediným stálým zdrojem na lokalitě Darkov byl 

vrt B-42, jehož vydatnost postupně slábla a v roce 2020 byla vydatnost 0,05 l/s. V současnosti je vrt 

suchý. Zdrojem časově omezených přítoků byly tektonické poruchy, pukliny, propustné pískovce. 

Tyto přítoky se po přejetí čelbou, či porubem rychle vysilují a zanikají a není je možno v rámci 

monitoringu podchytit.  

Obdobné charakteristiky platí i pro lokalitu 9. květen. „Darkovské“ lokality nemají v současnosti 

přítoky ze zdrojů povrchových ani mělkých podzemních (kvartérních) vod. 

Celkový přítok z hydrogeologických zdrojů v lokalitě Lazy bude cca 0 l/s. 

8.8.6.5 Přítoky – Důl ČSM 

Lokalita se sestává ze dvou těžebních lokalit: Sever a Jih. Hlavní čerpací kapacita je soustředěna na 

lokalitě Sever. Kromě přítoků z vlastní lokality jsou zde čerpány i přítoky ze sousední lokality Jih. 

Důl ČSM je více exponován přítoky z detritu než Důl ČSA. Detrit je tedy hlavním zdrojem přítoků. 

Detritový kolektor je zde zastoupen třemi strukturami – hlavním bludovickým výmolem v jižní části 

DP (5. kra), dílčím stonavským výmolem v západní části (4. kra) a výmolem na česko-polské hranici 

(0., 1., 2a. a 3. těžební kra). 

Na přítocích se významně uplatňuje přítok z dolu Morcinek (přítoky detritové vody ze zvodněných 

bazálních klastik v polské části HP). Tento přítok je z HG vrtu OM-2´/1, vrtaného do zatopených 

stařin bývalého Dolu Morcinek v Polské republice (vrt je situován na úrovni 5. patra, ČSM – jih, 4. 

kra). Tento přítok je řízený; ústí vrtu je vybaveno ventilem, vydatnost Q je možno regulovat, vrt je 
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možno i zcela uzavřít. V minulosti mezi přítoky do dolu ČSM patřily i vody přiváděné do dolu ČSM 

z dolu Darkov (dnes neaktivní). Jsou známy i málo významné přítoky z písčitých kolektorů 

miocénního pokryvu, jejichž projev je pouze ve vtažné a výdušné jámě a je nebilancovatelný. 

Důl ČSM nemá přítoky ze zdrojů povrchových ani mělkých podzemních (kvartérních) vod.  

Přítoky do dolu ČSM se uvádí jako sumární, pro lokalitu ČSM – sever a ČSM – jih. Jsou rozděleny 

na nerozlišenou sumu neřízených přítoků a přítoky z dolu Morcinek. Hodnoty z let 2017-2020 

uvádíme v následující tab. 55. 

tab. 55: Důl ČSM, přítoky z hydrogeologických zdrojů (vždy k začátku roku) 

Období 
Q (l/s) ČSM-

sever celkem 

Q (l/s) podíl 

vody z 

Morcinku 

Q (l/s) ČSM-bez 

Morcinku 

Q (l/s) ČSM-jih 

celkem 

Suma celkem 

(l/s) 

2017 20,86 14,5 6,36 4,50 25,36 

2018 16,18 9,40 6,78 5,88 22,06 

2019 11,5 7,53 3,97 2,83 14,33 

2020 9,26 3,4 5,86 4,50 13,76 

Celkový přítok z hydrogeologických zdrojů v lokalitě ČSM bude cca 14 l/s. Situace se změní 

v případě uzavření vrtu. 

V následující tab. 56 jsou uvedeny aktuálně zjištěné přítoky do důlních prostor (k období měsíc 

6/2021), včetně uvedení přesné lokalizace.  

tab. 56: Souhrn aktuálních přítoky z hydrogeologických zdrojů v KDP 

Přítoky do důlních prostor KDP po ukončení HČ 

Název přítoku Charakteristika, zdroj vydatnost Q (l/s) x y z 

ČSM Morcinek 

přítok z detritu na polské straně v 

místech vrtu OM-2/1* voda teče 

na překop č. 5302/2 po puklinách 

v současnosti cca 0,3 po 

uzavření vrtu 0,8 
1 106 825,0 449 436,0 -729,0 

ČSM 4. kra přítok z detritu 4,16 1 105 273,0 451 705,0 -806,0 

ČSM 5. kra přítok z detritu 2,5 1 107 234,0 450 662,0 -627,0 

ČSA 14000A, st. 

565 m, hráz X/320 

přítok smíšený: detrit Fučík detrit 

ČSA, miocén DOIII 
6,16 1 100 653,0 457 267,0 -742,0 

ČSA 14000A , st. 

785 z počvy 

přítok smíšený: detrit Fučík detrit 

ČSA, miocén DOIII 
0,66 1 100 672,0 457 148,0 -756,0 

ČSA 14003, z hráze 

IV/101 
přítok z detritu 1,50 1 100 798,0 456 369,0 -762,0 

Dukla přítok z detritu 4,00 -  -  -  

František přítok z detritu 2,5 -  -  -  

* vrt OM-2/1 je v současnosti napojený na odpadní potrubí, Q = 500–550 l/min, v roce 2021 se předpokládá jeho 

uzavření v souvislosti s polskými právními akty, voda z Morcinku bude potom nadále přitékat na překop č. 5302/2 

Z výše uvedené tabulky vyplývá celková hodnota přítoku v lokalitě ČSA cca 8,32 l/s, v lokalitě ČSM 

7,46 l/s a v utlumené části lokality Dukla, František cca 6,5 l/s. Zde je však nutno říci, že se jedná o 

aktuálně přístupné důlní prostory a aktuální místa přítoků vody do důlních prostor. Nelze apriori 

vyloučit řadu skrytých přítoků a plnění retenčních prostor bez možnosti pozorování.  Z tohoto důvodu 

jsme toho názoru, že celkové přítoky do dolů v KDP budou vyšší než poslední sledovaná měření. 

Vodítkem mohou být právě přítoky v časové řadě (2019-2020-2021).  Přítoky v utlumené části se 
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pohybovaly na úrovni 6-7 l/s, přítoky ČSA, Doubrava, Darkov, Lazy na úrovni cca 16–21 l/s, ČSM 

na úrovni cca 13-25 l/s. 

Předpokládáme, že přítoky z detritu jsou závislé na rozdílu tlakových výšek hladin v detritu a 

v důlních prostorách. Po vyrovnání hladin v detritu a v důlních dílech dojde k poklesu přítoků až na 

nulu. Následující tab. 57 ukazuje měřené výšky hladin v NP vrtech, z nichž některé byly vybrány 

jako počáteční hladiny v detritu na počátku simulace zatápění (tzn. současný stav). Pro doubravský 

výmol byly jako výchozí hladiny brány údaje z NP 678 a NP 915, pro darkovský výmol NP 717, NP 

690 a NP 911, pro výmol na česko-polské hranici Ka-2, pro stonavský výmol NP 631, pro hlavní 

bludovický výmol NP 753 a pro petřvaldský výmol NP 633. 

Následující tab. 57 zobrazuje výšky hladiny vody v NP vrtech v KDP. 

tab. 57:  Výšky hladin vody v detritové zvodni v pozorovacích vrtech řady NP 

Označení vrtu Lokalita 
Výška hladiny  

(m n. m.) 
x y 

NP 619 Albrechtice -73,43 -452238 -1109714 

NP 631 Albrechtice -150,57 -452209 -1108187 

NP 633 Šumbark -244,78 -462025 -1105995 

NP 678 Doubrava -323,78 -458097 -1099046 

NP 690 Karviná -231,41 -452957 -1100277 

NP 717 Karviná -268,27 -452734 -1098810 

NP 753 Havířov -144,77 -459931 -1107772 

NP 899 Petrovice -262,11 -451950 -1097810 

NP 902 Karviná -259,58 -450051 -1099243 

NP 911 Darkov lázně -258,73 -452175 -1101804 

NP 912 Karviná -267,4 -452107 -1099031 

NP 915 Doubrava -324,34 -456463 -1099040 

Ka-2 Kaczyce (PL) -301,13 -450078 -1103482 

Uvedené vrty zobrazujeme pro dobrou názornost také v následujícím obr. 71. 
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obr. 71: Pozice jednotlivých NP vrtů v rámci jednotlivých výmolů s výškou hl. vody (absolutně) 

Z výše uvedeného vyplývá, že by měla hladina závislých přítoků ustat ještě dříve, než dosáhne 

jakékoli drenážní úrovně. Nicméně nelze úplně opominout pravděpodobnou infiltrační oblast 

kvartérní vody v oblasti Hlavní jámy v DP Lazy (nebilancovatelné) a dále přítoky kvartérních vod do 

jámy Doubrava III (slabé přítoky s vydatností do 0,3 l/s). Předpokládáme, že tyto přítoky budou 

izolovány zbudovanou betonovou zátkou v jámě a vyplněním jámy cementopopílkovou směsí (dále 

jen CPS). Další nejistotou jsou možné přítoky v jámě Doubrava IV (neověřitelné). Nicméně počítáme 

s tím, že tyto přítoky budou minimální a v celkové bilanci zanedbatelné. V rámci KDP se na zatápění 

budou podílet primárně zdroje detritové, což jsou hladinově závislé přítoky, tzn. že v průběhu 

zatápění dojde k jejich poklesu až k nule, poté co hladina v důlních dílech dosáhne kóty +175 m n. 

m. (nastavení finální úrovně zatopení detritu) a v minimální míře písčité horizonty v miocénním 

pokryvu (zachyceny na jámách Doubrava-sever). Jak už jsme uvedli zdroje písčitých obzorů 

v miocénu mají piezometrickou výšku až +217 m n. m., avšak s minimální vydatností. Pokud by se 

uplatnily na zatápění, doba pro zatopení by byla extrémní a pokud by vůbec došlo k výtoku vody, tak 

v místech, které byly definovány v rámci morfologické analýzy (pravděpodobně by se jednalo o 

skrytou, nezachytitelnou infiltraci). Větší význam má samotný přetok PDP-KDP. Řešení zatápění 

KDP nemůže být koncipováno jako uzavřena/izolovaná úloha a je nutno, v rámci řešení scénářů, 

uplatnit přístup přetoku z PDP. Na zatápění PDP se podílí jednak přítoky z detritu a také přítoky 

z kvartérních zvodní. V tab. 58 uvádíme orientační tabulku přítoků do PDP v době těžby, rozdělených 

podle zdrojů. 

tab. 58: Přítoky do dolů PDP 

Bývalý důlní závod Vydatnost (l/s) Detrit, nerozl. miocénní pokryv (l/s) Kvartér 

Pokrok 38,6 26,7 11,9 

Žofie 34,4 21,5 12,9 

celkem 73,0 48,2 24,8 
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Dále uvádíme aktuální hodnoty čerpání vody z důlních prostor KDP za rok 2020 (tab. 59) a výsledky 

měření nástupové křivky na jámě F-4 v lokalitě František (utlumená část, tab. 60 a obr. 72).  

tab. 59: Čerpané množství vody z důlních prostor KDP za rok 2020 

Čerpané množství vody z důlních prostor KDP za rok 2020 

Lokalita vydatnost Q (l/min) 

ČSM Morcinek 304,2 

ČSM Sever samostatně 1961,6 

ČSM Sever + Jih + Darkov, bez Morcinku 1961,6 

ČSM Sever celkem 2265,8 

ČSM Jih samostatně bez lokality Sever a bez Morcinku 316,5 

ČSM Jih celkem 316,5 

ČSM celkem 2582,3 

tab. 60: Měřené hodnoty výšky hladiny v jámě František F-4 

Datum Výška hladiny (m n. m.) 

IV-15 -563,86 

V-15 -562,72 

VI-15 -560,03 

VIII-15 -558,79 

I-16 -548,13 

VI-16 -541,94 

VIII-16 -540,59 

III-17 -546,58 

XI-17 -541,43 

IV-18 -534,73 

III-19 -515,9 

IX-19 -511,69 

V-20 -505,09 

VII-21 -496,13 

V-22 -487,61 
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obr. 72:  Nástupová křivka hladiny v jámě František F-4  

Data týkající se volných objemu k zatopení, přítoků, čerpaného množství, výšky hladin v NP vrtech 

a nástupová křivka hladiny na jámě F-4 jsou velice důležitá pro modelovací proces, protože zobrazují 

výchozí a v případě hydrogeologických parametrů jednoznačně dokumentovaný stav, na který se 

bude model kalibrovat.  

8.8.7 Problematika přetoku vody z uzavřeného dolu Morcinek v Polsku  

Přetok vody z polského dolu Morcinek do dolu ČSM si zasluhuje bližší komentář, protože 

problematika zvodnění ve výmolu na česko-polské hranici má významný vliv na vodní poměry celého 

DP Louky. 

Důl ČSM vykazuje v rámci stávajících činných dolů OKR nejvyšší přítoky, odrážející se v nejvyšších 

objemech čerpaných vod. Je to dáno jeho dispozicí vůči hlavní hydrogeologické struktuře v OKR – 

detritu. Tato struktura kryje reliéf karbonu na ploše, rovnající se cca 60 % plochy celého DP Louky.  

Odvodňovací práce na Dole ČSM byly zahájeny hloubením jam ČSM-Sever v r. 1959, kdy při 

přechodu přes svrchní miocénní kolektor činil přítok až 11,1 l/s. Tento přítok však rychle klesal a 

zanikl. Při nafárání styku s karbonem došlo ve výdušné jámě ČSM-Sever k průvalu vod s písčito-

jílovitým materiálem, který byl zvládnut odvodňováním a injektážními pracemi. Rovněž tento přítok 

postupně zanikl. Při hloubení jam v karbonu byly zjištěny přítoky do 1,7 l/s, které rovněž postupně 

zanikly. Ražba otvírkových a přípravných děl byla prováděna velmi obezřetně. Ochranu při dobývání 

prvních slojí poskytovaly ochranné celíky, které měly mocnost 40-70 m (podle místních podmínek). 

V průběhu ražeb byly zajišťovány dlouhými bezpečnostními vrty, které byly vystrojeny úvodní 

kolonou se šoupátkem. Z toho důvodu nedošlo k většímu neřízenému přítoku vody do dolu, přitom 

z vrtů do detritu, zabezpečujících ražby, přitékalo až 16,7 l/s vody. V průběhu dobývání porubů byl 

registrován maximální přítok vody o hodnotě 41,7 l/s. 

Detrit odpovídá tzv. vrstvám dębowieckým v Polsku. Příhraniční oblast východního pokračování 

bazálních klastik miocénu v HP směrem do Polské republiky tvoří jeden nerozdělitelný hydraulický 

systém. 
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Detritová zvodeň byla původně s výrazně napjatou hladinou a se značným ložiskovým tlakem. 

Přítoky z této struktury byly aktuální především v počátcích dobývání, kdy byly kopány první sloje 

pod reliéfem karbonu. 

Dobývání pod dílčím stonavským a hlavním bludovickým výmolem má do současnosti ustálený 

charakter. Dlouhodobým odvodňováním došlo ke snížení tlaku v této struktuře až k jejímu 

částečnému odvodnění. Přítoky do důlních děl se co do lokalizace prakticky nemění a nezpůsobují 

provozní problémy.  

Situace v oblasti česko-polské hranice byla obdobná, vydatnost přítoků dosahovala od 8 do 32 l/s. 

Maximální přítoky byly registrovány v roce 1979. Následně generelně klesají (přes dílčí nárůst 

v létech 1985-86) až na minimální hodnotu za období do roku 1990.  

Důležitým zásahem do režimu detritové zvodně bylo zahájení provozu Dolu Morcinek (3.12.1986) v 

Polsku a zahájení odvodňování detritové struktury. Důl Morcinek se nachází v Polsku těsně za státní 

hraniční linií, kterou v oblasti tvoří řeka Olše, viz obr. 73.  

 

 

obr. 73: Lokalizace areálu dolu Morcinek (vlevo) a jeho DP (vpravo)  

Odvodňování v oblasti Morcinku bylo zahájeno již v roce 1978 vrty z povrchu a v roce 1980 z jámy 

č.2. Toto odvodnění však nebylo zásadní. Intenzivní odvodňování bylo zahájeno v roce 1986 důlními 

vrty. Počáteční tlaky byly za 2 roky sníženy o 3-5 MPa a vytvořily se 2 depresní kužely, ve kterých 

místy došlo až k osušení detritové zvodně. Podle „studií“ dosáhlo odvodňování detritu Morcinkem 

svého maxima v roce 1989 (43 l/s). Uvádí se, že depresní kotlina dosáhla poloměru 4 km. Tím byl 

nejen významně omezen přísun vody detritovou strukturou od východu k DP Dolu ČSM, ale došlo i 

k odčerpání vody z oblasti DP Louky (odhad: 2,7 mil. m3 vody). Výše popsaná skutečnost se patrně 

odráží i na přítocích vody z oblasti výmolu na česko-polské hranici do podzemí Dolu ČSM, jak 

ukazuje následující obr. 74 V období let 1988-1990 je totiž v této oblasti Dolu ČSM zaznamenán 

nárůst odrubané plochy, zatímco přítoky, které obvykle trendově odráží míru exploatace ložiska, 

rapidně klesají.  
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obr. 74: Přítoky z výmolu na česko-polské hranici 

Intenzivní odvodňování v době činnosti dolu Morcinek se odrazilo na přítocích vody z oblasti dílčího 

výmolu na česko-polské hranici do důlních děl dolu ČSM. Vydatnost přítoků z této oblasti za období 

let 1974-1990, dosahovala od 8 do 32 l/s. Maximální přítoky byly registrovány v roce 1979, přičemž 

následně generelně klesají až na hodnoty pod 10 l/s. V roce 1999 (uzavření dolu Morcinek, ukončení 

čerpání, zahájení zatápění) byl přítok detritové vody z příhraniční oblasti do důlních děl Dolu ČSM 

pouze 3 l/s. Čerpání vody z detritové zvodně během provozu dolu Morcinek tedy snížilo intenzitu 

zvodnění na reliéfu v DP Louky. Tím zanikla možnost průběžného sledování přirozeného vývoje 

přítoků do důlních děl Dolu ČSM a uvádění těchto projevů do souladu s provozními potřebami. 

Výsledkem celé situace bylo, že oblast podél česko-polské hranice, tj. východní část 0. – 3. kry, byla 

od počátku 90. let považována za víceméně bezproblémovou, kdy přítoky byly trvalého charakteru a 

provozně zvládnuté.  

S postupem těžby do hloubky se pozornost přenesla především na problematiku stařinného zvodnění, 

tj. na přítoky ze stařin (akumulace vody ve vyrubaných prostorách) s volnou nebo mírně napjatou 

hladinou. Tlak je dán hydrostaticky, tzn. výškou vodního sloupce zvodnění v jednotlivých 

vyrubaných prostorách. Zvládání hydrogeologické problematiky bylo tedy do počátku roku 2010 ve 

standardním režimu. 

Od roku 2010 jsou však registrovány projevy zvýšených a náhle se objevujících přítoků v oblasti 

přiléhající k česko-polské hraniční linii, za níž realizoval svou činnost důl Morcinek. Dochází ke 

zvýšeným přítokům vody do činných důlních děl, především na provozované čelby přípravných tříd. 

Přítoky jsou zaznamenány ve východních částech těžebních ker 0., 1., 2a., 2b. a 3., přičemž hlavními 

problémovými částmi předmětné oblasti jsou východní část kry 2a. (projevují se zde náhlé přítoky) a 

kry 2b. (zde jsou přítoky setrvalé, bez dynamického projevu). 

Zároveň dochází k růstu hladiny vody jak v důlních dílech bývalého dolu Morcinek (vrt Ka-1), tak i 

ve vrtu Ka-2, reprezentujícím úroveň vody v detritové zvodni na polském území. Je zřejmé, že 

zatopení bývalého dolu Morcinek a zánik jeho drenážního účinku má dopad na „znovunasycení“ 

osušeného detritu vodou a ke zvýšeným přetokům v oblasti česko-polské hranice na čelby 

přípravných děl dolu ČSM.  

Koncem roku 2012 proto byly z důlního díla č. 5302 dolu ČSM (z kóty -730 m n. m.) do stařin dolu 

Morcinek (na kótu -520 m n. m.) odvrtány 2 odvodňovací vrty, z nichž jeden (OM-2/1) je využíván 

pro odvodňování dolu Morcinek. Pozice vrtů je schematicky vyznačena na obr. 75. 
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obr. 75: Lokalizace odvodňovacích vrtů do dolu Morcinek 

Odvodňování se realizuje z bezpečnostních důvodů, v zájmu obnovení alespoň částečné drenáže vody 

z detritu do důlních prostorů Morcinku a tím omezení přítoků detritové vody do dolu ČSM. 

Problematikou přetoku vody od zatopeného Morcinku směrem k dolu ČSM se zabýval i hydraulický 

model, sestavený v rámci práce Grmely, Rapantové a Vojtka (2005). Výsledek modelové simulace 

ukázal, že růst přítoků důlní vody do Dolu ČSM není hodnotově adekvátní poklesu přítoků do 

zatápěného Dolu Morcinek. To je dáno skutečností, že část podzemních vod v detritu a zvětralinovém 

plášti přetéká dále západním směrem do oblasti odvodňované doly v KDP. 

V současné době se přítok z Morcinku pohybuje na úrovni 8,3 – 8,8 l/s. Voda je potrubím vedena na 

pomocnou čerpací stanici na 5. patře ČSM Sever, dále na hlavní čerpací stanici na 4. patře, na povrchu 

je vedena potrubím spolu s vodou ze závodu ČSM Jih a zaústěna do Karvinského potoka. 

Shrnutí interference s uzavřeným dolem Morcinek na Polské příhraniční straně 

Likvidace dolu Morcinek byla ukončena v roce 2001, důl se zatápěl již od roku 1999. Na základě 

výsledku nestejnoměrného monitoringu zatápění ve vrtu Ka-1 v Kaczycích, zahloubeného do 

vrchních částí dolu Morcinek, došlo k zatopení všech pater v roce 2010, kdy se hladina dostala na 

úroveň -410 m n. m., tj. nad patro 650 m. Zatopení většiny důlního objemu trvalo 11 let. Hladina 

stoupala až na cca -350 m n. m. (2/2013), kdy došlo k zahájení odvodňování z dolu ČSM. Od roku 

2010 tedy docházelo k projevům z výšených přítoků do činných důlních děl (CSM-sever i ČSM-jih), 

jednalo se jak o náhlé přítoky, tak setrvalé bez dynamického projevu. Projevy souvisely se zánikem 

drenáže detritové struktury během zatápění dolu Morcinek. Odvodňování dolu Morcinek je aktuálně 

realizováno prostřednictvím odvodňovacího vrtu (OM-2/1). Na základě informací OKD, a.s. se 

předpokládá po opuštění důlních prostor dolu ČSM uzavření vrtu, čímž dojde k opětovnému zatápění 

osušené části stařin dolu Morcinek. Zatopením stařin dolu Morcinek znovu zanikne jejich drenážní 

schopnost. Tím na jedné straně zanikne přítok z vrtu do důlního díla č. 5 302/2 dolu ČSM-Jih a vzroste 

přítok do tou dobou opuštěných stařin dolu ČSM.  

Z výše popsané problematiky lze hlavní oblasti potenciálního nebezpečí rozdělit do tří oblastí: 
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1) nebezpečí přímého průvalu vod do důlních děl dolu ČSM, 

2) nebezpečí průsaku vod přes hraniční pilíř, 

3) nebezpečí zvýšeného přítoku vod z detritu vlivem vzedmutí hladiny.  

K bodu 1) uvádíme, že problematika byla v rámci zatápění dolu Morcinek analyzována a dále 

konzultována s pracovníky na dole ČSM, z čehož vyplynulo, že možnost přímého průvalu lze 

vyloučit z důvodu vypočteného kritického bezpečnostního celíku, který je dodržen.  

K bodu 2) předpokládáme, že přítoky pocházející z přímého průsaku přes karbonský pilíř nebudou 

představovat zvýšené nebezpečí pro důlní díla, vzhledem k malé vydatnosti těchto přítoků.  

K bodu 3) předpokládáme, že interference dolu Morcinek během zatápění bude spočívat výhradně 

ve zvýšených přítocích z detritového kolektoru a takto musí být s ním kalkulováno v rámci 

hydrogeologického modelu. 

8.8.8 Akumulační schopnost karbonských hornin – nasákavost 

Nasákavost vodou je definována jako podíl otevřených pórů v materiálu, kterými je voda přijímána 

materiálem za definovaných podmínek a je vyjádřena v %. Určuje se jako poměr hmotnosti vody 

nasáklé do vzorku k hmotnosti vysušeného vzorku - tj. hmotnostní nasákavost, nebo jako poměr 

objemu vody přijaté materiálem k objemu vzorku (objemová nasákavost nebo také zdánlivá 

pórovitost).  

Poznatky polských kolegů (zejména Bukowski) ukazují, že je nezbytné zohlednění akumulační 

schopnosti karbonských hornin v koncepci procesu zatápění opuštěných důlních prostorů. To 

naznačují i výsledky monitoringu postupu částečného zatápění ODP, kde se původní předpoklad 

zatopení volných objemů (stařin) po úroveň čerpání z vodní jámy Jeremenko, který s nasákavosti 

nepočítal, pohyboval v horizontu 20 měsíců, zatímco skutečnost byla 2,5x delší (50 měsíců). 

Malucha pro svou disertační práci (Malucha, 2013) z tohoto důvodu provedl analýzu laboratorních 

testů ve spolupráci s Ústavem geoniky AV ČR, v.v.i. v Ostravě-Porubě, kde v geomechanické 

laboratoři tohoto ústavu byla v minulosti již provedena řada měření pórovitosti, plynopropustnosti a 

nasákavosti karbonských hornin OKR. Následně provedl vlastní testy nasákavosti a 

vodopropustnosti. V návaznosti na poznatky Bukowského (1999, 2000, 2002) a výsledky zavlažování 

uhelného pilíře a jeho nadloží prezentované Bilanem (1969), přistoupil k jednoduchému testování 

nasákavosti karbonských hornin. Testování hornin probíhalo v běžných podmínkách pracoviště 

hydrogeologie, bez speciálního vybavení obvyklého v laboratořích. Proto je nutné brát výsledky jako 

orientační a s omezeným statistickým významem, jež mají za cíl pomoci v dalších úvahách stran 

akumulačního potenciálu horniny pro problematiky zatápění, jakož i v řadové kvantifikaci parametrů 

nutných pro odhad doby zatápění hornicky otevřeného masivu (poměr objemu důlních děl před a po 

závalu k objemu navazující karbonské horniny schopné akumulace vody).  

První jednoduchý test zjištění způsobu infiltrace vody do struktury horniny spočíval v částečném a 

úplném ponoření vzorků do sklenice s vodou zabarvenou genciánovou violetí. V roztoku byly vzorky 

10 dní, během kterých bylo u částečně ponořeného vzorku vidět výrazné vzlínání barviva po stěně 

vzorku nahoru. Výsledkem pokusu bylo zjištění, že barvivo proniklo do struktury vzorku jen do 

hloubky cca 1 mm. Hlubší části vzorku byly barvivem zcela nedotčeny. Formuloval se tedy závěr, že 

voda se váže na volnou plochu (povrch) vzorku a neproniká příliš hluboko do struktury vzorku, pokud 

je tento neporušený. Je nicméně třeba zdůraznit, že experiment nezohledňoval vyvozený 

hydrostatický tlak v reálné in-situ pozici, což představuje zásadní rozdíl. Navíc zde přistupuje i 

časové hledisko. 
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Potvrdily se hodnoty nasákavosti neporušených vzorků, zjištěné v použitých archivních zdrojích (viz 

tab. 61). Průměrná objemová nasákavost průvodních hornin podle archivních podkladů je 4,69 %; 

vlastními testy Malucha dosáhl hodnoty 5,28 % (po vyloučení silně zvětralých až rozložených vzorků 

č. 24 a 25). V případě uhlí je rozdíl vyšší: podle archivních podkladů je objemová nasákavost 8,7 %, 

zatímco vlastní test na 2 vzorcích vykazuje hodnotu jen 4,6 %. U uhlí má na výsledek vysoký vliv 

vnitřní struktura vzorku včetně míry porušenosti mikrotrhlinami, což je u uhlí faktor se značnou 

variabilitou. 

Potvrdila se také závislost hodnot nasákavosti na infiltrační ploše, kdy při průměrně 1,8x násobném 

zvětšení plochy dochází ke zvýšení infiltrace 1,5x (viz obr. 76). O něco nižší růst infiltrace je zřejmě 

dán zvýšeným vlivem objemového vsaku proti vsaku plošnému při malých rozměrech rozbitých kusů 

vzorků (ve srovnání s realitou v závalu). To znamená, že nelze a priori přiřazovat hodnotu nasákavosti 

pouze etologickému typu horniny a její granulometrické stavbě, ale je nutno brát v potaz především 

velikost infiltrační plochy. Jednoduše řečeno - 3 objemové a litologicky stejné vzorky budou 

vykazovat různé hodnoty zdánlivé pórovitosti podle stupně porušení, resp. rozpojení. Autor je toho 

názoru, že v případě většiny zpevněných hornin, zejména pak u hornin uložených v hloubce mnoha 

set metrů, již vlastní litologie (a tedy pórovitost) pro hodnotu nasákavosti nemá tak zásadní význam, 

jako míra nespojitého porušení horniny. Lze tedy souhlasit s názorem Ing. Dvorského potud, že 

karbonské horniny v OKR jsou natolik konzolidované, že jsou pro vodu v podstatě nepropustné. To 

se ale týká pouze případů neporušených hornin, s nimiž se v hornicky ovlivněné oblasti prakticky 

nesetkáváme. Zde Malucha vidí zásadní chybu v úvahách, od kterých se odvíjely původní modely 

zatápění v OKR, nepočítající s vlivem horniny v procesu akumulace vody. Hloubka infiltrace vody 

do neporušené karbonské horninové matrice sice je relativně nízká, při velmi vysoké četnosti 

odlučných ploch a jejich značné ploše ale i malý průnik do hloubky horniny znamená nezanedbatelný 

objem, který může být v řádové srovnatelnosti s objemem vlastních zatápěných důlních děl. 

 

obr. 76: Závislost nasákavosti na velikosti infiltrační plochy 

Je sporné, zda má pro problematiku zatápění smysl zkoumat nasákavost karbonských hornin na 

neporušených vzorcích, získaných obvykle z vrtů do podloží, tedy do dosud nenarušeného masivu. 

Zcela jiná situace nastává po podrubání masivu, kdy vznikají četné plochy nespojitosti (včetně 

mikrotrhlin). Velmi významným prvkem, způsobujícím porušení masivu i ve vyšším nadloží, jsou 

pak bezvýlomové trhací práce velkého rozsahu (BTPVR), které výrazně rozrušují horninu až do 

vzdálenosti 8 m v okruhu kolem náloží ve vrtech a známky porušení byly zjištěny i ve vzdálenosti 

cca 13 m od náloží. Zároveň je nutno připomenout i specifikum karbonských hornin po jejich 
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obnažení a „odlehčení“. Především u jílovců jsme po jejich vytěžení na povrch svědky velmi rychlého 

rozpadu na střípky, což opět znamená další růst potenciálních filtračních ploch. 

Velmi důležitý údaj je v posledním sloupci tab. 61, kde je propočet množství vody, kterou je schopna 

navázat plocha 1 m2 horniny. Jedná se v průměru o objem 0,3 l vody na 1 m2. Při předpokládaném 

připovrchovém porušení plochy a otevření pórů, modelově odpovídajícím pórovitosti 6 %, to 

představuje průnik vody do hloubky 4,5 mm. 

tab. 61: Výsledky vlastních testů nasákavosti základních typů karbonských hornin OKR vodou 

 

K pórové propustnosti karbonských hornin se vyjadřuje i Bilan (1969), který na základě výsledků 

zavlažování průvodních hornin zavlažovacími (vláčecími) jehlami dokládá schopnost průniku vody 

do hloubky neporušeného masivu. V tomto případě vtláčení vody probíhalo při tlacích 5-9 MPa 

(potřeba tak vysokých tlaků obecně svědčí o špatné hydraulické vodivosti neporušeného karbonského 

masivu), zatímco testy nasákavosti, jejichž výsledky jsou obsaženy v tab. 61, i vlastní testy, probíhaly 

při běžných tlacích. ČSN 72 1155 sice definuje metodu při zvýšeném tlaku, ale pouze při hodnotě 3 

kPa. Bukowski (1999) využíval pro zvýšení tlaku při testech infiltrace odstředivek. Při zatápění 

důlních prostorů sice nebudou horniny primárně syceny pod tak vysokým tlakem a jednosměrně jako 

v případě zavlažovacích jehel, při stoupající hladině ale hydrostatický tlak vody postupně taky 

dosáhne hodnot v řádech MPa, takže i průnik do hloubky masivu tím bude posilován. Na druhou 

stranu je nutno počítat i s odporem horniny proti hlubší infiltraci vody vlivem uzavřeného vzduchu i 

přirozené vlhkosti v pórech, protože vytlačování vzduchu při úplném zalití horniny již nebude možné 

jako v případě usměrněného zavlažování suchých hornin vtláčeními jehlami pod vysokým tlakem. 

Proto při svých propočtech Malucha konzervativně počítá s průnikem vody do vnitřní struktury 

horniny jen v řádech prvních milimetrů.  
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8.8.9 Retrográdní přestup vody do detritu 

Přestup vod z detritu se může realizovat jedině průtočnými plochami, které vznikly antropogenně 

hornickou činností (vrty, zálomové trhliny). U mnoha z nich se jejich průtočnost postupně nebo i 

náhle výrazně snižuje (uzavření vrtů, silná kolmatace filtru apod.). Pro zpětný přetok důlních vod do 

detritu musí existovat tak vysoký hydraulický spád, který překoná všechny odpory stávajícího 

zvodněného systému. Znamená to, že hydraulický spád musí dosáhnout nejen stavu původního 

hydraulického režimu, ale musí být dokonce vyšší pro překonání těchto v čase rostoucích 

hydraulických odporů. Faktory způsobující řádové snížení hydraulické vodivosti prostředí jsou 

především destrukce původního pórového prostranství pří odvodňování detritu, snižování průtočné 

plochy vlivem litostatického tlaku, či nově vytvořenými produkty oxidace minerálů a degradací 

zanesených organických látek, působení organismů na stěnách důlních děl, uhelný prach a práškování 

důlních děl apod. 

Monitoring tlakového režimu detritové zvodně v ČHP neindikuje žádný případ prokazatelného 

retrográdního přestupu důlních vod do detritové zvodně. Je to hlavně z toho důvodu, že udržované 

hladiny důlních vod buď nepřevyšují piezometrickou úroveň tlaku v detritové zvodni, nebo je přesah 

tak malý, že daný hydraulický spád nepřekoná hydraulické odpory na místech potenciálních 

přestupních cest. 

Rozhodujícím momentem pro přetok vod je hydraulický spád mezi důlní a detritovou vodou v místě 

přetoku. Tento je právě v místě možné zpětné infiltrace dán rozdílem tlaků a nikoli pouze hladin obou 

zvodní. Při řízeném i neřízeném odvodňování detritu vzniká v krátkém reálném čase dvoufázová směs 

volné plynné a kapalné fáze (vody jsou nasycené plynem za tlaku odpovídajícího zbytkovému 

přesycení). V detritové zvodni tak nastalo dvoufázové proudění a vzrostl objem tzv. „plynové 

čepice“, aktivně ovlivňuje celkové tlakové poměry v hydraulické soustavě. Zpětné rozpouštění již 

uvolněného plynu v „plynové čepici“ (co do objemu) do kapalné fáze detritové vody je v reálném 

čase minimální. V tomto případě je tento retrográdní proces funkcí geologického času v řádech 

milionů let a nelze s ním reálně kalkulovat 

8.9 Kalibrace hydrogeologického modelu 

Práce na kalibraci modelu zatápění začaly definováním aktuálních výšek hladiny důlní vody 

v jednotlivých DP, čímž jsou určeny počáteční podmínky modelu. Aktuální výšky hladin budou 

sloužit jako počáteční úrovně hladiny vody, od kterých bude probíhat zatápění KDP. Pro tento účel 

byly pro každý DP ve spolupráci s příslušnými odborníky z OKD prostudovány nejaktuálnější důlní 

mapy s informacemi o nejnižších podpatrových dobývkách pro činné i již neaktivní části dolů, pro 

Důl František a s ním hydraulicky propojený důl Dukla (DP Horní a Dolní Suchá) byly použity výšky 

hladin z posledního měření na jámě F-4 Dolu František (srpen 2021). Zobrazeno v tab. 62. 

Výchozí úrovně hladin pro jednotlivé DP ukazuje následující tabulka a graficky také obr. 77. 

tab. 62: Počáteční úrovně hladin pro jednotlivé DP 

Název DP Úroveň hladiny (m n. m.) Bpv 

Darkov -1 028 

Dolní Suchá -484 

Doubrava -925 

Horní Suchá -484 

Karviná Doly I -1 093 

Karviná Doly II – Barbora -630 

Karviná Doly II – Gabriela -760 
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Název DP Úroveň hladiny (m n. m.) Bpv 

Lazy -884 

Louky -1 050 

Stonava -760 

 

 

obr. 77: Počáteční úrovně hladin v jednotlivých DP jako izoplocha ve 3D pohledu  

Přítok vody do modelu je definován pomocí okrajových podmínek v oblastech výskytu detritu, 

přičemž výška hladin byla v této okrajové podmínce nastavena na základě interpolace měřených 

výšek hladin v NP vrtech. Další dosazenou okrajovou podmínkou je přítok vody z pestrých vrstev 

z PDP OKR a z dolu Morcinek. Okrajové podmínky jsou 3. typu (Cauchyho).  

Pro kalibraci počátečního stavu odvodňovaného důlního prostředí s měřenými přítoky do DP byla 

původně ještě nastavena okrajová podmínka 1. typu (Dirichletova) konstantní hladiny v důlních 

dílech pro simulaci udržované hladiny důlních vod. Tato okrajová podmínka plní funkci tzv. seepage 

face, udržuje hladinu vody v důlních dílech na konstantní úrovni, nedovolí hladině vystoupat nad 

danou úroveň. Proudění uvnitř modelu je potom dáno sítí jam a překopů spolu s informacemi o 

hydraulické vodivosti a storativitě výrubů a neporušeného horninového masivu. 

Dodáním počátečních úrovní hladin je tak model naplněn všemi hlavními potřebnými daty pro 

spuštění prvotní kalibrace. 

Kalibraci modelu lze rozdělit na dvě fáze: 

• kalibrace na ustálené podmínky proudění (steady state), 

• kalibrace na neustálené podmínky proudění (transient). 

8.9.1 Kalibrace na ustálené proudění 

První fází je kalibrace modelu na ustálené podmínky proudění neboli na aktuální stav. Ve velké části 

prostoru KDP je v současnosti vytvořen rovnovážný stav, kdy voda přitékající do dolů je následně 
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čerpána a odváděna z dolu na povrch. Podle posledních údajů z čerpaného množství se v KDP jedná 

celkově o cca 43 l/s. 

Cílem kalibrace proto bylo nastavit zejména parametry okrajových podmínek tak, aby vodní bilance 

modelu odpovídala skutečnosti. Pro tento účel byla do celé modelové domény dosazena dočasná 

okrajová podmínka 1 typu (Dirichletova) - viz obr. 78, jejímž účelem je odvádění vody z modelu a 

udržování počátečních hladin na jejich dané úrovni. Zároveň byly měněny parametry okrajových 

podmínek na místech vstupu vody do modelu (okrajové podmínky 3 typu – Cauchy) tak, aby 

množství vody přitékající do modelu a množství vody odebírané z modelu bylo v rovnováze a na 

úrovni přibližně podobné, jaká je ve skutečnosti. Tento proces kalibrace modelu znamenal mnoho 

hodin výpočetního času i na relativně výkonném PC. Hlavními kalibrovanými hodnotami jsou 

parametr In a Out-transfer rate, vyjadřující míru propustnosti okrajové podmínky na rozhraní 

modelové domény pro vodu směrem dovnitř nebo naopak ven z domény. 

Pro liniové diskrétní prvky (jámy a překopy) se ze tří možných použitelných zákonů proudění (Darcy, 

Hagen-Poiseuille, Manning-Strickler) jeví jako nejvhodnější použití Darcyho zákona. Toto 

rozhodnutí vychází z předpokladu, že dílo je vyplněno nebo v čase došlo ke kolapsu a nepředstavuje 

otevřený profil. 

Model byl jako celek prvotně nakalibrován tak, že do něj přitéká a odčerpává se cca 38 l/s. Tento 

výsledek považujeme za velmi dobrý, je velmi blízko reálné hodnotě odčerpávaného množství vody 

na dolech ČSM (43 l/s). Další přesnější fáze spočívala v kalibraci přítoků do jednotlivých DP, aby 

jejich velikost odpovídala pozorovaným přítokům z reálného provozu dolů, v případě uzavřených a 

již zatopených nebo nepřístupných dolů jejich poslední známé hodnotě přítoku vody. Modelová 

doména byla rozdělena ve vertikálním směru na jednotlivé DP, pro každý DP zvlášť bylo možné 

vynést množství přitékající a odebírané vody.  

Zároveň bylo potřeba, aby se celkový přítok do modelu výrazně nezměnil a držel se kolem hodnoty 

40 l/s. Pomocí při tomto procesu bylo schéma preferenčních cest hydraulických komunikací 

jednotlivých DP KDP, ať už přímých, prostřednictvím liniových překopních děl, nebo nepřímých, 

prostřednictvím přiblížení výrubů, viz příloha 40.  

 

obr. 78: Dočasná okrajová podmínka zajišťující odebírání vody z modelu v průběhu kalibrace na ustálený stav 

s odvodňováním dolů 
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Model množství přitékající vody do každé části bilancuje na základě celkového nastavení všech 

prvků, které se podílejí na výpočtu proudění. Není tedy možné pro daný typ okrajových podmínek 

zadat pro daný DP hodnotu přítoku hodnotově, nýbrž modifikacemi parametrů příslušné části 

okrajové podmínky, hydraulické vodivosti a porozity horninového prostředí a dalších proměnných 

takovým způsobem, aby přítok do daného DP odpovídal skutečnosti. Tímto způsobem je kalibrována 

okrajová podmínka, která je zásadní pro nástup hladiny po ukončení odvodňování DP. 

Přehled měřených a předpokládaných přítoků do jednotlivých DP v rámci KDP OKR s přítoky ze 

zkalibrovaného modelu ukazuje tab. 63. 

tab. 63: Přehled měřených a kalibrovaných přítoků z modelu v jednotlivých DP 

 Horní 

Suchá 

Dolní 

Suchá 

Lazy Stonava Louky Darkov KD II 

Gabriela 

KD II 

Barbora 

KD I Doubrava 

Měřené přítoky 

(l/s) 
2,5 4 2 0,1 14 0,1 0,1 0,1 9-10 7-12 

Kalibrované 

přítoky z modelu 

(l/s) 

2,3 4,5 1,8 1,6 14,3 1,4 1,1 1,1 9,1 12,5 

Součet přítoků z modelu ze všech DP dává hodnotu 49,7 l/s, což je v dobré shodě s pozorovanými 

38,9 – 44,9 l/s přítoku do celé KDP z posledních let. Vyšší simulované přítoky z modelu v tzv. 

„suchých“ DP (Stonava, Darkov, KD II) než je pozorovaná skutečnost nejsou z hlediska celkové 

vodní bilance příliš významné. Kalibrace byla tedy ukončena s velmi malými odchylkami. 

8.9.2 Simulace transientního režimu nástupu hladin po ukončení odvodňování dolů 

Po kalibraci přítoků v ustáleném režimu byl model přepnut do režimu neustáleného proudění. Nutno 

konstatovat, že vzhledem k nedostatku relevantních pozorování (alespoň zahájená nástupová křivka), 

není možno kalibrovat parametry zásobnosti horninového masivu, které zásadním způsobem 

ovlivňují rychlost nástupu hladin podzemních vod. Vstupní hodnoty byly voleny na základě literární 

rešerše a expertních odhadů, diskutovaných v předchozích částech výzkumné zprávy.  

Vzhledem k požadavku simulovat výstupy důlní vody v drenážních bázích a také pro validaci 

morfologické analýzy bylo nutno upravit horní hranici modelové domény a první numerické vrstvě 

přiřadit hydraulické parametry odpovídající kvartéru. Tímto krokem není plnohodnotně simulované 

proudění v kvartérní zvodni, které by výzkumný záměr extrémně zkomplikovalo, ale tato vrstva, 

včetně reálné geomorfologie představuje transitní oblast pro vystupující důlní vody a drenáže je 

možno lokalizovat a bilancovat. 

Pro určení míst výtoku důlní vody na povrch byly původně plochému povrchu modelové domény 

přiřazeny reálné nadmořské výšky s využitím aktualizovaných digitálních dat reliéfu terénu 5 

generace (obr. 79 a obr. 80). 

V rámci původní první modelové vrstvy byla vymezena samostatně kvartérní vrstva. Spolu s reliéfem 

byla s pomocí dat o mocnosti vytvořena nejsvrchnější vrstva kvartéru, viz obr. 81. Mocnost kvartérní 

vrstvy je proměnlivá, pouze nad karbonskými okny byla dosazena jednotná mocnost kvartéru 0,5 m.  
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obr. 79: Reliéf terénu ve 2D zobrazení 

 

obr. 80: Reliéf terénu v 3D zobrazení, převýšeno 3x 
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obr. 81: 3D zobrazení rozložení hydraulické vodivosti horninového masivu. Nejsvrchnější kvartérní vrstva (červená 

barva) 

Dalším vstupem transientního modelu, který bylo nutno upravit, byl nástup hladin v detritové zvodni 

v čase, ke kterému dojde po ukončení odvodňování karvinských dolů. Tento nástup byl odhadnut 

podle nástupové křivky na vodní jámě Žofie a NP vrtů. Po zahájení zatápění by bylo vhodné model 

upravit na reálná pozorování.  

8.10 Výsledky numerického hydrogeologického modelu  

8.10.1 Definice simulovaných scénářů 

Na základě zadání a diskuse na kontrolních dnech výzkumného úkolu byly na hydrogeologickém 

modelu simulovány následující scénáře zatápění KDP (pro náš případ jsme zvolili variantu, která 

počítá s plným přetokem mezi ODP a PDP, tzn. přítok vody z ODP přes PDP): 

• Scénář 1: hladina na vodní jámě Žofie v PDP je udržována čerpáním na konstantní úrovni -

483 m n. m., „In tranfer rate“ (hodnota, která udává hydraulické konduktance přetoku z PDP 

do KDP) je kalibrovaná v režimu ustáleného proudění. Čerpání na vodní jámě Žofie 

pokračuje, kalkulovaný přetok mezi PDP a KDP na začátku scénáře je 7,75 l/s. 

• Scénář 2: hladina na vodní jámě Žofie je udržována čerpáním na konstantní úrovni -483 m n. 

m., „In transfer rate“ na přetoku z PDP do KDP byla snížena na polovinu proti scénáři 1. 

Tímto jsou simulovány větší hydraulické odpory pro přetok důlních vod mezi PDP a KDP.  

Čerpání na vodní jámě Žofie pokračuje, kalkulovaný přetok mezi PDP a KDP na začátku 

scénáře je 4,79 l/s. 

• Scénář 3: čerpání na vodní jámě Žofie je ukončeno, nástup hladiny na Žofii podle 

předpokládané (prodloužené) nástupové křivky, „In transfer rate“ na přetoku z PDP do KDP 

je kalibrovaná v režimu ustáleného proudění. Po ukončení čerpání na vodní jámě Žofie je 

kalkulovaný přetok mezi PDP a KDP na začátku scénáře 7,75 l/s. 
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• Scénář 4: čerpání na vodní jámě Žofie je ukončeno, nástup hladiny na Žofii podle nástupové 

křivky, „In transfer rate“ na přetoku z PDP do KDP byla snížena na polovinu proti scénáři 3. 

Tímto jsou simulovány větší hydraulické odpory pro přetok důlních vod mezi PDP a KDP. 

Po ukončení čerpání na vodní jámě Žofie je kalkulovaný přetok mezi PDP a KDP na začátku 

scénáře je 4,79 l/s. 

• Scénář 5: čerpání na vodní jámě Žofie je ukončeno, nástup hladiny na Žofii podle nástupové 

křivky na úroveň -100 m n. m., In transfer rate na přetoku z PDP do KDP kalibrovaná steady 

state simulací. Po ukončení čerpání na vodní jámě Žofie do úrovně -100 m n. m. je 

kalkulovaný přetok mezi PDP a KDP na začátku scénáře 7,75 l/s. 

• Scénář 6: čerpání na vodní jámě Žofie je ukončeno, nástup hladiny na Žofii podle nástupové 

křivky na úroveň -100 m n. m., In transfer rate na přetoku z PDP do KDP byla snížena na 

polovinu proti scénáři 5 pro simulaci zhoršených podmínek pro přetok. Po ukončení čerpání 

na vodní jámě Žofie do úrovně -100 m n. m. je kalkulovaný přetok mezi PDP a KDP na 

začátku scénáře 4,79 l/s. 

Ve scénářích 1 a 2 bude přetok z PDP do KDP v důsledku postupně se vyrovnávajících hladin mezi 

oběma pánvemi klesat až k nule, po vyrovnání hladin se začne uplatňovat přetok zpět z KDP do PDP.  

Ve scénářích 3–6 se přetok z PDP do KDP během zatápění bude měnit vzhledem k vyvíjející se 

situaci hladin uvnitř modelu a na okrajových podmínkách.  

Ještě před zahájením výpočtů pro jednotlivé scénáře bylo potřeba stanovit hodnotu „In transfer rate“ 

přestupu vody z porézního horninového prostředí do liniových důlních děl (jámy, překopy). Toto je 

značně nejistý parametr, který má ale zároveň velký vliv na proudění podzemní vody v modelu. Po 

sérii pokusných výpočtů s různým nastavením byla určena taková hodnota, která nejlépe odpovídá 

předpokládanému nástupu hladin v KDP. 

Časový horizont simulací ve všech 6 scénářích byl určen na 200 let od současnosti.  

8.10.2 Výsledky výpočtů simulovaných scénářů 

8.10.2.1 Výsledky Scénářů 1 a 2 

Následující obrázky ukazují predikované nástupy hladin v jamách pro Scénář 1 (obr. 82) a Scénář 2 

(obr. 83). 
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obr. 82: Predikované nástupy hladin důlních vod v jámách podle scénáře 1 

 

obr. 83: Predikované nástupy hladin důlních vod v jámách podle scénáře 2 

Je vidět, že v případě udržování hladiny na vodní jámě Žofie na kótě -483 m n. m. je nástup hladin 

v jámách KDP velmi pozvolný, střední hodnota úrovně hladin na jámách je po 200 letech cca -550 m 

n. m. Průběh křivek je v obou scénářích podobný, tzn. vliv snížení hodnoty přetoku z PDP do KDP 

na polovinu nemá na rychlost nástupu hladin v jámách téměř žádný vliv. Po dosažení úrovně 
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udržované hladiny na vodní jámě Žofie dojde k přetoku z KDP do PDP, ale nástup hladin důlních 

vod v KDP není zcela zastaven, nicméně je extrémně pomalý.  

Dílčí závěry Scénáře 1 a 2: 

• Hladiny důlních vod v jamách se po 200 letech simulace zatápění dolů pohybují v rozmezí -

620 až -440 m n. m. se střední hodnotou kolem -550 m n. m. 

• Po dosažení úrovně udržované hladiny na vodní jámě Žofie dojde k přetoku z KDP do PDP, 

ale nástup hladin důlních vod v KDP není zcela zastaven. Nicméně je extrémně pomalý. 

Vzhledem k aktuální nemožnosti kalibrovat model na reálné nástupové křivky v pánvi 

nedoporučujeme tento argument využít jako důvod pro zastavení plánování případné vodní 

jámy v KDP. 

8.10.2.2 Výsledky Scénáře 3 

Ve Scénáři 3 bylo uvažováno ukončení čerpání na vodní jámě Žofie s následným nástupem hladiny 

důlních vod. Pro určení rychlosti nástupu hladiny jsme vycházeli ze starších údajů o rychlosti nástupu 

hladiny v PDP, pro náš případ jsme z důvodu bezpečnosti použili variantu, která počítá s plným 

přetokem mezi ODP a PDP. V této variantě je předpokládaný nástup hladiny v PDP na konečnou 

úroveň +220 m n. m. podle následující nástupové křivky viz obr. 84. 

 

obr. 84: Předpokládaná extrapolovaná nástupová křivka na vodní jámě Žofie 

Po ukončení odvodňování předpokládáme postupný zánik depresní kotliny piezometrické úrovně 

podzemních vod v detritu, která byla způsobena odvodňováním, což je další nejistý parametr 

v modelu. Počáteční hladiny v detritu jsou určeny vždy podle úrovně hladiny v nejbližším měřeném 

NP vrtu, současně z NP vrtů vychází také nástupová křivka rychlosti nástupu hladiny v detritové 

zvodni. Konečná předpokládaná výtlačná úroveň hladiny vody v detritu je vždy +175 m n. m. 

Doporučujeme model upravit po zahájení zatápění na měřený nástup piezometrické úrovně 

podzemních vod na vrtech řady NP. Nelze vyloučit, že nástup bude vzhledem k napjaté hladině ve 

zvodni podstatně rychlejší. Tento fakt považujeme za natolik závažný, že jsme provedli citlivostní 

analýzu na tento modelový vstup. 
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Pro určení vlivu nastavení rychlosti nástupu hladiny vody v detritu byly spočítány 2 varianty 

modelového řešení. V první variantě je rychlost nástupu hladin v detritu z počáteční hladiny (která je 

různá pro různé části detritové zvodně) do konečné hladiny + 175 m n. m. za 12 let.  

Ve druhé variantě je rychlost nástupu dvojnásobná, tj. z počáteční hladiny do konečné za 6 let. Pro 

přehlednost je vliv tohoto parametru prezentován pouze na dvou jámách (jáma Jan – ČSA a jáma Mír 

4 – Darkov). 

Na obr. 85 je ukázán vývoj nástupových křivek pro variantu 1, na obr. 86 je ukázán vývoj nástupových 

křivek pro variantu 2.  

 

obr. 85: Vývoj nástupových křivek pro jámy Jan a Mír 4 pro variantu 1 (nástup hladiny vody v detritu na konečnou 

úroveň za 12 let)  

 

obr. 86: Vývoj nástupových křivek pro jámy Jan a Mír 4 pro variantu 2 (nástup hladiny vody v detritu na konečnou 

úroveň za 6 let)  
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Z vývoje nástupových křivek je patrné, že zvýšení rychlosti nástupu hladiny vody v detritové zvodni 

na dvojnásobek má na nástup hladin důlních vod v jámách nevýznamný vliv, což souvisí s nastavením 

parametru In trasfer rate na okrajové podmínce III. typu.  

Nástupové křivky hladin důlních vod v jámách ve scénáři 3 ukazuje obr. 87.   

 

obr. 87: Predikované nástupy hladin důlních vod v jámách podle scénáře 3 

Jak je možno vidět z grafu, ve většině jam dojde k pozvolnému vystoupání až na konečnou úroveň 

dosahující nebo blížící se +220 m n. m. na konci časového období 200 let.  

Do kladných nadmořských výšek se hladiny důlních vod v KDP dostanou v řádu desítek let (60–100 

let), ale po minimalizaci přítoků z detritu bude finální nástup k drenážním bázím extrémně pomalý. 

Pro určení míst drenáže důlní vody z karbonských oken v modelu byla využita mapa kategorizace 

potenciálního přestupu důlních vod do mělké hydrosféry s vytyčenými karbonskými okny (obr. 88). 

 

obr. 88: Pozice karbonských oken – výřez z mapy kategorizace potenciální drenáže do mělké hydrosféry (tmavě šedé 

části povrchu) 
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Při překrytí této mapy modelovou doménou se zobrazením saturace můžeme v mapě lokalizovat 

místa drenáže důlních vod či akumulace vody. Tato místa jsou určena červenou barvou značící plnou 

saturaci horninového prostředí vodou (obr. 89). 

 

obr. 89: Místa drenáže důlních vod a akumulace vody – Scénář 3 

V místech, kde se překrývá červená barva a karbonská okna, dochází k drenáži podzemní vody na povrch. 

Dále můžeme vidět i červené oblasti mimo karbonská okna, v těchto místech dochází k akumulaci vody 

ze srážek a podzemní vody z karbonských oken v kvartérní vrstvě.  

Celkový výtok z karbonských oken je v tomto scénáři zhruba 0,4 l/s. Pro určení podílu vody pocházející 

ze srážek (přetok v rámci povrchové kvartérní vrstvy) a důlní vody z karbonských oken byla do všech 

zvodněných míst dosazena okrajová podmínka 1 typu (Dirichlet) s funkcí seepage face, tzn. v momentě, 

kdy se na daném místě objeví voda, okrajová podmínka ji začne z modelu odebírat a bilancovat. Ze všech 

zvodněných míst okrajová podmínka odebírá 1 l/s, to znamená, že asi 40 % přítoku tvoří důlní voda 

přestupující z karbonských oken, 60 % je tvořeno vodou z mělkého oběhu (atmosférické srážky). Nutno 

podotknout, že proudění podzemní vody v celé kvartérní vrstvě není v modelu plnohodnotně simulováno. 

Při hypotetickém zobrazení povrchu vodní hladiny podzemní vody v celé modelové doméně na obr. 90 

můžeme vidět, že hladina po 200 letech od počátku zatápění v podstatě kopíruje povrch karbonu (nadloží 

představuje nepropustný miocén), viditelné vertikální „jehly” je voda v jámových stvolech a jejich 

bezprostředním okolí.  

 

obr. 90: Zobrazení í hladiny důlních vod v modelu po 200 letech od počátku zatápění 
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Dílčí závěry Scénáře 3 

• Dochází k pozvolnému vystoupání až na konečnou úroveň + 220 m n. m. v rámci 200leté 

simulace. Křivka má teoreticky korektní exponenciální charakter hladinově závislých zdrojů vod.  

• Celkový výtok z karbonských oken bude cca 0,4 l/s.  

• Do kladných nadmořských výšek se hladiny důlních vod v KDP dostanou v řádu desítek let (60–

100 let), ale po minimalizaci přítoků z detritu bude finální nástup k drenážním bázím extrémně 

pomalý. 

8.10.2.3 Výsledky Scénáře 4 

Ve Scénáři 4 byla hodnota určující konduktance („In transfer rate“) přetoku (inverzně vůči 

hydraulickým odporům) z PDP do KDP snížena na polovinu. Ve všech ostatních parametrech je 

scénář totožný se Scénářem 3. Nástupové křivky hladin důlních vod na jámách jsou ukázány na obr. 

91. 

 

obr. 91: Predikované nástupy hladin důlních vod v jámách podle scénáře 4 

Vývoj nástupových křivek je podobný, rychlejší nástup a poté pozvolné přibližování ke konečné 

hodnotě + 220 m n. m. Díky snížené hodnotě konduktance jsou zejména počáteční úseky křivek 

zpožděny v porovnání se scénářem 3 o 4 až 12 let.  

Celkový výtok z karbonských oken je v tomto scénáři 0,3 l/s. Mapa saturovaných míst na povrchu 

terénu je podobná jako ve Scénáři 3, viz obr. 92. 
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obr. 92: Místa drenáže důlních vod a akumulace vody – Scénář 4 

Dílčí závěry Scénáře 4 

• Vývoj nástupových křivek je podobný jako v případě Scénáře 3, rychlejší nástup a poté 

pozvolné přibližování ke konečné hodnotě + 220 m n. m. Díky snížené hodnotě In transfer 

rate jsou zejména počáteční úseky křivek zpožděny o 4 až 12 let.  

• Celkový výtok důlních vod z karbonských oken bude cca 0,3 l/s (omezena drenáž z PDP).  

• Do kladných nadmořských výšek se hladiny důlních vod v KDP dostanou v řádu desítek let 

(60–100 let), ale po minimalizaci přítoků z detritu bude finální nástup k drenážním bázím 

extrémně pomalý. 

8.10.2.4 Výsledky Scénáře 5 

Nástupové křivky hladin důlních vod v jámách ve Scénáři 5 ukazuje obr. 93.   

 

obr. 93: Predikované nástupy hladin důlních vod v jámách podle scénáře 5 
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Ve srovnání se Scénářem 3, kdy hladina vystoupá až na úroveň + 220 m n. m. je nástup hladin důlních 

vod výrazně pomalejší, k dosažení úrovně -100 m n. m. dochází po cca 140 letech. V případě Scénáře 

3 dosáhly hladiny úrovně -100 m n. m. po 40 letech. 

8.10.2.5 Výsledky Scénáře 6 

Nástupové křivky hladin v jámách ve Scénáři 5 ukazuje obr. 94.   

 

obr. 94: Predikované nástupy hladin důlních vod v jámách podle scénáře 6 

Ve Scénáři 6, kdy je In transfer rate na přetoku z PDP do KDP snížen na polovinu proti Scénáři 5 je 

nástup ještě více zpomalen, k dosažení úrovně -100 m n. m. dochází až na hranici 180 let. 

Dílčí závěr scénáře 5 a 6 

Rychlost nástupu hladiny na konečnou úroveň -100 m n. m. je výrazně pomalejší, než v případě 

Scénářů 3 a 4.  

V případě ponechání čerpání na vodní jámě Žofii na úrovni -483 m n. m. a prodloužení simulace se 

hladiny v jámách v KDP ustálí za horizontem 550 let na úrovních -310 až -345 m n. m. a dále již 

nestoupají. Díky hydraulickým odporům na hranicích pánví je v tomto případě hladina v KDP cca o 

173 až 138 m výš než v PDP, kde je udržována na úrovni cca -483 m n. m. 

Na rozdíl od tohoto stavu v případě udržování hladiny na úrovni -100 m n. m. v PDP (nebo jejího 

nastoupání až na +220 m n. m.) se hladina v jámách v KDP do těchto úrovní dříve či později dostane, 

avšak žádný hydraulický skok zde nevniká.   

Výše uvedené závěry je nutno verifikovat přímým pozorováním během procesu zatápění KDP.  

Kvantifikace zvýšených přítoků do PDP 

Pro Scénáře 1 a 2 bylo z modelu určeno množství vody, které bude přetékat do PDP směrem z KDP. 

Cílem je udržování hladiny na vodní jámě Žofie na stávající úrovni -483 m n. m. Pro Scénář 1 vychází 

zvýšení přítoku do PDP v porovnání se současným stavem o 9,7 l/s. Pro Scénář 2 při poloviční 

hodnotě In transfer rate pro přetok z KDP do PDP vychází 9,1 l/s. Jak je vidět, vztah mezi hodnotou 

In transfer rate na rozhraní KDP / PDP a množstvím přetékající vody není lineární, výsledný přetok 

je výsledkem celkového nastavení i dalších proměnných v celém modelu. 

-900

-850

-800

-750

-700

-650

-600

-550

-500

-450

-400

-350

-300

-250

-200

-150

-100

-50

0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

n
ad

m
o

řs
ká

 v
ýš

ka
 (

m
 n

. m
.)

rok



 

Strana 175/460 TB123MXP000 - Zpracování metodiky XYZ 

Poslední revize dokumentu: 21. 7. 2017 

 

Z analytického pohledu, a přístupu stran vyšší bezpečnosti, zvýšené čerpané množství na vodní jámě 

Žofie pro udržení hladiny v KDP by mohlo teoreticky odpovídat max. celkové výši přítoků v KDP 

s předpokladem úplného přetoku KDP-PDP (max. cca 42 l/s). Nicméně z hlediska fyzikálního a za 

reálného předpokladu existence hladinově závislých přítoků tento stav pravděpodobně nikdy 

nenastane a objem přetoku bude zákonitě nižší.  

8.10.3 Výsledky numerické simulace čerpání důlní vody na jámách Jan (ČSA) a Mír 4 

(Darkov) 

Pro porovnání vhodnosti jam Jan a Mír 4 z hlediska případného čerpání důlní vody v KDP za účelem 

udržování hladiny na konstantní úrovni bylo čerpání na obou jámách posouzeno v numerickém 

hydrogeologickém modelu KDP konstruovaném ve FEFLOW. Obě jámy byly posuzovány za 

stejných výchozích podmínek. 

Nastavení modelové simulace je následující: 

• na straně PDP je hladina důlní vody udržována na stávající úrovni -483 m n. m.,   

• hladina na obou jámách je udržována na úrovni -550 m n. m., 

• délka simulace je 500 let, 

• časem „0“ je myšleno současné rozložení hladin podzemní vody v KDP (současný stav).  

Čerpání na obou jámách bylo posuzováno z hlediska vlivu na hladinu podzemní vody v celé KDP 

(nástupové křivky na jámách ve všech DP v KDP) a dále z hlediska čerpaného množství vody, 

potřebného k udržování hladiny na úrovni -550 m n. m. v obou jámách. 

Jáma Jan (ČSA) 

Nástupové křivky na vybraných jámách ve všech DP v KDP v případě čerpání na jámě Jan ukazuje 

obr. 95.  

 

obr. 95: Graf vývoje nástupových křivek na jámách při čerpání z jámy Jan 
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Z vývoje křivek je patrné, že na všech jámách s výjimkou jam v bývalých DP Dukla a Horní Suchá 

dojde po 500 letech k ustálení hladiny, která již dále nestoupá. Na jámách v bývalých DP Dukla a 

Horní Suchá je možno i po 500 letech očekávat velmi mírný nástup, který však po ustálení dosáhne 

úrovně cca -400 m n. m. 

Obr. 96 ukazuje nástupovou křivku důlních vod pouze pro jámu Jan. 

 

obr. 96: Nástupová křivka na jámě Jan (ČSA) 

Obr. 97 ukazuje vývoj čerpaného množství vody z jámy Jan pro udržení hladiny na úrovni – 550 m 

n. m. 

 

obr. 97: Graf čerpaného množství vody z jámy Jan (zobrazeny pouze hodnoty nad 1 l/s) 

Začátek čerpání na jámě Jan nastane cca 220 let od zahájení zatápění. I před touto dobou model 

ukazuje minimální čerpaná množství, jedná se však o nepřesnosti vyplývající z numerického 

nastavení simulace (variabilně saturované prostředí s využitím Richardsonových rovnic pro výpočty 

proudění). 

Čerpání na jámě Jan po 500 letech dosahuje 42 l/s. Pro porovnání byla provedena ještě simulace 

v režimu ustáleného proudění (steady state). Tento stav ukazuje podmínky v „nekonečném čase“, 

přesněji řečeno v čase, kdy už v modelu nedochází k žádné změně v proudění vody, proudění důlních 

vod je již definitivně ustáleno. V tomto režimu vychází čerpané množství důlních vod na 45 l/s.   
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Jáma Mír 4 (Darkov) 

Nástupové křivky na vybraných jámách ve všech DP v KDP v případě čerpání na jámě Mír 4 ukazuje 

obr. 98.  

 

obr. 98: Graf vývoje nástupových křivek na jámách při čerpání z jámy Mír 4 

Vývoj křivek není v celkovém trendu významně rozdílný ve srovnání s čerpáním na jámě Jan. I 

v tomto případě dochází po 500 letech k ustálení hladin, které již dále nestoupají. U jam v bývalých 

DP Dukla a Horní Suchá se bude hladina podobně jako v předchozím případě po ustálení pohybovat 

na úrovni cca -400 m n. m.  

Obr. 99: ukazuje nástupovou křivku důlních vod pouze pro jámu Mír 4.  

 

obr. 99: Nástupová křivka na jámě Mír 4 (Darkov) 

Obr. 100 ukazuje vývoj čerpaného množství vody z jámy Mír 4 pro udržení hladiny na úrovni – 550 

m n. m. 
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obr. 100: Graf čerpaného množství vody z jámy Mír 4 (zobrazeny pouze hodnoty nad 1 l/s) 

Začátek čerpání na jámě Mír 4 nastane cca 190 let od zahájení zatápění. I před touto dobou model 

ukazuje minimální čerpaná množství, jedná se však o nepřesnosti vyplývající z numerického 

nastavení simulace (variabilně saturované prostředí s využitím Richardsonových rovnic pro výpočty 

proudění). 

Čerpání na jámě Mír 4 po 500 letech dosahuje 39 l/s. Je však zajímavé, že v režimu ustáleného 

proudění ve finálním „nekonečném čase“ je čerpané množství nižší – 30,6 l/s. Je tedy zřejmé, že 

někdy za hranicí 500 let ještě dojde k ustálení podmínek na takový stav, kdy bude potřeba pro udržení 

hladiny v jámě Mír 4 na úrovni -550 m n. m. čerpat o cca 8,4 l/s méně, než po 500 letech. 

Dílčí Závěr 

• z pohledu numerického modelu lze bilančně pro udržování hladin v KDP využít obě 

modelované jámy (Jan i Mír 4), 

• v obou případech dojde k ustálení hladiny v rámci KDP na úroveň mezi -550 m n. m. až max 

cca - 400 m n. m., 

• z jámy Jan (ČSA) bude potřeba odčerpávat pro udržení hladiny na úrovni -550 m n. m. po 500 

letech 42 l/s, po konečném ustálení hladin 45 l/s, 

• z jámy Mír 4 (Darkov) bude potřeba odčerpávat pro udržení hladiny na úrovni -550 m n. m. 

po 500 letech 39 l/s, po konečném ustálení hladin 30,6 l/s. 

Výsledky z modelování ukazují, že z hlediska čerpání vody a udržování hladiny na konstantní úrovni 

jsou obě jámy prakticky srovnatelné. Větší čerpané množství na jámě Jan může indikovat její lepší 

napojení na hydrogeologické struktury v pánvi, rozdíl proti jámě Mír 4 je však po 500 letech pouze 

3 l/s, větší rozdíl se projevuje při ustáleném režimu proudění. Na druhou stranu na jámě Mír 4 dojde 

k dosažení hladiny -550 m n. m. o 25 let dříve než na jámě Jan. 

Prezentované modelové řešení je pouze podpůrným kritériem v rozhodovacím procesu umístění 

čerpací jámy, větší váhu by měla mít jiná kritéria, jako je technický stav jam apod. 

  



 

Strana 179/460 TB123MXP000 - Zpracování metodiky XYZ 

Poslední revize dokumentu: 21. 7. 2017 

 

9 Stabilitní model  

Prognózování chování likvidovaných jam v OKR během jejich postupného zatápění a zejména po 

jeho ukončení je třeba považovat za komplexní problém, kterého se účastní řada objektivních a 

subjektivních činitelů, jež mají různou váhu. 

Dosavadní zkušenosti s touto problematikou v České republice chybí a zahraniční zkušenosti, kterých 

není rovněž mnoho, je nutno přijímat s opatrností pro rozdílnost geologických poměrů a uplatňované 

technologie dobývání uhelných slojí. Nejblíže podmínkám OKR jsou situace z německého Porůří a 

Belgie, ve kterých uzavírání hlubinných uhelných dolů začalo cca o 30 let dříve, než je tomu v ČR. 

V obou těchto zemích zatápění již probíhá. Zkušenosti z ostatních západoevropských zemních, 

Francie, Británie a Španělska nemají až takový význam, především z důvodů odlišných geologických 

podmínek. Další evropské země, Polsko a Ukrajina zatím s ukončením hlubinného dobývání uhlí 

nezačaly. 

Převážná část zpráv řeší a nese informace, které se týkají problematiky uzavírání dolů z hledisek 

sociálně ekonomických. Menší počet se potom zabývá technickou stránkou likvidace důlních děl – 

jam. Prací, které by řešily vliv zatápění na samotné likvidované jámy a na jejich bezprostřední okolí 

není mnoho a pokud ano, tak mají často teoretický charakter. Tato skutečnost plyne z toho, že 

zatápění je dlouhodobý proces a jeho vlivy se budou projevovat až po řadě let a zatím nemáme 

dostatek informací k ověření jejich správnosti. Dílčí informace k zatápění OKD jsou pouze 

z ostravské a petřvaldské části revíru. V těchto částech se zatím uměle udržuje hladina podzemních 

vod na konstantní úrovni, čerpáním podzemních důlních vod na vodní jámě Jeremenko a Žofie. 

Závažnost problematiky technické likvidace jam lze dokumentovat na havárii Jámy č. IV. Dolu 

Doubrava, ke které došlo v roce 1998. V tomto případě se sice nejedná o havárii technicky 

likvidované jámy, nicméně tuto havárii lze považovat za mezní situaci, k čemu až může dojít, pokud 

se žádná opatření neučiní a jámy zůstanou pouze opuštěny, bez toho, aby byly řádně likvidovány. 

Jáma byla v tomto případě využívána, kontrola jejího stavu byla minimální, a přestože během těchto 

kontrol byly konstatovány rostoucí přítok podzemních důlních vod a výskyt lokálních trhlin na 

betonovém ostění jámy, žádná opatření k nápravě nebyla učiněna. Lokální porušení jámového 

betonového ostění vyústilo v naprostou destrukci jámy a na jejím místě k vytvoření oválného kráteru 

o rozměrech cca 63×53 m, hlubokého cca 36 m o objemu cca 65 200 m3 (viz. obr. 101). Rozbor příčin 

havárie uvádí znalecký posudek k problematice havárie jámy Doubrava IV (Aldorf a Grmela, 1998). 

Významnou měrou k této havárii přispěly podzemní vody. 
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obr. 101: Pohled na propad povrchu terénu v místě jámy č. IV Dolu Doubrava. 

Ve čtyřech následujících tématech je podán stručný výklad ke konstitutivním okolnostem, na kterých 

je založen návrh stabilitního modelu chování jámy během etap zasypávání, následného zatápění a po 

ustálení hladiny podzemních vod. 

První téma je věnována konstrukční charakteristice jámy, včetně všech jejich podpovrchových i 

podzemních objektů a dále všem dalším podzemním důlním dílům, které mají přímou návaznost na 

jámu, nebo se nacházejí v její bezprostřední blízkosti a potenciálně mohou ovlivňovat vývoj chování 

jámy.  

Druhé téma se věnuje způsobům technické likvidace jámy zasypáním jámy a bariérám uzavírajícím 

důlní díla s přímou návazností na jámu jámou. 

Třetí téma rozebírá rizika, jaká plynou z existence jam pro prostředí okolí jámy. V tématu je podán 

přístup hodnocení rizika, který je založen na kompletnosti a spolehlivosti informací. Vyhodnocované 

informace mají být vstupními daty pro stabilitní model chování jámy. V prvé řadě se jedná o data, 

týkající se konstrukčních parametrů jámy, dále informace o geologické stavbě a geotechnických 

parametrech horninového prostředí v tzv. jámovém ohradníku. Pokud v ohradníku probíhala těžba, 

pak jde také informace o této těžbě. Další skupina dat se týká způsobu technické likvidace jámy a 

parametrů zásypu. 

Poslední téma se zabývá základními aspekty a cíli matematického modelování stability jam při 

zatápění. 

Jáma – jámové objekty 

Jáma hlubinného dolu je báňskou geotechnickou stavbou, kterou tvoří následující objekty: 

• zaústění, 

• stvol jámy (jámový tubus), 

• jámové patky, 
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• naráží, 

• jámová žumpa, 

• jámová výstroj, 

• jámový ohradník, 

• zajišťovací vrt. 

Zaústění je krátkým úsekem výchozu jámy k povrchu terénu. Zaústění se odlišuje od stvolu jámy 

konstrukčními stavebními geotechnickými okolnostmi. Technologie výstavby zaústění je odlišná od 

technologie výstavby stvolu jámy. Zaústění je umístěno v prostředí hornin pokryvu – zemin a obvykle 

prochází horizonty nasycenými podzemní vodou. Existují dva typy zaústění jam, prosté a sdružené. 

Prosté zaústění je pokračováním stvolu jámy až k povrchu terénu. Sdružené zaústění tvoří stvol jámy, 

do kterého jsou napojeny větrní kanály vedoucí od jámy k objektu ventilátorové stanice umístěné na 

povrchu v blízkosti vyústění stvolu jámy. Sdružené zaústění je typické pro výdušné jámy a někdy se 

může vyskytnout i u ostatních jam.  

Stvol jámy je vertikální konstrukcí, která slouží bezpečnému propojení podzemních prostor 

s povrchem. Průřezy stvolů jam mají kruhové profily, jejichž světlý průměr se pohybuje od 5 do 7 m. 

Ostění stvolu jam je z prostého betonu o tloušťkách 600 až 800 mm. To platí především pro jámy 

vybudované po 2. světové válce. Jámy budované před touto dobou mají i jiné tvary průřezu, pravoúhlé 

a soudkové a jejich ostění je z cihlového zdiva.  

Objekty zaústění jámy a stvolu jámy mají mezi sebou kontaktní rozhraní, které je navzájem odděluje, 

avšak oba objekty tvoří samostatné staticky na sobě nezávislé konstrukce. 

Jámové patky jsou objekty, jejichž účelem je přenášení části tíhy jámového stvolu, která není 

zachycena třením na vnějším plášti stvolu jámy. Patky jsou zřizovány v pravidelných odstupech a 

dále na všech významných geologických rozhraních, kde se mění mechanické vlastnosti hornin, 

například rozhraní mezi horninami pokryvu a skalními horninami, na rozhraní s karbonským 

souvrstvím. Patky se zřizují rovněž nad a pod všemi zvodnělými vrstvami, aby zabránily pronikání 

vod podél vnějšího pláště stvolu jámy.  

Náraží jsou objekty, které napojují stvol jámy na horizontální důlní díla. Základem tvaru náraží je 

průnik stvolu jámy s horizontální chodbou obloukového tvaru. Tento tvar je dále rozšířen o dalších 

prostory. Těmito prostorami jsou horizontální ochoz kolem jámového stvolu a sklípky pod počvou 

horizontální chodby z obou stran napojení na stvol jámy. Jámový stvol obsahuje několik náraží na 

různých horizontech a jejich počet je roven počtu dobývacích pater dolu. V souvislosti s náražím je 

nutno uvést rovněž některé další podzemní důlní objekty, které jsou vybudovány v jeho blízkosti a 

jsou napojeny na stvol jámy. Patří mezi ně vertikální zásobníky, které se nachází u jam se skipovým 

těžním zařízením. 

Jámová žumpa ukončuje stvol jámy a slouží k shromažďování důlních vod, které jsou odtud čerpány 

na povrch a také předmětů, které napadaly do stvolu jámy.  

Jámovou výstroj tvoří ocelové konstrukční prvky, jež jsou instalovány do profilu stvolu jámy a tvoří 

ji rozpony instalované v pravidelných hloubkových intervalech, na kterých jsou instalovány dřevěné 

průvodnice. Dále se zde nachází průběžná ocelová konstrukce nouzového lezního oddělení a další 

nosné konstrukce k přichycení potrubních řádů a energetických a komunikačních kabelů.  

Jámový ohradník je horninový blok kuželového tvaru, do jehož vertikální osy je jáma umístěna a má 

chránit jámu a povrchové objekty jámy před vlivy poddolování. Kuželový tvar jámového ohradníku 

zůstává zachován i v případě varianty umístění dvou jam vedle sebe, vtažné a výdušné. 
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Zajišťovací vrt není součástí jámy. Je však nutno se o něm zmínit, neboť jeho účelem bylo poskytnout 

informace o stavbě profilu horninového prostředí a jeho vlastnostech projektantům jámy. Zajišťovací 

vrt je zřizován v těsné blízkosti jámy a po splnění jeho účelu byl vždy technicky likvidován. Nelze 

však s naprostou jistotou vyloučit možnost jeho ovlivnění deformačními procesy, které jsou 

podmíněny výstavbou a trvalou existencí samotné jámy. Narušený zajišťovací vrt se může stát cestou 

pro pronikání vod z povrchových zdrojů k vnějšímu plášti stvolu jámy. (poznámka: tato okolnost byla 

identifikována jako jedna z hlavních příčin havárie Jámy č. IV. Dolu Doubrava). 

Technická likvidace jam 

Technická likvidace jam spočívá v zasypání stvolu jámy včetně prostoru náraží vhodným zásypovým 

materiálem, ve vybudování hrází na všech objektech ústících do jámy před zasypáváním stvolu jámy 

a na závěr ve spolehlivém zajištění horního konce stvolu jámy na objektu zaústění vhodnou stavební 

konstrukcí.  

Technickou likvidaci stvolu jámy zásypem je možno vykonat dvěma způsoby. 

Úplným souvislým zásypem jámy ode dna jámové žumpy po horní hranici stvolu jámy na zaústění. 

Neúplným, částečným zásypem od určitého zvoleného horizontu po horní hranici stvolu jámy na 

zaústění. Pod tímto horizontem stvol jámy není zaplněn zásypovým materiálem a je pouze v průběhu 

zatápění vyplňován podzemní vodou. Před zasypáváním je však nutno na horizontu vybudovat 

stabilizační bariéru – zátku, která bude přenášet tíhu zásypu. Horizont, na kterém se buduje 

stabilizační bariéra, je obvykle lokalizován do úrovně některého náraží, zpravidla náraží prvního patra 

dolu. 

Uzavírání objektů ústících do jámy se provádí formou přehrazením tohoto důlního díla hrází se 

statickou funkcí. Hráz se zřizuje, pokud možno v nejkratší technologicky možné vzdálenosti od ústí 

díla do stvolu jámy tak, aby zásypový materiál během zasypávání jámy pronikl až k samotné hrázi a 

zcela zaplnil volný prostor důlního díla mezi hrází a jámou. Statickou funkcí hráze je stabilizace 

horizontálních tlaků v zásypovém materiálu a zabránění výtoku zásypového materiálu do důlních 

prostor za hrází, až stoupající podzemní vody zaplaví stvol jámy. Zde je třeba mít na paměti, že 

působící horizontální tlaky zásypového materiálu na hráz budou proměnlivé v závislosti na výšce 

hladiny podzemních vod ve stvolu jámy. 

Technologie sypání a materiál zásypu jsou klíčové faktory, neboť oba jsou základem technické 

likvidace jam.  

Při sypání materiálů budou nastávat následující objektivní jevy, které budou u zásypu významně 

ovlivňovat jeho homogenitu a stav napjatosti, jež obojí podmiňují mechanické parametry. 

Prvním jevem je tzv. „silový efekt“, který je běžný pro skladování sypkých materiálů v silech a 

s analogickým chováním musíme předpokládat i v případě zásypu jámy. Navíc tento jev může nastat 

současně na několika horizontech jamy, protože délka jámového stvolu je mnohonásobně větší než 

je běžná výšky sila. Důsledkem tohoto efektu bude, že v zásypu nenastane stav geostatické napjatosti, 

nýbrž napjatost zásypu bude kolísat. Proces gravitačního zhutňování nebude probíhat spojitě a 

v mimořádných situacích může vést k vytváření volných prostor ve stvolu tubusu, které budou 

následně zavalovány, doprovázené dynamickými jevy. 

Při volném pádu sypkých materiálů bude docházet k drcení částic, což může vést k vzniku velmi 

jemné frakce částic v zásypu, a tedy k významné změně zrnitostního složení uloženého materiálu. 

Dalším negativním efektem ukládání sypkých materiálů volným pádem z velké výšky je 

rozdružování částic, při kterém nedochází k rovnoměrnému rozložení částic v uloženém zásypu, a 

tedy rozložení částic v uloženém zásypu nebude rovnoměrné. Vysoký podíl jemných částic společně 
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s nerovnoměrným rozložením části v zásypu zvyšují riziko vyplavování velmi jemných částic při 

vertikálním průsaku vod, a dále v jejich ukládání ve volných prostorách a jejich ztekucování při 

dynamických jevech.  

Technická likvidaci jam se řídí Vyhláškou č. 52/1997 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou 

se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při 

likvidaci hlavních důlních děl.  

Rizika 

Obecná definice rizika zní „Riziko je součinem hodnoty pravděpodobnosti, že jev nastane, s hodnotou 

nákladů na likvidaci následku jevu, jestliže nastane“. 

Následky opuštění jam bez jejich náležité technické likvidace dříve nebo později vyústí do situace – 

havárie, která nastala na Jámě č. IV. Dolu Doubrava. 

Technická likvidace jam, vykonaná náležitým způsobem může zabránit katastrofickému vývoji. 

Nicméně riziko zde stále zůstává, je však objektivně sníženo nízkou hodnotou pravděpodobnosti, že 

jev nastane, která vyplývá z opatření provedených při technické likvidaci jam zásypem. Druhý 

parametr, náklady na likvidaci následku jevu, jsou dány lokálními podmínkami, neboť jámy se 

nachází na různých lokalitách a z tohoto titulu i náklady na likvidaci následků budou subjektivní. 

V případě jam můžeme vyjádřit pravděpodobnost pouze verbálně, a to na základě úplnosti a 

spolehlivosti relevantních informací k jámě. 

Jestliže nemáme o jámě žádné informace, například jáma byla opuštěná v minulosti, riziko je 

maximální a můžeme s jistotou počítat, že pokud doposud k havárii nedošlo, tak k ní určitě dojde. 

V tomto případě bohužel nelze navrhnout žádná účinná opatření ke snížení rizika. Proto zásadním 

úkolem je úplná inventarizace všech jam. 

Pokud známe pouze lokalizace jámy, přičemž jáma nebyla technicky likvidována zasypáním, tak 

podobně jako u neidentifikované jámy je riziko maximální. V tomto případě je možno riziko snížit 

následujícími opatřeními. Zásadním opatřením je dočasné znepřístupnění lokality a následná 

technická likvidace jámy zásypem. Minimální rozsah znepřístupnění může být odvozen z rozměrů 

kráteru (maximální horizontální šířky a hloubky), který se vytvořil při havárii Jámy č. IV Dolu 

Doubrava. Rozměry velikosti znepřístupněné plochy lze řešit jako hlubokou stavební jámu se 

svahovanými stěnami.  

Pokud máme úplnou znalost všech relevantních informací, prokazatelně spolehlivých, tak riziko je 

minimální. Opatření v tomto případě budou spočívat v monitorování chování zásypu ve stvolu jámy 

v oblasti zaústění. Materiál bude sedat a sedání by se mělo pozvolna snižovat. Pokud bude následovat 

jiný vývoj sedání zásypu, například kolísání sedání nebo náhlá prosednutí, pak to lze považovat za 

varovný stav, začít jednat a navrhnout a provést příslušná opatření.  

Poznatky budou dále rozvíjeny, především ve smyslu sběru informací o jámách a způsobech jejich 

technické likvidace. Informace budou uspořádány, analyzovány a budou slouží pro následné výpočty 

prognózy chování technicky likvidovaných jam během zatápění KDP OKR důlní vodou. 

Rešerše zahraniční literatury 

V západní Evropě dochází od 70. let k totálnímu útlumu hlubinné těžby kamenného uhlí, po které 

zůstala rozsáhlá území zasažená poddolováním. Důsledky útlumu až do dnešní doby doprovází celá 

řada sociálně-ekonomických a environmentálních problémů, jímž je věnována rozsáhlá publikační 

aktivita. Práce o technicko-stavební likvidaci hlubinných uhelných dolů jsou obecně dvojího 

charakteru: publikované a veřejnosti volně přístupné (monografie, předpisy řídící v příslušné zemi 
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likvidaci hlubinných dolů, odborné články na dílčí témata z problematiky technicko-stavební 

likvidace hlubinných dolů a výzkumné zprávy); nepublikované, zpravidla vytvořené na objednávku 

zadavatele, obvykle provozovatele dolů (projekty likvidace hlubinných dolů, odborné posudky na 

tyto projekty). 

Rešerše uvádí přehled zahraničních pracích o technicko-stavebním provedení likvidace hlubinných 

uhelných dolů, které vznikly a byly publikovány ve Velké Británii, Německu, Polsku a Ukrajině, s 

podobnými geologickými podmínkami, shodnou technologií otvírky, přípravy a dobývání uhelných 

slojí, a také z dalších zemí, USA, Kanady a Indie, s odlišnými geologickými podmínkami a 

technologickými metodami hlubinného dobývání. 

Do rešerše jsou zahrnuty i práce tuzemské, které vznikly na pracovištích následujících institucí a 

společností, kterými jsou: VŠB TU Ostrava, Ústav geoniky AV ČR Ostrava, ČBÚ, OBÚ, 

Geoengineering, spol. s r. o., které se podílely na přípravě a zpracování projektů technicko-stavební 

likvidace hlubinných uhelných dolů. V převážné většině jde o práce, které byly vytvořeny na 

objednávku zadavatele. Řada z těchto prací je převzata z osobních archivů vědecko-výzkumných a 

odborných prací pana prof. Ing. Josefa Aldorfa, Dr. Sc a pana prof. Ing. Jindřicha Cigánka, CSc. Tyto 

práce se nyní nachází a jsou přístupny k nahlédnutí v archivu Katedry geotechniky a podzemního 

stavitelství, VŠB TU Ostrava. Počet veřejně nepublikovaných prací, které byly v ČR vytvořeny a 

týkají se problematiky technicko-stavebního provádění likvidace hlubinných uhelných dolů bude 

větší, neboť touto problematikou se zabývaly i další instituce a podniky do jejichž činnosti spadá 

problematika likvidace hlubinných dolů. V předložené rešerši však nejsou zmíněny pro jejich 

nedostupnost zpracovateli rešerše. 

Komplexní podání problematiky technicko-stavebního provádění likvidace hlubinných uhelných 

dolů se objevuje na počátku 80-tých let ve dvou pracích. Jednou z nich jsou předpisy vydané 

v Německé spolkové republice (GIG, 1998) a druhou je monografie vydaná ve Velké Británii (Mining 

dept, 1998). Obě práce se staly zdrojem, ze kterého byly čerpány informace do publikací a předpisů 

komplexně řešících problematiku technicko-stavebního provedení likvidace hlubinných uhelných 

dolů, vydávaných v následujících letech v dalších evropských zemích: Polsko (GIG, 1998) ČR 

(Vyhláška 52, 1997), (Sborník, 1998); EUROPEAN COMMISSION (Lecomte et al., 2013); Indie 

(Goverment of India, 2009). Poslední prací z nedávných let, která shrnuje aktuální poznatky o 

technicko-stavebním provedení likvidace hlubinných uhelných dolů je monografie (Vorchlik et al. 

2004), vydaná na Ukrajině. Další práce pojednávající komplexně o likvidaci dolů jsou: USA (CPS 

457, 2016), Kanada (Hockley, 2015). Tyto publikace řeší všechny typy hlubinných dolů, které těžily 

suroviny a po ukončení těžby byly likvidovány. Práce zmiňují i kamenouhelné doly, nicméně způsob 

otvírky uhelných ložisek a metody těžby uhlí byly zcela odlišné od evropských. A tomu odpovídá i 

způsob jejich technicko-stavební likvidace. 

Další práce uvedené v rešerši se zabývají následujícími dílčími tématy:  

• Zásypový materiál: (Bock a Prusek, 2015), (Chang et al., 2014), (Feng et al., 2015), , 

(Hülsmann et al.,1984), (Vorchlik et al.,2004) 

• Hráze, jámové zátky a ohlubňové povaly: (Bradáč et al., 1992), (Cigánek et al., 1996), (Čajka 

et al., 2014, 2019), (Hájek et al., 2007)  

• Výzkumné zprávy projektů, které řešily problematiku likvidace hlubinných dolů (Cigánek et 

al., 1993), (Cigánek et al., 1994), (kolektiv autorů VŠB, 2006, 2007) 
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• Informace o likvidaci jednotlivých jam: (Cigánek et al. 1995), (Jakubow a Nawart, 2000), 

(Konior et al., 2000), (Martinčík et al., 2002), (Martinčík et al., 2003), (Novotný, 2009), (OBÚ 

Brno, 1996), (Sundar et al., 2007) 

• Posudky: (Aldorf et al., 1996a, 1996b, 1997, 1998, 2004, 2006, 2007a, 2007b, 2007c, 2008), 

(Cigánek et al., 1994), (Cigánek, 1999), (Cigánek, 2003a, 2003b)   

• Disertační práce (Kříž, 2010), (Masniyom, 2009), (Nguyen, 2016) a diplomová práce (Poštek, 

2017) 

• Ostatní práce (Cuenca et al. 2013), (Flacke et al. 1975), (Hollmann et al., 1984), (Hulsmann, 

1992), (Vervoort et al., 2018) uvedené v této rešerši problematiku technicko-stavebního 

provedení likvidace hlubinných uhelných jam krátce zmiňují. Jejich hlavním tématem je 

přetváření povrchu terénu nad poddolovaným územím po ukončení hlubinné těžby během 

postupného zatápění dolů. Přetváření povrchu terénu do jisté míry rovněž ovlivňuje způsob 

likvidace hlubinných jam, především v bezprostředním okolí jam. 

Výše uvedené práce se váží k problematice likvidovaných jam a bylo k nim v rámci řešení stability 

jam přihlíženo. Zprávy však neobsahují prognózu dlouhodobého vývoje stability likvidovaných jam 

po jejich zatopení podzemními vodami, které nastane po uplynutí určitého zatím neznámého 

časového období. Práce uvedené v rešerši nepřináší informace o strukturních změnách, jaké mohou 

nastat na ostění jámy, hrázích, zátkách a zásypu jam za podmínek trvalého působení podzemních vod 

po zatopení hlubinných dolů ani o jejich možných následcích, zejména v okolí likvidovaných jam. 

Tyto okolnosti by měly být předmětem dalších etap řešení tohoto výzkumného projektu. 

9.1 Příprava dat pro tvorbu geologického prostředí a konstrukčních prvků modelu 

V rámci přípravy dat byla prostřednictvím příslušných pracovníků jednotlivých důlních závodů 

zajišťována dostupná dokumentace (sběry, skeny, digitalizace), týkající se jam v KDP (likvidovaná 

a činná HDD, SDD – v gesci DIAMA). Příslušné objekty byly tabelizovány se základními 

informacemi a zpracovány do mapového podkladu (obr. 102). Pro tabelizaci byly využity archivy 

Green Gas DPB, a.s., OKD a.s., DIAMA, s.p. 

Z OKD byly zajišťovány dokumenty tematických okruhů, týkající se likvidovaných HDD v KDP pro 

vytvoření pasportizace důlních děl pro potřeby projektu:  

• evidenční listy hlavních důlních děl (likvidované, činné), 

• základní popis jámy, schémata vystrojení, příčné profily (výkresové části), 

• charakteristika a výškové napojení proniků do jámy, patrové situace důlních děl, 

• hrázové objekty, jejich konstrukce, statické výpočty (kniha hrází), 

• koncepce zásypu, stabilita zásypového materiálů, zátky apod, 

• geologické poměry v okolí jámy (geologické profily), 

• hydrogeologické poměry, přítoky do jámy a předpoklad vlivu likvidace jam na 

hydrogeologické poměry, 

• technické zprávy ve stupni „Projekt“ a „Závěrečná zpráva“ plánů likvidace, 

• bezpečnostní pásma, 

• dílčí informace, získané během jednání a konzultací na příslušných podnicích. 
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Zajištění co možná nejvíce dokumentů těchto tematických okruhů, včetně tabelizací informací, 

představuje zásadní krok, který umožnil následnou typizaci jam. Celý proces sběru dat byl poměrně 

zdlouhavý a složitý, protože řada dokumentů se nacházela na různých místech i v rámci jednoho 

podniku a sběr těchto dat znamenal opakované návštěvy. Dalším problémem byl transport značného 

množství dokumentů, proto byla zvolena metoda fotografování dokumentů na místě, a to i z toho 

důvodu, že na místě samém nešlo často dokumenty skenovat. V průběhu řady návštěv na důlních 

podnicích bylo pořízeno přes 5 000 fotografií. Počet fotografií odpovídá počtu stran textů, schémat, 

grafů, profilů a řezů. Je nutno uvést, že v archivech se ne vždy jednalo o systematicky utříděné a 

pojmenované složky s dokumenty. Z toho důvodu bylo nezbytné procházet desítky svazků 

v neoznačených skříních archivů a hledat vhodné materiály důkladným tříděním přímo na místě. 

Takto získané dokumenty bylo nutné všechny nechat projít v programu Adobe Lightroom, kde se 

každá fotografie ořízla, natočila do svislé polohy, došlo ke zkontrastnění obsahů, za účelem jeho lepší 

identifikace (mnohdy se jednalo o vybledlé, několik desítek staré texty a schémata), případně jinak 

zviditelnil obsah. Takto upravené fotografie se vyexportovaly do formátu pdf tak, aby nafocené 

složky představovaly vždy jeden pdf dokument. S těmito dokumenty bylo pak možné dál pracovat 

standardní cestou. Výsledkem je tabulka (příloha 42), která zahrnuje seznam veškerých 

likvidovaných a činných HDD v KDP s řadou parametrů specifických tematických okruhů 

(geologických, konstrukčních, materiálových).  

Výše uvedená data jsou klíčová pro řešení matematického modelování chování jam během zatápění 

pánve důlní vodou.   

V tab. 64 je uveden seznam SDD v KDP. Likvidovaná a činná HDD a SDD v KDP jsou také 

zobrazeny na příslušných mapových přílohách 2 až 22.  

 

obr. 102: Rozložení likvidovaných a činných hlavních důlních děl a starých důlních děl v KDP (2D projekce) 

tab. 64: Přehled starých důlních děl v KDP 

Název SDD 
Kat.  

území 
DP x y z Hloubka 

Jáma Jiří (II) Orlová Doubrava 1 101 276,00 459 630,00 237,00 47 m 

Jáma 3 - Račok Orlová Doubrava 1 101 159,00 459 633,00 232,50 38 m 
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Název SDD 
Kat.  

území 
DP x y z Hloubka 

Jáma Marie Orlová Doubrava 1 100 975,00 459 680,00 246,00 
nedohledáno  

předpokl. max 65 m 

Jáma Gustav Orlová Doubrava 1 101 042,00 459 090,00 246,00 64 m 

Jáma 5 Orlová Lazy 1 101 855,00 459 550,00 232,40 55 m 

Mühsam (Obtížná) Orlová Lazy 1 101 678,40 459 336,00 248,50 195 m 

Švábská Orlová Lazy 1 101 777,90 459 336,40 238,20 95 m 

Arcibiskupská 1 Orlová Lazy 1 102 295,80 459 664,20 242,00 45 m 

Arcibiskupská 2 Lazy u Orlové Lazy 1 102 338,00 459 610,00 248,00 19,5 m 

Gottfried (Bohumír) Orlová Lazy 1 102 162,60 459 768,60 235,00 52 m 

Jáma III Karviná – Doly Doubrava 1 101 681,08 457 345,37 257,60 55 m 

Albert Doubrava u Orlové Doubrava 1 100 861,95 457 903,78 280,30 34 m 

Antonín Doubrava u Orlové Doubrava 1 101 331,10 457 482,20 245,00 
nedohledáno  

(min.20 m) 

Antonín I Doubrava u Orlové Doubrava 1 101 335,40 457 353,00 245,00 47,5 m 

Betina stará výdušná Doubrava u Orlové Doubrava 1 101 365,20 457 890,30 251,00 92,6 m 

C.k. kutací Doubrava u Orlové Doubrava 1 101 023,20 456 987,60 253,00 
148 m 

 (pak do 170 m vrt) 

Eleonora 2 Doubrava u Orlové Doubrava 1 100 989,00 457 971,00 278,00 47,5 m 

Eleonora 3 Doubrava u Orlové Doubrava 1 101 023,00 457 970,00 276,00 nedohledáno 

Gusnia Doubrava u Orlové Doubrava 1 101 226,00 457 541,00 260,00 
nedohledáno  

(asi 30 m) 

Hraniční (H1) Doubrava u Orlové Doubrava 1 101 130,00 456 830,00 243,00 nedohledáno 

Jan Jindřich Doubrava u Orlové Doubrava 1 101 239,90 457 452,60 252,00 48,6 m 

Josef Doubrava u Orlové Doubrava 1 101 064,40 457 644,10 276,00 55,3 m 

Kovářská Doubrava u Orlové Doubrava 1 101 234,78 457 497,98 255,00 
nedohledáno  

(min. 20 m) 

Libertina Doubrava u Orlové Doubrava 1 101 257,00 457 581,00 255,00 31 m 

Nálezná Doubrava u Orlové Doubrava 1 101 300,00 457 648,40 256,00 
nedohledáno  

(asi 30 m) 

Nová Doubrava u Orlové Doubrava 1 101 196,50 457 708,70 277,00 asi 43 m 

Owervani Doubrava u Orlové Doubrava 1 101 325,50 457 506,20 246,00 cca 20–30 m 

Pavlína Doubrava u Orlové Doubrava 1 101 286,00 457 578,00 252,00 30 m 

Strojní Doubrava u Orlové Doubrava 1 101 282,10 457 375,80 246,00 47,3 m 

Větrní (V1) Doubrava u Orlové Doubrava 1 101 231,80 457 748,80 265,00 asi 40 m 

Větrní (V2) Doubrava u Orlové Doubrava 1 101 400,00 457 400,00 242,00 24,3 m 

Vodní Doubrava u Orlové Doubrava 1 101 291,90 457 456,20 245,00 50,4 m 

Výdušná Doubrava u Orlové Doubrava 1 101 306,00 457 604,00 252,00 24,5 m 

Zoe Doubrava u Orlové Doubrava 1 101 078,40 457 786,30 278,50 33,2 m 

Žofie Doubrava u Orlové Doubrava 1 101 069,00 457 802,00 282,00 47,8 m 

Alfons Karviná – Doly Karviná – Doly I 1 101 711,23 455 883,25 231,90 14 m 

Anna Karviná – Doly Karviná – Doly I 1 101 748,23 455 728,01 236,70 19 m 

August Karviná – Doly Karviná – Doly I 1 101 876,13 455 749,13 233,65 11 m 

Bedřich I Karviná – Doly Karviná – Doly I 1 101 580,00 456 214,00 230,00 15,2 m 

Bedřich II Karviná – Doly Karviná – Doly I 1 101 478,00 456 336,00 230,00 nedohledáno 

Bedřich III Karviná – Doly Karviná – Doly I 1 101 738,00 456 339,00 230,00 28 m 

Bedřiška Karviná – Doly Karviná – Doly I 1 102 093,10 455 591,40 252,40 62,6 m 

Drážní Karviná – Doly Karviná – Doly I 1 102 086,00 454 695,00 230,00 22 m 

Emilie Karviná – Doly Karviná – Doly I 1 101 788,02 455 620,31 241,70 106 m 

Fabián Karviná – Doly Karviná – Doly I 1 101 478,00 456 132,00 230,00 38,4 m 

Fanny Karviná – Doly Karviná – Doly I 1 101 830,00 455 468,00 237,00 37,9 m 

Fedor Karviná – Doly Karviná – Doly I 1 101 793,00 456 232,00 230,00 7,1 m 

Felix Karviná – Doly Karviná – Doly I 1 101 475,60 455 670,00 225,40 28,4 m 

Ferdinand Karviná – Doly Karviná – Doly I 1 101 752,80 455 582,55 238,20 9,5 m 

Florentina Karviná – Doly Karviná – Doly I 1 101 628,35 455 608,32 229,20 28,4 m 

Florián Karviná – Doly Karviná – Doly I 1 101 739,38 455 370,84 229,13 32,2 m 

Fortuna Karviná – Doly Karviná – Doly I 1 101 564,00 455 551,00 230,00 26,6 m 

František I Karviná – Doly Karviná – Doly I 1 101 425,30 455 967,30 227,68 56,9 m 

František II Karviná – Doly Karviná – Doly I 1 101 597,16 455 691,92 229,20 34 m  

Františka Karviná – Doly Karviná – Doly I 1 101 453,30 455 800,70 227,44 37,9 m 

Františka pomocná Karviná – Doly Karviná – Doly I 1 102 343,83 456 476,11 256,20 135 m 

Frenzl Karviná – Doly Karviná – Doly I 1 101 792,92 455 755,83 232,70 nedohledáno 

Fridolín Karviná – Doly Karviná – Doly I 1 101 587,00 456 566,00 236,00 48 m 

Hana Karviná – Doly Karviná – Doly I 1 101 847,55 455 554,00 244,00 19 m 

Helena Karviná – Doly Karviná – Doly I 1 101 646,01 455 981,17 232,30 22,8 m 

Hraniční (H2) Karviná – Doly Doubrava 1 101 455,00 457 332,91 243,60 cca 42 m 

Jáma 1 Karviná – Doly Karviná – Doly I 1 101 675,73 455 494,91 229,31 nedohledáno 

Jáma 2 Karviná – Doly Karviná – Doly I 1 101 834,22 455 600,42 244,60 19 m 
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Název SDD 
Kat.  

území 
DP x y z Hloubka 

Jáma 3 Karviná – Doly Karviná – Doly I 1 101 739,40 455 616,66 238,10 nedohledáno 

Jáma 4 Karviná – Doly Karviná – Doly I 1 101 776,40 455 678,28 240,40 17,6 m 

Jáma I Karviná – Doly Karviná – Doly I 1 102 418,00 455 615,00 254,80 85 m 

Jáma II Karviná – Doly Karviná – Doly I 1 102 149,00 454 767,00 224,20 21 m  

Jáma IVa Karviná – Doly Karviná – Doly I 1 101 895,00 456 015,00 237,30 26 m 

Jáma IVb Karviná – Doly Karviná – Doly I 1 102 424,88 456 494,70 262,80 72 m (odhad) 

Jáma IX Karviná – Doly Karviná – Doly I 1 101 322,00 456 492,00 228,00 34 m 

Jáma IXb Karviná – Doly Karviná – Doly I 1 101 054,00 456 136,00 225,00 nedohledáno 

Jáma V Karviná – Doly Karviná – Doly I 1 101 472,00 456 424,00 228,00 28 m 

Jáma VI Karviná – Doly Karviná – Doly I 1 101 690,00 456 500,00 230,00 57 m 

Jáma VII Karviná – Doly Karviná – Doly I 1 101 591,83 455 714,36 228,90 nedohledáno 

Jáma VIIa Karviná – Doly Karviná – Doly I 1 102 065,75 456 491,34 242,10 cca 40 m 

Jáma VIIb Karviná – Doly Karviná – Doly I 1 101 988,00 456 433,00 245,00 56 m 

Jáma VIII Karviná – Doly Karviná – Doly I 1 101 577,30 456 799,50 242,50 71,1 m 

Jáma X Karviná – Doly Karviná – Doly I 1 102 422,00 454 684,00 225,00 30 m 

Jáma XII Karviná – Doly Karviná – Doly II 1 102 941,20 454 744,40 225,70 63 m  

Jáma XIII Karviná – Doly Karviná – Doly I 1 102 139,00 454 495,00 225,00 10 m 

Jáma XIVa Karviná – Doly Karviná – Doly I 1 102 203,65 456 527,63 258,68 79,3 m 

Jáma XIVb Karviná – Doly Karviná – Doly I 1 101 908,60 454 816,90 222,30 14 m  

Jáma XIX Karviná – Doly Karviná – Doly I 1 102 584,10 455 354,80 237,50 75–85 m 

Jáma XVII Karviná – Doly Karviná – Doly I 1 102 654,00 456 431,00 258,00 93 m 

Jáma XVIII Karviná – Doly Karviná – Doly I 1 102 555,90 455 898,70 252,55 82 m 

Jan výdušná Karviná – Doly Karviná – Doly I 1 101 888,00 455 396,00 238,00 83 m 

Jana I Karviná – Doly Karviná – Doly I 1 101 778,38 455 892,67 231,40 13 m 

Jana II Karviná – Doly Karviná – Doly I 1 101 803,61 455 540,68 238,60 19 m 

Jindřich (J1) Karviná – Doly Karviná – Doly I 1 102 254,00 454 897,00 229,00 17,1 m 

Jindřich (J2) Karviná – Doly Karviná – Doly I 1 101 742,00 456 265,00 230,00 nedohledáno 

Jindřich stará výdušná Karviná – Doly Karviná – Doly I 1 101 899,80 457 502,70 248,00 119 m 

Josef Karviná – Doly Karviná – Doly I 1 101 792,34 455 725,37 234,10 
nedohledáno  

(asi 12 m) 

Karolina Karviná – Doly Karviná – Doly I 1 101 660,00 456 192,00 230,00 17,1 m 

Karvinská kutací Karviná – Doly Lazy 1 101 856,00 458 152,00 245,00 51,2 m 

Křemenec Karviná – Doly Lazy 1 101 973,30 458 004,70 242,60 
169 m (86,2 m)  

různé podklady 

Leo Karviná – Doly Karviná – Doly I 1 101 551,12 455 963,85 228,20 26,6 m 

Lorenz Karviná – Doly Karviná – Doly I 1 101 798,97 455 926,25 230,50 15 m 

Luisa Karviná – Doly Karviná – Doly I 1 101 569,33 455 884,05 226,70 43 m 

Martin Karviná – Doly Karviná – Doly I 1 101 609,66 455 800,93 228,00 34,1 m 

Natalie Karviná – Doly Karviná – Doly I 1 101 661,82 455 768,56 235,00 28,4 m 

Pomocná (P1) Karviná – Doly Karviná – Doly I 1 101 402,00 456 200,00 230,00 nedohledáno 

Pomocná (P2) Karviná – Doly Karviná – Doly I 1 101 601,00 456 099,00 230,00 nedohledáno 

Strojní Karviná – Doly Karviná – Doly I 1 101 527,90 455 633,00 226,70 41,7 m 

Šťastná pomoc Karviná – Doly Karviná – Doly I 1 101 536,70 455 595,80 225,40 41,7 m  

Štolní Karviná – Doly Karviná – Doly I 1 101 683,16 455 560,15 232,50 49,3 m 

Těžní a vodní Karviná – Doly Doubrava 1 101 497,20 457 196,90 251,20 50–60 m 

Válečná Karviná – Doly Karviná – Doly I 1 101 874,18 455 024,64 227,30 51,2 m 

Výdušná Karviná – Doly Karviná – Doly I 1 102 236,52 455 032,59 235,10 přes 25 m 

Výdušná IV Karviná – Doly Karviná – Doly I 1 101 826,25 455 690,61 238,20 58 m 

Zdař Bůh Karviná – Doly Karviná – Doly I 1 102 150,79 454 930,92 237,30 43 m 

Bedřich Lazy u Orlové Lazy 1 102 168,40 458 484,40 238,00 90,8 m 

Eduard Lazy u Orlové Lazy 1 101 810,60 458 710,30 242,00 56,9 m 

Jáma 2 Lazy u Orlové Lazy 1 101 906,00 458 669,50 241,50 nedohledáno 

Jáma 4 Lazy u Orlové Lazy 1 101 860,00 458 490,00 246,00 117,9 m 

Jáma 7 Lazy u Orlové Lazy 1 102 264,90 458 920,80 230,80 nedohledáno 

Jáma 8 Lazy u Orlové Lazy 1 102 136,40 458 376,30 235,80 83,8 

Výdušná stará Lazy u Orlové Lazy 1 102 211,10 458 807,20 231,80 66,3 m 

Ferdinand Orlová Doubrava 1 101 117,30 458 053,60 258,50 47,4 m 

Jáma 3 Orlová Lazy 1 101 718,60 458 687,60 247,50 min.6,2 m 

Jiří I Orlová Lazy 1 101 972,50 458 900,50 233,84 75,6 m 

Karel Orlová Doubrava 1 100 905,10 458 621,00 260,90 cca 65 m 

Kristina Orlová Doubrava 1 101 020,70 458 859,10 253,00 62,6 m 

Kutací 12 Orlová Lazy 1 101 616,00 458 836,00 244,00 48,6 m 

Kutací 8 Orlová Doubrava 1 101 480,00 458 950,00 255,00 47,8 m 
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9.2 Základní aspekty a cíle matematického modelování stability jam při zatápění 

Modelování stability jam v důsledku jejich zatápění je problém velmi komplexní a komplikovaný 

spojený se značným rozsahem modelu a velkým množstvím nejistot. K nejistotám vyplývajícím ze 

samotného horninového prostředí v okolí jámy přistupují nejistoty zejména v oblasti geometrických 

a materiálových charakteristik ostění jámy, v charakteru a rozsahu porušení jámového ostění 

trhlinami příp. kavernami před procesem zatápěním i v jeho průběhu, v materiálových 

charakteristikách zásypu jámy, v kvalitě a kontinuitě jejich zasypání při dřívější likvidaci, ve 

spolehlivosti utěsnění jámového stvolu, ve vzniku možných kaveren variantní velikosti v lokálně 

narušeném horninovém prostředí za ostěním jámy (oblasti hornin se sníženou pevností nebo oblasti 

sufozí postižených oblastí), s procesy proudění podzemní vody jak v horninovém prostředí, tak i v 

zásypu uvnitř jámy, v oblasti změny pevnostních a deformačních charakteristik horninového prostředí 

po kontaktu s podzemní vodou a v dalších oblastech. Matematický model vychází z dostupných 

podkladů, ale současně bylo nutno přistupovat k modelovým výpočtům variantním přístupem. 

Prostorový numerický model byl realizován v prostředí specializovaných geotechnických software, 

MIDAS GTS NX (Korea), který byl vyvinut pro řešení problémů spojených s geotechnikou a 

podzemním stavitelstvím metodou konečných prvků.  

Byla modelována sdružená hydro-mechanická úloha v rozsahu ochranného pilíře dané jámy s 

využitím vhodných konstitutivních modelů chování všech typů materiálů vstupujících do 

numerického modelu (jednotlivých kvazihomogenních celků horninového prostředí v jednotlivých 

hloubkových úrovních jámy, ostění jámy i jejího zásypu) tak, aby bylo dosaženo co nejvyšší 

vypovídající schopnosti modelových výsledků. 

Matematický model zohledňuje následující základní fáze: 

• primární stav napjatosti,  

• vyhloubení jámy + ostění jámy,  

• výplň jámy zásypem, vydobytí porubů, 

• zatížení jámového stvolu hydrostatickým tlakem, 

• degradace ostění, zásypu a změny mechanických vlastností okolních hornin vlivem vody.  

Modelové výpočty budou zaměřeny zejména na: 

• vyhodnocení napěťo-deformačního stavu při zatížení vodou, degradaci ostění jámy, jejího 

zásypu a změn v mechanických vlastnostech okolních hornin vlivem vody, 

• vyhodnocení deformačních vlivů na povrch v okolí jámy v závislosti na variantních scénářích 

modelu. 

9.3 Koncepční model geomechanického stabilitního posouzení svislých HDD  

Geomechanický stabilitní model svislých HDD v KDP v souvislosti se zatápěním zahrnuje interakci 

několika dále uvedených hlavních součástí, tzn. horninového masivu, důlní vody, ostění jámy a 

likvidačního jámového zásypu.  Zatížení jámového ostění a odpovídající napětí v ostění je výsledkem 

vzájemné deformační spolupráce horninového masivu, jámového ostění a likvidačního zásypu při 

respektování vlivu důlní vody v průběhu zatápění.   

Vzhledem k rozsáhlosti a komplikovanosti úlohy model zahrnuje horninové prostředí v rozsahu 

jámového ohradníku analyzované jámy.   
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Z hlediska geometrického horninový masiv vstupuje do geomechanického modelu jako soustava 

horninových kvazihomogenních celků a diskontinuitních ploch, které byly stanoveny na 

základě inženýrskogeologického modelu. Bylo zohledněno zejména rozhraní kvartéru, miocénu a 

karbonu a dále zavedeny odpovídající specifikované vlastnosti horninového materiálů. 

Důležitými vstupními údaji pro geomechanický model, zejména s ohledem na vyhodnocení 

vlastností kvazihomogenních horninových celků a horninového masivu, byly úložní poměry v okolí 

důlních jam.  

Geologická struktura horninového masivu a jeho geologický vývoj významně určuje napjatost 

v horninovém masivu, která je podstatným aspektem v modelování stability důlních děl.  Model 

zohledňuje objemovou tíhu horninového prostředí nad hladinou vody i objemovou tíhu horninového 

prostředí ve zvodněných vrstvách v závislosti na pórovitosti a stupni saturace.  Koeficient bočního 

tlaku, a tedy horizontální složka napětí v masivu, je, mimo jiné, významně ovlivňována anizotropií 

hornin, přičemž vliv anizotropie je nejvýraznější při horizontálním uložení vrstev. S rostoucím 

stupněm anizotropie (podíl modulů pružnosti ve směru vrstev a kolmo na vrstvy) koeficient bočního 

tlaku výrazně roste.   

Koncentrace napětí se vyskytují v místech zlomových struktur, poruchová pásma jsou naopak 

charakterizována snížením napětí. Pokud byly známy informace o vlivu dosavadní báňské činnost na 

napjatost v masivu v okolí posuzované jámy, byly tyto vlivy do modelu implementovány změnou 

napjatosti, případně změnou tuhosti v dílčím okolí jámy. 

Strukturní charakter horninového masivu lze kvantifikovat různými indexovými charakteristikami, 

např. jednoduchým indexem RQD, dále komplexnějším RMR indexem apod. Mezi jednu 

z nejkomplexnějších charakteristik horninového masivu z hlediska popisu jeho strukturního 

charakteru patří GSI (Geological Strength Index), zohledňující především velikosti a charakter bloků 

a kontaktních ploch. Pevnost horninového masivu je závislá jak na pevnostních 

charakteristikách samotného horninového materiálu, tak i na možnostech translačních, resp. 

rotačních pohybů bloků, z nichž je masiv tvořen. Možnosti uvedených pohybů bloků jsou závislé 

především na jejich tvaru a velikosti, na charakteru jejich povrchu a charakteru výplně mezi 

bloky. Numerický model předpokládá využití těchto indexových kritérií pro vyhodnocení 

pevnostních a přetvárných charakteristik horninového masivu. Konkrétní volba indexového systému 

závisí na dostupnosti dat pro určitý kvazihomogenní celek.   V případě nedostupnosti vstupních dat 

pro stanovení GSI, geomechanický model využívá RQD charakteristiku pro přepočet pevnosti 

horninového materiálu a jeho deformačního modulu. 

Geomechanický model předpokládá znalost hydrogeologických podmínek v širším okolí jámy. Na 

velikost tlaku podzemní vody na ostění jámy má významný vliv stupeň vodotěsnosti ostění jámy, 

stupeň vodotěsnosti či vodopropustnosti hornin v okolí jámy. Stupeň vodotěsnosti jámového ostění 

vychází především z charakteru výztuže jámy a ze stupně její degradace. Do modelu bylo 

implementováno snížení deformačních a pevnostních vlastností horninového materiálu po nasycení 

vodou. Vlivem saturace na snížení mechanických vlastností hornin v HP se detailně zabývali 

autoři Bukowski, Bukowská (2008 a 2005).  

Další nezbytnou součástí modelu je samotné jámové ostění, charakterizované jak tvarem, velikostí, 

materiálem ostění v jednotlivých hloubkových úrovních, pevnostními a přetvárnými vlastnostmi 

materiálu ostění a stupněm a charakterem jeho porušení. Chování ostění jámy tvořené jednotlivými 

bloky (zděné ostění, ostění z betonových dílců) je významně ovlivněno vlastnostmi spár mezi nimi. 

K modelování těchto spár byly použity prvky typu interface, které umožňují simulovat nespojité 

chování dvou sousedících bloků. Prvky typu interface jsou v numerických modelech 
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charakterizovány normálovou a smykovou tuhostí materiálu a parametry pevnostními (soudržností a 

úhlem vnitřního tření), které se budou lišit v závislosti na charakteru výplně spár. Dá se předpokládat, 

že v případě jámového ostění zděného či jámového ostění z betonových panelů jsou tyto vstupy 

zatíženy vyšší mírou nejistoty a byly tedy stanoveny odborným odhadem, doporučeními vývojářů 

software.   

Likvidační zásyp jam byl v modelu implementován v jámovém stvolu. Základními vstupními údaji 

zásypu je objemová tíha zásypu, pevnostní charakteristiky zásypu, úhel tření mezi zásypem a stěnou 

jámy, součinitel bočního tlaku v zásypu, stlačitelnost zásypového materiálu vyjádřená 

modulem přetvárnosti, koeficient filtrace materiálu zásypu a změna těchto vstupních dat při kontaktu 

s vodou.    

9.4 Shlukovací analýza  

9.4.1 Přípravné práce 

Pro kapacitní a časovou reálnost řešení úlohy modelování stability jam bylo potřebné provést selekci 

jam do skupin podobnosti podle předem definovaných kritérií. K tomuto účelu, jako vstupní podklad, 

slouží komplexní tabulka nesoucí dostupné informace, které se podařilo během řešení úkolu 

shromáždit (příloha 42).  Pro samotnou selekci jam do skupin bylo tedy potřebné se zamyslet nad 

relevantností jednotlivých geotechnických a geologických parametrů z pohledu vyššího explicitního 

dopadu na stabilitu jam během zatápění.  

Zvolená kritéria vychází z následujících hledisek: 

• relevantnost, 

• pokrytí všech záznamů, 

• vzájemná nezávislost, 

• hodnocení minimálně dvěma, optimálně třemi jednoznačně definovanými stupni hodnocení. 

Geotechnické hodnocení likvidovaných hlubinných jam je provedeno podle deseti kritérií, která 

splňují výše uvedená hlediska:   

• Těžba v jámovém ohradníku (Ne; Ano – jáma nebyla podrubána; Ano – jáma byla podrubána). 

Kritériem je hodnocen potenciál vzniku a vývoje deformačních projevů v jámovém ohradníku 

a jejich následných dopadů na dlouhodobou stabilitu konstrukce tubusu jámového ostění.  

• Zásyp jámového stvolu (úplný; řízený neúplný; neúplný). „Řízený neúplný“ znamená, že byla 

záměrně ponechána nezasypána určitá část jámového stvolu, například pro účely odsávání 

důlního plynu. „Neúplný“ zásyp znamená dokumentovaný rozpor mezi objemem prostoru 

jámy a objemem dodaného zásypu, nebo že neexistují spolehlivé informace o objemu 

podaného zásypového materiálu. 

• Typ jámového zásypu (zpevněný [<80 %]; kombinovaný; nezpevněný [<80 %]). 

Rozhodujícím parametrem pro zařazení je celková délka úseků jámového stvolu zaplněná 

příslušným typem zásypu. 

• Možnost kontroly sedání zásypu (Ano; Ne). U tohoto kritéria lze vyhodnotit pouze dva stavy. 

• Stáří jámy (<60; 60-100; >100). Toto kritérium hodnotí stav zachovalosti konstrukce 

jámového stvolu. 



 

Strana 192/460 TB123MXP000 - Zpracování metodiky XYZ 

Poslední revize dokumentu: 21. 7. 2017 

 

• Období likvidace jámy (po roce 1997; před rokem 1997). Kritérium má dva stavy. Rok 1997 

byl zvolen s ohledem na zahájení platnosti báňské legislativy, vztahující se ke způsobům a 

kontrolám likvidace jam. Před tímto datem, likvidace jam probíhala individuálně podle 

daných příležitostných okolností.  

• Tvar profilu jámy (kruh; kombinace – nekruhový a kruhový; nekruhový) 

• Druh ostění jámy (litý beton [<=90 %]; kombinované – litý beton a zdivo; zdivo – cihla, 

tvárnice, tybinky). Konstrukce zděných typů ostění charakterizují styčné a ložné spáry, které 

v případě vzniku a vývoje deformací horninového masivu v jámovém ohradníku následkem 

zatápění, představují predisponované plochy možného porušení jámového ostění vedoucí 

k ztrátě její únosnosti.  

• Počet děl s průnikem do jámy (<=4; 5, 6; =>7). Kritériem je hodnocen potenciál možných cest 

nežádoucích úniků zásypového materiálu z jámového tubusu do volných prostor důlních děl 

v okolí jámového stvolu.  

• Zajištěné všechny průniky do jámy hrázemi (Ano; Ne). Kritérium má dva stavy a je jím 

hodnocena jistota zajištění všech jámových průniků do jámového stvolu uzavíracími 

hrázovými objekty. 

Stejný princip byl zvolen pro geologické hodnocení likvidovaných hlubinných jam, a to podle 

dvanácti kritérií: 

• Mocnost kvartérní formace. 

• Hydraulické vlastnosti kvartéru. 

• Mocnost terciérní formace. 

• Přítomnost zvodněných polohy v miocénu. 

• Zastoupení litotypů v karbonu. 

• Průměrná mocnost písčitých poloh. 

• Průměrná mocnost prachovitých poloh. 

• Průměrná mocnost jílovitých poloh. 

• Zastižená tektonická zóna. 

• Přítok vody do jámy. 

• Lokalizace jámy v záplavovém území. 

• Dokumentovaný pokles území. 

Kritéria byla dále blíže definována kategoriemi (rozsah 1 až 3 a slovním vyjádřením). Pro představu 

kategorie určující určitou škálu lepšího a horšího stavu v rámci jednotlivého kritéria. V neposlední 

řadě byla každému kritériu expertním odhadem přiřazena váha kritéria v celkovém součtu 1, tedy 100 

%. Výsledné tabulky jsou uvedeny v přílohách 43 a 44. Výše popsaný systém umožnil na souboru 

dat, týkajících se jam, provést shlukovací analýzu. 

9.4.2 Shlukovací analýza jam dle geotechnických a geologických kritérií 

Soubor dat obsahující jednotlivé jámy s geotechnickými a geologickými kritérií byl podroben 

vícerozměrné shlukovací analýze s cílem dosáhnout rozklad daného souboru na několik relativně 
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homogenních podsouborů (shluků) a to tak, aby jednotky uvnitř jednotlivých shluků si byly co nejvíce 

podobné a jednotky patřící do různých shluků si byly podobné co nejméně. Přitom každá jednotka je 

popsána skupinou znaků (proměnných). Jednotkami jsou v případě předmětné shlukovací analýzy 

jednotlivé jámy, přijatá kritéria pak představují znaky jednotek. Výsledky shlukovací analýzy byly 

následně podrobeny kritické expertní analýze a na jejím základě pak byl z každého shluku vybrán 

reprezentant, který byl dále z hlediska stability detailně numericky analyzován. 

Data v souboru lze uspořádat do tzv. zdrojové matice dat, jejíž sloupce tvoří hodnoty jednotlivých 

kritérií, které byly u jednotlivých jam stanoveny počáteční expertní analýzou, řádky jsou pak tvořeny 

hodnotami jednotlivých kritérií pro každou jednotlivou jámu v souboru dat.  Zdrojová matice má tedy 

n řádků (n odpovídá počtu jam vstupujících do shlukovací analýzy) a m sloupců (počet analyzovaných 

kritérií). Každý řádek zdrojové matice Xi=(xi,1,…,xi,m) se označuje ve shlukovací analýze termínem 

i-tý objekt (v našem případě se jedná o určitou jámu s přiřazenými hodnotami kritérií).  Takto 

získanou zdrojovou matici lze ještě dále upravit tak, že jsou hodnoty jednotlivých kritérií pro určitou 

jámu přenásobeny hodnotami odpovídajícími váze kritéria. V případě kategorizace jam může 

zdrojová matice odpovídat buď pouze geotechnickým kritériím nebo pouze geologickým kritériím 

nebo může zohledňovat oba typy kritérií.  

Blízkost či podobnost objektů (jam) a jejich rozdělení do shluků lze provést na základě přijaté míry 

vzdálenosti objektů. Dva objekty jsou si tím bližší, čím je jejich vzdálenost menší.  Existuje celá řada 

metrik pro posuzování vzdálenosti objektů, jednou z nejčastěji využívaných metrik je standardní 

Eukleidova metrika, dle které je vzdálenost d mezi objekty Xk a Xl definována vztahem: 

𝑑(𝑋𝑘 , 𝑋𝑙) = √∑(𝑥𝑘𝑗 − 𝑥𝑙𝑗)
2

𝑚

𝑗=1

 

Míru podobnosti mezi shluky lze rovněž definovat několika způsoby, v předmětné shlukovací 

analýze bylo využito podobnostní kritérium založené na metodě průměrné vzdálenosti. Tato metoda 

definuje vzdálenost dvou shluků jako průměrnou vzdálenost všech dvojic objektů z obou shluků. 

Tedy, nejbližší jsou ty shluky, které mají nejmenší průměrnou vzdálenost mezi všemi objekty jednoho 

shluku a všemi objekty druhého shluku (obr. 103) 

 

obr. 103: Schématické znázornění metody průměrné vzdálenosti 

Standardním grafickým vyhodnocením shlukovací analýzy je tzv. dendrogram. Tento speciální graf 

znázorňuje jednotlivé shluky objektů, přičemž na horizontální ose jsou v dendrogramu zobrazena 

čísla objektů, na vertikální ose pak míra podobnosti.    

Shlukovací analýza byla provedena pomocí specializovaného statistického software MINITAB. 

Vycházela ze souborů dat uvedených v tabulce přílohy 43 a 44.  Počet jam (tedy objektů) byl 61, 

počet kritérií se lišil podle toho, zda byla prováděna shlukovací analýza jen podle geotechnických 

Shluk 1 Shluk 1 
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kritérií (m=10), podle geologických kritérií (m=12) nebo dle spojených kritérií (m=22). obr. 104 

ilustruje rozdělení do shluků dle geotechnických kritérií, obr. 105 dle geologických kritérií a obr. 106 

dle obou kritérií. V souladu s očekáváními lze vidět, že rozdělení do shluků dle různých rizikových 

faktorů není konzistentní, shluky nezahrnují vždy stejné jámy. V další části tedy bude následovat 

kritické detailní expertní posouzení výsledků shlukovací analýzy s cílem vybrat nejobjektivnější 

systém shluků.  

 

obr. 104: Dendrogram výsledku shlukovací analýzy dle geotechnických kritérií 

 

obr. 105: Dendrogram výsledku shlukovací analýzy dle geologických kritérií 
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obr. 106: Dendrogram výsledku shlukovací analýzy dle geologických a geotechnických kritérií  

Výsledky rozdělení jam dle shlukovací analýzy jsou také prezentovány na obr. 107, obr. 108, obr. 109, 

obr. 110.  

 

obr. 107: Výsledky klastrovací analýzy pro datovou analýzu, dle geologických kritérií (nejedná se o rizikovost jam, ale 

o podobnosti jam z hlediska regionálních geologických podmínek)  
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obr. 108: Výsledky klastrovací analýzy pro datovou analýzu, dle geologických kritérií ve vztahu k intenzitě deformací 

hlavních násunových zón v KDP (lze vidět poměrně dobrou logickou závislost shluku jam k deformacím hlavních 

násunových ploch v KDP) 

 

obr. 109:  Výsledky klastrovací analýzy pro datovou analýzu, dle geotechnických kritérií (zde je vidět, že nedochází 

k žádné logické podobnosti ve smyslu shluku geologických a geotechnických kritérií, je zřejmé, že tato závislost zde 

existovat ani nemůže)   



 

Strana 197/460 TB123MXP000 - Zpracování metodiky XYZ 

Poslední revize dokumentu: 21. 7. 2017 

 

 

obr. 110:  Výsledky srovnání klastrovacích analýz geologických, geotechnických a geologicko-geotechnických kritérií 

(obrázek poukazuje na fakt, že mezi geologickými a geotechnickými kritérií neexistuje přímá závislost, z obrázku je 

vidět, že shluky jsou u některých jam zcela opačné) 

Na obr. 111 je potom zobrazeno komplexní rozdělení jam pomocí vah kritérií, a tedy rizikovosti 

v rámci klastrovací analýzy geologických a geotechnických kritérií. 

 

obr. 111:  Rozdělení rizikovosti jednotlivých jam (pomocí vah) v rámci klastrovací analýzy geologických a 

geotechnických kritérií (i zde je vidět, že pro některé jámy jsou rizikovosti protichůdné, tzn. dochází ke stejnému jevu 

jako v případě klastrovacích analýz) 
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9.4.3 Expertní posouzení – zpětná analýza selekce jam 

Další část statě se zabývá hodnocením výsledků shlukovací analýzy s cílem vybrat nejobjektivnější 

systém shluků. Již v této fázi jde poměrně dobře vidět shluknutí jam, dle námi zvolených kritérií, ve 

vztahu k regionálně geologickým podmínkám KDP OKR. Jámy se velice dobře shlukovaly, dle 

výskytu propustných obzorů, přítoků a tektonických poruch. Geologická kritéria vnímáme jako 

logická a bez nutnosti jakýchkoli úprav ve shlucích.  

Z hlediska geotechnické stability jam budou negativní geologické aspekty představovat přitěžující 

prvek, přičemž míra vlivu bude záviset na samotné stabilitě konstrukčních a materiálových prvků 

likvidované jámy. Z tohoto důvodu jsme se zaměřili na geotechnická kritéria a jejich shluky a 

přistoupili k nim jako k základnímu souboru pro rozdělení jam v KDP OKR. Dalším důvodem je 

statistický pohled, ukazující na vyšší poměr typovosti jam v KDP, oproti např. jámám v ODP. 

V rámci ODP je více než 66 % jam vyplněno nezpevněným zásypem, přičemž více než 72 % jam 

dosahuje stáří více než 100 let. Současně více než 83% jam bylo likvidováno před rokem 1997. Ostění 

je z více než 62 % tvořeno cihelným zdivem. V KDP je nezpevněným materiálem vyplněno 56 % 

jam, cihelné zdivo bylo použito u 43 % jam, 46 % jam potom představuje kombinovaný způsob. Staří 

jam vyšší než 100 let je u 61% jam, přičemž po roce 97 jich bylo likvidováno 69 %. Z výše uvedeného 

vyplývá, že spolehlivost informací v rámci ODP bude komplikovanější, přičemž velká část jam bude 

představovat z hlediska nedostatků informací riziko. Pohled dokresluje potom samotná geologická 

stavba ODP, která byla mnohem mobilnější, dominují zde vrásové a vrásozlomové struktury a vysoké 

úklony vrstev oproti KDP, která je typická mírným úklonem vrstev a poklesovo-přesmykovou 

zlomovou tektonikou. Při modelování problematiky stability jam bychom v ODP vyšli z kategorizace 

geologických podmínek a aplikovali geotechnické podmínky. U KDP jsme zvolili opačný postup a 

vycházíme z kategorizace geotechnických podmínek a aplikujeme geologické podmínky.  

V rámci shlukovací analýzy podle geotechnických kritérií bylo původně vyčleněno celkem 6 skupin 

shluků. Jámám v jednotlivých shlucích byl zpětně slovně přiřazen typ hlavních kritérií, které se 

podílely na shlukovací analýze. Z výsledného souboru bylo hned patrno, že v rámci shlukovací 

analýzy byly k sobě přiřazeny jámy s řízeným neúplným zásypem jámového stvolu (plynové jámy), 

dále jámy s úplným a neúplným zásypem jámového stvolu a dále zpevněným a nezpevněným 

zásypem. Tento rozpor vnímáme jako zásadní. Ostatní parametry se již přiřazovaly velmi logicky. 

Neúplnému zásypu odpovídal nezpevněný zásyp, nevhodné zajištění pater, staří jámy více než 100 

let, likvidace před rokem 1997, nekruhový, či kombinovaný tvar jámy apod. Parametry výplně byly 

tedy opětovně detailně prozkoumány (likvidace tubusu jámy a likvidace nárazišť) a jámy byly 

přeskládány se zaměřením na kritérium typu jámového zásypu (tab. 65). Během zpětné analýzy byly 

některé parametry jam upraveny (např. kombinované výplně jam typu CPS2 a CPS5 byly zařazeny 

do zásypu zpevněného apod.). 

tab. 65: Kritéria pro typ jámového zásypu 

Výplň Tubus – pokryv Tubus – karbon Náraží  

Skupina I zpevněný zpevněný zpevněný*  

Skupina II výpěrky výpěrky/zpevněný zpevněný  

Skupina III výpěrky výpěrky výpěrky/CPS  

Skupina IV zpevněný zpevněný/volný zpevněný volný plynové jámy 

Skupina V výpěrky výpěrky výpěrky neúplný/neznámé, předpoklad dutin 

*CPS5 nebo CPS2 – zpevněný zásyp 

Informace k jednotlivým jámám byly dále doplněny o parametry dosypového otvoru, sedání zásypu, 

rozdíl kubatur, typ hrází apod. 
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Výsledná selekce jam do skupin je zobrazena v příloze 45. V této příloze je velmi dobře vidět, že se 

tímto postupem velmi dobře podařilo shluknou jámy s opravdu podobnými konstrukčními a jinými 

prvky (časovými) apod. Současně byla tato nová výsledná tabulka skupin jam převedena číselně do 

hodnot kritérií a jejich vah a opět provedena shlukovací analýza. Výsledek ukazuje velmi dobrou 

homogenizaci shluků v rámci nově upravené selekce jam do skupin (viz barevné rozlišení ve sloupci 

název jámy – shlukovací analýza v příloze 45).   

V rámci jednotlivých skupin byl vždy vybrán zástupce/zástupci s nejméně příznivými 

geotechnickými a geologickými podmínkami. Výběr reprezentantů pro matematické modelování je 

zobrazen v tab. 66. 

tab. 66: Výběr reprezentantů pro matematické modelování  

Skupina Likvidované HDD 

I Darkov 2 

II Doubrava I, Karel 

III Su-Sto 3, Orlovská č. 1 

IV Doubrava III 

V Hohenegger 2 

Pro námi zvolený výběr variant pro modelování se opíráme také o evropský projekt MISSTER 

v rámci programu EU RFCS (Research Fund Coal and Steel), kde byly partnery projektu výzkumné 

ústavy, univerzity a těžební společnosti z Francie, Spojeného království, Polska, Německa a 

Španělska. Byly shromážděny reprezentativní údaje o způsobech kolapsu likvidovaných jámových 

objektů (nehody, havárie).  

Součástí projektu bylo sestavení statistického seznamu událostí a jevů, které vedly ke kolapsu jam.  

Hrubý a základní výčet uvádíme v následujících odrážkách: 

• propad výplňového materiálů jámy, remobilizace výplňového materiálů, dynamická 

mobilizace během zatápění (dutiny v jámovém stvolu během sypání výplňového materiálů), 

• riziko pomalého sedání výplňového materiálů během zatápění, zejména v kombinaci 

s vnějšími vlivy (přetížení na povrchu, vibrační namáhání apod.), 

• poruchy ostění jámy, 

• porušení hrázových objektů, zejména u starých šachet, což může vyvolat šíření zásypového 

materiálů do horizontálních důlních děl, 

• z geologických podmínek je to samotná přítomnost vody, tzn. přítok do jámy a samotné 

stoupání hladiny vody v jámě během zatápění s dopadem na výše zmíněné body,  

• další negativním geologickým aspektem je přítomnost vrstev s nedostatečnou soudržností, 

které jsou náchylné k tečení (vyplavování písku) za vzniku dutin za ostěním. 

9.5 Metodika tvorby modelové domény pro stabilitní analýzu vybraných jam   

Před vlastním popisem metodiky je nutné uvést objektivní skutečnosti limitující stabilitní analýzu 

z pohledu tvorby modelové domény. Dříve prováděné analýzy byly založeny většinou na kombinaci 

analytických výpočtů s empirickým přístupem pro hodnocení vlastností a chování horninového 

masivu antropogenně ovlivněného výstavbou horizontálních či vertikálních důlních děl.  
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Je evidentní, že velikost modelové domény a její rozdělení jako prostorového tělesa na 

kvazihomogenní celky bylo limitováno možnostmi analytických metod zejména z pohledu jejich 

geometrického tvaru a parametrizace.  

V současnosti je možné využívat metody numerické, které umožňují daleko lépe 

geometricky charakterizovat kvazihomogenní celky v modelové doméně. Problémem však zůstává 

složitost řešení, kdy příliš detailní model horninového prostředí v kombinaci s antropogenními 

prvky vyústí v extrémní náročnost na numerické řešení chování celého systému zejména při větším 

prostorovém rozsahu modelové domény.  

Při vědomí výše uvedených objektivních skutečností byly modelové domény pro stabilitní analýzu 

připravovány s maximálním úsilím o vyvážený přístup z hlediska míry segmentace vymezeného 

horninového masivu a možnostmi simulace jeho chování v reálném výpočetním čase.  

Modelové domény vychází z koncepčního prostorového geologického modelu, respektujícího 

litologické jednotky vymezené v dokumentacích profilu jam a případných NP vrtů v blízkosti jam. 

Při striktním respektování litologických formací by však modelová doména byla rozčleněna na 

několik set subhorizontálně vyčleněných kvazihomogenních celků, což není reálné pro tvorbu, byť 

lokální modelové domény v okolí jámy.  Z tohoto důvodu bylo nutné přistoupit k efektivnímu 

zjednodušení litologického modelu do větších celků na základě podobnosti ve fyzikálně 

mechanických vlastnostech jednotlivých litologických formací. Na tomto základě byly 

vyčleněny tyto inženýrskogeologické typy:  

• kvartérní formace,   

• téměř celá terciérní formace až k její bázi,   

• přechodové oblasti při bázi terciéru a erodovaného a zvětralého povrchu karbonské formace,  

• v karbonské formaci byly vyčleněny kvazihomogenní celky mezi základními slojovými 

obzory s respektováním převažujícího litologického obsahu,  

• složitého prostorové tvary reprezentující tektonicky porušený horninových masiv.  

Do modelové domény musely být v některých případech zahrnuty také části karbonské 

formace v hlubších obzorech, z důvodu dobývání v jámových ohradnících. Modelová doména 

byla tímto výrazně zvětšena, protože bylo nutné koncepčně zajistit nulové deformace na jejích 

okrajích.  

Vlastnosti jednotlivých kvazihomogenních celků byly stanoveny váženým průměrem dostupných dat, 

charakterizujících jednotlivé dílčí litologické jednotky. Pro určení vlastnosti horninového prostředí 

byl nakonec využit index RQD.  

Z pohledu procesu tvorby modelové domény pro celkové dlouhodobé hodnocení stability jam v KDP 

je nutno vycházet vždy z koncepčního geologického modelu a z něj sestaveného 

inženýrskogeologického modelu s respektováním regionálně hydrogeologického modelu. Uvedené 

modely představují vstupy pro tvorbu geotechnického modelu pro využití v numerických simulacích 

jam v KDP OKR. 

9.5.1 Mechanické parametry karbonských hornin, uhlí a pokryvných útvarů 

Výzkumu mechanických vlastností v OKR revíru se dlouhodobě věnoval VVUÚ v Ostravě 

Radvanicích. Výsledky výzkumu zde byly soustředěny, archivovány a také předávány k použití 

důlním závodům a projektovým institucím a výstavbovým organizacím, pracujících pro potřeby 
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OKR. Bohužel během restrukturalizace a privatizace OKR po roce 1989 se většina rozsáhlé 

dokumentace tohoto ústavu nenávratně ztratila. Jedinými dnešními spolehlivými zdroji k této 

problematice jsou odborné publikace vydané v minulosti k problematice hlubinného dobývání uhlí, 

a to „Dobývání ložisek“, „Hornická příručka“, „Mechanika hornin I a II.“ dále články v odborných 

časopisech, např. „Uhlí a Rudy“ a řadě odborných sborníků z konferencí pořádaných na témata 

hlubinné dobývání uhlí, ražení důlních děl, geomechanice a k dalším odborným báňským tématům. 

Informace zveřejněné v těchto publikacích byly přebírány ve většině případů z výsledků výzkumů 

prováděných VVUÚ Radvanice. 

Tab. 67 uvádí přehled hodnot tlakové a tahové pevnosti a dále hodnoty modulů pružnosti a 

Poissonova čísla základních petrografických typů karbonských hornin. Hodnoty jsou převzaty 

z publikace Trnka et al. (1968). 

tab. 67: Mechanické vlastnosti základních typů karbonských hornin 

Hornina 

Pevnost v tlaku Pevnost v tahu Modul pružnosti 

Poissonovo 

číslo 
Rozpětí Průměr Rozpětí Průměr 

Kolmo na 

vrstevnatost 

Rovnoběžně s 

vrstevnatostí 

jednotky [MPa] 

Jílovec 37-59 47 3-7,5 5,3 2 400-5 000 - 0,27-0,35 

Prachovec 37-77 58 3,4-8,2 5,9 3 600-6 000 - 0,26-0,34 

Pískovec 43-169 92 3,7-13,2 8,3 6 500-23 000 7 000-18 000 0,18-0,36 

Slepenec 65-130 88 4,3-9,9 7,1 7 500-14 500 - 0,25-0,34 

Poznámka: hodnoty jsou upraveny převodem z kp/cm2 na MPa a zaokrouhleny na dvě platná čísla 

Publikace Mikeska et al. (1970) rovněž uvádí informace o mechanických vlastnostech karbonských 

hornin a uhlí, avšak na rozdíl od předešlé citované publikace, problematika je zde zpracována 

detailněji. Základní typy karbonských hornin jsou dále členěny z hlediska petrografického popisu a 

jejich výskytu v příslušném karbonském souvrství. Hodnoty mechanických vlastností v této publikaci 

se zásadně neliší od hodnot uvedených v tab. 67 a pohybují se v mezích zde uvedených. 

Hodnoty fyzikálně mechanických vlastností byly také získávány v rámci geomechanických laboratoří 

společnosti Green Gas DPB, a.s., ale i jiných laboratoří v regionu (ÚGN, VŠB). Velmi přehlednou 

sumarizaci uvádí např. publikace Otřesy v Ostravsko-Karvinském regionu, autorů Ptáček et al., 2017. 

Hodnoty fyzikálně mechanických vlastností jsou zde uvedeny pro jednotlivé litologické typy a 

stratigrafické jednotky zjištěné pevnostními zkouškami na polním lisu viz tab. 68  a dále zkouškami 

na vrtných jádrech geologicko-průzkumných vrtů za použití polního lisu, viz tab. 69. 

tab. 68: Hodnoty pevnosti v prostém tlaku hornin karvinského a ostravského souvrství v OKR, stanovené na základě 

polních lisů (Ptáček et al., 2017) 

  Pevnost v tlaku (průměr) σD [MPa] Pevnost v tlaku (rozsah) σD  [MPa] Počet měření 

svrchní sušské vrstvy 

Jílovec 57 47-63 5 

Prachovec 63 35-89 228 

Pískovec 78 47-92 108 

Slepenec - - - 

spodní sušské vrstvy 

Jílovec 59 47-71 16 

Prachovec 63 29-89 712 

pískovec 75 29-93 612 

slepenec 61 29-82 133 
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  Pevnost v tlaku (průměr) σD [MPa] Pevnost v tlaku (rozsah) σD  [MPa] Počet měření 

Sedlové vrstvy 

Jílovec 60 32-74 28 

Prachovec 63 29-83 1239 

Pískovec 74 20-94 1274 

Slepenec 60 26-82 508 

Porubské vrstvy 

Jílovec 60 32-71 35 

Prachovec 63 29-86 835 

Pískovec 77 20-94 549 

Slepenec 62 54-70 2 

Jaklovecké vrstvy 

Jílovec 60 50-67 3 

Prachovec 63 43-70 27 

Pískovec 73 45-88 17 

Slepenec 70 70-70 1 

Hrušovské vrstvy 

Jílovec 66 66-66 1 

Prachovec 66 45-89 172 

Pískovec 79 46-91 133 

Slepenec - - - 

Petřkovické vrstvy 

Jílovec 58 47-66 13 

Prachovec 65 32-89 838 

Pískovec 80 20-96 628 

Slepenec 62 62-62 1 

tab. 69: Hodnoty pevnosti v prostém tlaku hornin karvinského a ostravského souvrství v OKR, stanovené na základě 

laboratorních zkoušek na hydraulickém lisu DPB (Ptáček et al., 2017) 

  Pevnost v tlaku 

(průměr) σD [MPa] 

Pevnost v tlaku 

(rozsah) σD [MPa] 

Pevnost v tahu 

(průměr) σD [MPa] 

Pevnost v tahu 

(rozsah) σD [MPa] 
Počet měření 

Svrchní sušské vrstvy 

Jílovec 89 71–123 7 4-10 3 

Prachovec 89 25–160 7 2-12 79 

Pískovec 100 37–177 8 4-14 56 

Slepenec - - - - - 

Spodní sušské vrstvy 

Jílovec 68 34–120 7 3-10 5 

Prachovec 74 24–219 7 3-14 156 

Pískovec 84 28–182 7 3-16 321 

Slepenec 78 35–163 5 4-9 26 

Sedlové vrstvy 

Jílovec 64 64–64 5 5-5 1 

Prachovec 71 21–155 8 3-14 244 

Pískovec 65 21–169 6 2-17 675 

Slepenec 54 11–113 5 2-9 263 

Porubské vrstvy 

Jílovec 83 37–122 7 4-9 5 

Prachovec 82 21–166 8 3-15 228 

Pískovec 109 23–203 9 4-17 218 
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  Pevnost v tlaku 

(průměr) σD [MPa] 

Pevnost v tlaku 

(rozsah) σD [MPa] 

Pevnost v tahu 

(průměr) σD [MPa] 

Pevnost v tahu 

(rozsah) σD [MPa] 
Počet měření 

Porubské vrstvy 

Slepenec 90 56–113 5 4-5 5 

Jaklovecké vrstvy 

Jílovec - - - - - 

Prachovec 77 27–99 7 4-10 22 

Pískovec 100 33–142 9 4-16 33 

Slepenec - - - - - 

Hrušovské vrstvy 

Jílovec - - - - - 

Prachovec 98 84–108 8 6-10 4 

Pískovec 110 85–150 8 5-10 16 

Slepenec - - - - - 

Petřkovické vrstvy 

Jílovec 71 33–106 7 5-10 6 

Prachovec 77 25–143 8 3-14 214 

Pískovec 107 33–190 10 5-18 386 

Slepenec 76 44–108 6 5-6 2 

Z výše uvedených tabulek je zřejmé, že rozdíly v průměrných hodnotách mechanických vlastností 

jednotlivých typů hornin jsou relativně malé.  

Hodnoty uvedené v tab. 67, tab. 68 a tab. 69 reprezentují bodově odebrané neporušené vzorky, a 

nikoliv pevnost vrstev horninového masivu ze jmenovaných typů hornin. Hodnoty ze vzorků, 

zejména pevnost v tlaku a modul pružnosti se dále musí transformovat na hodnoty masivu aplikací 

součinitelů strukturního oslabení, které se stanovují podle RQD. Transformaci doporučujeme vykonat 

u pevnosti v tlaku z průměrné hodnoty a v případě modulu pružností ze středu mezi minimální a 

maximální hodnotou. V obou případech transformace lze předpokládat, že transformované hodnoty 

budou reprezentovat nejčastější standardní situace. 

Graf na obr. 112 uvádí tlakovou pevnost uhlí vzhledem k souvrství, ve kterém se uhelné sloje nachází. 

Graf je převzat rovněž z Ptáček et al., 2017 (obr. 46 na str.76 uvedené publikace). 

 

obr. 112: Graf pro klasifikaci slojí OKR z hlediska pevnosti v tlaku (Ptáček et al., 2017) 
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Hodnoty pevnosti v tlaku uhlí doporučujeme dále neredukovat, neboť hodnoty jejich RQD jsou 

obecně příliš nízké, což by pro nízké tlakové pevnosti vedlo k nereálným hodnotám. 

Nadloží karbonu tvoří kvartér (cca 5 m) z hlinito písčitých zemin (F-S) a mocná vrstva miocénních 

jílů (cca 350 m). Mechanické parametry miocénních jílů jsou převzaty ze zprávy „Posouzení vlivu 

dobývání v 39. a 40. sloji na jámu Darkov 1 v letech 2013-2017“, zpracované v roce 2012, která je 

uložena v archivu Katedry geotechniky a podzemního stavitelství. Mechanické parametry kvartéru 

jsou voleny a odpovídají běžným hodnotám platným pro hlinito písčité zeminy. tab. 70 uvádí jejich 

přehled. 

tab. 70: Mechanické vlastnosti kvartéru a miocénu 

 c [kPa] 𝝋 [°] E [MPa] Poissonovo číslo 

Kvartér 5 25 5 0,3 

Miocén 300 28 750-1500 0,3 

9.5.2 Vlivy vody na mechanické vlastnosti karbonských hornin v OKR 

Pro potřeby stabilitního modelu ve smyslu řešení tohoto tematického okruhu využíváme publikace 

VVUÚ v Ostravě Radvanicích, který se problematikou zabýval. VVUÚ řešil okruhy, které se 

zabývaly např. nasákavosti hornin, bobtnavosti, rozbřídavosti, pórovitosti, vodní a plynovou 

propustnosti, včetně vlivu vody na mechanické vlastnosti hornin apod. Pro řešení těchto problematik 

bylo podstatné, že disponoval velkým množství vzorků pro tvorbu statických vyhodnocení. VVUÚ 

v Ostravě Radvanicích prováděl výše uvedené laboratorní zkoušky na 102 odebraných horninových 

vzorcích, z nichž bylo připraveno přes 2 500 zkušebních tělísek.  

Pro názornost zde uvádíme jednotlivé horninové typy s uvedením krajní meze zjišťovaných veličin 

viz tab. 71. 

tab. 71: Krajní meze zjišťovaných veličin pro jednotlivé horninové typy (Lesňák, 1975) 

Měřené hodnoty Symbol Rozměr 

Slepence a 

hrubozrnné 

pískovce 

Středně 

zrnité 

pískovce 

Jemnozrnné 

pískovce 
Prachovce Jílovce 

Měrná hmotnost ρ g/cm3 2,64-2,78 2,69-5,00 2,63-3,03 2,58-2,95 2,59-3,29 

Objemová 

hmotnost ρO 
g/cm3 2,42-2,61 2,28-2,66 2,40-2,71 2,12-2,69 2,31-2,87 

Nasákavost n % 1,00-2,90 0,90-2,70 0,90-3,40 1,00-4,50 1,60-6,50 

Nasákavost 1/ (na 

vzduchu) 
nvz % nvz = 0,8 n až n neprováděno 

Bobtnání b % 0,08-0,70 0,08-0,70 0,10-1,00 0,30-1,80 2,00-6,00 

Rozbřídavost 

 
skup.    

A–H 
A A A-B A-B E-H 

Pórovitost P % 8,2 0,3 - 11,3         0,0 - 9,6 

Propustnost 2/ k mD 0,0 - 0,104 0,0 — 0,004 0,0-0,0069 

Z výše uvedeného lze konstatovat, že zjištěné hodnoty pórovitosti jsou relativně nízké, nízké hodnoty 

plynové a vodní propustnosti poukazují na limitovanou možnost průsaku jednotlivými horninami 

(resp. jejich neporušenou matricí) apod. Téměř všechny horniny jsou schopny přijímat vodu, což 

souvisí s nasákavostí a bobtnavostí. Kromě jílovců (převážně mořské) jsou hodnoty nasákavosti a 
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bobtnavosti nízké až nestanovitelné (Dopita, 1997). Vliv bobtnání jílovců ve vztahu k mocnosti 

ostatních litotypů vnímáme jako zanedbatelný.   

Obdobnou analogii vnímáme i pro nadloží miocénní uloženiny, kde ze zkušenosti víme, že mohou 

bobtnat polohy s vyšším obsahem smíšených struktur. Příměs smíšených struktur v těchto polohách 

je dána zvýšenou vulkanickou aktivitou v době ukládání těchto sedimentů. Nicméně těchto málo 

mocných poloh je v miocénním souvrství k jeho celkové mocnosti malý počet. Identifikace 

bobtnavých poloh v terciéru je z hlediska prostorového vymezení prakticky nemožná. Vulkanogenní 

minerály v jílech se vyskytují nahodile, avšak zásadní je, že mocnosti takových poloh jsou pouze 

řádově cm. Jejich vliv na změny mocnosti miocénních sedimentů k jejich celkové mocnosti bude 

v podmínkách zatápění zanedbatelný, a proto ho vylučujeme. 

Další okruhy zkoušek byly zaměřeny na změny fyzikálně mechanických vlastností jednotlivých 

litotypů působením vody. Vliv vody byl zkoumán a vyjádřen zbytkovou hodnotou jednotlivých 

veličin viz tab. 72. 

tab. 72: Zbytkové hodnoty veličin pro jednotlivé horninové typy vlivem vody (Lesňák, 1975) 

Zbytkové 

hodnoty 
Symbol Rozměr 

Slepence a 

hrubozrnné 

pískovce 

Středně zrnité 

pískovce 

Jemnozrnné 

pískovce 
Prachovce Jílovce 

Pevnost v tlaku D % 60–80 47–92 35–75 20–54 0 

Pevnost v 

příčném tahu 
přič % 67–85 48–90 45–93 0–30 0 

Pevnost ve 

smyku 
0 % 60–88 48–92 30–94 25–70 0 

Modul 

pružnosti 
E 

% 50–75 42–81 35–70 20–44 0 

Stupeň 

elasticity 
E° % 85–96 75–97 45–88 17–70 0 

Obecně lze říci, že prováděné zkoušky jednoznačně prokázaly, že voda má zásadní vliv na základní 

fyzikálně mechanické vlastnosti karbonských hornin.  Prezentované parametry budou využity při 

modelování stability jam v KDP. 

9.5.3 Vliv strukturní charakteristiky horninového masivu na jeho pevnostní a 

přetvárné charakteristiky 

Horninový masiv je velmi složitá komplexní struktura, tvořená systémem kvazihomogenních 

horninových celků, které mohou být prostoupeny nespojitostmi různých rozměrů a tvarů. Tento 

systém nespojitostí má velký vliv na pevnostní a deformační vlastnosti hornin, a tedy i na jejich 

mechanický projev, včetně interakce s podzemními díly. Obecně lze říci, že čím pevnější je vlastní 

horninová hmota, tím větší roli mají z hlediska mechanického chování právě tyto diskontinuity.  

Významná přitom není jen hustota trhlin, ale i např. jakost ploch diskontinuit, charakter jejich výplně, 

orientace napětí masivu vůči plochám nespojitosti.   

Při hodnocení vlivu strukturních nespojitostí v horninovém masivu na jeho pevnostní a deformační 

vlastnosti je nutno vzít v úvahu fakt, že laboratorní testování na horninových vzorcích nemůže 

postihnout vliv těchto nespojitostí v potřebné míře, rovněž zkoušením in-situ na blocích lze 

postihnout pouze nespojitosti nižších řádů, jejichž frekvence je srovnatelná s rozměry zkoušeného 
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bloku. Nespojitosti vyšších řádů (zlomy, tektonické poruchy) nelze standardním testováním 

postihnout prakticky vůbec.   

Ke stanovení pevnostních vlastností horninového masivu s přihlédnutím k jeho strukturní stavbě lze 

využít tzv. součinitel strukturního oslabení ks: 

ks=pevnost horninového masivu/pevnost horninového vzorku 

Tímto koeficientem ks jsou následně modifikovány mechanické parametry materiálu v jednotlivých 

dříve uvedených kvazihomogenních celcích horninového masivu vstupujících do numerického 

modelu.  

Koeficient strukturního oslabení a jemu odpovídající pevnost masivu bude v předmětném stabilitním 

numerickém modelu stanovován z odpovídajícího indexu RQD. Lze využít graf závislosti součinitele 

strukturního oslabení na velikosti indexu RQD, který na základě srovnávacích studií publikoval 

Aldorf (1996a), viz (obr. 113). 

 

obr. 113: Graf závislosti koeficientu strukturního oslabení ks na velikosti indexu RQD (1 - silně rozpukané horniny, 2 - 

středně rozpukané horniny, 3 - málo rozpukané horniny, 4 - celistvé masivní horniny) - Aldorf (1996a) 

V případě, že budou známy vzdálenosti diskontinuit v určitém kvazihomogenním celku, lze využít 

pro stanovení koeficientu strukturního oslabení i následující vztah mezi koeficientem strukturního 

oslabení ks a vzdáleností diskontinuit d v mm: 

ks=0,1642ln(d)-0,0296 

Tento vztah byl vyhodnocen na základě grafu publikovaného na základě výsledků výzkumu VVUÚ 

v Radvanicích v roce 1990 (Lecián, 1990) uvedeného na obr. 114.  
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obr. 114: Vztah mezi koeficientem strukturního oslabení a vzdáleností diskontinuit [2] 

V témže zdroji (Lecián, 1990) je rovněž publikována následující tab. 73 pro stanovení koeficientu 

strukturního oslabení ks na základě popisu kvazihomogenních celků. 

tab. 73: Tabulka pro vyhodnocení koeficientu strukturního oslabení na základě popisu kvazihomogenních celků 

(Lecián, 1990)  

Stabilita masivu a 

odpovídající 

hodnota ks 

Celistvost nebo 

porušenost 

vrtného jádra 

Popis 

1. Stabilní masiv 

(ks = 1,0 až 0,9) 

Celistvé jádro 

neporušené nebo 

málo porušené 

jádro 

Vrstevní tělesa nebo tělesa vulkanických hornin jsou zřetelná, 

porušena systematickými nebo nesystematickými puklinami. Vrstevní 

plochy nejsou průběžně zvýrazněny mezivrstevními ohlazy.  

Typ stavby: vrstevnato-puklinový. 

2. Přechodně 

stabilní masiv 

(ks = 0,8 až 0,7) 

Porušené jádro Vrstevní tělesa hornin jsou zachována, porušena sítí puklin s frekvencí 

20 ks/m. Vrstevní plochy jsou střídavě porušeny neprůběžnými 

mezivrstevními ohlazy.  

Typ stavby: vrstevnato-puklinový s počátečními mezivrstevními 

ohlazy. 

3. Nestabilní masiv 

(ks = 0,6) 

Silně porušené 

jádro 

Vrstevnatost je patrná v laminaci nebo vrstevní plochy jsou 

morfologicky zachovány a zdůrazněny intenzivním mezivrstevním 

rozklouzáním se zrcadlovými ohlazy. Pukliny, pokud nejsou patrny, 

jsou často druhotně vyplněny. 

Typ stavby: vrstevnato-šupinový s ohlazy. 

4. Extrémně 

nestabilní masiv 

(ks = 0,5) 

Rozvrtané jádro 

nebo ztráta jádra 

Vrstevní plochy jsou zastřeny intenzivním rozvojem smykových ploch, 

pukliny zachovány jen ve zavrásněných kompaktních horninách 

vytvářejících bloky, jejichž tvar je silně ovlivněn deformacemi. Povrch 

bloků je ohlazený. Jílovce, prachovce až slínovce jsou zešupinovatělé. 

Typ stavby: šupinovitý. 

Pro stanovení přetvárných charakteristik Aldorf (1996a) publikoval analogický graf (obr. 115) pro 

stanovení koeficientu ke pro stanovení modulu pružnosti horninového masivu Em na základě 

přetvárných charakteristik horninového vzorku Eh dle vztahu: 

Em=Eh ke 

ks = 0,1642ln(d) - 0,0296
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obr. 115: Graf závislosti koeficientu ke na velikosti indexu RQD (1 - silně rozpukané horniny, 2 - středně rozpukané 

horniny, 3 - málo rozpukané horniny, 4 - celistvé masivní horniny) – Aldorf (1996a) 

Výše prezentované přístupy budou dále aplikovány na řešení stability jednotlivých reprezentantů jam. 

9.6 Analýzy a modelování chemických změn materiálů v důlních dílech 

Beton kromě keramických materiálů (cihel), dřeva a oceli byl používán, zejména v posledních 

dekádách, jako základní materiál pro stabilizaci jak vertikálních, tak horizontálních důlních děl. 

V rámci projektu je pozornost soustředěna na stabilitu vertikálních děl, resp. ostění jam. Důležitou 

součástí studia je zjištění primárních vlastností použitých materiálů, jejich dalšího vývoje v čase a 

predikce chování ostění jam, které jsou většinou materiálově heterogenní a konstrukčně i tvarově 

složitá díla. Informace o konstrukci ostění jam a použitých materiálech většinou nebylo, zejména u 

historických jam, možno dohledat v archivech. Z toho plyne, že predikce změny materiálových 

vlastností a také predikce chování celé konstrukce je založeno na obecných teoretických poznatcích 

o dané skupině materiálů či analogických konstrukcí z jiných lokalit.  

Primární vlastnosti materiálů byly změněny reakcí s okolním horninovým prostředím. Koroze či 

degradace materiálů je zásadní pro navazující simulace stability ostění vertikálních důlních děl. Se 

současným stavem poznání lze degradační procesy modelovat pouze v obecné rovině a nelze stanovit 

prostorovou distribuci degradovaných partií ostění. Předpokladem ovšem je, že tato bude značně 

proměnlivá jak mezi různými jámami (různé stáří konstrukce), tak i v rámci jedné jámy. Tato 

skutečnost je podmíněna materiálovou heterogenitou a časově a prostorově proměnnými podmínkami 

interakce jednotlivých stavebních materiálů s okolním horninovým prostředím. 

9.6.1 Betony 

Betony různých typů jsou základními materiály, u kterých lze díky jejich materiálovému složení a 

známé technologii přípravy alespoň v obecné rovině stanovit jejich výchozí vlastnosti a modelovat 

jejich změnu v čase. Zejména se jedná posouzení (modelování) vlivu agresívní vody na betonovou 

konstrukci, která je obecně popsána v ČSN EN 206+A2. 
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V jámách se vyskytují různé typy betonu (B 16, B 20, B 25, B 35). Pro samotné modelování byl 

zvolen beton B 20 (označení, dle starých norem), který je nejběžnější a jeho četnost je největší. 

Pevnostní třída betonu v tlaku C16/20, dle normy ČSN EN 206+A2. 

Chemická koroze I. typu 

Také označována jako koroze vyluhováním, k degradaci dochází při proniknutí vody do betonu. Ta 

vylouhuje a rozpustí některé složky a z betonu je následně vyplaví. Zejména je rozpouštěn Ca (OH)2, 

ale také hydroxidy alkalických kovů, jejich sírany a uhličitany. Při snížení koncentrace Ca (OH)2 pod 

určité mezní hodnoty pak začíná rozklad i dalších složek cementového kamene (kalcium-silikát-

hydrátů, kalcium-aluminát-hydrátů, kalciumferit-hydrátů). Může-li voda pronikat betonem, nebo 

beton střídavě nasakuje vodu a vysušuje se, mohou na povrchu konstrukce vznikat tzv. výkvěty. Jsou 

to povlaky tvořené solemi, které se vyluhovaly z betonu a po odpaření vody na povrchu 

vykrystalizovaly nebo vznikly reakcí se vzdušným CO2. Výkvěty obsahují nejčastěji CaCO3, NaCl, 

vápenaté sírany a sírany a uhličitany sodné (Ščučka, Martinec, 2013). Korozi vyluhováním způsobují 

vody s nízkou přechodnou tvrdostí (měkké vody, tzv. hladové). Jsou to vody srážkové, povrchových 

vodotečí a vody hypodermického odtoku. 

Chemická koroze II. typu 

Vznik koroze je po tom, co do betonu vniká voda, která obsahuje rozpuštěné agresivní látky. Látky 

následně reagují s některými složkami betonu a vznikají tak rozpustné soli, které se v betonu 

rozpouštějí, posléze vyplaví, a to má za důsledek snižování hutnosti betonu a také jeho pevnosti. Do 

této kategorie patří koroze kyselinou uhličitou a hořečnatou (Ščučka, Martinec, 2013).  

Kyselinová koroze vzniká působením organických a anorganických kyselin na cementový kámen. 

Kyseliny reagují s Ca (OH)2 a dalšími složkami kamene, nebo i kameniva a příměsí. Výsledkem je 

vápenatá sůl, působící kyseliny, která se rozpouští ve vodě a vyplavuje z betonu. Tento proces může 

vést k výraznému poklesu pevnosti betonu, až k jeho rozpadu. (Ščučka, Martinec, 2013).  

Proces karbonatace, který je zásadní pro betonové konstrukce v reakci s atmosférou, bude v případě 

betonů ostění jam na kontaktu s horninovým prostředím potlačen, neboť pro tento proces je podstatná 

přítomnost CO2. Jiná situace bude na lícní straně ostění hlavních důlních děl. Na tuto plochu 

betonových konstrukcí bude působit přímo CO2, který bude součástí atmosférického vzduchu 

s přirozenou koncentrací u vtažných jam a extrémní situaci můžeme očekávat naopak u jam 

výdušných, kde složení výdušných větrů je již nabohaceno CO2. Oxid uhličitý je přirozenou součástí 

různých geologických prostředí (rozpuštěný CO2 ve zvodni tvořené fosilní mořskou vodou, 

sorbovaný plyn na uhelné hmotě, rozpuštěný CO2 jako součást izolovaných zvodní vázaných na 

poruchové zóny, akumulovaný ve zvětralinovém plášti apod.). Je tedy součástí důlní atmosféry 

činných a uzavřených dolů. Koncentrace CO2 ve výdušných větrech se v rámci OKR pohybují od 

desetin % až do 1 % (Martinec et al., 2011). Karbonatace cementového kamene je jeden 

z nejvýznamnějších korozních procesů, který postihuje betonové konstrukce v dolech (koroze 

způsobená agresivním CO2 za přítomnosti vody). Martinec et al., 2011 ve své práci uvádí modelový 

příklad průběhu karbonatace s výpočtem hloubky karbonatace v portlandském betonu 

s portlandským cementem (viz obr. 116 a obr. 117).   Na obrázku je znázorněn modelový výpočet 

mocnosti povrchové vrstvy karbonátové koroze betonu pro případ vtažných větrů s obsahem CO2 ze 

vzduchu (0,04 %) a dále pro zvýšený obsah CO2 (0,5 %) ve výdušných větrech jam a pro maximální 

obsah CO2 (1 %) ve výdušných větrech uhelných dolů. Model je vypočten pro období 100 let. 
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obr. 116: Modelový výpočet hloubky dosahu karbonátové koroze betonu pro vtažné a výdušné jámy (Martinec et. al., 

2011) 

 

obr. 117: Modelový výpočet hloubky dosahu karbonátové koroze betonu pro vtažné a výdušné jámy (Martinec et. al., 

2011) 

Jako vstupní hodnoty pro modelový výpočet karbonatace „důlního betonu“ byly brány v potaz 

následující parametry, viz. tab. 74. 

tab. 74: Vstupní hodnoty pro modelový výpočet karbonatace „důlního betonu“ (Martinec et. al., 2011) 

Podmínky cCO2  wr T°C 

 (kg/m3) (%) (°C) 

Atmosférický vzduch  800 50(5) 10 

Výdušné větry z dolu  19 800 85(5) 30 

Složky betonu Hmotnost Měrná hmotnost Faktor 

 (kg) (kg/m3) (-) 

Cement CEMI (PC 400) 360 3100  

Kamenivo 0–4 mm 690 2650  

Kamenivo 4–16 mm  460 2680  

Kamenivo 8–22 mm  460 2690  

Voda 220   

Faktor   1 

Posuzovaná doba   100 let 

cco2 koncentrace oxidu uhličitého, Wr relativní vlhkost, T°C teplota vzduchu 
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S vědomím čistě modelového příkladu koroze betonu je evidentní, že je potřeba v praktických 

úlohách brát v potaz vliv CO2 na korozi betonu zejména u výdušných jam. Z grafu vychází, že betony 

u výdušných jam standartní tloušťky 600 mm mohou být lokálně postiženy až do hloubky cca 160 

mm. U vtažných jam jsou dosahy koroze podstatně plytčí (cca 40 mm). Zkušenosti s tímto korozním 

stavem jsou známy z revíru, avšak její výskyt je nerovnoměrný, koncentrovaný na naráží jam, míst 

stékání vody po ostění, v celé přípovrchové části výztuže pod ohlubní jam, v žumpách apod.     

Chemická koroze III. typu  

Voda obsahující agresivní rozpuštěné látky proniká do betonu. Dochází k akumulaci látek a jejich 

krystalizaci v pórech betonu. Krystaly se zvětšují, vytvářejí v pórech tlak a to vede k rozrušování 

betonu. Síranová koroze spočívá ve tvorbě minerálu etringitu. V počáteční fázi hydratace cementu v 

čerstvém betonu reaguje sádrovec (přidávaný do cementu pro zpomalení tuhnutí) s C3A 

(trikalciumaluminát). Tvoří se trisulfát etringit, který se ale později, kdy klesne koncentrace 

síranových iontů, mění na monosulfát. Pokud se monosulfát v již ztvrdlém betonu dostane po čase do 

kontaktu s novým zdrojem síranových iontů, vzniknou opět podmínky pro tvorbu nového etringitu. 

Vznikající etringit má cca 2,2x větší objem než monosulfát. Objemová expanze vytváří vnitřní napětí 

v cementovém kameni vedoucí ke vzniku trhlin (Ščučka, Martinec, 2013). Jsou tedy známy koroze 

spojené s nahromaděním a krystalizací solí v pórech a kapilárních systémech betonu. Koroze je 

vyvolána rostoucím tlakem rostoucího krystalu soli na matrici cementového kamene. 

Sádrovcová koroze nastává při vysokém obsahu alkalických síranů Na2SO4 a K2SO4 v agresívních 

roztocích. Tyto sírany reagují s portlanditem Ca (OH)2 za vzniku sádrovce (CaSO4.2H2O), jehož 

objemné krystaly rozrušují strukturu betonu. Síranuhličitá koroze souvisí se vznikem minerálu 

taumazitu. Taumazit vzniká reakcí kalciumsilikáthydrátů a přítomnými sírany a uhličitany a má 

podobnou krystalickou strukturu jako etringit (Ščučka, Martinec, 2013).  

9.6.1.1 Vody v kontaktu s betony 

V rámci řešení výzkumného úkolů byly provedeny odběry a analýzy vzorků vod v místech stávajících 

přítoků do důlních děl, na výpustních místech vypouštěných důlních vod, na starých jámách, 

vhodných pro odběry vzorků vody apod. Odběry sloužily k analýze a charakterizování chemismu 

zdrojových důlních vod, které se budou podílet na zatápění opuštěných důlních děl po ukončení 

hornické činnosti v KDP OKR. V rámci metodického zpracování byla i na tomto souboru dat 

aplikována shlukovací analýza. Podrobněji se danou problematikou budeme zabývat v dalších statích 

zprávy. Na tomto místě pro potřeby definování chemismu vod, které budou zatápět jámy, přebíráme 

některé informace.  

Na základě shlukovací analýzy byly vody v KDP OKR roztříděny na šest shluků vod. Za pomocí 

programu The Geochemist´s Workbench byly vody analyzovány a vyhodnoceny (obr. 118). Můžeme 

říci, že shluky vod, které se v dané lokalitě vyskytují, jsou ve většině případů mořské fosilní solanky 

chlorido-sodného typu. Výjimkou je shluk 3, který se od ostatních shluků liší samotným pH, které je 

ze všech ostatních hodnot nejvyšší. Vody jsou také nejméně mineralizované, což může ukazovat na 

možnost mísení vod s vodami povrchovými.  
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obr. 118: Piperův diagram – složení vod 

Agresivita vod vůči betonovým konstrukcím 

Agresivita vody je hodnocena podle ČSN EN 206+A2 platné od 1.8.2021. Na základě tab. 75, lze 

vody rozdělit v rámci agresivity vod vůči betonovým konstrukcím na slabě agresivní, středně 

agresivní a vysoce agresivní. Všechny shluky vod byly porovnány a výsledky vyhodnoceny v tab. 

76. Jak je patrné z výsledů analýz, nejagresivnějším vzorkem je shluk 4, který je ve všech pěti 

ohledech chemicky agresivní, kdy u amonného kationtu dochází až k vysoce agresivní interakci 

s betonem. Síranová koroze je vyhodnocena jako středně agresivní. Dále shluk obsahuje velké 

množství agresivního oxidu uhličitého a má vysoký obsah iontů hořčíku, což způsobuje vytěsňování 

iontů vápníku z betonu. Proces je doprovázen objemovými změnami podmíněnými nově vzniklými 

minerály, a to vše má za důsledek porušení struktury a snížení pevnosti betonu. 

tab. 75: Stupně agresivity iontů na betonové konstrukce 

Třída Popis (mg/l) SO2-
4 

min/max 

pH 

min/max 

CO2agr. 

min/max 

NH+4 

min/max 

MG2+ 

min/max 

XA1 slabě agresivní chemické prostředí ≥200 ≤600  ≤6,5≥ 5,5 ≥15≤40  ≥15≤30  ≥300≤1000  

XA2 středně agresivní chemické prostředí ˃600≤ 3 000 ˂5,5≥4,5 

 

˃40≤ 100 ˃30≤ 60 ˃1000≤ 3000 

XA3 vysoce agresivní chemické prostředí 

(beton se rozpadá do jednoho roku) 

˃3 000≤6000 ˂4,5≥4,0 

 

˃100  ˃60≤ 100 ˃3000 

 Shlukovací analýza pro vody v KDP 

(odběr vzorků důlních vod_2021) - 

souhrnný 

85-1070 

(338) 

6,1-7,7 (6,8) 2,7-73 

(21) 

4-63 (24) 73–947 (545) 

 Shlukovací analýza pro vody v KDP 

(archivní data důlních vod) – 

souhrnný  

172-470 

(276) 

6,4-7,2 (7,2) 0,5-38 (9) 1,6–25 

(12) 

29-1650 (431) 

tab. 76: Výsledná agresivita zástupců centroidů shluků na betonové konstrukce; červená – silně agresivní, oranžová – 

středně agresivní, žlutá – slabě agresivní 

 Shluk 1 Shluk 2 Shluk 3 Shluk 4 Shluk 5 

SO4
2- 123,26 71,5 176,5286 1070 85,4 

pH 7,18 6,65 7,7071 6,1 7,5667 

CO2 (agr) 2,7 6,3 7,7857 73,1 0 

NH4+ 7,928 20,55 0,4057 63,64 4,01 

Mg2+ 346,2 947 28,5836 815 73,4667 

K dalšímu vytváření modelů k interakci voda – beton byl vybrán shluk 4, který je vůči betonům 

nejagresivnější.  
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9.6.1.2 Modelování degradace betonu 

Kinetické modelování v programu The Geochemist´s Workbench bylo provedeno za účelem 

vyhodnocení změn v hydrogeochemickém prostředí beton-voda v důsledku interakce daného 

materiálu s důlní vodou v podmínkách při zatápění dolu. To umožnilo posoudit objemy a množství 

minerální fáze vysrážené nebo rozpuštěné během simulovaných reakcí a jejich vliv na změny 

porozity. 

Ke tvorbě modelů byly využity výsledky semikvantitativní fázové analýzy vzorku betonu a vzorků 

sekundárních povlaků na betonu (Svěchová, 2020). Minerální složení betonu je uvedeno v tab. 77 

a sekundárních fází v tab. 78. Porozita betonu byla odvozena z literatury. Průměrná hodnota celkové 

porozity se pohybuje mezi 20–25 %. Do modelu byl uvažován kritičtější předpoklad vyšší porozity 

betonů 24,5 %.  

tab. 77: Minerální fáze uvažované v modelu 

Fáze Obsah (% hm. ±3σ) 

Kalcit 26,7 ± 0,39 

Dolomit 9,4 ± 0,30 

Portlandit 5,8 ± 0,15 

Křemen 23,6 ± 0,55 

Slída 1,7 ± 0,43 

Plagioklas 6,7 ± 0,43 

K-živec 0,77 ± 0,75 

Chlorit 0,89 ± 0,39 

tab. 78: Minerální fáze sekundárních povlaků betonu uvažované v modelu 

Fáze Obsah (% hm. ±3σ) 

Kalcit 85,00 ± 0,46 

Křemen 8,94 ± 0,17 

Illit-muskovit 1,18 ± 0,23 

Plagioklas (Albit) 3,34 ± 0,37 

Dolomit 1,55 ± 0,23 

Kinetické parametry pro primární i uvažované sekundární fáze použité v modelových simulacích byly 

přejaty z odborné literatury (Baur et al., 2004; Galı́ et al., 2001; Palandri a Kharaka, 2004; Schweizer 

1999) a jsou shrnuté v tab. 79. 

tab. 79: Kinetické parametry minerálních fází 

Fáze k25 (mol/m2s) Ea (J/mol) A (m2/kg) mechanismus 

Křemen 1,02e-14 87,6 0,7 Kyselý 

K-živec 8,7e-11 38,0 7,82 Kyselý 

Muskovit 1,413e-12 22,0 25,3 Kyselý 

Albit 6,9e-11 65,0 26,1 Kyselý 

Chlorit 1,288e-11 88,0 11,81 Kyselý 

Kalcit 3,311e-4 35,4 26 Uhličitany 

Dolomit 4,266-6 36,1 1,2 Uhličitany 

Portlandit 2,18E-8 74,9 0,154 Kyselý 

9.6.1.3 Výsledky kinetického modelování interakce beton-důlní voda 

Během prvních 6 let interakce betonu s důlní vodou se nejprve v průběhu 2 let zvýšila porozita betonu 

z původních uvažovaných 24,5 % na 28,1 %, aby pak posléze mírně klesla na konečných 27,6 % (obr. 

119). 
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obr. 119: Vývoj porozity betonu během interakce s důlní vodou 

Podobný trend je patrný i na obr. 120, kde je znázorněný vývoj minerálních fází obsažených v betonu. 

Z něj je zřejmý nárůst porozity na počátku interakce a následná stabilizace. V grafu je rovněž patrné 

úplné vymizení portlanditu a dolomitu a vysrážení nové fáze magnesitu a silica gelů. 

 

obr. 120: Vývoj porozity a minerálních fází v betonu během interakce s důlní vodou 

Z dřívějších laboratorních výzkumu fyzikálně-mechanických vlastností základkových materiálů a 

působení agresivního prostředí na tento materiál byly zjištěny určité skutečnosti, které mohou přispět 

k řešení stability jam během zatápění slanými důlními vodami. Byly analyzovány jak materiály 

uložené na odvalech v hornických regionech, tak zpevněné kompozity typů betonu a 

popílkocementových směsí. Byla ověřována odolnost těchto materiálů vůči agresivnímu prostředí. 

Materiály byly měsíce smáčeny v agresivní vodě překračující normy pro hodnocení betonu ČSN 

EN206 + A1. Prostředí pro uložení vzorku základových materiálů bylo udržováno ve dvou hodnotách 

pH faktoru 3 a 4,5. Betony, vyráběné před rokem 2001, třídy B170 a B250 (B13,5 a B20), během 

zkoušky nevykazovaly v laboratoři žádné pevnostní změny, ani změny ve struktuře. Docházelo pouze 

k prvním známkám degradačního procesu na povrchu vzorku. Nicméně dlouhodobé působení 

agresivního prostředí se může projevit postupnými změnami přecházející z povrchových částí do 

vnitřní struktury betonu.   
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9.6.2 Cementopopílková směs 

Cementopopílková směs (CPS) je materiál, který je tvořen popílkem, cementem a vodou. Získává 

vlastnosti hydratací cementu a je vyráběn dle PN 01/2009. Používá se jako výplňové médium velkých 

prostorů jako jsou šachty, tunely, zemní rýhy, zásypy, studny apod. 

Popílky zvyšují odolnost proti průsaku tlakové vody, zvyšují pevnost a zlepšují kvalitu povrchu 

materiálu. Jedná se obvykle o zbytkový produkt z uhelné elektrárny. Samotné „pucolánové“ příměsi 

jsou buďto přírodní nebo průmyslové křemičité, hlinito-křemičité látky nebo jejich směsi. Tyto látky 

v případě jemného semletí reagují za přítomnosti vody s rozpuštěným hydroxidem vápenatým za 

tvorby sloučenin vápenatých silikátů a aluminátů. Tyto sloučeniny jsou důležitým činitelem pevnosti 

CPS.  

CPS je možné použít jako výplňový materiál rozsáhlých prostor jako jsou šachty a tunely. Snadno 

a rychle vyplní dutinu jakéhokoli tvaru, dokáže obtékat potrubí, kabely a jiné překážky. Po zatvrdnutí 

dosahuje požadované pevnosti a má dobrou únosnost. Po sedmi dnech dosahuje pevnost v závislosti 

na teplotě prostředí 70–80 % 28denní pevnosti. 

V jámách se nachází CPS o dvou pevnostech – 2 MPa, 5 MPa. Na základě zkušeností a zjištěných 

informací, není zapotřebí dělat další modelování chemických vlastností CPS a jejího snížení pevnosti. 

Směs si při kontaktu s vodou zachová svou pevnost (Jíra, 2020). Jeho použití by však nemělo být 

v prostředí sníženého pH, kde se může projevit pokles pevnosti. Rovněž ukládání nesmí být 

prováděno do vody. 

Odvozené mechanické parametry pro hydraulicky tmelené zásypy lze odvodit následovně z Mohrovy 

pevnosti. Tyto parametry byly uvažovány do stabilitního modelu. 

CPS 2 

• normová pevnost v tlaku Rdn = min. 2 MPa, 

• pevnost v tahu: Rdt =1/12. 2= 0,16 MPa, 

• úhel vnitřního tření: normový: n = 58;  výpočtový:  φn / n (n = 1,25) = > φd = 46, 

• soudržnost: normová: cn =  0,28MPa; výpočtová: cn / n  (n = 1,25) = > cd = 0,22 MPa, 

• objemová tíha v tekutém stavu: γd = 16 kN/m3; objemová tíha v tuhém stavu: γd = ~18 kN/m3. 

CPS 5 

• normová pevnost v tlaku Rdn = min. 5 MPa, 

• pevnost v tahu: Rdt = 1/12 . 5= 0,41 MPa, 

• úhel vnitřního tření: normový: n  = 58;  výpočtový:  φn / n  (n = 1,25) = > φd = 46, 

• soudržnost: normová: cn =  0,7MPa; výpočtová: cn / n (n = 1,25) = > cd = 0,57 MPa, 

• objemová tíha v tekutém stavu: γd = 16 kN/m3; objemová tíha v tuhém stavu: γd = ~18 kN/m3. 

9.6.3 Výpěrky 

Použití tohoto materiálu pro zasypávání jam se jeví jako méně vhodný způsob jejich uzavření. 

Výpěrky jsou tvořeny především prachovci a jílovci. Ty v kontaktu s vodou nijak zvlášť agresivně 

nepůsobí. Problémem však je smyková pevnost, která se při kontaktu s vodou sníží a může dojít 

k další konsolidaci materiálu v jámě. 
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Opět se zde opíráme o dřívější laboratorní analýzy fyzikálně mechanických vlastností nezpevněných 

základkových materiálů. Převážně se pro zakládání HDD používá hlušina z těžby uhelných dolů. 

Jedná se o klastický materiál velikosti 0–250 mm složený převážně z šedých jemnozrnných pískovců 

s pevností v tlaku do 40 MPa ve směsi s rozpadlými prachovci a jílovci se zbytky cca 15% uhelné 

substance.    

Základní parametry horninového materiálů z těžby uhlí v OKR zobrazuje následující tab. 80. 

tab. 80: Základní parametry hlušinového materiálu 

Průměrná objemová hmotnost 2,56 Mg/m3 

Mezerovitost 31,5 % 

Objemová tíha 17,5 kN/m3 

Modul přetvárnosti 38,0 – 40,0 MPa 

Střední pevnost v tlaku 25 MPa 

Nezpevněný tříděný zásypový materiál byl do výpočtů uvažován jako výpěrky (směs jílovců, 

prachovců a pískovců) do max. velikosti zrna do 150 mm obsah jílové frakce max. 3 % s odvozenými 

následujícími parametry: 

• objemová tíha materiálu:  = 18÷19 kN/m3, 

• úhel vnitřního tření: φ = 32°÷34°, 

• soudržnost: c = 0 kPa, 

• úhel tření mezi výztuží a zásypem: δ = 16°÷18°, 

• modul přetvárnosti uloženého materiálu: Ed = 10÷15 MPa. 

Při zavodnění zásypu lze očekávat snížení pevnostních vlastností. Uvažované parametry pro zvodnělý 

nezpevněný zásyp byly odvozeny pro výpočty tyto parametry: 

• objemová tíha materiálu: zv = 10÷12 kN/m3, 

• úhel vnitřního tření: φ zv = 8°÷21°, 

• soudržnost: c = 0 kPa, 

• modul přetvárnosti uloženého materiálu: Ed = 10÷15 MPa. 

Z hlediska fyzikálně mechanických vlastností materiál vykazuje dostatečnou stabilitu vlivem obsahu 

pevných pískovců a vhodné skladby jemných zrn. Parametry zásypu se však změní v případě zatopení 

vodou/saturací a případně vlivem agresivity vody. Může dojít k opětovnému sednutí zásypu, popř. 

vyjetí zásypu do důlních děl v případě nedostatečného zajištění průniku. Dále může dojít 

k částečnému rozpadu pískovců v agresivním prostředí a pronikání mineralizované vody do hluboko 

uložených jemných pórů během saturace materiálů, což snižující tření na hranici zrn při deformaci, 

avšak nepředpokládá se výrazné porušení struktury zrn. Voda bude mít tak z dlouhodobého hlediska 

zásadní vliv na změnu pevnostních parametrů materiálů, přičemž změny pevnosti v tlaku mohou 

dosahovat až 60 %.  

9.6.4 Cihelné a tvárnicové zdivo 

U starších typů jam byly v minulosti často využívány cihelné obezdívky budování jámového stvolu. 

Detailní informace o typu cihel a výplňové malty chybí. Stejně tak nebyly dostatečně podloženy 

informace o tloušťkách a způsobu vazby cihelné vyzdívky. Cihly plné pálené dnes spadají do 

Evropské normy ČSN EN 1996 (EC6). Podle pevnosti v tlaku jsou výrobky děleny na P6 až P25, 
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což je minimální průměrná pevnost ze třech vzorků. Maximální objemová hmotnost u CP je 1 900 

kg/m3. U cihel se uvažuje nasákavost hmotnostní min. 10 %.  

Pro spojování cihelných prvků se používají malty. Jedná se o směs pojiva, plniva a vody. Mohou být 

používány i přísady. Podle pojiva můžeme rozlišovat např. malty vápenné nebo cementové. Pro účel 

zdění nosných konstrukcí je využíváno cementových malt s pevností min. 2,5 MPa.  

Tvárnicová výztuž (max-hmotnost tvárnic 25 kg) je odvozena od pevnostní třídy betonu použitého 

pro výrobu tvárnic a použité spojovací malty. 

Výpočtové pevnosti zděných konstrukcí byly odvozeny ze současně platných norem EC 6 pro zdivo 

pálené s pevností fb = 6,0 MPa s maltou MC 2,5: 

• charakteristická pevnost v tlaku fk = 1,038 MPa; výpočtová hodnota (m = 2,5) => fd = 0,4 

MPa, 

• pevnost v tahu za ohybu: fx1 = 0,1 MPa; výpočtová hodnota (m = 2,5) => fx1,d = 0,04 MPa, 

• úhel vnitřního tření: výpočtový: d  = 55, 

• soudržnost výpočtová: cd = 0,063 MPa, 

• objemová tíha cihleného zdiva: γd = ~19 kN/m3, 

• Modul pružnosti E= fk .  K = 1,0 . 1 000 = 1 000 MPa. 

Výpočtová pevnost tvárnicového zdiva odvozená ze starších norem (ČSN 731101) lze uvažovat pro 

tvárnice značky 250 takto: 

• tabulková pevnost v tlaku R = 3,4 MPa,  

• pevnost při tahu: Rz = 0,088 MPa,  

• úhel vnitřního tření: normový: n = 72;  výpočtový:  φn / n  (n = 1,25) = > φd = 57, 

• soudržnost: normová: cn =  0,273MPa; výpočtová: cn / n  (n = 1,25) = > cd = 0,218 MPa,  

• objemová tíha tvárnicové zdiva: γd = ~24 kN/m3, 

• modul pružnosti E= fk .  K = 3,4 . 1 000 = 3 400 MPa. 

9.6.5 Dílčí závěr 

Minerální změny jsou v betonu při stárnutí a probíhající degradaci prokazatelné. Změna fyzikálně 

mechanických vlastností betonu, především snížení jeho pevnosti a potenciální riziko ztráty 

soudržnosti je zřejmé právě díky minerálním změnám a rychlosti těchto procesů zejména v prvních 

letech interakce s důlní vodou. Je nezbytné proto provést další studie reakcí důlní vody s tímto 

materiálem a vyvrátit možnosti chemického i mechanického narušení integrity betonu použitého 

v ostění v zatápěných důlních dílech. 

Problémem však nemusí být samotná důlní voda. Na betonové ostění může působit i podzemní voda 

z okolního horninového prostředí nebo voda infiltrovaná z povrchu a také zejména u výdušných jam 

proces karbonatace během činnosti jam. Je třeba vzít v úvahu, že v KDP je 36 jam stáří 100 let a více. 

Degradace takového materiálů je distribučně zcela nesourodá.  

Vzhledem k charakteristickému vývoji chemismu důlních vod během zatápění, a především pak po 

ukončení zatápění a výtoku důlních vod na povrch lze konstatovat následující předpoklady.  



 

Strana 218/460 TB123MXP000 - Zpracování metodiky XYZ 

Poslední revize dokumentu: 21. 7. 2017 

 

Během nástupu hladiny důlních vod budou tyto roztoky značně koncentrované, mineralizované a 

agresivní (tzv. first flush). Oxidační zóna pro interakci vody s atmosférou se bude posouvat směrem 

k povrchu a ve spodní části zatopeného ložiska se ustanoví redukční prostředí. Po prvním 

„propláchnutí“ ložiska a výtoku důlních vod na povrch se v celém zatopeném ložisku bez přístupu 

kyslíku vytvoří ve vodách redukční prostředí. To je důležitý fakt. V redukčním prostředí je většina 

prvku imobilní a po určité době dojde i k tomu, že sírany jsou v tomto prostředí ve formě komplexů 

a nemají tendenci pronikat do betonových konstrukcí a svojí agresivitou narušovat jejich integritu. 

Takže pro integritu betonových konstrukcí bude nejhorší první fáze zatápění ložiska. Po ustavení 

přirozené zonality chemismu důlních vod po ukončení zatápění lze očekávat zpomalení interakcí 

vody s okolním materiálem (ať už horninovým materiálem či betonovými konstrukcemi), ustavení 

rovnováhy a imobilizaci většiny chemických látek ve vodě obsažených. To znamená, že v této fázi 

již důlní voda nepředstavuje ohrožení integrity betonových konstrukcí.  

Přesto je nutno počítat s degradací oslabenou strukturou betonu, která se projeví zvýšením porozity. 

Pokud by platil předpoklad uvedený v literatuře (Collepardi, 2009), že se zvýšením porozity betonu 

o 1 % se pevnost betonu sníží o 5 %, tak by se pravděpodobná výchozí pevnost použitého betonu 

(20 MPa) na ostění jámy snížila o 12,5 % tj. o 2,5 MPa na 17,5 MPa. Je však nutno vzít v potaz, že 

neznáme prostorovou distribuci snížení fyzikálně mechanických vlastností betonu v konstrukci ostění 

jámy. Lokálně může být degradace vyšší a ohrozit tak i soudržnost materiálu části betonové 

konstrukce. Tato skutečnost může mít pak negativní dopad na stabilitu dílčí části ostění jámy. 

Cementopopílkové směsi se jeví jako nejstabilnější varianta k uzavření jam. Jejich pevnost je sice 

malá, ale dodrží-li se všechny postupy, počáteční pevnost je stálá. Tomu odpovídají zkušenosti, které 

s CPS jsou. Manipulace je jednoduchá a při dodržení postupů dochází k minimálnímu narušení 

materiálu. Jak je zmíněno v kapitole 9.6.2, CPS při kontaktu s vodou reagují za vzniku vápenatých 

aluminátů a silikátů, které svou pevnost časem zvyšují. Tudíž nepředpokládáme, že by při kontaktu 

s vodou docházelo k jejich rozrušení. U výpěrek se jedná naopak o nejméně stabilní postup. 

Z chemického hlediska nedojde k velkým změnám, ale v případě snížení smykové pevnosti může 

dojít k poklesům.  

Důležitým faktorem stability materiálů budou seismické vlivy. Ač se momentálně cementopopílková 

směs jeví jako stabilní, nemůžeme odhadovat, co se stane v případě popraskání vnějšími činiteli. 

Podobně tomu je i u betonů. Pevnost betonu B20 se v případě nejagresivnějšího vzorku důlní vody 

sníží o 7,5 % v případě neporušeného betonu. Jaká by byla interakce betonu s důlními vodami 

v případě, že dojde k jeho rozpraskání, můžeme bez dalšího zkoumání pouze odhadovat.  

Cihly jako takové nebylo možno modelovat. Důvodem byl nedostatek informací, jaký typ cihel se 

v ostění jam nachází. Bohužel nelze modelovat ani reprezentativní typ cihly, jelikož druhů cihel je 

mnoho a mohlo by dojít k velkému zkreslení výsledku, který by ani zdaleka neodpovídal realitě. Cihly 

byly zejména v 19. století páleny pro potřeby výstavby dolů v různých cihelnách, a tudíž nelze 

předpokládat totožnou kvalitu výchozí suroviny pro výpal. Také se tyto cihly pravděpodobně 

vypalovaly v pecích, kde nebylo možno zaručit stejnou teplotu v celém objemu pece. Výsledkem pak 

mohly být cihly různé kvality, zejména co se týká pevnosti a trvanlivosti. 

Z výše uvedeného vyplývá, že v rámci řešení problematiky samotné stability jam (HDD), zde existuje 

řada nejistot, vyplývající z neznalostí aktuální degradace použitých materiálů, jejich prostorové 

distribuce, použitých stavebních prvků apod. Stav samozřejmě odpovídá aktuálnímu poznání 

s vědomím různého stáří jam a faktu, že velká řada jam v KDP je již likvidována. Autoři jsou si 

vědomi nemožnosti objektivního hodnocení řady těchto parametrů, a proto v rámci modelování 

stability jam (HDD) budou k řešení přistupovat variantně.  



 

Strana 219/460 TB123MXP000 - Zpracování metodiky XYZ 

Poslední revize dokumentu: 21. 7. 2017 

 

9.7 Stabilitní posouzení vybraných jam  

Na základě selekce a shlukovací analýzy byly vytvořeny skupiny jam shodných klíčových 

charakteristik. Vzniklo celkem šest skupin typů jam. Skupiny a jejich klíčové charaktery byly již 

dříve prezentovány v rámci shlukovací analýzy. Pro každou skupinu jam byl vybrán jeden 

charakteristický zástupce pro modelovou analýzu.  

Pro každou jámu byl podle dostupných informací sestaven 3D numerický model. Model byl vytvořen 

v programovém systému Midas GTS NX s využitím tvorby hybridní sítě (hybridní prvky jsou tvořeny 

spojením jehlanu a čtyřstěnu na šestistěnu). Pro jámu, jámový stvol a pravidelné prvky (porub apod.) 

bylo použito tzv. mapové sítě, která pracuje pouze s šestistěnnými tvary. Pro modelování všech 

materiálů byl využit základní konstitutivní pružně-ideálně plastický model Mohr-Coulomb. Okrajové 

podmínky (předpoklad nulové normálové deformace) byly uvažovány na všech stranách modelu 

mimo povrch. Proniky jam a jednotlivá patra nebyly z důvodu rozsahu modelu numericky 

modelovány, přičemž problematika autostabilizačních zátek v případě porušení např. zděných 

průniků a starých hrázových objektů byla řešena analyticky. Jámový poval a reliéf terénu nebyl 

v modelu zohledněn. Tyto základní předpoklady platí pro všechny modely. 

Vstupní parametry modelu jsou uvedeny v kapitole 9.5.1. Pro vrstvy karbonského souvrství byly 

uvažovány základní vrstevní sledy (doubravské, sušské, sedlové a porubské). Parametry ostění jsou 

uvedeny v kapitole 9.6. Pro degradaci materiálu zásypu a ostění se variantně uvažovalo s degradací 

o 30 % až 60 % výchozí pevnosti.  

Fáze modelu byly provedeny v následujících krocích: primární stav napjatosti, vyhloubení jámy a 

instalace výztuže (ostění) jámy, vytěžení porubů (nulování deformací), výplň jámy zásypem, 

postupné zatěžování hladinou vody. Ve fázi postupného zatěžování hladinou vody je uvažována 

degradace materiálu ostění a zásypu (zpevněný i nezpevněný) o 30 % a okolí jámy o 70 %. V poslední 

fázi výpočtu byla uvažována degradace materiálu ostění a zpevněného zásypu o 60 % a nezpevněný 

zásyp byl charakterizován smykovou pevností φ = 6°. 

Hodnocení výsledků matematického modelu bylo zaměřeno na vyhodnocení odpovídajícího napěťo-

deformačního stavu při zatížení vodou a degradaci ostění jámy a jejího zásypu: 

• celkové posuny (Total displacement [m]),  

• horizontální napětí v zásypu (Sigma Sxx [kPa]), 

• horizontální napětí v ostění jámy (Sigma Sxx [kPa]). 

9.7.1 Model Darkov 2 

Pro skupinu I byl vytvořen model pro jámu Darkov 2. Jedná se o výdušnou jámu označenou jako 

DA2 a společně s vtažnou jámou DA1 se nachází ve společném ochranném pilíři závodu Dolu Darkov 

(k. ú. Karviná-Doly). Výdušná jáma DA2 byla vyhloubena od ohlubně situované na kótě +233,55 m 

n. m. po úroveň 9. patra do hloubky -520,38 m n. m. (dno jámy), celková hloubka výdušné jámy je 

753,93 m. Jáma byla vyhloubena v čistém profilu kruhového tvaru s průměrem 7,5 m, s vyztuží z 

litého betonu. Na tuto výdušnou jámu navazoval větrní vrt o průměru 2 360 mm situovaný mezi dnem 

výdušné jámy a vyústěním vrtu na 10. patře. Délka vrtu byla 120,01 m. 

Pokryvný útvar zastupují kvartérní a terciérní sedimenty tvořící souvislý pokryv území. Mocnost 

kvartérních sedimentů dosahuje 10 m. Terciér je zastoupen mořskými sedimenty miocénního stáří, 

mocnost sedimentů se pohybuje od 200 do 350 m. V jámě DA2 dosahuje mocnost miocénních 

sedimentů 345 m. Produktivní karbon je v prostoru Závodu 2 Dolu Darkov zastoupen do hloubky -1 
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200 m (předpoklad dosahu dobývacích prací) karbonským souvrstvím – vrstvami doubravskými, 

svrchními a spodními sušskými a sedlovými. Ochranným pilířem prochází albrechtická porucha, 

která společně s poruchou č. 4 modeluje jámový pilíř v jednotlivých slojích. Obě poruchy 

neprocházejí jámovými stvoly jam DA1 a DA2. 

Při likvidaci byly zajištěny proniky do jámy pomocí uzavíracích popílkových hrází s délkou min. 10 

m. Dle projektu likvidace byly tyto hráze dimenzovány na plný tlak od nezpevněného materiálu (při 

předpokladu úplné degradace zpevněného zásypového materiálu). Likvidace jámy byla provedena 

zpevněným zásypem pomocí cementopopílkové suspenze CPS2 (volný stvol) resp. CPS5 (proniky 

jam). Předpoklad spotřeby na stvol jámy byl cca 31 670 m3 směsi. Jáma DA2 byla zlikvidována v roce 

2003 a jáma DA 1 zatím čeká na likvidaci (převzato z projektu likvidace zpracovaný BP Ostrava a.s. 

4/2001). 

Sestavení modelu 

Na základě dostupnosti informací by sestaven matematický model pro ochranný pilíř jámy DA1 a 

DA2. Pro stratigrafické vyčlenění jednotlivých vrstev a zejména zastižených uhelných slojí byly 

využity důlní vrty O-3, O-3a a geologický profil jámy. Půdorysné rozměry modelu odpovídaly 

stanovenému jámovému ohradníku pod 8. patrem (oválný tvar) s rozměry modelu 1 300 m x 1 300 

m. Výška modelu byla stanovena na 1 200 m. Jednotlivé vrstvy modelu tvořily uhelné sloje (17 slojí) 

až do sloje 39a. Mezislojovým vrstvám byly přiřazeny charakteristické litologické vlastnosti. Celkem 

vzniklo 36 dílčích vrstev. Na základě předchozích zkušeností s tvorbou modelu byla miocénní vrstva 

mocnosti 345 m rozdělena na tři vrstvy se shodnou mocností. Pro každou vrstvu byly přiřazeny 

samostatné parametry s předpokladem nárůstu pevnosti miocénu s hloubkou. V rámci stratifikace 

byly zohledněny karbonské souvrství (doubravské, sušské a sedlové). Z dostupných údajů o dobývání 

uhelných slojí bylo vyčleněno osm porubů (sloje 674, 652, 628, 561, 548, 530, 513 a 512). Do modelu 

bylo uvažováno poruchové pásmo procházející jámovým ohradníkem. V modelu byly uvažovány obě 

jámy (osová vzdálenost 80 m) se světlým průměrem 7,5 m a tloušťce ostění 0,5 m. Větrný vrt pod 

dnem jámy DA2 nebyl modelován, jeho vliv na stabilitu z pohledu koncepce řešení problematiky je 

nevýznamný. 

Model se skládá z celkem 247 593 elementů a 145 986 bodů. Celkový model pro jámy je na obr. 121. 

Na obr. 122 je dispoziční uspořádání jam a vydobytých porubů (axonometrický pohled). Vliv vody a 

stoupání vody bylo modelováno jako hydrostatické zatížení na vnější plášť jámového ostění (nejméně 

příznivá situace). Vliv vody uvnitř jámy nebyl uvažován, jáma je vyplněna zpevněným zásypovým 

materiálem. Pro model jámy DA2 byla maximální hladina uvažována po úroveň miocénu (-120 m n. 

m.). Hladina vody byla uvažována variantně v hloubce -500 m n. m. (hl. 733 m), -300 m n. m. (hl. 

533 m) a -100 m n. m. (hl. 333 m). Při modelování zatápění jámy byly uvažovány postupně s rostoucí 

hladinou vody degradované parametry ostění, zásypu jámy i blízkého okolí jámy. 

Matematický model má následující základní fáze: 

• primární stav napjatosti,  

• vyhloubení jámy + ostění jámy,  

• výplň jámy zásypem, vydobytí porubů, 

• zatížení jámového stvolu hydrostatickým tlakem, 

• degradace ostění, zásypu a změny mechanických vlastností okolních hornin vlivem vody.  
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obr. 121: Celkový model jámy 

 

obr. 122: Dispoziční uspořádání jam porubů (axonometrický pohled) 

Maximální hodnoty sledovaných veličin jsou uvedeny v následující tab. 81 (znaménko mínus pro 

napětí znamená tlak). Pozice maximálního napětí se mění dle zatěžování zvyšující se hladinou 

podzemní vody. Od úrovně hladiny -300 m n. m. dochází ke změně pozice extrémního napětí ve 

výplni, které se přesouvá na dno jámy. Největší extrémní napětí v ostění jámy je v místě přechodu 

terciérních hornin a karbonu (cca 16,6 MPa). Tato pozice a hodnota napětí se nemění se změnou 

hladiny vody. Na obr. 123 je dokumentováno horizontálního napětí v jámovém zásypu při změně 

hladiny podzemní vody kolem jámy. Na obr. 124 je horizontální napětí v ostění na dně jámy pro 

výšku hladiny -100 m n. m. Na obr. 125 jsou posuny v ostění na dně jámy pro výšku hladiny -100 m 

n. m. Celkové posuny ostění dosahují jednotek milimetrů.  
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tab. 81: Maximální napětí ve výplni a ostění jámy 

Fáze Sxx [kPa] 

výplň 

Pozice extrému ve výplni Sxx [kPa] 

ostění/ dno 

Pozice extrému na výztuži 

Výplň jámy -32 Přechod Mioc/ Karbon -16 644 Přechod pokryv / karbon 

Hladina -500 m n. m. -52 Přechod Mioc/ Karbon -16 644 Přechod pokryv / karbon 

Hladina -300 m n. m. -1 185 Dno jámy -16 644 Přechod pokryv / karbon 

Hladina -100 m n. m. -2 258 Dno jámy -16 644 Přechod pokryv / karbon 

 

 

obr. 123: Horizontální napětí v zásypu Sxx 

 

obr. 124: Horizontální napětí v ostění na dně jámy Sxx (řez v místě max. napětí, hladina -100 m n. m.) 

-500 m n. m. -100 m n. m. -300 m n. m. VÝPLŇ 
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obr. 125: Celkové posuny v ostění na dně jámy (řez v místě max. napětí, hladina -100 m n. m.) 

Z příčného řezu jámou a okolím je patrné, že k největším deformacím může docházet v pokryvných 

vrstvách (obr. 126). K lokálně zvětšeným napětím v ostění dochází v případě modelované jámy 

v místě kontaktu s hranou mocné pískovcové lavice, což nepovažujeme za riziko z hlediska ztráty 

stability stvolu jámy. Maximální hodnoty napětí ve zpevněném zásypu jsou lokalizovány na dně jámy 

(dobývání v jámovém ohradníku). Z hlediska projevu pouze vlivu zatopení (tlak vody na ostění) jsou 

na povrchu vypočteny modelem hodnoty sednutí do 1 cm. Tento projev na povrchu bude v max. 

rozsahu cca 100 m. Což odpovídá naklonění cca 9.10-5. Průběh závislosti velikosti poklesu povrchu 

na vzdálenosti od osy jámy je znázorněn na obr. 127. Po degradaci ostění a zpevněného zásypu o 60 

% dochází k rozvoji deformací i v jámě, ale maximální hodnota na povrchu a dosah indukovaných 

změn se nemění (obr. 127). Na povrchu se mohou projevovat dle výsledků modelu drobné poklesy 

do jednoho centimetru. Vliv vody při zatápění tohoto typu jam (vyplývající z modelu) významně 

nemění možné projevy na povrchu ani při podstatné degradaci materiálu (degradace 60 %). 

Projevy na povrchu jsou úzce spojeny s mocnou vrstvou pokryvu. V případě menší mocnosti budou 

deformace nižšího rozsahu, ovšem tento model bereme jako nejhorší případ, a tedy přiklonění se na 

stranu bezpečnosti. Pro tuto kategorii jam doporučujeme během zatápění sledování povrchu a 

kontrolu kvality zatápějící vody z hlediska agresivity na konstrukce a cementopopílkové směsi. 
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obr. 126: Řez jámou a okolím – zatopení na úroveň hladiny -500 m n. m. (výchozí stav ztápění) 

 

obr. 127: Řez jámou a okolím – degradace na 40% (po zatopení na úroveň -100 m n m) 

9.7.2 Model Doubrava I 

Pro skupinu II byl vytvořen model pro jámu Doubrava I. Jedná se jámu označenou jako DOI náleží 

do DP Doubrava u Orlové (k. ú. Doubrava). Jáma DOI byla vyhloubena od ohlubně situované na kótě 

+264,01 m n. m. po úroveň 10. patra do hloubky -762,80 m n. m. (dno jámy), celková hloubka 

cca 100m 

MIOCEN 

MIOCEN 

cca 100m 
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výdušné jámy je 1 026,81 m. Jáma byla vyhloubena v kombinovaném tvaru soudku a kruhového 

tvaru. Soudkový tvar díla byl zajištěn cihelným zdivem a kruhový tvar jámy byl zajištěn technologii 

litého betonu. Soudkový tvar s rozměry 4,4x5,3 m byl proveden do hloubky 458 m. Následně do 

hloubky 575 bylo provedeno mírné rozšíření profilu na rozměry 4,4 x 5,6 m. Kruhový tvar jámy byl 

proveden ve světlém profilu 6,1m. 

Pokryvný útvar zastupují kvartérní sedimenty tvořící souvislý pokryv území, na který navazují již 

karbonské horniny. Mocnost kvartérních sedimentů dosahuje 10 m. Produktivní karbon je v prostoru 

DP Doubravy zastoupen do hloubky -1 200 m (předpoklad dosahu dobývacích prací) karbonským 

souvrstvím – vrstvami doubravskými, svrchními a spodními sušskými, sedlovými a porubskými. 

Při likvidaci byly zajištěny proniky do jámy pomocí uzavíracích popílkových hrází s délkou min. 10 

m. Likvidace jámy byla provedena zpevněným zásypem pomocí cementopopílkové suspenze CPS2 

(volný stvol) resp. CPS5 (proniky jam). Zpevněný zásyp byl proveden od 306,5 do 1 026,81 m. 

Zbytek jámy byl vyplněn nezpevněným zásypem (výpěrky). Jáma DO I byla zlikvidována v roce 

2006. 

Sestavení modelu 

Na základě dostupnosti informací by sestaven matematický model pro ochranný pilíř jámy DOI. Pro 

stratigrafické vyčlenění jednotlivých vrstev a zejména zastižených uhelných slojí byl využit 

geologický profil jámy. Půdorysné rozměry modelu odpovídaly stanovenému jámovému ohradníku 

pod 10. patrem (oválný tvar nahrazen obdélníkem) s rozměry modelu 1 050 m x 1 150 m. Výška 

modelu byla stanovena na 1200 m. Jednotlivé vrstvy modelu tvořily uhelné sloje (21 slojí) až do sloje 

40. Mezislojovým vrstvám byly přiřazeny charakteristické litologické vlastnosti. Celkem vzniklo 45 

dílčích vrstev. V rámci stratifikace byly zohledněny karbonské souvrství (doubravské, sušské, 

sedlové a porubské). Z dostupných údajů o dobývání uhelných slojí bylo vyčleněno 14 vydobytých 

porubů v okolí jámy (sloje 824, 804, 747, 735, 718, 707, 703, 686, 682, 674, 649, 558, 530 a 504). 

Tři poruby byly vydobyty skrz jámu DOI (sloje 558, 514, 504). V modelu byly uvažovány oba typy 

ostění i tvary jámy. Model se skládá z celkem 111 477 elementů a 54 137 bodů.  

Celkový pohled na model je na obr. 128 a na obr. 129 je dispoziční uspořádání jámy a vydobytých 

porubů. Vliv vody a stoupání vody bylo modelováno jako hydrostatické zatížení na vnější plášť 

jámového ostění. Vliv vody uvnitř jámy nebyl uvažován (nejméně příznivá situace). Pro model jámy 

DOI byla maximální hladina uvažována na kótu terénu +200 m n. m. Hladina podzemní vody byla 

uvažována variantně v hloubce -500 m n. m. (hl. 766,18 m), -300 m n. m. (hl. 566,18 m), -100 m n. 

m. (hl. 366,18 m) a +200 m n. m. (hl. 66,18 m).  

Matematický model má následující základní fáze: 

• primární stav napjatosti,  

• vyhloubení jámy vč. ostění jámy (bez výplně jámy), vydobytí porubů, 

• výplň jámy zásypem, 

• zatížení jámového stvolu hydrostatickým tlakem, 

• degradace ostění, zásypu a změny mechanických vlastností okolních hornin vlivem vody.  
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obr. 128: Celkový model jámy 

 

obr. 129: Dispoziční uspořádání jámy a porubů (axonometrický pohled) 

Maximální hodnoty sledovaných veličin jsou uvedeny v následující tab. 82 (znaménko mínus pro 

napětí znamená tlak). Jáma byla zasypána nesourodým materiálem. V hloubce 0 až 300 m byla jáma 

likvidována výpěrky (nezpevněný zásyp) a od 300 m hlouběji je zpevněný zásyp CPS. Napětí ve 

zpevněném zásypu postupně roste se zvětšujícím se hydrostatickým tlakem hladiny až + 200 m n. m. 

Největší napětí ve zpevněném zásypu (CPS) je na dně jámy (viz obr. 130). Maximální horizontální 

napětí v betonovém ostění jámy je vždy u dna jámy (hl. 910 m). Hodnoty napětí v této hloubce 

v karbonském souvrství sice překračují hodnoty tlakové pevnosti materiálu ostění, ale pokud bude za 

ostěním zásyp, nelze očekávat vytvoření závalu. Pokud by za ostěním nebyl zásyp, zával může nastat, 

ale pokud se bude jednat o karbonské souvrství, lze s naprostou jistotou vyloučit propagaci závalu 

k rozhraní karbon-pokryv z důvodu nakypřování rozvolněné horniny a vyplnění vytvořeného závalu. 

Pozice pro maximální hodnotu se nemění se změnou hladiny vody. Napětí v cihelném zdivu se mění 
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až s výškou hladiny -100 m n. m. Pozice maximální hodnoty napětí v cihelném ostění je v místě 

přechodu cihla / beton (hl. 300 m). Na obr. 130 je zobrazena hodnota horizontálního napětí výplně 

Sxx na dně jámy. Na obr. 131 jsou dokumentovány posuny v betonovém ostění na dně při max. 

hladině vody (+200 m n. m.). Na obr. 132 jsou dokumentovány posuny v cihelném ostění při max. 

hladině vody (+200 m n. m.). Celkové posuny ostění dosahují jednotek milimetrů. 

tab. 82: Maximální napětí ve výplni a ostění jámy 

Fáze 

Sxx [kPa] 

výplň 

/výpěrky 

Sxx [kPa] 

výplň/ 

CPS 

Pozice extrému ve 

výplni CPS 

Sxx [kPa] 

ostění beton 

Sxx [kPa] 

ostění cihla 

Výplň jámy -3 253 -840 Mezi 39 a 40 slojí -15 928 -2 315 

Hladina -500 m n. m. -3 253 -1 498 Dno jámy -18 039 -2 315 

Hladina -300 m n. m. -3 253 -2 733 Dno jámy -20 110 -2 315 

Hladina -100 m n. m. -3 253 -3 894 Dno jámy -21 974 -2 497 

Hladina +200 m n. m. -3 320 -6 087 Dno jámy -25 495 -3 129 

 

 

-300 m n. m. -500 m n. m. VÝPLŇ 
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obr. 130: Horizontální napětí v zásypu CPS Sxx 

 

 

obr. 131: Celkové posuny v betonovém ostění na dně jámy (hladina +200 m n. m.) 

+200  m n. m. -100 m n. m. 



 

Strana 229/460 TB123MXP000 - Zpracování metodiky XYZ 

Poslední revize dokumentu: 21. 7. 2017 

 

 

obr. 132: Celkové posuny v cihelném ostění (hladina +200 m n. m.) 

Zástupce této kategorie dokladuje kombinovanou výztuž jámy (cihla/beton) s kombinovaným 

zásypem. Dle vyhodnocené polohy maximálních napětí v zásypu dochází k nárůstu opět v blízkosti 

dna jámy (dobývání 40. sloje, cca 910 m). Maximální hodnoty napětí v betonovém ostění jsou také 

v hloubce 910 m. Maximální hodnoty deformací vnikají v místě vydobytých slojí skrz jámu (v 

hloubce cca 720 m) pro úroveň hladiny vody - 300 m n. m. Díky mělké pozici karbonu pod povrchem 

(cca 10 m) jsou projevy na povrch minimální. Vypočtené hodnoty posunů na povrchu jsou do 1,5 cm 

v rozsahu do cca 20 m (obr. 133). Po degradaci ostění a zásypu se změní vypočtená hodnota v modelu 

na povrchu o 1 mm (obr. 134). Vypočtené naklonění terénu na povrchu odpovídá cca 7.10-4. 

 

obr. 133: Celkové posuny – řez jámou, voda -500 m n. m. (výchozí stav ztápění) 
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obr. 134: Celkové posuny – řez jámou (po degradaci ostění jámy a zásypu o 60%). Extrémní hodnota 2,9 m je v místě 

vydobyté sloje skrz jámu v hloubce cca 720 m 

V této skupině jam se nacházejí také jámy, kde jsou kombinovány zásypy v jiných poměrech (CPS 

jen v patrech a zbytek výpěrky), a proto je vždy u těchto jam nutno kontrolovat pohyb zásypu. Toto 

bylo dokladováno na modelu s koncepcí zásypu dle jámy Karel. V tomto modelu se potvrdily pohyby 

nezpevněného zásypu mezi patry. Může docházet k dosedání zásypu mezi zátkami. Při degradaci 

zásypu i zpevněné zátky (ve vazbě na agresivitu zatápějící vody) byly modelem vypočteny hodnoty 

posunů až 30 cm (obr. 136). Tyto případné deformace probíhající ve větší hloubce neznamenaly 

výrazný nárůst deformací na povrchu, ani při degradaci zásypu CPS/výpěrky (obr. 135 a obr. 136), 

celkové posuny byly do 2 cm, rozsah projevu na povrchu do 20 m. 

Pro tuto kategorii jam doporučujeme na základě výsledku modelu sledování pohybu zásypu v jámě a 

agresivitu zatápějících vod. Při větší mocnosti pokryvných útvarů se dá očekávat i větší projev na 

povrchu, a proto by měla být hodnocena i výška pokryvu u jámy.  
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obr. 135: Celkové posuny – řez jámou s koncepcí zásypu dle jámy Karel; voda -500 m n. m. (výchozí stav ztápění) 

 

obr. 136: Celkové posuny – řez jámou s koncepcí zásypu dle jámy Karel (degradace zásypu i CPS, zatopení +200 m n. m.) 

9.7.3 Jáma Su – Sto 3 

Pro skupinu III byl vytvořen model pro jámu Su – Sto 3. Jedná se o jámu, která náleží do DP Stonava 

I. V rámci modelovaného jámového ohradníku byla modelována také jáma Su-Sto I z hlediska 

ovlivnění napěťo-deformačního stavu okolí mezi jámami. Jáma Su-Sto3 byla provozována jako 

výdušná jáma závodu 9. květen. Ústí jámy je na kótě +282,50 m n. m. a dno jámy je -530,41 m n. m. 
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Jáma byla celkem dvakrát prohlubována až na celkovou hloubku jámy 812 m. Jáma byla vyhloubena 

v kruhové betonové výztuži s průměrem 7,5 m. 

Pokryvný útvar zastupují kvartérní a terciérní sedimenty tvořící souvislý pokryv území. Mocnost 

terciéru dosahuje 400 m (slíny), na které navazují již karbonské horniny. Karbonské souvrství je 

tvořeno vrstvami sedlovými a porubskými. 

Likvidace jámy proběhla v roce 2020. Patrové proniky byly zajištěny pomocí patrových hrází a zásyp 

celého stvolu jámy byl předepsán jako nezpevněný zásyp (výpěrky) do velikosti frakce 150 mm. 

Jámová ohlubeň byla zajištěna betonovou zátkou na výšku 45 m. Větrný kanál byl zaplaven pomocí 

cementopopílkové směsi. 

Sestavení modelu 

Na základě dostupnosti informací by sestaven matematický model pro ochranný pilíř jámy Su-Sto 3. 

Pro stratigrafické vyčlenění jednotlivých vrstev a zejména zastižených uhelných slojí byl využit 

geologický profil jámy. Půdorysné rozměry modelu odpovídaly stanovenému jámovému ohradníku 

s rozměry modelu 1 000 x 1 000 m. Výška modelu byla stanovena na 1 000 m. Jednotlivé vrstvy 

modelu tvořily uhelné sloje (6 slojí) až do sloje 40. Mezislojovým vrstvám byly přiřazeny 

charakteristické litologické vlastnosti. Celkem vzniklo 21 dílčích vrstev. V rámci stratifikace byly 

zohledněny karbonské souvrství (sedlové a porubské). V modelu byla modelována porucha 

procházející skrz celý jámový ohradník od severu k jihu. Z dostupných údajů o dobývání uhelných 

slojí byly vyčleněny 4 vydobyté poruby v okolí jámy (sloje 554, 546, 534 a 504). Model se skládá 

z celkem 197 271 elementů a 114 845 bodů.  

Celkový model je zobrazen na obr. 137 a na obr. 138, kde je i dispoziční uspořádání jámy, poruchy a 

vydobytých porubů. Vliv vody a stoupání vody bylo modelováno jako hydrostatické zatížení na vnější 

plášť jámového ostění jako nejméně příznivá situace. Vliv vody uvnitř jámy byl modelován jako 

výpěrky se změnou parametrů z důvodu saturace bez hydrostatického tlaku uvnitř zásypu. Pro model 

jámy Su-Sto 3 byla maximální hladina uvažována na kótu terénu +100 m n. m. Hladina podzemní 

vody byla uvažována variantně v hloubce -300 m n. m. (hl. 582,50 m), -100 m n. m. (hl. 382,50 m), 

+100 m n. m. (hl. 182,50 m). Při vyrovnání hydrostatického tlaku uvnitř a vně jámy dojde k vyrovnání 

silového působení na ostění a změní se hodnoty totálních napětí. Při modelování zatápění jámy byly 

uvažovány postupně s rostoucí hladinou vody degradované parametry ostění, zásypu jámy i horniny 

v blízkém okolí jámy. 

Matematický model má následující základní fáze: 

• primární stav napjatosti,  

• vyhloubení jámy +ostění jámy,  

• vydobytí porubů, 

• výplň jámy zásypem, 

• zatížení jámového stvolu hydrostatickým tlakem, 

• degradace ostění, zásypu a změny mechanických vlastností okolních hornin vlivem vody.  
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obr. 137: Celkový model jámy 

 

obr. 138: Dispoziční uspořádání jámy a porubů (axonometrický pohled) 

Maximální hodnoty sledovaných veličin jsou uvedeny v následující tab. 83 (znaménko mínus pro 

napětí znamená tlak). Jáma byla zasypána nesoudržným materiálem. Extrémní hodnoty 

horizontálního napětí v betonové výztuži jsou lokalizovány převážně do místa přechodu karbonu 

s pokryvem (hloubka 400 m). Při stoupání tlaku vody se lokální extrém v betonové výztuži posouvá 

níže do úrovně 40. sloje, která byla v ohradníku dobývána (cca 580 m p. t.). Změny napětí ve výplni 

byly zaznamenány při maximální hladině na úrovni +100 m n. m. v místě přechodu pokryvu a 

karbonu (odpovídá nárůstu hydrostatického tlaku) - zobrazeno na obr. 139, obr. 140 a obr. 141.  
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tab. 83 Maximální napětí ve výplni a ostění jámy Su Sto3 

Fáze 
Sxx [kPa] 

výplň  
Pozice extrému ve výplni 

Sxx [kPa] 

beton 

Pozice extrému na 

výztuži 

Výplň jámy -138 Přechod pokryv /Kar. -21 303 Přechod pokryv / karbon 

Hladina -300 m n. m. -329 Hl. 750m -21 305 Přechod pokryv / karbon 

Hladina -100 m n. m. -542 Hl. 750m -32 802 Sloj 40 (hl. 580 m) 

Hladina +100 m n. m. -1 819 Přechod pokryv /Kar. -48 685 Sloj 40 

 

 

obr. 139: Horizontální napětí v zásypu Sxx. 

 

obr. 140: Řez výztuží (napětí) – beton přechod pokryv karbon (voda -300). 

-300 m n. m. +100 m n. m. -100 m n. m. VÝPLŇ 
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obr. 141: Deformace betonové výztuže – dno jámy hl. 750 m (voda -300). 

Deformace na povrchu jsou zobrazeny na  obr. 142 jako výchozí stav zatápění. Velikost sednutí 

v okolí jámy je vypočteno modelem na cca 23 mm (maximální hodnota) s rozsahem až 50 m. Což 

odpovídá naklonění cca 4.10-4. Průběh závislosti velikosti poklesu povrchu na vzdálenosti od osy 

jámy je znázorněn na obr. 142. Na obr. 143 je varianta při degradaci ostění jámy pouze v karbonu 

(při plném zatopení na +100 m n m). Deformační projevy a rozsah se nezměnily proti předchozí fázi. 

Maximální hodnoty se posunuly na bázi pokryvu. Na obr. 144. jsou celkové posuny po úplné 

degradaci ostění jámy na celou výšku (při plném zatopení na +100 m n m). Celkové sedání na povrchu 

bylo modelem pro tento stav vypočteno cca 22 mm s dosahem projevu do vzdálenosti cca 50 m.  

  

obr. 142: Řez jámou – celkové posuny při hladině vody -300 m n. m. (výchozí stav ztápění) 

cca. 50 m 

POKRYV 
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obr. 143: Řez jámou – celkové posuny (po degradaci ostění a zásypu pouze v karbonu, voda +100 m n. m.) 

 

obr. 144: Řez jámou – celkové posuny (po úplné degradaci ostění a zásypu na celou jámu, voda +100 m n. m.) 

Pokryvné útvary v případě této jámy dosahují mocnosti až 400 m. Během zatápění pánve a dosažení 

úrovně rozhraní pokryv-karbon bude voda dle výsledku numerického hydrologického modelu 

POKRYV 

cca 50 m 

cca. 50 m 

DEGRADACE 

POKRYV 

DEGRADACE 
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zaplňovat stvol jámy v pokryvu a bude na něj působit zevnitř jámy. Tento stav byl sledován 

samostatným modelem. Pro detailní vyhodnocení chybí dostatečné informace pro vlastnosti 

pokryvných vrstev zejména ve větších hloubkách, které nebyly nikdy hodnoceny např. z hlediska 

pevnosti. Vstupní parametry tedy byly přijaty z dostupných informací. Na obr. 145 jsou zobrazeny 

celkové deformace v řezu jámou při hladině vody +200 m n m. Voda působí uvnitř jámy a maximální 

vypočtené posuny odpovídají cca 26 mm s dosahem projevu do 50 m. Na obr. 146 jsou zobrazeny 

hodnoty celkových posunů při degradaci jámového ostění (o 60 %) a hladině vody + 200 m n. m. 

Celkové hodnoty posunů a rozsah na povrchu se nezměnily. Na obr. 147 jsou zobrazeny maximální 

napětí v jámovém ostění a změny při zatopení na výšku + 200 m n. m. Při působení hydrostatického 

tlaku na vnitřní plášť jámy se napětí zmenšily. 

 

obr. 145: Řez jámou (v poryvu) - celkové posuny (voda v jámě +200m n m, max. stav) 

 

obr. 146: Řez jámou (v pokryvu) - celkové posuny (po degradaci ostění a zásypu, voda + 200 m n. m.) 

Hladina +200 

410m 

Povrch 282,50 
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obr. 147: Horizontální napětí v betonové výztuži Sxx (pouze pro úsek pokryvu) 

Model této jámy reprezentuje jámy s kruhovou betonovou výztuží a nezpevněným zásypem na celou 

výšku jámy. Při sledování vlivu zatápění na zásyp je změna napětí opět převážně u dna jámy (hl. 750 

m). Napětí ve výztuži významně narůstá s rostoucí hladinou vody lokálně až o 50 %. Napětí v zásypu 

narůstá se zvyšujícím se vnějším hydrostatickým tlakem na ostění jámy. Tuhé betonové ostění 

v kombinaci s nezpevněným zásypem nepředstavuje v místě hlubších poloh karbonského masivu 

větší stabilitní problém. Při degradaci zásypu i ostění byly vypočteny poklesy na povrchu okolo 2 cm. 

Z podélného řezu jámy a okolí jsou vidět větší deformace v úrovni přechodu pokryv/karbon. Zvýšené 

napětí v ostění jámy jsou ve větší hloubce převážně jako lokální extrémy vlivem vydobytých slojí. 

Z řezu jámovým ostěním jde například vidět výrazně větší posuny u nezpevněného zásypu než při 

srovnání se zpevněnou výplní (jáma Darkov 1). Model v pokryvných vrstvách dokumentuje vliv tlaku 

vody uvnitř jámy. Na povrchu nebyly vypočteny větší změny při stoupající hladině vody v jámě. 

Z hlediska napětí ve výztuži působí hydrostatický tlak příznivě.  

Ze stabilitního modelové výpočtu vyplývá přiblížení vypočtených napětí v ostění meznímu stavu jeho 

únosnosti zejména v kombinaci s nezpevněným zásypem. Toto představuje zvýšenou míru rizika 

z hlediska projevů na povrch (modelově stanovená hodnota celkového posunu na povrchu do 2 cm), 

především s vysokým stupněm degradace zásypu (úhel tření <8°). Doporučujeme provádět kontrolu 

chování zásypu v jámě a monitoring blízkého okolí ústí jámy . 

9.7.4 Jáma Orlovská č. 1 

Pro skupinu III byl dále vytvořen model pro Orlovskou jámu č. 1. Jedná se jámu náležící do DP 

Doubrava u Orlové. Ústí jámy je na kótě +270,00 m n. m. a dno jámy je -504,12 m n. m. V blízkosti 

jámy byla v rámci jámového ohradníku modelována i Orlovská jáma č. 2 z hlediska ovlivnění napěťo-

deformačního stavu okolí. Jáma č. 1 byla vyhloubena v kruhové kombinované (cihla/tvárnice/beton) 

výztuži s průměrem 5,2 m. 

VODA +200   VÝPLŇ  
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Pokryvný útvar tvoří souvislý pokryv území v mocnosti cca 60 m. V této hloubce pod terénem 

navazují již karbonské horniny. Karbonské souvrství je tvořeno vrstvami doubravskými, sušskými, 

sedlovými a porubskými. 

Likvidace jámy proběhla v roce 2001. Patrové proniky byly zajištěny pomocí patrových hrází a zásyp 

celého stvolu jámy byl předepsán jako nezpevněný zásyp. Jámová ohlubeň byla zajištěna zátkou na 

výšku 25 m.  

Sestavení modelu 

Na základě dostupnosti informací by sestaven matematický model pro ochranný pilíř jámy Orlovská 

č. 1 a č. 2. Pro stratigrafické vyčlenění jednotlivých vrstev a zejména zastižených uhelných slojí byl 

využit geologický profil jámy. Půdorysné rozměry modelu odpovídaly stanovenému jámovému 

ohradníku s rozměry modelu 730 x 780 m. Výška modelu byla stanovena na 1 000 m. Jednotlivé 

vrstvy modelu tvořily uhelné sloje (23 slojí) až do sloje 40. Mezislojovým vrstvám byly přiřazeny 

charakteristické litologické vlastnosti. Celkem bylo vyčleněno 48 dílčích vrstev. V rámci stratifikace 

byly zohledněny karbonské souvrství (doubravské, sušské, sedlové a porubské). V modelu byla 

modelována šikmá porucha procházející skrz jámový ohradník (od severu k jihu). Z dostupných údajů 

o dobývání uhelných slojí bylo vyčleněno 19 vydobytých porubů v okolí jámy (sloje 504, 514,530, 

605, 606, 612, 626, 634, 642, 650, 574, 682, 703, 707, 718, 725, 735, 747, 804, 812 a 824). Model se 

skládá z celkem 109 351 elementů a 45 223 bodů.  

Celkový model je na obr. 148, na obr. 149 je zobrazení dispozičního uspořádání jámy a vydobytých 

porubů. Cihelné zdivo bylo uvažována do hloubky cca 340 m. Od 340 do 484 m bylo modelováno 

tvárnicové zdivo a zbytek jámy jako zdivo betonové. Schéma variantního zatížení je uvedeno na obr. 

150. Vliv vody a stoupání vody bylo modelováno jako hydrostatické zatížení na vnější plášť 

jámového ostění jako nejméně příznivá situace. Vliv vody uvnitř jámy byl modelován jako výpěrky 

se změnou parametrů z důvodu saturace bez hydrostatického tlaku uvnitř zásypu (varianta A). Pro 

model jámy Orlovská č. 1 byla maximální hladina uvažována na kótu terénu +100 m n. m. Hladina 

podzemní vody byla uvažována variantně v hloubce -300 m n. m. (hl. 570,00 m), -100 m n. m. (hl. 

370,00 m), +100 m n. m. (hl. 170,00 m). Předpoklad hydrostatického zatížení pouze z vnější strany 

jámy bude platit pouze, že by se voda do stvolu jámy nedostala, což je vzhledem k použitému 

nezpevněnému zásypu málo reálné. Proto byla sestavena i varianta, kdy hydrostatický tlak je 

uvažován jen v dílčím úseku jámy postupně, tzn. dno jámy až hladina -300 m, hladina -300 m až -

100 m a hladina -100 m až +100 m. Pod spodní hranicí úseku už byl uvažován nárůst hydrostatického 

tlaku uvnitř jámy (varianta B) viz obr. 150. Při modelování zatápění jámy byly uvažovány postupně 

s rostoucí hladinou vody degradované parametry ostění, zásypu jámy a blízkého okolí jámy. 

Matematický model má následující základní fáze: 

• primární stav napjatosti,  

• vyhloubení jámy +ostění jámy,  

• vydobytí porubů, 

• výplň jámy zásypem, 

• zatížení jámy vodním tlakem, 

• degradace ostění, zásypu a změny mechanických vlastností okolních hornin vlivem vody.  
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obr. 148: Celkový model jámy 

 

obr. 149: Dispoziční uspořádání jámy a porubů (axonometrický pohled) 
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Varianta A – voda vně jámového stvolu na hydrostatickou výšku 

Varianta B – působení hydrostatického tlaku na dílčím úseku jámy 

obr. 150: Schéma zatěžovacích variant  

Maximální hodnoty sledovaných veličin jsou uvedeny v následující tab. 84 a tab. 85 (znaménko 

mínus pro napětí znamená tlak). Jáma byla zasypána nesoudržným materiálem. Napětí v tomto 

zásypu se postupně zvětšuje až do úrovně +100 m n. m. Napětí v betonové výztuži výrazně naroste 

s vnějším tlakem vody. Extrémní hodnoty napětí v betonové výztuži jsou v hloubce cca 800 m až 900 

m. Tyto extrémy jsou vázány na rozhraní uhelné sloje a horniny. Při větším vodním tlaku na vnější 

plášť betonového prstence už dochází k výraznému nárůstu napětí v betonu. Tato situace by neměla 

nastat z důvodů postupného zaplnění jámového stvolu a vyrovnávání hladin. Extrémní hodnoty pro 

tvárnicové zdivo vznikají vždy v místě přechodu beton/tvárnice (hl. cca 480 m). Výrazný nárůst 

napětí v tvárnicové výztuži je při hladině na úrovni -100 m n m. Opět tento nejhorší stav, kdy bude 

působit voda pouze z vnější strany plným hydrostatickým tlakem, by neměl nastat (výsledek 

hydrologického modelu vyrovnání hladin). Cihelné zdivo vykazuje extrémní hodnotu napětí v úrovni 

na přechodu poryv/karbon (cca 60 m p. t.). Tato hodnota se při stoupání hydrostatického tlaku nemění.  

tab. 84: Napětí ve výplni a ostění jámy Orlovská č. 1 (Varianta A) 

Fáze 
Sxx [kPa] 

výplň  

Pozice extrému ve 

výplni 

Sxx [kPa] 

beton 

Sxx [kPa] 

cihla 

Sxx [kPa] 

tvárnice 

Výplň jámy -47 Přechod pokryv/ 60m -4 479 -1 652 -874 

Hladina -300 m n. m. -302 Sloj 36 / hl. 700 m -18 851 -1 652 -852 

Hladina -100 m n. m. -471 Sloj 36 / hl. 700 m -21 490 -1 652 -3 019 

Hladina +100 m n. m. -822 Sloj 606 /hl. 619 m -25 952 -1 638 -5 180 

Extrémní hodnoty v betonu jsou pro všechny zatížení ve spodní části jámy v hloubce 740 m (vázáno 

na vydobyté poruby). Nejvyšší hodnoty napětí v tvárnicovém zdivu jsou vždy na kontaktu s betonem 
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a pro cihelné zdivo opět platí extrém vždy v přechodu pokryv / karbon. Vše zobrazeno na obr. 151 až 

obr. 156. 

tab. 85: Napětí ve výplni a ostění jámy Orlovská č. 1 (varianta B) 

Fáze 

Sxx 

[kPa] 

Výplň  

Pozice extrému ve 

výplni 

Sxx [kPa] 

beton 

Sxx [kPa] 

cihla 

Sxx [kPa] 

tvarnice 

Výplň jámy -47 Přechod pokryv/ 60m -4 479 -1 652 -874 

Hladina -300 m n. m. -302 Sloj 36 / hl. 700 m -18 851 -1 652 -852 

Hladina -100 m n. m. -317 Sloj 36 / hl. 700 m -21 084 -1 652 -3 019 

Hladina +100 m n. m. -319 Sloj 36 / hl. 700 m -22 608 -1 638 -4 851 

 

 

obr. 151: Horizontální napětí v zásypu Sxx (zatížení jen na plášti jámy) 

 

obr. 152: Maximální napětí ve výztuži betonu – hladina -300 (hloubka 910 m / sloj 40 / zatížení jen na plášti jámy) 

VÝPLŇ -100 m n. m. +100 m n. m. -300 m n. m. 
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obr. 153: Celkové posuny ve výztuži betonu, – hladina -300 (hloubka 910 m / sloj 40./ zatížení jen na plášti jámy) 

 

obr. 154: Horizontální napětí v zásypu Sxx, výška hladiny +100 m n. m. (zatížení jen na jednom úseku jámy) 
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obr. 155: Horizontální napětí v betonu, výška hladiny +100 m n. m. (řez hl. 740 m, zatížení jen na jednom úseku jámy) 

 

 

obr. 156: Celkové posuny v betonu, výška hladiny +100 m n. m. (řez hl. 740 m, zatížení jen na jednom úseku jámy) 

Model této jámy reprezentuje kombinovanou výztuž jámového stvolu společně s nezpevněným 

zásypem. Okolí modelované jámy je značně ovlivněno vydobytými poruby. Mocnost pokryvu je malá 

(do 60 m) a rozhraní mezi pokryvem a karbonem ovlivňuje zdivo jámy. Největší napětí v cihelném 

ostění vzniká právě na tomto přechodu, což může do budoucna zejména se ztrátou nezpevněného 

zásypu představovat potencionální riziko. Pro hodnocení vlivu zatápění na povrch byly zpracovány 
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varianty, kdy dochází k degradaci zásypu (tzn. výrazná změna konzistence vlivem vody) až na 

povrch. Projevy na terénu jsou spojeny opět s kvartérním pokryvem, kdy na povrchu byly modelem 

spočteny posuny přes 3 cm v dosahu cca 50 m v okolí jámy obr. 157. Tyto posuny byly vypočteny 

už při hladině -300 m. Vlivem degradace zásypu se tyto hodnoty výrazně nezvyšují a dosahují hodnot 

do 5 cm (obr. 158) se stejným dosahem cca 50 m. Průběh závislosti velikosti poklesu povrchu na 

vzdálenosti od osy jámy je znázorněn na obr. 158. Vypočtené naklonění terénu na povrchu odpovídá 

hodnotě cca 6.10-4. 

Z tohoto vyplývá, že pro jámy této skupiny se stává změna konzistence zásypu hlavním faktorem. 

Pro tyto jámy doporučujeme sledování zásypu a okolí jámy pomocí dlouhodobého monitoringu.  

 

obr. 157: Celkové posuny – řez jámou, hladina -300 m n. m. (výchozí stav zatápění pro jámu) 

 

obr. 158: Celkové posuny – řez jámou, (degradace na celou výšku jámy, hladina +100 m n. m.) 

cca 50 m 

KVARTÉR 

cca 50 m 
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9.7.5 Jáma Doubrava č. III 

Pro skupinu IV byl vytvořen model pro jámu Doubrava III. Jedná se jámu náležící do DP Doubrava 

u Orlové. Ústí jámy je na kótě +281,00 m n. m. a finální dno jámy je -895,0 m n. m. Jáma Doubrava 

III (dále DO III) byla vyhloubena v kruhové kombinované (cihla/tvárnice/beton) výztuži s průměrem 

7,5 m. 

Pokryvný útvar zastupují kvartérní a terciérní sedimenty tvořící souvislý pokryv území. Mocnost 

sedimentů dosahuje až cca 600 m, na který navazují již karbonské horniny. Produktivní karbon je 

v prostoru DP Doubravy zastoupen do hloubky -1200 m (předpoklad dosahu dobývacích prací) 

karbonským souvrstvím – vrstvami doubravskými, svrchními a spodními sušskými, sedlovými a 

porubskými. Šikmo skrz jámu prochází doubravská porucha. 

Likvidace jámy je plánovaná ve formě tzv. plynové jámy. Na úrovni 9 patra (hl. 774 m) bude 

provedena zátka (výška 12 m C20/25 + 15 m CPS5) zbytek stvolu jámy bude vyplněn zpevněným 

zásypem CPS2. Úroveň pod devátým patrem nebude zajištěna. Patrové proniky budou zajištěny 

pomocí hrází. Jámová ohlubeň bude zajištěna zátkou na výšku 31,5 m. Jámové cihelné zdivo bylo 

v minulosti sanováno (po havárii sousední jámy DO IV). Samotná sanace nebyla v modelu nijak 

zohledněna. 

Sestavení modelu 

Na základě dostupnosti informací by sestaven matematický model pro ochranný pilíř jámy DO III. 

Pro stratigrafické vyčlenění jednotlivých vrstev a zejména zastižených uhelných slojí byl využit 

geologický profil jámy. Půdorysné rozměry modelu odpovídaly stanovenému jámovému ohradníku 

s rozměry modelu 1 024 x 1 024 m. Výška modelu byla stanovena na 1 300 m. Jednotlivé vrstvy 

modelu tvořily uhelné sloje (14 slojí) až do sloje 32b. Mezislojovým vrstvám byly přiřazeny 

charakteristické litologické vlastnosti. Celkem vzniklo 31 dílčích vrstev. V rámci stratifikace byly 

zohledněny vrstvy karbonské souvrství (doubravské a sušské). V modelu byla modelována porucha 

šikmá (sklon cca 30°) protínající jámový stvol v hloubce cca 1 100 m pod terénem. Model se skládá 

z celkem 124 384 elementů a 61 072 bodů.  

Celkový model je na obr. 159 a obr. 160, kde je prostorově zobrazeno uspořádání jámy a poruchy. 

Cihelné zdivo bylo uvažována do hloubky cca 600 m (přechod pokryv/karbon). Od 600 do 825 m 

bylo modelováno tvárnicové zdivo a zbytek jámy jako zdivo betonové. Vliv vody a stoupání vody 

bylo modelováno jako hydrostatické zatížení na vnější plášť jámového ostění pouze od úrovně 9. 

patra (hl. 774 m). Úroveň pod 9. patrem zůstává bez výplně jámy. Hydrostatický tlak na ostění byl 

uvažován od 9. patra výše (zpevněný zásyp). Pro model jámy DO III byla maximální hladina 

uvažována na kótu terénu +100 m n. m. Hladina podzemní vody byla uvažována variantně v hloubce 

-500 m n. m. (hl. 781,00 m), -300 m n. m. (hl. 581,00 m), -100 m n. m. (hl. 381,00 m). Pevnosti 

horniny v okolí jámy byly vlivem degradace hornin pod vodou sníženy po celé výšce jámy s ohledem 

na výšku hladiny. Pevnosti ostění byly také degradovány. Pevnosti zpevněného zásypu byly 

degradovány až v poslední fázi. 

Matematický model má následující základní fáze: 

• primární stav napjatosti,  

• vyhloubení jámy + ostění jámy,  

• výplň jámy zásypem, 

• zatížení zasypané jámy vodním tlakem, 
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• degradace ostění, zásypu a změny mechanických vlastností okolních hornin vlivem vody.  

 

obr. 159: Celkový model jámy 

 

obr. 160: Dispoziční uspořádání jámy a porubů (boční pohled, osa Y) 

Maximální hodnoty sledovaných veličin jsou uvedeny v následující tab. 86 (znaménko mínus pro 

napětí znamená tlak). Jáma bude zasypána zpevněným materiálem. Napětí v tomto zásypu je bez 

větších změn a změna se projeví až při nestoupání hladiny na kótu -100 m n. m. a to hlavně v úrovni 

betonové zátky. Napětí ve výztuži výrazně naroste s vnějším tlakem vody. Tato změna byla 

podpořena degradací výztuže a předpokladu zhoršení prostředí v okolí jámy vlivem vody (degradace 

pevnostních parametrů). Pro betonové ostění jsou maximální hodnoty zastiženy v okolí poruchy 

procházející jámovým stvolem. Pro tvárnicovou výztuž vznikají extrémy v místě přechodu na 
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betonovou výztuž a ve spodní třetině tvárnicového zdiva. Extrémy jsou vázány lokálně např. na 

průchod uhelnou slojí (sloj IV). Extrémní hodnoty v cihelném zdivu jsou lokalizovány do spodní 

třetiny vrstvy miocénu - zobrazeno na obr. 161. 

tab. 86: Maximální napětí ve výplni a ostění jámy Doubrava III 

Fáze 

Sxx 

[kPa] 

výplň  

Pozice extrému 

ve výplni 

Sxx [kPa] 

beton 

Sxx [kPa] 

cihla 

Sxx [kPa] 

tvárnice 

Zásyp jámy -1 190 Přechod M/Karb. -11 747 -5 447 -2 186 

Hladina -500 m n. m. -1 190 Přechod M/Karb. -19 414 -5 447 -2 901 

Hladina -300 m n. m. -2 708 Dno zásypu -19 413 -5 447 -8 245 

Hladina -100 m n. m. -3 800 Dno zásypu -19 413 -5 478 -8 969 

Degradace betonu -4 266 Dno zásypu - -5 478 -9 925 

 

  

obr. 161: Horizontální napětí v zásypu CPS Sxx 

Model této jámy představuje kategorii tzv. plynových jam, kdy část jámy v karbonském prostředí 

bude ponechána bez zásypu. Model této jámy byl soustředěn na typy jam s částečným zásypem. 

Vypočtené celkové deformace při začátku zatápění (hladina -500 m n. m.) zobrazují největší 

vypočtené hodnoty v oblasti proniku poruchy skrz jámu (cca -1 100 m p. t.) na povrchu jsou modelem 

celkové posuny vypočteny cca 1,5 cm s dosahem cca 80 m. Průběh závislosti velikosti poklesu 

povrchu na vzdálenosti od osy jámy je znázorněn na obr. 162. Vypočtené celkové deformace i po 

úplné degradaci betonového ostění zobrazují největší vypočtené hodnoty v oblasti proniku poruchy 

skrz jámu (cca -1 100 m p. t.) (obr. 163). Na povrchu vlivem úplné ztráty betonového ostění a 

degradaci hornin vodou v okolí jámy byly numerickým modelem vypočteny projevy v řádech prvních 

jednotek centimetrů (do 2 cm, obr. 164). Při stavu úplné ztráty betonového ostění v nezasypaném 

úseku se tato změna projevila v posunech na povrchu jen minimálně (cca o 1 mm). V případě 

degradace zpevněného zásypu dochází k nárůstu posunů na povrchu o 10 mm. Projevy na povrchu 

při ztrátě ostění v jámě lze očekávat cca 2 cm s šířkou projevu až 80 m od jámy (obr. 164). Vypočtené 

naklonění terénu na povrchu odpovídá hodnotě cca 2.10-4. 

Pro tuto kategorii jam doporučujeme sledování na povrchu a kontrolu kvality podzemní vody 

z hlediska agresivity na konstrukce a cementopopílkové směsi. 

-500 m n. m. degradace 

betonu 

-100 m n. m. -300 m n. m. VÝPLŇ 
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obr. 162: Celkové posuny – řez jámou – nezajištěný úsek pod zátkou na 9. patře (voda - 500 m n. m., výchozí stav) 

 

obr. 163: Celkové posuny – řez jámou – úplná ztráta ostění v nezasypaném úseku pod 9. patrem (výška vody -100 m n. m.) 

cca 80 m 

9. patro 

KARBON 

MIOCEN 

cca 80 m 

MIOCEN 
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obr. 164: Celkové posuny – řez jámou – úplná ztráta ostění v nezasypaném úseku + degradace CPS (voda – 100 m n. m.) 

9.7.6 Jáma Hohenegger 2 

Pro skupinu V byl vytvořen model pro jámu Hohenegger 2. Jedná se jámu náležící do DP Karviná 

Doly II. Ústí jámy je na kótě +268,00 m n. m. a finální dno jámy je -150,56 m n. m. Jáma Hohenegger 

2 byla vyhloubena v kruhové cihelné výztuži s průměrem 4,5 m do hloubky 245 m a následně 

s průměrem 3,15 m na dno jámy. 

Pokryvný útvar zastupují kvartérní a terciérní sedimenty tvořící souvislý pokryv území. Mocnost 

sedimentů dosahuje až 210 m, na který navazují již karbonské horniny. Produktivní karbon je 

v prostoru DP Karviná Doly II zastoupen do hloubky cca -740 m n. m. (předpoklad dosahu 

dobývacích prací) karbonským souvrstvím – vrstvami sušskými, sedlovými a porubskými. 

Likvidace jámy byla provedena v roce 1966 zásypem nezpevněným materiálem (výpěrky). Patrové 

proniky do jámy byly uzavřeny pomocí hrází. Přesnější informace o likvidaci chybí.  

Sestavení modelu 

Na základě dostupnosti informací by sestaven matematický model pro ochranný pilíř jámy 

Hohenegger 2. Pro stratigrafické vyčlenění jednotlivých vrstev a zejména zastižených uhelných slojí 

byl využit hrubý geologický profil jámy. Půdorysné rozměry modelu odpovídaly stanovenému 

jámovému ohradníku s rozměry modelu 1 000 x 1 000 m. Výška modelu je 900 m. Jednotlivé vrstvy 

modelu tvořily uhelné sloje (14 slojí) až do sloje 40. Mezislojovým vrstvám byly přiřazeny 

charakteristické litologické vlastnosti. Souhrnně vzniklo 31 dílčích souvrství. V rámci stratifikace 

byly zohledněny karbonské souvrství (sušské a sedlové). Z dostupných údajů o dobývání uhelných 

slojí bylo vyčleněno 14 vydobytých porubů v okolí jámy (sloje 504, 516, 524, 606, 612, 642, 650, 

658, 682, 686, 703, 727, 731, 743). Některé poruby byly dobývány až po likvidaci jámy. Model se 

skládá z celkem 59 694 elementů a 34 622 bodů.  

Celkový model je na obr. 165, obr. 166 prezentuje dispoziční uspořádání jámy a vydobytých porubů. 

Vliv vody a stoupání vody bylo modelováno jako hydrostatické zatížení na vnější plášť jámového 

cca 80 m 

MIOCEN 
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ostění. Vliv vody uvnitř jámy byl uvažován degradací materiálu při kontaktu s vodou. Pro model 

jámy Hohenegger 2 byla maximální hladina uvažována na kótu terénu +100 m n. m. Hladina 

podzemní vody byla uvažována variantně v hloubce -100 m n. m. (hl. 368,00 m), +100 m n. m. (hl. 

168,00 m). 

Matematický model má následující základní fáze: 

• primární stav napjatosti, 

• vyhloubení jámy +ostění jámy,  

• výplň jámy zásypem, 

• vydobytí porubů, 

• zatížení jámy vodním tlakem, 

• degradace ostění, zásypu a změny mechanických vlastností okolních hornin vlivem vody.  

 

obr. 165: Celkový model jámy 

 

obr. 166: Dispoziční uspořádání jámy a porubů (axonometrický pohled) 
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Maximální hodnoty sledovaných veličin jsou uvedeny v následující tab. 87 (znaménko mínus pro 

napětí znamená tlak). Jáma byla zasypána nezpevněným materiálem. Napětí v zásypu se mění 

s rostoucí hladinou vody (obr. 167) a lokální extrémy jsou vázány na dobývky slojí, kterých je v okolí 

jámy velký počet. Stejně i lokální zvýšení napětí ve výztuži je spojeno s dobýváním sloje v úrovni 

cca 350 m p. t. Celkové posuny jsou zobrazeny na obr. 168 a obr. 169.  

tab. 87: Maximální napětí ve výplni a ostění jámy Hohenegger 

Fáze 
Sxx [kPa] 

výplň  

Pozice extrému ve 

výplni 

Sxx [kPa] 

cihla 

Pozice extrému ve 

zdivu 

Zásyp jámy -29 Báze miocénu -4 981 Vydobyta 25. sloj 

Hladina -100 m n. m. -122 Vydobyta 26. sloj -4 976 Vydobyta 25. sloj 

Hladina +100 m n. m. -435 Vydobyta 25. sloj -6 065 Vydobyta 25. sloj 

 

 

obr. 167: Horizontální napětí v nezpevněném zásypu Sxx 

 

VÝPLŇ -100 m n. m. +100 m n. m. 
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obr. 168: Horizontální napětí v cihelném zdivu Sxx (voda -100 m nm) 

 

obr. 169: Celkové posuny ve zdivu (voda -100 m n. m) 

Hloubka pokryvných útvarů dosahuje cca 200 m pod povrch a je patrné z příčného řezu, že většina 

deformací je propagována do pokryvných vrstev až k blízkosti povrchu, viz obr. 170. 
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obr. 170: Příčný řez – celkové deformace (včetně dobývání kolem jámy) – max. deformace na povrchu, voda +100 m n. m. 

Na obr. 171 jsou vidět vysoké hodnoty pohyby zásypu v jámě při degradaci zásypu vlivem vody při 

hladině + 100 m n. m. 

 

obr. 171: Deformace v zásypu (zcela nasycený zásyp fi = 6°, pro nižší hodnoty úhlu vnitřního tření zásypu výpočet 

nekonvergoval) 

Z důvodu ovlivnění povrchu byl sestaven i detailní model pro tuto jámu k ověření stability ústí jámy 

při poklesu zásypu a ztrátě únosností ostění jámy. Model byl sestaven variantně pro hloubky ztráty 

zásypového sloupce 10 m, 20 m, 30 m a 40 m p.t. Z výsledků modelu obr. 172, obr. 173, obr. 174, 

obr. 175, obr. 176, obr. 177, obr. 178 a obr. 179 je vidět že už při poklesu zásypu na hloubku -20 m 

MIOCEN 
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pod terénem dochází ke ztrátě stability (výrazný nárůst deformací) a zával se propaguje až na povrch. 

Pro pokles zásypového sloupce 20 m jsou deformace na ústí jámy 0,3 m s dosahem deformací až 25 

m (obr. 173). Což odpovídá náklonu 12.10-3. Srovnání celkových posunů na povrchu je uvedeno na 

obr. 180. Z tohoto výsledku plyne jasné riziko ztráty stability s projevem na ústí jámy pro nezpevněný 

zásyp. 

 

obr. 172: Volný prostor pod povrchem -10 m – horní pohled, pokles na ústí jámy 0,05 m, dosah cca 15 m 

 

obr. 173: Volný prostor pod povrchem -20 m – horní pohled, pokles na ústí jámy 0,3 m, dosah cca 25 m 

Cca 25m 

Cca 15m 
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obr. 174: Volný prostor pod povrchem -20 m – axonometrický pohled (deformovaný tvar) 

 

obr. 175: Volný prostor pod povrchem -20 m – řez, pokles na ústí jámy 0,3 m, dosah cca 25 m 
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obr. 176: Volný prostor pod povrchem -30 m – horní pohled, pokles na ústí jámy 1,2 m, dosah cca 30 m 

 

obr. 177: Volný prostor pod povrchem -30 m – řez, pokles na ústí jámy 1,2 m, dosah cca 30 m 

Cca 30m 
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obr. 178: Volný prostor pod povrchem -40 m – horní pohled, pokles na ústí jámy 1,2 m, dosah cca 40 m. 

 

obr. 179: Volný prostor pod povrchem -40 m – řez, horní pohled, pokles na ústí jámy 1,2 m, dosah cca 40 m. 

Cca 40m 
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obr. 180: Celkové poklesy na povrchu při ztrátě zásypu v jámě. 

Skupina I je z hlediska stabilitního nejkritičtější. Projevují se zde všechny negativní vlivy, které 

mohou působit na stabilitu jámy a vést k její totální destrukci. Máme na mysli intenzivní poddolování, 

rozdílné průměry cihelného ostění, stáří ostění a pravděpodobný vysoký stupeň jeho degradace. Další 

možnou příčinou nestability jámy je způsob její likvidace. Chybí dostatečné množství informací o 

druhu a zdroji materiálu nezpevněného zásypu, mechanické parametry a ověření vlivu vody na změnu 

konzistence materiálu zásypu. Parametry zásypu jsou klíčové, neboť změna jeho konzistence ze 

sypké na kašovitou výrazným způsobem změní chování zásypu v jámě, je nutno očekávat významné 

dodatečné sedání v důsledku zatápění. Dále je nutno očekávat propagaci pohybu nezpevněného 

zásypu v jámě až k jejímu ústí.  

Z modelových výpočtů plyne významný vliv poddolování na pokryv, což vede k degradaci, 

mechanických parametrů pokryvů a jámového ostění, a možnosti počátku jeho primárního porušení. 

Pokud bude uvnitř jámy v pokryvu přítomen zásyp, kolaps ostění jámy nehrozí. Parametrickými 

pouze ilustrativními výpočty byla numerickým modelem zohledněna variantní hodnota poklesu 

zásypu a totální ztráty únosnosti ostění a jeho vliv na povrch. Výsledky vypočtených posunů na 

povrchu a v jámě ilustrativního výpočtu jsou uvedeny na obr. 172 až obr. 180.  

Hloubka poklesu souvisí s výškou nastoupené hladiny vody v jámě a závisí na průměru jámy a úhlu 

tření alterovaného nezpevněného zásypu. Výšku hladiny vody v jámě, při které nastane určitý pokles 

zásypu v jámě je možno pro daný průměr jámy určit na základě analytického řešení velikosti poklesu 

zatopeného alterovaného nezpevněného zásypu. Na základě ilustrativního modelového výpočtu pro 

pokles alterovaného nezpevněného zásypu 20 m lze vyhodnotit nestabilitu jámy a propagaci 

deformací na povrch. Tento příklad je pouze ilustrativní a skutečný projev bude záviset na mnoha 

výše uvedených faktorech a musí být řešen individuálně pro každou jámu této kategorie.  

9.8 Dílčí závěr 

Z hlediska výsledků stabilitního modelu vyplývají tyto závěry: 
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• Z hlediska projevu na povrch hraje velmi významnou roli faktor mocnosti pokryvných útvarů, 

která je pro každou jámy individuální. 

• Dalším významným faktorem je hornická činnost v ohradníku jámy. Toto se projevilo na 

lokálních extrémních hodnotách napětí v ostění, které byly často vázány na pozici uhelné 

sloje. Modelem stanovené deformace jsou prezentovány jen pro vliv zatápění. 

• Výsledky nelze uvažovat zcela plošně s obecnou platností, ale jsou platné pro přijaté 

podmínky konkrétní jámy (mocnost pokryvu, typ ostění, zásypu, výskyt poruchového pásma 

apod.) a tyto podmínky jsou pro každou jámu individuální. 

• Jako rizikový faktor je vnímán samotný materiál zásypu (zejména nezpevněný), který musí 

být pod kontrolou a zejména zásyp jam, u kterých chybí jakékoliv informace o jeho kvalitě a 

chování při kontaktu s vodou, musí být pod dohledem. 

• Výsledek kontinuálního modelu není schopen objektivně postihnout skutečné chování 

jámového ostění (cihelné zdivo – porušení spár apod., posunutí betonových prstenců, porušení 

v pracovních spárách atd.). Stejně tak není schopen zcela zachytit složitost horninového 

prostředí, které je velice proměnné a není identické pro všechny jámy. 

• Samotný hydrostatický tlak vody na jámové ostění se modelově neprojevil významně. Avšak 

velmi významný vliv byl modelově dokumentován na povrchu v souvislosti se změnou 

mechanických charakteristik zásypu a horninového prostředí při kontaktu s vodou. 

• Na základě provedených modelových výpočtů je nezbytně nutné zajistit pravidelné měření 

velikosti poklesu a změny jeho rychlosti v čase ve vztahu k nástupu hladiny během zatápění 

uhelné pánve (monitorovací body). 

  



 

Strana 261/460 TB123MXP000 - Zpracování metodiky XYZ 

Poslední revize dokumentu: 21. 7. 2017 

 

10 Hodnocení rizika ohrožení terénu výstupem důlních vod v zatápěné KDP 

10.1 Prediktivní hodnocení možných rizik 

Ze současných poznatků lze v rámci tohoto tematického okruhu predikovat dvojí základní riziko, 

vyplývající z možnosti výstupu důlních vod: 

• riziko ohrožení terénu a objektů na něm vlastním přítokem vody, 

• riziko hydrochemické, spočívající v možnosti kontaminace mělké hydrosféry. 

V každém případě můžeme konstatovat, že riziko ohrožení terénu nepovažujeme v KDP ve srovnání 

s hydrochemickým faktorem za zásadní. Riziko hydrochemické je nutno brát s větší vážností. V 

předchozích textech je doložen odlišný hydrochemický charakter důlní vody od vody povrchové. Ten 

spočívá především v koncentracích chloridů, síranů a železa; nelze pominout ani přítomnost 

vybraných radionuklidů. 

Zdrojem chloridů v důlních vodách jsou zejména terciérní hydrogeologické kolektory (jakož i 

karbonské vody). Dnes existuje obecně přijatý odborný předpoklad, samozřejmě s vědomím určitých 

pochybností a nejistot, ve věci výtlačné úrovně hladiny v detritové zvodni. V současné době se 

odborníci přiklání k názoru, že po ustálení tlakových poměrů v terciérní zvodni po zatopení důlních 

prostor hladina nevystoupí nad úroveň erozní báze, předpokládá se dosažení kóty +175 m n. m.  Ve 

výsledku to znamená, že se tato voda obsahující chloridové ionty nebude trvale aktivně podílet na 

přetékání do povrchových vodotečí nebo kvartérních akviferů. Bude se patrně jednat o časově 

omezený projev mísení salinní důlní vody a sladké kvartérní vody v rámci mělkého oběhu, zasahující 

do omezené hloubky důlního prostředí.  

Dalším zdrojem přítoků důlních vod jsou písčitá pásma terciérních zvodní, které se vyskytují a jsou 

hornicky otevřeny hlavně v oblasti Doubrava-sever. Zde se předpokládá výtlačná úroveň +217 m n. 

m., což je už mírně nad úrovní nejnižší erozní báze. Zdroj je nízké vydatnosti, tzn. neexistuje zde 

předpoklad významnější infiltrace z této zvodně s vlivem na časový průběh zatápění, tedy možnost 

vyvolání významnějšího proudění a mísení důlních vod. I z hlediska celkové látkové bilance je takto 

malé množství salinních vod v úrovni drenážních bází nevýznamné. V současnosti neexistuje 

jednoznačný názor na intenzitu koncentrací chloridů ve výtocích důlních vod v drenážních bázích a 

dobu, po kterou se budou chloridy v drenážních bázích vyskytovat ve zvýšené míře. Zkušenosti 

poukazují, že v prvních fázích zatopení důlního prostředí dochází k růstu koncentrací chloridů 

s určitou mírou faktoru mísení.  Detrit je ovšem fenoménem primárně pro OKR. Jistou analogii lze 

hledat snad jen u Rosicko-oslavanského revíru, ovšem zde jsou miocénní zdroje salinních vod nad 

erozní bází oproti OKR. Navíc mísení vod je aktuální tam, kde jsou infiltrační oblasti a drenážní zóna 

od sebe dostatečně vzdáleny a vlivem rozdílů nivelet dochází k průchodu vody přes hlubší část 

ložiska. V OKR je situace odlišná, infiltrační a budoucí drenážní zóna je prakticky totožná. Oběh 

vody mezi oběma zónami může být tedy rychlý a krátký. Jsme toho názoru, že problém koncentrací 

chloridů bude po zatopení důlních prostor na úroveň erozních bází (a přetoku do mělkých 

hydrosystémů) menší, než je v současné době, kdy jsou důlní vody (primárně zejména karbonského 

a terciérního původu s příměsí provozních vod) vypouštěny do týchž recipientů.    

Sírany a železo jsou vázány na karbonský masiv a jejich uvolňování probíhá rozpouštěním a 

vyplavováním solí, které byly po dlouhou dobu akumulovány v důlních dílech a během procesu 

zatápění přestupují zpět do vodního roztoku, zejména v prvních fázích zatopení. Tento proces vede 

k výraznému růstu koncentrací (patrno na vývoji síranových iontů na vodní jámě Jeremenko). 

V dalších fázích se začnou uplatňovat oxidačně-redukční procesy, což je významné především 
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v případě železa. Během období osušeného masivu v rámci těžby, se železo uvolňuje oxidací 

z minerálů (zejména FeS2) s postupným vysrážením ve formě oxidů a hydroxidů, což vede ke vzniku 

značných zásob oxidovaného železa. Nelze ani opomenout značné množství železného materiálu 

zanechaného v důlních dílech. V případě zaplavování ložiska jsou tyto hydrooxidy zpětně 

rozpouštěny a dochází k uvolňování železa do důlních vod. Vliv těchto látek předpokládáme 

dlouhodobější z důvodu vazby síranů a železa na karbonský masiv.      

Jak už bylo částečně naznačeno výše ve vazbě na důlní materiál zanechaný v důlních dílech, je 

potřeba se také věnovat problematice látek skupiny NEL (užívání maziv) a PCB (transformátorové 

oleje). Případy této kontaminace byly zaznamenány v rámci studie zahraničních publikací, a proto ji 

věnujeme pozornost. Uvádíme, že tyto látky jsou běžnému hydroprostředí cizorodé a možné 

vyplavování těchto polutantů vyvolává závažnější obavy. Je však potřeba uvést, že jejich výskyt 

v důlním prostředí je v menším množství a mají výraznou sorpční schopnost na okolní horninové 

prostředí.  

Pro určení rizik je nutno definovat také rizikové scénáře. V předchozím textu byly na základě 

morfologické analýzy definovány oblasti, predikované jako rizikové pro možný výtok důlních vod 

do povrchových vod (Karvinský potok, Stonávka, Olše, Stružka). Jedná se o místa bez obytné 

zástavby a bez vodních zdrojů. Využití podzemních vod (terasy zmíněných toků), které mohou být 

znečištěny skrytou infiltrací se zvýšenými koncentracemi síranů a železa, přechodně i chloridy, zde 

prakticky není. Navíc v současné době i historicky jsou vody ovlivněny těmito látkami, pocházející 

z kubatur karbonských hlušin, které se v regionu masivně používají pro rekultivaci i stavitelství, 

nehledě na existenci starých odvalů v OKR. Jak již bylo zmíněno, v rámci využití podzemních vod 

zde nejsou využívány žádné vodní zdroje, terénní rekognoskací zde nebyly zaznamenány studny, 

avšak vyloučit to zcela nelze. V tomto případě může být voda využívána k zalévání zahrádkářských 

výpěstků. Přímá ingesce je tedy málo pravděpodobná. 

Apriori nelze tvrdit, že přítomnost důlních vod je překážkou pro rozvoj ekosystémů, příkladem může 

být např. Dávkovací nádrž Heřmanice, do nichž jsou řízeně vypouštěny důlní vody a kde je zároveň 

vyhlášen rybářský revír i ptačí oblast v rámci Natury 2000. Situace se ještě významně zlepší v procesu 

samotného zatápění, kdy se skokově zlepší kvalita vody v příhraniční řece Olši (dnes hodnoty na 

hranici přijatelnosti). 

Zvláštní pozornost je také potřeba věnovat obsahů radionuklidů, které jsou sledovány pro jejich 

karcinogenní účinky. Důlní vody se často vyznačují zvýšeným obsahem radioaktivních látek. Mezi 

nejsledovanější patří radium, konkrétně jeho izotop 226Ra. Tento izotop s poločasem rozpadu 1 600 

let vzniká při rozpadu uranu (238U). Při rozpadu 226Ra je zároveň generováno záření α a γ, které je 

velmi nebezpečné kvůli karcinogenním účinkům na živé organismy. Produktem rozpadu 226Ra je 

radon (222Rn), který je také radioaktivní. Jako podkladovou studii pro řešení této problematiky 

využíváme studii dokončenou v roce 2020 (Projekt TAČR, 2020) a dále využijeme závěry studie 

dokončené v roce 2022 (Projekt TAČR, 2022).  

10.2 Vzorkovací plán 

Sledování chemismu důlní vody v OKR se provádí dlouhodobě, odběry a chemické rozbory vzorků 

důlních vod se realizují prakticky od počátků při řešení hydrogeologické problematiky při hlubinné 

těžbě černého uhlí. Pro potřebu řešení výzkumného úkolu je nutno stanovit časový horizont, od 

kterého mají výsledky chemických rozborů vzorků důlních vod přímý vztah k předmětné 

problematice, tj. je možno z nich predikovat environmentální vlivy pro období, kdy zatápějící důlní 

voda bude vystupovat na povrch s potenciálem ovlivnění kvality tekoucích povrchových vod.         
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Tímto časovým horizontem je přibližně konec roku 2014, kdy Důl ČSA začal zadávat ve vzorcích 

důlní vody laboratorní analýzy metaloidních parametrů v rozsahu, odpovídajícím zastoupení těchto 

prvků v karbonském masivu (tj. v uhelných slojích a doprovodných horninách – jílovcích, 

prachovcích, pískovcích a slepencích). Do té doby byl rozsah parametrů, stanovovaných v důlních 

vodách, zaměřen pouze na základní kationty (vápník, hořčík, sodík, draslík, železo, mangan, amonné 

ionty) a základní anionty (chloridy, bromidy. jodidy, sírany, hydrogenuhličitany, uhličitany a 

hydroxidové ionty). 

V karbonském masivu je zastoupení prvků dáno jednak minerálními asociacemi, typickými pro 

karbonský masiv a jednak obsahem prvků v důlních vodách, jež se do karbonského masivu dostávají 

z nadložních formací, např. brom a jod vstupují do masivu prostřednictvím mineralizovaných vod ze 

zvodněných třetihorních bazálních klastik a zvodněných písčitých vrstev v třetihorních jílech. Právě 

s ohledem na specifické minerální asociace, na potřebu precizovat původ důlních vod (resp. zdrojové 

oblasti) a na požadavek upřesnění stratigrafických poměrů, byly analýzy rozšířeny o řadu kovových 

prvků (metaloidů), na rozsah uvedený v tab. 88. 

tab. 88: Rozsah analýz – stálý rozsah 

Anionty: Kationty: Ostatní 

chloridy vápník teplota 

bromidy hořčík pH 

jodidy sodík konduktivita 

sírany draslík Eh 

hydrogenuhličitany železo oxid uhličitý 

uhličitany mangan  mineralizace 

dusičnany arzén  

dusitany kadmium  

 kobalt  

 cín  

 chrom  

 zinek  

 nikl  

 měď  

 rtuť  

 stroncium  

 baryum   

 olovo  

 lithium  

 hliník  

 antimon  

 amonné ionty  

V tomto rozsahu se předpokládá výskyt zájmových parametrů i v zatápějící důlní vodě, vystupující 

na povrch, v tomto rozsahu předpokládáme i potenciální dopady na tekoucí povrchové vody.   

V uvedeném spektru jsou také zastoupeny parametry, které se nepovažují za nositele 

environmentálních dopadů (jodidy, bromidy, hydrogenuhličitany atd.), avšak tyto ukazatele mají 

význam pro další řešitelské okruhy, mj. identifikaci geneze vzorku, upřesnění možností migrace atd. 

Jako sekundární parametry, jejichž zdroje představují možná ponechána technická zařízení v dole 

apod., budou rozsahy analýz důlních vod na výpustech rozšířeny o parametry C10-C40 a PCB. 
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10.2.1 Důlní vody 

Požadovaný rozsah analýz (viz tab. 88) je navržen podle stálého rozsahu parametrů ve vzorcích důlní 

vody, zadávaných Dolem ČSA (resp. Důlním závodem 1) do roku 2020 včetně. Na rozdíl od vzorků 

vody, zadávaných ostatními důlními podniky, stálý rozsah podle Dolu ČSA zahrnuje navíc 15 prvků 

ze skupiny kationtů.  

Pokračování v tomto smyslu, resp. převzetí tohoto způsobu vzorkování pro potřebu našeho úkolu 

sleduje tyto dva hlavní cíle: 

• identifikovat environmentální aspekty pro časový horizont po ukončení hornické činnosti,  

• precizovat předpoklad současného přetoku z PDP do KDP, resp. ze stařin Dolu Fučík přes 

geologickou strukturu pestrých vrstev v DP Doubrava u Orlové (konkrétně do stařin ve 22. 

kře doubravské, dobývaných dolem ČSA, Jan-Karel).   

Dle úvodních specifikací, vzorkovací plán zahrnuje odběry vzorků vody v místech stávajících přítoků 

do volných důlních prostor, na výpustních místech vypouštěných důlních vod, na starých jámách, 

vhodných pro odběry vzorků vody (viz tab. 89). 

tab. 89: Vzorkovací plán – důlní prostory, výpustní místa, staré jámy 

Stávající přítoky do volných důlních prostor Výpustní místa důlních vod Staré jámy 

ČSA, 14 000A hráz x/320 ČSA výpust Odra 1 

ČSA, 14 000Ax14003 hráz IV/101 ČSM výpust Odra 2 

ČSA, 14 000Ax785 z počvy Lazy výpust František 

ČSM, 4. kra Vodní jáma Jeremenko výpust Doubrava III 

ČSM, 5. kra Vodní jáma Žofie výpust František 

ČSM, Morcinek  9. květen 

ČSM sever, jámová tůň   

ČSM jih, jámová tůň   

10.2.2 Povrchové vody 

Prověření současného stavu hydrosféry bude provedeno jako výhled pro časový horizont po ukončení 

hornické činnosti. Hlavním cílem jsou environmentální hlediska, tzn. identifikovat v kvartérní 

hydrosféře současný obsah parametrů, jež se mohou v zatápějící vodě (vystupující na povrch), 

projevit jako rizikové.  

Návrh vzorkovacího plánu zahrnuje přehled míst, vytipovaných pro odběry povrchové vody (tab. 90). 

Na vzorkovací práce a odběry se obecně klade požadavek přibližné časové souměřitelnosti.  

tab. 90: Vzorkovací plán – povrchové vody 

Povrchová voda 

Stonávka ústí Stonava 

Stonávka Sovinec 

Karvinský potok 1 

Karvinský potok 2 

orlovská Stružka 1 

orlovská Stružka 2 

orlovská Stružka 3 

Olše 1 

Olše 2 

Olše 3 

Odra 1 

Odra 2 
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Povrchová voda 

JVJ3 

PVL7 

10.3 Multiparametrická statistická analýzy vzorku důlních a povrchových vod 

Cílem multiparametrických analýz je vyhodnotit rozsáhlé soubory hydrochemických dat se 

zaměřením na karvinskou část HP. Byly vytvořeny dvě datové sady – datová sada aktuálně 

provedeného vzorkování povrchových a důlních vod a datová sada archivních chemických analýz 

(viz. přílohy 46, 47). Analýzy by měly vést k určení podobností v multiparametrickém souboru, na 

jejichž základě by bylo možno podpořit hypotézu komunikace důlních vod mezi petřvaldskou a 

karvinskou částí OKR. Dalším cílem bylo charakterizovat chemismus zdrojových vod, které se 

podílejí na zatápění a tato data zohlednit při výpočtu směsí po nastoupání důlních vod k drenážní 

bázi. 

10.3.1 Výsledky hierarchické shlukové analýzy odebraných povrchových a důlních vod  

Vybrané proměnné: pH, měrná elektrolytická vodivost, RL, RAS, KNK4,5, KNK8,3, ZNK8,3, 

hydrogenuhličitany, uhličitany, CO2-agresivní, CO2-volný, CO2-celkový, CO2-vázaný, amonné 

ionty, dusitany, dusičnany, chloridy, sírany, bromidy, jodidy, mineralizace, Ca, Mg, Al, Fe, Mn, Na, 

K, As, Ba, Cu, Hg, Li, Sb, Sr, Zn, teplota, pH, Eh. 

Měření: Euklid, Metoda: Wardova 

Hierarchická shluková analýza byla provedena Wardovou metodou s cílem rozčlenit datovou sadu na 

5 shluků. V tab. 91 jsou uvedeny informace o jednotlivých shlucích, a procentuální zastoupení, 

průměrná vzdálenost vzorků ve shlucích, minimum a maximum vzdálenosti. V tab. 92 jsou 

definovány tzv. shlukové centroidy, které můžeme považovat za průměrné reprezentanty vod ve 

shlucích. V tab. 93 je potom určena vzdálenost mezi centroidy. Z této tabulky vyplývá i podobnost 

jednotlivých shluků. Čím je nižší vzdálenost, tím je vyšší podobnost, shluky se slučují na specifické 

hladině podobnosti, viz dendrogram na obr. 181. 

tab. 91: Tabulka shluků chemismu důlních, podzemních a povrchových vod 

 Příp. Procenta V rámci SSQ Průměrná vzdálenost Minimum Maximum 

Shluk 1  5  20.0%  2137623737.379  20001.9585  15849.5860  28899.2688 

Shluk 2  2  8.0%  2069183743.872  32165.0722  32165.0722  32165.0722 

Shluk 3  14  56.0%  66797765.5367  1796.7516  262.0447  4894.7505 

Shluk 4  1  4.0%  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000 

Shluk 5  3  12.0%  95508703.0613  5019.3460  1385.4201  7080.3120 

tab. 92: Shlukové centroidy chemismu důlních, podzemních a povrchových vod 

 Shluk 1 Shluk 2 Shluk 3 Shluk 4 Shluk 5 Souhrnný 

pH  7.1800  6.6500  7.7071  6.1000  7.5667  7.4360 

Vodivost  45440.0000  99900.0000  1318.5714  406000.0000  13256.6667  35649.2000 

RL  20760.0000  41500.0000  831.4286  230000.0000  7800.0000  18073.6000 

RAS  28600.0000  62500.0000  673.5714  200000.0000  7266.6667  19969.2000 

KNK4-5  5.0260  1.9100  3.4950  1.2400  22.6333  5.8808 

KNK8-3  0.0000  0.0000  0.1021  0.0000  0.0000  0.0572 

ZNK8-3  0.3760  0.3900  0.5550  2.2400  0.3867  0.5532 

Hydrogenuhličitany  306.4000  116.6000  209.4357  75.6000  1383.0000  356.8760 

Uhličitany  12.0000  12.0000  12.9857  12.0000  12.0000  12.5520 

CO2-agr  2.7000  6.3000  7.7857  73.1000  0.0000  8.3280 

CO2-vol  16.3600  17.0000  27.8929  98.6000  16.8000  26.2120 
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 Shluk 1 Shluk 2 Shluk 3 Shluk 4 Shluk 5 Souhrnný 

CO2-tot  232.6000  96.9000  172.5286  153.0000  1006.3333  277.7680 

CO2-vaz  221.2000  83.9000  152.4571  54.6000  996.3333  258.0720 

NH4  7.9280  20.5500  0.4057  63.6400  4.0100  6.4836 

Dusitany  0.5740  17.2500  0.2078  14.6000  0.4067  2.2440 

Dusičnany  8.5740  16.7750  6.6786  63.8000  0.2500  9.3788 

Chloridy  17840.0000  40550.0000  222.4500  129000.0000  4040.0000  12581.3720 

Sírany  123.2600  71.5000  176.5286  1070.0000  85.4000  182.2760 

Bromidy  91.2400  212.5000  0.9754  547.0000  18.8667  59.9382 

Jodidy  8.2720  7.5000  0.5000  32.6000  2.6600  4.1576 

Mineralizace  19000.0000  35600.0000  893.2143  206000.0000  8163.3333  16367.8000 

Ca  975.4000  3275.0000  88.1857  8000.0000  119.6667  840.8240 

Mg  346.2000  947.0000  28.5836  815.0000  73.4667  202.4228 

Al  0.0204  0.0320  0.0851  0.0150  0.0150  0.0567 

Fe  2.6660  14.1350  10.5093  14.1000  0.2667  8.1452 

Mn  0.8380  1.1950  0.3314  12.3000  0.1667  0.9608 

Na  8878.0000  18800.0000  132.3300  65600.0000  2403.3333  6266.1048 

K  158.6000  299.0000  14.4107  844.0000  37.2333  101.9380 

As  0.0406  0.0680  0.0013  0.0500  0.0083  0.0173 

Ba  21.9546  130.2200  0.1128  2.3000  4.3927  15.4908 

Cu  0.0358  0.0290  0.0215  0.3000  0.0317  0.0373 

Hg  0.0001  0.0001  0.0001  0.0006  0.0001  0.0001 

Li  2.3860  4.6600  0.0409  28.1000  1.2810  2.1506 

Sb  0.0023  0.0027  0.0012  0.0500  0.0050  0.0039 

Sr  35.3400  125.0500  0.7920  159.0000  6.5433  24.6607 

Zn  0.3494  0.0360  0.0381  6.3900  0.0273  0.3530 

T  26.1200  26.8500  13.0357  23.1000  23.5333  18.4200 

pH  7.0380  6.6250  7.6914  6.3200  7.4500  7.3916 

Konduktivita  29240.0000  50250.0000  1319.0214  159300.0000  13266.6667  18570.6520 

Eh  249.7800  193.3000  228.9286 -21.0000  51.0000  198.9000 

tab. 93: Vzdálenost mezi centroidy chemismu důlních, podzemních a povrchových vod 

 Shluk 1 Shluk 2 Shluk 3 Shluk 4 Shluk 5 

Shluk 1  0.0000  76695.5189  67963.0454  520262.1650  47613.1223 

Shluk 2  76695.5189  0.0000  144151.0415  446207.6307  124217.4994 

Shluk 3  67963.0454  144151.0415  0.0000  586496.2987  21276.9667 

Shluk 4  520262.1650  446207.6307  586496.2987  0.0000  566487.5364 

Shluk 5  47613.1223  124217.4994  21276.9667  566487.5364  0.0000 

 

obr. 181: Dendrogram hierarchické shlukové analýzy chemismu důlních, podzemních a povrchových vod 
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Z obr. 181 a tab. 94, která sumarizuje lokalizaci odebraných vzorků povrchových a podzemních vod, 

vyplývá, že shluková analýza vedla k logickým výsledkům. Shluk 3 představují povrchové vody, ke 

kterým se přidružily 2 vzorky mělkých kvartérních vod odebraných z vrtů. 

Samostatný shluk 5 představují vody z vodní jámy Jeremenko a Žofie, které se v dendrogramu 

připojují na vysoké úrovni podobnosti ke shluku 3. Tento fakt považujeme za doklad toho, že ve 

vodách jam Jeremenko a Žofie je významnější podíl kvartérních zdrojů. K těmto vodám se přidružil 

odběr z dolu ČSA (vz.8, 14 000 A X 14 003, hráz IV/101). Důvod je nutno prověřit, nicméně 

prostorově je lokalita situována v blízkosti povrchové zátopy na Šplůchově a oblasti s množstvím 

starých důlních děl. Lokalizace vzorků s přiřazením ke shluku je zobrazeno na obr. 182. 

tab. 94: Lokalizace vzorků vod pro chemické analýzy s přiřazením do shluků 

ID Č. vzorku Lokalita x y z Shluk 

1 4618 jáma DO-III -457 579.00 -1 099 610.00 -670.60 1 

2 4619 hráz na př. 14000A -457 267.00 -1 100 653.00 -742.00 1 

3 4620 1008 (přítok z hráze X/77) -457 909.00 -1 099 900.00 -667.00 2 

4 10179 Stonávka Stonava -452 815.00 -1 105 518.00 232.81 3 

5 10180 Stonávka Sovinec -453 864.20 -1 101 407.50 221.82 3 

6 10441 Olše 1 -455 370.00 -1 097 098.00 211.64 3 

7 10442 Olše 2 -455 321.00 -1 096 951.00 208.62 3 

8 10443 Karvinský potok 1 -455 426.00 -1 102 978.00 227.91 3 

9 10444 Karvinský potok 2 -455 414.00 -1 097 105.00 212.60 3 

10 10692 ČSM vz.2., 4.kra -451 705.00 -1 105 273.00 -806.00 1 

11 10693 Odra 1 -470 245.00 -1 097 639.00 196.92 3 

12 10694 Odra 2 -466 900.00 -1 094 360.00 195.40 3 

13 10695 orlovská Stružka 1 -460 746.00 -1 101 383.00 225.50 3 

14 10696 orlovská Stružka 2 -465 757.00 -1 098 355.00 206.53 3 

15 10724 ČSM vz.6., jámová tůň, sever vtažná -451 675.92 -1 105 176.67 -760.00 4 

16 10725 ČSM vz.3., 5.kra -450 662.00 -1 107 234.00 -627.00 2 

17 10835 ČSA, vz.4, 14000 A, st.565 m, hráz  X/320 -457 267.00 -1 100 653.00 -742.00 1 

18 10836 ČSA, vz.8, 14000 A X 14003, hráz  IV/101 -456 369.00 -1 100 798.00 -762.00 5 

19 10837 ČSA, vz.5, 14000 A, X 785m, z počvy -457 148.00 -1 100 672.00 -756.00 1 

20 11129 Vodní jáma Žofie vypouštěné -460 425.00 -1 101 230.00 224.00 5 

21 11148 Vodní jáma Jeremenko vyústění -470 924.00 -1 105 138.00 219.62 5 

22 21089 orlovská Stružka 3 -460 077.70 -1 101 336.90 222.78 3 

23 21090 Olše 3 -449 323.60 -1 106 382.90 241.12 3 

24 21091 JVK3 -454 963.20 -1 101 857.10 224.35 3 

25 21092 PVL7 -458 615.70 -1 102 014.90 229.56 3 
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obr. 182: Lokalizace vzorků vod pro chemické analýzy s přiřazením ke shlukům 

10.3.2 Výsledky hierarchické shlukové analýzy archivních vzorků důlních vod 

Pro analýzu byla využita archivní data (viz příloha 47), na kterých byla provedena hierarchická 

shluková analýza a analýza hlavních komponent. 

Vybrané proměnné: pH, měrná elektrolytická vodivost, RL, RAS, KNK 4,5, KNK 8,3, ZNK 8,3, 

hydrogenuhličitany, uhličitany, CO2-agresivní, CO2-volný, CO2-celkový, CO2-vázaný, amonné 

ionty, dusitany, dusičnany, chloridy, sírany, bromidy, jodidy, mineralizace, Ca, Mg, Fe, Mn, Na, K, 

pH. 

Měření: Euklid, Metoda: Wardova 

Hierarchická shluková analýza byla provedena Wardovou metodou s cílem rozčlenit datovou sadu na 

5 shluků. Pro lepší orientaci ve sblížení shluků na nižší hladině podobnosti byla provedena i shluková 

analýza na 3 shluky. V tab. 95 jsou uvedeny informace o jednotlivých shlucích, a procentuální 

zastoupení, průměrná vzdálenost vzorků ve shlucích, minimum a maximum vzdálenosti. V tab. 96 

jsou definovány tzv. shlukové centroidy, které můžeme považovat za průměrné reprezentanty vod ve 

shlucích. V tab. 97 je potom určena vzdálenost mezi centroidy. Z této tabulky vyplývá i podobnost 

jednotlivých shluků. Čím je nižší vzdálenost, tím je vyšší podobnost, shluky se slučují na nižší 

hladině, viz dendrogram na obr. 183. 

Nejvyšší podobnost (průměrná vzdálenost vzorků ve shluku) má shluk 4. Lokalizace vzorků ve 

shlucích pro 5 shluků je na obr. 184 a pro 3 shluky na obr. 185. Je třeba upozornit, že vzorky se 

v mapě překrývají (stejná lokalizace xy, různá hloubková úroveň odběru).  
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Vody shluku 4 se vyskytují převážně v DP Doubrava u Orlové, Lazy, částečně ČSA. Tyto vody mají 

nižší mineralizaci a vyšší zastoupení uhličitanů (směs s vodami mělkého oběhu). Z uvedeného 

vyplývá, že může jít o doklad komunikace KDP s PDP prostřednictvím pestrých vrstev. 

Předpokládáme, že tyto vody mají ve směsi určitý podíl vod mělkého oběhu. Při shluknutí do 3 shluků 

se vyčlenil v prostoru výše uvedených dolů shluk 2, který by mohl představovat doklad komunikace 

KDP a PDP (obr. 185). 

tab. 95: Tabulka shluků – archivní data chemických analýz důlních vod 

 Příp. Procenta V rámci SSQ Průměrná vzdálenost Minimum Maximum 

Shluk 1  43  19.9%  5660243786.452  10258.4132  3131.1714  24813.1657 

Shluk 2  55  25.5%  9726288816.585  12056.7369  679.0632  22430.7029 

Shluk 3  31  14.4%  5030373205.03  10528.5954  3555.3654  41339.7713 

Shluk 4  69  31.9%  2592899340.553  4544.5174  534.5338  31806.3251 

Shluk 5  18  8.3%  2.1921e+010  32103.7529  7674.6646  59357.8801 

tab. 96: Shlukové centroidy - - archivní data chemických analýz důlních vod 

 Shluk 1 Shluk 2 Shluk 3 Shluk 4 Shluk 5 Souhrnný 

KNK8-3  0.0279  0.1253  0.0000  0.4138  0.0000  0.1696 

Ca  1269.6279  487.9182  1949.3548  68.8971  4242.2778  1032.2889 

Fe  1.9167  2.2407  1.7355  0.3991  6.3178  1.8552 

K  163.9116  103.6709  183.2258  25.4167  330.1111  120.9530 

Mg  533.8140  232.8825  828.4516  29.4799  1650.9444  431.4613 

Mn  0.7833  0.5247  0.7468  0.1678  1.7061  0.5925 

Na  10212.4000  5448.5455  13403.2258  823.6768  21738.8889  7418.6894 

pH  7.0658  7.2845  6.7832  7.8929  6.4772  7.2961 

Vodivost  53369.7674  27922.2727  72612.9032  4618.1159  114488.8889  39171.6435 

RL105  41186.0465  19390.9091  57741.9355  2788.2609  103166.6667  30911.5278 

NL105  646.4651  290.7636  365.1290  1209.4058  651.7222  695.7824 

KNK4-5  2.8940  5.2845  2.6468  9.3939  1.8483  5.4564 

HCO3  176.4372  307.2473  161.5677  524.0449  112.8833  313.3565 

Uhličitany  1.6698  7.5255  0.0000  26.1449  0.0000  10.6005 

ZNK8-3  0.2367  0.2682  1.7765  0.0728  0.6572  0.4484 

CO2-vol  10.4656  11.8431  78.0552  3.2229  28.8528  19.7353 

Chloridy  21337.2093  10121.8182  29103.2258  1118.0000  49777.7778  15507.1389 

Sírany  213.8837  470.5455  172.7419  226.2899  210.0000  276.9722 

Tvrdost-tot  52.3793  21.7489  82.6948  2.9359  166.5683  42.6521 

Dusitany  0.4667  2.2513  0.5403  0.8512  0.9000  1.0906 

Dusičnany  2.3256  5.9818  2.1935  6.3623  3.3889  4.6157 

NH4  18.6630  9.1160  25.0474  1.6349  18.9578  11.7334 

Jodidy  14.0116  7.2273  15.6258  3.9217  21.4611  9.9134 

Bromidy  115.1581  51.8436  149.4871  13.6028  250.7722  82.8231 

CO2-vaz  127.8605  224.2673  116.4290  387.4768  81.2661  229.8180 

CO2-agr  4.7833  3.6102  38.5271  0.4359  20.1089  9.2158 

CO2-tot  138.2419  236.0727  194.4548  390.7362  110.1444  249.5366 

Mineralizace  34049.5953  17300.6449  46231.7071  2866.2294  78324.5389  25261.4006 

tab. 97: Vzdálenost mezi centroidy – archivní data chemických analýz důlních vod 

 Shluk 1 Shluk 2 Shluk 3 Shluk 4 Shluk 5 

Shluk 1  0.0000  39402.3912  29392.7437  72957.3748  102417.2454 

Shluk 2  39402.3912  0.0000  68784.2693  33626.9043  141741.0801 

Shluk 3  29392.7437  68784.2693  0.0000  102324.8346  73143.3152 

Shluk 4  72957.3748  33626.9043  102324.8346  0.0000  175121.2866 

Shluk 5  102417.2454  141741.0801  73143.3152  175121.2866  0.0000 
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obr. 183: Dendrogram shlukové analýzy – archivní data chemických analýz důlních vod. 

 

obr. 184: Lokalizace vzorků vod pro chemické analýzy s přiřazením ke shlukům (varianta 5 shluků) - archivní data 

chemických analýz důlních vod. 
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obr. 185: Lokalizace vzorků vod pro chemické analýzy s přiřazením ke shlukům (varianta 3 shluků) - archivní data 

chemických analýz důlních vod 

10.3.3 Výsledky analýzy hlavních komponent (PCA) archivních vzorků důlních vod 

Pro úplnost dokládáme také výsledky analýzy hlavních komponent. Tato analýza vedla 

k nepřesvědčivým výsledkům. Obvykle první 3-4 komponenty kumulativně vyjadřují převažující 

variabilitu souboru dat. V tomto konkrétním případě by šlo až o cca 6 komponent (tab. 98). Také 

z grafického vyjádření výsledků (obr. 186) PCA je patrné, že nedošlo ke shluknutí vzorků. 

tab. 98: Tabulka rozptylu – analýza hlavních komponent 

Komponenta 

číslo 

Vlastní 

hodnota 

Kum. 

rozptyl 

Procento Kumulativně 

1 12.0303 12.0303 0.4297 0.4297 

2 3.7252 15.7555 0.1330 0.5627 

3 3.0651 18.8206 0.1095 0.6722 

4 1.3875 20.2081 0.0496 0.7217 

5 1.3666 21.5747 0.0488 0.7705 

6 1.2355 22.8102 0.0441 0.8146 

7 0.9558 23.7660 0.0341 0.8488 

8 0.8878 24.6538 0.0317 0.8805 

9 0.8146 25.4683 0.0291 0.9096 

10 0.6936 26.1619 0.0248 0.9344 

11 0.4915 26.6535 0.0176 0.9519 

12 0.3550 27.0085 0.0127 0.9646 

13 0.2552 27.2637 0.0091 0.9737 

14 0.2243 27.4880 0.0080 0.9817 

15 0.1691 27.6570 0.0060 0.9878 
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Komponenta 

číslo 

Vlastní 

hodnota 

Kum. 

rozptyl 

Procento Kumulativně 

16 0.1367 27.7938 0.0049 0.9926 

17 0.0840 27.8778 0.0030 0.9956 

18 0.0519 27.9297 0.0019 0.9975 

19 0.0219 27.9516 0.0008 0.9983 

20 0.0189 27.9705 0.0007 0.9989 

21 0.0140 27.9844 0.0005 0.9994 

22 0.0114 27.9959 0.0004 0.9999 

23 0.0028 27.9987 0.0001 1.0000 

24 0.0011 27.9998 0.0000 1.0000 

25 0.0002 28.0000 0.0000 1.0000 

26 0.0000 28.0000 0.0000 1.0000 

27 0.0000 28.0000 0.0000 1.0000 

28 0.0000 28.0000 0.0000 1.0000 

 

 

obr. 186: Výsledek analýzy hlavních komponent – pozice vzorků v grafickém vztahu prvních dvou hlavních komponent 

10.3.4 Shrnutí výsledků shlukovací analýzy 

Byly provedeny hierarchické shlukové analýzy na datovém souboru vzorků povrchových a 

podzemních vod, odebraných v rámci projektu. Vedle toho byly shromážděny archivní informace o 

vzorcích důlních vod z karvinské části OKR a provedena hierarchická shluková analýza s vyčleněním 

3 a 5 shluků. 

Cílem bylo najít podobnosti v rámci rozsáhlých datových mnohaparametrických souborů, které by 

potvrdily či vyvrátily komunikaci mezi PDP a KDP. Dalším cílem bylo určit chemismus důlních vod 

(centroidy shluků) tzn. zdrojů zatápění. Tato informace bude využita při výpočtech směsí vod po 

potenciálním vývěru důlních vod v drenážní bázi (do povrchových toků). Je možno očekávat, že 

v průběhu „first flushe“ budou vody nabohaceny rozpouštěním vysoce rozpustných sekundárních 

minerálů v důlních prostorech a minimálně po určitou dobu bude navýšena celková mineralizace vod 

(síranové ionty, Fe atd.). 

Z hierarchických shlukových analýz vyplývá, že vody čerpané na vodních jamách Jeremenko a Žofie 

mají nezanedbatelný podíl kvartérních vod. Shlukové analýzy potvrdily pravděpodobnou komunikaci 
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s PDP v prostoru dolů Doubrava a Lazy (pestré vrstvy). K ovlivnění chemismu dochází až do prostoru 

dolu ČSA. Nicméně hydraulický význam této komunikace není možno pouze na základě těchto dat 

kvantifikovat. 

10.4 Dílčí závěr 

Řešení uvedeného tematického okruhu vychází z předpokladu, že v případě ukončení hornické 

činnosti, a tedy ukončení čerpání důlních vod (pokud tak bude rozhodnuto), dojde k přirozenému 

zatápění hornicky otevřeného masivu za zcela nových hydrochemických podmínek. Při akumulaci 

vody v zatápěných podzemních prostorech bude alterovat její chemismus převážně tím, že dojde 

k rozpouštění sekundárních minerálů vysrážených za dobu činnosti dolu na stěnách důlních děl. 

Protože karbon místy vychází v OKR na povrch terénu nebo přímo pod kvartér, nelze principiálně 

vyloučit, že za poměrně dlouhé období dojde k výtoku důlní vody na povrch terénu, či k jejímu 

přiblížení k povrchu a k přestupu do kvartérních zvodní. Bylo tedy nutné ověřit možnost výstupu 

hladiny důlních vod v koridorech některých vodních toků se zhodnocením vlivu těchto drenáží 

důlních vod na vodoteče jak z hlediska kvantitativního, tak kvalitativního.  

Důlní voda může z hlediska obsahu množství látek představovat kolizi s příslušnou legislativou, 

týkající se kvality vod, což by samozřejmě znemožnilo její neřízené vypouštění (nebo soustředěné či 

distribuované vývěry). 

Celý okruh řešení by měl tedy odpovědět na následující otázky: 

• Ad 1) Z kterých hydrogeologických, případně hydrologických zdrojů se budou doly zatápět? 

• Ad 2) Na jakou výškovou úroveň se budou doly zatápět se zohledněním možných scénářů v PDP 

OKR a jaký bude časový průběh zatápění? 

• Ad 3) Dojde po zatopení dolů k samovolnému vývěru důlní vody na povrch, či k přestupu do 

mělkých kolektorů? 

• Ad 4) Jak ovlivní zatápění dolů průtok a kvalitu povrchových vodotečí? 

• Ad 5) Jaké bude ovlivnění hydrosféry po ukončení vypouštění vod, tzn. ovlivnění recipientů 

vypouštěných důlních vod (zastavení čerpaní a vypouštění)?  

Pro získání odpovědí na následující otázky bylo nutné zpracovat morfologickou analýzu 

s definováním možných rizik výstupu důlních vod na povrch ve vztahu k výškové úrovni terénu, 

mocnosti pokryvného útvaru a výskytu objektů umožňujících komunikaci důlních prostor 

s povrchem. Výstupem analýzy byly lokality, které mohly být výhledově ohroženy výstupem vod 

z důlního prostředí do mělkých kolektorů nebo útvarů povrchových vod. Základní premisa byla, že 

výstup vody se v prvé řadě týká míst s nejnižšími niveletami přetokových bází, kterými jsou báze 

kvartérních kolektorů a dna útvarů povrchových vod. Lokality byly rozčleněny do dvou kategorií. 

V kategorii I byly oblasti s nízkou nadmořskou výškou a redukovaným pokryvem miocénních jílů. 

Kategorie II zahrnovala bodové zdroje komunikace důlní vody přes HDD s nízkou nadmořskou 

výškou báze kolektorské vrstvy. 

Tyto oblasti bylo potřebné analyzovat, prostřednictvím sestaveného numerického hydrogeologického 

modelu, který zohledňuje veškeré geologické, hydrogeologické a hornické struktury, které ovlivňují 

nástup důlních vod a jejich pravděpodobný výtok na povrch, či přestup do mělkých podzemních vod. 

Místa potenciální drenáže byla touto nezávislou analýzou potvrzena. Hydrogeologický model 
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umožnil také stanovit bilanční parametry, potřebné pro hodnocení ovlivnění kvality povrchových 

vod. K tomuto účelu byly také využity provedené multiparametrické shlukovací a faktorové analýzy.  

Veškeré tyto vstupy umožní odpovědět na výše zmíněné otázky. 

Otázka ad 1) – hydrogeologické, případně hydrologické zdroje zatápění dolů 

Zde je nutno podotknout, že uplatnění typu zdrojů přítoku v možné bilanci výtoku zatápějících 

důlních vod na povrch je určující pro míru kontaminace ŽP. Základním zdrojem přítoků vod do 

důlních prostor v průběhu zatápění KDP jsou terciérní hydrogeologické kolektory (zejm. detrit). 

V této věci přijímáme s vědomím určitých pochybností a nejistot obecný předpoklad, že po ustálení 

tlakových poměrů v této zvodni po zatopení důlních prostor piezometrická úroveň nevystoupí nad 

úroveň erozní báze s předpokládanou kótou +175 m n. m. Ve výsledku to znamená, že se jedná o 

hladinově závislý přítok, jehož intenzita bude s časem klesat až po zatopení důlních prostor na kótu 

+175 m n. m., kdy se na přítocích do důlních prostor přestane podílet.  Dalším zdrojem přítoků 

podzemních vod do důlních prostor jsou písčité čočky terciérních zvodní. Zde se předpokládá 

výtlačná úroveň +217 m n. m., což je lehce nad úrovní nejnižší erozní báze. Zdroj má však nízkou 

vydatnost, jedná se o uzavřené hydrogeologické struktury. Hladinově nezávislým zdrojem přítoků do 

důlních prostor jsou přítoky ze zvodněných kolektorů kvartérních pokryvných útvarů. Tyto jsou však 

možné jen v oblastech karbonských oken a budou v celkové bilanci zanedbatelné. Jako zdroj přítoků 

podzemních vod do důlních prostor musíme brát v potaz také možnost přetoku vod z PDP, zejména 

přes pestré vrstvy. V rámci PDP se již více bilančně uplatňuje přítok z kvartérních zvodní s výtlačnou 

úrovní +220 m n. m. Jsme toho názoru, že po dosažení kóty +175 m n. m bude další postup zatápění 

zprostředkován směsí salinních vod přestupujících z PDP (i v tomto případě již jde o směs salinních 

důlních vod s kvartérními prostými vodami) a omezenými přítoky kvartérních vod v karbonských 

oknech.  

Otázka ad 2) – výšková úroveň a časový průběh zatápění  

V případě scénáře zachování čerpání na vodní jámě Žofie hladina důlní vody v KDP nevystoupí za 

200 let zatápění nad úroveň -550 m n. m. 

V případě scénáře ukončení čerpání na vodní jámě Žofie hladina důlní vody v KDP vystoupí na kótu 

+220 m n. m. zhruba za 200 let. 

Pro prognózování nástupu hladiny v KDP v případě scénáře ukončení čerpání na vodní jámě Žofie 

byl v nástupové křivce hladiny v PDP uvažován plný přetok z ODP. V případě omezeného přetoku 

by se nástup v KDP ještě zpomalil.  

Otázka ad 3) – možnost vývěrů důlní vody na povrch či přestup do mělkých kolektorů  

Ano, k samovolnému výtoku důlní vody na povrch či k přestupu do mělkých kolektorů dojde, a to 

v případě scénáře ukončení čerpání na vodní jámě Žofie. Predisponované lokality jsou sumarizovány 

v  tab. 99, tab. 100 a tab. 101. 

tab. 99: Scénáře výstupu důlní vody na povrch 

Kategorie I 

Lokalita Scénář  Dosažená kóta 

(m n. m.) 

Čas Charakter výtoku/poznámka 

Karviná Doly, ČSA, oblast 

I-1 
Ukončení 

čerpání vodní 

jámě Žofie 

+220 200 let Přestup do mělkého kolektoru, drénovaného 

Karvinským potokem.  

Orlová, Stará Orlová, oblast 
I-2 

+220 200 let Přestup do mělkého kolektoru, drénovaného 
orlovskou Stružkou. 

Pozn. V případě zachování čerpání na vodní jámě Žofie se hladina po 200 letech zatápění bude pohybovat na úrovni cca -550 m n. m. 
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tab. 100: Scénáře možného výstupu důlní vody na povrch, prostřednictvím HDD/SDD (kategorie II-1) 

Kategorie II-1 

Lokalita Scénář  Dosažená kóta 

(m n. m.) 

Čas Báze 

kvartéru 

(m n. m.) 

Charakter výtoku/poznámka 

Úvodní v Novém Poli 

Ukončení  

čerpání na vodní 

jámě Žofie 

- - 211 Jáma není v kontaktu s důlními prostory. 

Výdušná jáma č. 3 213 200 let 218 Dtto Karviná Doly, ČSA, oblast I-1 

Větrní vrt VPV-2 178 200 let 219 K infiltraci pravděpodobně nedojde. 

Jáma XIII  216 200 let 218 K infiltraci pravděpodobně nedojde. 

Jáma XIVb  213 200 let 219 Dtto Karviná Doly, ČSA, oblast I-1 

Drážní  213 200 let 219 K infiltraci pravděpodobně nedojde. 

Jáma II  216 200 let 219 K infiltraci pravděpodobně nedojde. 

Jáma X  216 200 let 219 K infiltraci pravděpodobně nedojde. 

Felix  213 200 let 219 Dtto Karviná Doly, ČSA, oblast I-1 

Strojní  213 200 let 219 Dtto Karviná Doly, ČSA, oblast I-1 

Štastná pomoc  213 200 let 219 Dtto Karviná Doly, ČSA, oblast I-1 

Fortuna  213 200 let 219 Dtto Karviná Doly, ČSA, oblast I-1 

Pozn. V případě zachování čerpání na vodní jámě Žofie se hladina po 200 letech zatápění bude pohybovat na úrovni cca -550 

m n. m. 

tab. 101: Scénáře možného výstupu důlní vody na povrch, prostřednictvím HDD/SDD (kategorie II-2) 

Kategorie II-2 

Lokalita Scénář  Dosažená kóta 

(m n. m.) 

Čas Báze 

Kvartéru 

(m n. m.) 

Charakter výtoku/poznámka 

Výdušná jáma č. IV -Darkov 

Ukončení  
čerpání na vodní 

jámě Žofie 

211 200 let 224 K přestupu pravděpodobně nedojde. 

Vtažná j.č.V-Darkov 211 200 let 224 K přestupu pravděpodobně nedojde. 

Darkov č. 1 211 200 let 225 K přestupu pravděpodobně nedojde. 

Darkov č. 2 211 200 let 225 K přestupu pravděpodobně nedojde. 

Vtažná j. Jan  213 200 let 226 K přestupu pravděpodobně nedojde. 

Těžní j. č. 2  213 200 let 226 K přestupu pravděpodobně nedojde. 

Františka  213 200 let 221 K přestupu pravděpodobně nedojde. 

Jáma IXb  216 200 let 221 K přestupu pravděpodobně nedojde. 

Bedřich  219 200 let 221 K přestupu pravděpodobně nedojde. 

Jáma 8  219 200 let 221 K přestupu pravděpodobně nedojde. 

Jáma Jiří (II)  219 200 let 222 K přestupu pravděpodobně nedojde. 

František I  215 200 let 222 K přestupu pravděpodobně nedojde. 

František II  213 200 let 222 K přestupu pravděpodobně nedojde. 

Jáma XII  215 200 let 222 K přestupu pravděpodobně nedojde. 

Válečná  213 200 let 222 K přestupu pravděpodobně nedojde. 

Jáma 5  221 200 let 223 K přestupu pravděpodobně nedojde. 

Fabián  215 200 let 224 K přestupu pravděpodobně nedojde. 

Bedřich I  215 200 let 225 K přestupu pravděpodobně nedojde. 

Luisa  213 200 let 225 K přestupu pravděpodobně nedojde. 

Martin  213 200 let 225 K přestupu pravděpodobně nedojde. 

Pomocná (P1)  215 200 let 225 K přestupu pravděpodobně nedojde. 

Bedřich II  215 200 let 226 K přestupu pravděpodobně nedojde. 

Helena  215 200 let 226 K přestupu pravděpodobně nedojde. 

Jáma IX  215 200 let 226 K přestupu pravděpodobně nedojde. 

Jáma V  215 200 let 226 K přestupu pravděpodobně nedojde. 

Jáma VII  213 200 let 226 K přestupu pravděpodobně nedojde. 

Jana I  213 200 let 226 K přestupu pravděpodobně nedojde. 

Jindřich (J1)  215 200 let 226 K přestupu pravděpodobně nedojde. 

Karolina  215 200 let 226 K přestupu pravděpodobně nedojde. 

Leo  215 200 let 226 K přestupu pravděpodobně nedojde. 

Pomocná (P2)  215 200 let 226 K přestupu pravděpodobně nedojde. 

Florentina  213 200 let 227 K přestupu pravděpodobně nedojde. 

Florián  213 200 let 227 K přestupu pravděpodobně nedojde. 

Jáma 1  213 200 let 227 K přestupu pravděpodobně nedojde. 

Alfons  213 200 let 228 K přestupu pravděpodobně nedojde. 

Lorenz  213 200 let 228 K přestupu pravděpodobně nedojde. 

Frenzl  213 200 let 229 K přestupu pravděpodobně nedojde. 

Štolní  213 200 let 229 K přestupu pravděpodobně nedojde. 

Jan výdušná  213 200 let 230 K přestupu pravděpodobně nedojde. 

Pozn. V případě zachování čerpání na vodní jámě Žofie se hladina po 200 letech zatápění bude pohybovat na úrovni 

cca -550 m n. m. 
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Výtok prostřednictvím jam bude závislý také na způsobu likvidace jednotlivých jam. Pro další 

hodnocení budeme využívat oblasti kategorie I a kategorie II-1. 

Otázka ad 4) – vliv zatápění dolů na průtok a kvalitu povrchových vodotečí 

Zde je nutno uvést, že každý výtok s vyšší či nižší pravděpodobností uplatnění bude skrytě infiltrovat 

do mělkých kolektorů a dále bude drénován příslušnou vodotečí, tzn. může mít vliv na její 

hydrochemický obraz. Nejpravděpodobnější výtok je v rámci kategorie I a kategorie II-1, kde je 

z hydrogeologického modelu dobře vidět přestup vod do mělkých kolektorů. Na základě bilančního 

propočtu z hydrogeologického modelu však po dosažení finální stavu zatopení důlních prostor a 

obnovení mělkého oběhu vychází velmi malé množství vytékajících důlních vod na úrovni cca 0,4 

l/s. V KDP OKR díky velmi omezené komunikaci důlního prostředí s kvartérním horizontem dojde 

k separaci mělkého oběhu od kvazistagnující zvodně důlních vod. Na tomto základě predikujeme, že 

celková bilance množství vytékajících důlních vod do mělkých podzemních a povrchových vod 

nepřesáhne cca 1 l/s. Po ukončení přítoku vod z hladinově závislých hydrogeologických zdrojů, se 

zatápění pánve výrazně zpomalí a bude se více uplatňovat přetok z PDP. Zde je nutno zahrnout 

nejistotu v množství vod přetékajících z PDP, a proto výsledek zatížíme koeficientem, posunující 

výsledek na větší stranu bezpečnosti. 1 l/s násobíme 10x. Pro samotné bilancování budeme počítat 

s výtokem důlních vod o vydatnosti 10 l/s.  

Pro následující propočty byla využita hierarchická shlukovací analýza, vzorkovaná a archivní data 

chemických analýz důlních a povrchových vod – parametry souhrn. Do výpočtu byla vždy využita 

nejnepříznivější varianta výsledků jednotlivých parametrů. 

V rámci ekologických rizik se vyhodnocovala možnost ředění důlních vod vodou vodních toků, které 

mohou být výtokem postiženy, a to pro nejnižší vodní stavy, resp. stanovením hodnot minimálních 

zůstatkových průtoků dle MŽP (tedy nejnepříznivější varianta). Pro tyto účely bylo nutné stanovit 

minimální zůstatkový průtok, což je minimální průtok, který je nutno ponechat ve vodním toku v 

daném profilu nebo úseku pro udržení jeho základních vodohospodářských a ekologických funkcí. 

Minimální zůstatkový průtok se odvozuje na základě M-denních průtoků. M-denní průtoky byly 

zajištěny z ČHMÚ. Metodický pokyn ke stanovení hodnot minimálních zůstatkových průtoků ve 

vodních tocích stanoví: pokud je průtok Q355d nižší než 50 l/s, za minimální zůstatkový průtok se 

považuje Q330d. Pokud je Q355d v rozmezí 50 l/s–500 l/s, za minimální zůstatkový průtok se považuje 

(Q330d+Q355d) * 0,5.  

Pro výpočet parametrů byla využita směšovací rovnice: 

Cv * Qv + Cn * Qn = Cp * Qp 

Cv – koncentrace daného parametru v důlních vodách,  

Qv – množství vytékajících vod, 

Cn – koncentrace daného parametru v povrchových vodách,  

Qn – průtok v povrchových vodách, 

Cp – koncentrace daného parametru,  

Qp – celkový průtok, jako součet Qv a Qn. 

Výsledky propočtů jsou sumarizovány v následující tab. 102. 
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tab. 102: Směsi vytékajících důlních vod s dotčenými povrchovými vodotečemi 

  Průtok (l/s)* Cl- (mg/l) SO4
2-(mg/l) Fe (mg/l) 

 NEK 150 (mg/l) 200 (mg/l 1 (mg/l) 

Výtok – vstup 10 15 500 280 8 

Karvinský potok – vstup 109 57,2 228 0,11 

Karvinský potok – výstup 119 1355 232 0,8 

orlovská Stružka – vstup 24 43,2 197 0,18 

orlovská Stružka – výstup 34 4590 221 2,48 

Pozn. *minimální zůstatkový průtok dle MŽP 

Následující obr. 187 a obr. 188 schematicky prezentují výsledné směsi důlních vod s povrchovou 

vodou (ředění) pro Karvinský potok a orlovskou Stružku. 

 

 
obr. 187: Schéma ředění výtoku důlních vod, který bude drénován Karvinským potokem s ústím do Olše 

 

Karvinský potok 

Qc (l/s)=QMZP + Qv = 119 

Cl- 1355 (mg/l) 

SO42- 232 (mg/l) 

Fe 0,8 (mg/l) 

Možný výtok kategorie I 

Oblast I-1 

Kategorie II-1 

Výdušná jáma č. 3 
 

Řeka Olše 

QMZP (l/s) = 1382 

Cl- 24,8 (mg/l) 

SO42- 38,3 (mg/l) 

Fe 0,17 (mg/l) 

Řeka Olše 

QMZP (l/s) = 1501 

Cl- 130,26 (mg/l) 

SO42- 53,66 (mg/l) 

Fe 0,22 (mg/l) 
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obr. 188: Schéma ředění výtoku důlních vod, který bude drénován orlovskou Stružkou s ústím do Odry 

Z výše uvedeného vyplývá, že výtokem důlní vody budou postiženy Karvinský potok a orlovská 

Stružka, přičemž v oblasti ústí toku do Olše a Odry dojde díky ředění k poklesu posuzovaných 

parametrů pod limity NEK.  

Z hlediska kovů obsažených v důlních vodách (viz příloha 48) byly překračovány limity NEK či 

norma ČSN EN 75 7221 jakostní třídy kvality povrchových vod – III. třída jen v případě některých 

složek (např. Mn, As, Ba, Cu, sporadicky Zn). Zpravidla však nejde o řádové překročení a vzhledem 

k nízkému zastoupení důlních vod ve výsledné směsi je možno s poměrnou jistotou konstatovat, že 

důlní vody z hlediska kovů nepředstavují environmentální riziko pro vodní toky.  

Z pohledu přítomnosti PCB konstatujeme, že nebyly v nadlimitním množství zachyceny ve vzorcích 

důlních vod, ani ve vzorcích z vypouštěných důlních vod na vodních jámách Jeremenko a Žofie, 

avšak doporučujeme mimo jiné tento parametr během zatápění sledovat. 

Pro řešení otázek radionuklidů byly využity závěry dvou studií Projekt TAČR, 2020; Projekt TAČR, 

2022). 

V rámci první studie byla radioaktivita ověřována ve vodách zvodněných kolektorů 

spodnobádenských bazálních klastik, v důlních vodách, v karbonských plynech a důlních vzdušinách, 

horninách těžebních odvalů, podzemních a povrchových vodách kvartérních hydrosystémů odvalů 

karbonských hlušin a ve dnových sedimentech, vodotečí (recipientů), do nichž se vypouštějí důlní 

vody. Z výše uvedených analýz a závěrů vyplývá, že zdrojem radioaktivity vod v OKR je detritová 

voda, ačkoli radioaktivita není její původní vlastností. Pro případ přírodní radioaktivity důlních vod 

z činné části OKR se vycházelo z výsledků laboratorních analýz vzorků, odebraných z čerpacích 

stanic důlních vod (resp. žumpovních překopů) a z jámových tůní. Výsledky jsou obsahem tab. 103. 

Analyzovaným parametrem byl radon 222Rn (produkt rozpadu radia).  

  

orlovská Stružka 

Qc (l/s)=QMZP + Qv = 34 

Cl- 4 590 (mg/l) 

SO42- 221 (mg/l) 

Fe 2,48 (mg/l) 

Možný výtok 

kategorie I 

Oblast I-2 
 

Řeka Odra 

QMZP (l/s) = 5 794 

Cl- 126,35 (mg/l) 

SO42- 80,83 (mg/l) 

Fe 0,51 (mg/l) 

Řeka Odra 

QMZP (l/s) = 5 760 

Cl- ˂100 (mg/l) 

SO42- ˂80 (mg/l) 

Fe 0,5 (mg/l) 
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tab. 103: Výsledky laboratorních analýz důlních vod 

rok 2018 název vzorku, lokalizace  222Rn (Bq/l) rok 2019 název vzorku, lokalizace   
222Rn (Bq/l) 

ČSA Jan – Karel jáma ČSA 2, jámová tůň 0,1 ČSA Jan – Karel jáma ČSA 2, jámová tůň 5,08 

ČSA Jan – Karel jáma ČSA 3, jámová tůň 1,07 ČSA Jan – Karel jáma ČSA 3, jámová tůň 0,16 

   ČSA Jan – Karel jáma Jan, jámová tůň 0,25 

ČSA Lazy HČS na 9. patře 0,26 ČSA Lazy HČS na 9. patře 0,33 

ČSA Lazy HČS na 9. patře – sací koše*  0,60 ČSA Lazy HČS na 9. patře – sací koše*  0,86 

ČSA Lazy jáma č. 2, jámová tůň 0,09 ČSA Lazy jáma č. 2, jámová tůň 0,09 

   ČSA Lazy jáma č. 5, jámová tůň <0,04 

   ČSA Lazy jáma č. 6, jámová tůň <0,04 

ČSA Jan – Karel jáma Doubrava III, tůň 24,5 ČSA Jan – Karel jáma Doubrava III, tůň 9,41 

ČSM Sever HČS 4. patro 0,22 ČSM Sever HČS 4. patro 0,21 

ČSM Jih HČS 4. patro 0,56 ČSM Jih HČS 4. patro 0,3 

Pro všechny vzorky, uvedené v tab. 103 platí, že zjištěná objemová aktivita 222Rn v důlních vodách 

je nízká. Pro srovnání – přípustná hodnota objemové aktivity pro 222Rn v pitné vodě je 100 Bq/l.  

Údaje o přírodní radioaktivitě vypuštěných důlních vod v uzavřené části OKR jsou převzaty 

z výsledků monitorování vypouštěných důlních vod na vodní jámě Jeremenko a vodní jámě Žofie, 

kde jako zdroj byl využít dokument „Zpráva o vyhodnocení programu monitorování veličin, 

parametrů a skutečností důležitých z hlediska radiační ochrany, o. z. Odra za rok 2018“, který 

zpracoval DIAMO s. p. v roce 2019. Monitorování přírodní radioaktivity takto vypouštěných důlních 

vod je zajišťováno v souladu s programem monitorování, který je dán rozhodnutími SÚJB: č.j. 

SUJB/RCKA/3268/2010 (Systémová instrukce SI-ODRA-22-01-02-03 – Monitoring vypouštěných 

důlních vod atd. z roku 2010) a č.j. SUJB/RCKA/6426/2016 (Rozhodnutí o povolení uvolňování 

radioaktivní látky z pracoviště – stanovení podmínek pro vypouštění důlních vod z vodní jámy Žofie 

do povrchového toku – petřvaldská a následně orlovská Stružka). 

Sledovanými parametry jsou objemová aktivita izotopu radia 226Ra (AV,226Ra) a objemová 

koncentrace přírodního uranu CV, Unat. Relevantní údaje z této zprávy jsou uvedeny v tab. 104 („V“ 

je roční objem vypouštěných důlních vod). Indikované hodnoty v Bq/m3, uvádíme pro přehlednost i 

v Bq/l. 

tab. 104: Přírodní radioaktivita důlních vod v uzavřené části OKR – 226Ra, údaje DIAMO s.p., 2014–2018 

výpustní profil, rok V (m3/rok) 
Ø AV,226Ra 

(Bq/m3) 

Ø AV,226Ra 

(Bq/l) 

CV,Unat  

(mg/dm3) 

vodní jáma Jeremenko do Ostravice     

2014 5 345 112 33 0,033 <0,01 

2015 4 941 522 43 0,043 <0,01 

2016 5 272 484 53 0,053 <0,01 

2017 5 067 046 60 0,060 <0,01 

2018 5 129 699 70 0,070 <0,01 

vodní jáma Žofie do petřvaldské 

Stružky 
 Vodní jáma   

2014 1 147 483 1 288 1,288 <0,01 

2015 1 099 136 1 429 1,429 <0,01 

2016 1 044 266 1 458 1,458 <0,01 

2017 1 039 393 1 338 1,338 <0,01 

2018 1 068 501 1 358 1,358 <0,01 

Výsledky monitoringu přirozené radioaktivity důlních vod, vypouštěných z vodní jámy Jeremenko a 

vodní jámy Žofie jsou hodnoceny podle parametrů vyšetřovacích úrovní a zásahové úrovně. 

Vyšetřovací a zásahové úrovně jsou uvedeny v následující tab. 105.  
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tab. 105: Vyšetřovací a zásahové úrovně vodních jámách Jeremenko a Žofie  

Objekt vyšetřovací úrovně: zásahová úroveň: 

Vodní jáma Jeremenko AV,226Ra = 300 Bq/m3 CV,Unat = 0,1 mg/l                                    - 

Vodní jáma Žofie  AV,226Ra = 2000 Bq/m3 CV,Unat = 0,1 mg/l       AV,226Ra = 3000 Bq/m3 

Během monitoringu nebylo v doloženém období (2014-2018) zaznamenáno překročení 

vyšetřovacích úrovní ani zásahové úrovně. Kromě pojednaného monitorování vypouštěných důlních 

vod byly prováděny analýzy na obsah přirozených radionuklidů v povrchové vodě – orlovské Stružce 

(recipient důlní vody z vodní jámy Žofie). 

Obsahy přírodních radionuklidů v povrchové vodě orlovské Stružky sleduje DIAMO s. p. v rámci 

„Programu monitorování veličin, parametrů a skutečností, důležitých z hlediska radiační ochrany – 

sledování výpustí vodní jámy Jeremenko a vodní jámy Žofie“. 

Sledování se provádí na 2 profilech, konkrétně nad soutokem a pod soutokem petřvaldské a orlovské 

Stružky. Sledovanými parametry jsou objemová aktivita izotopu radia 226Ra (AV,226Ra) a objemová 

koncentrace přírodního uranu CV, Unat. Hodnoty jsou uvedené v tab. 106, odběry jsou z profilu pod 

soutokem, který dokládá vlivy vypouštěné důlní vody. Pro parametr AV,226Ra platí následující kritéria 

vyšetřovací úrovně (250 Bq/m3/0,25 Bg/l) a zásahové úrovně (400 Bq/m3/0,4 Bg/l). Původně 

indikované hodnoty uvádíme pro přehlednost i v Bq/l.  

tab. 106: Orlovská Stružka, obsahy přírodních radionuklidů ve vodě pod výpustí vodní jámy Žofie 

datum AV,226Ra CV,Unat 

 Bq/m3 Bq/l Bq/m3 Bq/l 

11. 1. 2018 <30 <0,030 <0,010 <0,00001 

 8. 2. 2018 <30 <0,030 <0,010 <0,00001 

 8. 3. 2018 <30 <0,030 <0,010 <0,00001 

 5. 4. 2018 <30 <0,030 <0,010 <0,00001 

10. 5. 2018 90,0 0,090 <0,010 <0,00001 

 7. 6. 2018 40,0 0,040 <0,010 <0,00001 

12. 7. 2018 <30 <0,030 <0,010 <0,00001 

2. 8. 2018 30,0 0,030 <0,010 <0,00001 

6. 9. 2018 70,0 0,070 <0,010 <0,00001 

11. 10. 2018 <30 <0,030 <0,010 <0,00001 

 1. 11. 2018 <30 <0,030 <0,010 <0,00001 

 6. 12. 2018 50,0 0,050 <0,010 <0,00001 

Indikované (resp. indikovatelné) hodnoty objemové aktivity 226Ra jsou velmi nízké – setiny Bq/l. 

V návaznosti na vypouštění důlních vod je obecně známým fenoménem kumulace přírodních 

radionuklidů v sedimentech. Sledování přírodní radioaktivity v sedimentech vodotečí, do nichž jsou 

vypouštěny důlní vody, jsou předmětem sledování více jak 10 let. Sledování se realizuje v 

kynetě Karvinského potoka (vlivy z činné části revíru) a orlovské Stružky (vlivy z uzavřené části 

revíru). Pro příklad zde uvádíme Karvinský potok. 

Sledování radioaktivity dnových sedimentů (usazenin) v kynetě Karvinského potoka se provádí dle 

opatření SÚJB. Sledování provádí Green Gas DPB, a.s. Cílem je prověřit možnosti migrace 

přírodních radionuklidů (zadržovaných v dnových sedimentech) do jezera „Zátopa Kozinec*“, které 

je využíváno jako rybářský revír. Sledovaným parametrem je 226Ra. Škála sledovaných parametrů 

byla účelově rozšířena na spektrum přírodních radionuklidů, standartně stanovených ve vzorcích vod. 

Vzorky dnových sedimentů karvinského potoka se odebírají na pěti odběrních místech v úseku toku 

mezi výpustěmi důlních vod ČSM + Darkov (společná výpusť) a ČSA a ústím Karvinského potoka 

do Olše (odběrová místa KP-1 až KP-4 a KJ-1).  
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Výsledky provedených analýz na odběrných místech jsou uvedeny v tab. 107 (výsledky analýz 2019, 

standardní rozsah).  

tab. 107: Výsledky analýz vzorků dnových sedimentů Karvinského potoka 2019 – standardní rozsah. 

parametr 
jednotka /  

    vzorek 
KP-1 KP-2 KP-3 KP-4 KJ-1 Průměr 

238U Bq/kg suš. 151.0 124.0 56.0 38.0 49.0 84 

234Th Bq/kg suš. 151.0 124.0 56.0 38.0 49.0 84 

230Th Bq/kg suš. < 158 < 232 < 163 < 111 < 80   

226Ra Bq/kg suš. 1010.0 2490.0 326.0 106.0 45.8 796 

210Pb Bq/kg suš. 281.0 162.0 210.0 59.0 44.1 151 

235U Bq/kg suš. 7.0 5.7 2.6 1.8 2.3 3.9 

231Pa Bq/kg suš. < 23 < 34 < 21 < 16 < 10   

227Ac Bq/kg suš. < 6.9 < 13 < 8.1 < 3.3 < 2.7   

227Th Bq/kg suš. < 6.9 < 13 < 8.1 < 3.3 < 2.7   

223Ra Bq/kg suš. < 6.3 < 15 < 9.3 < 6.4 < 4.4   

228Ra Bq/kg suš. 253.0 1580.0 51.4 50.9 45.0 396 

228Th Bq/kg suš. 241.0 823.0 50.5 48.9 44.9 242 

40K Bq/kg suš. 315.0 571.0 541.0 343.0 534.0 461 

Z hlediska časových relací platí, že hlavními radioaktivními kontaminanty těchto sedimentů jsou 

izotopy radia 226Ra a 228Ra. Hmotnostní aktivita 228Ra bude klesat s poločasem radioaktivní přeměny 

5.75 let. Nejvyšší radioaktivitu vykazují dnové sedimenty v místě, kde bylo odhadnuto průměrné stáří 

sedimentu na cca 2 roky (KP-2). V ostatních místech je staří cca 10 a více let, jedná se o starší 

sedimenty, což vyplynulo z hmotností aktivity 228Th, dceřiného produktu rozpadu 228Ra. 

Karvinský potok je z hlediska přírodních radionuklidů, transportovaných vypouštěnými důlními 

vodami, nejvíce exponovanou vodotečí. Vzorky situované mezi výpustěmi důlních vod a zátopou 

Kozinec (KP-1 a KP-2) vykazují vysoké hmotnostní aktivity izotopů radia 226Ra a 228Ra.  

Výsledky analýz pro 226Ra v letech 2014–2019 dokládají obdobné výsledky (viz tab. 108). 

tab. 108: Výsledky analýz vzorků dnových sedimentů Karvinského potoka – 226Ra od 2014 do 2019.  

vzorek 226Ra (Bq/kg) 

 říjen 2014 duben 2015 duben 2016 duben 2017 duben 2018 duben 2019 

KP-1 897,4 1 648,0 970,0 729,0 1 380,0 1 010,0 

KP-2 204,9 818,0 2 267,0 865,0 1770,0 2 570,0 

KJ-1 - - - 51,0 45,0 35,7 

KP-3 133,2 89,0 168,0 69,0 390,0 391,0 

KP-4 117,7 70,7 152,0 110,0 96,0 85,0 

Výsledky analýz z let 2014–2019 prokázaly postupný nárůst hmotnostní aktivity izotopu 226Ra ve 

vzorcích pocházejících z míst pomalejšího toku Karvinského potoka, ze sedimentů s převažujícím 

jílovitým podílem (bahnité nánosy). Předpokládáme, že tento nárůst hmotnostní aktivity se týká i 

izotopu 228Ra, jež v daném období nebyl předmětem zkoumání. 

Přírodní radionuklidy U-Ra rozpadové řady, transportované do vodotečí vypouštěnými důlními 

vodami, mají tendenci k usazování v dnových sedimentech s jílovitým podílem (bahnité nánosy), 
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v místech pomalejšího toku. Přesun přírodních radionuklidů ve směru toku není výrazný, 

pravděpodobně závisí na transportu dnových sedimentů, mobilizovaných vlivem mechanických 

příčin (technické práce v korytě atd.). 

Je neoddiskutovatelné, že činnosti spojené s vypouštěním důlních vod mohou způsobit šíření 

radionuklidů podél vodních toků, do kterých jsou tyto vody vypouštěny. Druhá zmíněná studie si 

vzala za cíl posoudit vliv primárních zdrojů přírodních radionuklidů na vývoj kontaminace území 

OKR v době útlumu hornické činnosti a po jejím ukončení ve smyslu katalogizace a popis výpustí 

v OKR, zhodnocení chemismu důlních vod, posouzení migrace radioaktivních látek, popis radiační 

situace v zájmové oblasti a vymezení míst s významně vyššími hodnotami vybraných radiačních 

veličin. Uvedené závěry studie přebíráme a uvádíme v následujícím textu. 

I zde se řešení opíralo o terénní práce a laboratorní analýzy. Výstupem je mapa OKR s identifikací 

míst vypouštění důlních vod (po roce 1945) a jejich popis a dále na základě pochůzkového měření 

mapa potenciálně rizikových oblastí. Mapa definuje celkem tři oblasti. První oblast zahrnuje území, 

na kterém nebylo realizováno pochůzkové měření (nebyla identifikována místa vypouštění důlních 

vod) a zahrnuje vytipované odvaly jako potenciálně rizikové pozůstatky po hornické činnosti, kde 

může docházet ke kontaminaci mělké hydrosféry vyluhováním radionuklidů z odvalu během 

dešťových srážek. Druhou oblastí je území bez prokázaného rizika, tzn. během pochůzkových měření 

u výpustí a podél toků za výpustí se průměr hodnot příkonu prostorového dálkového ekvivalentu 

(PPDE) ze statistického vyhodnocení přibližoval hodnotám přirozeného pozadí.  Třetí oblastí je 

území s prokázaným rizikem, tzn. pochůzkovým měřením byly zjištěny hodnoty, které překračují 500 

nSv/hod. (0,5 µSv/hod.) i po odečtu pozaďových hodnot. Při pracích s tímto materiálem je nutné 

dodržovat pravidla pro pracoviště, kde se nakládá s materiálem, obsahujícím zvýšený obsah 

přírodních radionuklidů.  

Obecně lze výše popsané shrnout tak, že v OKR existuje několik potenciálních rizik, jejichž význam 

může během ukončování hornické činnosti narůst. Ve studii se konstatuje, že během provádění 

měření nebyla zaznamenána potenciální místa, která by z hlediska radiační ochrany vyžadovala 

neodkladný zásah. Zvýšená přítomnost radionuklidů v některých lokalitách však vede k potřebě 

zohlednit tento stav při jednotlivých činnostech na těchto lokalitách. 

Studie dále uvádí potenciální nebezpečí při následujících činnostech: 

• nakládání s materiálem se zvýšeným obsahem přírodních radionuklidů (říční a břehové 

sedimenty), 

• likvidace rozvodů technologické a důlní vody v důlním prostředí a na povrchu, 

• sekundární kontaminace oblasti v důsledku průsaku meteorické vody materiálem odvalů.  

Výše uvedené okruhy činnosti, které mohou nevhodnou manipulací apod. vyvolat riziko, vedou 

k potřebě sledovat obsah přírodních radionuklidů v materiálu odtěžovaném z říčních koryt podle 

doporučení SÚJB. Dále je vhodné při odtěžování materiálů a sedimentů v oblastech postižených 

hornickou činností v rámci OKR (např. areály) provádět screeningové pochozí měření PPDE a podle 

výsledků měření postupovat dle doporučení SÚJB. Pro stávající nebo v budoucnu realizované 

výpustě důlních vod je potřeba připravit programy monitorování v rozsahu celkové objemové aktivity 

alfa ve vodě, celkové objemové aktivity beta ve vodě, objemové aktivity vybraných izotopů rádia 

(226Ra a 228Ra) a hmotnostní koncentrace uranu. Pro zpětné posouzení možnosti srážení a šíření 

přírodních radionuklidů v prostředí je potřeba doplnit informacemi o obsahu hlavních aniontů, jako 

jsou chloridy, sírany, hydrogenuhličitany a hlavních kationtů jako jsou Ca2+, Na+, Mg2+ a K+.  
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Další rizikovou oblast představují odvaly, které mohou obsahovat materiál obsahující uran. Do 

prostředí může přestupovat v důsledku přirozené eroze nebo dešťovým srážkám, které prosakují 

tělesem odvalu. Studie uvádí, že aktuálně není k dispozici studie, která by se systematicky věnovala 

zhodnocení odvalového materiálů z pohledu radiační bezpečnosti.  

Studie dále hodnotila radiační riziko (riziko ozáření) spojené se zvýšenou přítomností přírodních 

radionuklidů v životním prostředí pomocí reprezentativních osob a jejich efektivní dávky stanovené 

na základě expozičních scénářů. Expoziční scénáře byly vytvořeny na základě místních šetření a 

odhadu budoucího dlouhodobého vývoje OKR plynoucího mimo jiné z analýzy územních plánů obcí 

Moravskoslezského kraje. Z provedených výpočtů vyplynulo, že efektivní dávky (míra ozáření) 

spojené s vytvořenými expozičními scénáři a s obsahem přírodních radionuklidů v jednotlivých 

komoditách zjištěných v rámci řešení studie na území OKR, nevedou k nutnosti přijetí okamžitého 

opatření. Lze tedy konstatovat, že potenciální rizika existují, avšak v současnosti žádné významné 

riziko nehrozí. Výsledky studie jsou poplatné aktuálním expozičním scénářům, v případě změn bude 

nezbytné provést úpravy. 

Z hlediska budoucího vývoje konečné likvidace OKR zatopením si lze představit několik situací: 

• kontaminace podzemních vod v důsledku zaplavení hydrogeologických zvodní důlní vodou 

s vyšším obsahem přírodních radionuklidů, riziko pro užitkové a pitné vodní zdroje 

s možností nadbytečného ozáření osob, 

• řízené vypouštění anebo náhodné výrony, či skrytá infiltrace do mělké hydrosféry, které 

můžou vést ke vzniku nových lokalit s potenciálně zvýšenou přítomností přírodních 

radionuklidů, 

• změna vlastnických práv ke stavbám, používaných na povrchu k vypouštění důlních vod, což 

může vyústit k přerušení monitorování obsahu přírodních radionuklidů, či ztrátě celé 

informace o zvýšené přítomnosti přírodních radionuklidů s vazbou na právní povinnosti, 

• změna technologie vypouštění důlních vod, se kterou může být spojena změna v šíření 

radionuklidů.  

Z výše uvedeného zřetelně vyplývá, že závěry jednotlivých studií jsou v souladu a můžeme je shrnout 

následovně: 

• Zdrojem radioaktivity důlních vod OKR je detritová voda, jako složka důlních vod. 

• Hlavními radioaktivními kontaminanty důlních vod jsou izotopy 226Ra a 228Ra. 

• Vypouštěná důlní voda v činné části nevykazuje zvýšenou přírodní radioaktivitu. Jedná se o 

směsné vody, kde podstatnou složku tvoří provozní vody.   

• Vypouštěná důlní voda v uzavřené části OKR (vodní jáma Jeremenko a vodní jáma Žofie) do 

roku 2020 nepřekračovala v rámci programu monitorování vyšetřovací a zásahovou úroveň, 

dle rozhodnutí SÚJB a jsou přímo vypouštěny do vodotečí. Toto neplatí poslední dva roky 

pro vodní jámu Jeremenko, kde k překročení došlo, a proto byla přijata opatření ve smyslu 

každoměsíční analytiky oproti původní šesti měsíční.  

• Uplatnění typu zdrojů přítoků v bilanci výtoků zatápějících důlních vod na povrch je určující 

pro míru kontaminace ŽP. Po zatopení volných důlních prostor na výškovou úroveň, na níž 

zaniknou geologické zdroje přítoků (detritová voda), bude další zatápění zbylých volných 

prostor probíhat výhradně vodou povrchovou, jenž bude do těchto volných důlních prostor 

pronikat z povrchu prostřednictvím zón povrchové infiltrace.  V zatápějící vodě tedy budou 

převažovat povrchové vody, a přírodní radionuklidy z detritové vody zůstanou ve svém 
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prostředí a nebudou se významně dále šířit. Navíc lze očekávat, že v důsledku odlišného 

chemismu povrchových vod by se izotopy radia (případně přešlé do vodného prostředí 

zatápěných prostor), vyloučily jako radiobaryt, nebo by se naadsorbovaly na hydratovaných 

oxidech železa a manganu (zde i s izotopy uranu).  

• Dopady s vypouštěním důlních vod souvisí s přírodní radioaktivitou dnových sedimentů 

předmětných recipientů, v nichž se akumuluje radiobaryt, jemně dispergovaný ve 

vypouštěných důlních vodách. 

• Zásadní ve věci možných dopadů v případě výtoků bude monitoring, který poskytne 

informace o formování hydrochemické zonálnosti zatápějící důlní vody v zatopených důlních 

dílech s předpokladem budoucího oddělení stagnující hlubší zvodně od aktivního mělkého 

oběhu, který bude potenciálně minimalizovat hydrochemické dopady zatápění a šíření 

radionuklidů s dopadem na povrchové vody a mělké zvodně. Pro potvrzení těchto prognóz je 

potřebné přijmout případná opatření k řízenému udržování hladiny pod drenážní bází na 

základě výsledku monitoringu zatápějících důlních vod. 

• Pro potvrzení prognóz je dále potřebné provádět monitoring NP vrtů v rozsahu tab. 57 s cílem 

sledovat nástup hladiny vody v detritu, jako zdroje radioaktivity důlních vod v OKR, ve 

vztahu k postupnému zatápění důlních děl a v neposlední řadě také zjištění/potvrzení, jaké 

výškové úrovně hladina vody v detritu dosáhne.    

Otázka ad 5) – vliv ukončení vypouštění důlních vod na vodnost jejich dosavadních recipientů 

Stanovení hodnot minimálních zůstatkových průtoků (dále MZP) ve vodních tocích vychází z potřeby 

více zohlednit ekologická hlediska a ochranu ekosystémů vázaných na vodní tok, než jsou uplatněna 

v současném postupu jejich stanovení, který je zakotven ve Směrném vodohospodářském plánu. 

Účelem Zásad stanovení hodnot MZP ve vodních tocích (dále jen „Zásady“) je přispět k zachování 

základních vodohospodářských a ekologických funkcí vodních toků v úsecích pod 

vodohospodářskými díly a pod odběry vody. 

Definice pojmů pro účely těchto Zásad: 

• průtok Q364d, Q355d, Q330d je průtok v daném profilu vodního toku, který byl dosažen nebo 

překročen průměrně 364, 355 nebo 330 dní v roce, vypočtený z řady průměrných denních 

neovlivněných průtoků za období 1.1.2018 – 31.12.2021 pro orlovskou Stružku a za období 

1.1.2012 – 31.12.2021 pro Karvinský potok. Data jsou dostupná na stránkách ČHMÚ pro 

jednotlivé vodoměrné stanice na obou tocích za dané období.   

• MZP je minimální průtok, který je nutno ponechat ve vodním toku v daném profilu nebo 

úseku pro udržení jeho základních vodohospodářských a ekologických funkcí. 

Směrné hodnoty MZP se stanoví podle následujících parametrů (tab. 109). 

tab. 109 Směrné hodnoty MZP 

Průtok Q355d (m3/s) Minimální zůstatkový průtok  

˂0,05 Q330d 

0,05-0,5 (Q330d+Q355d).0,5 

0,51-5,0 Q355d 

˃5,0 (Q355d+Q364d).0,5 

Směrné hodnoty MZP slouží jako kritérium Státní vodohospodářské bilance a jako základ pro 

stanovení výsledných hodnot MZP. Směrné hodnoty mohou být rozhodnutím vodohospodářských 

orgánů stanoveny přímo jako výsledné hodnoty MZP po příslušném zhodnocení. Hodnoty MZP 
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mohou být stanoveny vyšší nebo výjimečně nižší, než jsou jejich odpovídající směrné hodnoty, pokud 

k tomu jsou závažné důvody, vyplývající ze zhodnocení všech známých skutečností. Za 

nepodkročitelnou mez se přitom považuje hodnota MZP, která odpovídá průtoku Q364d. 

Orlovská Stružka, průměry M-denních průtoků (m3/s) za soutokem s Michálkovickým potokem za 

období od 1.1.2018 – 31.12.2021 jsou znázorněny v obr. 189 a obr. 190. 

 

obr. 189: Vývoj dlouhodobých průměrných denních průtoků (1.1.2018-31.12.2021) v profilu orlovské Stružky 

 

 

obr. 190: Čára průměrného překročení denních průtoků (1.1.2018 - 31.12.2021) v profilu orlovské Stružky 

Q30d = 0,686 • Q90d = 0,494 • Q180d = 0,406 • Q270d = 0,315 • Q330d = 0,271 • Q355d = 0,237 • Q364d = 

0,212 

Pro rozbor možností ovlivnění hydrologického režimu orlovské Stružky po ukončení vypouštění 

důlní vody platí tyto skutečnosti:   

• Do orlovské Stružky jsou vypouštěny důlní vody z lokality ČSA v množství 0,023 m3/s (23 

l/s) (rok 2021) a současně jsou do orlovské Stružky vypouštěny důlní vody z vodní jámy Žofie 

cca Qprům=0,0365 m3/s (36,5 l/s). 
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• Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP ke stanovení MZP ve vodních tocích pro toky 

s denním průtokem Q355d = 0,05 – 0,5 m3/s (což odpovídá orlovské Stružce) doporučuje 

dlouhodobou hodnotu neovlivněného (Q330d + Q355d) * 0,5. Pro orlovskou Stružku to znamená 

MZP: (0,271 + 0,237) * 0,5 = 0,254 m3/s.  

• Z měřených a vypočtených hodnot již nyní vyplývá, že podmínka MZP není splněna 26 dní 

v roce. Úbytek vodnosti daný deficitem přísunu důlní vody o dalších 60 l/s (ČSA + vodní 

jáma Žofie) zvýší počet dnů v roce, kdy nebude splněna podmínka MZP z 26 na 95 dní. 

• Další snížení přísunu důlní vody se na vodnosti orlovské Stružky prakticky jistě projeví, jak 

množstevně, tak pravděpodobně také změnou hydrochemického obrazu vodního toku.  

Karvinský potok, průměry M-denních průtoků (m3/s) za období od 1.1.2012 – 31.12.2021 jsou 

znázorněny v obr. 191 a obr. 192. 

 

obr. 191: Vývoj dlouhodobých průměrných denních průtoků (1.1.2012-31.12.2021) v profilu Karvinského potoka 

 

obr. 192: Čára průměrného překročení denních průtoků (1.1.2012 - 31.12.2021) v profilu Karvinského potoka 

Q30d = 0,328 • Q90d = 0,280 • Q180d = 0,261 • Q270d = 0,249 • Q330d = 0,231 • Q355d = 0,224 • Q364d = 

0,220 
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Pro rozbor možností ovlivnění hydrologického režimu karvinského potoka po ukončení vypouštění 

důlní vody platí tyto skutečnosti:   

• Do karvinského potoka jsou vypouštěny důlní vody z lokality ČSM a Darkov. 

• Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP ke stanovení MZP ve vodních tocích pro toky 

s denním průtokem Q355d = 0,05 – 0,5 m3/s (což odpovídá Karvinskému potoku) doporučuje 

dlouhodobou hodnotu neovlivněného (Q330d + Q355d) * 0,5. Pro Karvinský potok to znamená 

MZP: (0,231 + 0,224) * 0,5 = 0,223 m3/s.  

• Pro vypouštění do Karvinského potoka platí tyto hodnoty Q (dle údajů vodohospodáře, 2019 

až 2021, tab. 110). 

tab. 110 Hodnoty vypouštění do Karvinského potoka 2019 - současnost 

2019 1. pololetí 752 304 m3 2 866,4 l/min 48,1 l/s 

 2. pololetí 817 767 m3 3 086,4 l/min 51,4 l/s 

2020 1. pololetí 670 601 m3 2 572,9 l/min 42,9 l/s 

 2. pololetí 686 673 m3 2 591,6 l/min 43,2 l/s 

2021 1. pololetí 784 249 m3 3 008,9 l/min 50,1 l/s 

• Pro srovnání s průtokovými charakteristikami karvinského potoka se uvažuje pravidelný 

přísun důlní vody do Karvinského potoka Q = 50 l/s, tj. 0,05 m3/s.  

• Z měřených a vypočtených hodnot již nyní vyplývá, že podmínka MZP není splněna 25 dní 

v roce. Úbytek vodnosti daný deficitem přísunu důlní vody o dalších 50 l/s (ČSM + Darkov) 

zvýší počet dnů v roce, kdy nebude splněna podmínka MZP z 25 na 273 dní. 

• Další snížení přísunu důlní vody se na vodnosti Karvinského potoka prakticky určitě projeví, 

jak množstevně, tak pravděpodobně také změnou hydrochemického obrazu vodního toku.  

11 Hodnocení rizika intenzifikace výstupů důlního plynu na povrch během 

zatápění KDP 

Ve vrstvách karbonského stáří uložená organická hmota prošla prouhelňovacím procesem, 

znázorněným zjednodušeně rovnicí: 

CnH2u+2 = C + CH4 + Cn-2H2u-2 

Z toho je patrné, že metan je nerozlučně spjat se vznikem uhlí a je přirozenou součástí ložiska. 

Z uhelné hmoty se podstatné množství metanu uvolnilo hlavně ve fázi kritické metamorfózy 

prouhelňovacího procesu, v období, kdy z hnědého uhlí se stávalo uhlí černé. Uvolněný metan pak 

sytil i podzemní dutiny a pukliny v okolí slojí. V období zvětrávání odkrytého povrchu karbonského 

masivu bylo ložisko z větší části odplyněno výstupem metanu do zemské atmosféry. Přesto zůstalo 

v karbonském pohoří tolik metanu v uhelných slojích a kumulovaného v dutinách, že představoval 

jedno z hlavních nebezpečí při vedení hornické činnosti.  

Hornickou činností byla narušena existující tlaková rovnováha horského masivu. Tento zásah vyvolal 

změny ovlivňující nárůst diskontinuity masivu vedoucí k obnově tlakové rovnováhy a projevující se 

poklesy povrchu. Důsledkem pohybu hornin je uvolňování především metanu z drcené uhelné 

substance a z narušených kolektorských vrstev jak v nadloží, tak i v podloží uhelných slojí a vytváření 

horizontálních i vertikálních komunikací pro důlní plyny. Hornickou činností se metan nevytváří, 

avšak jejím prostřednictvím dochází k urychlení a zintenzivnění jeho uvolňování a usnadnění migrace 

k povrchu. 
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Z množiny faktorů, ovlivňujících možnosti neřízených výstupů důlních plynů na povrch, jsou 

významné historické aspekty počátku organizovaného dobývání uhlí. Koncem 18.  

a počátkem 19. století byly dobývací práce vedeny s použitím metod štolového a mělkého dobývání 

v blízkosti povrchu. I návazná exploatace v průběhu 19. století, především v oblastech s malou 

mocností pokryvného útvaru, probíhala v relativně malých hloubkách pod povrchem a tím 

spoluvytvářela příhodné podmínky pro neřízené plošné výstupy důlních plynů. Hornická činnost 

postupovala do hloubky, kdy byla postupně v celém OKR odvětrávána a od roku 1960 i degazována 

rozsáhlá důlní pole, která při rozvíjející se hornické činnosti do plochy i hloubky postupně na sebe 

navazovala. 

Vlivy hornické činnosti jednotlivých dolů, způsobené především dobýváním, se integrují, jsou 

velkoplošné a negativně ovlivňují krajinu i životní prostředí. K výstupům metanu na povrch v 

podmínkách OKR dochází průběžně, jeho intenzita se významně zvyšuje cca do jednoho roku po 

uzavření dolu a s tím souvisejícím zastavení umělého větrání podzemí, případně i degazace. 

Důsledkem této změny stavu může být pronikání důlních plynů všemi možnými existujícími 

komunikacemi k povrchu. Z mnoha případů je reálně prokázáno, že tyto jevy doposud trvají a 

objektivně lze predikovat, že tento fenomén bude v následujících 20 až 50 letech stále významný. 

Tyto aspekty, jež mohou vyústit v mimořádné události na povrchu, jsou potvrzeny řadou zkušeností 

jak ze zahraničí, tak i s OKR.  

11.1 Nástin problematiky výstupů důlních plynů na povrch 

V rámci OKR byly těženy uhelné sloje se širokým intervalem prouhelnění. S ohledem na měnící se 

fyzikálně-mechanické a chemicko-technologické vlastnosti a v závislosti na stupni prouhelnění je 

evidentní, že v rámci tohoto širokého spektra uvolňují uhelné sloje plyn v rozdílných objemech a 

kvalitě. I když vydobyté prostory téměř žádné uhlí neobsahují, je v jejich bezprostředním okolí velké 

množství zbytkových zásob nevytěženého černého uhlí, které jsou i po ukončení aktivní těžební 

činnosti rozhodujícím zdrojem plynu. Tento sorbovaný plyn se prostřednictvím přirozené desorbce 

z vlastní uhelné sloje a vlivem migrace v rámci masivu dostává do vydobytých volných prostor, což 

je vedle difuze přes uhelnou hmotu způsobeno především jeho prouděním ve směru tlakového spádu.  

Uhelné sloje v ČHP se vyznačují silnou nenasyceností plynem. To znamená, že jejich současná 

plynonosnost vykazuje výrazně nižší hodnoty v porovnání s laboratorně ověřenými hodnotami 

množství plynu, které by mohly uhelné sloje vzhledem ke své chemické struktuře produkovat a 

pojmout do uhelné hmoty při formování sloje v procesu prouhelnění. 

Sloje v panenských oblastech ČHP dosahují hodnoty plynonosnosti velkého rozpětí od téměř 

nulových hodnot až po hodnoty na úrovni několika desítek m3.t-1.  

Uvolňování sorbovaného plynu (plynodajnost) je dáno především propustností uhelné sloje 

vyjádřenou permeabilitou, objemem plynu v uhelných slojích vyjádřeným plynonosnosti a 

rozrušením/porušením masivu během geologické minulosti a v průběhu těžební činnosti.   

V případě aktivních důlních oblastí je stěžejní především permeabilita. Ta se u slojí v neporušeném 

masivu v ČHP pohybuje na nízké úrovni a je ovlivněna všesměrným tlakem. Tato nízká hodnota 

plynopropustnosti slojí nedává velký předpoklad přirozeného proudění plynu ve struktuře uhelných 

slojí (trhliny, pórový prostor). Vlivem rozrušení masivu, tzn. i slojí, především ve směru vertikálním 

při vydobytí slojí a vytvořením závalu, dochází k rozvolnění hornin a k výraznému navýšení jejich 

propustnosti o 1-2 řády, což je úroveň běžných těžených plynových kolektorů. 
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Dochází tím k důkladnějšímu propojení hlavních a vedlejších směrů prouhelňovacích trhlin ve 

slojích, tzv. střihů. Do důlního díla tak může proudit ve směru tlakového spádu plyn ze vzdálenějších 

partií uhelných slojí. Po ukončení aktivní činnosti a tím i ukončení řízeného odvádění metanu 

z důlních prostor větráním a degazací, desorbce uhelných slojí pokračuje až do případného vyrovnání 

tlakových poměrů v podzemí.  

U činných dolů jsou uvolňované plyny, které exhalují do důlních prostor, kontrolovaně odváděny na 

povrch prostřednictvím hlavního větrání dolu a degazace. V celém ostravsko-karvinském revíru byla 

ovětrávána rozsáhlá důlní pole, která při rozšiřování hornické činnosti do plochy i hloubky postupně 

na sebe navazovala, a to nejen prostřednictvím důlních děl, ale také prostřednictvím stařin, 

tektonických pásem, tlakových oblastí důlních děl, zejména porubů atd. Při postupném útlumu těžby 

a uzavírání dolů docházelo k omezování ovětrávaných důlních prostor i degazace. Tento proces byl 

završen úplným zastavením kontrolovaného odvádění důlních plynů z hlubinného dolu a jeho 

uzavřením začíná stadium kumulace důlních plynů v podzemí. Uvolňování důlních plynů v důsledku 

doznívajících vlivů minulé hornické činnosti pokračuje dále s klesajícím trendem a dle odhadu 

odborníků lze předpokládat jejich neřízené výstupy na povrch po dobu řádově několik desítek let. 

Po ukončení hornické činnosti a likvidaci dolů pokračuje nadále přítok vody do stařin důlních děl a 

dochází nadále i k vydělování plynů, které jsou v přitékající vodě rozpuštěny, případně pokračuje i 

pronikání důlních plynů z jejich akumulací ve zvodněných kolektorech. S postupem zatápění dochází 

k redukci přítoků, a to jak z důvodu konsolidace horninového masivu, jehož důsledkem je svírání 

ruptur, po nichž voda přitéká, ale také i z důvodu pozvolného vyrovnávání hydrostatického tlaku 

zatápějící vody a kolektorových tlaků vody ve zvodněných kolektorech, které jsou zdroji přítoku 

vody. 

Z uhelné hmoty, situované nad i pod hladinou zatápějící vody dochází nadále k uvolňování slojových 

plynů. S přihlédnutím k max. zjištěným ložiskovým tlakům sorbovaného plynu v uhelné substanci, 

je reálný předpoklad desorbce plynu i v hloubkovém intervalu cca v rozmezí 50 až 80 m pod hladinou 

zatápějící vody. 

Otázkou je, zdali nastupující hladina v zatápěných dolech může v KDP vyvolat významné zvýšení 

exhalací důlních plynů na povrch. 

11.2 Posouzení hydrologických a hydrogeologických vlivů na výstup důlních plynů na 

povrch 

Vliv hydrologických a hydrogeologických aspektů na výstup důlních plynů na povrch patří zpravidla 

i z hlediska bezpečnostního ve srovnání s ostatními aspekty k méně významným. Pokud jde o aspekty 

hydrogeologické, může být výstup důlních plynů, ovlivněn jak jejich vydělováním z důlní vody do 

důlních prostor, tak vytlačováním důlních plynů na povrch při úplném nebo částečném zatápění dolů 

po jejich likvidaci. Hlavním zdrojem přítoků vod do dolů KDP OKR jsou zvodněné systémy 

bazálních klastik bádenu (detrit). Pokud zvodněný kolektor obsahuje rozpuštěný, případně volný 

metan nebo oxid uhličitý, dochází spolu s přítokem vody i k pronikání těchto plynů do důlních děl, 

přičemž intenzita bude závislá na poloze zvodněných kolektorů vůči důlním dílům, na vlastnostech 

zvodněných kolektorů a rozpuštěných plynů a v neposlední řadě kvalitou a kvantitou hydraulického 

spojení důlních děl a zvodněných kolektorů. Výstup důlních plynů na povrch, které mají primární 

zdroj ve zvodněných kolektorech, se může prakticky dít výlučně prostřednictvím důlních děl, přičemž 

intenzita přítoků vody do důlních děl likvidovaných dolů má samoredukční tendenci. Je to dáno tím, 

že po ukončení hornické činnosti dochází k postupné konsolidaci horninového masivu v nadloží 

důlních děl, k postupnému svírání ruptur, zprostředkujících přítok vody a tím i k redukci přítoků. 
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Redukuje se tedy i množství plynů, vydělujících se z vody do důlních děl. K úplnému zastavení 

přítoků vody do likvidovaných dolů dojde v okamžiku, kdy se vyrovná hydrostatický tlak důlní vody 

s kolektorovými tlaky zvodněných kolektorů, které jsou zdroji přítoků. 

Hlavním zdrojem plynu v podmínkách OKR je uvolňování metanu z uhelné hmoty, které pokračuje 

do určité doby i pod hladinou zatápějící vody. Výsledky měření v podmínkách OKR ukazují, že 

množství takto uvolněného metanu je řádově vyšší než jeho množství, vydělující se ze zatápějící 

vody. 

Hlavní mechanismus vytlačování důlních plynů nastává v důsledku variability atmosférického tlaku. 

Vliv změn barometrického tlaku na výstup a složení důlních plynů v netěsně uzavřené jámě je 

schematicky znázorněn na obr. 193. 

 

a) ustálené tlakové podmínky 

 

b) vzestup atmosférického tlaku 

 

c) Pokles atmosférického tlaku 

obr. 193: a, b, c): Vliv změn barometrického tlaku na složení důlních plynů 

11.3 Faktory umožňující výstupy důlních plynů k povrchu 

Mezi primární faktory možné migrace důlních plynu k povrchu řadíme: 

• přirozená propojení karbonského souvrství s povrchem, tzn. malá mocnost izolátorského 

útvaru v nadloží karbonu v kombinaci s existencí mělkých dobývek v podloží, umožňující 

snadný výstup důlních plynů k povrchu (představují plošné zdroje, intenzita může být závislá na 

přítomnosti zvodní v nadloží), 
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• umělá propojení karbonského souvrství s povrchem, která bezprostředně souvisí s hornickou 

činností, či průzkumnou činností (hlavní a stará důlní díla, průzkumné vrty, likvidované vrty ústící 

na povrch, mohou představovat bodové zdroje). 

K méně významným faktorům řadíme:  

• existenci tektonických pásem, zejména v případech jejich dosahu až na paleoreliéf, 

• existenci předpokládaných plynových akumulací v odvodněných částech zvodněných 

kolektorů bazálních klastik (detrit). 

• případně i existenci pórovitých těles, tzv. pestrých vrstev, vzniklých hlubokou oxidační 

alterací uhelných slojí, spojenou s hořením uhelné hmoty. 

11.4 Mapa kategorizace OKR 

V rámci programového projektu výzkumu a vývoje č. I/99 Českého báňského úřadu v létech 1999-

2001 „Eliminace nebezpečí od metanu unikajícího na povrch z podzemních prostorů, kde byla 

ukončena hornická činnost“ byla vypracována OKD, DPB, a.s. metodika pro zařazování území 

z hlediska možného výstupu metanu a mapa kategorizace území ostravsko-karvinského revíru. 

Kategorizace území OKR se řídí „Metodickým postupem vedení mapy kategorizace území OKR“, 

zpracovaném OKD, DPB, a.s. v listopadu 2006 a jeho dvěma dodatky z dubna 2010 a února 2019. 

Tento metodický postup bezprostředně navázal na několik prací, zabývajících se touto problematikou 

již od roku 1996, využil všechny poznatky z dosavadní praxe a upravil, resp. upřesnil podmínky pro 

stanovení míry potenciálních rizik, plynoucích z neřízených plošných výstupů důlních plynů na 

povrch terénu. 

Pro kategorizaci území OKR z pohledu potencionálního ohrožení výstupy metanu na povrch jsou 

používaná následující kritéria: 

• kolmý průmět kontur vydobytých porubů v hloubce 100 m a menší  

a karbonských oken na povrch, rozšířený o 50 m bezpečnostní pásmo, při současném splnění 

podmínky mocnosti pokryvného útvaru 50 m a menší, vymezující území nebezpečné 

potenciálními nekontrolovanými výstupy metanu, 

• kontura vyústění důlních děl na povrch s 25 m bezpečnostním pásmem, a to bez přihlédnutí 

ke skutečnosti na jakém kategorizovaném území se nachází, vymezující rovněž území 

nebezpečné potencionálními nekontrolovanými výstupy metanu, 

• 50 m izolinie mocnosti pokryvného útvaru, která je smluvní hranicí stanovenou odborným 

odhadem na základě poznatků o hydrogeologii revíru, vymezující území ohrožené 

potenciálními nekontrolovanými výstupy metanu, 

• nulová izolinie součtových vlivů dobývacích prací na povrch, tzv. hranice poklesové kotliny, 

vymezující území s možnými nahodilými nekontrolovanými výstupy metanu, 

• koncentrace 500 ppm metanu v půdním vzduchu je tzv. přirozené pozadí. 

Pořadí kategorizovaných území dle potenciálního stupně nebezpečí je následující: 

• území s prokázanými nekontrolovanými výstupy metanu na povrch, 

• území nebezpečná nekontrolovanými výstupy metanu na povrch,  

• území ohrožená nekontrolovanými výstupy metanu na povrch, 

• území s možnými nahodilými nekontrolovanými výstupy metanu na povrch, 
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• území ověřené bez výstupů, resp. zajištěné proti nekontrolovaným výstupům metanu na 

povrch (takto jsou zařazeny pouze území kde v DP na černé uhlí byla ukončena těžební 

činnost a doly byly uzavřeny, do této kategorie se nezařazují DP, kde je provozována těžba 

černého uhlí), 

• území bez nebezpečí nekontrolovaných výstupů metanu na povrch. 

Plocha rizikových území s potencionální možností výstupů důlních plynů je natolik rozsáhlá, že 

důsledná realizace ověření kategorizace těchto území je úkol nesmírně časově náročný. Jeho 

maximální možné urychlení, a tím i získání technicky fundovaného přehledu o plochách s reálnou 

možností stanovení výskytu předmětného rizika, dává předpoklad uplatnit včasná preventivní 

opatření pro zajištění minimalizace ohrožení bezpečnosti obyvatel a zároveň také poskytne podklady 

pro zmenšení původního rozsahu kategorizovaných území s rizikem neřízeného výstupu důlních 

plynů. 

Aktualizovaná mapa kategorizace OKR je v současnosti výsledkem ukončení rozsáhlého desetiletého 

projektu č. 35/AKT (2010-2019) na řešení revitalizace Moravskoslezského kraje „Komplexní řešení 

problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla“ (Projekt, 2000). Je grafickým vyjádřením 

odborného odhadu míry rizik a rozsahu potencionálního nebezpečí neřízených výstupů důlních plynů 

z karbonského masivu a slouží jako podklad pro posuzování staveb a jiných zásahů do horského 

masivu investory, stavebními úřady, orgány územního plánování či státní báňské správy.  

Předložená mapa kategorizace obsahuje zaktualizované oblasti výstupu metanu na povrch k 

využívání územně plánovací činnosti Moravskoslezského kraje. DIAMO, s. p., o. z. ODRA bude 

nadále přímým poskytovatelem aktualizovaných dat mapy kategorizace Krajskému úřadu MSK a 

Magistrátu města Ostravy za účelem distribuce příslušným stavebním úřadům.  

Mapa kategorizace území OKR, aktualizovaná podle výsledků k datu leden 2020, je uvedena jako 

příloha 49.    

11.5 Analýza rizik nekontrolovatelných výstupů důlních plynů v KDP 

Cílem této stati je definovat riziková místa výstupu důlních plynů na povrch v souladu s výše 

uvedenými faktory výstupů důlních plynů k povrchu a pojmenovat rizika, související s touto migrací 

plynů v konkrétních plochách DP v KDP, vázaných na predikované ukončení těžby černého uhlí a 

postupnou likvidaci důlních děl v KDP.  

Jako podklad pro řešení rizikovosti jednolitých DP v KDP OKR byly využity následující informace: 

• mapa kategorizace území (zohledňuje mocnost pokryvu, mělké dobývky), 

• výskyt bodových zdrojů (likvidované HDD, SDD, NP vrty apod.), 

• výchozy tektonických zón na paleoreliéf karbonu, 

• předpokládaný výskyt osušených části detritového tělesa, 

• předpokládaný výskyt pestrých vrstev v podloží na kontaktu s paleoreliéfem, 
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11.5.1 Analýza rizik nekontrolovatelných výstupů důlních plynů v lokalitě ČSA (DP 

Doubrava a Karviná-Doly I) 

Zařazení území DP Doubrava a Karviná Doly I z hlediska potenciálního stupně nebezpečí 

nekontrolovatelných výstupů důlních plynů na povrch dle aktualizované mapy kategorizace je 

znázorněno v grafické příloze 49. 

Základní geologické a hornické informace v DP Doubrava a Karviná Doly I 

Geologické informace 

Důl ČSA exploatoval ložisko černého uhlí v severní části KDP OKR. Provozoval hornickou činnost 

ve dvou DP, a to v DP Karviná Doly I a v DP Doubrava u Orlové.  

Povrch obou DP byl v minulosti vytvarován do ploché pahorkatiny (paroviny), erodován působením 

místních vodotečí včetně říčky Stonávky a řeky Olše i pohybem kontinentálního ledovce. Dnešní 

morfologie terénu je podstatně ovlivněna dlouhodobým poddolováním. Dobývání mocných slojí 

karvinského souvrství produktivního karbonu způsobilo poklesy terénu až několika desítek metrů. 

Téměř původní výškové poměry se zachovaly zatím pouze v severní a severovýchodní části plochy 

DP. Hluboké poklesové kotliny jsou vyrovnávány velkoplošnou rekultivací zátopových oblastí i 

kalovými nádržemi, což přispívá k rovinatému charakteru území. Generelně terén stoupá od břehů 

řeky Olše směrem k obci Doubrava a dále k Orlové-Lutyni. Na soutoku Stonávky s olší je nadmořská 

výška udána hodnotou +222 m n. m., dále po toku klesá na cca +215 m n. m. V Doubravě a dále k SZ 

pak terén dosahuje úrovně okolo +280 m n. m. 

Mocnost pokryvného útvaru nad produktivním karbonem závisí na konfiguraci karbonského pohoří, 

ponořeného pod dnešní úrovní povrchu. Západovýchodním směrem prochází OKR v délce asi 28 km 

ostravskokarvinský karbonský hřbet, omezený na severu dětmarovickým a na jihu bludovickým 

výmolem. Šířka karbonského hřbetu mezi dny výmolů se pohybuje od 12 do 20 km. Nejvyšší vrcholy 

ponořeného karbonského pohoří vychází „na den“ v karbonských oknech. Karbonský hřbet v KDP 

prochází jižními částmi obou předmětných DP. Karbonská okna jsou zde známa v JZ rohu DP 

Doubrava u Orlové (Staré náměstí v historickém centru Orlové a jeho okolí), na jihu DP přímo na 

území bývalého areálu lokality Doubrava (okolo jam Výdušná č. 1 Eleonóra, Výdušná č. 3 Majerka 

a jam Doubrava I a II) a v DP Karviná Doly I je na karbonském okně situována lokalita Jan Karel. 

V obou DP je tedy mocnost pokryvu na jihu minimální, k severu narůstá na hodnoty stovek metrů až 

900 m v DP Karviná Doly I. V něm mocnost pokryvu narůstá i směrem severovýchodním až 

východním. Vlastní karbonská okna jsou dnes překryta většinou jen vrstvou navážek o mocnosti 

několika decimetrů až metrů. 

Mimo karbonská okna jsou v pokryvu zastoupeny sedimenty třetihorního a čtvrtohorního stáří. 

Nejstarší kvartérní polohou na předmětných DP jsou glaciofluviální sedimenty, hrubozrnné písky 

s polohami štěrků a štěrkopísků. Výše jsou uloženy náplavové sedimenty, štěrkopísky a štěrky 

s polohami jílů. Nejmladšími usazeninami jsou eolické sprašové hlíny, vyskytující se však jen 

ojediněle v prohloubeninách. Výskyt kvartérních sedimentů je plošně proměnlivý. Mocnost kvartéru 

je místně uměle navýšena návozy a zásypy asanačně-rekultivačních akcí. 

Terciérní polohy pokryvného útvaru jsou tvořeny miocénními sedimenty. Pod kvartérem jsou uloženy 

slínité jíly až slíny. Místně jsou z nich vyvinuty složky nebo jen čočky písků, které jsou hlavně 

v severních částech DP nasyceny vodou (Doubrava-sever). Hlouběji sedimentovaly nestejnorodé 

polymiktní písky (plážové), které jsou zpravidla rovněž nasyceny vodou. Na bázi miocénu je poloha 

štěrkopísková, tvořená úlomky křemene, karbonských hornin a dalšími, která spočívá již na reliéfu 



 

Strana 294/460 TB123MXP000 - Zpracování metodiky XYZ 

Poslední revize dokumentu: 21. 7. 2017 

 

karbonu. V severní a severovýchodní části předmětné plochy je tato vrstva na povrchu karbonu 

zvodnělá a proplyněna, na reliéfu karbonu je vyvinut detrit.  

Morfologie paleoreliéfu v předmětné oblasti je dána situováním obou DP vůči již zmíněnému 

ostravskokarvinskému karbonskému hřbetu. Svahy ponořeného karbonského pohoří upadají 

primárně k severu do výmolu dětmarovického v DP Doubrava. V DP Karviná Doly I se také již 

uplatňuje pozvolné klesání reliéfu karbonu směrem k jihu. Temeno hřbetu vystupuje v orlovském 

okně do nadmořské výšky cca +236 m n. m., v doubravském na +264 m n. m. a v karvinském, 

v lokalitě Jan Karel na asi +234 m n. m. Pod jižní hranicí DP Doubrava u Orlové se úroveň reliéfu 

pohybuje mezi hodnotami +250 m n. m. až +200 m n. m., pod jižní hranicí DP Karviná Doly I od 

+150 m n. m. po –175 m n. m. na JV. Pod severní hranicí obou DP se absolutní výška reliéfu pohybuje 

mezi hodnotami –450 m n. m. až asi –800 m n. m. Severní svah v obou DP je zbrázděn řadou dílčích 

výmolů, vybíhajících z výmolu dětmarovického směrem k jihu. Od západu k východu to jsou výmol 

orlovský, doubravský, staroměstský, a nakonec výmol karvinský (fryštátský) na severovýchodě. 

Výmoly jsou na bázi vyplněny detritem. 

Na reliéf karbonu vychází v obou DP hlavně mladší karvinské vrstvy, souvrství doubravské. 

S výjimkou západní části DP Doubrava u Orlové je uložení vrstev v produktivním karbonském pohoří 

ležmé, generelně ve směru Z-V. Místní změny směru jsou způsobeny germanotypní tektonickou 

stavbou předmětné části ložiska, vyznačující se plochými antiklinálami a synklinálami a četnou 

zlomovou tektonikou hlavně poklesového charakteru. Směr vrstev se mění na plochých vrásách a 

v blízkosti tektonik, stejně jako jejich úklon. V DP Doubrava u Orlové, kromě jeho západní části, 

jsou vrstvy postupně ve směru   Z-V ukloněny k SZ, S a k V. V DP Karviná Doly I pak znovu k SZ 

v západní části, k S v centrální části a dále východním směrem k SV. V západní části DP Doubrava 

u Orlové jsou karbonské vrstvy uloženy strmě ve východním rameni překocené orlovské vrásy, která 

je rozhraním mezi ostravskou oblastí OKR na západě od ní a karvinskou oblastí na východě. Mladší 

karvinské vrstvy jsou v tomto vývoji oddenudovány a na reliéf v orlovském karbonském okně, 

prakticky až na povrch, vychází jen souvrství spodních sušských a sedlových slojí, doprovázené 

tělesem pestrých vrstev. 

Oba DP jsou výrazně dislokovány tektonicky hlavně ve směrech S-J a Z-V.  

Výraznou a vůdčí tektonikou, směřující severojižním směrem je již uvedena orlovská struktura 

(vrása), na jejíž části leží západní hranice DP Doubrava u Orlové s bývalým DP Petřvald II, dnes 

ZDP Petřvald IV. 

Dále směrem k východu následují: 

• Hlubinská porucha, přirozená hranice obou DP, je poklesem s poruchovou plochou ukloněnou 

k V pod úhlem 600 – 650 a amplitudou (výškou skoku) od 3 do 50 m, 

• Porucha Gabriela je poklesem k V o 15 až 50 m, ukloněným pod úhlem 600 – 750, 

• Jánská porucha je ke Gabriele protiklonná, má úklon dislokační plochy 700 – 750 k Z, hodnota 

poklesu se mění, z 15 m na severu narůstá na 50 m na jihu DP, 

• porucha Olše je výrazné poklesové pásmo, ukloněné o 700 k V, vrstvy za poruchou pokračují 

o asi 250 m níže, 

• Stonavská porucha je pokles o výšce skoku 40 až 120 m, s úklonem 700 k V, přičemž tvoří 

přirozenou hranici mezi DP Karviná Doly I a DP Darkov, 

• Albrechtická porucha je nejvýchodnějším tektonickým pásmem v DP Karviná Doly I. Je 

ukloněná k Z pod úhlem 650, její amplituda činí až 400 m. 
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Na členění předmětné části ložiska do tektonických ker se dále výrazně podílí tektonika 

západovýchodního směru. Od severu k jihu to jsou hlavně: 

• Dětmarovické poruchy ohraničují přirozeně oba DP na severu. Jsou to poklesy o úklonu 700 

– 750 k J s výškou skoků 70 až 200 m, 

• Doubravský zlom dělí DP na severní a jižní části, přičemž jeho tektonické pásmo je ukloněno 

pod úhlem 750 až 850 k severu, severní kra je oproti jižní níže o 180 – 600 m, 

• Porucha Eleonora se s Doubravským zlomem kříží pod ostrým úhlem, přičemž je 

poruchovým poklesovým pásmem skloněným k severu, na západě jeho amplituda dosahuje 

hodnot až 240 m, na východě klesá na 50 m i méně, 

• Žofinská porucha tvoří přirozenou hranici mezi DP Doubrava u Orlové v jižnějším DP Lazy, 

přičemž v DP Karviná Doly I pokračuje jako tzv. nepojmenovaná porucha; tektonika je 

poklesem ukloněným k jihu pod úhlem 650 až 700, její amplituda dosahuje na západě velikosti 

cca 85 m, ve střední části jen asi 4 m a na východě okolo 25 m, 

• Jindřišská porucha je částečně přirozenou hranicí mezi DP Karviná Doly I a Karviná Doly II 

(doly Barbora a Gabriela Dolu Darkov); je poklesovým pásmem ukloněným k jihu o 650 – 

700 a výškou skoku 8 až 70 m. 

Poruchy Eleonora a Doubravský zlom jsou v literatuře uvedeny jako příklady ruptur, které se mohou 

promítat až do miocénu. 

Historické informace – lokalita Doubrava 

Dobývání černého uhlí v DP Doubrava u Orlové bylo započato údajně v roce 1817, zřejmě jen 

„selským“ dobýváním na výchozech uhelných slojí na povrch v orlovském karbonském okně. 

Průzkum z doubravského karbonského okna byl zahájen v roce 1822 hloubením pokusné šachtice na 

kopci Vidrholec, kde bylo zachyceno v hloubce 7 m kamenné uhlí. Postupně bylo vyhloubeno cca 30 

šachtic do hloubky 20 – 50 m. Do roku 1835 byly vyrubány tímto způsobem nejhořejší polohy uhlí. 

V letech 1854 – 1860 byla původní kutací šachtice prohloubena do hloubky 152 m a přejmenována 

na Eleonora. Další šachtice byla prohloubena v roce 1855 do hloubky 121 m a nazvána Bettina – nyní 

jáma Doubrava I. V letech 1937 – 1942 byla provedena rekonstrukce těžení na jáma Bětina, a v roce 

1942 byla skipem v jámě zahájena těžba. Další rozsáhlou rekonstrukcí prošel důl 1956 – 1957. Bylo 

rekonstruováno skipové těžení na jámě Doubrava I a vyhloubena jáma Doubrava II na 9. patro, 

prohloubena jáma Orlová č. 1, prohloubena jáma Eleonora na 9. patro a vyhloubena na totéž patro 

jáma Doubrava III. V roce 1970 byly jáma Doubrava II a Doubrava I prohloubeny až na 10. patro. 

V 80. letech pak došlo k prohloubení jámy Doubrava III na 12. patro a vyhloubena jáma Doubrava 

IV na stejné patro. Jáma Doubrava IV byla zlikvidována po havárií v roce 1998. Těžba na lokalitě 

Doubrava byla ukončena v červnu roku 2004, DP Doubrava u Orlové byl nadále exploatován 

z lokality Jan Karel. 

Historické informace – lokalita Jan Karel 

Kutací práce byly zahájeny v roce 1780. V letech 1776 – 1856 bylo vyhloubeno cca 70 šachtic do 

hloubky 30 m, výjimečně 70 m. Zrod Dolu ČSA se datuje do roku 1856. Byla prohloubena jáma 

Jindřich, na níž byly centralizovány dobývací práce. Tentýž rok byla založena jáma František. V roce 

1860 byla hloubena jáma Jan a od roku 1862 těžní jáma Karel. Poslední ze šachet v daném prostoru 

byla založena 1867, prostřednictvím hloubení jámy Hlubina. Po roce 1945 existovaly všechny čtyři 

doly samostatně. V roce 1951 byl z dolů vytvořen jeden národní podnik s názvem Velkodůl Čs. 

armáda. V roce 1965 došlo k likvidaci jam závodu František a přičlenění důlního pole k závodu 

Jindřich. O rok později byly likvidovány jámy závodu Hlubina a důlní pole bylo rozděleno mezi 
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závody Jindřich a Jan. V roce 1966 byla hloubena nová výdušná jáma č. 3 vybavena skipem. V roce 

1995 pak došlo ke spojení Dolu ČSA s Dolem Doubrava. V souvislosti s vydobytím zásob byl v roce 

1995 zrušen závod Jindřich, přičemž jeho jámy byly zlikvidovány v letech 1998 – 1999. 

Na obou DP zůstávají dnes v činnosti 4 jámy a to:  

• Vtažná Jáma Jan (DP Karviná-Doly I.) – je vyhloubena na 11. patro (-695,84 m n. m.) do 

hloubky -727,89 m n. m. Světlý profil jámy je 40,6 m2.  

• Vtažná Jáma č. 2 (DP Karviná-Doly I.) – je vyhloubena na 11. patro (-695,98 m n. m.) do 

hloubky -723,95 m n. m. Světlý profil jámy je 38,5 m2. 

• Vtažná Jáma Doubrava III (DP Doubrava u Orlové) – je vyhloubena pod úroveň 12. patra do 

hloubky -895,0 m n. m. Úsek jámy z 10. (-670,6 m) na 12. patro (-865 m) je zatopen. Světlý 

profil činí v úseku od větrního kanálu po 10. patro 42,1 m2. 

• Výdušná Jáma ČSA-3 (DP Karviná-Doly I.) – je vyhloubena 79 m pod úroveň 11. patra (-

696,0 m n. m.) do hloubky -775 m n. m. Světlý profil jámy je 48,0 m2.  Větrní systém dolu 

ČSA je na úrovni 11. patra (horizont -692,3 m n. m. diagonálně propojen s dolem Darkov na 

jehož výdušnou jámu proudí cca 20 m3/s. 

Plynodajnost a degazace - lokalita Doubrava  

Obecně se dá konstatovat, že plynodajnost lokality Doubrava byla zpočátku dlouhodobě nízká. Ke 

zlomu došlo v 60. letech minulého století, kdy plynodajnost přesáhla hodnotu 100 000 m3 CH4/den 

(trvale od roku 1962 – 1971). Absolutní maxima dosáhla v roce 1968 na úrovni 142 000 m3 CH4/den. 

Od roku 1975 se trvale dostala pod hranicí 100 000 m3CH4/den. Od roku 1987 došlo k dalšímu 

poklesu plynodajnosti dolu, přičemž v roce 1997 to bylo již jen 42 000 m3 CH4/den. 

V době nejvyšší exhalace byla na lokalitě zavedena degazace (rok 1960), která snížila exhalace do 

důlních prostor od roku 1969 pod 100 000 m3 CH4/den.  Nejvyššího množství degazovaného plynu 

bylo v rámci minulého století dosaženo v roce 1973 na úrovni 31 000 m3 CH4/den a dále v roce 1977 

a 1978. 

Plynodajnost a degazace - lokalita Jan Karel  

Na této lokalitě se plynodajnost již od roku 1895 pohybuje nad 100 000 m3 CH4/den.  S nárůstem 

těžby se zvyšovala i plynodajnost dolu a v roce 1969 již překročila 200 000 m3 CH4/den a s určitými 

výkyvy se držela až do roku 1978. V 90. letech minulého století se exhalace dolu dostala pod 100 000 

m3 CH4/den, přičemž v roce 1998 byla jen 44 000 m3 CH4/den. V roce 1962 byla na lokalitě zavedena 

degazace, přičemž narůstá pomalejším tempem než na Doubravě.  Těžba plynu dosáhla maxima 

v roce 1978 na úrovni 39 000 m3CH4/den. Dalšího maxima dosáhla např. v roce 1997 až na úrovni 

47 000 m3 CH4/den. V roce 2000 byla těžba na úrovni 26 000 m3 CH4/den. Od roku 2001 – 2015 se 

degazovaný objem pohybuje v rozmezí 19 000 až 33 000 m3 CH4/den. V roce 2015 je celková 

plynodajnost dolu na úrovni 66 422 m3 CH4/den při degazaci 32 854 m3CH4/den 

Aktuálně  

Průměrná denní plynodajnost dolu činí cca 56 000 m3 CH4/den. Z toho 31 500 m3 CH4/den objemu je 

degazováno, což odpovídá exhalaci přes výdušnou jámu 24 500 m3 CH4/den.  

Hlavní degazační stanice je umístěna na povrchu lokality Jan Karel. Průměrný denní degazovány 

objem metanu (100 %) je 22 000 m3 při průměrné koncentraci 44 %. Hlavní plynovod DN 300 je 

umístěn v Jámě č. 2 po úroveň 10 patra (-498,38 m n. m.). Jedna větev je dále vedena přes vrt JS 250 

na 11. patro (-695,98 m n. m.). Na úrovni 10. a 11. patra jsou na degazační síť napojeny zdroje 

uzavřených stařin, ztracené plynovody i degazační vrty. 
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Pomocná degazační stanice je umístěna na lokalitě jámy Doubrava II. Je napojena přes degazační 

plynovod na zdroje plynu v podzemí přes zlikvidované jámy Doubrava II a Výdušná jáma č. 1 

Eleonora. Touto stanicí je odsáváno průměrně 9 500 m3 směsi CH4/den při průměrné koncentraci 36 

%. 

Pro odsávaní plynu z jámy Doubrava II je v jámě zasunuta pažnice s patou v relativní hloubce 635,24 

m. Pažnice je intervalově perforována v úseku 3. patra (-81,93 m n. m.) až 8. patra (-353,83 m n. m.), 

relativně je perforace v těchto hloubkových úrovních 321,52 – 370,55 m, 507,86 – 576,37 m, 605,73 

– 625,37 m.  

Pro odsávání plynu z jámy Eleonora je zasunuta pažnice s patou v relativní hloubce 750 m. Pažnice 

je intervalově perforována v úseku 3. patra (-81,55 m n. m.) až 9. patra (-492,44 m n. m.), relativně 

je perforace v těchto hloubkových úrovních 305,00 – 335,00 m, 540,00 – 700,00 m, 730,00 – 750,00 

m. Dále jsou v jámě umístěna potrubí pro odsávání prostoru za hrází na 7. patře (-291,62 m n. m.) a 

degazačních zdrojů na 9. patře (-492,44 m n. m.). V rámci 9. patra je potrubí neprůchozí. 

Posouzení rizika nekontrolovatelných výstupů důlních plynů na povrch v DP Doubrava u 

Orlové  

Problematika výstupů důlních plynů na povrch je v dané ploše již definována v mapě kategorizace 

OKR. V rámci kategorizace území se většina plochy nachází v území s možnými nahodilými výstupy 

důlních plynů na povrch. Jedná se o plochy nulové izolinie součtových vlivů dobývacích prací na 

povrch, tzv. hranice poklesové kotliny, vymezující území s možnými nahodilými nekontrolovanými 

výstupy metanu. Tato plocha v rámci DP zahrnuje zhruba 650 ha. Celá jižní část DP, tzn. oblast 

ostravskokarvinského hřbetu, spadá do území s nebezpečnými výstupy metanu (kolmý průmět kontur 

vydobytých porubů v hloubce100 m a menší a karbonských oken na povrch, rozšířený o 50 m 

bezpečnostní pásmo, při současném splnění podmínky mocnosti pokryvného útvaru 50 m a menší a 

dále kontura vyústění důlních děl na povrch s 25 m bezpečnostním pásmem, a to bez přihlédnutí ke 

skutečnosti na jakém  kategorizovaném území se nahází) a dále do území  ohrožení výstupy metanu 

(50 m izolinie mocnosti pokryvného útvaru, která je smluvní hranicí stanovenou odborným odhadem 

na základě poznatků o hydrogeologii revíru). Výše zmíněné plochy zabírají zhruba rozlohu 160 ha. 

Dále se zde nacházejí plochy karbonských oken. Vše uvedené je zobrazeno na příloze 50. 

V dané ploše DP se nachází 7 likvidovaných HDD a 1 činné HDD v likvidací (Jáma Doubrava III). 

Nedochovaly se žádné údaje o štolách. SDD se nacházejí v jižní části DP v počtu 35 děl. Některé 

SDD jsou v současnosti nepřístupné z důvodu překrytí ústí velkoplošnými rekultivacemi, případně 

odvaly anebo činnými, resp. sanovanými kalovými nádržemi (jedná se o 7 případů). Ostatní jsou 

vybaveny prvky pasivní ochrany, prostřednictvím vrtů, realizovaných do jámových stvolů nebo do 

blízkých plošných opuštěných důlních děl. Jedna z jam (Jáma 3 – Račok) je napojena na aktivní 

odsávací systém AOS 3 zajišťující bezpečnost před nekontrolovatelnými výstupy důlních plynů na 

povrch v části historického centra města Orlová. 

Z dřívější doby jsou v DP Doubrava známy havarijní případy nekontrolovatelných výstupů důlních 

plynů na povrch (již známé projekty Orlová až Orlová 3) a později zde byly také realizovány další 

opatření (Projekt „Velký metan“). V rámci DP Doubrava bylo doposud realizováno 33 odplyňovacích 

vrtů, přičemž 7 z nich je napojeno na kontinuální provozované aktivní odsávací systémy AOS 2 a 

AOS 3. Přehledné grafické zobrazení situování HDD, SDD, OV a AOS je v příloze 50. Jedná se o 

zejména o oblast Ostravsko-karvinského hřbetu. 

V rámci projektu „Velký metan“ byly např. prokázány plošné výstupy metanu na povrch, konkrétně 

na území areálu bývalého dolu Doubrava. V podstatě výše uvedené projekty prokázaly jednotky 
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stovek plošných a bodových výstupů důlních plynů vázaných především na karbonská okna, resp. 

malou mocnost pokryvného útvaru hornin karbonu. 

Za možné struktury v podloží, umožňující migraci či akumulaci plynu k reliéfu karbonu, patří také 

tělesa pestrých vrstev s výchozy na reliéf a detrit, zejména jeho odvodněná část.   

V severní části DP se vyskytuje na reliéfu karbonu detrit s rozsahem zhruba 250 ha (viz. příloha 50).  

Dle mapy odvodněného detritu, která byla zpracována profesními pracovníky Odboru hydrogeologie 

organizace Green Gas DPB, a.s. (mapa vznikla konstrukcí prostorového definování detritového tělesa 

na reliéfu karbonu ve vztahu k měřeným údajům piezometrické úrovně hl. podzemní vody 

z existujících pozorovacích NP vrtů do detritu), se v ploše DP Doubrava nepředpokládá výskyt 

odvodněné části detritu. V nadloží detritu je příznivá mocnost izolátoru v rozsahu 550 m a více. Tento 

stav označujeme jako nerizikový. 

Těleso pestrých vrstev je vyvinuto podél orlovské vrásy a zasahuje po celé západní hranici do DP 

Doubrava a v rámci hydrogeologických otázek, může zprostředkovávat přetok důlní vody z KDP do 

PDP a naopak, dle hydraulického spádu. Současně může akumulovat, či umožnit migraci důlních 

plynů k reliéfů. Rizikovou oblast definujeme v jihozápadním cípu DP, kde je mocnost pokryvu opět 

menší než 50 m. Rizikovost oblasti je již ošetřena v rámci mapy kategorizace. Těleso pestrých vrstev 

se také nachází v severovýchodní části DP, avšak zde aplikujeme obdobný pohled jako v případě 

detritového tělesa. Mocnost pokryvu je zde 350 m a více. Avšak v rámci těchto struktur je potřeba 

vydefinovat možné migrační cesty pro plyn v rámci dříve realizovaných průzkumných vrtů, které tyto 

tělesa zastihly. V ploše DP se nachází 12 NP vrtů, z toho 8 vrtů je v kontaktu s detritovým tělesem, 

přičemž jeden vrt (NP 678) je stále využíván k monitorování zvodně v detritu. Tyto vrty procházejí 

celou mocností pokryvných útvarů a různě hluboko ověřují produktivní karbon v oblasti dříve 

intenzivní hornické činnosti. Nelze tedy vyloučit jejich porušení a možnost úniku metanu na povrch. 

Z hlediska vzájemných konsekvencí je potřeba také definovat výchozy tektonik na paleoreliéf, které 

určitým mechanismem umožňují porušení pokryvného útvaru a samostatně, či v kombinaci s výše 

uvedenými tělesy, mají svůj význam a je nutno je definovat jako rizikové. Schéma průběhu výchozů 

tektonik na paleoreliéf zobrazuje příloha 50. 

Co se týče poklesů za posledních 30 let, tak největší jsou předpokládány (poklesy jsou počítány) 

v oblasti ostravsko-karvinského hřbetu, v linii orlovské jámy a jámy Doubrava I, II, Výdušná č.1 

Eleonora a Výdušná č. 3 Majerka. 

Je tedy zřejmé, že zejména jižní oblast DP Doubrava v okolí SDD a karbonských oken a v nadloží 

pestrých vrstev na orlovské vráse a strmých dobývek, lze označit za rizikovou z hlediska 

nekontrolovatelných výstupů důlních plynů na povrch i ve vazbě případného budoucího zatápění. 

Dalšími rizikovými bodovými zdroji mohou být dřívější průzkumné vrty zasahující do detritu a 

oblasti průmětu tektonik na povrch, vycházející na paleoreliéf karbonu. 

Na základě výše uvedeného v DP Doubrava existují určitá rizika z hlediska nekontrolovatelných 

výstupů důlních plynů na povrch a doporučujeme realizovat následující opatření: 

Aktivní prvky ochrany povrchu 

• Vzhledem k výše popsanému a předpokladu možného budoucího zatápění je určitě účelné 

zachovat a dlouhodobě provozovat pomocný degazační systém v blízkosti jam Doubrava II a 

Eleonora, dále napojit dlouhodobě plynující jámu Orlová č. 1 na zdroj podtlaku (vše umístěno 

na karbonském hřbetu – riziková oblast). 



 

Strana 299/460 TB123MXP000 - Zpracování metodiky XYZ 

Poslední revize dokumentu: 21. 7. 2017 

 

• Zachovat dnes již aktivní systém odsávaní důlního plynu na Orlové (AOS2 a AOS3) a 

vytvoření aktivní linie odsávání Orlová – Orlovské jámy – Doubrava vnímáme jako 

nejefektivnější způsob ochrany povrchu v DP Doubrava. 

• Po ukončení provozu a likvidace jámy Doubrava III (výdušná, od r. 2017 vtažná) dojde 

pravděpodobně k nárůstu koncentrací důlních plynů; dle technického projektu likvidace 

hlavního důlního díla – jámy Doubrava III bude jáma zlikvidována se zátkou na úrovní 9. 

patra (-493,4 m n. m.) a po úroveň 10.  patra (-670,6 m n. m., hladina zatopení po ukončení 

čerpání) bude jáma bez zásypu; volný prostor pod úrovní 9. patra může být využit pro 

odsávání metanu z volného prostoru povrchovou mobilní degazační stanicí; je však potřebné 

uvažovat s vyvedením plynových potrubí, která budou zaústěna za uzavírací hráze v úrovni 

9. patra (po otevření ústí stávajících degazačních zdrojů). 

Pasivní prvky ochrany povrchu 

• V případě scénáře postupného zatápění pánve a likvidace degazačních zdrojů problematika 

nebezpečí výstupu důlních plynů nekončí; nad hladinou vody bude pořád docházet 

k uvolňování metanu (částečně i pod ní), který již nebude mít snadnou cestu do plynových 

jam (zatopené zdroje, potrubí, odvodňovače apod.) a bude migrovat k povrchu jinými 

možnými cestami. Kategorizace území z hlediska rizikovosti průniků důlních plynů na povrch 

je zásadní, a to jak pro období stagnace důlní vody, tak pro její případný nástup. 

• Provádět kontroly funkčnosti realizovaných odplyňovacích vrtů v rámci projektu „Velký 

metan“, včetně dlouhodobého monitoringu. 

Posouzení rizika nekontrolovatelných výstupů důlních plynů na povrch v DP Karviná Doly I 

Problematika výstupů důlních plynů na povrch je v dané ploše již definována v mapě kategorizace 

OKR. V rámci kategorizace území se většina plochy nachází v území s možnými nahodilými výstupy 

důlních plynů na povrch. Jedná se o plochy nulové izolinie součtových vlivů dobývacích prací na 

povrch, tzv. hranice poklesové kotliny, vymezující území s možnými nahodilými nekontrolovanými 

výstupy metanu. Tato plocha v rámci DP zahrnuje zhruba 900 ha. V jižní část DP, tzn. oblast 

ostravsko karvinského hřbetu, spadá do území s nebezpečnými výstupy metanu (kolmý průmět 

kontur vydobytých porubů v hloubce100 m a menší a karbonských oken na povrch, rozšířený o 50 m 

bezpečnostní pásmo, při současném splnění podmínky mocnosti pokryvného útvaru 50 m a menší a 

dále kontura vyústění důlních děl na povrch s 25 m bezpečnostním pásmem, a to bez přihlédnutí ke 

skutečnosti na jakém  kategorizovaném území se nahází) a dále do území  ohrožení výstupy metanu 

(50 m izolinie mocnosti pokryvného útvaru, která je smluvní hranicí stanovenou odborným odhadem 

na základě poznatků o hydrogeologii revíru). Výše zmíněné plochy zabírají zhruba rozlohu 175 ha. 

Dále se zde nacházejí plochy karbonských oken (oblast Výdušné jámy Karel). Vše uvedené je 

zobrazeno na příloze 51. 

Na lokalitě Jan Karel jsou k dnešnímu dni umístěny 3 činné jámy (Jáma Jan, Jáma č. 2 a Jáma ČSA-

3). Celkem 11 zlikvidovaných HDD. Je zde vyšší počet odhozených SDD (celkem 70), přičemž štoly 

nebyly evidovány. SDD v počtu 24 případů jsou dnes nepřístupné opět z důvodů překrytí ústí 

velkoplošnými rekultivacemi, případně odvaly anebo činnými, resp. sanovanými kalovými nádržemi. 

Zbylé staré jámy jsou zabezpečeny z titulu možných výstupů důlních plynů. Opět se jedná o 

odplyňovací vrty. 

I zde byly dříve realizovány opatření proti nekontrolovatelným výstupům důlních plynů na povrch 

(Projekt „Velký metan“). Bylo realizováno celkem 10 pasivních odplyňovacích vrtů. Přehledné 

grafické zobrazení situování HDD, SDD a OV je v příloze 51. Výše uvedeným projektem byly na 
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povrchu především v jižní části DP Karviná Doly I prokázány desítky plošných a bodových výstupů 

důlních plynů vázané především na malou mocnost pokryvných hornin karbonu. 

Pestré vrstvy se zde nacházejí v severní polovině DP s rozlohou zhruba 560 ha. Těleso pestrých vrstev 

je překryto vrstvou miocénu o mocnosti 350 m a více směrem do dětmarovického výmolu. Tato vrstva 

izolátoru by měla dostatečně zabránit možným průnikům důlních plynů k povrchu.   

V severní části DP se nachází také detrit částečně v nadloží rostlého karbonu a částečně v nadloží 

pestrých vrstev (např. vrt NP 711). Rozloha detritu plošným průmětem na povrch činí zhruba 790 ha. 

Dle hydrogeologické mapy odvodněného detritu se v ploše DP předpokládají 3 odvodněné části této 

struktury s celkovou rozlohou 227 ha (viz. příloha 51). Největší poklesy za posledních 30 let se potom 

nacházejí v centrální části DP v blízkosti jam Hlubina výdušná, Františka-těžní a severovýchodně od 

jamy Jan, Těžní j. č. 2. Poklesy jsou také zaznamenány v ploše odvodněného detritového tělesa (viz. 

příloha 51). 

Schéma průběhu výchozů tektonik na paleoreliéf zobrazuje příloha 51. 

V rámci dříve realizovaných průzkumných vrtů jich celkem 16 zastihlo detritové těleso v nadloží 

karbonu. Zbylých 8 již strukturu nezastihlo (viz příloha 51). 

Z hlediska výše popsaného zejména jižní polovinu DP v okolí SDD, karbonských oken, málo 

mocného pokryvného útvaru, považujeme za rizikovou z hlediska nekontrolovatelných výstupů 

důlních plynů na povrch. Určité riziko vnímáme v nadloží odvodněného detritu v kombinaci 

s výchozy tektonických poruch na paleoreliéf a vznikem poklesových kotlin exploatací uhlí v severní 

části. Míra rizika je dána mocným pokryvným útvarem. Rizikové jsou i výskyty starých průzkumných 

vrtů (dnes likvidované), které zasáhly výše zmíněné kolektorské obzory.   

Na základě výše uvedeného v DP Karviná-Doly I existují určitá rizika z hlediska nekontrolovatelných 

výstupů důlních plynů na povrch a doporučujeme realizovat následující opatření: 

Aktivní prvky ochrany povrchu 

• Vybudovat na jedné z jam lokality Jan-Karel v rámci technické likvidace plynový kolektor a 

ten dlouhodobě odsávat; potřebou je však provedení technických opatření na uzavíracích 

hrázích, degazačních zdrojích a plynovodech pro zachování komunikace plynu do kolektoru 

a příslušné jámy (časová funkčnost těchto aktivních systému, prostřednictvím jam, se bude 

odvíjet od časové predikce zatápění pánve a postupné likvidace jednotlivých zdrojů 

zatopením). 

Pasivní prvky ochrany povrchu 

• Kategorizace území z hlediska rizikovosti průniků důlních plynů na povrch a monitoring. 

• Provádět kontroly funkčnosti realizovaných odplyňovacích vrtů v rámci projektu „Velký 

metan“, včetně dlouhodobého monitoringu. 

11.5.2 Analýza rizik nekontrolovatelných výstupů důlních plynů v lokalitě Darkov (DP 

Darkov, DP Karviná-Doly II a DP Stonava)  

Důl Darkov exploatuje ložisko černého uhlí ve střední a východní části karvinské oblasti OKR. 

Hornickou činnost provozuje ve třech DP a to v DP Darkov, DP Karviná Doly II a DP Stonava. 

Předmětná oblast ložiska se nachází mezi městy Karviná a Havířov.  
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Zařazení území DP Darkov, DP Karviná Doly II a DP Stonava z hlediska potenciálního stupně 

nebezpečí nekontrolovatelných výstupů důlních plynů na povrch dle aktualizované mapy 

kategorizace je znázorněno v grafické příloze 49. 

Základní geologické a hornické informace v DP Darkov, DP Karviná Doly II, DP Stonava. 

Geologické informace Dolu Darkov 

Povrch předmětných DP je vytvarován do mírně zvlněné paroviny, zbrázděné erozivními zářezy 

místních vodotečí včetně říčky Stonávky a řeky Olše i dvojím proniknutím kontinentálního ledovce 

do oblasti. Nad soutokem Stonávky s Olší, v severní části DP Darkov, je původní povrch součástí 

kvartérní akumulační nížiny, údolní nivy řeky Olše, která splývá s údolní nivou Stonávky. 

Z nadmořské výšky +222 m n. m. se povrch zvedá k jihovýchodu na úroveň přes +250 m n. m., k jihu 

na cca +232 m n. m. Západním směrem, v DP Karviná Doly II povrch pozvolně stoupá, v centru DP 

dosahuje úrovně okolo +250 m n. m, na západním okraji pak přes +270 m n. m. K jihu, v DP Stonava, 

pak mírné stoupání pokračuje, na jeho jižní hranici dosahuje nadmořská výška povrchu hodnot asi 

+290 m n. m. Dnešní výškové poměry povrchu v oblasti jsou podstatně ovlivněny dlouhodobým 

podrubáváním i dalšími důsledky hornické činnosti, jako jsou hlušinové odvaly, zatápění 

poklesových kotlin spodní vodou vyrovnávané velkoplošnými rekultivacemi, vytváření a následná 

sanace kalových jímek a podobně. 

Poklesy terénu z dobývání za dobu exploatace ložiska v oblasti dosahují hodnot až několik desítek 

metrů, hlavně v DP Karviná Doly II.  

Mocnost pokryvného útvaru nad produktivním karbonským pohořím je v jednotlivých DP dána jejich 

situováním vůči průběhu ostravskokarvinského karbonského hřbetu, procházejícího revírem 

západovýchodním směrem. DP Karviná Doly II i DP Stonava jsou situovány na jižním úbočí 

pohřbeného paleozoického pohoří, mocnost pokryvu v nich narůstá jižním a východním směrem. Na 

severní hranici DP Karviná Doly II se mocnost pokryvu pohybuje od 120 m na SZ přes 80 m na S do 

230 až 300 m na SV. V jz. části DP mocnost dosahuje hodnot asi 270 m, na J okolo 120 m a v jv. 

části narůstá na cca 370 m. V DP Stonava se pak mocnost pokryvu dále zvětšuje. Z hodnoty asi 120 

m v sz. rohu DP narůstá do téměř 1300 m na JV. DP Darkov se nachází na východním konci 

karbonského hřbetu, který se zde štěpí do dvou výběžků.  Mocnost pokryvu je zde nejmenší v jz. 

rohu, kde má hodnotu 240 m. Podél západní hranice narůstá severním směrem na cca 570 m na SZ. 

Podél jižní demarkace se mocnost zvětšuje na 500 m, uprostřed sv. demarkace je mocnost pokryvu 

největší, asi 750 m. V centru DP je pokryvný útvar cca 360 m mocný. 

Na všech třech DP Dolu Darkov jsou čtvrtohorní i třetihorní sedimenty vyvinuty souvisle, v celé 

ploše. Kvartér je tvořen lokálně sprašovými hlínami, povodňovými naplaveninami hlín, písků a 

štěrků, pískovanými jíly a na bázi polohami štěrkopísků a štěrků. Místně jsou zachovány zbytky 

bazálních morén pevninského ledovce. Vrstvy štěrků a štěrkopísků jsou nesouvisle zvodněné, vesměs 

s volnou hladinou podzemní vody. Pro DP Stonava je mocnost kvartéru udávána v rozmezí 3 až 34 

m, v ostatních DP bude situace obdobná.  

Miocenní vrstevní jednotka je tvořena hlavně šedým až nazelenalým jílovcem, místně písčitým, 

s vrstvičkami jemnozrnného vápnitého písku až pískovce v čočkovitém uložení, často zvodněnými. 

V DP Stonava byly v hloubce 250 m a 300 m pod povrchem zastiženy dvě polohy písků, mocné 1 až 

2 m, obsahující jodobromovou vodu a metan. V miocénním souvrství zde byly také ověřeny, 

v hloubce 135 až 235 m pod povrchem, horniny beskydských příkrovů. Nejhlubší polohy miocénu 

tvoří hlavně bazální klastika s mocností až 130 m, hrubozrnné brekcie, balvanité štěrky až písky, 

plážové písky, případně suťové brekcie. Pokud jsou tyto vrstvy proplyněné a zvodněné, jde o detrit, 

většinou nasedající přímo na reliéf karbonu.  
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Výškové uspořádání paleoreliéfu je v DP Dolu Darkov rozdílné. V DP Karviná Doly II se nachází 

nejvýše, v sz. části až na absolutní výšce +150 m n. m. K jihu reliéf klesá na úroveň ±0 m n. m., 

k V na –10 m n. m., k SV a JV až na –100 m n. m. V DP Stonava je v sz. rohu reliéf ověřen na výšce 

+30 m n. m., k SV klesá na –100 m n. m., na zhruba stejné úrovní se nachází v centru DP, dále k jihu 

klesá až na téměř –1000 m n. m. V DP Darkov je reliéf karbonu nejvýše v jz. rohu, na úrovni –10 m 

n. m., v centru DP se pohybuje okolo –200 m n. m., směrem k S a k V klesá na –350 m n. m., na 

severovýchodní hranici je v absolutní hloubce až –500 m n. m. Je to dáno morfologií karbonského 

pohoří. V DP Darkov se východní konec karbonského hřbetu rozděluje do dvou výběžků, 

fryštátského na severu a darkovského na východě, oddělenými fryštátským (karvinským) dílčím 

výmolem. Na severovýchodě zasahuje do DP hlavní severní výmol dětmarovický, na východě jeho 

odnož, dílčí výmol darkovský. 

Do DP Stonava zasahuje hluboko od jihu dílčí výmol stonavský, vybíhající z výmolu bludovického. 

Na všech výmolech je vyvinut detrit, který do DP Karviná Doly II zasahuje na SV ve výmolu 

fryštátském, do DP Stonava ve výmolu stonavském a do DP Darkov na výmolech darkovském, 

fryštátském i dětmarovickém. 

Na reliéf karbonu vychází v DP Dolu Darkov hlavně souvrství karvinské. V DP Darkov to jsou 

převážně vrstvy doubravské, pouze místně vrstvy sušské. V DP Karviná Doly II vychází na reliéf na 

SV vrstvy doubravské, směrem k JZ a J pak postupně vrstvy sušské a sedlové. V DP Stonava, v jeho 

severní části, vychází na paleozoický reliéf již jen vrstvy sušské a sedlové. V jeho jižní části jsou na 

snižujícím se reliéfu vrstvy karvinské oddenudovány a vychází na něj jen nejmladší polohy souvrství 

ostravského, vrstvy porubské a jaklovecké, částečně i svrchní hrušovské.  

Takový vývoj je podmíněn stavbou karbonského pohoří a subhorizontálním uložením vrstev. V DP 

Karviná Doly II jsou vrstvy uloženy generelně ve směru západovýchodním, v DP Stonava a v jižní 

části DP Darkov se stáčí do směru SZ-JV, v severní části DP Darkov až do směru severojižního. 

Vrstvy jsou v DP Karviná Doly II mírně ukloněny generelně k severu, v DP Stonava k SV, v DP 

Darkov k SV až V. V DP Karviná Doly II se hodnoty úklonů většinou pohybují od 50 do 70, v DP 

Stonava do 100 a v DP Darkov od 40 do 150. Pouze na místních plochých vrásách v DP Karviná Doly 

II a v DP Darkov se úklony mění v intervalu od 00 do asi 250. Další zvýšení hodnot úklonů pak nastává 

v blízkosti výrazných tektonik. Tektonická stavba DP Dolu Darkov je germanotypní, bez velkých 

přesmyků a vrásových struktur. Vyznačuje se jen velmi plochým místním zvrásněním, zlomovou 

tektonikou převážně poklesového charakteru, tvorbou hrástí a hlubokých příkopových propadlin.  

Tektonika v předmětných DP je mimo jiné znázorněna v mapových přílohách 52, 53, 54.  U 

tektonických linií převládají směry S-J a Z-V. K nejvýznačnějším rupturám severojižního směru patří 

zejména: 

• porucha Barbora, pokles s úklonem poklesové plochy 650 až 800 k východu a s výškou skoku 

v rozmezí 18 až 80 m, tektonika tvoří přirozenou hranici DP Karviná Doly II s DP Lazy a DP 

Dolní Suchá na západě, 

• porucha Gabriela rozděluje DP Karviná Doly II na západní a východní oblast, v jižní části 

svého průběhu tvoří přirozenou hranici DP Karviná Doly II se severní částí DP Stonava; je 60 

m širokým poklesovým pásmem, ukloněným 600 k východu a s amplitudou 16 až 100 m, 

převážně však 90 m, 

• Stonavská porucha tvoří hranici DP Karviná Doly II s DP Darkov i se severní částí DP Louky, 

dále jižním směrem je přirozenou hranicí mezi DP Stonava a DP Louky; je to pokles 

k východu pod úhlem 500 až 700, východní kra je o 60 ÷300 m níže, 
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• Albrechtická porucha rozděluje DP Darkov na západní a východní tektonické kry. Její 

poruchové pásmo je na severu široké asi 100 m, na jihu až 400 m; pásmo je ukloněno k západu 

pod úhlem 600, výsledná hodnota skoku je 400 m, 

• nejvýchodnější bod DP Darkov je situován téměř až u těšínského zlomu, poklesu západním 

směrem. 

K význačným tektonikám západovýchodního směru patří zejména:                                                                                                                    

• Doubravský zlom, který téměř sleduje SV hranici DP Darkov; v dané oblasti je to pokles 

k SSV s úklonem dislokační plochy 700 a amplitudou až 180 m, 

• Jindřišská porucha, která je zčásti přirozenou hranicí mezi DP Karviná Doly II a DP Karviná 

Doly I (důl ČSA) a zároveň dohodnutou hranicí dobývání mezi oběma DP; tvoří pokles 

k severu, ukloněný pod úhlem 700 a s hodnotou skoku 30 až 90 m, 

• Porucha „X“ je přirozenou hranicí mezi DP Darkov a DP Louky; jde o pokles jižním směrem, 

s odklonem poruchové plochy 700 a amplitudou 130 až 300 m, 

• Poruchové pásmo Dora, široké cca 50 m, prochází DP Karviná Doly II, v jeho východní části 

je pak jeho přirozenou hranicí s jižnějším DP Stonava; pásmo má poklesový charakter, je 

ukloněno k jihu pod proměnlivým úhlem 550 až 800; velikost výsledného poklesu se pohybuje 

v rozmezí 10 až 185 m. 

Další tektonické linie, převážně opět severojižního a západovýchodního směru, rozdělují DP Dolu 

Darkov na jednotlivé těžební kry. Geologicko-tektonická stavba předmětné oblasti v ní předurčila 

časový průběh hornické činnosti.  

Historické informace na Dole Darkov 

V roce 1853 byla ve východní části DP Karviná Doly II zahloubena kutací jáma, která byla nálezná 

a později nazvána Gabriela. Během roku 1855 byl na ní založen důlní závod, stejnojmenný hlubinný 

důl a zahájena těžba. Postupem doby byla funkce původní jámy převedena pro odvětrávání dolu, 

blízko ní byly vyhloubeny v létech 1871 a 1908 dvě těžní jámy a v důlním poli další tři diagonální 

výdušné jámy. Od r. 1947 nesl důl název UNRRA, v r. 1950 byl přejmenován na Mír. Z jam tohoto 

dolu zůstala dnes v činnosti pouze výdušná jáma č. 4, ostatní byly postupně zlikvidovány. 

Jako další byl v DP Karviná Doly II, po předchozím vrtném průzkumu, otevřen hloubením dvojice 

jam v roce 1883 hlubinný důl Hohenegger. Těžba z něj byla zahájena v r. 1889. V létech 1915-17 byl 

důl doplněn o diagonální výdušnou jámu č.2 (Mexiko). Od roku 1946 nesl důl název 1. máj. Jámy 

tohoto dolu byly zlikvidovány koncem šedesátých let minulého století. 

V roce 1909 zahájil v DP Karviná Doly II těžbu hlubinný důl Austria (později Barbora). Jeho důlní 

pole bylo otevřeno jednou těžní a čtyřmi větrními jámami, jedna z diagonálních výdušných jam, 

Barbora č.5 byla vyhloubena v přídatném sušsko-stonavském poli, které je dnes součástí DP Stonava. 

K 31.12.1951 byly doly Barbora a 1. máj (Hohenegger) spojeny do velkodolu 1. máje. Dnem 1.4.1958 

byl k velkodolu 1. máj připojen i důl Mír (Gabriela), který již od roku 1957 dobýval uhelné zásoby 

jižně od DP Karviná Doly II, v sušsko-stonavském přídatném poli (dnes DP Stonava), kde existovala 

zmíněná výdušná jáma Barbora 5 a od r. 1956 i výdušná jáma PG 3, která měla odvětrávat pole 

přidané k DP Horní Suchá. Pro další rozšíření těžby bylo proto v roce 1957 zahájeno hloubení těžní 

a vtažné jámy Su-Sto I a výdušné jámy Su-Sto II, čímž byl založen hlubinný důl 9. květen. Všechny 

uvedené jámy byly postupně zlikvidovány. Na jámě Su-Sto III byl v rámci technické likvidace 

vybudován plynový kolektor, který v současné době není napojen na zdroj podtlaku. 
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Vlastní důl Darkov byl založen v roce 1972 po předchozím vrtném průzkumu i průzkumu ražbami 

překopů ze závodu Mír Dolu 1. máj a z dolu Jan Karel Dolu ČSA do nejvýchodnější části karvinské 

oblasti OKR. Původně zamýšlená výstavba zcela nového dolu však byla potom řešena jako součást 

přestavby Dolu 1. máj. Původně jen výdušná jáma Mír IV byla prohloubena a vystrojena skipovým 

těžním zařízením, stala se ústřední těžní jámou. V létech 1972-76 byla v její blízkosti, již v DP Louky, 

vyhloubena vtažná jáma Mír V. V létech 1978-79 byla vyhloubena v centru DP Darkov jáma Darkov 

1 a v období let 1980-82 jáma Darkov 2, které měly nakonec pouze pomocnou funkci. Jáma Darkov 

2 byla zlikvidována v roce 2006, Darkov 1 je činná jako jedna ze vtažných jam. 

Na všech DP zůstávají dnes v činnosti 3 jámy a to:  

• Vtažná jáma Da-1 (DP Darkov) – je vyhloubena pod úroveň 10. patra (-655,01 m n. m.) v 

kruhovém profilu o průměru jámy 7,5 m.  Světlý průřez jámy je 37,4 m2.  

• Vtažná jáma Mír 5 (DP Louky) – je vyhloubena pod úroveň 10. patra (-676,6 m n. m.) v 

kruhovém profilu o průměru jámy 7,5 m.  Světlý průřez jámy je 39,2.  

• Výdušná jáma Mír 4 (DP Karviná-Doly II.) – je vyhloubena pod úroveň 10. patra (-776,4 m 

n. m.) v kruhovém profilu o průměru jámy 7,5 m.  Světlý průřez jámy je 37,3 m2.   

Plynodajnost a degazace - lokalita Barbora a Hohenegger 

První sloje dobývané na Dole Barbora se vyznačovaly vysokou plynodajnosti. Např. v roce 1923 byla 

exhalace ve výši zhruba 80 000 m3 CH4/den. V roce 1962 dosahovala exhalace z jam hodnoty zhruba 

35 000 m3 CH4/den. Po roce 2000 se exhalace pohybovaly na úrovni zhruba 15 000 až 20 000 

m3CH4/den. Degazace zde byla zřízena v roce 1958, přičemž do roku 1977 bylo průměrně 

degazováno 25 000 m3 CH4/den. V pozdější letech 1978 – 1990 došlo k poklesu na hodnotu 10 000 

m3 CH4/den. Začátkem roku 1991 byla stanice odstavena. 

Plynodajnost a degazace - lokalita Darkov a Gabriela 

Lokalita Gabriela se od svého založení vyznačovala vysokou plynodajnosti. V roce 1903 byla 

exhalace na úrovni lehce přes 100 000 m3 CH4/den a dále rostla, přičemž v roce 1923 byla až na 

úrovni zhruba 140 000 m3 CH4/den. V dalších letech množství exhalace klesalo. V roce 1962 byla na 

hodnotě zhruba 40 000 m3 CH4/den. V posledních letech se exhalace ustálila na hodnotě 13 000 

m3CH4/den. Po reorganizaci Dolu Darkov v roce 1991 je část exhalace lokality Gabriela odváděna 

do výdušné jámy Mír 4. Na lokalitě Darkov začalo dobývání až v roce 1982. Plynodajnost Dolu 

Darkov (lokalita Darkov, Gabriela) se od roku 1982 pohybovala vysoko nad 150 000 m3 CH4/den. V 

roce 1982 byla zhruba 197 000 m3 CH4/den, z čehož na exhalaci připadlo zhruba 137 000 m3 CH4/den 

a na degazaci zhruba 60 000 m3 CH4/den. Hodnoty přes 200 000 m3 CH4/den důl dosáhl v roce 1983 

a 1988 a 1989. Po roce 2000 se hodnoty plynodajnosti dolu pohybují pod 100 000 m3 CH4/den, např. 

v roce 2002 se pohybovala plynodajnost na úrovni zhruba 65 000, z toho exhalace 42 000 m3 CH4/den 

a degazace 23 000 m3 CH4/den. V roce 2015 byla potom plynodajnost zhruba 59 000 m3 CH4/den, 

z čehož exhalace činila zhruba 34 000 m3 CH4/den a degazace 34 000 m3 CH4/den. 

Plynodajnost a degazace - lokalita 9. květen 

V rámci této lokality byla plynodajnost ovlivněna dobýváním uhelných slojí pod detritem. V letech 

1960 – 1970 byla největší zhruba 184 700 m3 CH4/den. Poté se do poloviny 90. let snižovala. V druhé 

polovině 90. let se plynodajnost zvýšila z důvodu dobývání sloje Prokop. Nicméně již v roce 2000 

dosahovala plynodajnost nízké hodnoty zhruba 17 000 m3 CH4/den. Exhalace byla odváděn do roku 

1977 jámami Su-Sto II, PG III a Barbora V. Degazační stanice zde byla v provozu od vzniku dolu. 
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Aktuálně – Důl Darkov 

Průměrná denní plynodajnost dolu činí cca 49 500 m3 CH4/den. Degazace z toho zajišťuje 16 000 m3 

CH4/den a exhalace přes výdušnou jámu je 33 500 m3 CH4/den. 

Odsávání metanovzdušné směsi je prováděno jednou povrchovou degazační stanici. Plyn do 

degazační stanice je přiváděn úvodní jámou Mír 5. Průměrný denní degazovaný objem 100 % CH4 je 

16 000 m3 CH4/den při průměrné koncentraci 51,5 %. Důlní degazační síť je tvořena převážně 

potrubím DN 300, 250, 200, 150 a 100 mm v celkové délce 15 259 m. Je degazována 5., 8. a 9. kra 

DP Karviná Doly II, a 1., 2., 4. a 5. kra DP Darkov. Mezi základní skupiny degazačních zdrojů patří 

vstřícné degazační vrty, degazační vrty do stařin a plynonosných horizontů, degazace hrází 

uzavřených oblastí (ztracené plynovody) – napojeno 28 hrází. Nosnými zdroji metanu je degazace 

z úrovně 8. patra (-278 m n. m.). Dalším zdrojem je nadloží 37. a 40. sloje v 9. kře DP Darkov. Ostatní 

zdroje jsou menšího významu. 

Posouzení rizika nekontrolovatelných výstupů důlních plynů na povrch v DP Karviná – Doly 

II  

Problematika výstupů důlních plynů na povrch je v dané ploše již definována v mapě kategorizace 

OKR. V rámci kategorizace území se celá plocha nachází v území s možnými nahodilými výstupy 

důlních plynů na povrch. Jedná se o plochy nulové izolinie součtových vlivů dobývacích prací na 

povrch, tzv. hranice poklesové kotliny, vymezující území s možnými nahodilými nekontrolovanými 

výstupy metanu (viz příloha 49). 

V rámci tohoto DP je aktuálně v činnosti 1 jáma (Výdušná jáma č. 4 Mír), která je zapojena centrálně 

do větrního systému dolu Darkov. Celkem 12 jam (HDD) bylo opuštěno před rokem 1946 a 

zabezpečeno z titulu možných výstupů důlních plynů. Z doby mělkého dobývání (SDD) je 

v předmětné oblasti evidována stará kutací jáma (Jáma XII), vybavena zařízením pro pasivní 

odplynění. Důvodem takto malého výskytu je narůstající mocnost pokryvného útvaru nad 

produktivním karbonským pohořím, která již nedovolovala rozsáhlé mělké kutání a dolování. Navíc 

evidovaná kutací Jáma XII byla navíc negativní. Jiná stará důlní díla nejsou v DP Dolu Darkov 

evidována. Dobývání uhlí v nich bylo provozováno od počátku s hlubinným způsobem těžby. 

Ve východní části DP byl ve 20. století proveden geologický průzkum uhelného ložiska. V rámci 

tohoto průzkumu, který vykazuje největší intenzitu v letech 1946-1966 bylo realizováno celkem 20 

vrtů z povrchu viz. grafická příloha 52. Krajina v předmětné oblasti je vlivem hornické činnosti 

značně změněna poklesy, navážkami, resp. vznikem nových vodních ploch, z tohoto důvodu jsou ústí 

většiny těchto vrtů nedohledatelná. Je historicky doloženo, že u 4 z těchto vrtů (NP 36, 38, 41 a 128) 

byly prokázány významné plynové projevy, současně dalšími 4 vrty (NP 26, 40a, 59 a 127) bylo 

zastiženo dnes odvodněné detritové těleso, kde lze předpokládat kumulaci plynu viz. grafická příloha 

52. Do prostoru DP zabíhá darkovský výmol v severovýchodním cípu a stonavský výmol 

v jihovýchodním cípu DP. Na základě hydrogeologické mapy odvodnění detritu se zde předpokládá 

odvodnění okrajových části tělesa (viz. příloha 52). Mocnost izolátoru v nadloží nad odvodněným 

detritem se pohybuje od 150 m a více. Nejmenší mocnost pokryvu se v ploše DP pohybuje severně 

od gabrielských jam na hranici s DP Karviná-Doly I. V podloží detritu mohou být dále výchozy 

pestrých vrstev, které se zde mohou vyskytovat právě při východní hranici a postupovat směrem na 

Darkov a ČSM.   

Nelze ani opominout výchozí tektonických poruch na reliéf karbonu, jejichž význam byl již 

diskutován (viz. příloha 52).   

Co se týče poklesů za posledních 30 let, tak aktivní a největší jsou počítány v oblasti bývalého Dolu 

Gabriela, kde se mocnost izolátoru pohybuje okolo 100 m a více (viz. příloha 52).  
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Z hlediska výše popsaného uvažujeme za rizikovou oblast kolem jam Gabriela, veškeré oblasti jam a 

průzkumných vrtů a také oblasti v nadloží odvodněného detritu a oblasti průmětu tektonik na povrch, 

vycházející na paleoreliéf karbonu.  

Na základě výše uvedeného ani v tomto DP Karviná-Doly II nelze vyloučit možné nahodilé výstupy 

výstupů důlních plynů na povrch a doporučujeme realizovat následující opatření: 

Aktivní prvky ochrany povrchu 

• Vybudovat plynový kolektor na jedné z jam v areálu Darkov rámci technické likvidace dolu. 

• V důlních dílech před jejich opuštěním na uzavíracích hrázích, degazačních zdrojích a 

plynovodech provést technická opatření k zachování komunikace plynu do plynového 

kolektoru příslušné plynové jámy. 

• Aktivní těžba v západní části DP Karviná Doly II, prostřednictvím ZDP Karviná Doly III pro 

těžbu hořlavého zemního plynu ze dvou těžebních vrtů (sond); degazovány jsou stařiny slojí 

spodních sušských vrstev a nejmladších vrstev sedlových; tento aktivní systém je také 

bezpochyby přínosem pro zamezování nekontrolovatelných výstupů důlních plynů na povrch.   

Pasivní prvky ochrany povrchu 

• Kategorizace území z hlediska rizikovosti průniků důlních plynů na povrch a monitoring.  

Posouzení rizika nekontrolovatelných výstupů důlních plynů na povrch v DP Darkov  

Problematika výstupů důlních plynů na povrch je v dané ploše již definována v mapě kategorizace 

OKR. V rámci kategorizace území se téměř celá plocha nachází v území s možnými nahodilými 

výstupy důlních plynů na povrch. Jedná se o plochy nulové izolinie součtových vlivů dobývacích 

prací na povrch, tzv. hranice poklesové kotliny, vymezující území s možnými nahodilými 

nekontrolovanými výstupy metanu (viz příloha 49). Žádná jiná kategorizace zde není stanovena. 

V předmětném DP Darkov je k dnešnímu dni provozně činná 1 jáma (Darkov č. 1), zapojená 

diagonálně do větrního systému dolu Darkov. Opuštěna byla jedna jáma (HDD), zabezpečená z titulu 

možných výstupů důlních plynů. Žádné SDD nejsou evidovány. Současně zde byl realizován 1 

odplyňovací vrt v rámci projektu „Velký metan“. 

V podloží pokryvného útvaru se v ploše DP nachází těleso detritu (např. vrt NP 911) a zaujímá 

půdorysně rozlohu 226 ha. Jedná se o výběžek darkovského výmolu. Dle hydrogeologické mapy 

odvodnění detritu i zde mohou být okrajové části odvodněny a představovat rezervoár pro plyn. 

Mocnost izolátoru v nadloží se pohybuje od 350 m a více. V podloží se také mohou nacházet výchozy 

pestrých vrstev na paleoreliéf. Nejmenší mocnost pokryvu je v ploše DP 300 m, což je příznivý stav. 

Ve smyslu porušení pokryvného útvaru zde mohou hrát roli výchozy tektonických poruch na 

paleoreliéf (viz. příloha 53) a poklesy. Za posledních 30 let jsou největší počítané poklesy 

jihovýchodně od jam Darkov č. 1 a Darkov č. 2 (viz. příloha 53). 

V rámci dřívějšího průzkumu zde bylo realizování 16 vrtů z povrchu, které zastihují detritové těleso 

a prochází celým pokryvným útvarem (viz. příloha 53), z nichž je v současnosti pouze 1 monitorován 

(vrt NP 911). Krajina v předmětné oblasti je vlivem hornické činnosti značně změněna poklesy, 

navážkami, resp. vznikem nových vodních ploch, z tohoto důvodu jsou ústí většiny těchto vrtů 

nedohledatelná. Je historicky doloženo, že u 2 z těchto vrtů (NP 688 a 697) byly prokázány významné 

plynové projevy v miocénu. 

Z hlediska výše popsaného považujeme za rizikové oblasti průzkumných vrtů a oblasti odvodněného 

detritu v kombinaci s průběhem tektonických linií s výchozy na paleoreliéf. Proto doporučujeme 

stejná opatření jako v předchozím případě. 
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Posouzení rizika nekontrolovatelných výstupů důlních plynů na povrch v DP Stonava  

Problematika výstupů důlních plynů na povrch je v dané ploše již definována v mapě kategorizace 

OKR. V rámci kategorizace území se velká část plochy nachází v území s možnými nahodilými 

výstupy důlních plynů na povrch. Jedná se o plochy nulové izolinie součtových vlivů dobývacích 

prací na povrch, tzv. hranice poklesové kotliny, vymezující území s možnými nahodilými 

nekontrolovanými výstupy metanu (viz příloha 49). Žádná jiná kategorizace zde není stanovena. 

V rámci tohoto DP není v činnosti žádná jáma. Po roce 1946 byly opuštěny 4 jámy (HDD), opět 

zabezpečeny proti možných výstupů důlních plynů z nich. SDD a odplyňovací vrty nejsou evidovány. 

Na základě mapy mocnosti pokryvného útvaru je zde vyvinut mocný miocénní pokryv. Nejnižší 

hodnota mocnosti je v severní části DP na úrovni 300 m. Směrem k jihu upadá reliéf do bludovického 

výmolu, přičemž mocnost narůstá až na hodnoty přes 1000 m. Tato situace je z hlediska ochrany 

povrchu proti nahodilým výstupům důlního plynu velmi příznivá. V žádném případě se zde 

nepředpokládají plošné výstupy metanu. Bodové výstupy nelze zcela vyloučit v oblasti jam a dále 

průzkumných vrtů realizovaných v 60. letech minulého století. V podloží pokryvného útvaru se 

v severní části DP nachází detritové těleso (stonavský výmol), u něhož se předpokládá odvodnění 

okrajových části. Plocha odvodněného detritu se pohybuje půdorysným průmětem na povrch 

v rozsahu zhruba 160 ha. V ploše bylo celkem odvrtáno 24 vrtů z povrchu, procházející celý 

pokryvný útvar. Je historicky doloženo, že u 1 z těchto vrtů (NP 102) byly prokázány významné 

plynové projevy, současně dalšími 6 vrty (NP 8, 64, 98, 139, 140 a SV-2) bylo zastiženo dnes 

odvodněné detritové těleso kde lze předpokládat kumulaci plynu viz. příloha 54. V podloží se také 

mohou nacházet výchozy pestrých vrstev na paleoreliéf, avšak zde opět odkazujeme na značnou 

mocnost pokryvného útvaru. Během posledních 30 let byly nejvýraznější poklesy spočítány 

v centrální severovýchodní části kolem vrtu NP 45 až 10 m, přičemž jsou definovány i v ploše 

odvodněného detritového tělesa.      

V rámci této lokality byly aktuálně likvidovány jámy Su-Sto1 a Su-Sto III. Jáma Su-Sto I byla 

likvidována jako plynová. V úrovni 6. patra (-142,08 m n. m.) byla zbudována jámová zátka. Pod 

zátkou se nachází plynový kolektor až pod úroveň 9. patra (-500,41 m n. m.). 

Z hlediska výše popsaného uvažujeme za rizikovou oblast v nadloží odvodněného detritu, veškeré 

oblasti jam a průzkumných vrtů, oblasti průmětu tektonik na povrch, vycházející na paleoreliéf 

karbonu. 

Na základě výše uvedeného ani v tomto DP Karviná-Doly II nelze vyloučit možné nahodilé výstupy 

důlních plynů na povrch a doporučujeme realizovat následující opatření: 

Aktivní prvky ochrany povrchu 

• Napojit plynovou jámu Su-Sto I, popř. jámu Su-Sto III na zdroj podtlaku a dlouhodobě 

provozovat tento degazační/těžební systém.  

Pasivní prvky ochrany povrchu 

• Kategorizace území z hlediska rizikovosti průniků důlních plynů na povrch a monitoring. 

11.5.3 Analýza rizik nekontrolovatelných výstupů důlních plynů v lokalitě ČSM (DP 

Louky) 

Důl ČSM exploatuje ložisko černého uhlí v jihovýchodní části KDP. Pro hornickou činnost má 

vymezen DP Louky. Na západě a na severu sousedí s dolem Darkov. Na východě, za státní hranicí, 
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na něj navazuje důlní pole polského dolu Morcinek (DP Kaczyce). Na jihu není navazující DP 

stanoven.  

Zařazení území DP Louky z hlediska potenciálního stupně nebezpečí nekontrolovatelných výstupů 

důlních plynů na povrch dle aktualizované mapy kategorizace je znázorněno v grafické příloze 49. 

Základní geologické a hornické informace v DP Louky. 

Geologické informace Dolu ČSM 

Povrch DP Louky je tvořen mírně zvlněnou parovinou. Hlavním morfologickým znakem jeho terénu 

je k jihu se rozšiřující a pozvolně stoupající hřbet, vytvořený hlavně erozí řeky Olše, tekoucí podél 

východní hranice DP a říčky Stonávka s přítokem potoka Chotěbuzka, modelující povrch podél 

západní demarkace DP. Ve východní části DP, téměř souběžně s tokem řeky Olše, protéká soustavou 

rybníků směrem k severu potok Mlýnka. 

Na severním okraji DP má terén nadmořskou výšku cca +232 m n. m., na jihu, v Louckém lese, 

dosahuje úrovně až +308 m n. m. Lokalita ČSM sever je založena v průměrné výškové úrovni +273 

m n. m., lokalita ČSM jih pak na +278 m n. m. Dnešní podoba povrchu DP je již silně ovlivněna 

dosud proběhlou hornickou činností. Poddolováním terén místně poklesl i o hodnoty podstatně vyšší 

než 10 m. 

Produktivní karbonské pohoří je na celé ploše DP Louky překryto pokryvným útvarem o mocnosti 

od 250 m v sz. rohu až po 1200 m na jihu. Čtvrtohorní sedimenty jsou vyvinuty v celé rozloze DP. 

Jsou převážně pleistocenního stáří, jejich mocnost se pohybuje okolo hodnoty 20 m. V kvartéru jsou 

zastoupeny sedimenty fluviální, glaciofluviální, částečně i glaciální a také sedimenty eolické, vzniklé 

přemístěním stejných usazenin, ale dříve uložených. Nejstarším členem kvartéru jsou fluviální 

hlinito-písčité štěrky, složené z úlomků hornin beskydského původu. Štěrky jsou kolektorem 

spodních vod. V DP Louky je kvartérní vodonosný horizont vyvinut jen nerovnoměrně. V nadloží 

štěrků jsou lokálně vyvinuty glaciální sedimenty, patřící ústupové fázi mindelského glaciálu. 

Nejmladšími kvartérními sedimenty jsou horniny holocenního stáří tvořené hlinitými písky a 

bahnitými usazeninami. 

Mezi třetihorním a čtvrtohorním souvrstvím jsou na jižní části DP Louky uloženy také horniny 

příkrovů podslezského a slezského.  

Třetihorní útvar je na DP vyvinut v celém plošném rozsahu. Je zastoupen miocénními jíly, stovky 

metrů mocnými. Jsou barvy šedé až zelenošedé, místy jemně písčité. Písčité polohy tvoří několik 

mocnějších poloh, hlavně svrchní a spodní bádenský vodonosný horizont. Na bázi miocénního 

souvrství jsou ve větší části DP uložena bazální klastika, tvořena suťovými brekciemi, plážovými 

písky a štěrkopísky. Mocnost těchto sedimentů detritu, dosahuje místně až 150 m. Jsou zvodněné a 

proplyněné, voda s plyny je v nich pod tlakem. Detritovým vodoplynonosným kolektorem je v DP 

Louky pokryto asi 2/3 plochy reliéfu karbonu na jeho depresích a ve výmolech. Horizont je aktivně 

odvodňován důlními vrty.   

Reliéf karbonu je v DP Louky velmi členitý. Nejvýše je uložen na úrovni –20 m n. m. v sz. rohu DP 

(cca 250 m pod povrchem). Tato část DP je však propůjčena Dolu Darkov, protože se v ní nachází 

ochranný pilíř jam ústředního závodu Darkov. V produktivní ploše DP Louky se pak reliéf rozkládá 

na úrovni –150 m n. m. v tzv. stonavsko-loucké elevaci, asi 350 m jižně a jihovýchodně od jam 

závodu ČSM sever. Směrem k západu upadá reliéf do stonavského výmolu, směrem k severovýchodu 

do výmolu darkovského (výmol podél česko-polské státní hranice) a směrem jižním vcelku plynule 

klesá do hlavního bludovického výmolu. 
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Uložení vrstev karbonského pohoří je vesměs subhorizontální s úklonem od 60 do 150. Vrstvy směřují 

většinou v linii SSZ-JJV, v centrální oblasti se jejich směr mění na SZ-JV a v severovýchodní části 

DP místně i na směr Z-V a zpět do původní linie. Generelní směr úklonu je k VSV. K nárůstu úklonu 

dochází u tektonických pásem. 

Uložení karbonských vrstev a morfologie paleoreliéfu podmiňují rozsah výchozu jednotlivých 

souvrství na reliéf karbonu v DP Louky. V severní části DP vychází na reliéf vrstvy doubravské s.s., 

na severozápadě částečně i vyšší doubravské souvrství. V centrální části jsou doubravské vrstvy již 

oddenudovány, na reliéf vychází vrstvy sušské, jižněji pak souvrství sedlových vrstev. V jižní části 

DP je sneseno již celé souvrství karvinské, na reliéf vychází postupně vrstvy porubské a při jižní 

demarkaci souvrství jaklovecké. 

Výchozy uhelných slojí na reliéf jsou často doprovázeny výskytem pestrých vrstev. Jejich největší 

rozsah je znám z východní a jihovýchodní části DP, kde jsou většinou vázány na styk karbon-miocén, 

v centrální a západní části také na linie větších tektonik. Vypestřeny jsou určité polohy ve vrstvách 

doubravských, sušských, sedlových i porubských. 

Poruchami germanotypního stylu je ložisko v DP Louky a jeho bezprostředním okolí členěno na řadu 

tektonických ker. Převládají zlomy poklesového charakteru ve dvou hlavních směrech, severojižním 

a západovýchodním (až ZJZ – VSV).  

Ve směru severojižním jsou hlavními dislokacemi, bráno postupně od západu k východu: 

• Stonavská porucha, poklesové poruchové pásmo široké několik desítek metrů, ukloněné 

k východu pod úhlem 700 a s výškou skoku až 300 m; tvoří přirozenou západní hranici DP 

Louky s DP Stonava a severněji s DP Karviná – Doly II, 

• porucha S1, pokles k V od 4 až 25 m. V severní části DP Louky je zhruba rovnoběžná 

s poruchou Stonavskou, je od ní vzdálena až 150 m; směrem jižním se její až 15 m široké 

pásmo ke Stonavské poruše přibližuje, zmenšuje se výsledná výška skoku a tektoniky se 

spojují, 

• Albrechtickou poruchu tvoří v severní části DP Louky tektonické pásmo, široké 300 až 400 

m a od západní demarkace vzdálené o cca 1,25 km; pásmo je na západě ohraničeno poklesem 

o 100 m, na východě poklesem o 120 – 150 m a celé je ukloněno k západu pod úhlem 500; kra 

mezi oběma poklesy je porušena doprovodnou tektonikou natolik, že je nedobyvatelná; 

směrem k jihu se okrajové poklesy pásma přibližují (až spojují) do poklesu, ukloněného 

směrem k západu o 700 a s amplitudou skoku 510 m; pokleslá karbonská kra mezi stonavskou 

a albrechtickou poruchou je označována jako Karvinský příkop, 

• přirozenou tektonickou hranicí mezi českou a polskou částí Hornoslezské uhelné pánve tvoří 

v předmětné oblasti Těšínský zlom, pokles skloněný k západu pod úhlem 600 až 650 a 

s amplitudou skoku 50 – 130 m; poruchová zóna skoku je tvořena až 5 m mocnou polohou 

mylonitu. 

Ve směru západovýchodním je DP Louky dislokován větším množstvím poklesů, ukloněných 

k severu nebo k jihu: 

• porucha „X“ probíhá jižně od severní demarkace DP Louky v průměrné vzdálenosti cca 200 

m od ní; je vyvinuta v celé šířce DP, mezi stonavskou poruchou a Těšínským zlomem; jde o 

50 – 80 m široké pásmo, pokles ukloněný k jihu pod úhlem 600 – 750 a s amplitudou 140 až 

300 m, 
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• jen mezi albrechtickou poruchou a Těšínským zlomem je pak vyvinuta řada poklesů; od 

severu k jihu to jsou poruchy Olše, A, B, C, D. poruchy Olše, A a D jsou poklesy ukloněné 

k severu pod úhly 650 až 850 a s amplitudami do 100 m, 

• směrem k jihu jsou ukloněny poruchy B a C s amplitudami až 20 m, respektive až 70 m, 

• v jižní části DP vyvinutá porucha E opět protíná celou šířku DP; je poklesem s poruchovou 

plochou ukloněnou k severu o 600 až 650 a výškou skoku 70 – 100 m, 

• západní část DP mezi stonavskou a albrechtickou poruchou je členěna, od severu k jihu, mezi 

poruchami X a E, poruchami F a G, poklesy ukloněnými k jihu a poruchou H, poklesem 

severním směrem; úklony jejich poruchových ploch se pohybují v rozmezí 500 až 750, 

amplitudy od 5 do 65 metrů. 

V rámci přítomnosti výrazných tektonických poruch zejména s výchozy na reliéf, lze zdůraznit 

předpoklad, že „podél některých poruch docházelo k retrográdním pohybům a tektonická činnost 

pokračovala až do neogénu, o čemž např. svědčí rozdílná výšková úroveň miocénních obzorů ve 

stonavském výmolu ve srovnání s východnější částí pole. Dle Geologie české části hornoslezské 

pánve (Dopita et al., 1997) je uvedeno: „V Polsku zlomy tohoto typu v některých DP prokazatelně 

porušují nejen reliéf karbonu, ale i na něm uložené mezozoikum a terciér“. Porušený pokryvný útvar 

v takových případech může být komunikací pro výstup důlních plynů na povrch i při jeho mocnostech 

řádově ve stovkách metrů. 

Kromě změn ve stavbě slojí (mocnost, popelnatost aj.) omezuje tektonická dispozice ložiska v DP 

možnost jejich plynulého plošného vydobytí. Produktivní plocha DP Louky je také zmenšována 

ochrannými pilíři (OP) jam závodů sever a jih, částečně také OP jam ústředního závodu Dolu Darkov, 

OP jam Dolu Morcinek a pilířem podél státní hranice s Polskem. To vše se promítá do nepravidelného 

vývoje poklesové kotliny na povrchu DP i do přídatného napětí v pohoří, kde může takto docházet 

k reaktivaci prvotních puklin a vzniku puklin druhotných i v pokryvném útvaru. 

Historické informace na Dole ČSM 

Založení Dolu ČSM předcházel průzkum ložiska vrty z povrchu. Prvé 3 vrty zde byly provedeny již 

v létech 1909 a 1910. Další průzkum vrty z povrchu byl proveden v období let 1948-52. Rozsáhlý 

vrtný průzkum pak byl veden po etapách od r. 1954 do r. 1965, již dle jeho dílčích výsledků byla 

zpracována studie pro exploataci nového důlního pole, nazvaného Stonava-východ (vrtný 

hydroprůzkum z povrchu pokračoval ještě v r. 1966). 

Pole bylo otevřeno ze dvou lokalit, sever a jih. Vtažná i výdušná jáma budoucího závodu sever byly 

hloubeny od října 1958, v r. 1959 byly zahloubeny obě jámy pro závod jih. Hloubení severních jam 

bylo ukončeno v období let 1963-64, jižních pak v období 1964-65. (Koncem sedmdesátých a v 

osmdesátých létech minulého století byly jámy obou závodů prohloubeny na dnešní stav). 

Následovaly horizontální otvírkové a přípravné práce, k 1.1.1969 byla zahájena těžba (19.12.1968). 

Dnes je těžba obou závodů svedena do skipové a výdušné jámy závodu sever. Hornická činnost 

v rámci dobývání černého uhlí je v DP Louky předpokládána do konce roku 2022. 

V DP Louky je v současné době v činnosti 5. jam. Jáma Mír 5 je organizačně i větrně začleněna 

k Dolu Darkov. Čtyři jámy Dolu ČSM jsou po dvojicích centrálně situované na závodech sever a jih 

jsou to: 

• Vtažná jáma – ČSM sever (DP Louky) – je vyhloubena pod úroveň 5. patra (-832 m n. m.) v 

kruhovém profilu o průměru jámy 7,5 m.  Světlý průřez jámy je 38 m2.  
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• Výdušná jáma – ČSM sever (DP Louky) – je vyhloubena po úroveň 2. mezipatra (-732,4 m 

n. m.) v kruhovém profilu o průměru jámy 7,5 m.  Světlý průřez jámy je 38.  

• Vtažná jáma – ČSM jih (DP Louky) – je vyhloubena pod úroveň 5. patra (-823,9 m n. m.) v 

kruhovém profilu o průměru jámy 7,5 m.  Světlý průřez jámy je 38 m2 

• Výdušná jáma – ČSM jih (DP Louky) – je vyhloubena po úroveň 2. mezipatra (- 694,1 m n. 

m.) v kruhovém profilu o průměru jámy 7,5 m.  Světlý průřez jámy je 38 m2. 

Plynodajnost a degazace - lokalita ČSM 

Důl ČSM patří k dolům s poměrně vysokou plynodajnosti. V roce 1984 byla plynodajnost na úrovni 

přes 218 000 m3 CH4/den, čemuž odpovídala exhalace na úrovni 150 000 m3 CH4/den a degazace 

68 000 m3 CH4/den. Od zmíněného roku plynodajnost klesla, avšak se stále udržovala okolo150 000 

m3 CH4/den.  V roce 2000 ty bylo zhruba 146 000 m3 CH4/den, z čehož byla exhalace 91 000 

m3CH4/den a degazace 55 000 m3 CH4/den.  

Aktuálně 

Průměrná denní plynodajnost dolu činí v současnosti cca 82 000 m3 CH4/den. Z tohoto objemu 

zajišťuje degazace 42 000 m3 CH4/den a exhalace přes výdušné jámy je 40 000 m3 CH4/den (sever 

19 000 m3 CH4/den a jih 21 000 m3 CH4/den). 

Degazační čerpací kapacita OKD a. s., ČSM je tvořena dvěma povrchovými degazačními stanicemi. 

Degazační stanice Sever má 5 vývěv. Celková kapacita stanice je cca 250 000 m3 plynové směsi za 

den. Degazační stanice Jih má 3 vývěvy. Celková kapacita stanice je cca 150 000 m3 plynové směsi 

za den. 

V současné době jsou v provozu 3 vývěvy na degazační stanici Sever. Degazační stanice Jih je 

v současné době mimo provoz. Degazační stanice Jih je v konzervačním stavu, kdykoliv připravena 

k provozu. Bezpečnost obou lokalit zajišťuje degazační stanice sever. Průměrný denní degazovaný 

objem 100 % CH4 je 42 000 m3CH4/den při průměrné koncentraci 47 %. 

Degazační stanice Sever a Jih jsou vzájemně propojeny plynovodem 1 x DN 250 mm na povrchu, 

který je v současné době, z důvodu nevyhovujícího stavu, mimo provoz a potrubím o průměru 200 

až 250 mm na 4. patře. Ve vtažné jámě Sever je instalován plynovod 1 x DN 300 po úroveň 5. 

otvírkového patra, tj. (-806 m). Ve vtažné jámě Jih je instalován 1 plynovod DN 300 po úroveň 4. 

patra, tj.  (-630 m). Degazační plynovody na patrech jsou v průměru 200 mm a 250 mm, dále ve 

slojích je užíváno plynovodu o průměru 100 a 150 mm. Rozložení deprese v plynovodech zajišťuje 

předpokládané degazované množství plynové směsi.  

Posouzení rizika nekontrolovatelných výstupů důlních plynů na povrch v DP Louky  

Problematika výstupů důlních plynů na povrch je v dané ploše již definována v mapě kategorizace 

OKR. V rámci kategorizace území se velká část plochy (1 550 ha) nachází v území s možnými 

nahodilými výstupy důlních plynů na povrch. Jedná se o plochy nulové izolinie součtových vlivů 

dobývacích prací na povrch, tzv. hranice poklesové kotliny, vymezující území s možnými nahodilými 

nekontrolovanými výstupy metanu (viz příloha 49). Žádná jiná kategorizace zde není stanovena, 

zbytek území lze zařadit do území bez nebezpečí výstupu důlních plynů. 

V předmětném DP Louky je k dnešnímu dni provozně činných 5 jam. Vtažná jáma Mír 5 náleží do 

větrního systému Dolu Darkov. Dvojice jam Vtažná jáma – ČSM sever a Výdušná jáma – ČSM sever 

tvoří samostatný větrní systém sever. Dvojice jam Vtažná jáma – ČSM jih a Výdušná jáma – ČSM 

jih tvoří samostatný větrní systém jih. Všechny tři systémy, tj. Darkov, ČSM sever a ČSM jih jsou v 
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podzemí diagonálně propojeny. V předmětném DP nejsou evidovány opuštěné (likvidované) HDD, 

SDD ani OV.   

V rámci geologického průzkumu ve 20. století zde byl proveden geologický průzkum uhelného 

ložiska. V rámci tohoto průzkumu bylo v ploše DP realizováno celkem 84 vrtů z povrchu (viz příloha 

55). Krajina v předmětné oblasti je vlivem hornické činnosti značně změněna poklesy, navážkami, 

resp. vznikem nových vodních ploch, z tohoto důvodu jsou ústí většiny těchto vrtů nedohledatelná. 

Je historicky doloženo, že u 30 z těchto vrtů (NP 65, 74, 79, 104, 168a, 200, 495, 498, 500 a 695, dále 

CF 1, 6, 10, 13 a 14 a St 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117 a 118) 

byly prokázány významné plynové projevy, současně dalšími 12 vrty (NP 9, 71, 80, 81, 103a, 143, 

172, 173, a 635 a CF 2, 3 a 4) bylo zastiženo dnes odvodněné detritové těleso, kde lze předpokládat 

kumulaci plynu (viz. příloha 55). Jedná se o Stonavský výmol a výmol u polské hranice. Odvodněná 

část zde dosahuje rozlohy zhruba 6 ha (výmol U polské hranice) a zhruba 37 ha (část stonavského 

výmolu). Mocnost pokryvného útvaru se v části stonavského výmolu pohybuje od 300 do 600 m a v 

ploše výmolu U polské hranice zhruba 400 – 450 m. V podloží detritu se také mohou nacházet 

výchozy pestrých vrstev. Jejích výskyt se předpokládá v severní a centrální části s mocností pokryvu 

300 až 700 m.  Z výše popsaného vyplývá, že mocnost pokryvného útvaru je v ploše DP nejmenší 

v severozápadním cípu DP, avšak i zde dosahuje mocnosti přes 300 m. Směrem k jihu mocnost 

narůstá až na hodnoty 1000 m. 

Svou roli mohou hrát také průběhy významnějších tektonických linií s výchozy na paleoreliéf 

karbonu, které zobrazuje příloha 55.  Za posledních 30 let byly největší poklesy zaznamenány 

východně u jam ČSM sever, cca 14 m a dále východně u jam ČSM jih, cca 10 m (viz. příloha 55).   

Z hlediska výše popsaného uvažujeme za rizikovou oblast v nadloží odvodněného detritu, veškeré 

oblasti jam a zejména průzkumných vrtů, oblasti průmětu tektonik na povrch, vycházející na 

paleoreliéf karbonu. 

Na základě výše uvedeného nelze v tomto DP Louky vyloučit možné nahodilé výstupy důlních plynů 

bodového charakteru na povrch a doporučujeme realizovat následující opatření: 

Aktivní prvky ochrany povrchu 

• Vybudovat plynový kolektor na jedné z jam v areálu ČSM sever a jih v rámci technické 

likvidace dolu se zajištěním komunikace technického charakteru z degazačních zdrojů do 

plynového kolektoru příslušné plynové jámy. 

Pasivní prvky ochrany povrchu 

• Kategorizace území z hlediska rizikovosti průniků důlních plynů na povrch a monitoring. 

11.5.4 Analýza rizik nekontrolovatelných výstupů důlních plynů v lokalitě Lazy (DP 

Lazy) 

DP Lazy je situován v západní části karvinské OKR. Zařazení území DP Lazy z hlediska 

potenciálního stupně nebezpečí nekontrolovatelných výstupů důlních plynů na povrch dle 

aktualizované mapy kategorizace je znázorněno v grafické příloze 49. 

Základní geologické a hornické informace v DP Lazy. 

Geologické informace Dolu Lazy 

Z geomorfologického hlediska je povrch DP zvlněnou parovinou s erozivními zářezy vodních toků, 

která je stále ovlivněna účinky poddolování. Z úrovně cca +225 m n. m. v SZ rohu DP stoupá povrch 
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DP pozvolně jižním směrem až do nadmořské výšky přibližně +295 m n. m. Areál závodu má 

průměrnou výšku asi +262 m n. m.  

Mocnost pokryvného útvaru na DP Lazy je nejmenší na jeho severním okraji. Karbon se zde pohybuje 

na výškové úrovni cca +200 m n. m. a výše. V severozápadním rohu DP vychází karbonské pohoří 

až téměř na povrch v karbonském okně, které je známo pod historickým centrem města Orlová. 

Karbon v generelu upadá mírně z úrovně karbonského hřbetu směrem jižním do bludovického 

výmolu až na kótu ±0 m n. m. v jihovýchodním cípu DP a -50 m n. m. v jihozápadním cípu DP. 

Reliéfnímu vývoji karbonu odpovídá mocnost pokryvných útvarů, který je tvořen třetihorními a 

čtvrtohorními usazeninami. Kvartér je uložen na celém DP Lazy, terciér schází na karbonském okně 

a jeho blízkém okolí. Reliéf karbonu klesá jižním směrem do bludovického výmolu, terén jižním 

směrem stoupá, mocnost pokryvu narůstá na hodnoty přes 300 m. V centrální části se mocnost 

pokryvu pohybuje v hodnotách okolo 150 m. 

Mocnost kvartérního útvaru se na DP Lazy pohybuje v hodnotách od 2 m (na karbonském okně) do 

38 m. Nejstarší glaciofluviální sedimenty kvartéru jsou reprezentovány převážně hrubozrnnými písky 

s četnými polohami štěrků a štěrkopísků. Jsou zde známy výskyty eratických (bludných) balvanů. 

Pleistocenní a holocenní sedimenty fluviální tvoří štěrkopísky a štěrky v nepravidelném rozložení 

s místními jílovými polohami. K nejmladším patří sedimenty eolické, převážně sprašové hlíny.  

Terciérní sedimenty jsou v DP Lazy miocénního stáří (spodní a svrchní báden). Na bázi miocénu je 

vesměs uložen zvětralinový plášť, polymiktní štěrkopísek a úlomky karbonských hornin. Výše je 

vyvinuto jednotvárné pelitické souvrství jemně slídnatých slínů a nazelenalých vápnitých jílovců 

nevrstevnatých, proložených vrstvičkami jemnozrnného vápenatého písku, případně vápnitého 

pískovce. Miocenní písky a štěrkopísky mohou za shodných podmínek vytvářet zvodněné a 

proplyněné horizonty. Detrit není v DP Lazy vyvinut, pouze v jz. části DP je poloha bazálních klastik 

považována za detritové předpolí. Mocnost třetihorního útvaru v DP Lazy se pohybuje od 0 metrů na 

karbonském okně do cca 300 m v jz. rohu DP. 

Produktivní karbon je v DP Lazy zastoupen souvrstvím karvinským i vrstevní jednotkou ostravskou. 

Sled karvinských vrstev je na reliéfu karbonu erozivně omezen. Vrstvy doubravské nejsou zachovány 

v celé mocnosti souvrství, představují jen denudační relikt v severní části DP. Jsou již vydobyty a 

hornicky nepřístupné. Starší karvinská souvrství jsou pak v DP vyvinuta v rozsahu, odpovídajícímu 

statigrafickým poměrům v KDP.  

Uložení karbonských vrstev je ležmé, jsou jen mírně zvlněné plochou vrásovou deformací. V západní 

části DP, je pozorovatelná antiklinální struktura, označovaná jako západní sedlo. Centrální částí DP 

prochází ve směru SSV-JJZ sušská synklinála, ve východní části zhruba rovnoběžně s ní sušská 

antiklinála. Osy těchto struktur jsou ukloněny 30 až 50 k SSV. Směr karbonských vrstev je tedy 

v západní části od SZ k JV, ve východní části směřují od JZ k SV. Generelně jsou vrstvy ukloněny 

k severu, v západní části k SV, ve východní části k SZ. Úklony vrstev jsou vesměs v rozmezí 60 až 

100, na 150 a více se zvětšují pouze ve východním rameni synklinály a u tektonických pásem. 

Kromě vrásových deformací narušuje uložení vrstev řada zlomů, většinou poklesového charakteru. 

Nejvýraznější je hraniční tektonika po obvodu DP: 

• na severní demarkaci DP to je žofinská porucha, pokles ukloněný pod úhlem 550 – 700 k jihu 

a s výškou skoku až 90 m, 

• jižní hranici DP tvoří lazecká porucha, pokles s úklonem poruchové plochy 750 – 800 také 

k jihu a amplitudou 90 – 120 m,  
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• přirozenou východní hranici DP tvoří porucha Barbora, pokles východním směrem o 18 až 

30 metrů a úklonem 500 – 600,  

• západní hranici prakticky tvoří osa východní synklinály orlovské vrásy a její doprovodná 

tektonika; prostor je potom rozčleněn další tektonikou, např. poruchou Rothschild, 

tektonickým pásmem poruchy „A“, dvěma větvemi rozštěpené poruchy Anna, poruchou 

Ceres a dalšími.  

Historické informace na Dole Lazy 

Hornická činnost v oblasti DP Lazy byla zahájena průzkumem ložiska uhlí poblíž karbonského okna 

hloubením kutacích jam v r. 1835. V následujícím roce bylo z některých kutacích jam zahájeno 

dobývání slojí šachticovým způsobem blízko pod povrchem. Od roku 1863 byla exploatace vedena 

již také hlubinným způsobem. Původně kutací a víceúčelová jáma Egon byla prohloubena a 

rekonstruována, stala se centrem těžby jako hlubinný důl Hlavní jáma. Okolní původně samostatné 

mělké doly postupně zanikaly, jejich důlní pole rozšiřovala pole hlubinného dolu a jejich jámy byly 

postupně opouštěny. Hlubinný důl Hlavní jáma byl situován v severní části DP Lazy. 

V únoru r. 1890 bylo jižněji, v centru dnešního DP, zahájeno hloubení jam dalšího hlubinného dolu, 

nazvaného Nová jáma (dnes důl Lazy). V roce 1932 bylo důlnímu poli dolu Nová jáma připojeno 

pole dolu Hlavní jáma, na kterém byla v r. 1931 ukončena těžba. Jámy dolu Hlavní jáma se staly 

vesměs diagonálními výdušnými dolu Nová jáma. Zlikvidovány byly až koncem šedesátých let 

minulého století. Větrání důlních děl pak bylo realizováno již jen centrálním způsobem. 

V DP Lazy jsou v současné době 3 jámy před likvidací (projektová fáze): 

• Výdušná jáma č. 2. – je vyhloubena pod úroveň 9. patra (-589,42 m n. m.) v kruhovém profilu 

o průměru jámy 6,2 m. Světlý průřez jámy je 33 m2.  

• Výdušná jáma č. 5. – je vyhloubena pod úroveň 9. patra (-585,32 m n. m.) v kombinovaném 

profilu se světlým průřez jámy 30 – 23,6 m2.  

• Výdušná jáma č. 6. – je vyhloubena pod úroveň 9. patra (-642,4 m n. m.) v kruhovém profilu 

o průměru jámy 7,5 m. Světlý průřez jámy je 38 m2.  

Plynodajnost a degazace - lokalita Lazy 

Závod Lazy patřil dlouhodobě k dolům s malou plynodajnosti. Z počátku byla plynodajnost 

dolu/exhalace na úrovni zhruba 20 000 m3 CH4/den. Exhalace postupně narůstala až na cca 40 000 

m3 CH4/den v roce 1982 a byla zde zavedena degazace. Plynodajnost dolu se dlouhodobě udržovala 

na úrovni mezi 30 000 až 40 000 m3CH4/den (exhalace zhruba 25 000 m3CH4/den a degazace 15 000 

m3 CH4/den). V roce 2018 to bylo již zhruba 20 000 m3CH4/den (exhalace 15 000 m3 CH4/den, 

degazace 5 000 m3 CH4/den). 

Aktuálně 

Průměrná denní plynodajnost dolu činila cca 21 000 m3 CH4/den (2018-2019). V dubnu roku 2020 

došlo k uzavření posledního SVO (sloj Max) na závodě Lazy a zároveň k 22.4.2020 byla odstavena 

degazační stanice. Důvodem byly nízké hodnoty koncentrací CH4 z míst napojených na degazační 

systém. Průměrná denní plynodajnost z důlního pole klesla na 3 240 m3 CH4/den.  

Úvodní jáma č. 6 je navržena jako jáma plynová, se založenou betonovou zátkou v úrovni 8.p. (-380,3 

m n. m.) Úsek jámy pod úrovní 8.p. bude plnit funkci plynového kolektoru až po úroveň 9. patra (-

560,4 m n. m.).  

Degazační síť je rozvedena na osmé (-380,3 m n. m.) a deváté patro (-560,4 m n. m.). 
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Posouzení rizika nekontrolovatelných výstupů důlních plynů na povrch v DP Lazy  

Problematika výstupů důlních plynů na povrch je v dané ploše již definována v mapě kategorizace 

OKR. Jak už bylo zmíněno, zejména metan stařinné provenience z plošných starých důlních děl 

(slojových výrubů) může v rámci DP výrazně ovlivnit bezpečnost povrchu. Např. v severní a 

severovýchodní části DP probíhalo dobývání v hornické minulosti blízko pod povrchem do hloubek 

cca 100 m a pokryvné útvary dosahují mocnosti pod 50 m. Toto území je zařazeno k území 

nebezpečnému plošnými výstupy důlních plynů. Území kde dobývání bylo ve větších hloubkách než 

100 m a mocnost pokryvu je stále menší než 50 m je zařazeno ke kategorii území ohroženému výstupy 

plynů. Ostatní plocha DP je v mapě kategorizace přiřazena k území s možnými nahodilými výstupy 

důlních plynů na povrch, tzn. výruby ve větší hloubce než 100 m a pokryv má větší mocnost než 50 

m. Zde je však nutno sledovat různá díla (důlní díla, vrty), které jsou schopny zprostředkovat 

komunikaci stařinného prostředí s povrchem, jako bodové zdroje. V ploše DP se nenachází žádné NP 

vrty. V rámci řešení projektu č. 35 AKT (2010–2019) byly v DP definovány celkem 3 logické územní 

celky (dále jen LÚC), popř. jejich části pro provedení základní atmogeochemie na vybraných 

lokalitách a ověření výstupů stařinné atmosféry na povrch. Územní celky byly definovány právě do 

oblasti mělkých dobývek s málo mocným pokryvným útvarem v severní části DP. Měření 

jednoznačně prokázaly výstupy stařinné atmosféry k povrchu a v rámci jednotlivých LÚC bylo 

odvrtáno 11 odplyňovacích vrtů do mělkých dobývek. Následný kontrolní metanscreening prokázal 

jejich účinnost a výrazné zlepšení stavu na povrchu. 

Povrch DP doznal během hornické činnosti značných změn. V důsledku tvorby rozsáhlých a 

hlubokých poklesových kotlin zůstalo na DP jen minimum občanské zástavby, nevyjímaje 

provozování odvalů, kalových nádrží a podobně. Na základě údajů za posledních 30 byla velká část 

plochy postižena sedáním terénů, přičemž největší hodnoty přes 10 m se vyskytují severně od 

centrálních jam a prochází obloukovitě od západu k východu (viz. příloha 56). Veškeré tyto procesy 

mohou ovlivnit kompaktnost již tak málo mocného pokryvného útvaru a umožnit v pokryvu vznik 

druhotných trhlin, u kterých nelze vyloučit možnost pronikání stařinné atmosféry k povrchu.   

Při západní hranici se v podloží karbonu mohou vyskytovat výchozy pestrých vrstev. Těleso detritu 

zde není vyvinuto. Mocnost pokryvu se v ploše DP pohybuje do max. 220 m. Výchozy tektonik jsou 

prezentovány v mapové příloze 56. 

V DP Lazy je dále evidováno 16 starých jam, odhozených do konce roku 1945 a 5 jam opuštěných 

po 1.1.1946. Opuštěné jámy a většina starých jam je zabezpečena z titulu možných 

nekontrolovatelných výstupů důlních plynů z nich.  

Z hlediska výše popsaného uvažujeme za rizikové oblasti s málo mocným pokryvem v kombinaci 

s přetvářením terénů poklesy a veškeré oblasti SDD a jam, oblasti průmětu tektonik na povrch, 

vycházející na paleoreliéf karbonu. 

Na základě výše uvedeného nelze v tomto DP Lazy vyloučit, zejména v severní části, nebezpečné 

výstupy důlních plynů na povrch a doporučujeme realizovat následující opatření: 

Aktivní prvky ochrany povrchu 

• V rámci likvidace na jedné z centrálních jam zřídit plynový kolektor, tento v případě potřeby 

přes výtlačné potrubí odsávat, (v současnosti je v rámci projektu likvidace jednotlivých jam 

v DP Lazy plynový kolektor navržen na jámě Úvodní jáma č. 6). 

• Zachovat řízené odsávání důlních plynů systémem AOS 2 z odplyňovacích vrtů MOV 1, 

MOV 4 a OV 21 umístěných v severovýchodní části DP Lazy. 
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Pasivní prvky ochrany povrchu 

• Kategorizace území z hlediska rizikovosti průniků důlních plynů na povrch a monitoring.  

• Provádět kontroly funkčnosti realizovaných odplyňovacích vrtů v rámci projektu „Velký 

metan“, včetně dlouhodobého monitoringu. 

11.5.5 Analýza rizik nekontrolovatelných výstupů důlních plynů v lokalitě Dukla (DP 

Dolní Suchá) 

Zařazení území DP Dolní Suchá z hlediska potenciálního stupně nebezpečí nekontrolovatelných 

výstupů důlních plynů na povrch dle aktualizované mapy kategorizace je znázorněno v grafické 

příloze 49. 

Základní geologické a hornické informace v DP Dolní Suchá. 

Geologické informace Dolu Dukla 

Důl Dukla leží v jihozápadní části KDP. Povrch DP je tvořen mírně zvlněnou parovinou, zbrázděnou 

erozními zářezy vodních toků. Je ovlivněn dobývací činností (odvaly hlušin, prohlubně vzniklé 

poddolováním). Nadmořská výška povrchu se pohybuje mezi úrovněmi +246,4 m až +290,4 m (Bpv). 

Bývalý areál dolu se nachází na úrovni cca +280 m n. m. 

Karbonské pohoří je na celé ploše DP překryto sedimenty kvartéru i terciéru. Mocnost čtvrtohorních 

usazenin se pohybuje od 7 do 27 m. Uloženiny jsou zastoupeny glaciofluviální, fluviálními a 

eolickými sedimenty. Pleistocenní sedimenty glaciofluviální jsou reprezentovány četnými 

hrubozrnnými polohami štěrků a štěrkopísků. Pleistocenní a holocenní sedimenty fluviální 

představují štěrkopísky a štěrky s polohami jílu. Jejich rozšíření je nepravidelné. Pleistocenní 

sedimenty eolické jsou zastoupeny sprašovými hlínami. 

Třetihorní sedimenty mají na DP mocnost v rozmezí 260 m až 1 300 m v jihovýchodním cípu DP. 

Na většině plochy DP se mocnost terciéru pohybuje okolo hodnoty asi do 300 m, maximální mocnost 

se vyskytuje jen při jižní hranici DP. Terciérní vrstvy jsou tvořeny hlavně vápnitými jíly a jílovci 

spodnobádenského stáří, obsahují vložky písků až pískovců v centimetrových a decimetrových 

mocnostech. Mocnost těchto sedimentů je dána modelací reliéfu karbonu, který směrem k západu 

klesá do výmolu na orlovské vráse a k jihu prudce klesá do bludovického výmolu. V závislosti na 

tvaru povrchu karbonu jsou uloženiny zastoupeny bazálním štěrkopískovým a slepencovým 

souvrstvím. Spodnobádenská bazální klastika pokrývají západní a jižní svahy karbonského hřbetu. 

Dále je zastoupena příbřežní facie psamitická s výskytem plážových písků.  Bazální klastika (detrit), 

která jsou v rámci DP rozšířena na ploše cca 495 ha, což činí 43,4% celkové rozlohy DP. Od západu 

se jedná o východní část jižního detritového výmolu na orlovské struktuře –„petřvaldský výmol“ 

(ověřeno vrty NP 605, NP 632 a NP 633)  a od jihu se jedná o severní část hlavního bludovického 

detritového výmolu (ověřeno vrtem NP 751 a NP 753 – měřený vrt). Zde dosahuje detrit největší 

mocnosti. 

Produktivní karbon je zde zastoupen sedimenty karvinského i ostravského souvrství. Z karvinského 

souvrství je zachována bazální část svrchních sušských vrstev, spodní sušské a sedlové vrstvy. 

V ostravském souvrství byl ověřen vývoj porubských vrstev a svrchní část vrstev jakloveckých.  

DP je lokalizováno na jižním svahu ostravsko-karvinského hřbetu. Absolutní výška reliéfu karbonu 

se zde pohybuje od +60 m n. m. na severu a na jihovýchodě klesá až na -1 100 m n. m. Vrstevnice 

povrchu karbonu upadají směrem k západu mírně pod úhlem 10 - 15º a k jihu pod úklonem až 40º. 

Reliéf karbonu má podobu plochého hřbetu, upadajícího směrem k západu do výmolu na orlovské 
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vráse a směrem k jihu do bludovického výmolu. Výmol na Orlovské vráse dosahuje v jihozápadní 

části ložiska výškové úrovně -700 m n. m. Má tvar příkrého údolí směru SSV – JJZ, otevírajícího se 

směrem k jihu, kde navazuje na bludovický výmol.  

Sedimenty karbonu jsou zde zprohýbány jednak vrásovou tektonikou směru SSV-JJZ (sušské sedlo) 

a jednak většími poklesy směru ZSZ-VJV a SSV-JJZ, které členily původní DP pro černé uhlí do 

několika ker. Mezi hlavní tektonické poruchy patří např. porucha Barbora, Kateřina, východní 

porucha, kerná porucha, jižní porucha a jiné. Vrstvy jsou zde uloženy subhorizontálně s většími 

úklony na kontaktu s tektonickými poruchami. 

Poklesy ve směru ZSZ – VJV: 

• na severní hranici je to Lazecká porucha, pokles ukloněný pod úhlem 70° k jihu s výškou 

skoku až 110 m, 

• dále směrem jižněji 1. příčná porucha, pokles ukloněný pod úhlem 70° k jihu s výškou skoku 

až 45 m, 

• dále více k jihu 2. příčná porucha, pokles ukloněný pod úhlem 60° – 80° k jihu s výškou skoku 

10 – 50 m. 

Poklesy ve směru SSV – JJZ: 

• Severojižní porucha, pokles ukloněný pod úhlem 80° k východu s výškou skoku 5 m, 

• na východní hranici je to Porucha Barbora, pokles ukloněný pod úhlem 60° k východu s 

výškou skoku až 35 m. 

Historické informace 

Důl Dukla patřil k mladším dolům OKR. Jeho výstavba byla zahájena v roce 1905. Název Důl Dukla 

se váže k roku 1949. V roce 1995 byl důl přičleněn jako závod k dolu Lazy. Důl byl budován jako 

jednoduchý s jednou vtažnou a jednou výdušnou jámou. Hloubení bylo ztíženo zvodněnými písky, 

plyny a přítoky vod. V roce 1921 byla na hranici s dolem František vyhloubena výdušná jáma č. 2, 

která byla v činnosti do roku 1965. První těžba probíhala již v roce 1911 a postupně narůstala, v letech 

1943 a 1944 bylo vytěženo 1 mil. t. V letech 1971 – 1977 dosahovala roční těžba přes 2 mil. t. Byla 

vyhloubena nová jáma č. 2 a původní těžní jáma č. 1 byla upravena na výdušnou jámu č. 3. 

Prohloubení jam do úrovně 8. patra umožnila exploataci svrchních ostravských vrstev. Ačkoliv ještě 

v roce 2001 vytěžil důl přes 1 milión tun uhlí, postupně těžba klesala. V roce 2006 byla Dukla 

připojena k Dolu Paskov, následně bylo rozhodnuto, že Dukla bude utlumena. Důl Dukla ukončil 

svou činnost v roce 2007.  

Plynodajnost a degazace na lokalitě Dukla 

Exhalace na dole Dukla byla v poválečném období na hodnotách blízkých 20 000 m3 CH4/den. 

Teprve se vzrůstem těžby v 60. letech došlo k jejímu výraznému zvýšení. Počátkem 70. let činila 

exhalace až 80 000 m3 CH4/den. V této době byla proto zahájena degazace, kterou se získávalo denní 

maximum 36 000 m3 CH4/den. V dalších letech docházelo k jejímu trvalému poklesu. V 90. letech to 

bylo už 30 000 m3 CH4/den. Pokles těžby po roce 1989 vedl k dalšímu snižování plynodajnosti, která 

se pohybovala již okolo 50 000 m3 CH4/den (27 000 m3 CH4/den exhalace a 19 000 m3 CH4/den 

degazace). Ke konci činnosti se plynodajnost dolu pohybovala na úrovni cca 25 000 m3 CH4/den (cca 

15 300 m3 CH4/den exhalace a 10 200 m3 CH4/den degazace). Průměrná koncentrace degazovaného 

plynu ke konci činnosti dolu byla těsně pod hranicí 60 % CH4. 

Degazované zdroje se nacházely na úrovni 5.patra (-300,42 m n. m.), 6. patra (-450,30 m n. m.) a 8. 

patra (-670,00 m n. m.). V současné době je již 8. patro pravděpodobně zatopeno. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%AFl_Paskov
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Aktuálně 

Důl Dukla byl po ukončení těžby zlikvidován tak, že jámy výdušná č.3 a těžní č.2 byly zlikvidovány 

nezpevněným zásypem až po 25 m mocnou betonovou zátku pod uzavíracím ohlubňovým povalem, 

a jáma výdušná č.1 byla připravena a zlikvidována pro účely budoucí těžby plynu a to tak, že v úrovni 

5.p. byla zřízena opěrná železobetonová zátka a prostor nad zátkou byl vyplněn zpevněným zásypem 

CPS-2 a CPS-5 po 25 m mocnou betonovou zátku pod uzavíracím ohlubňovým povalem. Prostor pod 

opěrnou zátkou byl ponechán volný pro akumulaci důlního plynu (kolektor).  

Těžba plynu probíhá na Výdušné jámě č. 1, kde byly ponechány celkem tři potrubní tahy. Na bývalý 

degazační plynovod byly napojeny patrové degazovody na 5., 6., a 8. patře. Tento je však nefunkční. 

Další potrubní tah je napojen na uzavírací hráze na hlavních otvírkových překopech na 5. patře (-

300,42 m n. m.). Poslední tah je veden pod úroveň uzavírací zátky na 5. patře, přičemž jedna odbočka 

je využívána pro odsávání plynu z kolektoru pod zátkou na 5. patře a jedna je vyvedena do blízkosti 

spojovacího překopu s jámou č. 3. Dílčí patrové degazovody 6. patra (-450,48 m n. m.) byly 

zokruhovány s 5. patrem prostřednictvím spojovacích VPV vrtů. 

Důl je po uzavření a spuštění těžby důlního plynu zatápěn důlními vodami a stoupání hladiny vody 

postupně znehodnotí nebo zlikviduje nosné zdroje plynu, což povede ke ztrátě značného objemu 

zásob vyhrazeného nerostu.  

Posouzení rizika nekontrolovatelných výstupů důlních plynů na povrch v DP Dolní Suchá  

Problematika výstupů důlních plynů na povrch je v dané ploše již definována v mapě kategorizace 

OKR. V rámci kategorizace území se většina plochy nachází v území s možnými nahodilými výstupy 

důlních plynů na povrch, tzn. nulová izolinie součtových vlivů dobývacích prací na povrch, tzv. 

hranice poklesové kotliny. V rámci řešení projektu č. 35 AKT (2010–2019) byl v DP definován jeden 

LÚC pro provedení základní atmogeochemie na vybraných lokalitách a ověření výstupů stařinné 

atmosféry na povrch. Území odpovídá oblasti s předpokládaným osušeným detritem v podloží. 

V podloží se také nacházejí výchozy pestrých vrstev na reliéf karbonu. Na základě měření byly 

stanoveny nadlimitní hodnoty metanu v půdním vzduchu a byl realizován jeden odplyňovací vrt, 

který byl ukončen v pokryvu s negativním výsledkem. Výruby se zde nenacházejí blízko povrchu, a 

i mocnost pokryvu je zde příznivá, dosahuje minimálně 250 a více metrů. Z bodových zdrojů se zde 

nachází 4 likvidovaná HDD, žádná SDD a celkem 10 NP vrtů. Je však potřebné opět zdůraznit, že 

poruchové pásmo synklinály Orlovské vrásy, severojižní porucha, porucha Barbora, Lazecká 

porucha, 1. i 2. příčná porucha vychází až na reliéf karbonu (viz příloha 57). Nad výchozy 

tektonických pásem se tvořily okraje dílčích poklesových kotlin při dobývání jednotlivých 

tektonických ker, vrstvy pokryvu byly namáhány hlavně v tahu a mohlo dojít k jejich narušení 

druhotnými puklinami. Tyto pak mohou být komunikacemi výstupu důlních plynů, hlavně metanu, 

až na povrch v liniích průmětů výchozů poruch a reliéfu na povrch terénu. 

Vzhledem k mocnému pokryvnému útvaru se nepředpokládají plošné výstupy důlních plynů na 

povrch. Výstupy důlních plynů v liniích (viz výše) respektive bodové (v okolí jam a vrtů) nelze 

vyloučit. V ploše DP doznívají poklesy v rozsahu 2 až 4 m v severovýchodní části DP (viz příloha 

57) 

V roce 2007 bylo ukončeno větrání důlních prostor v souvislosti s technickou likvidaci dolu. Tato 

změna měla bezpochyby zásadní vliv na stabilitní stav proudění a odvádění důlních plynů z podzemí. 

V roce 2007 však došlo k transformaci důlní degazace na systém odsávání důlních plynů 

z opuštěných důlních děl s předpokladem dlouhodobého provozu s postupně snižujícím se 

množstvím čerpaného důlního plynu. Odsávací systém je stále aktivní.   
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Z hlediska výše popsaného uvažujeme za rizikovou oblast v nadloží odvodněného detritu a dále 

veškeré oblasti vrtů, oblasti průmětu tektonik na povrch, vycházející na paleoreliéf karbonu. 

Na základě výše uvedeného nelze v tomto DP Dolní Suchá zcela vyloučit nahodilé výstupy důlních 

plynů na povrch a doporučujeme realizovat následující opatření: 

Aktivní prvky ochrany povrchu 

• Zachovat odsávací systém z jam bývalého Dolu Dukla, který představuje stabilizující prvek 

k snižování tlaků plynu v podzemí a jeho řízenému odvádění na povrch. 

Pasivní prvky ochrany povrchu 

• Kategorizace území z hlediska rizikovosti průniků důlních plynů na povrch a monitoring. 

11.5.6 Analýza rizik nekontrolovatelných výstupů důlních plynů v lokalitě František 

(DP Horní Suchá) 

Zařazení území DP Horní Suchá z hlediska potenciálního stupně nebezpečí nekontrolovatelných 

výstupů důlních plynů na povrch dle aktualizované mapy kategorizace je znázorněno v grafické 

příloze 49. 

Základní geologické a hornické informace v DP Horní Suchá. 

Geologické informace Dolu František 

Důl František, resp. DP Horní Suchá se nachází na jižním okraji KDP omezené severním svahem 

bludovického výmolu. 

Povrch DP je tvořen mírně zvlněnou parovinou, zbrázděnou erozními zářezy vodních toků. Je 

ovlivněn dobývací činností (odvaly hlušin, prohlubně vzniklé poddolováním). Za posledních třicet 

let jsou poklesové projevy území na nule, tzn. doznívání poklesů je ukončeno (viz. příloha 58). 

Nadmořská výška povrchu se pohybuje mezi úrovněmi +268,0 m n. m. až +290,0 m n. m.  Bývalý 

areál dolu se nachází na úrovni cca +280 m n. m. 

Pokryvné útvary tvoří jednak sedimenty kvartéru, jednak mocné sedimenty terciéru. 

Kvartérní sedimenty dosahují mocnosti 6 – 20 m a jsou tvořeny pleistocenními usazeninami 

glaciálními, glaciofluviální, glacilakustrinními (tj. písky, štěrkopísky, souvkové hlíny, páskované 

jíly) nebo pleistocenními sedimenty eolickými (tj. naváté písky, sprašové hlíny). Pleistocenní a 

holocenní fluviální sedimenty jsou zastoupeny štěrkopísky a povodňovými hlínami. Bázi kvartéru 

tvoří štěrky a štěrkopísky fluviálního původu.   

Základní horninou miocénní sedimentace jsou zelenavě šedé až šedé vápnité jíly s kolísavým podílem 

karbonátů. Prachová až jemně písčitá příměs je rovnoměrně rozptýlena nebo tvoří tenké laminy až 

proužky. Kromě toho jsou zde zastoupeny i nepravidelné vložky jemnozrnných písků a pískovců. Na 

bázi pelitické sedimentace jsou místy ověřena Spodnobádenská bazální klastika, konkrétně v jižní 

části ložiska (ověřeno např. vrtem NP 475). Mocnost terciérních uloženin dosahuje v severní části 

ložiska cca 220 až 260 m. Směrem k jihu k ose bludovického výmolu, jejich mocnost narůstá až na 

1300 m.  

DP je lokalizován na severním kontaktu s okrajem bludovického výmolu, resp. tvoří jižní svah 

ostravsko-karvinského hřbetu. Výšková úroveň reliéfu karbonu klesá tedy směrem k jihu, od úrovně 

± 0 m n. m. v severní části až po úroveň -1 150 m n. m. v jižní části ložiska. V severní polovině 

ložiska reliéf karbonu upadá mírněji, v centrální části dosahuje ještě výškové úrovně jen -100 m n. 

m.  
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Produktivní karbon je zde zastoupen ostravským souvrstvím, a to ověřenými vrstvami porubskými, 

jakloveckými a svrchními hrušovskými. Z karvinského souvrství jsou zastoupeny vrstvy sedlové a 

spodní sušské. 

Vrstvy produktivního karbonu tvoří ploché sedlo Dolu František. Směrem k západu v ložisku Důl 

Dukla se nachází sušské sedlo, které je více klenuté. Obě sedla dělí synklinální struktura, probíhající 

v těsné blízkosti poruchy Barbora. Vrstvy upadají směrem k severovýchodu a severozápadu s 

úklonem kolem 10°, pouze podél poruchy Barbora dosahují hodnot až 28°.    

Vrstvy jsou porušeny řadou zlomů, převážně poklesového charakteru. Hlavní tektonické poruchy 

probíhají směrem S – J. Poruchy směru Z – V jsou méně časté. 

Poklesy ve směru S – J: 

• na západní hranici je to Porucha Barbora, pokles ukloněný pod úhlem 60° k východu s výškou 

skoku až 35 m, 

• dále směrem na východ jižní porucha, pokles ukloněný pod úhlem 60° k západu s výškou 

skoku 110 m, 

• východní porucha, pokles ukloněný pod úhlem 60° k západu s výškou skoku 25 až 35 m, 

• porucha Eliška, pokles ukloněný pod úhlem 55° k východu s výškou skoku až 18 m, 

• v severní části poruchy 2, 3 a 4, poklesy pod úhlem 50° k východu s výškou skoku až 15 m, 

• ve východní části DP je to Porucha Kateřina, pokles ukloněný pod úhlem 60° k západu s 

výškou skoku až 85 m a doprovodné tektoniky. 

Historické informace 

Důl František byl nejmladším dolem založeným v OKR před 1. světovou válkou. V letech 1907-1908 

byl v Horní Suché proveden hlubinný vrt Suchá 2, který zastihl mocné sloje spodní části karvinského 

souvrství až po sloj 504 (Prokop). Vrt byl šťastně situován, protože západně a východně od něj se 

nacházelo bezeslovné pásmo pestrých vrstev. První hloubení jam započalo v roce 1911, jáma F1 

(vtažná, těžní) a F2 (výdušná). Otevřena byla postupně dvě patra. Otvírka 3. patra započala v roce 

1949 a probíhala prakticky až do roku 1971. Těžba se zvyšovala a v letech 1954 – 1984 se pohybovala 

na úrovní 1,15 mil. t. Po roce 1963 byla zahájena otvírka 4. patra, které již sloužilo k dobývání 

sedlových vrstev i průzkumu a poté dobývání nejsvrchnějších partií ostravského souvrství. Poslední 

5. patro bylo otevřeno v roce 1976, které sloužilo k otvírce slojí porubských a jakloveckých vrstev 

svrchního ostravského souvrství. V roce 1957 započalo hloubení jámy F4 z povrchu na 3. patro, která 

byla jámou výdušnou. Výstavba 5. patra si vyžádala razantní úpravu vertikální otvírky, tzn. rozšíření 

průměru jámy F4 a její prohloubení. V roce 1982 byla na jámě v rámci rekonstrukce zahájena skipová 

těžba a výdušná jáma F2 byla změněna na jámu úvodní. V průběhu existence Dolu František byly 

dobývány sloje sušských vrstev po dobu 65 let, sedlových vrstev 35 let a svrchního ostravského 

souvrství 26 let. 

Důl František ukončil svoji činnost v roce 1999, poté co geologické podmínky vedly k poklesu těžby 

(v roce 1994 pod 1 mil. t.) a bylo rozhodnuto o nerentabilitě dolu. 

V DP Horní Suchá jsou evidována 3 likvidovaná HDD, 1 staré důlní dílo – větrní šachtice pro 

ventilátory a celkem 6 NP vrtů a vrt Suchá II. 

Plynodajnost a degazace na lokalitě František 

Degazace na Dole František byla zavedena v roce 1962, která byla v letech 1974 – 1980 využívána i 

Dolem Dukla. Celková plynodajnost dolu se v roce 1979 pohybovala na úrovni cca 62 000 m3 
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CH4/den, z čehož exhalaci odpovídalo cca 40 000 m3 CH4/den a degazaci cca 22 000 m3 CH4/den. 

Od roku 1981 se celková plynodajnost dolu snižovala až do roku 1988 kdy činila cca 16 000 m3 

CH4/den (exhalace cca 8 000 m3 CH4/den, degazace cca 8 000 m3 CH4/den). V dalších letech 

docházelo střídavě k nárůstu a k poklesům mezi hodnotami celkové plynodajnosti cca 14 000 m3 

CH4/den až 32 000 m3 CH4/den. V roce 1999 byla celková plynodajnost na úrovni cca 18 500 m3 

CH4/den (exhalace cca 10 000 m3 CH4/den, degazace cca 8 500 m3 CH4/den). 

Aktuálně 

Po technické likvidaci dolu i v tomto DP došlo k transformaci důlní degazace na systém odsávání 

důlních plynů z opuštěných důlních děl s předpokladem dlouhodobého provozu s postupně snižujícím 

se množstvím čerpaného důlního plynu. Odsávací systém je stále aktivní.   

Jáma F4 po likvidaci slouží jako plynový kolektor pro degazaci důlního plynu. Jáma byla 

zlikvidována v části mezi 3. patrem a ohlubní. Jámový stvol je uzavřen na 3. patře jámovou zátkou. 

Pod touto jámovou zátkou je jáma bez zásypového materiálů. Jáma je vybavena dvěma potrubními 

tahy s napojením na důlní degazační systém lokality František a tahem z pod betonové zátky na 3. 

patře.  

Pro těžbu je využívána jáma F4 a dále jáma F1 (těžba prostřednictvím potrubí, které je ukončeno 80 

m v zásypu jámy). 

Posouzení rizika nekontrolovatelných výstupů důlních plynů na povrch v DP Horní Suchá  

Problematika výstupů důlních plynů na povrch je v dané ploše již definována v mapě kategorizace 

OKR. V rámci kategorizace území se většina plochy nachází v území s možnými nahodilými výstupy 

důlních plynů na povrch, tzn. nulová izolinie součtových vlivů dobývacích prací na povrch, tzv. 

hranice poklesové kotliny. V rámci řešení projektu č. 35 AKT (2010–2019) byl v DP definovány dvě 

LÚC pro provedení základní atmogeochemie na vybraných lokalitách a ověření výstupů stařinné 

atmosféry na povrch. Na základě měření nebyly stanoveny nadlimitní hodnoty metanu v půdním 

vzduchu a nebyly zde realizována žádná opatření. Výruby se zde nenacházejí blízko povrchu, a i 

mocnost pokryvu je zde příznivá, dosahuje minimálně 220 a více metrů. Z bodových zdrojů se zde 

nachází 3 likvidovaná HDD, 1 SDD a celkem 7 hlubokých vrtů. Na paleoreliéf vycházení tektonické 

poruchy (viz. příloha 58). V nadloží těchto poruch mohlo docházet k porušení vrstev pokryvu za 

vzniku druhotného porušení. Tyto pak mohou být komunikacemi výstupu důlních plynů, hlavně 

metanu, až na povrch v liniích průmětů výchozů poruch na reliéf karbonu. Z hlediska poklesů se jedná 

o uklidněnou oblast.  V rámci struktur umožňující migraci a akumulaci plynů, se v podloží nachází 

detrit s rozsahem cca 250 ha a výchozy pestrých vrstev. Detrit zde není odvodněn. Mocnost 

nadložního izolátoru se nad obzory pohybuje od 250 až do 800 m. 

Z výše popsaného vyplývá, že vzhledem k mocnému pokryvnému útvaru se nepředpokládají plošné 

výstupy důlních plynů na povrch. Bodové výstupy důlních plynů v liniích tektonik s výchozy na 

paleoreliéf se nedají vyloučit. Bodové výstupy lze očekávat také v okolí jam a vrtů. 

Na základě výše uvedeného nelze v tomto DP Horní Suchá zcela vyloučit nahodilé výstupy důlních 

plynů na povrch a doporučujeme realizovat následující opatření: 

Aktivní prvky ochrany povrchu 

• Zachovat odsávací systém z jam bývalého Dolu František, který představuje stabilizující 

prvkem k snižování tlaků plynu v podzemí a jeho řízenému odvádění na povrch. 

Pasivní prvky ochrany povrchu 

• Kategorizace území z hlediska rizikovosti průniků důlních plynů na povrch a monitoring.  
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11.5.7 Analýza databáze realizovaných odplyňovacích vrtů (OV)  

Analýza zahrnuje celkem 102 odplyňovacích vrtů, které byly realizovány v rámci projektu 35/AKT.  

Realizované vrty účelově rozdělujeme do čtyř skupin: 

• I. skupina vrtů do stařin 

- a) horizontální a šikmé uložení (34 OV) 

- b) vertikální uložení (12 OV), 

• II. skupina vrtů do tektonický pásem v karbonu (14 OV), 

• III. skupina vrtů do zvětralinového pláště karbonu (40 OV), 

• IV. skupina vrtů do pokryvných útvarů (2 OV). 

V následujících tab. 111, tab. 112, tab. 113, tab. 114 a tab. 115 jsou u jednotlivých OV ve struktuře 

dle výše uvedených skupin soustředěny následující údaje:  

• pořadové číslo v tabulce,  

• označení odplyňovacího vrtu (VM – OV č. …),  

• hloubka OV (v m),  

• Q (v m3.hod-1) – stabilizovaný objemový průtok při odsávacím testu na vrtu,  

• CH4 (v %) – koncentrace metanu při stabilizovaném stavu odsávacího testu,  

• CO2 (v %) – koncentrace oxidu uhličitého při stabilizovaném stavu odsávacího testu,  

• plynopropustnost – její hodnocení při odsávacím testu,  

tab. 111: I. skupina vrtů do stařin horizontální a šikmé uložení a) 

Poř. číslo VM-OV č. hl. vrtu [m] Q[m3.hod-1] CH4 [%] CO2 [%] Plynopropustnost  

1 4 183,5 71 73,9 1,0 malá 

2 12 110,5 95 14,8 2,7 střední 

3 13 190,0 180 6,3 3,5 dobrá 

4 14 130,0 201 1,0 6,2 dobrá 

5 18 211,0 130 21,4 4,1 střední 

6 20 215,0 200 4,9 10,0 dobrá 

7 49 120,0 116 3,2 4,2 střední 

8 68 110,0 200 8,0 12,1 dobrá 

9 69 200,0 63 6,4 2,1 malá 

10 70 85,0 71 8,9 4,9 malá 

11 71 110,0 250 1,5 1,5 dobrá 

12 82 132,0 180 0,2 0,2 dobrá 

13 83 186,5 111 39,1 0,0 střední 

14 84 78,0 240 1,0 2,2 dobrá 

15 85 202,0 131 64,6 23 střední 

16 86 100,0 37 0,3 3,6 velmi malá 

17 89 92,0 251 4,4 7,5 dobrá 

18 90 65,0 170 2,5 9,8 střední 

19 91 56,0 140 4,6 10,8 malá 

20 92 125,0 200 16,9 11,2 dobrá 

21 93 108,0 230 17,9 13,4 dobrá 

22 94 114,0 181 19,8 13,8 dobrá 

23 95 86,5 230 26,6 13,3 dobrá 
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Poř. číslo VM-OV č. hl. vrtu [m] Q[m3.hod-1] CH4 [%] CO2 [%] Plynopropustnost  

24 96 80,0 220 3,2 6,6 dobrá 

25 97 78,0 61 2,7 2,7 velmi malá 

26 98 135,0 201 3,1 10,9 dobrá 

27 99 105,0 220 6,4 6,8 dobrá 

28 100 125,0 110 20,2 3,3 malá 

29 101 130,0 135 17,1 12,5 malá 

30 108 101,0 180 1,0 10,4 střední 

31 109 103,0 140 1,8 2,4 malá 

32 110 102,0 127 3,8 2,8 malá 

33 114 70,0 230 3,6 2,2 dobrá 

34 115 120,0 220 2,1 8,5 dobrá 

tab. 112: I. skupina vrtů do stařin vertikální uložení vrstev b) 

Poř. číslo VM-OV č. hl. vrtu [m] Q[m3.hod-1] CH4 [%] CO2 [%] Plynopropustnost 

1 1 186,0 86 15,6 1,2 malá 

2 2 123,0 71 17,1 2,3 malá 

3 56 112,5 250 39,4 25,0 dobrá 

4 57 121,0 140 12,3 15,4 střední 

5 58 52,0 34 14,4 18,0 velmi malá 

6 59 50,0 250 7,7 13,2 dobrá 

7 60 102,0 190 26,4 20,2 dobrá 

8 61 86,0 270 24,9 20,2 dobrá 

9 62 122,0 251 28,1 15,1 dobrá 

10 63 55,0 57 2,1 1,4 velmi malá 

11 64 97,0 271 46,6 23,2 dobrá 

12 67 150,0 121 31,6 1,7 malá 

tab. 113: II. skupina vrtů do tektonických pásem v karbonu 

Poř. číslo VM-OV č. hl. vrtu [m] Q[m3.hod-1] Miocén (m) CH4 [%] CO2 [%] Plynopropustnost 

1 3 136,7 45 49,3 15,5 5,5 malá 

2 33 122,0 115 0,0 0,9 4,4 střední 

3 34 67,0 50 0,0 14,2 0,2 malá 

4 35 79,0 43 17,0 6,5 2,9 velmi malá 

5 36 97,0 55 10,5 6,4 1,7 malá 

6 37 120,0 29 0,0 1,2 0,4 velmi malá 

7 55 50,5 71 0,0 10,9 7,5 malá 

8 111 101,0 221 3,0 12,5 9,4 dobrá 

9 130 194,0 - 129,5 - - - 

10 163 105,0 - 84 - - - 

11 177 100,0 - 51 - - - 

12 178 90,0 - 50 - - - 

13 181 12,0 - 48,5 - - - 

14 184 60,0 - 49,5 - - - 

 

Celkem bylo v rámci projektu 35/AKT realizováno 15 odplyňovacích vrtů v OKR do tektonických 

poruch, popř. do porušeného karbonského masivu. Záchyty výstupů nad těmito liniemi byly 

v oblastech s mocností miocénu od prvních pár metrů přes 50 m až ojediněle maximálně 130 m. Je 

zřejmé, že podél těchto linií může nahodile docházet k bodovým výstupům důlních a slojových plynů 

na povrch, přičemž s rostoucí mocností pokryvu dochází k eliminaci tohoto jevu.  
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tab. 114: III. skupina vrtů do zvětralinového pláště karbonu 

Poř. číslo VM-OV č. hl. vrtu [m] Q[m3.hod-1] Miocén (m) CH4 [%] CO2 [%] Plynopropustnost 

1 5 65,0 52 14,3 62,0 1,4 malá 

2 6 75,0 150 35,6 56,0 0,8 dobrá 

3 7 39,0 100 24,9 83,0 0,3 střední 

4 8 45,0 55 26,6 0,7 0,2 malá 

5 9 51,8 26 37,2 61,2 0,3 velmi malá 

6 10 61,0 145 41,7 56,4 0,3 střední 

7 11 54,6 75 46,0 50,3 0,4 malá 

8 15 36,0 110 7,4 2,3 13,7 střední 

9 16 36,3 121 22,2 2,7 7,8 střední 

10 17 57,0 110 48,3 1,9 9,5 střední 

11 19 60,0 84 35,1 21,4 2,0 střední 

12 21 35,0 65 - 1,8 9,8 střední 

13 22 30,0 23 14,5 1,1 1,5 velmi malá 

14 23 40,0 72 - 0,1 3,5 malá 

15 24 40,0 50 10,1 0,6 0,9 malá 

16 25 40,0 20 14,2 0,9 0,3 velmi malá 

17 26 36,3 39 6,1 1,9 0,2 velmi malá 

18 27 52,5 113 26 6,2 3,7 střední 

19 28 50,4 56 11,2 1,7 2,3 malá 

20 29 50,7 138 6,1 1,3 11,2 dobrá 

21 30 45,0 45 1,8 0,9 4,4 malá 

22 31 45,0 28 4,8 1,0 1,3 velmi malá 

23 32 43,9 200 7,9 4,3 3,3 dobrá 

24 38 60,0 57 - 3,9 2,7 malá 

25 39 101,4 56 21,9 3,8 3,5 malá 

26 40 90,0 43 14,5 9,2 3,7 malá 

27 41 80,7 43 20,5 5,3 59,6 malá 

28 42 72,0 64 32,5 4,7 1,6 malá 

29 43 77,0 38 33,5 1,8 7,2 malá 

30 44 112,0 27 24,5 9,8 23,2 velmi malá 

31 45 127,0 51 - 13,2 1,4 malá 

32 46 92,0 83 - 6,2 2,2 malá 

33 47 116,0 75 - 6,5 4,1 malá 

34 48 130, 133 - 3,3 2,8 malá 

35 50 055,8 23 27,9 49,8 34,2 velmi malá 

36 52 80,5 33 - 15,9 23,9 malá 

37 53 133,0 40 - 12,4 37,0 velmi malá 

38 54 142,0 32 - 10,4 44,8 velmi malá 

39 112 12,0 60 - 18,8 2,2 velmi malá 

40 113 135,0 57 - 27,3 2,6 velmi malá 

Celkově bylo do zvětralinového pláště odvrtáno 33 vrtů, přičemž výstupy byly zaznamenány v oblasti 

málo mocného pokryvu do 45 m. Jedná se o namigrovaný plyn z hlubšího podloží do zvětralinového 

pláště, jehož přímý zdroj nelze jednoznačně identifikovat. 

tab. 115: IV. skupina vrtů do pokryvných útvarů 

Poř. číslo VM-OV č. hl. vrtu [m] Q[m3.hod-1] Miocén (m) CH4 [%] CO2 [%] Plynopropustnost 

1 104 50,0 53 cca 400 0,4 0,7 velmi malá 

2 105 53,0 141 cca 260 5,6 4,8 střední 

Dále byly realizovány vrty pouze do pokryvného útvaru s předpokladem jeho porušení. Celkem bylo 

realizováno 24 odplyňovacích vrtů, přičemž většina z nich nedosáhla žádné účinnosti, jsou těsné, 
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popř. jsou zavodněny apod. Nicméně to poukazuje na fakt, že byly naměřeny bodové výstupy i nad 

velmi mocným pokryvným útvarem s mocností nad 300 m a více. Zde však upozorňujeme, že pro 

zcela jasnou interpretaci by bylo potřebné provést izotopickou analýzu vzorků plynu pro určení 

geneze. Projekt 35/AKT primárně vycházel z premisy, že veškeré naměřené výstupy mají původ 

v karbonu. Tento předpoklad však není prokázán a z tohoto důvodu ho zpochybňujeme. Pro řešení 

tohoto hlediska by bylo účelné provést kontrolní atmogeochemické měření nad průměty výchozů 

tektonik na reliéf karbonu s odběrem pozitivních vzorku za účelem stanovení geneze plynu.  

11.6 Hodnocení rizika zvýšené exhalace důlních plynů během zatápění 

Pro specifikaci tohoto rizika jsme provedli porovnání vlivu dvou faktorů tj. „postupného zatápění 

vydobytých prostor v KDP“ a „změn barometrického tlaku“ na migraci důlních plynů z podzemí na 

povrch. 

Proudění vzduchu (směsi plynů) způsobuje rozdíl v tlaku plynů (deprese) na dvou místech 

propojených plynovými komunikacemi, plyn se pohybuje z místa vyššího tlaku k místu s nižším 

tlakem. Intenzita proudění (objemový průtok) plynu je pak závislá na druhé odmocnině podílu 

deprese a aerodynamického odporu plynových komunikací. 

Pro naši úvahu porovnání vlivu faktorů „postupného zatápění vydobytých prostor v KDP“ a „změn 

barometrického tlaku“ na intenzitu migrace důlních plynů z podzemí na povrch lze považovat 

aerodynamický odpor plynových komunikací za shodný pro oba faktory, srovnávacím parametrem 

pak je změna tlakového spádu mezi podzemím a povrchem za časovou jednotku. 

Zde je nutno konstatovat že u faktoru „postupného zatápění vydobytých prostor v KDP“ (při 

teoretické eliminaci jiných faktorů) se bude tlak plynu v podzemí průběžně v čase zvyšovat, tedy 

jednosměrný pohyb plynu z podzemí na povrch. Naopak u faktoru „změn barometrického tlaku“ bude 

dle vývoje tlaku atmosféry pulzní pohyb plynu mezi podzemím a povrchem. 

Pro zachování bezpečnosti na povrchu před nekontrolovatelnými výstupy důlních plynů je méně 

podstatné, jestli hrozí výstupy plynů nepřetržitě (při zatápění) nebo v cca polovině až třetině času 

(pokles barometrického tlaku), ale podstatná je intenzita výstupu důlních plynů na povrch za časovou 

jednotku. 

Barometrický tlak: 

Dynamika poklesů (vzestupů) barometrického tlaku je podle Českého hydrometeorologického ústavu 

stanovena třemi kategoriemi a to: 

• Slabý pokles (vzestup) - tlak vzduchu se bude měnit maximálně o 1 hPa/3 hod. 

• Nízký pokles (vzestup) - tlak vzduchu se bude měnit v rozmezí od 1,1 do 3 hPa/3 hod. 

• Silný pokles (vzestup) - tlak vzduchu se bude měnit o více než 3 hPa/3 hod. 

Normální hodnota barometrického tlaku přepočtena na hladinu moře činí 1 013,25 hPa. 

Pro naši úvahu jsme zvolili dynamiku slabý pokles na horní hranici tj. 1 hPa = 100 Pa za 3 hodiny, 

což je v rámci meteorologické situace úplně běžný stav. 

Zatápění podzemí v KDP: 

Přítok vody do KDP se předpokládá 50 l/s, tj. v přepočtu 540 m3/3 hod. 

Předpokládaná volná kubatura podzemí v KDP je cca 270 mil. m3 (numerický model). 

Ze zjednodušené stavové rovnice plynů        p1 * v1 = p2 * v2 
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p1 = 101325 Pa - normální hodnota barometrického tlaku přepočtena na hladinu moře, 

v1 = 270 mil. m3 - předpokládaná volná kubatura podzemí v KDP, 

v2 = 269,999460 mil. m3 - předpokládaná volná kubatura podzemí v KDP po 3 hod. zatápění, 

p2 = tlak po 3 hodinách zatápění, 

lze orientačně odvodit že: p2 = 101 325,2 Pa,     

Rozdíl tlaku plynu po 3 hodinovém zatápění KDP pak činí 0,2 Pa. 

Vliv zatápění KDP s přítokem cca 50 l/s (540 m3/3 hod.) je z hlediska migrace důlních plynů 

z podzemí na povrch cca 500 krát méně významný faktor než slabý pokles barometrického tlaku na 

jeho horní hranici (100 Pa/3 hod.). Samozřejmě, že při nízkém, resp. silném poklesu barometrického 

tlaku se význam tohoto faktoru proti zatápění dále násobí.  

Z výše uvedeného vyplývá, že faktor postupného zatápění vydobytých prostor v KDP je výrazně 

překryt mechanismem výstupu důlních plynů z podzemí na povrch v důsledku změn barometrického 

tlaku. Jsme toho názoru, že problematika výstupu důlního plynu během zatápění tak zůstává v rovině 

analýzy rizik nekontrolovatelných výstupů důlních plynů v příslušné lokalitě po ukončení hornické 

činnosti.   

Ohrožení povrchu výstupem plynu z titulu zatápění nebo změn barometrického tlaku bude primárně 

dáno existencí přírodních a umělých komunikací. Riziko zvýšení exhalací důlních plynů během 

zatápění ve vztahu k faktoru změn barometrického tlaku je nevýznamné.  

Obecně zůstává v platnosti, že emise důlních plynů na povrchu je nutno považovat za trvalé obecné 

ohrožení a přítomnost důlních plynů v predisponovaných místech je potřeba stále periodicky 

vyhledávat.  Aplikovaný monitoring by měl v prvé řadě ve všech rizikových plochách a plochách 

možných bodových výstupů v KDP OKR umožnit levné a rychlé parodické kontroly (např. použití 

dronu), které by odhalily případné nežádoucí stavy, na které by bylo možné reagovat aplikací 

přesnějších metod atmogeochemie a přijímat příslušné opatření aktivní, či pasivní prevence. Systém 

by umožnil z časového hlediska postupnou optimalizaci a snižování nákladů. Současně by bylo velmi 

účelné v rámci návrhu monitoringu začlenit do systému veškeré existující objekty umožňující 

sledování výstupu důlních plynů (např. již realizované odplyňovací vrty), zajistit jejich funkčnost, 

kontroly, měření a opravy. Odplyňovací vrty jsou primárně zřizovány do mělkých dobývek, často 

v oblastech s rizikovými faktory z hlediska výstupu důlních plynů, a proto je jejich funkčnost 

z pohledu změn barometrického tlaku, ale i nástupu zatápějící vody do vyšších úrovní zatopení 

zásadní.  

Současně vnímáme aktuálně nepříznivý legislativní stav v rámci zakládání staveb. Obecně se dá 

konstatovat, že česká legislativa vyžaduje „zajištění bezpečnosti, zdraví a životního prostředí“ při 

zakládání stavby a jejího následného užívání, ale podmínky a požadavky, k provedení 

podpovrchových konstrukcí stavby, jsou stavebníkovi vyhláškami kladeny jen všeobecně. 

Navrhujeme tedy v souladu s mapou kategorizace pro území s prokázanými výstupy, území 

nebezpečné ohrožené a s možnými nahodilými výstupy metanu zavést legislativní povinnost před 

zahájením staveb, demolic, výkopových prací apod. k provedení kontrolního měření atmogeochemie 

(obdobný systém jako radon).  

V rovině legislativní by celý systém mohl fungovat následovně: 

• Prvním krokem v řadě bezpečnostních opatření by mělo být ověření stupně potenciálního 

ohrožení staveb výstupy plynů z uzavřených dolů v závislosti na jejich lokalizaci na mapě 

kategorizace území OKR a dále přítomnosti nebezpečných objektů (likvidované SDD, HDD, 
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likvidované průzkumné vrty procházející pokryvným útvarem), průměty výchozů tektonik na 

paleoreliéf, výskyt odvodněného detritového tělesa v podloží. V případech, že se stavby 

nachází nebo budou nacházet na územích prokázaných, nebezpečných nebo ohrožených 

výstupy důlních plynů a dále i v případech, že stavby mají nebo budou mít jedno nebo i více 

suterénních podlaží a jsou situovány na územích s možnými nahodilými výstupy důlních 

plynů, nebo jsou v explicitní souvislosti s výše uvedenými objekty, či strukturami, mělo by 

následovat povinné ověření koncentrace CH4 a CO2 v půdním vzduchu metodou 

atmogeochemie. Současně by mělo být po vyhodnocení měření a následném zhodnocení 

související důlně-geologické situace nezbytné stanovit účinná technická nebo i organizační 

bezpečnostní opatření a zakomponovat je do realizačních projektů, např. dle následujících 

podmínek pro realizaci staveb (příloha 59). 

Rizikové plochy KDP OKR ve vztahu k přírodním a umělým komunikacím pro plyn jsou zobrazeny 

v příloze 60a,b,c. 

11.7 Dílčí závěr 

• K výstupům metanu na povrch v podmínkách OKR dochází průběžně, jeho intenzita se 

významně zvyšuje cca do jednoho roku po uzavření dolu a s tím souvisejícím zastavením 

umělého větrání podzemí, případně i degazace. Důsledkem této změny stavu může být 

pronikání důlních plynů všemi možnými existujícími komunikacemi k povrchu. Z mnoha 

případů je reálně prokázáno, že tyto jevy doposud trvají a objektivně lze predikovat, že tento 

fenomén bude v následujících 20 až 50 letech stále významný. 

• Pro predikci rizika potencionálních výstupů důlních plynů na povrch je významné posouzení 

přírodních a technicko – provozních faktorů ovlivňujících uvolňování důlních plynů a jejich 

výstup na povrch. To vše ještě před ukončením těžby na ložisku. 

• Nejvýznamnějším faktorem z hlediska nekontrolovatelných výstupů důlních plynů na povrch 

(týká se i řízeného odvádění důlních plynů z podzemí pasivním způsobem) v podmínkách 

OKR jsou změny barometrického tlaku, které jsou schopny vytvořit v krátkém časovém 

období významné tlakové spády mezi povrchem a podzemím.  

• Nastupující hladina v likvidovaných dolech vytlačuje důlní plyny ze zatápěných důlních děl. 

Voda ovlivňuje horninový masiv tím, že působí na plynopropustnost horninových vrstev a 

uhelných slojí a také tím, že při zatápění spolupůsobí na zmenšování volných prostorů ve 

stařinách. Voda je schopna prostoupit do efektivních pórů hornin a uhelné substance a tím 

snížit rozhodující účinnou pórovitost horninového a slojového prostředí. S ohledem na 

ložiskové tlaky sorbovaného plynu v uhelných slojích v podmínkách OKR je reálný 

předpoklad desorbce plynu z uhelných slojí v hloubkovém intervalu v rozmezí cca 10 až 80 

m pod hladinou vody. Z výše uvedeného lze odvodit, že po nárůstu hydrostatického tlaku 

vody nad hodnotu ložiskového tlaku sorbovaného plynu dochází k zastavení jeho exhalace. 

• Mechanismus výstupu důlních plynů na povrch v důsledku faktoru postupného zatápění 

důlních děl s vykazovanými přítoky je v reálném čase výrazně překryt mechanismem výstupu 

důlních plynů v důsledku variability atmosférického tlaku. Stoupající hladina vody 

v zatápěném podzemí ovšem může ve vazbě na strukturně-geologické podmínky a báňsko-

technické metody (postupy) dobývání vytvářet tzv. plynové pasti, které se vlivem 

hydrostatického tlaku stoupající vody stávají tlakovými zdroji plynu. Tyto zdroje plynu jsou 

se zvyšujícím se tlakem v nestabilním horninovém prostředí vysoce rizikový potencionál pro 

povrch. 
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• Fenomén strukturně-geologicky predisponovaných rizikových plynových pastí je zásadní 

zejména pro oblast ODP a PDP. V případě KDP lze zmiňované riziko považovat za řádově 

nižší až nevýznamné. Příčinou jsou odlišné strukturně tektonické styly, jejichž distribuce je 

predisponována především stavbou fundamentu a vzdáleností od subdukční zóny. Generálně 

je od sebe odděluje linie orlovské vrásy:  

- ODP a PDP patří pozičně, v rámci ČHP, k oblasti předhlubňové, s převahou vráso-

zlomových tektonických stylů. Rozlišují se zde dvě zóny: zóna s holomorfním vrásovým 

stylem – západní část ODP (dříve nazýváno jako pásmo s prvky alpinotypního vrásnění) 

a zóna s idiomorfním vrásovým stylem – východní část ODP a celá KDP (dříve nazýváno 

jako pásmo přechodného typu). Dominantně kompresní deformace masivu je zde 

reprezentována výraznými vrásovými a vráso-zlomovými strukturami: šikmé, překocené 

a místy až ležaté asymetrické lineární vrásové struktury, násunové až přesmykové zlomy, 

flexurovité vrásy (sedla), široké brachyantiklinální struktury (kopule), brachysynklinály 

s křídly se strmými úklony. 

- KDP patří pozičně, v rámci ČHP k oblasti tzv. hornoslezského bloku, k oblasti s převahou 

zlomových tektonických stylů. Oblast hornoslezského bloku odpovídá pásmu s prvky 

germanotypní stavby, ve smyslu Havleny odpovídá oblasti germanotypní. Západní 

hranice oblasti je limitována linií orlovské struktury. Směrem východním přechází až do 

výlučně zlomové stavby a přesná hranice není v ČHP bezpečně známa. Definovaná oblast 

je charakterizována velmi plochými brachystrukturami (s poměrem šířky k délce téměř 

1:1) a transtenzní poklesovou tektonikou, převážně se směry S-J a Z-V. Malý, ale z 

pohledu geneze významný podíl na tektonické stavbě oblasti má i kompresní tektonika, 

reprezentovaná zejména centrálním karvinským přesmykem (Waclawik, 2009). 

Nejvýznamnějšími strukturami jsou sušská brachysynklinála, brachysynklinála Dolu 

František a sušská brachyantiklinála s osami ve směru SSV-JJZ. Základní zlomový plán 

karvinské oblasti reprezentují poklesy směru S-J a V-Z. Některé z nich mají značný 

regionální rozsah a vertikální amplitudu i 500 metrů. Regionální poklesová tektonika 

nevystupuje osamoceně, ale vytváří systémy asymetrických hrástí a asymetrických 

příkopových propadlin-asymetrických příkopů. K nejvýznamnějším asymetrickým 

příkopům karvinské oblasti patří např. příčný dětmarovický příkop a podélný karvinský 

příkop. Systémy poklesů směru S-J a Z-V jsou typické pro převážnou část hornoslezského 

bloku. 

• Popsaná strukturní stavba masivu v KDP, resp. její zásadní odlišnost od strukturní stavby 

ODP a PDP nás vede k názoru, že riziko vzniku plynových pastí je zde méně významné, 

rozhodně řádově nižší, než v případě ODP a PDP. Na základě strukturního modelu lze 

předpokládat uspokojivou vertikální migraci plynu k vyšším dobývkám např. prostřednictvím 

důlních děl, propojujících jednotlivé sloje i celé stratigrafické úseky, migraci důlních plynů 

silně narušeným masivem (závalem) nadloží dobývek slojí s velkou mocností, a to zejména 

v těžebních krách karvinského souvrství, kde jsou vydobyty zásoby celých stratigrafických 

intervalů, jakož i migraci prostřednictvím objektů s přímým kontaktem na vlastní povrch 

(důlní díla, stará důlní díla, jámy a mělké dobývky-stařin apod.). Všechny popsané cesty 

současně představují ideální prostředí pro komunikaci a akumulaci obou médií, důlních vod 

a důlních plynů, které jsou v dlouhodobém horizontu považovány za významná rizika a 

nebezpečí pro povrch a život nad poddolovaným územím. S přihlédnutím k částečně 

popisnému zjednodušení lze považovat KDP za prostor, kde uhlonosný karbon představuje 

horninový masiv s druhotně (antropogenně) získanou hydraulickou propustností uvnitř 
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karbonského hřbetu, který je překryt nepropustnou vrstvou rozsáhlého, převážně dostatečně 

mocného izolantu, miocénního pokryvného útvaru. Vertikálně migrující média pak vystupují 

na recentní povrch přímo nebo v bezprostředním okolí antropogenních „perforací“ 

miocénního izolantu-důlními díly nebo erozními perforacemi miocénního izolantu-

karbonskými okny. Takto lze popsat důvody pro zmenšení rozsahu ohroženého území a spolu 

se znalostí prostorové distribuce mělkých dobývek pak predikovat a lokalizovat místa 

nejpravděpodobnějších výstupů důlních plynů na povrch. Jak vyplývá z popisu strukturní 

stavby KDP výše, relativně snazší kritéria pro výběr zájmových lokalit ve srovnání s PDP a 

zejména ODP, usnadňují před zatápěním provedení vhodných systémových příprav pro 

hloubkové odplynění výrubů (plynující oblasti, degazační zdroje) minimálně v rozsahu 

uvedeném v této stati (aktivní prvky odplyňování) a v oblastech s málo mocným pokryvným 

útvarem aplikovat pasivní systém ochrany povrchu.      

• Z hlediska hodnocení a posuzování rizika existence komunikačních cest pro migraci plynu a 

existence plynových pastí ve vazbě na strukturní stavbu karbonského masivu je zde nezbytné 

zmínit orlovskou strukturu. Zejména s přihlédnutím ke stratigrafickému rozsahu vydobytí 

uhelných zásob strmé partie orlovské vrásy. Orlovská struktura patří k nejvýznamnějším 

tektonickým strukturám HP. Do linie orlovské struktury je kladena hranice předhlubňové 

mobilní zóny a stabilního hornoslezského bloku, která byla po desítky let všeobecně 

považována za východní limit variského vrásnění, jakkoliv nejnovější výzkumy a jejich 

interpretace prokazují rozšíření mladovariské předhlubně i nemalý podíl vlivu komprese na 

vznik nespojitých a spojitých struktur v karvinské oblasti i na východ od orlovské vrásy (viz. 

popis brachystruktur v KDP výše). Vydobytím uhelných zásob strmých partií orlovské 

struktury, mnohdy až po reliéf karbonu nebo po kontakt s pestrými vrstvami, byly vytvořeny 

ideální komunikační kanály pro migraci a případnou akumulaci migrujících důlních plynů, 

jak ve vertikálním, tak i horizontálním směru po vrstvách, ale i napříč stratigrafického profilu 

vrstev. Navíc, pestré vrstvy jsou jako pozůstatek subaerické alterace karbonských hornin 

samy o sobě považovány za jednotku s významnými hydraulickými vlastnostmi ve smyslu 

místně zvýšené permeability horninového masivu. Fenomén orlovské struktury s přítomností 

významného množství dobývek a ostatních důlních děl v předmětném prostoru a jejich vlivu 

na povrch z hlediska ohrožení výstupy důlních plynů v souvislosti se zatápěním, představuje 

jednoznačně významné riziko pro povrch, a to až do doby prakticky úplného zatopení celé 

struktury. 

• Absolutní eliminace rizika nekontrolovatelných výstupů důlních plynů na povrch před, při a 

po likvidaci uhelného dolu (včetně jeho zatápění) v podmínkách OKR není technicky reálná, 

přesto lze souborem měření a technicko – stavebních řešení toto riziko zásadně snížit.  Pro 

jednotlivé aktivní i pasivní prvky by bylo vhodné získávat pravidelné informace o koncentraci 

metanu, resp. oxidu uhličitého směsi vystupujících plynů, které by z analytického pohledu 

umožnily vyhodnocení účinnosti navržených opatření a případně provedení optimalizace ve 

vztahu k nastupující hladině podzemní vody.  

• Zatápění KDP z pohledu možnosti zvýšené exhalace důlních plynů nástupem vody 

nevyžaduje stanovit limitní hloubkovou úroveň, na které by bylo potřebné zatápějící vody 

udržovat. Důvodem je malý vliv tohoto faktoru zatápění, oproti faktoru změn barometrického 

tlaku. Řešení se tedy nachází v rovině monitoringu přírodních a umělých komunikací 

umožňující migraci plynů k povrhu po ukončení hornické činnosti v KDP a také během 

procesu zatápění.  
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12 Hodnocení rizika indukované seismicity během zatápění KDP 

12.1 Hodnocení indukované seismicity a zatápění dolů ve světě 

Ve druhé polovině 20. století se s útlumem těžby uhlí začaly v Evropě uzavírat a likvidovat uhelné 

doly, což dodnes může představovat významný environmentální problém související se stabilitou 

horninového masivu a povrchu. Tyto problémy mohou ovlivnit bezpečnost obyvatel a limitovat 

udržitelný rozvoj regionů s hornickou minulostí.  

Po zavření dolů se obvykle zastaví čerpání důlní vody a ta začne zaplavovat vytěžené důlní prostory. 

Proces zatápění bývá přísně regulován, protože vyvstávají otázky, týkající se kontaminace 

podzemních vod, degazace metanu, pohybu terénu, stability podzemních prostor a v neposlední řadě 

také seismicity. Seismicita vyvolaná pohybem vody ve vztahu povrchových staveb a horninového 

masivu bývá pozorována už řadu let (například napouštění přehrad, stimulace ropných vrtů a 

hydrotermálních polí aj.), avšak dosud nebyla provedena žádná podrobná studie seismicity vyvolané 

zatápěním hlubinných dolů.  

Seismicita indukovaná samotnou těžbou uhlí je celosvětový fenomén, kterým se zabývá celá řada 

světových odborníků. Autoři Gibowicz a Kijko (1994), kteří zpracovali přehled podzemních a 

povrchových těžebních oblastí a s nimi související indukované seismicity, dochází ve své práci 

k závěru, že v současné době se rozlišují dva typy důlních otřesů. První typ přímo souvisí se samotnou 

důlní činností, je spojen se vznikem zlomů a trhlin přímo v porubu. Druhý typ má regionální 

charakter, bývá spojován s pohyby podél hlavních geologických zlomů ve větších vzdálenostech od 

porubní čelby a reaguje na změny napěťových stavů v rámci celého dolu. Tento typ indukované 

seismicity je často přímým důsledkem těžební hornické činností, a proto je lze v některých případech 

předvídat na základě místního seismického monitoringu. V lokálním měřítku pak lze jednotlivé 

seismické jevy přiřadit k oblastem a činnostem v konkrétních porubech.  

Kromě indukované seismicity způsobené těžbou se objevilo riziko výskytu seismických jevů 

v hlubinných dolech po ukončené těžbě ve vztahu k nástupu hladiny důlní vody a následné 

potenciální škody způsobené takto vyvolanými otřesy. Na rozdíl od dobře známých statických 

deformačních jevů, je potenciální seismické riziko v zatopených oblastech po těžbě a následné škody 

způsobené otřesy půdy málo známé. Z aktivních důlních revírů jsou známy velké seismické události 

s magnitudem větším než 5. V revírech po ukončení těžby, zejména pokud jsou zatopeny, existuje 

široká škála potenciálních zdrojů seismických jevů a bývá spojována s částečnými podzemními 

závaly, změnami napětí v horninovém prostředí vyvolanými pohybem důlní vody a její hladiny a 

reaktivací dřívějších zlomových struktur v okolí dobývané oblasti. Posouzení rizik je zde obzvláště 

obtížné, protože převažuje mnoho neznámých. Prvním varovným signálem je výskyt seismických 

událostí během těžby. Z dosavadních indicií lze předpokládat, že tam, kde byly zaznamenány 

seismické jevy v průběhu těžby lze také očekávat výskyt seismických jevů v průběhu zatápění.  

Průnik vody může ovlivnit mechanickou stabilitu podzemních struktur a narušit lokální stav napětí. 

Stoupající hladina důlní vody a pohyb těchto vod obecně působí na méně odolné horniny tím, že její 

dynamika způsobuje rozbředání hornin a vyplavování jemnějších frakcí (i antropogenních činností 

nahromaděných jemných frakcí, jež stabilizovaly uvolňování tlaků po vydobytí porubu), čímž se 

vytvářejí nové volné prostory, klenby a dutiny, které ještě ani nemusí být zaplavené. Dochází 

k rozrušování hornin v nadloží a jejich osypávání, jelikož dochází k porušování stability, vznikají 

tímto nové volné prostory a může dojít ke kumulativnímu uvolnění energie. Dalším příkladem 

uvolnění energie z masivu je vliv vody v důsledku změny pórových tlaků při plné saturaci hornin. 
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V zatopených revírech po ukončení těžby byly seismické události pozorovány v souvislosti s 

částečným propadem podzemí, vodami indukovaným přerozdělením napětí v prostředí a reaktivací 

dříve existujících zlomových struktur v sousedství těžebního revíru (např. Miller et al., 1988; Miller 

et al., 1989; Ogasawara et al., 2002; Goldbach, 2009; Srinivasan et al., 2000; Senfaute et al., 2008; 

Wetmiller et al., 1993; Dominique et al., 2012).  

K oživení tektoniky v důsledku nasycení hornin a smykových ploch dochází ve vztahu k tlaku sloupce 

vody rostoucí hladiny důlní vody. V těchto případech lze předpokládat, že je jen otázkou času, kdy 

dojde k pohybu na těchto nasycených tektonických plochách a k následnému uvolnění energie a 

otřesu. Ze studií zatápění hlubinných dolů v jižní Africe je znám vztah výšky vodního sloupce hladiny 

důlní vody ve vztahu k největším seismickým jevům v průběhu zatápění v důsledků oživení 

saturovaných tektonik (Goldbach, 2009). K největším jevům v zaplavovaných oblastech o magnitudu 

3,3 došlo při výšce hladiny 600 m, z čehož lze předpokládat, že k tektonickému pohybu došlo při 

tlaku menším než 6 MPa. Podobnou hodnotu naměřili v roce 1970 v Japonsku, při experimentu 

Matsushiro, kde došlo k seismickému jevu o síle 2,8 magnituda při tlaku ve vrtu 5 MPa. Tento 

experiment byl založen na vtlačování 3 miliónů litrů vody v průběhu měsíce do vrtu 1 800 m 

hlubokého, procházejícího zlomovou zónu Matsushiro.  Tlak vtláčené kapaliny byl menší než 5 MPa 

a průtok se pohyboval v rozmezí 120 l/min až 300 l/min. Specializovaný seismický monitoring 

probíhal 4 týdny před zahájením experimentu a 6 týdnů po zahájení vtláčení kapaliny. Neobvyklá 

seismická aktivita byla zaznamenána ve vzdálenosti 2 a 4 km od ústí vrtu, 9 dní po zahájení 

experimentu.  

Alber (2021) ve své studii Rock engineering challenges in post-mining z roku 2021 zdůrazňuje, že 

k zatápění dolů by mělo být přistoupeno pod podmínkou, že škody na životech na majetku na povrchu 

budou vyloučeny nebo alespoň minimalizovány. Autor ve studii uvádí zkušenosti s indukovanou 

seismicitou v zaplavovaném uranovém dole Schlema-Alberoda (Německo) a hlubinném uhelném 

dole v Ensdorfu (Německo).  

V dole Schlema nastoupala důlní voda do výšky asi 1 700 m a vyvolala četné seismické události 

s magnitudem max = 1,8 v blízkosti zlomů v granitovém podloží. Během těžby byly ve stejné lokalitě 

zaznamenány největší seismické události s magnitudem max = 2,9. V uhelném dole Ensdorf byly 

seismické události během stěnového dobývání těžby spojeny s orientací diskontinuit odpovídající 

variskému zlomovému pásmu. Během dvojitého stěnového dobývání byly zaznamenány četné 

seismické události, které vyvrcholily událostí o magnitudu = 4,0, což vedlo k okamžitému uzavření 

dolu. V průběhu zaplavování a nárustu hladiny důlní vody byla největší událost o magnitudu = 2,8. 

Z těchto dvou příkladů vyplývá, že magnituda během zatápění jsou menší než během těžby. 

Základní odhady o stabilitě poruchy lze získat pomocí přístupu podle Sibsona (1985) nebo tzv. 

Mohrových kružnic. Obecně platí, že k otřesu dojde na existujících poruchách v důsledku několika 

mechanismů: zvýšení smykového napětí, snížení normálního napětí nebo zvýšení pórových tlaků.  

Na obr. 194 je znázorněna Sibsonova metoda pro případ vzestupu důlní vody v uhelném regionu 

Porúří. Zde jsou pro hloubku z = 1450 m napětí in-situ σH(1) = 43,2 MPa > σV(2) = 37,4 MPa > σH(3) = 

20,7 MPa, resp. poměr σ1/σ3 = 2. Při plánovaném zvýšení hladiny důlní vody o 600 m (Δp = 6 MPa) 

bude poměr efektivních napětí σ1eff/σ3eff = 2,5. Sibsonův přístup naznačuje, že v suchém případě 

nemůže dojít k pohybům na poruchách s úhlem tření φ > 20°. V saturovaných podmínkách může dojít 

k pohybům na tektonikách s úhlem tření φ < 26°. 

Použití Mohrových kružnic pro obecný případ je znázorněno na obr. 195, přičemž se uvažuje, že 

porucha s úhlem tření φ = 30° je vystavena napětí in situ σ1 = 30 MPa a σ3 = 15 MPa. V tomto případě 

je porucha stabilní. 
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obr. 194: Sibsonova metoda odhadu stability poruchy pro případ 600 m hladiny důlních vod v Porúří. Šrafovaná oblast 

označuje bezpečné poruchy se stanovenými úhly tření a orientací poruch vůči hlavnímu napětí 

Pokud vodní tlak diskontinuity vzroste na Δp = 8 MPa, pak se Mohrova kružnice efektivních napětí 

dotýká přímky kritéria smykové pevnosti a dojde k pohybu na poruchách ve dvou specifických 

orientacích. Pokud vodní tlak diskontinuity vzroste na Δp = 12 MPa, poruchy dvou rozsahů již nelze 

použít. Je zřejmé, že s rostoucím pórovým tlakem dojde k pohybu na poruchách v širším rozsahu 

orientací. 

 

 

obr. 195: Mohrovy kružnice a diskontinuitní tlak vody. Červené čáry nebo oblasti označují orientace, ve kterých mohou 

selhat poruchy s úhlem tření φ = 30°  

Minimálně jeden problém v tomto přístupu hodnocení z metody vyvstává. Hladina vody se obvykle 

měří v šachtě a není známo, jak se vyvíjí pórový tlak v horninovém masivu nebo na zlomové zóně. 
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To je třeba odhadnout z numerické simulace s použitím příslušných anizotropních hydraulických 

vodivostí. Jednoduchý model skluzu zlomu vlivem zvýšeného pórového tlaku se zdá být pro 

vysvětlení seismických událostí nevhodný a křehké porušení přerušovaných smykových zón lépe 

odráží geologickou situaci. 

Dalším konkrétním příkladem indukované seismicity v zatopeném uhelném dole může být případ 

popisovaný ve studii autorů pod vedením Kinschnera (2018) v Gardanne v regionu Provence v jv. 

Francii. V průběhu zatápění dolu nastaly události, jež vedly ke vzniku poklesů na povrchu v důsledku 

důlních závalů, které dosahovaly na některých místech až dvou metrů. V důsledku těchto poruch bylo 

poškozeno více než 500 budov. V rozsáhlé oblasti byla v minulosti těžba prováděna technikou „room 

and pillar“ (komora-pilíř) v hloubkách od 50 m do 700 m, což zanechalo zbytkové, potenciálně 

nestabilní dutiny s možným dopadem na povrch. Místní mikroseismický monitoring upozorňuje na 

přítomnost významné periodické seismické rojové aktivity, včetně událostí s magnitudem blízkým 2, 

které byly několikrát pocítěny nedaleko žijícími obyvateli. Seismická analýza ukazuje, že většina 

událostí se zřejmě nachází pod vyhloubenými zatopenými důlními díly a zdá se, že prostorově a 

časově souvisí s vývojem zatopení, které je řízeno meteorologickými podmínkami a aktivním 

čerpáním.  

Výsledky analýzy zdrojových mechanismů ukázaly, že aktivita rojení pravděpodobně souvisí s 

praskáním podél sítě již existujících zlomových struktur, které jsou příznivě orientovány vzhledem k 

místnímu tektonickému napěťovému poli. Na základě těchto pozorování autoři studie předpokládají, 

že některá důlní díla (zejména sálová a pilířová) fungují jako velmi účinný "antropogenní" aquifer, 

jehož kolísání hladiny vody vyvolává reaktivaci těchto poruch, např. prostřednictvím poroelastického 

efektu nebo zvýšení pórového tlaku.  

Povaha podrobného spouštěcího mechanismu však zůstává spekulativní a je součástí v současnosti 

probíhajících výzkumů. Tento příklad ukazuje nutnost a význam pochopení tohoto mechanismu pro 

zdůvodnění, zda kolísání hladiny důlní vody může potenciálně vyvolat větší lokální tektonické 

události, jaké byly zaznamenány v minulosti (magnitudo = 3,6, 1984), nebo pouze epizody rojové 

aktivity spojené s malými přechodnými jevy. Ve světle tohoto vývoje by mohla být posouzena 

analýza seismického nebezpečí při hodnocení rizik po ukončení těžby, která dnes není standardní. 

Výsledky naznačují, že seismicita je spojena s reaktivací sítě zlomů, kterou tvoří různé diskrétní 

segmenty malých rozměrů (několik desítek metrů). Předchozí geotechnické studie v oblasti totiž 

naznačují, že opuštěná důlní oblast je spíše ve stavu "po závalu", kdy je většina nadložních útvarů, 

tvořených odolnými vápencovými vrstvami, pravděpodobně široce zplastizovaná (bez elastické 

energie). Přesto nelze zcela vyloučit přítomnost některých nezkolabovaných oblastí, které mohou 

potenciálně vyvolat významnou seismickou aktivitu. 

Autoři studie se domnívají, že vedle kolísání hladiny vody v důlních dílech hraje hlavní roli při 

spouštění seismicity přirozený tektonický režim. 

Příčiny vzniku a mechanismy seismických jevů v dole mohou být následující: 

• Protržení nebo zával nadloží (stropu) a pád horniny do volného prostoru. Zával vyvolá 

seismický jev o menší energii. 

• Porušování (praskání, drcení) opuštěných uhelných pilířů. Takové projevy jsou způsobeny 

dosedáním stropních vrstev na pilíře a jejich zatěžování, přičemž v místech překročení meze 

pevnosti uhelné hmoty dochází k jejímu křehkému porušení. 
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• Tahové porušení stropních vrstev vzniká v důsledku porušení rovnovážného stavu 

horninového masivu nad vydobytým prostorem sloje průhybem těchto vrstev do vyrubaného 

prostoru. 

• Horizontální posunutí horninových bloků po puklinách nebo zlomech. Ty jsou tvořeny nebo 

predisponovány v průběhu horotvorných procesů a jejich směry a úklony jsou dány strukturní 

stavbou horninového masivu.  

• Podobně v důsledku minimálních vertikálních a výrazných horizontálních napětí dochází 

rovněž k posunutí typu přesmyku v podloží (počvě) nebo stropě důlního díla.  

Důležitou skutečností pro šíření a intenzitu seismických jevů v zatápěných dolech je samotná 

přítomnost vody. Přenosové vlastnosti saturovaného masivu jsou větší přímo úměrně intenzitě 

nasycení. Voda není stlačitelná, takže energii přenáší a v uzavřených prostorách ještě zesílí.  

Kromě výše zmíněných typů tektonik vidíme velké riziko ve strukturách samotných ochranných 

pilířů jam. Na ochranné pilíře jam lze nahlížet jako na uměle vytvořené tektonické plochy. Jelikož 

dobývání z pravidla končilo na stěnách ochranných pilířů, výruby nad sebou končící u stěny 

ochranného pilíře představují antropogenně vytvořenou tektonickou plochu, kde dochází 

k oslabování masivu. Lze tedy říct, že ochranné pilíře jam jsou ve vztahu k zatápění dolů velmi 

rizikovým místem. O to více, pokud těžba probíhala i v samotném ochranném pilíři nebo případně 

pod ním.  Z koncepčních map lze získat představu o slojích, které byly v tělese ohradníku dobývány 

a které narušily fixní tvar projektovaného ohradníku z plánů otvírky, přípravy a dobývání, a tím 

pádem v případě zatápění a nástupu hladiny důlní vody po tyto úrovně lze očekávat v těchto místech 

snížení stability ohradníku.  

12.2 Indukovaná seismicita v KDP 

Historie sledování přirozené a antropogenní seismicity v OKR se započala v roce 1989, kdy bylo 

zahájeno koncepční sledování karvinské, petřvaldské a z části ODP ČHP. Díky poznatkům 

zaznamenaných a vyhodnocených z doby kontinuálního monitoringu je zcela evidentní, že nejvyšší 

aktivita je spojena se samotným dobýváním. I přes tento fakt je ovšem možné pozorovat veliké 

rozdíly při doznívání seismologické (dále jen SL) aktivity v různých dílčích pánvích. V některých 

případech v KDP je zřetelné, že aktivita utichá velmi odlišně oproti například ODP.  Strukturně 

tektonicky se jedná v této části OKR o velmi rozdílnou geologickou jednotku oproti ostravské části 

a z této stavby vychází i energetická distribuce a lokalizace výrazné SL aktivity. Seismické jevy jsou 

oproti jiným částem často vázány více na exploatované zóny a velké, umělé vytvořené volné prostory, 

které se přirozeně zavalují a které svým charakterem jsou více dynamické nežli přirozené geologické 

spojité či nespojité struktury. Jako takové mají menší intenzitu při svých projevech na povrchu, ale 

tuto nahrazují vyšší frekvenci, čímž suplují destrukční charakter vysoce-energetických seismických 

jevů a zemětřesení. Na základě konzultací s geofyziky a geomechaniky dlouhodobě působící v rámci 

revíru OKR a dostupných informací ze zahraniční literatury lze předpokládat lze, že SL aktivita bude 

registrována i nadále, a to i v případě saturace masivu podzemní vodou.  

Green Gas DPB, a.s. na základě požadavku OKD, a.s. realizuje „Systém hodnocení a prognózy 

účinků indukované seismicity na povrchové objekty v podmínkách OKD, a.s.“. Základním 

předpokladem uvedeného systému bylo vybudování sítě povrchových SL stanic v roce 2009 v KDP, 

které umožňují měření a hodnocení seismických účinků na povrchu v oblastech hlášených 

povrchových záchvěvů a důlních škod z důvodu výskytu seismických jevů indukovaných hornickou 

činností. Green Gas DPB, a.s. má vybudovaný seismický polygon, který obklopuje část KDP nejvíce 
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ohroženou důlními otřesy a stanice tohoto polygonu mají za úkol přinést co nejvíce poznatků o 

mechanismech důlních otřesů a dalších energeticky silných seismických jevů.  

Rozmístění stanovišť před rokem 2020 bylo prováděno se souhlasem odborů důlních škod 

jednotlivých dolů OKD, a.s. Konkrétní objekty byly vybrány po dohodě s Obecními úřady 

v Doubravě, Dětmarovicích a ve Stonavě, s Městským úřadem v Orlové a Magistrátem města 

Karviné, v několika případech jsou stanice instalovány v soukromých rodinných domech (aktuální 

rozmístění povrchových stanic je patrno z obr. 196).  

Účelem vybudování sítě bylo s využitím polské metodiky zavést v OKR nový systém měření 

seismických jevů na povrchu na více lokalitách, dále zpřesnění metodiky určování hodnot rychlosti 

kmitání povrchu při vzniku seismických jevů indukovanou hornickou činností v různých lokalitách 

karvinské části OKR a v neposlední řadě tvorba prognóz seismických jevů na základě koncepce a 

dlouhodobých výhledů hornické činnosti. 

Největší rychlosti jevů byly zaznamenány vždy v místech, kde probíhalo dobývání uhlí. Z toho 

důvodu se povrchové sítě budovaly tak, že byla umístěna na určitý časový interval v místech, kde se 

právě dobývalo, a jakmile dobývání v dané oblasti skončilo, povrchová síť se přemístila, protože se 

už dále nepředpokládalo, že v tom místě se budou objevovat významnější jevy.  

Dá se tedy předpokládat, že pokud k nějakým jevům v důsledků zatápění v KDP bude docházet, bude 

to v místech, kde v minulosti při dobývání uhlí k jevům docházelo a kde se tedy nejvíce 

odlehčilo masivu. V těchto místech lze očekávat, že se po nasycení vodou bude oživovat tektonika 

v místech ochranných pilířů.  

Systém hodnocení seismických účinků na povrchové objekty a jejich prognózy v oblastech 

ohlášených povrchových záchvěvů a důlních škod z titulu seismických jevů vychází z naměřených 

hodnot vmax na povrchu, dat seismicity jednotlivých oblastí karvinské části OKR, informací o výhledu 

hornické činnosti a v neposlední řadě na geologických, tektonických a geomechanických podmínkách 

v oblastech projektované hornické činnosti v karvinské části OKR a lokální geologické stavby, 

zejména přípovrchových vrstev. 

 

obr. 196: Rozmístění povrchových SL stanic v KDP 
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Pro odlišení těch nejsilnějších jevů byl zvolen termín energeticky významné seismické jevy. 

V používané energetické škále to jsou jevy s energií větší než 1,0x104 J.  

Výskyt všech seismických jevů v KDP za posledních 30 let (od r. 1990 do 10.9. 2021), včetně ploch 

výrubů je zobrazen v příloze 61. Pro lepší přehlednost a orientaci v těchto datech jsme zvolili jejich 

rozdělení do časových úseků po 3 a 15 letech, viz přílohy 62 až 76. Díky tomuto rozdělení je možné 

sledovat rozdíl v četnosti výskytu a intenzitě seismických jevů v průběhů těžby a po jejím ukončením 

v místech, kde již skončila.  

Celkem bylo za toto období zaznamenáno 6 797 seismických jevů v celé KDP, z čehož 6 052 jevů 

mělo energii v rozmezí 1,0x104 – 9,99x104 J, 662 jevů mělo energií v rozmezí 1,0x105 – 9,99x105 J, 

80 jevů mělo energií v rozmezí 1,0x106 – 9,99x106 J a 3 jevy měly energii větší než 1,0x107 J.    

Stratigrafické rozdělení výskytu všech těchto seismických jevů potvrdilo statistiku, kterou uvádí ve 

své publikaci Dopita et al., (1997) a aktuálněji Ptáček et al., (2017). Ti sestavili tabulku s počty otřesů 

ve slojích jednotlivých stratigrafických jednotek. Nejstaršími nalezenými údaji o otřesech jsou data 

z roku 1912, ale podrobnější informace bylo možno získat až od roku 1930, kdy popisy události byly 

značně přesnější. Od té doby k datu vydání publikace (2017) bylo evidováno 469 otřesů se 72 

smrtelnými úrazy. Z těchto dat je zřejmé, že největší četnost otřesů se vyskytovala ve slojích 33, 37 

a 40 (viz tab. 116). Pro tyto sloje je typické, že v jejich nadloží se vyskytují mocné polohy 

hrubozrnných sedimentů.   

tab. 116: Počty otřesů ve slojích jednotlivých stratigrafických jednotek (1930-2017) 

Souvrství Vrstevní jednotka Číslo sloje Název sloje 
Počet otřesů ve 

vrstevní jednotce 

Počet otřesů 

ve sloji 

karvinské 

spodní sušské vrstvy 

680 26 

47 

1 

658 28a 2 

651 29v.l. 1 

630 35b 1 

628 31 3 

606 33ab, 33, P, N 39 

sedlové vrstvy 

562 34ab 

302 

1 

560 34 1 

554 36 2 

530 37, 38, 37clc2, 37ef, XVI 185 

522 38 1 

518 38a 2 

512 39, XVII 24 

510 39a 1 

506 39b 5 

504 40, XVIII 80 

      

      

      

      

      

      

      



 

Strana 337/460 TB123MXP000 - Zpracování metodiky XYZ 

Poslední revize dokumentu: 21. 7. 2017 

 

Souvrství Vrstevní jednotka Číslo sloje Název sloje 
Počet otřesů ve 

vrstevní jednotce 

Počet otřesů 

ve sloji 

ostravské 

porubské vrstvy 

461 14 

34 

2 

440 X 1 

436 XII 2 

424 3 2 

422 Nenadálá 1 

417 6 9 

415 X 8 

413 X, 7 9 

jaklovecké vrstvy 

386 10 

61 

4 

383 10, 10+11 6 

374 11 3 

368 David IV, 14 3 

338 Eleonora 4 

335 9 1 

332 Eleonora sp.l. 8 

303 Hugo, Adolf 29 

302 Eliška, 3. ležatá 2 

301 Leopold 1 

svrchní hrušovské vrstvy 

240 Kinga 

7 

4 

231 Natálie 1 

228 Roland 2 

spodní hrušovské vrstvy 
154 Gisela 

3 
2 

145 Olga 1 

petřkovické vrstvy 80 Fridolín 1 1 

Výskyt HDD a především těch, které spadají do kategorie s nejvyšším rizikem z pohledu stability 

v ploše těchto struktur může představovat zvýšené riziko na jejich stabilitu také v souvislosti 

s výskytech SL jevů v této oblasti a budoucímu nástupu hladiny důlní vody v průběhu zatápění dolů.  

Dosavadní poznání k dané problematice lze z našeho pohledu shrnout do těchto bodů: 

• Odhadnout související seismické nebezpečí je poměrně náročné a závisí na mnoha vzájemně 

se ovlivňujících faktorech, jako jsou geometrie dolu a jeho struktura, geologická stavba dolu, 

jeho dlouhodobé alterační chování modifikované přítomností vody, výskyt regionálních nebo 

globálních přírodních zemětřesení a přítomnost již existujících zlomových struktur a 

tektonických napětí. 

• V teoretické rovině, na základě zkušenosti s otřesy v průběhu dobývání uhlí, jsme sice 

schopni predikovat, že v určitou dobu a v určité oblasti se zvyšuje riziko vzniku možných 

seismických jevů, ale nejsme schopni žádným způsobem ovlivnit, zda k takovému jevu dojde 

nebo nikoliv.  

• Ze zkušeností ze světa je zřejmé, že kolísání hladiny vody vyvolává seismicitu, avšak přesný 

spouštěcí mechanismus zůstává neznámý. 
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• Seismické nebezpečí a vznik větších událostí bude záviset především na povaze a rozložení 

již existujících zlomů, které uvolňují buď (a) menší napětí ve formě přechodného 

tektonického pohybu v malé hloubce, nebo (b) uvolňují významné tektonické napětí podél 

větších hlubších struktur (Johnston a Linde, 2002). 

• Velký počet vysoce nestabilních objektů, které představuji veškeré ohradníky, které jsou 

mnohdy v blízkosti dnešních nebo plánovaných průmyslových zón. Stěny jámových 

ohradníků představují jistý druh tektoniky, kde může v průběhu zatápění docházet k 

vyplavování jemnozrnných a rozrušených hornin, může docházet k porušování hornin a 

snížení stability horninového masivu. I povrchová voda může být rizikem, při dlouhodobějším 

zatékání písčitými horizonty a vymílání jemnozrnné frakce v masivu, narušení stability apod.   

12.3 Vymezení oblastí v horninovém masivu KDP s potenciální koncentrací napětí 

Rozložení napětí v horninovém masivu lze považovat za zásadní problém při řešení hornických 

otázek. Jeho, pokud možno co nejpřesnější určení bude tedy potřebné i při řešení problematiky 

zatápění důlních prostor po ukončení těžby v KDP. Přesné (matematické) určení stavu a změn 

napěťového pole je i při současných dlouholetých znalostech a zkušenostech s jeho chováním a 

přerozdělováním nemožné. Přesto lze s určitou mírou přesnosti vymezit oblasti, v nichž lze, na 

základě dřívějších zkušeností a poznatků, předpokládat jeho lokální koncentraci. Vymezení takových 

oblastí zahrnuje: 

• analýzu vzniklých důlních otřesů a významných seismických jevů (seismické jevy řádu 104 J 

a větší), doprovázejících dobývání a hornickou činnost obecně,  

• analýzu předchozí hornické činnosti se zaměřením na oblasti, kde nebylo dobýváno, kde byly 

ponechány významné zbytkové pilíře a kde docházelo k nejvýznamnějším otřesovým 

projevům, 

• hrubou analýzu horninového složení vrstev v oblastech s vysokou koncentrací otřesů a 

významné seismicity, 

• analýzu možných vlivů strukturní stavby horninového masivu s ohledem na předpokládanou 

dynamiku variské, respektive alpinské orogeneze. 

Výstupem těchto analýz je zpracována mapa takto vymezených oblastí v půdorysném průmětu, 

s hrubým odhadem vertikálního vymezení (např. stratigrafické rozmezí slojí). V těchto oblastech lze 

očekávat koncentrované napětí, jehož uvolnění při porušení dočasné napěťové rovnováhy vnějším 

vlivem může způsobit otřes horninového masivu a současně i uvolnění seismické energie. Ta se pak, 

při určitých specifických podmínkách, může projevit na povrchu jeho záchvěvem, kmitáním a při 

velmi silných účincích i poškozením budov a zařízení na povrchu.  

12.3.1 Metodika a teoretické principy analýzy 

Použitá metodika je v této práci založena na principech, které jsou zakotveny v báňských předpisech 

(Vyhláška ČBÚ 659/2004, navazující pracovní pravidla a metodické postupy). Spočívá 

v jednotlivých dílčích krocích, a to v pořadí uvedeném v úvodu. Na základě analytických rozborů 

otřesů v jednotlivých dolech byly určeny oblasti s jejich největší četností a koncentrací. Na tyto 

oblasti pak byla zaměřena pozornost při dalších analýzách, totiž analýze hornických podmínek a 

strukturních a sedimentačních vlastností. Obdobný postup byl veden i při porovnání oblastí s vysokou 

seismicitou, respektive s vysokou koncentrací významných seismických jevů. Za významné 
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seismické jevy jsou zde, v souladu s přijatou metodikou, považovány jevy energetického řádu 104 J 

a vyšších.  

Detailní princip metodiky analýzy důlních otřesů a významných seismických jevů je uveden v příloze 

77.  

Výběr oblastí s vysokou četností otřesů a seismických jevů včetně analýzy hornických podmínek a 

možných geologických vlivů v KDP je pak podrobně popsána v příloze 78.  

12.4 Kategorizace oblastí s potenciální koncentrací napětí v horninovém masivu KDP 

na základě vyhodnocení historických energeticky významných SL jevů a jejich 

rychlostí kmitání na povrchu 

Detailní analýzou oblastí s potenciální koncentrací napětí v horninovém masivu KDP jsme vymezili 

plošně i hloubkově oblasti, ve kterých je možné v průběhu zatápění očekávat výskyt seismických jevů 

s projevy na povrchu. Hranice oblastí, stanovených na základě analýzy otřesů ponechaných 

zbytkových pilířů, jsou vyznačeny v obrázku červenou čarou a hranice možného vlivu tektoniky 

zelenou čarou (obr. 197). Vertikální hranici je možno s dostatečnou mírou omezit na rozpětí slojí 37 

(530) až 40 (504) v sedlových slojích a na oblast sloje 33 (606) ve slojích spodních sušských vrstev. 

 

obr. 197: Hranice oblastí, stanovených na základě analýzy otřesů ponechaných zbytkových pilířů, jsou vyznačeny v 

mapkách červenou čarou a hranice možného vlivu tektoniky zelenou čarou 

Abychom mohli každou z těchto oblastí s potenciální koncentrací napětí zařadit do konkrétní 

kategorie rizika s ohledem na možné projevy výskytu seismických jevů a následných projevů na 

povrchu, bylo třeba provést analýzu historických energeticky významných SL jevů, které v minulosti 

v takto definovaných tělesech vznikly. Pro každou oblast jsme vybrali vždy ten největší jev, který se 

v ní za posledních 30 let odehrál (tab. 117). 
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tab. 117: Výběr největších energeticky významných SL jevů v oblastech, stanovených na základě analýzy otřesů 

ponechaných zbytkových pilířů za posledních 30 let 

Datum hh:mm:ss.sss x y z Magn Energie Čtverec DP 

12.4.2008 07:54:30.860 1103149 451892 -359 2,77 2.9e07 U-77-b Darkov 

9.5.1997 12:50:58.940 1104890 458110 -390 1,86 4.3e05 BB-52-d Dolní Suchá 

12.19.2001 23:18:42.860 1105727 459686 -430 2,24 5.0e05 EE-46-b Dolní Suchá 

1.1.2012 04:17:15.011 1100938 458390 -513 2,38 9.5e06 L-51-B Doubrava 

1.7.1992 15:13:21.090 1101142 456883 -213 2,57 1.0e07 M-57-B Doubrava 

10.20.1996 03:14:18.860 1105140 457420 -490 1,15 3.4e04 CC-55-b Horní Suchá 

12.19.1990 13:05:31.220 1102910 456560 -340 2,12 2.2e06 T-58-D Karviná_Doly I 

10.20.2004 22:19:57.090 1102815 455438 -396 1,72 4.0e05 T-63-a Karviná_Doly I 

7.28.1997 22:55:13.240 1102550 456390 -440 2,40 8.8e05 S-59-a Karviná_Doly I 

4.9.1993 23:54:35.434 1102464 456722 -550 2,50 1.7e07 R-58-B Karviná_Doly I 

2.7.1991 23:28:35.200 1102490 457390 -1000 1,81 5.0e05 R-55-B Karviná_Doly I 

7.1.1997 16:51:58.720 1102150 456420 -290 1,64 2.4e05 Q-59-b Karviná_Doly I 

1.11.1992 00:45:14.150 1101130 455280 -450 2,40 3.2e06 M-63-D Karviná_Doly I 

9.24.2002 23:47:29.050 1103295 457046 -450 1,96 9.2e05 V-56-c Karviná_Doly II 

10.2.2011 19:19:03.436 1103158 454890 -511 2,52 9.7e06 U-65-B Karviná_Doly II 

3.11.2004 16:50:03.330 1102938 457756 -409 2,38 3.0e06 T-53-d Lazy 

1.30.2013 02:31:01.572 1102581 458890 -491 2,90 1.4e06 S-49-A Lazy 

4.26.2017 00:33:05.964 1106650 451028 -638 1,90 1.1e06 II-80-D Louky 

4.13.2018 10:03:16.299 1104617 451809 -550 2,22 2.2e06 AA-77-C Louky 

12.29.2010 20:56:11.137 1104699 454050 -487 1,73 2.8e05 AA-68-D Stonava 

11.30.2012 10:16:57.400 1106508 454671 -355 1,73 3.3e05 II-66-A Stonava 

4.26.2005 23:53:59.820 1105475 454285 -569 2,40 4.0e06 DD-67-d Stonava 

9.5.1995 05:21:34.090 1103700 457260 -590 1,28 3.9e04 W-55-d Karviná_Doly II 

7.20.2003 03:48:31.480 1104046 458418 -388 1,13 2.8e04 Y-51-a Lazy 

12.13.1991 09:50:03.390 1104290 457200 -500 0,99 1.3e04 Z-56-A Karviná_Doly II 

10.25.1992 16:04:58.620 1104160 455520 -450 1,90 5.4e04 Y-62-D Karviná_Doly II 

4.19.1995 10:36:52.610 1104120 455710 -480 0,96 1.9e04 Y-62-A Karviná_Doly II 

Pro zařazení do kategorie bylo třeba vypočítat hodnoty rychlosti kmitání (vmax) hmotného bodu 

(mm/s). Frekvenční rozsah námi hodnocených rychlostí je do 10 Hz a vypočtená rychlost nám dává 

informaci, jak rychle kmitá jednotkový bod v místě definovaném modelovou sítí bodů (x, y, z 

povrchu). Efekt rychlostí na povrchové objekty je definován v normě ČSN 73 0040. Všechny 

vyhodnocené historické energeticky významné SL jevy lze zařadit do 3 intervalů rychlosti kmitání. 

Každý z těchto intervalů pak představuje specifické riziko stupně poškození objektů pro konkrétní 

třídy odolnosti objektů a typy základových půd (příloha 79).  Jedná se o interval 8-15 mm/s, pro který 

jsme zvolili žlutou barvu vybarvení oblastí s potenciální koncentrací napětí (celkem 5 oblastí), 

interval 10-20 mm/s, pro který jsme zvolili oranžovou barvu vybarvení oblastí s potenciální 

koncentrací napětí (celkem 11 oblastí) a největší interval 15-25 mm/s pro který jsme zvolili červenou 

barvu vybarvení oblastí s potenciální koncentrací napětí (celkem 6 oblastí + 7 oblastí s tektonikou). 

Pro 2 tektoniky na západě sice nebyl vybrán největší jev, ale k vymezeným tektonikám jsme zvolili 

pro hodnocení individuální přístup, jež bude zmíněn vzápětí.  
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Z přílohy 79 je patrné, že pro rychlosti z intervalu rychlosti kmitání 8-15 mm/s může dojít u objektů 

ke stupni poškození 0 a 1, přičemž stupeň 0 nepředstavuje žádné riziko a stupeň 1 může způsobit 

první známky poškození, trhliny do šířky 1 mm na styku stavebních prvků pro objekty s třídou 

odolností A a B u základových půd b,c a a, jak je detailně popsáno v tabulce v příloze 79.  

Následující interval rychlosti kmitání 10-20 mm/s může způsobit stupeň poškození 1 pro objekty 

s třídou odolností B a C, pro základové půdy b a a, a navíc stupeň poškození 2 pro objekty s třídou 

odolností A na základové půdě a.  

Nejvyšší riziko intervalu hodnot rychlostí kmitání, se kterými jsme se při vyhodnocování energeticky 

významných SL jevů setkali v KDP představuje interval 15-25 mm/s, kde existuje riziko stupně 

poškození 1 pro objekty s třídou odolností C a B, na základových půdách b a c. Ale především do 

této kategorie norma řadí stupeň poškození 2, který je definován jako lehké rozrušení s malými 

škodami, trhliny šířky do 5 mm v omítce, příčkách, v komínovém zdivu, opadávání omítky uvolnění 

krytiny. Tento stupeň je definován pro objekty s třídou odolnosti A a B, za základových půdách b, c 

a a. Objekty s třídou odolností B jsou normou definovány jako běžné cihelné stavby, izolované nebo 

řadové domky s půdorysnou plochou do 200 m2, nejvýše o 3 podlažích.  

Rozhodující pro zařazení oblasti do jedné ze tří kategorií byl rozsah hodnot rychlostí vmax, pro každý 

z uvedených jevů. Jak je zřejmé z výše uvedeného, norma uvádí rozsahy rychlostí s přesahem do další 

kategorie (8-15 mm/s, 10-20 mm/s a 15-25 mm/s). Zatřídění oblastí bylo provedeno podle toho, jestli 

dané rozsahy rychlostí pro konkrétní jev nepřekročily prahovou hodnotu jevu následujícího rozsahu 

rychlostí. Pokud se rozsah rychlostí pro konkrétní jev pohyboval do 10 mm/s, byla oblast zařazena 

do první, žluté kategorie o intervalu rychlostí 8-15 mm/s. Jevy s rychlostmi do 15 mm/s spadají do 

druhé, oranžové kategorie (rozsah rychlostí 10-20 mm/s) a všechny jevy, kde byla spočtena rychlost 

v konkrétním bodě větší než 15 mm/s byly zařazeny do třetí, červené kategorie o rozsahu rychlostí 

15-25 mm/s. Jevy spadající do tohoto intervalu měly intenzitu 106 až 107 J. Toto zařazení je 

přehledně graficky znázorněno v příloze 80 a s podložených ortofoto snímkem v příloze 81.  

Výše popsanou analýzou byly vydefinovány plochy, ve kterých lze v průběhu procesu zatápění 

s jistou pravděpodobností očekávat výskyt energeticky významných SL jevů. V kterém bodě těchto 

ploch však jev nastane říct nelze. Povrchový rozsah rychlosti kmitání pro konkrétní jevy má v každé 

ploše jiný rozsah a průběh v závislosti na geologických, tektonických, litologických a důlních 

podmínkách. Šíření rychlosti kmitání na povrchu pro jevy o nejvyšších intenzitách je znázorněno na 

obr. 198.  



 

Strana 342/460 TB123MXP000 - Zpracování metodiky XYZ 

Poslední revize dokumentu: 21. 7. 2017 

 

 

obr. 198: Identifikace největší vzdálenosti energeticky významného SL jevu k okraji izolinie rychlosti kmitání o hodnotě 

15 mm/s 

Jak je zřejmé, rozsah a průběh rychlosti kmitání je vždy individuální a měl by jiný dosah, pokud by 

se jev odehrál v jiné části plochy oblasti s možnou koncentrací napětí. Z toho důvodu jsme vybrali 

největší vzdálenosti od pozice největších analyzovaných jevů (x, y) k okraji izolinií rychlosti kmitání 

o hodnotě 15 mm/s, což představuje spodní hranici pro zařazení oblasti do třetí, červené kategorie, se 

stupněm poškození 2. Největší vypočtena vzdálenost je 1 500 m. Následně byla aplikovaná „obálka“ 

a o této šířce, jakožto o největším možném rozsahu rychlostí kmitání větším než 15 mm/s, čímž by 

se eliminovala nejistota vzniku jevu v jiné části oblasti, než bylo analyzováno. Tato 1500 m široká 

obálka byla aplikována po obvodu těchto červených oblastí, což bezpečně zahrnuje situaci, že by 

k tak významnému SL jevu došlo na samé hranici oblasti. Výsledný plošný rozsah průniků všech 

takto definovaných oblastí je graficky znázorněn v příloze 82.  

Z geologického hlediska je zřejmé, že oblasti tektonických linií, zvláště těch, které mají přesmykový 

charakter jsou rizikové z pohledu potenciálního vzniku dynamických jevů. Na základě konzultací 

s geofyziky jsme na oblasti možného vlivu tektonik (rohové struktury, významné poruchy, orlovská 

vrása aj.), které jsou zakresleny zelenou konturou pohlíželi stejně, jako na červené oblasti popsané 

výše a proto jsme také kolem těchto ploch zakreslili oblasti o šířce 1 500 m s odůvodněním, že ze 

zkušeností z praxe a odborných publikací ze zahraničí je důvodné předpokládat, že stoupající hladina 

v průběhu zatápění bude interagovat s horninovým masivem a může tak docházet o oživování pohybů 

na tektonických kontaktních plochách a následnému vzniku energeticky významných SL jevů. Širší 

plošný rozsah kolem tektonikou vydefinovaných rizikových oblastí je graficky znázorněn v příloze 

83.  

Následující příloha 84 pak zobrazuje plošné rozsahy obou předchozích příloh s tím, že průnik těchto 

ploch je znázorněn sytější červenou barvou a představuje oblast s vyšším rizikem výskytů 

významných SL jevů iniciovaných jak možnými tektonickými vlivy, tak vlivy oblastí spojenými 

s ponechanými zbytkovými pilíři.  

Pokud máme prostorově vymezená riziková tělesa možných koncentrací napětí a následně plošný 

rozsah dopadů možných energeticky významných SL jevů vzniknuvších v nich, je dalším logickým 

krokem zjistit, kdy k výskytům těchto jevů může začít docházet, tedy určit, kdy se v průběhu zatápění 
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hladina dostane do výškové úrovně slojí 504 až 530, případně 606. V každém DP je samozřejmě 

hloubková poloha těchto stratigrafických úrovní v jiné hloubkové úrovni, takže jsme pro každou 

plochu zjistili přesnou hloubku těchto 3 poloh. Každé oblasti byl přiřazen bod o souřadnicích x , y, 

y, kde z souřadnice představovala nejnižší polohu stratigrafického úseku v ponechaném zbytkovém 

pilíři. Z kalibrovaného hydrogeologického modelu pak byl pro každý bod z nástupové křivky odečten 

čas, za kolik let po zahájení zatápění dosáhne hladina důlní vody této úrovně. Pro lepší přehlednost a 

zjednodušení jsme pak sestavili tab. 118 s údaji vždy pro jeden (nejnižší bod) v každém DP a zvolili 

jako výškovou úroveň. 

Tento přístup byl zvolen i s ohledem na citlivost a přesnost výstupů z nástupové křivky 

hydrogeologického modelu, kde by detailní vymezení slepencových a pískovcových poloh s přesností 

na metry nemělo valný význam. Proto jsme vybrali jako hloubkovou úroveň pozici sloje 530 (37.sloj), 

jakožto úrovně, které když bude dosaženo budou bezpečně pod hladinou i úseky mocných lavic 

vysoce kompetentních hornin, především pískovců a slepenců, které jsou schopny hromadit relativně 

vysoká napětí a představují proto nebezpečí z hlediska náhlého uvolnění kumulované energie při 

křehkém porušení. 

Pro každý DP byly spočítány dva časové údaje pro jednu hloubkovou úroveň sloje 530 (37.sloj). 

Jeden časový údaj nám říká, kdy se hladina důlní vody dostane do této úrovně, pokud se bude 

pokračovat v čerpání důlních vod na vodní jámě Žofie, a druhý časový údaj, pokud na vodní jámě 

Žofie bude ukončeno čerpání důlních vod.  

tab. 118: Tabulka let nástupu hladiny na úroveň sloje 37 (530) pro oba scénáře na vodní jámě Žofie 

 

scénář situace 

na vodní jámě 

Žofie 

x y sloj 37 (530) 
čas kontaktu 

s hladinou 

 (m) (m) (m n. m.) (roky) 

DP Doubrava 
čerpá se -457872 -1100585 -670 100 

nečerpá se -457872 -1100585 -670 35 

DP Lazy 
čerpá se -459024 -1101991 -460 >200 

nečerpá se -459024 -1101991 -460 33 

DP Dolní Suchá 
čerpá se -459620 -1105070 -370 >200 

nečerpá se -459620 -1105070 -370 8 

DP Horní Suchá 
čerpá se -457419 -1105104 -260 >200 

nečerpá se -457419 -1105104 -260 21 

DP Karviná-Doly II Gabriela 
čerpá se -454890 -1103158 -450 >200 

nečerpá se -454890 -1103158 -450 45 

DP Karviná-Doly II Barbora 
čerpá se -457046 -1103295 -400 >200 

nečerpá se -457046 -1103295 -400 40 

DP Karviná-Doly I střed 
čerpá se -455442 -1101148 -620 140 

nečerpá se -455442 -1101148 -620 40 

DP Karviná-Doly I západ 
čerpá se -457170 -1102231 -520 >200 

nečerpá se -457170 -1102231 -520 45 

DP Darkov 
čerpá se -450331 -1103001 -830 100 

nečerpá se -450331 -1103001 -830 60 

DP Louky 
čerpá se -451690 -1104481 -910 45 

nečerpá se -451690 -1104481 -910 35 

DP Stonava 
čerpá se -454418 -1104881 -530 >200 

nečerpá se -454418 -1104881 -530 50 

Z výsledků tab. 118 vyplývá, že pro scénář zastavení čerpání na vodní jámě Žofie se nejrychleji do 

úrovně 37. sloje dostane hladina v oblasti DP Dolní Suchá a to za 8 let od zastavení čerpání, následně 

za 21 let v DP Horní Suchá, za 33 let v DP Lazy, za 35 let v DP Doubrava a DP Louky, za 40 let 
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v DP Karviná-Doly II (Barbora) a Karviná-Doly I střed, za 45 let v DP Karviná-Doly II (Gabriela), 

DP Karviná-Doly II západ, DP Stonava za 50 let a DP Darkov za 60 let. 

Za předpokladu, že se bude čerpat důlní voda na vodní jámě Žofie, se hladina důlní vody dostane do 

úrovně 37.sloje nejdříve v oblastech DP Louky za 45 let, DP Darkov a Doubrava za 100 let, do všech 

ostatních DP za více než 200 let.  

Na základě výsledků z těchto analýz doporučujeme zachovat a vhodně aktualizovat seismologický 

monitoring, který je jedním z významných preventivních opatření, jež je nutné realizovat pro 

monitorování seismicity během zatápění pánve.  Primárně by měl vhodně navržený monitorovací 

systém být schopen měřit rychlosti kmitání na povrchu a alokovat významné energetické 

jevy.  Monitorovací systém by měl být navržen s ohledem na předpokládanou prostorovou distribuci 

koncentrace napětí v masivu, existenci likvidovaných hlavních důlních děl a zástavby na povrchu. 

Seismologický monitoring by měl být realizován v on-line režimu s nepřetržitým vyhodnocování 

v napojení na varovný systém integrovaného záchranného systému. V případě existence vlastního 

dispečinku s nepřetržitým provozem u realizační organizace zajistit pravidelný report, v předem 

stanovených intervalech, o seismologické aktivitě integrovanému záchrannému systému, který 

legislativně odpovídá za zajištění bezpečnosti v předmětných lokalitách.   

Existence takového seismologického monitoringu je klíčová pro případné řešení důlních škod a 

legislativního pohledu na danou problematiku. 

12.5 Dílčí závěr 

Výše uvedené kroky a jejich výsledky nám umožňují odpovědět na následující otázky: 

• Ad 1) Bude docházet během zatápění k energeticky významným seismickým jevům?  

• Ad 2) Jaká se předpokládají energie energeticky významných seismických jevů? 

• Ad 3) Lze určit prostorovou lokalizaci vzniků těchto jevů v horninovém masivu? 

• Ad 4) Lze definovat rozsah vlivu těchto jevů na povrchu? 

• Ad 5) Jaký budou mít tyto jevy projev na povrchu ve vztahu k technické normě? 

• Ad 6) Lze alespoň hrubě definovat možný počáteční čas vzniku jevů? 

• Ad 7) Jaká opatření lze navrhnout? 

Otázka ad 1) 

Ano, s vysokou pravděpodobností k těmto jevům během zatápění docházet bude, což potvrzuje i řada 

zahraničních studií. 

Otázka ad 2) 

Na základě analýzy indukované seismicity během hornické činností v KDP za období let 1989-2021 

se počítá s možností vzniků energeticky významných seismických jevů o maximální energii až 107 J.   

(analogická úroveň energie současných nejsilnějších jevů souvisejících s těžbou uhlí v OKR). 

Otázka ad 3) 

Ano, prostorovou lokalizaci lze určit na základě analýz, které byly v této zprávě popsány a jsou 

založené především na instalaci a provozu vhodné sítě povrchových seizmických monitorovacích 

stanic. Prostorové vymezení míst s potenciální zvýšenou koncentrací napětí je jako průmět na povrch 

zobrazeno v mapových přílohách 80 až 83.   
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Otázka ad 4) 

Ano, byly využity postupy hodnocení ovlivnění povrchu rychlosti kmitání dle normy ČSN 73 0040 

pro všechny energetické významné seismické jevy, které se odehrály během hornické činnost v KDP 

za roky 1989-2021 s určením povrchové dosahu maximální rychlosti kmitání. Rozsah možného 

ovlivnění povrchu je uveden v přílohách 82 až 84.  

Otázka ad 5) 

Na základě provedených analýz se předpokládá maximální dosažení stupně poškození objektů 2 pro 

třídy odolnosti objektů B dle tabulky přílohy 79.  

Otázka ad 6) 

Částečně, na základě sestaveného hydrogeologického modelu a sestavené analýzy distribuce 

koncentrace napětí v masivu lze určit přestup důlní vody během zatápění pánve do těchto zón, a tedy 

určit počáteční časový bod, od kterého může dojít k energeticky významných seismickým jevům 

během celého procesu zatápění. Neznamená to ovšem, že k jevu zákonitě dojde, a proto i v tomto 

případě je zásadní monitoring oblasti, kde se tyto jevy předpokládají. Přesnost stanovení budoucích 

jevů se bude zvyšovat s rostoucím objemem dat z monitorovacího systému a jejích hodnocení. Zde 

odkazujeme na tab. 118.  

Otázka ad 7) 

Jak už bylo naznačeno v textu zprávy neexistují žádná opatření, která by mohla během zatápění tyto 

jevy eliminovat. Během zatápění je potřebné a de facto žádoucí tyto jevy monitorovat pomocí 

seismických stanic a průběžně vyhodnocovat ve vztahu k nástupu hladiny zatápějící vody.  

Z hlediska řešení problému indukované seismicity v důsledků zatápění KDP nestanovujeme žádnou 

limitní hloubkovou úroveň, nad kterou nedoporučujeme zatápět. Rizika seismicity plynoucí ze 

zatápění jsou definovaná pro jednotlivé úrovně a zbytkové pilíře/tektoniky a jejich možný vliv na 

povrch byl určen přiřazením do jedné z kategorií, se známými možnými dopady na stavby a povrch, 

a tedy možností reagovat již ve fázi projekční přípravy staveb.  
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13 Hodnocení rizika změn nivelety terénu během zatápění 

Problematika změny nivelety terénu v důsledků zatápění černouhelných dolů ve světě je stále 

aktuálnějším tématem, o čemž svědčí i množství v minulých měsících a týdnech vydaných odborných 

článků (např. Vervoort 2021a, Vervoort 2021b, Vervoort 2022, Tajduś et al., 2021, Zhao et al.,  2021, 

Chen et al., 2022 aj.). Mnozí z těchto autorů se touto problematikou zabývají už řadu let, a tak ve 

svých studiích shrnují vývoj dosavadních výzkumů a poznání.   

Po ukončení hornické činnosti lze ještě řadu let pozorovat zbytkové poklesy terénu v důsledku 

předchozí mnohaleté těžby uhlí. Zatím nikde neuplynula dostatečně dlouhá doba od ukončení těžby 

v jednotlivých černouhelných pánvích nejen v Evropě, abychom byli schopni přesně říct, jak dlouho 

zpravidla tyto zbytkové poklesy mohou ovlivňovat změnu nivelety terénu. Nejnovější údaje ukazují, 

že k pohybům směrem vzhůru stále dochází, i když od ukončení těžby uplynulo již 30 let (Belgie). 

Z odborných článků a studií je zřejmé, že zbytkové poklesy se objevují i po zatopení podzemní 

infrastruktury a okolního horninového masivu. Ve skutečnosti není důvod předpokládat, že by tomu 

tak nemělo být i během zatápění. Existují dokonce argumenty, že po zaplavení by se velikost 

zbytkového poklesu mohla zvýšit, protože voda má oslabující účinek na pevnost uhelných vrstev, což 

vede k většímu zhutnění. Údaje získané radarovou interferometrií nad západní částí belgické uhelné 

pánve Campine ukazují, že neexistuje přímá korelace mezi výzdvihem terénu po zatopení a 

zbytkovým poklesem v důsledku těžby stěnováním. Obecně bylo konstatováno, že nad vytěženou 

oblastí lze pozorovat větší absolutní hodnoty zbytkového poklesu i zdvihu. 

Zjištění uvedená v článku Vervoort (2020) potvrzují původní zjištění autorů Pöttgense (1985) a 

Bekendama a Pöttgense (1996) nad nizozemskými uhelnými doly, kteří uvádějí pouze přibližnou 

korelaci mezi poklesy povrchu a zdvihy a jasně konstatovali, že bod maximálních poklesů se nekryje 

s bodem maximálních zdvihů. Bekendam a Pöttgens (1996) dospěli k závěru, že obecně činil zdvih 2 

až 4 % poklesu. Také u jiných uhelných pánví nebylo prokázáno, že existuje přímá souvislost mezi 

zatopením podzemí a vzestupem pozorovaným na povrchu. Nedostatek korelace mezi zbytkovým 

poklesem a výzdvihem by však mohl naznačovat, že zaplavení stařin hraje v procesu výzdvihu méně 

významnou roli, než se obecně předpokládá. Jinými slovy, zatopené stařiny pravděpodobně nejsou 

jediným faktorem vyvolávajícím zdvih.  

Procesy poklesů a výzdvihů mají zcela odlišný charakter. Pokles je způsoben závalem a jedná se 

především o mechanický napěťově-deformační proces, který je funkcí času, zatímco proces zdvihu 

terénu je zpravidla způsoben změnou objemu jílovitých minerálů v důsledku procesu bobtnání v 

průběhu zaplavování.  Nelze tedy předpokládat, že oblasti, kde je největší riziko pro poškození 

infrastruktury v důsledků poklesů jsou stejné oblasti, kde hrozí riziko spojené s procesem vyzdvižení 

terénu. V podmínkách OKR byla schopnost bobtnání karbonských hornin studována v minulosti ve 

Vědecko-výzkumném uhelném ústavu v Radvanicích a výsledky následně publikovány v např. 

Lesňák (1975), Dopita et al., (1997). Z laboratorních analýz stovek vzorků bylo zjištěno, že jedinou 

karbonskou horninou, náchylnou k bobtnání jsou mořské jílovce, a to jen velmi málo. Vzhledem 

k podílu mocnosti mořských jílovců k mocnosti ostatních karbonským litotypům v KDP je vliv 

bobtnání těchto hornin téměř zanedbatelný.  

Významným aspektem, který je třeba zahrnout do případného predikčního modelu vzedmutí terénu, 

je skutečnost, že objemy stařin byly v důsledku redistribuce napětí během provozu dolu silně stlačeny. 

Ve srovnání se studiemi, které předpovídaly poklesy, kdy tuhost stařin odpovídala jejich původní 

tuhosti, by studie zabývající se výzdvihy terénů měla zohlednit tangenciální tuhost v křivce napětí a 

deformace porušeného materiálu při velkých úrovních napětí, tj. přibližně na úrovni panenských 

vertikálních napětí. Druhým významným aspektem je to, že bychom se neměli zabývat pouze vlivem 
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zaplavení a zvýšení tlaku vody na chování materiálu stařin. Do modelu by měl být zahrnut celý objem 

podzemních hornin. Existují dobré predikční metody pro odhad povrchových poklesů, ale jsou 

založeny pouze na chování materiálu stařin a tento přístup je pro odhad zdvihu příliš omezující. 

Panuje však shoda v tom, že základem zdvihu je vertikální rozpínání horninového materiálu. Tato 

expanze může souviset jak s vlivem fyzikálně-chemické bobtnací schopnosti jílových minerálů, tak 

s vlivem mechanické relaxace horninového materiálu v důsledku poklesu efektivních napětí při 

zvyšování tlaku vody. Avšak fyzikálně-chemické bobtnání hornin je složité a ve studiích nebyl do 

vytvořeného rámce samostatně začleněno (Vervoort, 2021b).  

Vervoort dále uvádí, že pokročilé hydrogeologické modelování by mohlo vést k získání některých 

dalších informací o rozložení tlaku vody v konečné fázi těžby a konkrétněji o rozsahu odvodněné 

oblasti a vlivu přítomnosti mnoha poruch na rozložení tlaku vody. S největší pravděpodobností je 

důležitější dobře kvantifikovat hydrogeologické souvislosti než se snažit přesněji určit hodnoty 

tuhosti nebo fyzikálně-chemického bobtnání.  

Důležitým zdrojem informací o změnách pohybu terénu jsou data z dálkového průzkumu Země. Pro 

co nejlepší závěry je třeba mít tato data v dostatečném množství, četnosti a přesnosti.  Analýza těchto 

dat samozřejmě vyžaduje potřebné zkušenosti a znalosti a kvalitní analýza je časově náročná.  

Zcela nový přístup představil ve své letošní studii Chen (2022), který vytvořil integrovaný model 

monitorování a predikce pro uzavřené důlní oblasti založeném na SBAS InSAR a neuronové sítí 

LSTM založené na tzv. deep learning. Tento navržený model dokáže získat prostorově-časový vzorec 

vývoje a deformační charakteristiky povrchu terénu po uzavření dolu. Navíc dokáže předpovědět 

budoucí deformační trendy a model povrchu. V některých případech se však naměřené zdvihy terénu 

kryjí se zbytkovými poklesy a je tudíž obtížné jednotlivé pohyby z těchto dat od sebe odečíst.   

Na příkladu tří uzavřených dolů v západní části čínského města Xuzhou byl na základě 135 dat 

Sentinel-IA SAR z období od 21. prosince 2015 do 11. ledna 2021 pomocí technologie SBAS InSAR 

získán časoprostorový vývoj zemského povrchu během 5 let po uzavření dolu. Výsledky ukázaly, že 

povrch půdy v počáteční fázi po uzavření dolu klesá a v pozdější fázi se zvedá. Během 5 let po 

uzavření dolu je maximální míra poklesu -43 mm/rok a kumulativní maximální pokles činí -310 mm; 

maximální míra zdvihu je 29 mm/rok a kumulativní maximální zdvih činí 135 mm. V Chenově studii 

je navržen model předpovědi deformace povrchu integrací výsledků SBAS InSAR s neuronovou sítí 

LSTM. Výsledky ukázaly, že neuronová síť LSTM dokáže přesně předpovědět trend deformace a 

celková chyba je malá, s maximální RMSE 5,1 mm. Výsledky poskytují teoretické podklady pro 

pochopení procesu deformace povrchu a pro prevenci a kontrolu deformace povrchu po uzavření 

dolu. 

Zkušenost z belgické pánve ukazuje, že v průběhu 20 let studia se rychlost výzdvihu terénu postupně 

snižuje. V první dekádě sledování byl průměrný zdvih terénu 22 mm/rok, ve druhé dekádě pak 

necelých 10 mm/rok.  

Po studiu výše uvedených studií, a nejen těchto je zřejmé, že ani odborníci zabývající se touto 

problematikou dlouhodobě nejsou v hodnocení příčin a predikce změny nivelety terénů v důsledků 

zatápění dolů jednotní.  

Mezi autory však existuje shoda na tom, že proces výzdvihu terénu v důsledku zatápění je velmi 

složitý a výrazně heterogenní jev. Jedná se o mimořádně složitý proces, v jehož poznání existuje stále 

mnoho neznámých a není radno tento problém podceňovat. V různých černouhelných revírech 

v Evropě je pozorována značná variabilita v závislosti na čase a místě. Je bez pochyb, že proces 

změny nivelety terénu je ovlivněn mnoha parametry, jejichž vzájemná interakce není zatím zcela 

známá a tím pádem široce aplikovatelná. Pokud by například celková mocnost vytěžených slojí nad 
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sebou byly jediným určujícím parametrem anebo alespoň nejvíce řídícím parametr, zdvih terénu by 

dobře odpovídal celkové mocnosti na většině plochy těžené oblasti, ale zjevně tomu tak není. To 

potvrzuje výše uvedené závěry, že fenomén výzdvihu je komplexní a že na něj mají významný vliv 

různé mechanismy. 

Lze tedy říct, že základem jakýchkoliv predikcí pohybu terénu jsou přesná data v dostatečném 

množství, znalost postupů jejich zpracování a potřebný čas na výsledné analýzy. Jak je zřejmé z výše 

uvedeného, dosavadní přístupy ve zpracování dat a porozumění interakcí jednotlivých parametrů, jež 

vstupují do řešení dané problematiky zatím neumožnují zavést univerzálně aplikovatelnou metodiku. 

Nicméně z množství aktuálních článku na toto téma je zřejmé, že tato problematika je celosvětově 

řešený fenomén a lze předpokládat další nové přístupy v nejbližší době.  

13.1 Změna nivelety v ODP 

V návaznosti na výše uvedené informace jsme se zaměřili na možné pohyby terénu v ODP. Tuto 

oblast jsme si vybrali z toho důvodu, že zde již byla zcela ukončena těžební činnost a také byl již 

zahájen proces zatápění důlní vodou, a tudíž můžeme s odstupem několika let zhodnotit, jaký vliv na 

pohyb terénu tyto procesy mají.  

V dřívějších kapitolách bylo nastíněno, s jakými případy pohybu terénu, v souvislosti s ukončenou 

těžební činností, se setkáváme ve světě a jaké jsou metody měření změny nivelity terénu.  

V ODP byla těžba černého uhlí ukončena dne 30.6.1994. Následovalo její zatápění až do roku 2001, 

kdy bylo zahájeno čerpání důlní vody na vodní jámě Jeremenko. V průběhu fáze zatápění nastoupala 

hladina důlní vody v pánvi z původních hladin (bazén Ostrava: Hlubina – 613 m n. m., Trojice, 

Bezruč -588 m n. m., Zárubek, Alexandr, Jeremenko -780 m n. m., Michálkovice, Heřmanice -450 m 

n. m., bazén Odra: Šverma -554 m n. m., Přívoz, Koblov -585 m n. m.) na hladinu bazénu Ostrava -

390 m n. m., a bazén Odra -380 m n. m. v roce zahájení čerpání a aktuální hladina důlní vody je dnes 

udržována na úrovní bazénu Odra -290 m n. m. V literatuře se uvádí (např. Alber, 2021), že vlivy 

důlní činnosti na povrch se mohou projevovat až 20 let po ukončení těžby, tedy v případě ODP do 

roku 2014. 

A právě z tohoto důvodu, že od ukončení těžby v ODP už uplynulo 27 let a zároveň je možné se 

pokusit zhodnotit vliv zatápění na pohyby terénu, jsme pořídili data výškového měření v ploše ODP 

ze dvou různých zdrojů a s rozdílnými metodami měření. První sadou dat byla databáze nivelačních 

bodů Zeměřického úřadu katastrální a druhým zdrojem dat jsou výstupy interferometrického 

zpracování dat ERS a Envisat pro identifikaci zdvihových pohybů v ODP. 

13.1.1 Databáze bodových polí – Zeměměřický úřad katastrální 

Pro získání výšek v oblasti sledování výše uvedené problematiky byla jako zdroj zvolena aplikace 

Databáze bodových polí na internetových stránkách Českého úřadu katastrálního a zeměměřického, 

resp. výstupy archivních výšek poskytnuté Zeměměřickým úřadem se sídlem v Praze. Rozsah území 

byl zhruba vymezen hranicemi DP na černé uhlí Ostravské a Karvinské části hornoslezské 

černouhelné pánve. 

Podle grafického vyhledávání v Databázi bodových polí byly zvoleny nivelační tahy České státní 

nivelační sítě III. pořadu. Umístění použitých bodů bylo zvoleno s ohledem na, pokud možno 

rovnoměrné pokrytí zájmového území a co největší četnost měření v jednotlivých letech tak, aby 

konečný seznam výšek poskytl možnost co nejlépe interpretovat pohyby terénu ve vybraných 

lokalitách. Z hlediska datování jednotlivých měření byly vybírány body zaměřované mezi lety roku 
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1988 (1993) po nejaktuálnější měření (2015) tak, aby bylo obsaženo jak období poklesů spojených s 

těžbou, tak období doznívání těchto poklesů po ukončení těžby a možné poklesy či zdvihy terénu 

během zatápění uzavíraných dolů. Z databáze bodů jsme tedy vybrali pouze takové body, u kterých 

měla časová řada měření relevantní význam pro naši potřebu. Měření nejčastěji probíhalo v letech 

1988, 1991, 1993, 1996, 2006 a 2015.  

Přesnost určování výšek na jednotlivých nivelačních bodech je ovlivněna systematickými a 

nahodilými chybami měření. Tato přesnost je stanovena povolenými odchylkami podle příslušných 

předpisů. Nivelační tahy ČSNS III. pořadu jsou měřeny metodou přesné nivelace, která se řídí 

Nivelační instrukcí pro práce v ČSJNS.  Pro tuto metodu je stanovena mezní odchylka D max =        

3*√ R [mm] (R je délka pořadu v km). 

Existují ale také další faktory ovlivňující pohyb terénu a změny výšek. Například: „Přesnost 

výškových změn je ovlivněna i změnami výšek nivelačních bodů vlivem vysychání, bobtnání, 

promrzání i sedání objektů. Taktéž nelze zabránit změnám výšek výchozích nivelačních bodů 

v důsledku tektogenetických pohybů zemské kůry, které mohou být, jak ukazují výsledky výzkumu 

náhlé i pozvolné, pravidelné i nepravidelné. Z těchto opakovaných výškových měření na zvláštních 

nivelačních sítích, vybudovaných v ostravsko-karvinské aglomeraci a jejím okolí vyplývá, že dochází 

k prokazatelným pohybům až 4 mm ročně i daleko mimo oblast ovlivněnou dobýváním“ (Novák, 

2004). Jedná se většinou o roční kolísání těchto pohybů, v případě měření pro ČSNS předpokládáme 

provádění prací v přibližně ve stejném ročním období. U většiny bodů je provedena stabilizace ve 

zdech budov založených na hlubokých základech, kde by měl být vliv kolísání hladiny podzemní 

vody na pohyb nivelačních značek minimální. 

Při posuzování zjištěných méně významných pohybů měřených výšek (v řádech mm) směrem nahoru 

je tedy nutné možné vlivy zatápění na vertikální pohyby terénu posuzovat s ohledem na výše uvedené 

skutečnosti.  

Pořízená data jsme přehledně sestavili do tabulek (tab. 119, tab. 120, tab. 121, tab. 122 a tab. 123) 

vždy pro každý nivelační pořad (Ge8, Ge9, Ge10, Ge11 a Ge13) a pro lepší přehlednost časovou řadu 

každého nivelačního bodu vynesli do grafu, kde lze názorně vidět vertikální pohyb takového bodu 

v časovém rozpětí až 27 let. U některý nivelačních bodů je časová řada měření kratší, z důvodu 

pozdějšího měření nebo dřívějšího ukončení či kombinací obojího. Zároveň jsme všechny body 

vynesli pro přehlednost do mapového podkladu, který tvoří přílohu 85.  

Hodnoty nivelačních bodů pro jednotlivé nivelační tahy ČSNS III. pořadu v ODP jsou uvedeny 

v následujících tabulkách. 

tab. 119: Tabulka nivelačních bodů nivelačního pořadu Ge8 

Ge8 1988 1991 1993 1996 2006 2015 
Celkový 

pokles 

Číslo 

bodu 

Nadmořská 

výška 

Nadmořská 

výška 

Nadmořská 

výška 

Nadmořská 

výška 

Nadmořská 

výška 

Nadmořská 

výška 

z 

roku m 

z 

roku m 

z 

roku m 

z 

roku m 

z 

roku m 

z 

roku m m 

9 1988 201,12400 1991 201,00400 1993 200,91600 1996 200,88816 2006 200,86896 2015 200,86218 0,262 

11 1988 202,89000 1991 202,80800 1993 202,78500 1996 202,75685 2006 202,73461 2015 202,72165 0,168 

17     1991 202,31700 1993 202,24400 1996 202,20945 2006 202,19525     0,122 

19.1     1991 202,66800 1993 202,53700 1996 202,49022 2006 202,46897     0,199 

21.2         1993 208,89900 1996 208,85735 2006 208,83597 2015 208,83263 0,066 

23     1991 209,28300 1993 209,23800 1996 209,21347 2006 209,19946 2015 209,19645 0,087 

24 1988 208,96100 1991 208,89900 1993 208,86400 1996 208,84249 2006 208,83706     0,124 
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Ge8 1988 1991 1993 1996 2006 2015 
Celkový 

pokles 

Číslo 

bodu 

Nadmořská 

výška 

Nadmořská 

výška 

Nadmořská 

výška 

Nadmořská 

výška 

Nadmořská 

výška 

Nadmořská 

výška 

z 

roku m 

z 

roku m 

z 

roku m 

z 

roku m 

z 

roku m 

z 

roku m m 

25     1991 207,31200 1993 207,27900 1996 207,25745 2006 207,25016     0,062 

26.1 1988 207,97800 1991 207,93500 1993 207,90500 1996 207,88248 2006 207,87411     0,104 

28 1988 207,78000 1991 207,73900 1993 207,71500 1996 207,69203 2006 207,68941     0,091 

29.1 1988 208,43000 1991 208,38500 1993 208,36500 1996 208,34101 2006 208,34478     0,085 

31 1988 209,49700 1991 209,42600 1993 209,39000 1996 209,36314 2006 209,36993     0,127 

33.2 1988 212,63200 1991 212,60500 1993 212,60100 1996 212,59106 2006 212,60056     0,031 

Z tab. 119 lze vyčíst, že v průběhu měřených let na jednotlivých nivelačních bodech pořadu Ge8 

prakticky u všech bodů docházelo k poklesům mezi jednotlivými měřeními. Výjimku tvoří body Ge8-

29.1, Ge8-31 a Ge33.2, kde byl mezi roky 1996 a 2006 naměřen mírný zdvih terénu v rozsahu 3,8 

mm, 6,8 mm a 9,49 mm. Tyto body se nachází na pravém břehu řeky Ostravice za mostem Pionýrů 

ve slezské části Ostravy. Průběh pohybu jednotlivých bodů v tomto pořadu je graficky znázorněn 

v přílohách 86, 87.   

tab. 120: Tabulka nivelačních bodů nivelačního pořadu Ge9 

Ge9 1988 1991 1993 1996 2006 2015 
Celkový 

pokles 

Číslo 

bodu 

Nadmořská 

výška 

Nadmořská 

výška 

Nadmořská 

výška 

Nadmořská 

výška 

Nadmořská 

výška 

Nadmořská 

výška 

z 

roku m 

z 

roku m 

z 

roku m 

z 

roku m 

z 

roku m 

z 

roku m m 

22     1991 214,42000 1993 214,41500 1996 214,40600 2006 214,41291     0,007 

23 1988 214,66800 1991 214,66100 1993 214,66000 1996 214,65100 2006 214,65606     0,012 

24     1991 217,76400 1993 217,74900 1996 217,75200 2006 217,75653     0,007 

25 1988 214,98800 1991 214,98100 1993 214,98000 1996 214,97000 2006 214,97546     0,013 

26 1988 212,11700 1991 212,11100 1993 212,11200 1996 212,10300 2006 212,10666     0,010 

27     1991 206,19400 1993 206,19100 1996 206,18200 2006 206,17838 2015 206,17389 0,020 

Tab. 120 ukazuje naměřené hodnoty jednotlivých bodů nivelačního pořadu Ge9 v průběhu měřených 

let. Až na bod Ge9-27 byl u všech ostatních bodů větve zaznamenám mírný zdvih terénu především 

mezi měřeními v letech 1996 a 2006 v těchto hodnotách: pro bod Ge9-22 byl zdvih 6,91 mm, pro bod 

Ge9-23 byl zdvih 5,06 mm a pro bod Ge9-25 byl naměřen relativní vertikální pohyb 5,46 mm. U 

bodu Ge9-26 byl v průběhů let měření zjištěn mírný zdvih mezi léty 1991 a 1993 o velikosti 1 mm, a 

pak mezi léty 1996 a 2006 zdvih terénu o 3,66 mm. Pro bod Ge9-24 byl naměřen zdvih o 7,53mm už 

do roku 1993 a následující měření v letech 1996 i 2006. Tyto body se nachází na ulici Hlučínská 

v Petřkovicích, severozápadně od Landeku. Grafické vyjádření pohybů jednotlivých bodů je 

znázorněno v příloze 88. 
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tab. 121: Tabulka nivelačních bodů nivelačního pořadu Ge10 

Ge10 1988 1991 1993 1996 2006 2015 
Celkový 

pokles 

Číslo 

bodu 

Nadmořská 

výška 

Nadmořská 

výška 

Nadmořská 

výška 

Nadmořská 

výška 

Nadmořská 

výška 

Nadmořská 

výška 

z 

roku m 

z 

roku m 

z 

roku m 

z 

roku m 

z 

roku m 

z 

roku m m 

6 1988 217,09500 1991 217,08100 1993 217,07800 1996 217,07345 2006 217,06318 2015 217,06041 0,035 

10 1988 216,46900 1991 216,36200 1993 216,34300 1996 216,33231 2006 216,31813 2015 216,31198 0,157 

12 1988 213,52400 1991 213,39600 1993 213,35800 1996 213,34887 2006 213,34746     0,177 

13.2         1993 226,82200 1996 226,79782 2006 226,77869 2015 226,77300 0,049 

13.5     1991 216,62600 1993 216,59800 1996 216,57058 2006 216,55524 2015 216,53998 0,086 

22 1988 227,46300 1991 227,38000 1993 227,35400 1996 227,33465 2006 227,33658 2015 227,32750 0,136 

23 1988 228,18300 1991 228,10400 1993 228,07600 1996 228,05378 2006 228,05373 2015 228,04398 0,139 

27 1988 224,62800 1991 224,56800 1993 224,55000 1996 224,52774 2006 224,52863 2015 224,51917 0,109 

29 1988 225,18400 1991 225,13000 1993 225,11700 1996 225,09546 2006 225,10082 2015 225,09497 0,089 

30.2     1991 224,64000 1993 224,62500 1996 224,60548 2006 224,61234 2015 224,60759 0,032 

31.2     1991 224,23000 1993 224,21000 1996 224,18850 2006 224,19546 2015 224,18917 0,041 

32 1988 223,04200 1991 222,89300 1993 222,85700 1996 222,83048 2006 222,83471 2015 222,82752 0,214 

33 1988 220,62400 1991 220,43600 1993 220,39200 1996 220,36041 2006 220,35941 2015 220,35354 0,270 

34 1988 215,73300 1991 215,57700 1993 215,52600 1996 215,49723 2006 215,49489 2015 215,48987 0,243 

38.1         1993 212,45000 1996 212,43423 2006 212,43898     0,011 

39 1988 212,15200 1991 212,13000 1993 212,12400 1996 212,11025 2006 212,11629     0,036 

40 1988 211,53100 1991 211,51000 1993 211,50500 1996 211,49225 2006 211,50286     0,028 

41 1988 211,57700 1991 211,55500 1993 211,54800 1996 211,53522 2006 211,53976     0,037 

V nivelačním pořadu Ge10 (tab. 121) bylo zjištěno celkem 10 bodů, u kterých bylo také mezi 

měřeními mezi roky 1996 a 2006 zjištěno mírné zvednutí terénu. Konkrétně pro bod Ge10-22 zdvih 

1,9 mm, pro bod Ge10-27 zdvih 0,9 mm, pro bod Ge10-29 zdvih 5,4 mm, pro bod Ge10-30.2 zdvih 

6,9 mm, pro bod Ge10-31.2 zdvih 7 mm, pro bod Ge10-32 zdvih 4,2 mm, pro bod Ge10-38.1 zdvih 

4,8 mm, pro bod Ge10-39 zdvih 6 mm, pro bod Ge10-40 zdvih 11 mm a pro bod Ge10-41 zdvih 4,5 

mm. Tyto body se nacházejí v linii ulice 28.října směrem do Hulváckého kopce do centra Ostravy a 

pak na ulici Českobratrská před mostem Pionýrů. Ostatní body v tomto pořadu mají poklesový trend 

po celou dobu měření, jak je patrné grafů v přílohách 89, 90. K tomuto nivelačnímu řadu je nutné 

poznamenat skutečnost, že část bodů, u nichž byl naměřen mezi roky 1996 a 2006 zdvih se nachází 

mimo hranice stávajících nebo i zrušených DP. Lze tedy říct, že naměřené pohyby nivelačních bodů 

v obou směrech se nachází mimo vydobyté prostory, a tak vliv těžby nebo následného zatápění na 

tyto pohyby bude pravděpodobně jiný než na body, které se nachází přímo nad vydobytými, potažmo 

zaplavenými prostory. 
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tab. 122: Tabulka nivelačních bodů nivelačního pořadu Ge11 

Ge11 1988 1991 1993 1996 2006 2015 
Celkový 

pokles 

Číslo 

bodu 

Nadmořská 

výška 

Nadmořská 

výška 

Nadmořská 

výška 

Nadmořská 

výška 

Nadmořská 

výška 

Nadmořská 

výška 

z 

roku m 

z 

roku m 

z 

roku m 

z 

roku m 

z 

roku m 

z 

roku m m 

13     1991 233,06800 1993 233,06200 1996 233,06200 2006 233,05995     0,008 

16 1988 242,86300 1991 242,84700 1993 242,84400 1996 242,84200 2006 242,83783 2015 242,83485 0,028 

17.1 1988 231,80600 1991 231,78500 1993 231,78200 1996 231,78000 2006 231,76964 2015 231,76075 0,045 

18 1988 222,40000 1991 222,36000 1993 222,35300 1996 222,34800 2006 222,33543 2015 222,32552 0,074 

23 1988 242,26800 1991 242,16700 1993 242,15300 1996 242,14000 2006 242,12777 2015 242,12105 0,147 

24 1988 237,70900 1991 237,61600 1993 237,60400 1996 237,59200 2006 237,58173 2015 237,57449 0,135 

26 1988 221,08700 1991 221,04100 1993 221,03500 1996 221,02700 2006 221,02388 2015 221,01769 0,069 

26.2         1993 210,74200 1996 210,73400 2006 210,73500 2015 210,72961 0,012 

27.2 1988 222,62200 1991 222,59500 1993 222,59100 1996 222,59000 2006 222,59370     0,028 

28 1988 215,88700 1991 215,86300 1993 215,86000 1996 215,85400 2006 215,86482     0,022 

Z tab. 122 lze vyčíst, že v průběhu měřených let na jednotlivých bodech nivelačního pořadu Ge11 

prakticky u všech bodů docházelo k poklesům mezi jednotlivými měřeními. Výjimku tvoří body 

Ge11-26.2, Ge11-27.2 a Ge11-28, kde opět mezi roky 1996 a 2006 došlo u těchto tří bodů k naměření 

mírného zdvihu o hodnotách 1 mm, 3,7 mm a 10,8 mm. Tyto body se nachází ve slezské části Ostravy, 

na pravém břehu řeky Ostravice mezi mostem Miloše Sýkory a bývalým dolem Trojice. Grafické 

vyjádření pohybů jednotlivých nivelačních bodů je znázorněno v příloze 91. 

tab. 123: Tabulka nivelačních bodů nivelačního pořadu Ge13 

Ge13 1988 1991 1993 1996 2006 2015 
Celkový 

pokles 

Číslo 

bodu 

Nadmořská 

výška 

Nadmořská 

výška 

Nadmořská 

výška 

Nadmořská 

výška 

Nadmořská 

výška 

Nadmořská 

výška 

z 

roku m 

z 

roku m 

z 

roku m 

z 

roku m 

z 

roku m 

z 

roku m m 

6 1988 237,20200 1991 237,13700 1993 237,12500 1996 237,09500 2006 237,07680 2015 237,06591 0,060 

7 1988 236,73600 1991 236,68700 1993 236,67700 1996 236,64800 2006 236,62582 2015 236,61430 0,110 

8 1988 236,58800 1991 236,54400 1993 236,53300 1996 236,50600 2006 236,48281 2015 236,47076 0,117 

9.1 1988 235,89500 1991 235,85800 1993 235,84800 1996 235,82000 2006 235,79632 2015 235,78446 0,111 

10 1988 235,56500 1991 235,53000 1993 235,51900 1996 235,49200 2006 235,47345 2015 235,45841 0,107 

13 1988 234,31600 1991 234,28500 1993 234,27700 1996 234,25200 2006 234,23762 2015 234,22652 0,089 

18.1     1991 230,25300 1993 230,25000 1996 230,23200 2006 230,21853 2015 230,20612 0,047 

19 1988 230,72100 1991 230,70200 1993 230,69900 1996 230,68300 2006 230,66831 2015 230,65748 0,064 

22.1         1993 218,82700 1996 218,80800 2006 218,79201 2015 218,78198 0,045 

23.2         1993 215,52200 1996 215,50000 2006 215,48149 2015 215,47127 0,051 

25     1991 212,41600 1993 212,40300 1996 212,38100 2006 212,35716 2015 212,33909 0,077 

29 1988 210,19700 1991 210,14600 1993 210,12200 1996 210,09300 2006 210,07284 2015 210,06594 0,131 

30.1     1991 209,69900 1993 209,67400 1996 209,64800 2006 209,63699 2015 209,63258 0,066 

31.2 1988 233,44600 1991 233,42300 1993 233,41800 1996 233,39800 2006 233,38482 2015 233,37087 0,075 

33.1         1993 232,29500 1996 232,27900 2006 232,26634 2015 232,25135 0,044 

37     1991 211,84200 1993 211,82600 1996 211,81200 2006 211,81023 2015 211,79688 0,045 
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Tab. 123 ukazuje naměřené hodnoty jednotlivých bodů nivelačního pořadu Ge13 v průběhu 

měřených let. V tomto nivelačním pořadu byl u všech 16 bodů po celou dobu měření vždy naměřen 

pouze pokles. Body tohoto pořadu jsou situovány v prostoru mezi Jubilejní kolonií v Ostravě-

Hrabůvce, pokračují přes Zábřeh nad Odrou až po Novou Ves, viz příloha 85. Grafické vyjádření 

pohybů jednotlivých bodů je znázorněno v přílohách 92, 93. Ve vztahu k vlivům důlní činností a 

pohybu terénu je zde nutné uvést, že nivelační body tohoto nivelačního pořadu se nachází v ploše, 

kde ani v současnosti ani v minulosti nebyl stanoven DP, a tudíž pod těmito body nedocházelo k těžbě 

uhlí. A přesto, všechny body pořadu Ge13 se v průběh let měření pohybovaly jen směrem dolů, bez 

ohledu na vlivy těžby.   

Z výše uvedených dat vyplývá, že v průběhu let všech 63 bodů pokleslo o různý počet milimetrů. 

Neexistuje ani jediný nivelační bod, u kterého bychom mohli pozorovat absolutní zdvih. U 21 

nivelačních bodů však došlo v období mezi na sebe navazující měření ke zdvihu bodu v řádech 

jednotek milimetrů. Tyto hodnoty jsou v tab. 119 až tab. 122 zvýrazněny zeleně a v mapové příloze 

85 taktéž vyznačeny zelenou barvou. Tyto body jsou převážně umístěny 0,5 m nad zemí zděných 

budov. Vysvětlení, proč v tomto desetiletém období mezi měřením v roce 1996 a 2006 došlo k těmto 

milimetrovým zdvihům, je diskutabilní. Jak bylo uvedeno v citaci v úvodu této kapitoly, faktorů, jež 

k tomu mohly vést je celá řada a největší význam je přikládán skutečnosti, že se jedná o poddolované 

území. Mimo výše uvedené okolnosti, je možno v souvislosti s bobtnáním zemin uvést skutečnost, 

že v tomto časovém intervalu, v roce 1997, došlo v dané oblasti k významným záplavám a nasycení 

krajiny.  

S velkou pravděpodobností lze vyloučit vliv zatápění důlní vodou na výše uvedené milimetrové 

zdvihy nivelačních bodů. Z grafů je patrné, že v době aktivní těžební činnosti byl průběh poklesů 

nivelačních bodů výrazně strmější a po ukončení těžby můžeme prakticky ve všech bodech pozorovat 

zploštění trendu poklesů.   

Převážná většina výše analyzovaných nivelačních bodů se nachází v plochách DP nebo jejich těsném 

sousedství. Pro co největší objektivitu závěrů jsme pořídili ještě data nivelačních bodů, která se 

bezpečně nachází mimo plochy DP, a tudíž není jejich případný pohyb nikterak ovlivněn těžbou uhlí 

nebo procesy spojenými s vlivy zatápění v ODP. Z toho důvodu je také četnost měření pohybů těchto 

bodů menší než v oblastech, kde se vlivem těžby dají předpokládat nějaké pohyby. Proto jsme vybrali 

delší časový úsek měření, až 70 let, na kterém bylo možné trendy v pohybu lépe znázornit. Z databáze 

bodů jsme vybírali pouze takové, kde na delším časovém úseku opakovaných měření na konkrétním 

bodě lze vyčíst nějaký trend, tedy minimálně 3 měření v čase.  

Z několika pořízených datových souborů uvádíme 3, které mají nejlepší vypovídací schopnost. Tato 

data jsme přehledně sestavili do tabulek (tab. 124, tab. 125 a tab. 126) vždy pro každý nivelační pořad 

(Ge4, GZ10 a Z10a1) a pro lepší přehlednost časovou řadu každého nivelačního bodu vynesli do 

grafu, kde lze názorně vidět vertikální pohyb takového bodu v daném časovém rozpětí. U některých 

nivelačních bodů je časová řada měření kratší, jelikož se u nich neprovádělo tak četné měření, jako 

to bylo v oblastech s očekávanými pohyby v důsledků těžby.  

Vybrané nivelační body s delší časovou řadou nivelačního pořadu Ge4 s označením trasy nivelačních 

bodů Český-Těšín – Bludovice se nachází v oblasti Těrlicka, tedy mimo oblast ovlivněnou těžbou. 
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tab. 124: Tabulka nivelačních bodů nivelačního pořadu Ge4 

Ge4 

1960 1988 2006 2019 
Celkový 

pokles 
 Český Těšín-Bludovice 

Číslo Druh Nadmořská výška Nadmořská výška Nadmořská výška Nadmořská výška 

bodu stab. z roku m z roku m z roku m z roku m m 

41 N 1960 284,46216 1988 284,41792 2006 284,41156     0,051 

43 N 1960 303,23765 1988 303,20095     2019 303,20480 0,033 

47 N 1960 297,26840 1988 297,21882     2019 297,22344 0,045 

Z tab. 124 je zřejmé, že v průběhu měřených let na jednotlivých bodech nivelačního pořadu Ge4 

prakticky u všech bodů docházelo k poklesům mezi jednotlivými měřeními. Výjimku tvoří body Ge4-

43 a Ge4-47, kde mezi měřeními v letech 1988 a 2019 byl naměřen mírný zdvih bodů o hodnotě 3,9 

mm a 4,6 mm. Grafické vyjádření pohybů jednotlivých bodů je znázorněno v příloze 94. Lokalizace 

nivelačních bodů tohoto pořadu je vyznačena v obr. 199, kde jsou zeleně označeny body 

s naměřeným zdvihem a červeně bod s konstantním poklesem v průběhu časové řady.  

 

obr. 199: Pozice nivelačních bodů nivelačního pořadu Ge4 

Další vybrané nivelační body, s delší časovou řadou měření mimo oblast ovlivněnou těžbou se 

nachází na nivelačním pořadu GZ10 na trase Nový Bohumín – Dolní Lutyně v oblasti Skřečoně.  

tab. 125: Tabulka nivelačních bodů nivelačního pořadu GZ10 

GZ10 1948 1952 1953 1956 1959 1970 1979 

Číslo Nadmořská výška Nadmořská výška Nadmořská výška Nadmořská výška Nadmořská výška Nadmořská výška Nadmořská výška 

bodu 
z 

roku m 
z 

roku m 
z 

roku m 
z 

roku m 
z 

roku m 
z 

roku m 
z 

roku m 

2.2                         1979 199,96447 

8.3                         1979 217,03036 

10 1948 215,17295 1952 215,17300 1953 215,16950 1956 215,17200 1959 215,17663 1970 215,16747 1979 215,16239 
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GZ10 1984 1988 1995 2001 2006 2016 
Celkový pokles 

Číslo Nadmořská výška Nadmořská výška Nadmořská výška Nadmořská výška Nadmořská výška Nadmořská výška 

bodu 

z 

roku m 

z 

roku m 

z 

roku m 

z 

roku m 

z 

roku m 

z 

roku m m 

2.2 1984 199,96009 1988 199,95185 1995 199,94806     2006 199,94587 2016 199,94284 0,022 

8.3     1988 217,01283 1995 217,02801 2001 217,02390         0,006 

10     1988 215,14263 1995 215,16062 2001 215,15654         0,016 

V nivelačním pořadu GZ10 byl mezi měřeními v letech 1988 a 1995 zjištěn nezanedbatelný zdvih 

bodu GZ10-8,3 o 15,2 mm, přičemž ostatní měření tohoto bodu zaznamenala vždy pokles.  

Zajímavý průběh pohybu nivelačního bodu GZ10-10 byl zjištěn v průběhu měření v mezi roky 1948 

až 2001. U toho bodu s převážným poklesávajícím trendem došlo mezi měřeními v letech 1953 a 

1956 k naměření zdvihu o 2,5 mm a následné měření mezi 1956 a 1959 zjistilo pokračování tohoto 

trendu, když byl naměřen zdvih o dalších 4,6 mm. Následovaly roky měření se zaznamenáním 

poklesu nivelačního bodu, až do roku 1995, kdy byl oproti roku 1988 opět naměřen zdvih, tentokrát 

o 18 mm. Grafické vyjádření pohybů jednotlivých bodů je znázorněno v příloze 95. Lokalizace 

nivelačních bodů tohoto pořadu je vyznačena v obr. 200, kde jsou zeleně označeny body 

s naměřeným zdvihem a červeně bod s konstantním poklesem v průběhu časové řady.  

 

obr. 200: Pozice nivelačních bodů nivelačního pořadu GZ10 

Posledním příkladem pohybu nivelačních bodů mimo oblast ovlivněnou těžbou jsou nivelační body 

nivelačního pořadu Z10a1 na trase Karviná-Město – Petrovice u Karviné.  

U všech bodů z tab. 126 byl v průběhu let měření zaznamenán pouze pokles bodů, konkrétně o 70 

mm, 50 mm a 54 mm. Grafické vyjádření pohybů jednotlivých bodů je znázorněno v příloze 95. 
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Lokalizace nivelačních bodů tohoto pořadu je vyznačena v obr. 201, kde jsou červeně označeny body 

s konstantním poklesem v průběhu časové řady.  

tab. 126: Tabulka nivelačních bodů nivelačního pořadu Z10a1 

Z10a

1 
1970 1979 1984 1988 1995 2001 2006 2016 Celko

vý 

pokles 

Číslo 

bodu 

Nadmořská 

výška 

Nadmořská 

výška 

Nadmořská 

výška 

Nadmořská 

výška 

Nadmořská 

výška 

Nadmořská 

výška 

Nadmořská 

výška 

Nadmořská 

výška 

z 

roku 
m 

z 

roku 
m 

z 

roku 
m 

z 

roku 
m 

z 

roku 
m 

z 

roku 
m 

z 

roku 
m 

z 

roku 
m m 

24 1970 
223,016

69 
1979 

222,994

54 
1984 

222,989

54 
1988 

222,980

10 
1995 

222,968

96 
2001 

222,954

27 
2006 

222,951

18 
2016 

222,946

35 
0,070 

27 1970 
226,883

62 
1979 

226,865

73 
1984 

226,864

31 
1988 

226,857

08 
1995 

226,849

84 
2001 

226,835

68 
    2016 

226,833

98 
0,050 

30 1970 
226,195

08 
1979 

226,180

05 
1984 

226,176

18 
1988 

226,171

31 
1995 

226,161

46 
2001 

226,145

50 
    2016 

226,141

10 
0,054 

 

 

obr. 201: Pozice nivelačních bodů nivelačního pořadu Z10a1 

Po analýze oblastí mimo ovlivnění těžbou nebo zatápěním v ODP můžeme potvrdit předchozí dílčí 

závěr, že trendy ve změně nivelety u těchto nivelačních bodů nelze v současnosti jednoznačně 

spojovat s vlivy spojenými s hornickou činností nebo vlivy zatápění. V oblastech ovlivněných 

hlubinnou těžbou je trend poklesů nivelačních bodů většinou strmější než v oblastech mimo vliv 

těžby, ale obecně lze říct, že průběh změny nivelety bodů uvnitř ODP, kde lze očekávat projevy 

změny nivelety terénu v důsledků hornické činnosti a vlivu zatápění a pohyby bodů mimo tyto oblasti 

vykazují podobné trendy v rámci charakteru pohybů bodů. 

13.1.2 Adaptace výstupů interferometrického zpracování dat ERS a Envisat pro 

identifikaci zdvihových pohybů v ODP 

V této části jsme analyzovali existující dostupné výstupy interferometrického zpracování metodou 

Persistent Scatterers (PS) v disertační práci Lazeckého (Lazecký, 2011), kde data družic ERS a 

Envisat byla shromážděna a upravena do podoby vhodné k vizualizaci ve formě map. Následně byl 
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zpracován také již existující výstup PS zpracování dat Sentinel-1 v rámci systému IT4S1 (Lazecký et 

al., 2020). Hlavním výstupem PS zpracování jsou hodnoty rychlosti pohybu (mm/rok) ve směru 

družicového pohledu. Ten je v případě všech tří datových sad vychýlen přibližně o přibližně 21° 

(Envisat), 23° (ERS) a 35° (Sentinel-1) od nadiru směrem přibližně na V pro klesající dráhu (tedy, 

družice snímá přibližně z V, v rámci dat klesající orbitální dráhy) či na Z v případě stoupající dráhy 

(Envisat). To znamená, že pokud se očekává pouze vertikální pohyb, je možné hodnoty rychlosti 

pohybu převést na vertikální směr vynásobením 1.07, 1.09, respektive 1.22. Tato úprava zde nebyla 

provedena. 

V rozmezí let 1995-2020 bylo území Ostravy systematicky snímáno družicovými systémy ERS, 

Envisat a Sentinel-1, jejichž data jsou volně dostupná ze serverů ESA. Pro tuto práci byla použita 

následující data: 

• ERS: 10/1995-12/2000: 49 snímků (tj. ~9 snímků/rok), klesající orbit (S->J), 

• Envisat: 08/2003-09/2010: 25 snímků (tj. ~3.5 snímků/rok), stoupající orbit (J->S), 

• Sentinel-1: 02/2015-09/2019: 220 snímků (tj. ~48 snímků/rok), klesající orbit (S->J). 

Hodnoty rychlosti pohybu z časových řad PS výstupu dat družice ERS byly přepočítány pro 

jednotlivá dvouroční období (Blachowski et al., 2018). Vzhledem k omezenému počtu snímků 

družice ERS (~9 snímků/rok) by nebylo matematicky korektní vypočítat rychlost pohybu z dat pouze 

v jednotlivých letech. 

Z existujících PS výstupů (a dvouletých řad v případě ERS) byly vybrány body vykazující poměrně 

vysokou časovou koherenci (míra kvality signálu v rámci celé časové řady snímků, v daném bodě). 

Tyto body byly prostorově agregovány do pravidelné hexagonální sítě, kde každá stěna hexagonu 

měří 100 m. Z agregovaných bodů byl vypočítán medián rychlosti pohybu a ten použit jako hodnota 

hexagonu. Oblast Ostravy-Poruby byla použita jako referenční (nulová hodnota) - tedy hodnoty všech 

buněk byly vztaženy k průměrné hodnotě buněk v oblasti Poruby. 

Následně byly vytvořeny mapy datové sady ERS pro dvouleté období měření pro roky 1995-1997, 

1996-1998, 1997-1999, 1998-2000 (přílohy 96-99), souhrnné pětileté měření pro roky 1995-2000 

(příloha 100), mapa z dat Envisat za období 2004-2010 (příloha 101) a mapa z dat Sentinel-1 pro roky 

2015-2019 (příloha 102). Pro co nejnázornější zobrazení jsou jednotlivé hexagony na topografickém 

podkladu znázorněny ve 3 barevných variantách. Červeně jsou vyznačeny plochy, kde došlo 

k poklesu za sledované období, zeleně pak místa, kde byl zjištěn zdvih a bezbarvé jsou místa 

s nulovým nebo zanedbatelných pohybem terénu v milimetrech za daný časový interval.  

Z mapových příloh 97 až 100 je patrné, že v nejstarším sledovaném období (1995-1997), prakticky 

rok po ukončení těžby v ODP, je počet bodů s poklesy v zájmovém území největší. V okrajových 

částech pak bylo identifikováno 11 bodů, kterým byla přiřazena hodnota zdvihu. V následujícím 

časovém období (1996-1998) se počet bodů s poklesy mírně snižuje, body zdvihů (18) jsou opět 

rozšířeny především v okrajových částech Ostravy a podobný trend lze pozorovat také v následujícím 

období 1997-1999. Pro období 1998-2000 je pak možno pozorovat trend přesunu bodů s poklesy 

mimo centrální část Ostravy směrem k okrajovým částem. Pro časový úsek 1995-2000 je pak nejlépe 

patrné, kde jsou oblasti s největšími poklesy v průběhu 5 let.  

Příloha 101 zobrazující hodnoty za období 2004-2010, tedy 10 až 16 let po ukončení těžby, ukazuje, 

že poklesy v tomto období jsou víceméně nahodilé a vyskytují se v okrajových částech Ostravy.  

Poslední datová sada Sentinel-1 v příloze 102 ukazuje pohyby terénu 21 až 25 let po ukončení těžby. 

Oproti předchozí datové sadě a časovému úseku můžeme pozorovat větší počet hexagonů 

zobrazujících poklesy v různých částech Ostravy.  
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Ani z vyhodnocení interferometrických dat ERS a Envisat pro identifikaci zdvihových pohybů v ODP 

nelze jednoznačně říct, že pozorované změny nivelity souvisí se zatápěním dolů, resp. s čerpáním 

důlních vod v ODP. Tato závislost není z žádných analyzovaných dat o pohybu terénu zřejmá, a tak 

nemůžeme konstatovat, že v ODP je možné pozorovat závislost pohybu terénu v souvislosti se 

zatápěním ODP.  

Pro úplnost této části zprávy uvádíme ještě informace o pozici hladiny důlní vody v průběhu let 1997 

až 2021.  Následující obrázky ukazují nástup hladiny podzemní vody v modelové doméně ODP po 

ukončení čerpání vody z dolů v roce 1997 a zahájení etapy zatápění. Na obrázcích je vynesena 

saturace (červená barva reprezentuje plné nasycení pórů horniny vodou), tedy místa s existencí 

podzemní vody. 

Obr. 202 ukazuje pohled na modelovou doménu se zobrazenou topografickou mapou a vynesenenou 

saturací v roce 1997, tedy v roce, kdy došlo k zastavení čerpání důlní vody. Červená oblast na 

povrchu je místo zvodněného kvartéru na soutoku Ostravice a Odry, kde zvodněný kvartér dosedá 

přímo na povrch karbonského masivu v místě tzv. „karbonského okna“ a umožňuje přímou infiltraci 

povrchové vody do důlních prostor díky nepřítomnosti miocénních jílů jakožto hydraulického 

izolátoru. Dále jsou zejména v jižní části vidět obnažená úbočí karbonského masivu s hladinou vody 

vázanou v detritu. 

 

obr. 202: Celkový pohled na modelovou doménu ODP 

obr. 203 ukazuje pohled do nitra modelové domény také v roce 1997, linie řezu je zobrazena na obr. 

202. Následující obr. 204 a obr. 205 zobrazují postupné zvyšování hladiny důlní vody v souvislosti 

s probíhajícím zatápěním důlních prostor. V roce 2001 bylo zahájeno čerpání důlní vody na vodní 

jámě Jeremenko, přesto však dochází v různých částech domény dále ke zvyšování hladiny podzemní 

vody, jak je zřejmé z obr. 205 obr. 206. 
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Model indikuje, že hladina důlní vody se místně může ocitnout i výše, než je současná udržovaná 

úroveň -390 m n. m. na vodní jámě Jeremenko v ostravském bazénu a -290 m n. m. v jámě Odra II 

v oderském bazénu. 

Kromě již zmíněné oblasti soutoku Ostravice a Odry, kde probíhá přímá infiltrace povrchové vody 

do podzemí, je však generelní hladina podzemní vody v ODP stále příliš hluboko na to, aby 

v současné době mohla ovlivňovat morfologii terénu na povrchu. 

 

obr. 203: Řez modelovou doménou ODP – r. 1997 

 

obr. 204: Řez modelovou doménou ODP – r. 2001 
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obr. 205: Řez modelovou doménou ODP – r. 2011 

 

obr. 206: Řez modelovou doménou ODP – r. 2021 

Na základě analýzy dat se domníváme, že změny nivelety terénu v ODP nesouvisí s pohybem hladiny 

důlní vody. Ze zkušeností ze zahraničí můžeme předpokládat, že k určitě formě ovlivnění terénu 

v důsledku pohybu hladiny důlní vody může docházet, jakmile se hladina přiblíží blíže k povrchu a 

může nastat ovlivňování mělkých dobývek saturací důlní vodou.  
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13.1.3 Riziková úroveň hladiny důlní vody a její vymezení 

Ve studii v příloze 140 této práce, o zkušenost a rozhodovacích procesech v Polsku autoři uvádí, že 

procesy infiltrace a nepředvídatelné změny směru přítoku vody, jakož i oslabení horninového masivu 

v důsledku vlivu vody na geomechanické vlastnosti hornin v okolí důlních děl a závalů v podzemní 

části dolu mají klíčový význam pro stav vod a bezpečnost obyvatelstva. Důvodem je možnost změny 

pevnosti pilířů, jakož i způsobení následků v podobě závalu, zřícení, sevření chodbových výdřev a 

sevření a reaktivace závalů. To může mít za následek pohyby hmot, které vedou k propadům na 

povrchu země v oblastech mělkých dobývek s málo mocným pokryvem (Goszcz, 1985; Kotyrba, 

1993; Bukowski a Augustyniak, 2005). Obecně se připouští, že v případě vlivu vody na zemský 

povrch v oblastech hlubinné těžby a hloubení dolů může docházet k závažnějším pohybům 

zahrnujícím vyzdvižení terénu, které však dosud nebyly v Polsku až na výjimky pozorovány. Pouze 

na geodetických sekvencích vytvořených v oblasti bývalého KWK Morcinek bylo možné pozorovat 

mírné procesy vyzdvižení. Absence publikací na toto téma naznačuje, že buď jsou tyto procesy 

zanedbatelné, nebo způsob nakládání s vodami (zatápění, přerušované dlouhými obdobími čerpání 

vody) chrání povrch.  

Lze však předpokládat, že přiblížení hladiny podzemní vody k povrchu (na vzdálenost menší, než je 

vzdálenost stanovená jako pravděpodobná pro vznik propadů (Goszcz, 1985; Kotyrba, 1993) H<200 

m) může obecně zvýšit četnost výskytu propadů, což bylo pozorováno již po úplném zatopení 

bývalého dolu Maria (Bukowski a Augustyniak, 2005). Tyto procesy byly nepochybně způsobeny 

změnami geomechanických vlastností horninového masivu pod vlivem vody (Bukowska, 2012), a to 

jak kolísáním hladiny podzemní vody, tak vodou, která do ní infiltruje.  

Na základě těchto zkušeností a hodnocení, jsme se pro oblast KDP tedy zaměřili na analýzu výskytu 

mělkých dobývek nad úrovní 200 m pod terénem, jak ji definovali výše uvedení polští autoři. 

Výškový rozsah celé KDP se pohybuje v intervalu +210 až +297 m n. m. Pro definování roviny 

v úrovní 200 m pod současným terénem v KDP jsme použili digitální model reliéfu 5G (DMR 5G).  

Pro zjednodušení byla zvolena nejnižší úroveň +25 m n. m. Výruby, které zůstaly nad touto rovinou, 

tedy představují oblasti, které splňují podmínku výskytu mělkých dobývek do hloubky 200 m pod 

terénem a z hlediska možných změn geomechanických vlastností hornin a vzniků deformačních změn 

na povrchu představují riziko, v případě, že hladina v průběhu zatápění dosáhne této úrovně (obr. 

207). 
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obr. 207: Zjednodušená plocha hranice mělkých dobývek v hloubce 200 m pod terénem (žluté polygony)  

Nejvýše se ze slojí nad úrovní 25 m n. m. nachází výruby sloje 812 z dolu ČSA, ležící na hranici mezi 

DP Lazy a DP Karviná Doly I, a to ve výšce cca 90 m n. m. Reliéf karbonu v té to ploše dosahuje 

výšky 120 m n. m. a nad ním se nachází přes 125 m miocénu a cca 4 m kvartéru.  

V dalším logickém kroku jsme zadali do hydrogeologického modelu KDP tyto parametry a 

z nástupové křivky zjistili, kdy by v obou variantních scénářích hladina důlní vody dosáhla minimální 

úrovně +25 m n. m. 

Pro scénář zatápění, kdy se přestane čerpat na vodní jámě Žofie, hladina důlní vody dosáhne této 

úrovně nejdříve za 63 let od zahájení zatápění. Pro scénář zatápění, kdy se na nadále bude čerpat na 

vodní jámě Žofii, hladina důlní vody nedosáhne této úrovně ani za 200 let.  

Pro úplnost k analýze změn nivelety v ODP uvádíme, že současná úroveň hladiny je -390 m n. m. v 

ostravském bazénu a –290 m n. m. v oderském bazénu. Tedy současná úroveň hladiny na ostravsku 

je cca více než 500 m pod terénem. 

Na základě výše uvedených vyhodnocení jsme problematiku změny nivelety terénu v důsledků vlivu 

zatápění KDP rozdělili do 3 hloubkových úrovní: 

• Ze zkušenosti z ODP víme, že po úroveň -390 m n. m. není důvodné očekávat jakékoliv 

změny nivelety terénu v průběhu zatápění a po tuto úroveň hodnotíme možné riziko jako 

minimální.  

• Další úsek je definován na spodní hranici nadmořskou výškou -390 m n. m. a horní hranicí 

+25 m n. m. Tento úsek byl definován horní hranicí, která odpovídá studiím polských autorů 

(Goszcz, 1985 a Kotyrba, 1993 aj.), kteří vychází z předpokladu, že přiblížení hladiny 

podzemní vody k povrchu na vzdálenost menší, než je vzdálenost stanovená jako 

pravděpodobná pro vznik propadů (H<200 m) může obecně zvýšit četnost výskytu propadů, 



 

Strana 363/460 TB123MXP000 - Zpracování metodiky XYZ 

Poslední revize dokumentu: 21. 7. 2017 

 

způsobených změnou geomechanických vlastností horninového masivu/mělkých dobývek a 

to jak kolísáním hladiny podzemní vody, tak saturací.  

• Úroveň hladiny nad hranici +25 m n. m.  Tato úroveň neplatí v ploše celé KDP, ale pouze 

v místech, kde se nacházejí výruby a případně SDD v hloubce nižší než 200 m pod terénem. 

V těchto místech pak může dojít k propadům. V ostatních částech plochy platí riziko spojené 

s II. kategorií.  

Pro stanovení možného rizika pro II. hloubkovou úroveň (-390 m n. m. až +25 m n. m.) jsme míru 

rizika hodnotili na základě postupu používaném kolegy ze Stavební fakulty VŠB-TU Ostrava pro 

posouzení výzdvihu nepropustných vrstev v nadloží (UPL). Posouzení vychází z podmínky, že k 

výzdvihu málo propustného, resp. nepropustného izolátoru v nadloží dojde, pokud tlak vody na bázi 

izolátoru bude vyšší než jeho tíha. Dle ČSN EN 1997-1 je posouzení provedeno dle vztahu: 

𝑢𝑑𝑠𝑡.𝑑 ≤ 𝜎𝑠𝑡𝑏.𝑑                

kde: 

udst. d – návrhová hodnota destabilizujícího tlaku vody na bázi málo propustného izolátoru v nadloží, 

stb.d – návrhová hodnota celkové tíhy stropního málo propustného izolátoru. 

Posouzení vychází z výsledků vyhodnocených napěťových poměrů na rozhraní štěrků a málo 

propustných jílovitých zemin v podloží. Výpočet proudění a odpovídajících hodnot totálních napětí 

a pórových tlaků využívá průzkumem stanovené hydraulické vodivosti v podložních horninových 

vrstvách. Dle ČSN EN 1997-1 je uvažována hodnota dílčího součinitele pro nepříznivé destabilizující 

zatížení G. dst = 1.0 a hodnota dílčího součinitele pro příznivé stabilizující zatížení G.stb = 0.9. 

Byly tedy zvoleny řady bodů ve směrech západ – východ a sever – jih, které tak zachycují 

charakteristický trend reliéfu karbonu a v těch bodech byl z hydrogeologického modelu odečten 

pórový tlak a z modelu mocnosti miocénu ve stejném bodě odečtena mocnost miocénu (viz. obr. 208, 

obr. 209 a obr. 210). 

 

obr. 208: Linie bodů na reliéfu karbonu ve směru západ – východ (1 až 10) a ve směru sever – jih (A až J) pro výpočet 

pórového tlaku a geostatického tlaku miocénu v těchto bodech 
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obr. 209: Linie bodů na reliéfu karbonu ve směru západ – východ (1 až 10) pro výpočet pórového tlaku a geostatického 

tlaku miocénu v těchto bodech 

 

obr. 210: Linie bodů na reliéfu karbonu ve směru sever – jih (A až J) pro výpočet pórového tlaku a geostatického tlaku 

miocénu v těchto bodech 

Výsledné hodnoty vypočtených tlakových poměrů jsou uvedeny v tab. 127. 

tab. 127: Hodnoty pórového tlaku a geostatického tlaku miocénu ve vybraných bodech na reliéfu karbonu a jejich 

vzájemný vztah 

body x y z udst.d 
Mocnost 

miocénu 
Ꝺstb.d 

Kolikrát je 

geostatický tlak 

větší než pórový Z - V (m) (m) (m n. m.) (MPa) (m) (MPa) 

1 -460164 -1103734 70 1,45 208 3,92 2,7x 

2 -459102 -1103921 90 1,25 197 3,72 3,0x 

3 -458074 -1104080 30 1,84 240 4,54 2,5x 

4 -456688 -1104226 10 2,03 252 4,77 2,3x 
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Z hodnot tab. 127 je zřejmé, že tlak tíhy miocénu je v každém zvoleném bodě násobně vyšší než 

pórový tlak v tom samém bodě, takže nelze předpokládat, že by při nástupu hladiny v průběhu 

zatápění mohlo docházet ke zvedání hornin karbonského nadloží tlakem vody. Proto i tuto 

hloubkovou úroveň důlní vody v rozmezí -390 m n. m. až +25 m n. m. hodnotíme jako málo rizikovou 

z pohledu změny nivelety. Nejvyšším rizikem z pohledu změny nivelety tedy představuje dosažení 

úrovně +25 m n. m., jak bylo definováno výše.  

13.2 Dílčí závěr 

Výše uvedené práce a jejich výsledky nám umožňují odpovědět na následující otázky: 

• Ad 1) Bude docházet během zatápění k změnám nivelety terénu?  

• Ad 2) Dají se lokalizovat místa nejrizikovější pro změny nivelety během zatápění pánve? 

• Ad 3) Lze určit časové hledisko tohoto rizika? 

• Ad 4) Jaká opatření lze navrhnout? 

Otázka ad 1) 

Na základě provedené analýzy, která je detailně popsána v této zprávě a spočívala v hodnocení změn 

nivelety terénu v ODP před zahájením čerpání na vodní jámě Jeremenko předpokládáme, že 

k případným změnám nivelety může dojít až během přiblížení hladiny do vyšších částí masivu. Na 

základě zahraniční literatury lze konstatovat, že hlavním důvodem pohybu terénu je přítomnost 

jílovitých hornin a nárůst pórových tlaků během zatápění, a to zejména v oblastech bez pokryvného 

útvaru. Analýzou pohybu terénu během zatápění ODP, ale i KDP (Dukla, František) bylo prokázáno, 

že k těmto jevům zatím nedochází. Jako možné důvody vnímáme malý obsah bobtnavých jílových 

minerálů vulkanogenního původu v KDP (např. kladenský revír, kde k pohybům dochází obsahuje 

lupky) a skutečnost, že proti pórovým tlakům bude působit v KDP poměrně mocný miocénní pokryv. 

Na základě studia zahraniční literatury jako riziko vnímáme přiblížení hladiny k terénu blíže než 200 

body x y z udst.d 
Mocnost 

miocénu 
Ꝺstb.d 

Kolikrát je 

geostatický tlak 

větší než pórový Z - V (m) (m) (m n. m.) (MPa) (m) (MPa) 

5 -455348 -1104414 -20 2,32 258 4,89 2,1x 

6 -454080 -1104560 -50 2,61 318 6,02 2,3x 

7 -453067 -1104745 -170 3,77 419 7,92 2,1x 

8 -451891 -1104916 -280 4,79 537 10,14 2,1x 

9 -450945 -1105019 -160 3,62 411 7,77 2,2x 

10 -449861 -1105203 -390 5,87 645 12,20 2,1x 

S - J               

A -458328 -1098812 -590 7,76 869 16,42 2,1x 

B -458321 -1099607 -400 6,05 656 12,41 2,1x 

C -458274 -1100285 -40 2,53 377 7,12 2,8x 

D -458259 -1100671 190 0,31 70 1,32 4,2x 

E -458246 -1102448 120 0,96 128 2,41 2,5x 

F -458217 -1103888 10 2,04 256 4,84 2,4x 

G -458201 -1105158 10 2,04 265 5,00 2,5x 

H -458185 -1106483 -40 2,53 334 6,32 2,5x 

I -458242 -1106789 -310 5,17 676 12,77 2,5x 

J -458226 -1107063 -560 7,58 860 16,25 2,1x 
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m pod terénem s přítomností mělkých dobývek s redukovaným pokryvem. Zde nelze vyloučit vznik 

různých propadů na povrchu.       

Otázka ad 2) 

Na základě odpovědi na otázku ad 1) jsme definovali riziková místa pro případ přiblížení hladiny 

blíže než 200 m k povrchu s výskytem mělkých dobývek, viz obr. 207. 

Otázka ad 3) 

Ano, na základě nástupových křivek z hydrogeologického modelu jsme tento čas byli schopni 

definovat s mírou nejistot vyplývající z hydrogeologického modelu. Přiblížení bude v případě 

scénáře ukončení čerpání na vodní jámě Žofie zhruba za 63 let.  

Otázka ad 4) 

Z hlediska řešení problému změn nivelety terénu v důsledků zatápění KDP stanovujeme limitní 

hloubkovou úroveň + 25 m n. m., nad kterou nedoporučujeme za současných podmínek KDP zatápět. 

Během celého procesu zatápění je potřeba aplikovat monitoring změn nivelety terénu ve vztahu 

k nástupu hladiny důlní vody.  

Z pohledu možného zatápění nad tuto úroveň vnímáme jako možnost zavedení těchto rizikových 

ploch možných změn nivelety terénu do územně analytických podkladů s určitými omezeními 

v rámci urbanistického rozvoje a výstavby a připravit programy monitorování. 
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14 Metodika posouzení environmentálních a stabilitních rizik v KDP během 

zatápění 

Předkládaná metodika si klade za cíl definování rizik pro konkrétní místo (oblast, parcelu) v ploše 

KDP a čase. Rizika, jež byla analyzována a hodnocena jsou definována v prostoru, přičemž výskyt 

rizik a jejich míra spojená s procesem zatápění jsou ve své podstatě funkcí času. Hodnocená rizika 

jsou: 

• Riziko výstupu důlní vody na povrch nebo skryté infiltrace do mělkých akviferů (E). 

• Riziko výstupů důlních plynů (P). 

• Riziko vzniku indukované seismicity (S). 

• Riziko změny nivelety terénu (N). 

• Riziko nestability HDD z důvodu sedání zásypu v důsledku vstupu vody do jámy (SZ). 

Všechna tato rizika byla detailně popsána, včetně jejich konsekvencí, v různých kapitolách závěrečné 

zprávy této studie a v rámci předkládané metodiky se zaměřujeme především na stručný popis a 

grafické zobrazení (mapy a tabulky) jejich možného výskytu v čase ve vztahu k jednomu ze dvou 

potenciálních scénářů zatápění KDP:  

• 1. scénář představuje variantu, kdy důlní vody budou nadále čerpány pomocí vodní jámy Žofie 

a hladina bude udržovaná na konkrétní úrovni (-480 m n. m.), viz příloha 103. 

• 2. scénář představuje variantu, kdy čerpání na vodní jámě Žofie bude ukončeno a hladina 

důlní vody bude postupně stoupat. Tento druhý scénář je ze své podstaty rizikovějším, jelikož 

výška stoupající hladiny důlní vody se v čase zvyšuje až k prakticky k povrchu a z toho 

důvodu se v průběhu času zvyšují a kombinují jednotlivá rizika, jak je evidentní z příloh 

104a,b.  

14.1 Riziko přelivu důlní vody na povrch, skrytá infiltrace (E) 

Toto riziko nastává pouze při scénáři, když se zastaví čerpání důlní vody na vodní jámě Žofie. 

V takovém případě se riziko výtoků zatápějící důlní vody, či skrytého přestupu důlní vody do 

mělkých aquiferů, týká dvou maloplošných oblastí, 1 HDD a 5 SDD při dosažení úrovně důlní vody 

+203 až +220 m n. m. (v příloze 104 je rizikové HDD označeno modrým polem s nápisem ANO). 

Mapová příloha 115 zobrazuje mimo jiné rizikové oblasti možného výtoku zatápějící důlní vody, či 

skrytého přestupu důlní vody do mělkých aquiferů. 

Výsledným doporučením řešení tohoto tematického okruhu je přijímat případná opatření k řízenému 

udržování hladiny vody pod drenážní bázi na základě výsledků monitoringu. Maximální úroveň 

zatopení před přijetím rozhodnutí o možném dalším zatápění na základě monitoringu, doporučujeme 

min. 15 m pod úrovni nejnižší drenážní báze v KDP za splnění podmínky malé mocnosti miocénu 

(do 5 m).  Nejnižší kóta drenážní báze za uvedené podmínky se v KDP nachází v hloubkové úrovni 

+213 m n. m. Na základě hydrogeologického modelu dojde k dosažení této hloubkové úrovně za cca 

170 let od zahájení zatápění pro scénář zastavení čerpaní na vodní jámě Žofie. 

14.2 Riziko výstupů důlních plynů (P) 

Vliv zatápění KDP s přítokem cca 50 l/s (540 m3 / 3 hod.) je z hlediska migrace důlních plynů 

z podzemí na povrch cca 500krát méně významný faktor než slabý pokles barometrického tlaku na 
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jeho horní hranici (100 Pa / 3 hodiny). Samozřejmě, že při nízkém, resp. silném poklesu 

barometrického tlaku se význam tohoto faktoru proti zatápění dále násobí.  

Z výše uvedeného vyplývá, že faktor postupného zatápění vydobytých prostor v KDP je výrazně 

překryt mechanismem výstupu důlních plynů z podzemí na povrch v důsledku změn barometrického 

tlaku, tzn., že problematika výstupu důlního plynu během zatápění tak zůstává v rovině analýzy rizik 

nekontrolovatelných výstupů důlních plynů v příslušné lokalitě po ukončení hornické činnosti.   

Ohrožení povrchu výstupem plynu z titulu zatápění nebo změn barometrického tlaku bude primárně 

dáno existencí přírodních a umělých komunikací. Riziko zvýšení exhalací důlních plynů během 

zatápění ve vztahu k faktoru změn barometrického tlaku je nevýznamné.  

Z výše popsaných důvodů není potřeba zavádět limitní hloubkovou úroveň pro udržování hladiny 

zatápějící důlní vody. 

Pro ověření možného rizika výstupu důlního plynu v KDP po ukončení hornické činnosti, ale i během 

zatápění je podstatné ověřit stupeň potenciálního ohrožení staveb výstupy plynů z uzavřených dolů 

v závislosti na jejich lokalizaci na mapě kategorizace území OKR a dále přítomnost nebezpečných 

objektů (likvidované SDD, HDD, likvidované průzkumné vrty, procházející pokryvným útvarem), 

průmětů výchozů tektonik na paleoreliéf, výskyt odvodněného detritového tělesa v podloží. K tomuto 

účelu slouží mapové přílohy 49 a 60a,b,c. Mapové přílohy 118 až 136 zobrazují vztah těchto 

potenciálních rizik vůči jednotlivým katastrálním území v KDP (mimo dvě k.ú., jejichž území do 

KDP zasahuje jen nepatrnou částí své plochy a uvedená potenciální rizika se jich nijak nedotýkají).    

14.3 Riziko změny nivelety terénu (N) 

Problematiku změny nivelety terénu v důsledků vlivu zatápění KDP jsme rozdělili do 3 hloubkových 

úrovní: 

• Po úroveň -390 m n. m. není důvodné očekávat jakékoliv změny nivelety terénu v průběhu 

zatápění a po tuto úroveň hodnotíme možné riziko jako minimální v příloze 103 a 104 

označené modrým polem a I.  

• Další úsek je definován na spodní hranici nadmořskou výškou -390 m n. m. a horní hranicí 

+25 m n. m. Úroveň od hloubky -390 m n. m. po +25 m n. m. je označena v příloze 103 a 104 

II a oranžovým polem. Tento úsek byl definován horní hranicí, která vychází z předpokladu, 

že přiblížení hladiny podzemní vody k povrchu na vzdálenost menší, než je vzdálenost 

stanovená jako pravděpodobná pro vznik propadů (H<200 m) může obecně zvýšit četnost 

výskytu propadů způsobených změnou geomechanických vlastností horninového 

masivu/mělkých dobývek, a to jak kolísáním hladiny podzemní vody, tak saturací.  

• Úroveň hladiny nad hranici +25 m n. m.  Tato úroveň neplatí v ploše celé KDP, ale pouze 

v místech, kde se nacházejí výruby a případně SDD v hloubce nižší než 200 m pod terénem 

(viz přílohy 103 a 104a,b). V těchto místech pak může dojít k propadům. V ostatních částech 

plochy platí riziko spojené s II. kategorií.  

Nejvyšším rizikem z pohledu změny nivelety tedy představuje dosažení úrovně +25 m n. m. Bližší 

specifikace jednotlivých úrovní jsou uvedeny v tab. 128.  

Úroveň hladiny důlní vody nad +25 m n. m. (v určitých místech KDP splňující podmínku hladiny 

H<200 m pod terénem) nedoporučujeme za současných podmínek dosáhnout, z důvodu velkého 

rizika možného propadu terénu v místech, kde se nacházejí výruby a SDD nad touto úrovní. 

V přílohách 113 – 115 je znázorněno polygony se zelenou konturou. Na základě hydrogeologického 
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modelu dojde k dosažení této hloubkové úrovně za 63 let od zahájení zatápění pro scénář zastavení 

čerpaní na vodní jámě Žofie. 

Z pohledu možného zatápění nad tuto úroveň vnímáme jako možnost zavedení těchto rizikových 

ploch možných změn nivelety terénu do územně analytických podkladů s určitými omezeními 

v rámci urbanistického rozvoje a výstavby a připravit programy monitorování. 

Jak z výše uvedeného vyplývá, nejdůležitějším krokem v řešení změny nivelety terénu v důsledků 

zatápění KDP je cílený monitoring ve všech etapách zatápění. Základem jakýchkoliv predikcí pohybu 

terénu jsou totiž přesná data v dostatečném množství, znalost postupů jejich zpracování a potřebný 

čas na výsledné analýzy.  

tab. 128: Přehled potenciálních rizik změny nivelety terénu, která v určitých úrovní nastoupání důlní vodou mohou s 

jistou pravděpodobností v ploše KDP nastat 

 

14.4 Riziko vzniku indukované seismicity (S) 

Problematika vzniku rizika indukované seismicity byla definována pro jednotlivé části KDP, jejichž 

vyhodnocení a přiřazení stupně rizika je uveden v přílohách 103 a 104a,b a mapových přílohách 105 

– 115. Tyto mapové přílohy zobrazují oblasti s potenciální koncentrací napětí a na základě jejich 

vyhodnocení graficky znázorňují možný stupeň poškození povrchových objektů pro jednotlivé 

hloubkové úrovně v rozsahu -800 m n. m. až +220 m n. m.  

Niveleta 
úroveň hladiny důlní vody  

níže než -390 m n. m. -390 m n. m. až +25 m n.m výše než +25 m n. m. 

Stupeň 

rizika 
riziko I. riziko II. riziko III. 

Popis 

Analogie se zatápěním v 

ODP, kde po úroveň této 

hladiny při zatápění nebyly 

pozorovány změny nivelety 

terénu v souvislosti se 

změnou hladiny důlní 

vody.  

Úroveň hladiny důlní vody v tomto 

intervalu nemá plnou analogii v ODP a 

případný vliv na změnu nivelety terénu 

lze pouze odhadovat ze zkušeností ze 

zahraničí. Při znalosti mocnosti 

miocénního pokryvu v KDP není důvodné 

předpokládat změny nivelety terénu. 

Hladina v této úrovní se v určitých 

částech KDP nachází v menší 

hloubce než 200 m pod terénem a 

v místech s výruby a SDD nad 

touto úrovní hrozí zvýšené riziko 

propadů terénu, pokud se hladina 

důlní vody dostane nad tuto 

úroveň.  

Možné 

riziko 

Nízká pravděpodobnost 

lokálních změn nivelety 

terénu. 

Nízká pravděpodobnost lokálních změn 

nivelety terénu, vycházející ze vztahu 

pórových tlaků a geostatického tlaku 

miocénu.  

Hrozí riziko propadu terénu v 

místech, kde se nachází výruby a 

SDD nad touto výškovou úrovní.  

Opatření 

Monitoring a vyhodnocení 

pohyby nivelačních bodů z 

dostupných pozemních i 

satelitních dat.  

Monitoring a vyhodnocení pohyby 

nivelačních bodů z dostupných 

pozemních i satelitních dat ve větší 

četnosti a hustotě dat.  

V oblastech s výskytem výrubů a 

SDD v hloubce menší než 200 m 

pod terénem nedoporučujeme za 

současných podmínek zatápění nad 

tuto úroveň.  

Z pohledu možného zatápění nad 

tuto úroveň vnímáme jako možnost 

zavedení těchto rizikových ploch 

možných změn nivelety terénu do 

územně analytických podkladů 

s určitými omezeními v rámci 

urbanistického rozvoje a výstavby 

a připravit programy monitorování. 
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Hodnocení potenciálních rizik vychází z normy ČSN 73 0040 (příloha 116) a specifikace nejvyššího 

možného stupně poškození je uvedena v tab. 129.  

tab. 129: Specifikace nejvyššího možného stupně poškození  

Stupeň poškození Třída odolnosti objektu Druhy základové půdy 

2 

Lehká rozrušení s malými 

škodami. Trhliny šířky do 5 mm 

v omítce, příčkách, v 

komínovém zdivu, opadávání 

omítky, uvolnění krytiny. 

B 

běžné budovy z cihel, izolované 

nebo řadové domky s 

půdorysnou plochou do 200 m2, 

nejvýše do 3 podlaží 

a 

horniny všech tříd při tabulkové 

výpočtové únosnosti Rdt ≤ 0,15 

MPa a jestliže je hladina 

podzemní vody trvale ve hloubce 

rozsahu 1 m až 3 m pod 

základovou spárou. 

Vzhledem k rizikům vzniku indukované seismicity s možnými projevy na povrchu ve značné ploše 

KDP proces zatápění podmiňujeme zachováním a vhodnou aktualizací seismologického monitoringu, 

jakožto jedním z významných preventivních opatření, jež je nutné realizovat pro monitorování 

seismicity během zatápění pánve. Existence takového seismologického monitoringu je klíčová pro 

případné řešení důlních škod a legislativního pohledu na danou problematiku. 

Z hlediska řešení problému indukované seismicity v důsledků zatápění KDP nestanovujeme žádnou 

limitní hloubkovou úroveň, nad kterou nedoporučujeme zatápět. Rizika seismicity plynoucí ze 

zatápění jsou definovaná pro jednotlivé úrovně a zbytkové pilíře/tektoniky a jejich možný vliv na 

povrch byl určen přiřazením do jedné z kategorií, se známými možnými dopady na stavby a povrch, 

a tedy možností reagovat již ve fázi projekční přípravy staveb.  

14.5 Riziko nestability HDD z důvodu sedání zásypu v důsledku vstupu vody do jámy 

(SZ) 

Specifikace tohoto typu rizika vychází z „Certifikované metodiky posouzení míry stability HDD a 

jejího okolí v důsledku budoucího zatápění“. Sedání zásypů v důsledku vstupu vody do jámy je 

rizikové především pro jámy zařazené do kategorie I uvedené metodiky. Pro tyto jámy hrozí během 

procesu zatápění riziko nadměrného sedání a pohybu zásypu, přičemž tyto změny nelze aktuálně 

sledovat a představují tak z dlouhodobého pohledu stability jam nežádoucí stav. Jámy kategorie I jsou 

uvedeny v přílohách 103 a 104 fialovou barvou s nápisem ANO. Ztráta zásypu v jámě může 

v konečném důsledku vést až k havarijnímu stavu, proto možnost sledování pohybu zásypu 

monitoringem s možností neprodleného dosypání je pro budoucí stabilitu těchto jam zásadní. Riziko 

tedy definujeme vstupem zatápějící důlní vody do těchto typů jam. V příloze 117 je korelační schéma, 

které zobrazuje hloubkové dosahy jednotlivých jam Kategorii I. Zatápění těchto jam připouštíme 

pouze za případu, že bude zajištěno sledování pohybu zásypu a možnost jeho dosypání. V tomto 

smyslu nelze aktuálně jámy zatápět a doporučujeme udržovat hladinu zatápějící důlní vody 

v hloubkové úrovni -250 m n. m. (vychází z korelačního schématu jam kategorie I). 

Z vyhodnocení tohoto rizika v přílohách 103 a 104 je zjevné, že nejvyšší riziko představují jámy 

Doubrava IV, sever v DP Doubrava a Vtažná jáma č.2 v DP Lazy. U jámy Doubrava IV je možné 

sledovat deformace terénu na povrchu během zatápění, jáma byla po havárii sanována zásypem 65.tis 

m3 materiálů a případné deformace na povrchu by byly během zatápění explicitně pozorovatelné. 

Vtažná jáma č. 2 umožňuje zase sledování pohybu zásypu, včetně jeho dosypání. Každopádně u obou 

jam bude nutné monitorovat deformace terénu a sedání zásypu ve vztahu k nastupující hladině 
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zatápějící důlní vody a v případě nutnosti provést dosypání, či zavezení. Dále je vhodné u těchto dvou 

jam provádět po celou dobu zatápění seismický monitoring i monitoring změny nivelety terénu. 

Ostatní jámy z tohoto pohledu posouzení jsou nerizikové až do úrovně – 250 m n. m. (příloha 117). 

Pro řešení problematiky se primárně odkazujeme na „Certifikovanou metodiku posouzení míry 

stability HDD a jejího okolí v důsledku budoucího zatápění“. 

Navrhovaný postup práce s metodickým posouzením  

1. Zájmovou oblast / parcelu najít v mapové příloze 115. Zde zjistit první informaci o 

maximálním možném plošném i bodovém riziku při hladině důlní vody v úrovni +220 m n. 

m. Pokud se zájmová oblast nachází v místě s nějakým rizikem, pokračovat bodem 2. 

2. V tabulce přílohy 103 nebo 104 (podle zvoleného scénáře zatápění) si najít podle DP / HDD 

údaj od jaké úrovně a kdy zjištěné riziko z bodu 1 vzniká a v mapové příloze této úrovně si 

ověřit aktuální rozsah rizika.  

3. Z nástupových křivek (příloha 137a,b) pro DP nebo nejbližší HDD si odečíst časový údaj, kdy 

k takovému riziku s největší pravděpodobností dojde. Primárně bude zásadní sledovaní 

nástupu důlní vody monitoringem. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že v rámci některých rizik byly definovány hloubkové úrovně hladiny 

zatápějící vody, nad kterou nedoporučujeme zatápět. Pro jednoduchost je vše zobrazeno v tab. 130.  

tab. 130: Limitní hloubkové úrovně udržování hladiny zatápějící vody pro jednotlivá rizika. 

Riziko Udržování hladiny zatápějící vody ANO/NE hl. úroveň (m n. m.) 

Vývěr důlní vody na povrch ANO/NE (Rozhodnutí na základě monitoringu) +198 m n. m. 

Výstupy důlních plynů NE nestanoveno 

Vznik indukované seismicity NE nestanoveno 

Změny nivelety terénu ANO +25 m n. m. 

Nestabilita HDD z důvodu sedání zásypu ANO -250 m n. m. 

První hloubkovou hraniční úrovni v rámci jednotlivých rizik je úroveň -250 m n.m, vyplývající 

z rizika možného pohybu zásypu a nemožnosti sledování jeho změn během zatápění pro jámy 

kategorie I. Vyšší nástup hladiny zatápějící důlní vody lze umožnit pouze za podmínky, že bude 

zajištěna možnost sledování zásypu v jámách této kategorie a jeho případné dosypání. Pokud tato 

podmínka bude splněna lze zatápět KDP do úrovně + 25 m n. m. Úroveň je definována možnými 

neprognózovatelnými poklesy/propady terénu v rámci změn mechanických vlastností mělkých 

dobývek. Udržování této úrovně současně zajistí, že voda nevstoupí do velkého počtu SDD, která se 

nacházejí na ostravsko-karvinském hřbetu v KDP. Touto úrovni bude také ošetřena úroveň +198 m 

n. m., která byla stanovena jako maximální pro rozhodnutí o dalším zatápění z hlediska možných 

hydrochemických dopadů zatápění KDP na povrchové vody a mělké zvodně na základě monitoringu. 

Ostatní rizika nemají stanovenu limitní hodnotu úrovně zatápění, avšak, jak vyplývá z textu zprávy, 

vše je podmíněno vhodně aplikovaným monitoringem, jeho průběžným vyhodnocováním ve vztahu 

k nástupu zatápějící důlní vody a upřesňováním prognóz. 

Další tab. 131 pro úplnost zobrazuje vznik možného potenciálního rizika pro hloubkové úrovně -800 

m n. m. až +220 m n. m. po 100 m intervalech. Rozsah příslušného rizika pro jednotlivé hloubkové 

úrovně lze odečíst z mapových příloh 105 až 114, kde je kumulativně pro jednotlivé hloubkové 

úrovně zobrazen přírůstek rizik. Pro časový vznik možného rizika lze využít nástupové křivky 

jednotlivých scénářů (příloha 137a, b). Samozřejmě zásadní v tomto smyslu bude explicitní 

monitoring nástupu zatápějící důlní vody v KDP. 



 

Strana 372/460 TB123MXP000 - Zpracování metodiky XYZ 

Poslední revize dokumentu: 21. 7. 2017 

 

tab. 131: Zobrazení typu potenciálního rizika pro hloubkové úrovně -800 m n. m. až +220 m n. m. v intervalu po 100 m 

z titulu budoucího zatápění 

 
typ potenciálního rizika 

 
Hloubková 

úroveň 
Změna nivelety Seismicita Výstup plynů Výtok na povrch Sedání zásypu 

více info v 

příloze: 

+220 m n. m. střední  ano* ne ano ano  příloha 115 

+100 m n. m. střední  ano* ne ne ano  příloha 114 

+25 m n. m. střední  ano* ne ne ano  příloha 113 

-100 m n. m. nízké ano* ne ne ano  příloha 112 

-200 m n. m. nízké ano* ne ne ano  příloha 111 

-290 m n. m. nízké ano* ne ne ano  příloha 110 

-390 m n. m. ne ano* ne ne ne*  příloha 109 

-500 m n. m. ne ano* ne ne ne*  příloha 108 

-600 m n. m. ne ano* ne ne ne*  příloha 107 

-700 m n. m. ne ano* ne ne ne*  příloha 106 

-800 m n. m. ne ano* ne ne ne*  příloha 105 

  

ano* - riziko seismicity plynoucí se zatápění předpokládáme menší než během těžební činnosti (zkušenosti ze světa), současně 
se prognózovaly možné dopady na stavby a povrch, které je třeba vhodným monitoringem sledovat.   

ne* - týká se jam kategorie I - Doubrava IV sever a Vtažná jáma č.2 Lazy – avšak riziko sedání zásypů a deformace povrchu 

terénu lze sledovat. 
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15 Certifikovaný metodický postup pro stanovení míry ohrožení stability 

likvidovaných HDD během zatápění v KDP 

15.1 Cíl metodiky 

Certifikovaný metodický postup byl zpracován a vznikl na základě Smlouvy o poskytnutí podpory 

k projektu č. TITSCBU908 s názvem „Výzkum vlivu postupného zatápění karvinské dílčí pánve 

OKR důlní vodou s vysokou salinitou na ohrožení krajiny dotčené těžbou uhlí a stabilitu HDD“ 

zadaného v rámci programu BETA2 (Technologické agentury ČR). 

Cílem metodiky je vyhodnocení informací a posouzení míry ohrožení stability HDD (hlavních 

důlních děl a jejich okolí) v KDP v důsledku budoucího zatápění. Rizikem mohou být deformace 

povrchu terénu kolem jam, nebo v nejkrajnějším případě kolaps části konstrukce jámy na úseku ústí 

jámy na povrch ve vztahu k veřejnému prostoru. 

Za rizikové deformace z pohledu vhodnosti využití oblasti v okolí jámy je nutno považovat takové 

deformace, které překračují mezní hodnoty uvedené v platné normě ČSN 73 1004 (příloha B - 

doporučené limitní velikosti sednutí plošných základů). 

KDP je pro uvedenou metodiku definována plochou DP na černé uhlí, které do pánve spadají, resp. 

výskytem likvidovaných/činných svislých hlavních důlních děl (HDD) v těchto DP.  

Rozloha KDP je definována těmito dobývacími prostory: DP Dolní Suchá, DP Lazy, DP Doubrava, 

DP Karviná – Doly I, DP Karviná – Doly II, DP Horní Suchá, DP Stonava, DP Louky a DP Darkov.   

Seznam likvidovaných a činných HDD a DP, na které lze uvedený metodický postup aplikovat, je 

uveden v příloze 42. 

15.2 Vlastní popis metodiky 

Na základě geologických a geotechnických charakteristik horninového prostředí a s využitím 

shlukovací analýzy jsou všechny zlikvidované jámy v KDP rozčleněny do skupin podobnosti 

(příloha 45). Analýza potenciální rizikovosti vybraných reprezentantů skupin likvidovaných jam 

HDD během procesu zatápění byla provedena na základě obecných předpokladů řešení stability 

zlikvidovaných jam, analytického modelu chování zásypu v jámách a prostorového numerického 

modelu jam. 

Metodiku tvoří tyto základní části: 

• Obecné premisy řešení stability zlikvidovaných jam. 

• Koncepční schéma zařazení jámy z hlediska posouzení míry ohrožení stability HDD a jejího 

okolí během zatápění a po zatopení. 

• Kategorizace rizikovosti HDD v KDP během zatápění. 

• Analytické stanovení poklesu nezpevněného zásypu v likvidovaných jámách při jejich 

zatápění. 

• Časová závislost sedání nezpevněného zásypového sloupce v závislosti na výšce hladiny vody 

v HDD během zatápění pánve pro jednotlivé kategorie. 
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15.2.1 Obecné premisy řešení stability zlikvidovaných jam 

Pro trvalou stabilitu jam po jejich likvidaci během zatápění a po ustálení hladiny jsou podstatné 

konstrukční a materiálové parametry ostění jam, interakce ostění jam s horninovým prostředím na 

vnějším plášti ostění jámy, interakce se zásypem na vnitřním plášti jámy a změny parametrů ostění a 

zásypu (viz příloha 42). Kritickým místem dopadu těchto interakcí a změn může být širší okolí 

povrchu jámy. Možné scénáře chování jámy zohledňují zhoršující se degradaci jámového ostění, 

podmíněnou časem a plynoucí z agresivního vlivu podzemních vod a dále chování zásypu, kde lze 

rovněž očekávat změny, a to zejména u nezpevněných forem zásypu. V případě nezpevněného zásypu 

bude existovat reálné nebezpečí, že nastanou změny v jeho konzistenci ze sypké na kašovitou až 

tekutou v důsledku dlouhodobého trvalého působení zatápějících vod na materiálovou podstatu 

zásypu. Toto nebezpečí je mimořádně vysoké především v situaci, kdy chybí nebo jsou zcela 

nedostatečné informace o tom, z jakého materiálu je zásyp proveden. Obecně platí, že totální ztráta 

únosnosti ostění může nastat, jestliže dojde k pohybu zásypu v jámě, při úniku materiálu zásypu do 

důlních děl a prostorů v okolí jámy a vytvoření volných dutin v tubusu jámového stvolu. Za této 

situace samotné degradované ostění jámy nezajistí stabilitu okolního horninového masivu a je nutno 

počítat s vytvořením závalu do uvolněného prostoru jámového tubusu bez zásypu. Za závažné je 

nutno zejména považovat závaly, které se vytvoří v jámovém tubusu v úseku pokryvných útvarů v 

důsledku poklesů zásypu, neboť pevnostní a přetvárné parametry pokryvných útvarů jsou výrazně 

nižší ve srovnání s karbonským masivem. Významnou roli z hlediska stability má přitom také i malá 

vzdálenost dílčího závalu úseku jámy od povrchu terénu. Zatímco zával do tubusu jámy blízko jejího 

ústí se bude s velkou pravděpodobností propagovat až k povrchu jámy, zával na dílčím úseku 

jámového stvolu v hloubce několika stovek metrů pod povrchem v karbonských horninách se 

s vysokou pravděpodobností na povrchu vůbec neprojeví.  

Stabilita jámového ostění 

Obecně může být stabilita jámy narušena ztrátou únosnosti ostění. Ztráta únosnosti ostění vyplývá 

z překročení napjatosti v ostění nad pevnostní meze materiálu ostění, přičemž je nutno zohlednit i 

časovou degradaci materiálu ostění a odpovídající snižování materiálových charakteristik ostění, 

včetně pevností. Během činnosti dolů, a tedy i svislých důlních děl, dochází v určitých částech jámy 

k postupné degradaci jámového ostění, ztrátě únosnosti vlivem různých faktorů, zejména 

karbonatizace betonu a pojiv (cihelné zdivo) a korozním účinkem důlních vod. Napětí v ostění jámy 

může být kromě geostatického a hydrostatického zatížení výrazně ovlivněno rovněž vlivem dobývání 

v okolí jámy, případně dalším zatížením. 

Stabilita horninového masivu  

Stabilita horninového masivu v okolí jámy je dána zejména geotechnickými a geomechanickými 

poměry. Z hlediska stability horninového masivu je nejpříznivější komplex pevných karbonských 

hornin, který může být ovlivněn přítomností slojí a oblastí zvětralých, zvodnělých hornin. Výrazný 

vliv na nestabilitu horninového masivu má úklon vrstev. V rámci KDP je tento efekt náchylnosti 

hornin k vyjíždění do nezajištěného prostoru eliminován subhorizontálním uložením vrstev. Dále je 

stabilita horninového masivu závislá na porušenosti hornin na kontaktu s ostěním a napjatostí 

horninového masivu. Lokální závaly se mohou projevit v místech zvýšené koncentrace napětí nebo 

při snížení pevnosti hornin (měkké horniny, zvětrání aj.). Příznivým faktorem v KDP je přítomnost 

velkého počtu mocných lavic pevných pískovců a prachovců. Vysoká pevnost hornin minimalizuje 

tvorbu rozvolněné oblasti a tvoří přirozenou překážku šíření závalů do nadloží s možnými 

deformačními projevy na povrchu.   



 

Strana 375/460 TB123MXP000 - Zpracování metodiky XYZ 

Poslední revize dokumentu: 21. 7. 2017 

 

Z výše uvedeného se jako málo pravděpodobný jeví případ propagace deformačních projevů na 

povrch při závalu ve větších hloubkách. Na základě strukturní stavby horninového masivu v KDP a 

pevnostních charakteristik hornin bude každý vznikající zával stabilizován nadložními mocnými 

vrstvami pískovců a prachovců, kterých je v KDP značný počet.  

Zával na úseku jámy v blízkosti jejího ústí v pokryvných vrstvách nad karbonskými souvrstvím je 

naopak předpokladem pro propagaci závalu až na povrch s výraznými deformační projevy na okolí 

ústí jámy.   

Vliv zásypu na stabilitu vyztužené jámy 

Z hlediska jednotlivých typů zásypu je obecně pro zatápění a jeho vliv na stabilitu jámy nejhorší 

nezpevněný zásyp, o kterém nemáme žádné informace a nejsme schopni ani monitorovat jeho hladinu 

pod povrchem. Zásyp jako takový nemůže zabránit rozvoji degradaci konstrukce ostění jámy, ale 

aktivně brání tvorbě a propagaci závalů. Ztráta této funkce může nastat v případě nadměrného sedání 

zásypu a vyjetím zásypu do volných prostor. Tento efekt může vyvolat poškození ostění jámy 

v jakékoli části jámového stvolu, přičemž stabilita tohoto úseku bude pak opět záviset na přítomnosti 

zásypu v jámě a stabilitě horninového masivu v místě poškození. Monitoring hladiny zásypu v jámě 

je proto zásadní, protože pouhé nepřímé monitorování zjištěním deformací na povrchu, pak už může 

zpravidla signalizovat havarijní stav.  

Stabilita zásypu  

Co se týče zásypu, lze předpokládat několik druhů zásypového materiálu. Nejméně vhodnou 

variantou výplně tubusu jámy z hlediska její stability je pouhé zaplnění jámového tubusu vodou. 

Pouhá vodní výplň tubusu jámy je nejméně efektivní stabilizací tubusu jámy a nevytváří spolehlivou 

zábranu proti tvorbě závalu jámového ostění do tubusu jámy. Další variantou je nezpevněný zásyp. 

Zde již funguje autostabilizační funkce zásypu. Vyplnění jámy nezpevněným zásypem je prakticky 

nejčastější způsob likvidace (často volen z hlediska časového a ekonomického pohledu), který však 

má svá rizika, jež mohou být právě během zatápění výrazně zesílena. Z bezpečnostního hlediska se 

jako nejvhodnější jeví zásyp s hydraulickým účinným tmelem. Relativně vyšší náklady jsou 

vyváženy zvýšením bezpečnosti takto likvidovaných jam i z hlediska možných projevů do budoucna 

(včetně projevů v průběhu zatápění).  

Problematika stability zásypu je do značné míry určena spolehlivostí likvidace jámy ve vztahu 

k veřejnému prostoru. Mezi základní faktory, které určují spolehlivost likvidace, obecně patří 

minimalizace sedání zásypu (která je determinována vlivem materiálových vlastností, technologií 

provádění zásypu, technické přípravy jámy pro likvidaci, vlivem hydrogeologických poměrů během 

likvidace a po likvidaci), dále možnost provádět rychlé nápravy/opatření (tzn. rychlá eliminace 

zvýšeného sedání zásypu, možnost dosypání zásypu), zajištění stability jámy na ústí a stav ostění 

(porušení, deformace apod.). 

Způsob a kvalita výplně jámového stvolu výrazným způsobem určuje stabilitu jámy při projevech 

nestability jámového ostění (degradace), popř. nestability okolních hornin. Z tohoto pohledu jsou 

rizikové staré jámy likvidované bez patřičných metodických postupů a kontrol. Takové jámy mohou 

obsahovat nesourodý materiál s možnou přítomností kaveren (nezaplněných částí jámy) a nevhodné 

hrázové objekty. Zaplavení těchto jam důlní vodou vyvolává rizika nestability výplně, včetně 

nestability ostění. 

Zásadním problémem nezpevněného/nesourodého materiálu zásypu je možnost jeho „vtlačování“ do 

horizontálních děl s vytvořením tzv. autostabilizačních zátek. Stabilita nezpevněného zásypového 

materiálu je determinována obecnou koncepcí zajištění vtláčeného zásypu, tzn. třením mezi zásypem 

a ostěním, napětím v zásypu (určenými především jeho mechanickými vlastnostmi) a existencí 
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dostatečně únosných hrázových objektů v horizontálních dílech. Rovnovážný stav před zatápěním 

může být narušen během zatápění a po jeho ukončení. Vzniknou nové podmínky chování zásypového 

materiálu vlivem změny mechanických vlastností, což může vyvolat změny chování materiálů 

v nárazištích, jeho vtláčení do horizontálních děl v případě např. nevhodných hrází, jejich degradace, 

popř. jejich úplné neexistence apod. Snížení mechanických vlastností zásypového materiálu zvýší 

horizontální napětí na hrázové objekty. U starých likvidovaných jam lze předpokládat různorodý 

materiál zasypu i z pohledu degradace zrn nezpevněného zásypu pádem a nárazy materiálu na 

překážky (rozpony, nosníky), kdy materiál může dosáhnout minimální zrnitosti, což vyvolá rozdílné 

chování takto vzniklého podrceného materiálu ve srovnání s materiálem původním. Tento problém 

změny zrnitostního složení souvisí zejména se samotnou technologií likvidace, tzn. způsobem sypání, 

zrnitostí, různorodostí materiálů, s velkým obsahem jílových příměsí, s velkým sedáním materiálů, 

s možnou přítomností nezaplněných kaveren v jámě. Tento stav je však možno eliminovat právě 

monitoringem a v případě jeho pohybu dosypáním. 

Stabilita hrázových objektů na důlních dílech ústících do jámy  

Při likvidaci jam byly zřízeny hrázové objekty na důlních dílech, které ústí do jámového tubusu. 

Účelem těchto objektů je zabránit pohybu zásypu z jámového tubusu do uvedených důlních děl. Pro 

tyto objekty obecně platí, že musí mít dostatečnou únosnost a vzdorovat předpokládanému 

horizontálnímu zatížení od zásypu a účinkům vody. 

Jako základní hrázové objekty se nejčastěji v KDP používaly hráze z cihel (zděné hrázové průniky), 

tvárnic, betonu a popílkové hráze. První typy hrází odolávají menším tlakům, betonové hráze 

odolávají tlakům větším.  

Hrázové objekty musí odolat horizontálnímu napětí v zásypu, a to i v době po zatopení.  Hlavním 

problémem hrázových objektů je správné dimenzování hráze a dlouhodobá pevnost a životnost 

materiálů použitých pro jejich konstrukci. Materiálové charakteristiky hráze budou postupně 

degradovat vlivem dlouhodobého trvalého působení vody v průběhu zatápění i po zatopení.  

V KDP je u starších likvidovaných jam s nezpevněným zásypem velká část průniků nezajištěna 

hrázovými objekty nebo objekty nemají dostatečnou únosnost. V těchto situacích je nutno počítat 

s tvorbou autostabilizačních hrází, které se samovolně vytvoří v dílech ústících do jámového tubusu 

z nezpevněného zásypu vytlačeného z jámového tubusu. V případě těchto starších jam likvidovaných 

nezpevněným zásypem bez dosypového otvoru představuje hrázový objekt pouze vyzděný objekt 

proměnlivé tloušťky bez dalšího zajištění popílkovou hrází, což nezajišťuje dostatečnou únosnost 

hráze. Lze očekávat, že u těchto starších jam bude docházet z hlediska dlouhodobého k degradaci 

hrázových objektů a ke snížení jejich únosnosti, popř. tyto hrázové objekty zcela chybí.  U jam 

likvidovaných po roce 1997 se předpokládá řádné uzavření důlních děl ústících do jámového stvolu 

hrázovými objekty s dostatečnou únosností na očekávané hodnoty horizontálního tlaku od zásypu. 

Pro stabilitu hrází během zatápění je podstatné, aby zatížení hrází nebylo náhlé a nepůsobilo 

jednostranně. Těsnost hrází se ze zkušeností nepředpokládá, tzn. lze očekávat oboustranné zatížení 

hráze vodou během zatápění. Nicméně nelze kategoricky vyloučit také možnost jednostranného 

zatížení ze směru od jámového tubusu. Pokud tedy dojde k porušení hráze a pohybu nezpevněného 

zásypu, lze toto odhalit monitorováním výšky hladiny zásypu v jámě současně s monitoringem výšky 

hladiny vody v pozorované oblasti. Zde jednoznačně vyplývá riziko pro povrch v okolí jam, u kterých 

není dosypový otvor a není možné sledovat hladinu zásypu v jámě. 

  



 

Strana 377/460 TB123MXP000 - Zpracování metodiky XYZ 

Poslední revize dokumentu: 21. 7. 2017 

 

Stabilita ústí jam 

Úsek jámového tubusu ústící na povrch je z pohledu ohrožení povrchu terénu kolem bezprostředního 

okolí jámy nejkritičtějším místem. Jakýkoliv zával na tomto úseku má bezprostřední dopad na okolí 

jámy a projeví se značnými deformacemi povrchu a v krajním případě vznikem propadu povrchu 

terénu. Eliminace závalu závisí na provedení likvidace jámy, tedy úplném zaplnění stvolu jámy 

specifikovaným zásypovým materiálem, na dlouhodobé strukturní petrografické a zrnitostní stabilitě 

materiálu zásypu, na dodržení podmínek technologie provádění zásypu, na kontrole provádění a 

způsobu zajištění pater a proniků z hlediska dlouhodobé stability v agresivním prostředí. Pro vznik 

rizika na povrchu, vyplývající z interakce mezi ostěním jámy, zásypem jámy a horninovým 

prostředím, je důležitým aspektem rovněž hloubková lokalizace závalu od ústí jámy. Za rizikové je 

nutno považovat staré jámy likvidované nezpevněným zásypem neznámého původu, které nemají 

možnost na ústí sledovat zásyp a zásyp doplňovat a u kterých nejsou známy informace o uzavření 

průniků do jámy či charakter vybudovaných hrázových objektů. U těchto jam nelze 

předpokládat/garantovat plné zasypání jámy bez jakýchkoli kaveren, způsob a kvalitu uzavření 

jednotlivých průniku do jámy a jejich stálost v agresivním prostředí, což může v samotném důsledku 

vést k redistribuci zásypového materiálu a jeho ujíždění do volných důlních děl během zatápění.   

15.2.2 Koncepční přístup k zařazení jámy z hlediska posouzení míry ohrožení stability 

HDD a jejího okolí během zatápění a po zatopení 

Navržený koncepční přístup k určení rizika souvisejícího se zatápěním KDP vychází z obecných 

předpokladů řešení stability zlikvidovaných jam, analytického modelu chování zásypu v jámách 

během zatápění a prostorového numerického modelu jam. Na základě provedené shlukovací analýzy 

na souboru dat, zahrnující informace o 61 HDD v KDP, byly vytvořeny skupiny podobnosti jam a 

vymezily se pro jednotlivé skupiny jam míry rizika, předpokládané škody a ztráty. Analytický přístup 

přinesl informace o možnosti sedání nezpevněného zásypu během zatápění a prostorový numerický 

model poskytl pro šest reprezentativních likvidovaných jam prognózu chování jam při zatápění a 

stanovil projevy deformace na okolí povrchu jam a z nich plynoucí nebezpečí na objekty v okolí 

likvidovaných jam a veřejný prostor. Tento kombinovaný analyticko-numerický přístup 

dokumentoval prognózu vývoje stability úseku jámového stvolu, vycházejícího na povrch a riziko 

zhroucení jámového stvolu na tomto úseku v případě poklesu zásypu v jámě. Řešení problematiky 

navazuje na znalecké posudky, které zpracovali Aldorf (2006) a Janas (2019), k problematice 

likvidace jam v minulých letech. Od uvedených autorů byly převzaty některé parametry vstupující do 

výpočtů numerickými modely.  

15.2.3 Kategorizace rizikovosti skupin jam během zatápění a po zatopení 

Základním kritériem pro kategorizaci rizikovosti skupin jam je možný vývoj deformačních projevů 

povrchu terénu v okolí jam během zatápění a po zatopení. Tyto deformační projevy jsou stanoveny s 

využitím numerického modelování, analytického modelu chování zásypu v jámách během zatápění a 

obecných předpokladů řešení stability zlikvidovaných jam. Na základě umístění jámy určité kategorie 

ve veřejném prostoru je definována míra rizika. Míra rizika se opírá o situování jam z pohledu 

městské zástavby, blízkosti inženýrských sítí a komunikací.  

Z výše uvedených pohledu kategorizujeme skupiny jam v případě zatopení důlní vodou do 6 kategorií 

podle stupně ohrožení stability HDD, a tedy i veřejného prostoru, přičemž kategorie (I) reprezentuje 

nejnebezpečnější stav a kategorie (V) stav nejméně nebezpečný. Samostatně je vyčleněna kategorie 

VI – plynové jámy (viz příloha 45). 
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Kategorie (I) s očekávaným vysokým stupněm nebezpečí (skupina I dle přílohy 45) 

HDD založeno v nestabilních, nezpevněných horninách (mocný pokryvný útvar – kvartér, miocén), 

likvidováno nezpevněnou základkou (likvidace před rokem 1997, včetně), popř. zásypem blíže 

nespecifikovaným (různorodý materiál) bez možnosti kontroly sedání zásypu, materiál ostění a 

hrázových objektů bez odolávání agresivnímu prostředí, bez bližších informací o hrázových 

objektech (zděné průniky), dobývání v jámovém ohradníku.  

Rizikovost jam Kategorie I s očekávaným vysokým stupněm nebezpečí nestability z hlediska 

umístění ve veřejném prostoru tab. 132. 

tab. 132: Míra rizika jam Kategorie I z hlediska umístění ve veřejném prostoru. 

Popis oblasti Míra rizika Škody/ztráty 

Oblast intravilánu, blízkost komunikací a energetických sítí vysoké riziko majetek, lidské 

Okraj intravilánu, blízkost komunikací a energetických sítí vysoké riziko majetek, lidské 

Extravilán obcí, blízkost komunikací a energetických sítí vysoké riziko majetek 

Extravilán obcí, na zemědělské, či lesnické půdě. střední riziko  majetek  

Z hlediska logické úplnosti řešené problematiky je potřeba do kategorie I zařadit také veškerá stará 

důlní díla (SDD), vyskytující se v KDP. 

Kategorie (II) s očekávaným středním stupněm nebezpečí (skupina II dle přílohy 45) 

HDD založeno v nestabilních nezpevněných horninách (mocný pokryvný útvar – kvartér, miocén), 

likvidováno nezpevněnou základkou jasně specifikovanou – atestovanou (likvidace po roce 1997), 

předpoklad vyplnění celého stvolu jámy s možností kontroly sedání zásypu, materiál hrázových 

objektů bez odolávání agresivnímu prostředí, dobývání v jámovém ohradníku. 

Rizikovost jam Kategorie II se středním stupněm nebezpečí nestability z hlediska umístění ve 

veřejném prostoru (tab. 133). 

tab. 133: Míra rizika jam Kategorie II z hlediska umístění ve veřejném prostoru. 

Popis oblasti Míra rizika Škody/ztráty 

Oblast intravilánu, blízkost komunikací a energetických sítí střední riziko majetek 

Okraj intravilánu, blízkost komunikací a energetických sítí střední riziko majetek 

Extravilán obcí, blízkost komunikací a energetických sítí střední riziko majetek 

Extravilán obcí, na zemědělské, či lesnické půdě. nízké riziko majetek 

Kategorie (III) s očekávaným nízkým stupněm nebezpečí (skupina III dle přílohy 45) 

HDD založeno v nestabilních nezpevněných horninách (málo mocný pokryvný útvar – kvartér, 

miocén), málo až středně pevných horninách, likvidováno nezpevněnou základkou jasně 

specifikovanou – atestovanou v kombinaci se základkou zpevněnou, tzn. CPS v náraží, zbylý stvol 

výpěrky (likvidace po roce 1997), předpoklad vyplnění celého stvolu jámy s možností kontroly sedání 

zásypu, materiál hrázových objektů bez odolávání agresivnímu prostředí, dobývání v jámovém 

ohradníku.  

Rizikovost jam Kategorie III s očekávaným nízkým stupněm nebezpečí nestability z hlediska 

umístění ve veřejném prostoru (tab. 134). 

 



 

Strana 379/460 TB123MXP000 - Zpracování metodiky XYZ 

Poslední revize dokumentu: 21. 7. 2017 

 

tab. 134: Míra rizika jam Kategorie III z hlediska umístění ve veřejném prostoru. 

Popis oblasti Míra rizika Škody/ztráty 

Oblast intravilánu, blízkost komunikací a energetických sítí střední riziko majetek 

Okraj intravilánu, blízkost komunikací a energetických sítí střední riziko majetek 

Extravilán obcí, blízkost komunikací a energetických sítí nízké riziko majetek 

Extravilán obcí, na zemědělské, či lesnické půdě. nízké riziko  majetek 

Kategorie (IV) s očekávaným velmi nízkým stupněm nebezpečí (skupina IV dle přílohy 45) 

HDD založeno v nestabilních nezpevněných horninách (mocný pokryvný útvar – kvartér, miocén), 

málo až pevných horninách, likvidováno zpevněnou základkou (likvidace po roce 1997), v jámovém 

ohradníku nebylo dobýváno. 

Rizikovost jam Kategorie IV s nízkým stupněm nebezpečí nestability z hlediska umístění ve veřejném 

prostoru (tab. 135). 

tab. 135: Míra rizika jam Kategorie IV z hlediska umístění ve veřejném prostoru. 

Popis oblasti Míra rizika Škody/ztráty 

Oblast intravilánu, blízkost komunikací a energetických sítí nízké riziko majetek 

Okraj intravilánu, blízkost komunikací a energetických sítí nízké riziko majetek 

Extravilán obcí, blízkost komunikací a energetických sítí nízké riziko majetek 

Extravilán obcí, na zemědělské, či lesnické půdě. bez rizika  - 

Kategorie (V) bez nebezpečí (skupina IV dle přílohy 45) 

HDD založeno v nestabilních nezpevněných horninách (málo mocný pokryvný útvar – kvartér, 

miocén), málo až pevných horninách, likvidováno zpevněnou základkou (likvidace po roce 1997), 

v jámovém ohradníku nebylo dobýváno. 

Rizikovost jam Kategorie V bez nebezpečí z hlediska umístění ve veřejném prostoru (tab. 136). 

tab. 136: Míra rizika jam Kategorie V z hlediska umístění ve veřejném prostoru. 

Popis oblasti Míra rizika Škody/ztráty 

Oblast intravilánu, blízkost komunikací a energetických sítí nízké riziko majetek 

Okraj intravilánu, blízkost komunikací a energetických sítí bez rizika - 

Extravilán obcí, blízkost komunikací a energetických sítí bez rizika - 

Extravilán obcí, na zemědělské, či lesnické půdě. bez rizika  - 

Kategorie plynové jámy (VI) (skupina VI dle přílohy 45) 

HDD plynové jámy se zásadně odlišují od předchozích kategorií tím, že zde vědomě zůstává 

nezasypaný úsek jámového stvolu od dna jámy k železobetonové zátce jámy, zřízené v náraží jámy. 

Od úrovně železobetonové zátky až k ústí jámy následuje řádně zhotovený souvislý zpevněný zásyp 

z CPS. Nezasypaný úsek se nachází zcela v karbonském souvrství. Ostění na tomto úseku je z betonu 

a v období aktivního využívání jámy na ostění nebyly zaznamenány žádné projevy nestability 

(deformace, výskyt trhlin) a jámový ohradník zůstal nedotčen těžbou. Bude-li úroveň hladiny vody 

během zatápění, eventuálně po zatopení celého tohoto úseku na stejné úrovni jako hladina v okolním 

horninovém prostředí, budou hydrostatické tlaky uvnitř a vně ostění jámy stejné a tato situace nebude 



 

Strana 380/460 TB123MXP000 - Zpracování metodiky XYZ 

Poslední revize dokumentu: 21. 7. 2017 

 

mít vliv na zvýšení zatížení na ostění. Bude-li hladina v jámě vyšší než v okolí, zatížení na ostění 

bude menší, než bylo před zatápěním. Třetí situace může nastat, když jáma na nezasypaném úseku 

zůstane nezatopená a tlak vody na vnější plášť ostění jámy bude zvyšovat hodnotu zatížení ostění, 

nicméně ani tato situace nemusí představovat významnější riziko pro stabilitu ostění. Hydrostatický 

tlak v tomto případě bude konstantní a rovnoměrně rozložen po vnějším obvodu ostění, což zvýší 

hodnotu napětí v průřezu ostění na přechodnou dobu, dokud se volné prostory jámy nezaplní vodou. 

Možnost vzniku třetí situace je však vysoce nepravděpodobná, protože k zaplnění jámy není zapotřebí 

značných objemů vody a předpoklad, že do prostoru jámy nebude přitékat žádná voda, je zcela 

nepravděpodobný. S ohledem na výše uvedené okolnosti a skutečnost kontrolované likvidace této 

kategorie jam je tato kategorie zařazena mezi jámy bez rizika. 

Koncepční shrnutí pohledu kategorizace 

Stanovení nebezpečí HDD formou kategorizace do šesti skupin významně zjednodušuje pohled na 

rizikovost jednotlivých jam ve vztahu k veřejnému prostoru v oblasti KDP. Nicméně každé HDD je 

vysoce individuální objekt, a proto by i jeho posouzení v případě řešení detailních úloh, mělo být 

individuální. Výše uvedené kategorie tedy představují koncepční návod, jak k jednotlivým 

likvidovaným HDD přistoupit z hlediska stanovení míry rizika stability HDD pro veřejný prostor 

během zatápění (obr. 211). Tento návrh vychází ze znalosti a analýz provedených zpracovatelem, 

včetně aplikace stabilitního numerického modelu a analytického modelu. 

Zařazení jámy do příslušné kategorie 

Zařazení jámy do příslušné kategorie lze také provést na základě tab. 137 sloupec „Geologicko-

geotechnická charakteristika kategorie“. Současně další sloupce tab. 137 shrnují pro příslušnou 

kategorii HDD možný očekávaný vývoj chování prostředí v okolí jámy a opatření, která je nutno 

v souvislosti s příslušnou kategorií provádět. tab. 137 je podkladem pro koncepční schéma stanovení 

míry rizika HDD (obr. 211). 
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obr. 211: Koncepční schéma stanovení míry rizika ohrožení stability HDD 
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tab. 137: Kategorizace HDD (kategorie I až kategorie VI) 

Kategorie Geologicko-geotechnická charakteristika kategorie Očekávaný vývoj chování prostředí jámy během zatápění Opatření 

(I) nestabilní horniny v profilu třídy R4-R6, zeminy S, G, F (mocný pokryvný útvar) − nadměrné sedání sloupce zásypového materiálu vlivem zatápění vody 

− náhlý pohyb sloupce zásypového materiálu při výtoku zásypu do horizontálních 

děl ústících do jámového stvolu  

− degradace ostění jámy na úsecích bez zásypu, ztráta únosnosti ostění a zával 

nestabilních hornin do profilu jámy 

− na povrchu vytvoření kráteru v oblasti kolem ústí jámy, deformace terénu v okolí 

jámy  

− bez informací o změnách zásypového materiálů během zatápění nelze riziko eliminovat 

− zajistit vhodný způsob monitoringu sedání zásypového materiálu, 

− připravit projekty zajištění ústí těchto jam (jámové zátky) 

− sledování indukované seismicity během zatápění 
nezpevněný zásyp blíže nespecifikovaný (různorodý materiál), při zatápění, 

vysoké riziko alterace zásypu na kašovitou hmotu po jeho zaplavení, riziko 

snížení úhlu tření zásypu po jeho zaplavení 

likvidace před rokem 1997 

materiál výztuže a hrázových objektů bez odolávání agresivnímu prostředí 

bez kontroly sedání zásypu 

zděné průniky/bez informací o uzavíracích objektech 

bez dobývání /dobývání v jámovém ohradníku 

(II) nestabilní horniny v profilu třídy R4-R6, zeminy S, G, F (mocný pokryvný útvar) − postupné sedání sloupce zásypového materiálu vlivem zatápění vody 

− degradace ostění jámy na úsecích bez zásypu, ztráta únosnosti ostění a zával 

nestabilních hornin do profilu jámy 

− na povrchu deformace terénu v okolí jámy 

− pečlivě kontrolovat sedání zásypu během zatápění a v případě sedání dosypávat materiál do vzniklých 

volných prostor  

 nezpevněný zásyp blíže specifikovaný – certifikovaný, předpoklad plného 

vyplnění jámového stvolu,  

likvidace po roce 1997 

materiál výztuže a hrázových objektů bez odolávání agresivnímu prostředí 

možnost kontroly sedání zásypu 

zděné průniky/popílkové hráze 

bez dobývání /dobývání v jámovém ohradníku 

(III) nestabilní horniny v profilu třídy R4-R6, zeminy S, G, F (málo mocný pokryvný 

útvar) 
− malé sedání na úsecích nezpevněného zásypu v jámovém stvolu vlivem zatápění 

vody  

− pečlivě kontrolovat sedání zásypu během zatápění a v případě sedání dosypávat materiál do vzniklých 

prostor 

 nezpevněný zásyp blíže specifikovaný – certifikovaný, kombinovaný s 

CPS/výpěrky v nárazištích, předpoklad plného vyplnění jámového stvolu 

likvidace po roce 1997 

materiál výztuže a hrázových objektů bez odolávání agresivnímu prostředí 

možnost kontroly sedání zásypu 

betonové/popílkové hráze 

bez dobývání /dobývání v jámovém ohradníku 

(IV) nestabilní horniny v profilu třídy R4-R6, zeminy S, G, F (mocný pokryvný útvar 

– kvartér, miocén) 
− stabilní zásyp i během zatápění vodou − kontrola jam dle Vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 

 

zpevněný zásyp v celém profilu jámy   

likvidace po roce 1997 

materiál výztuže a hrázových objektů bez odolávání agresivnímu prostředí 

zděné/betonové/popílkové hráze 

bez dobývání v jámovém ohradníku 

(V) nestabilní horniny v profilu třídy R4-R6, zeminy S, G, F (málo mocný pokryvný 

útvar – kvartér, miocén) 
− stabilní zásyp i během zatápění vodou − kontrola jámy dle Vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 

 

zpevněný zásyp v celém profilu jámy   

likvidace po roce 1997 

materiál výztuže a hrázových objektů bez odolávání agresivnímu prostředí 

zděné/betonové/popílkové hráze 

bez dobývání v jámovém ohradníku 

(VI) plynová jáma − stabilní zásyp i během zatápění vodou − kontrola jámy dle Vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 

 zpevněný zásyp v celém profilu jámy   

likvidace po roce 1997 

materiál výztuže a hrázových objektů bez odolávání agresivnímu prostředí 

zděné/betonové/popílkové hráze 

bez dobývání v jámovém ohradníku 



 

 

15.2.4 Analytické stanovení poklesu nezpevněného zásypu v likvidovaných jámách při 

jejich zatápění 

Volba analytického modelu pro stanovení velikosti poklesu nezpevněného zásypu v jámě vyplynula 

z okolnosti, že tento typ modelu je běžně využíván k výpočtům poklesů sypkých hmot ve vysokých 

zásobnících (silech) kruhového profilu, což je identická situace, jakou představuje nezpevněný zásyp 

v důlní jámě. 

Očekávané příčiny poklesu nezpevněného zásypu v likvidovaných jámách při jejich zatápění jsou 

dvě. 

První příčina je objektivní a plyne z tíhy nezpevněného zásypu a okrajové podmínky nulového 

přetvoření v horizontálním směru. Nezpevněný zásyp se bude deformovat jen ve vertikálním směru 

a velikost poklesu bude dána stlačením sloupce zásypu v jámě.  

Nesplnění okrajové podmínky nulového přetvoření v horizontálním směru je druhou příčinou, která 

povede k poklesu nezpevněného zásypu v likvidovaných jámách. 

S nesplněním okrajové podmínky nulového přetvoření v horizontálním směru je nutno počítat 

v místech absence konstrukce jámového ostění, jak je tomu v případě průniků (napojení) 

horizontálních děl na tubus jámy v náražích jam a také na úsecích průchodu jámy přes vyrubané 

uhelné sloje, pokud uvedené průniky a průchody nebyly uzavřeny příslušnými konstrukcemi 

hrázových objektů, jejichž statická činnost zajišťuje okrajovou podmínku nulového přetvoření 

v horizontálním směru. 

Okrajová podmínka nulového přetvoření v horizontálním směru nebude rovněž splněna, dojde-li k 

destrukci vybudovaných hrázových objektů vlivem jejich zatížení horizontální složkou napětí 

v zásypu, působícího na hrázový objekt s následným vytlačením zásypu z jámového stvolu do 

volných prostor za hrázemi. 

Velikost poklesu zásypu v jámě bude záviset na počtu nezahrazených průniků a průchodů, nebo počtu 

hrázových objektů, u kterých hrozí nebezpečí jejich destrukce. Velikost poklesu zásypu v jámě bude 

dána celkovým objemem z jámy vtlačeného zásypu do všech nezajištěných průniků a průchodů, 

eventuálně celkovým objemem z jámy vtlačeného zásypu do prostoru za porušené hrázové objekty. 

Kvantifikaci poklesu z této příčiny bude nutno provádět u každé likvidované jámy individuálně, 

neboť počty nezajištěných a zajištěných průniků a průchodů, jejich geometrické rozměry a dále i 

parametry hrázových objektů budou individuální pro každou likvidovanou jámu. 

Pro kvantifikaci poklesu nezpevněného zásypu z obou jmenovaných příčin jsou pro každou z nich 

navržena příslušná jednoduchá analytická silová řešení, která postihují všechny geometrické okrajové 

podmínky definující jam (hloubka a světlý průměr) a průniků a pevnostně přetvárné parametry 

nezpevněného zásypu, jejichž hodnoty jsou známy a spolehlivě zjištěny. Výstupem metod jsou 

diagramy závislostí, umožňující snadný odečet hodnot poklesu nezpevněného zásypu pro kombinace 

parametrů jámy a výšky hladiny vody v jámě. Fyzikální, mechanické a přetvárné parametry zásypu 

(tj. tíha suchého zásypu a tíha zásypu pod hladinou vody – tzv. efektivní tíha; úhel tření pro suchý 

zásyp a úhel tření pro zásyp pod vodou; modul přetvárnosti zásypu) variaci nepodléhají a jsou pro 

všechny kombinace stejné, aby byla zachována konzistence výpočtu těchto parametrů a volba hodnot 

parametrů zásypu je dále zdůvodněna v teorii k příslušné příčině poklesu nezpevněného zásypu. 
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15.2.4.1 Analytické stanovení stlačení sloupce zásypu 

Výpočet stlačení sloupce suchého i zatopeného zásypu je založen na teorii aplikované pro výpočet 

napětí v zrnitém sypkém materiálu ve vysokých zásobnících-silech (Schreiter, 1961). Velikost 

vertikálního tlaku 𝑝𝑧 v materiálu uvnitř sila závisí na poměru výšky k jeho světlému průměru a 

horizontální tlak 𝑝𝑥  závisí na úhlu tření sypkého materiálu. Stejně tomu bude i u důlních jam 

zasypaných nezpevněným sypkým materiálem. Pokud má jáma jiný profil než je kruh, pak lze 

aplikovat náhradní kruh, jehož obvod je roven obvodu nekruhového profilu jámy. Poslední důležitou 

okolností je identické chování sypkého materiálu na rozhraní s tuhou betonovou konstrukcí stěny sila, 

eventuálně jámovým betonovým ostěním, které je charakterizováno hodnotou tření na tomto 

rozhraní. V případě ostění jámy z jiného materiálu, než je beton, například ze zdiva, hodnota tření na 

rozhraní bude o něco vyšší. Nicméně z provedené analýzy vyplývá, že změny úhlu tření na rozhraní 

mezi sypkým materiálem a stěnou jen zanedbatelně ovlivňují hodnoty příslušných tlaků. Tento 

předpoklad platí, jestliže se hodnota úhlu tření na rozhraní bude pohybovat v obvyklém rozsahu.  

Řešení napjatosti v zásypu vychází z rovnováhy sil pro element zásypu o výšce dz (Jannsen, 1895). 

Proti tíze elementu 𝛾d𝑧 (𝛾 - objemová tíha nezpevněného zásypu) působí jednak přírůstek 

vertikálního tlaku d𝑝z a dále tření na rozhraní zásyp ostění. Pro plochu jámy A a vnitřní obvod jámy 

O má podmínka rovnováhy tvar 

𝐴 d𝑝z + 𝑝x 𝑂 d𝑧 tan 𝜑′ = 𝛾 𝐴 d𝑧  (1) 

kde 

𝜑′ − úhel tření na rozhraní nezpevněného zásypu a jámového ostění 

𝑝𝑥 = 𝑝𝑧  tan2 (45 −
𝜑

2
)  (2) 

𝜑 − úhel tření nezpevněného zásypu. 

Po příslušných úpravách obdržíme diferenciální rovnici 

d𝑝𝑧

d𝑧
+ 𝑝𝑧

𝑂

𝐴
  tan2 (45 −

𝜑

2
) tan 𝜑′ − 𝛾 = 0  (3) 

Řešením diferenciální rovnice (3) jsou hodnoty vertikálního a horizontálního tlaku v nezpevněném 

zásypu, které jsou dány vztahy 

𝑝𝑧 =
𝐴 𝛾

𝑂 𝑘
(1 − 𝑒−

𝑂 𝑘
𝐴

𝐻) ,  𝑝𝑥 =
𝐴 𝛾

𝑂 𝑘
tan2 (45 −

𝜑

2
) (1 − 𝑒−

𝑂 𝑘
𝐴

𝐻)  

kde H je hloubkový horizont v jámě (od ústí jámy) a součinitel k je dán vztahem 

𝑘 = tan2 (45 −
𝜑

2
) tan 𝜑′    (4) 

Pro velké hodnoty H se výraz 𝑒−
𝑂 𝑘

𝐴
𝐻

  blíží k nule, a proto pz bude od určité hloubky konstantní a 

nezávislé na hloubce. Maximální velikost pz bude funkcí světlého průměru jámy, objemové tíhy 

nezpevněného zásypu a součinitele k (viz obr. 212). 
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Hodnota úhlu tření na rozhraní sypkého materiálu a konstrukce 𝜑′ se standardně odvozuje z hodnoty 

úhlu tření 𝜑 a obvykle se volí jedna z hodnot podle kvality rozhraní buď, 𝜑′ =
2

3
𝜑 pro drsnější 

rozhraní, nebo hladší rozhraní 𝜑′ =
1

3
𝜑 (ocel – sypký materiál). V našem případě je zvolena první 

varianta. 

Průběhy obou tlaků v nezpevněném jámovém zásypu pro průměr jámy 8 m a úhel tření nezpevněného 

zásypu 𝜑 = 32° 𝑎 𝛾 = 17,5 kNm−3 jsou uvedeny na obr. 212. 

Oba tlaky mají shodný průběh. Z počátku s hloubkou rostou až do určité hloubky a pak se ustálí na 

konstantní velikosti po celém zbývajícím úseku jámy. 

Příčinou charakteristického konstantního průběhu obou tlaků v nezpevněném zásypu od určité 

hloubky je okolnost, že značná část vertikálního zatížení nezpevněného zásypu se přenáší třením na 

rozhraní mezi nezpevněným zásypem a ostěním jámy do konstrukce ostění jámy, a proto je další 

nárůst vertikálního tlaku v nezpevněném zásypu zastaven. Horizontální tlak se odvozuje 

z vertikálního tlaku (2), a tedy jiný průběh něž tlak vertikální mít nemůže. 

 

obr. 212: Průběhy tlaků pz a px v nezpevněném jámovém zásypu pro průměr jámy 8 m a úhel tření nezpevněného zásypu 

𝜑 = 32° 𝑎 𝛾 = 17,5 𝑘𝑁/𝑚3  

V souvislosti s tímto řešením je nutno uvést ještě jednu okolnost, kterou je třeba zmínit, neboť tato 

má pozitivní dopad při volbě výpočtové hodnoty úhlu tření nezpevněného násypu.  
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Součinitel k je složen ze dvou funkcí tan2 (45 −
𝜑

2
) a tan 𝜑′ s odlišnými stabilitními významy. Člen 

tan2 (45 −
𝜑

2
) je součinitelem aktivního zemního tlaku, jehož hodnota s rostoucím úhlem tření klesá, 

kdežto člen tan 𝜑′ je součinitelem tření na rozhraní nezpevněného zásypu s ostěním jámy, jehož 

hodnota s rostoucím úhlem tření roste. Jejich vzájemný součin má průběh s jasným minimem hodnoty 

pro určité hodnoty úhlu tření. Grafy průběhů obou členů, včetně jejich vzájemného součinu jsou 

dokumentovány na obr. 213. 

 

obr. 213: grafy průběhů obou členů, včetně jejich vzájemného součinu (𝑘 = 𝑡𝑎𝑛(2𝜑 3⁄ ) 𝑡𝑎𝑛2(45 − 𝜑 2⁄ ) 

Součinitel k se pro úhly tření od 15 do 45 stupňů pohybuje v úzkém rozmezí od 0,1 do 0,12 a tedy 

hodnoty tlaku v zásypu pro uvedené rozmezí úhlů se nebudou navzájem příliš lišit. 

Z maximální dosažené hodnoty vertikálního tlaku 𝑝𝑧𝑚𝑎𝑥 se počítá stlačení nezpevněného zásypu, 

které bude shodné s velkostí poklesu nezpevněného zásypu v jámě. Velikost stlačení (s) je dána 

vztahem  

𝑠 =
𝑝𝑧𝑚𝑎𝑥 𝐻

𝐸
 (5) 

kde H je hloubka jámy a E je modul deformace nezpevněného zásypu. 

Stejný postup je uplatněn i pro výpočet sedání nezpevněného zásypu pod hladinou vody. Jediný rozdíl 

spočívá v aplikované hodnotě tíhy nezpevněného zásypu, která v tomto případě bude rovna tíze 

materiálu pod hladinou vody (efektivní tíze) a hodnotám úhlů tření, jejichž změna může nastat 

v důsledku působení vody na materiály obsažené v nezpevněném zásypu, pokud tyto budou tvořeny 

materiály, měnícími konzistenci při trvalém kontaktu s vodou. Míra poklesu hodnoty úhlů tření je 
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zásadní pro další výpočet sedání nezpevněného zásypu v jámě, neboť rozhoduje o tom, zda během 

zatápění nastanou další poklesy, nebo k dalším poklesům již nedojde. 

Sérií parametrických výpočtů bylo odvozeno, že hranicí, která odděluje obě situace, je hodnota úhlu 

tření 8°. Pokud hodnoty úhlu tření nezpevněného zásypu alterovaného vodou budou vyšší, vertikální 

tlaky v zaplaveném zásypu budou menší, než je tomu u nezaplaveného zásypu, a tedy k dalšímu 

sedání nemůže dojít, a naopak vertikální tlak v zatopeném zásypu se zmenší oproti suchému stavu. 

Situaci dokumentují průběhy grafů vertikálních tlaků v suchém a zaplaveném nezpevněném zásypu, 

Maximální hodnota vertikálního tlaku je v suchém zásypu o něco větší, něž v zaplaveném (viz obr. 

214). 

 

obr. 214:  Průběhy grafů vertikálních tlaků v suchém (pz) a zaplaveném (pzv) nezpevněném zásypu 

Obr. 215 uvádí průběhy grafů vertikálních tlaků v suchém a zaplaveném nezpevněném zásypu, pro 

úhel tření v zaplaveném nezpevněném zásypu 6°. 
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obr. 215: Průběhy grafů vertikálních tlaků v suchém (pz) a zaplaveném (pzv) nezpevněném zásypu pro úhle vnitřního 

tření v zaplaveném nezpevněném zásypu 6° 

Z obr. 215 je patrno, že pro úhel tření 6°je vertikální tlak v zaplaveném nezpevněném zásypu o 122 

kPa vyšší, což znamená, že po zaplavení zásypu dojde k dalšímu jeho stlačení. Velikost tohoto 

stlačení bude záviset na velikosti rozdílů vertikálních tlaků ∆𝑝𝑧 za stavu zaplaveného zásypu 𝑝𝑧𝑣_𝑚𝑎𝑥 

a suchého zásypu 𝑝𝑧_𝑚𝑎𝑥 (∆𝑝𝑧 = 𝑝𝑧𝑣_𝑚𝑎𝑥-𝑝𝑧_𝑚𝑎𝑥). Velikost stlačení bude záviset na rozdílů 

vertikálních tlaků a bude dána výrazem  

𝑠𝑧𝑎𝑝𝑙𝑎𝑣𝑒𝑛ý_𝑧á𝑠𝑦𝑝 =
∆𝑝𝑧 𝐻

𝐸
 

Celkové stlačení zásypu při určité úrovni vody v jámě je součtem dílčích stlačení z obou stavů, 

nezaplaveného a zaplaveného (viz grafy na obr. 216). 
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obr. 216: Celkové stlačení zásypu při určité úrovni hladiny vody v jámě (výpočet sedání bez vody φ=32°, výpočet po 

zatopení φ=6°)  

Vliv úhlu tření v zaplaveném alterovaném nezpevněném zásypu na průběh a hodnoty vertikálního 

tlaku a celkového stlačení je dokumentován na obr. 217 a obr. 218, které prezentují výsledky pro 

hodnotu úhlu tření 2°, která odpovídá vysoké plastizaci a změně konzistence na kašovitou. 

 

obr. 217:  Vliv úhlu tření v zaplaveném alterovaném nezpevněném zásypu na průběh a hodnoty vertikálního tlaku 
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obr. 218: Vliv úhlu tření v zaplaveném alterovaném nezpevněném na celkovém stlačení zásypu 

Obr. 219 uvádí výsledky parametrických výpočtů grafu stlačení (poklesu) nezpevněného zásypu při 

různých průměrech a hloubkách jam. 

 

obr. 219: Výsledky parametrických výpočtů stlačení (poklesu) nezpevněného zásypu o různých průměrech a hloubkách 

jam bez vlivu vody před zatápěním 
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Obr. 220 uvádí dodatečné stlačení (poklesy) při různých výškách zatopení jam, nastane-li po zatopení 

alterace nezpevněného zásypu a změní-li se jeho konzistence na kašovitou a klesnou-li hodnoty úhlu 

tření pod kritickou hodnotu 8°, která podmiňuje vznik dodatečného sedání v důsledku zaplavení 

nezpevněného zásypu.  Byly provedeny parametrické výpočty pro hodnoty tření 6°, 4° a 2° (viz obr. 

220,  obr. 221, obr. 222). 

 

obr. 220: Dodatečné stlačení (poklesy) při různých výškách zatopení jam pro φ=6° 

 

obr. 221: Dodatečné stlačení (poklesy) při různých výškách zatopení jam pro φ=4° 
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obr. 222: Dodatečné stlačení (poklesy) při různých výškách zatopení jam pro φ=2° 

Z průběhů grafů závislosti stlačení na výšce hladiny v jámě vyplývá, že hodnoty dodatečného sedání 

v alterovaném nezpevněném zásypu budou silně závislé na úhlu tření zásypu. Stlačení nezpevněného 

alterovaného zásypu vyšší než 10 m nejsou nereálnými hodnotami. Takovéto poklesy mohou nastat, 

jestliže klesne úhel tření pod hodnotu 6°.  

Pro řešení možného poklesu nezpevněného zásypového sloupce podle výše uvedených grafů 

doporučujeme pro jámy likvidované po roce 1997 předpokládat úhel tření zásypu 6° (viz graf obr. 

220) a pro jámy likvidované před rokem 1997 úhel tření menší než 6° (viz obr. 221, obr. 222). 

15.2.4.2 Analytické stanovení maximálního objemu vytlačeného zásypu z jámového stvolu 

Analytické stanovení maximálního objemu vytlačeného zásypu z jámového stvolu vychází 

z nejkonzervativnějšího předpokladu, a to vytvoření autostabilizační zátky v důlním díle a hodnoty 

horizontálního napětí 𝑝𝑥 v nezpevněném zásypu na úrovni průniku díla do jámy. Objem vytlačeného 

zásypu z jámového stvolu bude dán délkou autostabilizační zátky l a rozměry díla. Délka 

autostabilizační zátky je daná vztahem (6). 

𝑙 =
𝑏 [𝑝𝑥 −

ℎ
2 tan2 (45 −

𝜑
2) 𝛾]

𝛾 tan 𝛿 [𝑏 + ℎ tan2 (45 −
𝜑
2)]

  (6) 

kde 

b – šířka díla 

h – výšky díla 
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δ – úhel tření mezi zásypem a stěnou díla (𝛿 =
2

3
𝜑) 

Objem autostabilizační zátky je  

𝑉 = 𝑙 𝑏 ℎ +
ℎ2 cot 𝜑

2
 𝑏   (7) 

kde člen 
ℎ2 cot 𝜑

2
 𝑏 reprezentuje objem svahu za zátkou. 

Velikost sedání nezpevněného zásypu v jámě s plochou příčného průřezu A z příčiny vytlačování 

zásypu 𝑠𝑣 z jámového stvolu je dána vztahem 

𝑠𝑣 =
𝑉

𝐴
   (8) 

Výsledky parametrických výpočtů velikosti sedání nezpevněného zásypu z příčiny vytvoření 

autostabilizační zátky, provedené na základě vztahů (6), (7) a (8) jsou vyneseny na následující sérii 

grafů na obr. 223, obr. 224, obr. 225 a obr. 226. Parametrické výpočty jsou provedeny se stejnými 

hodnotami vstupních parametrů, které byly použity v analýze výpočtu poklesu nezpevněného zásypu 

v jámovém tubusu. 

Graf na obr. 223 podává výsledky analýzy vlivu plochy průřezu podzemního díla s identickou šířkou 

a výškou díla, ve kterém se vytvoří autostabilizační zátka. Graf je získán z výrazu (6) a uvádí závislost 

délky autostabilizační zátky na ploše podzemního díla. Z grafu je patrný nevýrazný vliv velikosti 

plochy na délku autostabilizační zátky, pro konstantní hodnotu horizontálního tlaku v nezpevněném 

zásypu. 

 

obr. 223: Výsledky analýzy vlivu plochy průřezu podzemního díla na vytvoření délky autostabilizační zátky (řešení pro 

identickou šířku a výšku díla) 

Graf na obr. 224 podává výsledky analýzy vlivu velikosti horizontálního tlaku px na délku 

autostabilizační zátky. S rostoucí hodnotou horizontálního tlaku lineárně roste i délka autostabilizační 

zátky. 

Plocha horizontálního důlního díla [m2] 
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obr. 224: Výsledky analýzy vlivu velikosti horizontálního tlaku na délku autostabilizační zátky 

Grafy na obr. 225 slouží k odečtu hodnot objemů autostabilizačních zátek v závislosti na jejich ploše 

a jejich zatížení horizontálním tlakem od nezpevněného zásypu. 

 

obr. 225: Hodnoty objemu autostabilizačních zátek v závislosti na jejich ploše a jejich zatížení horizontálním tlakem od 

nezpevněného zásypu (řešení pro identickou šířku a výšku díla) 

Obr. 226 zobrazuje grafy ke stanovení velikosti očekávaného poklesu nezpevněného zásypu v jámě 

z příčin vytvoření autostabilizačních zátek z jejich objemu. 

Plocha horizontálního důlního díla [m2] 
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obr. 226: Stanovení velikosti očekávaného poklesu nezpevněného zásypu v jámě z příčin vytvoření autostabilizačních 

zátek z jejich objemu 

Stanovení velikosti poklesu nezpevněného zásypu v jámě z příčiny vytlačování zásypu není možné 

generalizovat. Způsoby uzavření průniků do jam, počty hrázových objektů a jejich únosnost jsou pro 

každou jámu jiné, a pokud to bude toto posouzení vyžadováno, bude se to muset řešit pro každou 

jámu individuálně. Jestliže tato situace nastane, pokles zásypu v jámě proběhne velmi rychle a může 

se propagovat až k ústí jámy. 

15.2.4.3 Časová závislost sedání nezpevněného zásypového sloupce na výšce hladiny vody v 

HDD během zatápění pánve pro jednotlivé kategorie 

Určení možné míry sedání a poklesu sloupce zásypového materiálu během zatápění se provede dle 

analytického postupu (viz kap. 15.2.4. Analytické stanovení poklesu nezpevněného zásypu 

v likvidovaných jámách při jejich zatápění). Pro určení časového rizika lze využít nástupové křivky 

během zatápění KDP pro oba možné scénáře (čerpání na vodní jámě Žofie a zatápění KDP/zastavení 

čerpání na vodní jámě Žofie a zatápění KDP) s možností odečtu zatopení jámy na dané úrovni 

(příloha 137a,b). Z hlediska praktické aplikace by bylo účelné tento postup během zatápění 

konfrontovat s monitoringem výšky hladin zatápějící vody a výšky hladin nezpevněného zásypu 

v zaplavovaných jámách, což by umožnilo optimalizaci uvedených předpokladů a upřesnění 

následných prognóz.    

Tento pohled vychází z možných způsobu porušení rovnovážných stavů v jámě a schopnosti jejich 

projevu na povrch (modelováno stabilitním modelem).  

Kategorie (I) 

Konkretizace rizikovosti – vyplývá z výsledků řešení reprezentativní jámy Hohenegger 2, včetně 

okolního masivu, jámového ohradníku a podrubání, matematickým numerickým 3D modelem MKP. 

Ten stanovil průběh a hodnoty poklesů povrchu terénu v okolí jámy. Dále řešení matematickým 

numerickým 3D modelem MKP stanovil stabilitu jámy a jejího bezprostředního okolí z hlediska 

deformačních projevů na povrch v situaci náhlého poklesu jámového zásypu a degradaci ostění pro 

podmínky nestabilních okolních hornin a změn mechanických vlastností okolních hornin vlivem 
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vody. Hodnoty možných poklesů jámového zásypu pro různé výšky hladiny vody v jámách pro 

průměry od 4 do 8 m byly stanoveny výpočty analytickými metodami. Analytická metoda byla rovněž 

využita ke stanovení hodnoty poklesu zásypu v jámě z titulu vytvoření autostabilizačních hrází, 

jestliže dojde k výtoku zásypu z jámového stvolu do nezajištěných děl hrázemi, které ústí do 

jámového stvolu. 

Výpočty byly provedeny pro neznámý, nezpevněný zásyp po celé délce jámy. Úhel tření 

nezpevněného zásypu byl volen menší než 6°. 

Rizikem je nepředvídatelnost chování zásypu při jeho dlouhodobém vystavení vlivu podzemní vody 

po zaplavení. Vysoká pravděpodobnost změny jeho konzistence z pravděpodobně sypké na 

kašovitou. Dalším rizikem jsou hrázové objekty. Není známo, zda vůbec byly provedeny a jak byly 

provedeny. Existuje zde vysoké riziko vytváření autostabilizačních hrází při zatápění, kdy hrozí 

nebezpečí výtoku alterovaného nezpevněného zásypu z jámového stvolu, doprovázených náhlými 

poklesy alterovaného nezpevněného zásypu v úseku ústí jam.  

Ilustrativní numerický model pro přijaté materiálové a geometrické charakteristiky byl sestaven 

variantně pro hloubky ztráty zásypového sloupce 10 až 40 m pod ústím jámy. Z výsledku modelu je 

patrné, že při poklesu zásypu v kombinaci se ztrátou únosnosti ostění dojde k výrazným deformačním 

projevům na povrch.  Například při poklesu zásypového sloupce o 20 m jsou deformace na ústí jámy 

0,3 m s dosahem deformací až 25 m.  

Vypočtené naklonění terénu na povrchu odpovídá hodnotě cca 12x10-3. 

Srovnání celkových poklesů na povrchu při ztrátě zásypu v jámě o 10 až 40 m hloubky a degradaci 

ostění je uvedeno na obr. 227. Z výsledku plyne riziko výrazných deformací na povrchu v okolí ústí 

jámy. Na základě provedených modelových výpočtů je nezbytně nutné zajistit pravidelné měření 

velikosti poklesu a změny jeho rychlosti v čase. 

 

obr. 227: Celkové poklesy na povrchu při ztrátě zásypu v jámě a degradaci ostění pro hloubky ujetí zásypu o 10 až 40 m 

Hloubka poklesu souvisí s výškou nastoupané hladiny vody v jámě a závisí na průměru jámy a úhlu 

tření alterovaného nezpevněného zásypu. Výšku hladiny vody v jámě, při které může nastat určitý 
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pokles alterovaného nezpevněného zásypu v jámě, je možno pro daný průměr jámy určit na základě 

analytického řešení (viz. kap. 15.2.4.1 a 15.2.4.2). 

Na základě ilustrativního modelového výpočtu pro pokles alterovaného nezpevněného zásypu o 20 

m byla vyhodnocena propagace deformací na povrch. Tento příklad je pouze ilustrativní, a proto je 

potřeba každou jámu této kategorie individuálně podrobit samostatnému posouzení z hlediska 

možných deformací na povrchu v důsledku nadměrného sedání/ujetí zásypu, degradace ostění v místě 

nestabilních hornin a změn mechanických vlastností okolních hornin vlivem vody.   

Výsledky deformací, a tedy posouzení vhodnosti využití oblastí v okolí jam, je nutno dále vyhodnotit 

podle platné normy ČSN 73 1004 (příloha B - doporučené limitní velikosti sednutí plošných základů), 

stanovujících limitní hodnoty úhlového přetvoření a celkové sednutí.     

Příčiny a důsledky rizika 

• Nadměrné sedání sloupce zásypového materiálu vlivem zatápění vody. 

• Náhlý pohyb sloupce zásypového materiálu při výtoku zásypu do horizontálních děl ústících 

do jámového stvolu. 

• Degradace ostění jámy na úsecích bez zásypu, ztráta únosnosti ostění a zával nestabilních 

hornin do profilu jámy. 

• Na povrchu vytvoření kráteru v oblasti kolem ústí jámy, deformace terénu v okolí jámy. 

Eliminace a opatření 

V rámci těchto typů jam je zřejmé, že není přesně znám materiál likvidace jam (kamenivo různé 

velikosti, výpěrky z úpraven uhlí, jílovitý materiál, cizorodý materiál různého původu/velikosti 

apod.). Současně není známo, kde se aktuálně v jámě zásyp nachází a nelze sledovat jeho pohyb 

během zatápění. Z hlediska praktického řešení, které by přineslo uspokojivý výsledek z hlediska 

možnosti kontroly pohybu zásypu během zatápění a možnosti jeho dosypání, se u těchto jam 

doporučuje zvážit možné preventivní doplňkové stavební úpravy. Eliminaci havarijního stavu musí 

tedy předcházet jeho objektivní a včasné zjištění monitoringem i celkové geotechnické situace dané 

lokality a možnost preventivních zásahů (např. dosypání zásypu).  Toto řešení je vnímáno jako 

ověřené a funkční.  

Nabízejí se i další možnosti sledování hladiny zásypu v jámě, např. vrt přes poval a geofyzikální 

metody (mělkou refrakční seismiku, georadar, popř. pro hlubší části zásypu seismickou tomografii a 

refrakční seismiku za použití vrtů v okolí jámy). Použitelnost těchto metod však neumožní reagovat 

na případný pohyb zásypu jeho doplněním a jejich využitelnost vedoucí k uspokojivým výsledkům 

není ověřena. 

Dalším vhodným preventivním opatřením je seismologický monitoring, který by svojí podstatou 

uměl reagovat na významný pohyb jámové výplně za vzniku energeticky významných 

seismologických jevů. U jam této kategorie není znám materiál výplně, ani zdali je stvol jámy zaplněn 

v celé své délce. Během zatápění se nedá vyloučit náhlý pohyb zásypového materiálů v jámovém 

tubusu. Vzhledem k množství materiálu, které bývá použito k zasýpání jam v řádech desítek až stovek 

tun a jeho kompresi se v případě náhlého pohybu může jednat o kvazi homogenní blok, který se 

pohybuje svisle skrze jámový tubus a naráží do stěn jámy, dochází k jeho drcení apod. Tyto nárazy 

generují seismologické vlnění, které se velice efektivně nese betonovými konstrukcemi až k povrchu 

lépe než celým horninovým masivem a bude bezesporu jasným indikátorem pohybu zásypu. Navíc 
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je snadno identifikovatelné vzhledem k odlišné frekvenci záznamu (F > 10 Hz)  oproti hornicky 

indukované seismické odezvě masivu (F < 10Hz) měřené při důlních seismických jevech a přírodních 

zemětřeseních. Výhodou je i možnost online kontinuálního sledování, tzn. informaci o nežádoucí 

události je možno získat neprodleně.  

V současné době probíhá pilotní monitoring seismické aktivity na povalu jámy v areálu bývalého 

dolu Paskov, nyní překladiště celní zprávy Paskov. Dle zjištěných dat nedošlo od roku 2016, kdy 

započalo měření v areálu k žádným posunům na zásypu (dle vizuálních pravidelných kontrol), což 

odpovídá i měřeným hodnotám rychlostí kmitání měřeným seismickou aparaturou do 1 mm/s (F < 5 

Hz) 

Vzhledem k profesním zkušenostem s problematikou geomechaniky a seismologického monitoringu 

indukované a technické seismicity v regionu, která se registruje od r. 1988 na činných i utlumených 

dolech v OKR, lze odborně říct, že navrhovaný monitoring lze považovat za velmi efektivní, cenově 

dostupný a přesný pro identifikaci takových pohybů v uzavřených jámách. Dále je potřeba zmínit, že 

podobný monitoring nemá v ČR a v EU zatím žádné veřejně známe obdoby, proto zatím nelze tuto 

metodu verifikovat s jinými zdroji. Tento návrh vychází ze základních principů mechaniky hornin a 

zemin a principů šíření seismických vln ze získaných zkušeností při pilotním provozu na jámě 

v Paskově.  

Závěrem se konstatuje, že bez možnosti kontroly pohybu zásypů těchto typů jam a možnosti 

neprodleně zásyp dosypávat se nedoporučuje zatápění těchto typů jam. Vhodná preventivní příprava 

zásypových hmot. 

Kategorie (II) 

Konkretizace rizikovosti – vyplývá z výsledků řešení reprezentativní jámy Orlovská jáma č. 1, 

včetně okolního masivu, jámového ohradníku a podrubání, matematickým numerickým 3D modelem 

MKP. Ten stanovil průběh a hodnoty poklesů povrchu terénu v okolí jámy. Dále rizikovost plyne 

z řešení matematickým numerickým 3D modelem MKP stability jámy a jejího bezprostředního okolí 

pro pokles jámového zásypu.  

Výpočty byly provedeny pro nezpevněný zásyp o známých parametrech po celé délce jámy.  

Rizika jsou podobného charakteru jako v I. kategorii jam. Riziko je nižší z titulu známých parametrů 

nezpevněného zásypu (likvidace certifikovaným materiálem). Nenastane-li alterace nezpevněného 

zásypu, pokud ten bude inertní v kontaktu s podzemní vodou po zatopení, riziko poklesu zásypu 

v jámě zůstává, nicméně poklesy nebudou mít náhlý spontánní rychlý průběh, ale budou probíhat 

pozvolna. Nenastane-li alterace nezpevněného zásypu v jámě, riziko výtoku zásypu z jámového 

stvolu do jámy ústících zajištěných děl hrázemi nehrozí. 

Ilustrativním modelem, který hodnotil tuto kategorii jam, byly po zatopení jámy vypočteny projevy 

na povrchu, související opět s pokryvným útvarem. Takto vypočtené deformace dosahovaly hodnot 

přes 30 mm v dosahu cca 50 m od osy jámy. Významná napětí byla zaznamenána na kontaktu 

cihelného a betonového zdiva, který odpovídal přechodu pokryv-karbon. Tato zóna má významný 

vliv na ostění jámy, a proto přítomnost zásypu v tomto úseku je nezbytná. Pro hodnocení vlivu na 

povrch byl model sestaven také pro degradaci zásypu (změna konzistence vlivem vody) a degradaci 

ostění a změn mechanických vlastností okolních hornin vlivem vody. Deformace na povrchu narostly 

jen mírně na 50 mm se stejným dosahem cca 50 m. Tento fakt přisuzujeme souvislé přítomnosti 

zásypu v jámě, což se předpokládá u této kategorie jam, popř. lze pokles zásypového sloupce dobře 

sledovat. 
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Z výše uvedeného vyplývá, že pro jámy této kategorie se stává změna konzistence zásypu hlavním 

faktorem s dopadem na pokles zásypového sloupce, avšak se nepředpokládá rychlý průběh sedání. 

Pro tyto jámy doporučujeme sledování zásypu a okolí jámy pomocí dlouhodobého monitoringu a 

případné dosypání vzniklého poklesu zásypového sloupce. Dlouhodobý monitoring a srovnávání jeho 

výsledků by současně umožnil upřesňování vstupních parametrů pro všechny prognózní výpočty, 

včetně MKP (inverzní modelování).   

Pro ilustrovaný model vypočtené naklonění terénu na povrchu odpovídá hodnotě cca 6x10-4. Dopad 

tohoto naklonění z pohledu vhodnosti využití oblasti v okolí jámy lze dále vyhodnotit podle platné 

normy ČSN 73 1004 (příloha B - doporučené limitní velikosti sednutí plošných základů), 

stanovujících limitní hodnoty úhlového přetvoření a celkové sednutí.     

Příčiny a důsledky rizika 

• Postupné sedání sloupce zásypového materiálu vlivem zatápění vody. 

• Degradace ostění jámy na úsecích bez zásypu, ztráta únosnosti ostění a zával nestabilních 

hornin do profilu jámy. 

• Na povrchu deformace terénu v okolí jámy. 

Eliminace a opatření 

V rámci těchto typů jam je znám údaj o hlavě zásypu a je možno sledovat jeho změny během zatápění. 

Pro tento případ jam navrhujeme sledování sedání zásypu a okolí jam během celého procesu zatápění 

a v případě potřeby jeho dosypání. Vhodná preventivní příprava zásypových hmot. 

Kategorie (III) 

Konkretizace rizikovosti – vyplývá z výsledků řešení reprezentativní jámy Doubrava I a Karel, 

včetně okolního masivu, jámového ohradníku a podrubání, matematickým numerickým 3D modelem 

MKP. Ten stanovil průběh a hodnoty poklesů povrchu terénu v okolí jámy. Dále rizikovost plyne 

z řešení matematickým numerickým 3D modelem MKP z hlediska deformačních dopadů na povrch 

bezprostředního okolí jámy. 

Výpočty byly provedeny pro kombinaci úseků zaplněných nezpevněným a zpevněným (CPS) 

zásypem.  

Rizika uvedená v předchozích I. a II. kategoriích jsou minimální, příčinou je přítomnost úseků ze 

zpevněného zásypu v jámovém stvolu a míra rizika bude záviset od rozsahu aplikace zpevněného 

zásypu. Pokud budou zpevněným zásypem zajištěny v dostatečné délce úseky jámového stvolu, na 

všech prostupech z jámového stvolu do horizontálních děl, riziko bude minimální. Přítomnost vody 

na pokles zásypu nebude mít vliv, pokud zůstanou zachovány vlastnosti nezpevněného i zpevněného 

zásypu během procesu zatápění jámy a po jejím zatopení.  

Ilustrativním modelem byly posuzovány jámy s kombinovanou ostěním a kombinovaným zásypem 

(CPS/výpěrky) v různých poměrech.  

U této kategorie jam se modelem potvrdil možný pohyb nezpevněného zásypu mezi patry, tzn. během 

zatápění může docházet k dosedání nezpevněného zásypu. Případné deformace s tímto spojené se dle 

ilustrativního modelu nebudou propagovat na povrch. Nicméně se nepředpokládá významné sedání 

z důvodu způsobu likvidace, uplatňované po roce 1997, a charakteru certifikovaného nezpevněného 
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zásypu. Nepředpokládá se ani ujetí zásypu do horizontálních důlních děl z důvodu likvidace náraží 

zpevněným zásypovým materiálem.  Přesto je vhodné u těchto jam kontrolovat pohyb zásypu. 

Vypočtené hodnoty deformací na povrchu po zatopení dosahují 16 mm (pro různé kombinace zásypu) 

v rozsahu do cca 20 m od osy jámy pro případ zatopení a degradace ostění, zásypu a změn 

mechanických vlastností hornin vlivem vody. Rozsah deformací se bude měnit se změnou mocnosti 

pokryvného útvaru, avšak se nepředpokládá výrazný nárůst hodnot deformaci na povrchu pro tento 

typ jam.  

Pro ilustrované modely vypočtené naklonění terénu na povrchu odpovídá hodnotě cca 7x10-4. 

Dopad tohoto naklonění z pohledu vhodnosti využití oblasti v okolí jámy lze dále vyhodnotit podle 

platné normy ČSN 73 1004 (příloha B - doporučené limitní velikosti sednutí plošných základů), 

stanovujících limitních hodnoty úhlového přetvoření a celkové sednutí.     

Příčiny a důsledky rizika 

• Malé sedání na úsecích nezpevněného zásypu v jámovém stvolu vlivem zatápění vody. 

Eliminace a opatření 

V rámci těchto typů jam je znám údaj o hlavě zásypu a je možno sledovat jeho změny během zatápění. 

Náraziště jsou likvidována CPS (popř. betonem), nenasákavým, nebobtnavým, nerozbřídavým a 

samosvorným materiálem. Neuvažuje se prolomení hrází a pohyb materiálů do důlních děl. Lze 

předpokládat pouze mírné sedání (stlačitelnost) nezpevněného materiálů během zatápění. Pro tento 

případ jam navrhujeme sledování sedání zásypu a okolí jam během celého procesu zatápění a 

v případě potřeby jeho dosypání. 

Kategorie (IV) 

Konkretizace rizikovosti – vyplývá z výsledků řešení reprezentativní jámy Darkov 2, včetně 

okolního masivu, jámového ohradníku a podrubání, matematickým numerickým 3D modelem MKP. 

Ten stanovil průběh a hodnoty poklesů povrchu terénu v okolí jámy. Dále z řešení matematickým 

numerickým 3D modelem MKP stability jámy a jejího bezprostředního okolí.  

Výpočty byly provedeny pro souvislý zásyp jámového stvolu zpevněným zásypem (CPS). 

Rizikové faktory v této kategorii likvidovaných jam jsou minimalizovány, a proto lze vyloučit vznik 

poklesů zásypu v ústí jam v rozsahu, který by ohrožoval stabilitu konstrukce ostění jámového stvolu 

a jeho okolí. 

Pro tento ilustrativní model jsou, z hlediska projevu pouze vlivu zatopení (tlak vody na ostění) na 

povrchu, vypočteny modelem hodnoty sednutí povrchu do 10 mm. Tento projev na povrchu bude v 

rozsahu cca 100 m. Po degradaci ostění a zpevněného zásypu o 60% a změn mechanických vlastností 

okolních hornin vlivem vody dochází k rozvoji deformací i v jámě, ale maximální hodnota na povrchu 

a dosah indukovaných změn se nemění. Na povrchu se mohou projevovat dle výsledků modelu 

drobné poklesy do jednoho centimetru. Vliv vody při zatápění tohoto typu jam (vyplývající z modelu) 

významně nemění možné projevy na povrchu ani při podstatné degradaci materiálu (degradace o 

60%). Projevy na povrchu souvisí především s mocnou vrstvou pokryvu (cca 300 m). V případě menší 

mocnosti pokryvného útvaru budou deformace nižšího rozsahu. 

Pro tuto kategorii jam doporučujeme během zatápění sledování povrchu a kontrolu kvality zatápějící 

vody z hlediska agresivity na konstrukce a cementopopílkové směsi (ČSN EN 206-A). 
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Pro ilustrovaný model vypočtené naklonění terénu na povrchu odpovídá hodnotě cca 9x10-5. 

Dopad tohoto naklonění z pohledu vhodnosti využití oblasti v okolí jámy lze dále vyhodnotit podle 

platné normy ČSN 73 1004 (příloha B - doporučené limitní velikosti sednutí plošných základů), 

stanovujících limitní hodnoty úhlového přetvoření a celkové sednutí.     

Příčiny a důsledky rizika  

• Stabilní zásyp i během zatápění vodou. 

Eliminace a opatření 

V rámci těchto typů jam je znám údaj o hlavě zásypu a je možno sledovat jeho změny během zatápění. 

Celý stvol jámy je vyplněn zpevněným materiálem CPS (popř. betonem). Neuvažuje se prolomení 

hrází a pohyb materiálů do důlních děl. Pro tento případ jam navrhujeme sledování hlavy zásypu 

během celého procesu zatápění. 

Kategorie (V) 

Konkretizace rizikovosti – kategorie V. je identická s kategorií IV.  

Příčiny a důsledky rizika  

• Stabilní zásyp i během zatápění vodou. 

Eliminace a opatření 

Dtto kategorie IV 

Kategorie (VI) 

Konkretizace rizikovosti – vyplývá z výsledků řešení reprezentativní jámy Doubrava III., včetně 

okolního masivu a jámového ohradníku, numerickým 3D modelem MKP. V tomto případě se jedná 

o likvidovanou plynovou jámu a s ohledem na mimořádnou pozornost, která byla v tomto případě 

věnována likvidaci, nebezpečí nehrozí. Výpočty stanovily průběhy a hodnoty poklesů povrchu terénu 

v okolí jámy. 

Model této jámy představuje kategorii tzv. plynových jam, kdy část jámy v karbonském prostředí 

bude ponechána bez zásypu. Vypočtené celkové deformace při totální degradaci betonového ostění 

na nezajištěném úseku jámy a při změnách mechanických vlastností okolních hornin vlivem vody 

byly na povrchu do 20 mm s šířkou projevu až 80 m od osy jámy. V případě degradace zpevněného 

zásypu dochází k dalšímu nárůstu o 10 mm. 

Pro ilustrovaný model vypočtené naklonění terénu na povrchu odpovídá hodnotě cca 2x10-4. 

Dopad tohoto naklonění z pohledu vhodnosti využití oblasti v okolí jámy lze dále vyhodnotit podle 

platné normy ČSN 73 1004 (příloha B - doporučené limitní velikosti sednutí plošných základů), 

stanovujících hodnoty úhlového přetvoření a celkové sednutí.   

Pro tuto kategorii jam doporučujeme sledování na povrchu a kontrolu kvality podzemní vody z 

hlediska agresivity na konstrukce a cementopopílkové směsi. 
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15.2.4.4 Obecná opatření plynoucí z využití nezpevněného zásypového materiálu 

V kontextu metodického posouzení aktuálně uvedená rizika determinují spolehlivost likvidace jam a 

z dlouhodobého hlediska určují ohrožení veřejného prostoru v okolí jam během zatápění vodou. 

Mezi zásadní řadíme: 

• nestabilita zásypu z důvodu nadměrného sedání zásypu, velké stlačitelnosti materiálů, vzniku 

kaveren, samovolných zátek v jámě, nezaplněných míst v jámě, 

• nestabilita zásypu překročením únosnosti hrázových objektů/průniků,  

• nestabilita zásypu vzniklá snížením mechanických vlastností zásypového materiálů, 

• nestabilita ústí jam a ohrožení okolí jam vznikem propadliny, determinováno přítomností 

vhodné ohlubňové zátky, 

• absence dlouhodobého monitoringu během zatápění jam důlní vodou.  

Eliminaci těchto jevů lze po likvidaci zajistit: 

• pečlivým a dlouhodobým monitoringem sedání zásypu pod ohlubňovou zátkou, který 

v reálném čase umožní přijímat vhodná opatření, 

• dosypáváním materiálů do vzniklých prostor pod zátkou, 

• vybudováním dodatečných jámových zátek s vytvořením dosypového otvoru u jam, kde tato 

možnost není a jámy se budou zaplavovat. 

15.3 Srovnání „novosti postupů“ oproti původní metodice, případně jejich zdůvodnění, 

pokud se bude jednat o novou neznámou metodiku  

Problematika likvidace hlubinných dolů v minulosti byla obsahem mnoha odborných prací: VV 

zprávy; odborné články; posudky na jednotlivé konkrétní případy likvidace důlních jam.  

V roce 2021 byla na VŠB-TU Ostrava, HGF zpracována studie nazvaná „Analýza stability 

zlikvidovaných hlavních důlních děl v ODP a návrh bezpečnostních opatření“ (kolektiv autorů VŠB, 

2021).  

Autorům předkládané certifikované metodiky není známa žádná předcházející certifikovaná 

metodika, která komplexně hodnotí míru rizika stability HDD během zatápění.  

Předložená metodika tedy nemá předchůdce a je nová, původní a je deklarovaným výstupem řešení 

projektu č. TITSCBU908 „Výzkum vlivu postupného zatápění KDP důlní vodou s vysokou salinitou 

na ohrožení krajiny dotčené těžbou uhlí a stabilitu HDD.“ 

Postup řešení předložené certifikované metodiky je zdůvodněn potřebou komplexního vyhodnocení 

všech dostupných věrohodných informací a obsahuje následující etapy:  

• inventarizace a podrobný popis faktografických, geologických a geotechnických okolností, 

• shlukovací analýza jam do skupin,  

• modelování reprezentantů jednotlivých skupin, 

• analýza výsledků modelování, 

• transformace výsledků analýzy do formy metodiky. 
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15.4 Popis uplatnění Certifikované metodiky 

Certifikovaná metodika je určena institucím, které budou mít dohled nad procesem zatápění: ČBÚ; 

celostátní a oblastními orgány státní správy a stavební úřady na všech regionálních úrovních 

Moravskoslezského kraje v oblasti KDP.   

Dále je určena také pro vědecké a výzkumné instituce působící v regionu a zabývající se danou 

problematikou, dále podnikům, které se budou aktivně účastnit procesu zatápění v KDP: DIAMO 

s.p.; OKD a.s.; projekční kanceláře připravující projektovou dokumentaci k aktivitám spojeným se 

zatápěním v KDP. 

Metodiku mohou využívat dále municipality a developeři, plánující využít opuštěné povrchové areály 

po likvidovaných jámách a jejich okolí. 

15.5 Ekonomické aspekty uplatnění Certifikované metodiky 

Ekonomické aspekty uplatnění Certifikované metodiky je nutno analyzovat na základě vyčíslení (v 

tis. Kč) nákladů na zavedení postupů uvedených v metodice a vyčíslení (v tis. Kč) ekonomického 

přínosu pro uživatele. 

Zatápění zlikvidovaných hlavních důlních děl je z pohledu jejich dlouhodobé stability, bezpečnosti a 

vlivu na své okolí bezpochyby podstatnou otázkou, která nabývá na významu z důvodu běžícího 

procesu ukončování hornické činnosti v KDP, a tedy do budoucna zániku objektivní potřeby udržovat 

hladinu v určité hloubkové úrovni stran zajištění bezpečnosti okolních důlních prostor během těžby 

uhelného ložiska. Současně se otevírá další nový pohled na využívání post hornické krajiny na jiná 

využití v rámci budoucích rozvojových aktivit a dotačních projektů v oblasti, zejména pokud bude 

snahou využít bývalé areály po ukončené hornické činnosti. 

Zavedení metodiky, která hodnotí možné dopady a určuje míru rizika stability příslušných 

zlikvidovaných hlavních důlních děl na veřejný prostor během procesu zatápění v KDP, umožní 

dotčeným subjektům (institucím, municipalitám) implementovat příslušná rizika do svých aktivit a 

přijímat příslušná opatření s cílem minimalizace nákladu v případě vzniku nežádoucích jevů.  

Postupy zavedení metodiky pro instituce a municipality představují nízkonákladovou položku, která 

umožní příslušnou jámu v KDP zařadit do kategorie rizikovosti s příslušně definovanými riziky 

s návrhem možných opatření. 

Rizikovost kolapsu ústí jam určité kategorie v případě nevhodné kombinace faktorů, přičemž za 

nejrizikovější lze označit nestabilitu zásypového materiálu – nestabilitu ostění – nestabilní horniny 

v profilu jámy, vyvolává potřebu prevence před vznikem nežádoucích jevů, které byly popsány 

v tomto metodickém posouzení. Krajním případem je z tohoto hlediska kolaps jámy Doubrava IV, 

který nastal v roce 1998 a byl způsoben lokálním porušením jámové výztuže v profilu nestabilních 

hornin za výztuží bez zásypového materiálu (činná jáma). Výsledkem bylo zhroucení ústí jámy za 

vzniku eliptického kráteru o rozměrech os cca 63x53 m s hloubkou cca 36 m od povrchu. Sanace si 

vyžádala mimo jiných opatření zasypání kráteru celkem 65. tis m3 zásypového materiálu. 

Ekonomické výhody realizace preventivních opatření pro HDD, která jsou zařazena v kategoriích 

s definovaným ohrožením, jsou shrnuty v následující ekonomické rozvaze.  
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Ekonomická rozvaha 

Ekonomické aspekty jsou přiřazeny v rozsahu kategorizace HDD dle tab. 137. Pro jednotlivé 

kategorie HDD doporučujeme uplatnit rámcové finanční předpoklady dle následující rozvahy.  

Uvedené kubatury, tonáže a cenové relace jsou přibližně (ilustrativně) zobrazeny v následující tab. 

138a,b,c. 

tab. 138: Rámcová finanční úvaha ekonomických aspektů preventivních opatření vs. možné události pro rizikové 

kategorie HDD 

a) 

pro kategorii I 

Preventivní opatření (dle tab. 137) 

Náklady (mil. Kč) 
Sanace  

(možné události) 

Náklady (mil. Kč) 

Investiční 

(jednorázově) 

Provozní 

(ročně) 
jednorázové 

Stavebně technické úpravy jam kategorie I  10 - 30  

Propad terénu do 65 tis. 

m3 zeminy (Doubrava 

IV) 

39* 

Sledování indukované seismicity - nákup stanic 

21 jam 
2,5  Propad terénu do 4 tis. 

m3 zeminy (19 jam) 
47,5** 

Sledování aktivity zásypového materiálu (4x 

ročně) 

 

 0,015 

možné škody na okolí 

(objekty, liniové 

stavby)  

Individuální 

(velmi hrubý odhad 10 

mil.) 

Sledování indukované seismicity - monitoring, 

vyhodnocení (1x ročně) 
  0,5   

celkem 32,5 0,515 Celkem 57,5 

* ilustrativní příklad, nepředpokládá se takový rozsah havárie, každopádně na sanaci likvidace havárie vtažné jáma Doubrava IV bylo použito celkem 

65 tis. m3 hlušiny; z ekonomického hlediska je zřejmé, že dřívější náklady na sanaci nelze srovnávat s náklady, které by byly v případě totožné havárie 

jámy v budoucnu. Materiál pro likvidaci havárie jámy Doubrava IV byl využit z vlastních zdrojů OKD. Do budoucna se nedá počítat s přísunem takto 
levného a dostupného materiálů a případná havárie se bude muset sanovat např. tříděným kamenivem, jehož cena se aktuálně pohybuje zhruba na 600 

Kč za m3 bez započítání dopravy. 

** pro kalkulaci se počítalo s propady jam do 4 tis. m3 v počtu 19 jam; rizikovost zde spočívá v nemožnosti předvídat vznik havarijního stavu s možným 
dopadem na majetek, případně zdraví osob do budoucna. 

b) 

pro kategorii II 

Preventivní opatření (dle tab. 137) 

Náklady (mil. Kč) 

Sanace (možné události) 

Náklady (mil. Kč) 

investiční 
opakované 

(ročně) 
Jednorázové 

sledování aktivity zásypového materiálu (4x ročně) 0 0,015 propad terénu  Nepředpokládá se*  

celkem 0 0,015 
možné škody na okolí (objekty, 

liniové stavby) 
Nepředpokládá se* 

     Celkem 0 

* podmíněno dosypáním zásypu v případě jeho pohybu. 

c) 

pro kategorii III 

Preventivní opatření (dle tab. 137) 

Náklady (mil. Kč) 

Sanace (možné události) 

Náklady (mil. Kč) 

jednorázové 
opakované 

(ročně) 
jednorázové 

sledování aktivity zásypového materiálu (4x ročně) 0 0,015 drobný propad terénu  Nepředpokládá se*  

celkem 0 0,015 
možné škody na okolí 

(objekty, liniové stavby) 
Nepředpokládá se* 

     Celkem 0 

* podmíněno dosypáním zásypu v případě jeho pohybu. 
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Pro kategorii jam IV a V se předpokládá stabilitní zásyp i během zatápění důlní vodou. Kontroly 

provádět dle Vyhlášky ČBÚ č. 52/1997. 

Z pohledu ohrožení povrchu terénu kolem bezprostředního okolí jámy je nejkritičtějším místem úsek 

jámového tubusu v blízkosti povrchu. U jam s dostatečně dimenzovanou jámovou zátkou je toto 

nebezpečí minimální. Za rizikové je nutno považovat staré jámy likvidované nezpevněným zásypem 

neznámého původu, kde není možnost na ústí sledovat zásyp a zásyp doplňovat. Stavební úpravy jam 

kategorie I by měly primárně tuto možnost zajistit. 

Pro hrubou kalkulaci cen stavebních úprav se vychází ze statistického souboru příslušných jam 

kategorie I a informací o průměrech a tvarů jam a mocnosti kvartérních uloženin. Mocnost 

kvartérních uloženin pro jámy kategorie I je variabilní a pohybuje se v rozmezí od 3,5 m až do 27 m. 

Pro jámy kategorie I je celková délka jámových tubusů v kvartérních uloženinách cca 164 m, přičemž 

nejtypičtějším zástupcem je jáma s kruhovým profilem a průměrem mezi 4 až 5 m. Na tyto 

konstrukční parametry jsou hrubé propočty stavebních úprav kalkulovány. Technické práce obnášejí 

rozbourání a odvoz existujícího povalu jámy, vybrání jámové výplně do příslušné hloubky, kontrolu 

a opravu případně porušeného zdiva, instalace štěrkového lože pro odvod plynu, instalace potrubí, 

plavení jámové zátka betonem (C25/30) s instalovaným dosypovým otvorem a zbudování desky 

nového povalu betonem C30/37. Odhad hrubých celkových nákladů vychází z aktuálních cen 

stavebních a bouracích prací, potřebného objemu materiálů k odtěžení a k plavení, aktuálních cen 

materiálů, včetně zbudování nového povalu, to vše vztaženo na počet jam kategorie I. Velmi hrubě 

se odhaduje náklad na stavební úpravy jedné jámy na 1,5 mil. Kč.  

Ekonomické aspekty lze také řešit vyčíslením rozdílu cen mezi pozemky na brownfieldech (oblasti 

po likvidovaných jámách) a ostatními kategoriemi pozemků (veřejných, zemědělských, lesních). 

Cenová specifikace úspor spojených s následným využitím oblastí po likvidovaných jámách se musí 

provádět individuálně dle aktuálních cenových map příslušných obcí.  
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16 Legislativní úprava problematiky zatápění v ČR a zahraničí 

V rámci tohoto tematického okruhu byla provedena kompletní analýza české báňské legislativy, 

především zákona č. 44/1988 Sb. Horní zákon, zákona č. 61/1988 Sb. Zákon o hornické činnosti 

společně s příslušnými vyhláškami, ale i nebáňské legislativy jako zákon č. 183/2006 Sb. Stavební 

zákon a zákon č. 254/2001 Sb. Vodní zákon a dalších právních předpisů. Hlavním záměrem bylo 

nalézt platnou nebo aplikovatelnou legislativu, zahrnující problematiku zatápění dolů po ukončení 

dobývání ve vztahu k možným potenciálním negativním dopadům. Bohužel v rámci této analýzy je 

problematika zatápění v české legislativě řešena pouze částečně a vágně. Můžeme tedy říct, že proces 

zatápění v legislativě není příliš řešen ve vztahu k jeho budoucím možným negativním vlivům. Tento 

stav se dá obhájit zejména tím, že se zákonodárci nepohybovali v období celkového ukončení těžby 

v OKR. Příkladem může být ukončování těžby v ODP a PDP, které vyústilo ve výstavbu vodních 

jam Jeremenko a Žofie. Důvodem vybudování těchto jam byla především ochrana ještě aktivních 

dolů na Karvinsku, což poukazuje na fakt, že nebylo nutné komplexně řešit možné další nežádoucí 

vlivy. Hlavním rizikem bylo řízené vypouštění důlních vod, a tedy možná kontaminace vod 

povrchových. Toto byl také jeden ze stěžejních bodů v rámci správních řízení v procesu výstavby 

vodních jam Jeremenko a Žofie. Logickým krokem byla tedy podrobná analýza všech dostupných 

podkladů, týkajících se realizace zmíněných vodních jam, která je podrobně uvedena v příloze 138 

Můžeme poukázat na to, že s výstavbami vodních jam se počítalo již v osmdesátých letech a proces 

byl ukončen až s nastoupením nového milénia. Schvalovací proces byl rozsáhlý a předcházely mu 

různé činnosti v oblasti analýz, odborných posudků a výběru nejvhodnějšího řešení procesu zatápění 

důlní vodou. Analýzy a odborné posudky však řešili pouze částečné zatopení, a to z hlediska ochrany 

aktivní části revíru a řízeného vypouštěné důlních vod a jejich dopadů. Z tohoto důvodu jsme se dále 

inspirovali zahraniční legislativou, nejlépe v zemích, které jsou v řešení problému před Českou 

republikou. Vybrány byly státy Německo a Polsko a byly vypracovány odborné studie, které 

podrobně analyzují uvedenou problematiku a její řešení v těchto zemích. Nutno podotknout, že 

legislativní prostředí je v obou zemích značně odlišné. Rozdíl můžeme spatřovat hned v subjektu 

realizace zatápění, přičemž v Německu se tomuto úkolu věnuje soukromá společnost RAG, zatímco 

v Polsku se realizaci věnuje státní firma, která byla k tomuto účelu zřízená. Už tento rozdíl potvrzuje, 

že se obě země ubírají v procesu ukončování těžby a jejích dalších možných vlivů poněkud jiným 

směrem. Rozdíl např. spočívá ve financování. V Německu je soukromá firma naprosto soběstačná, 

díky svému nadačnímu fondu a jeho činnostem a nevyžaduje od roku 2019 příjmy z daní. Naopak 

Polsko se trápí otázkou odkud financovat proces zatápění, jelikož drtivá většina peněz je ze státní 

pokladny či příslušných dotací i z Evropské unie. Podrobné studie legislativního rámce obou zemí 

jsou uvedeny v přílohách 139 a 140. Stěžejními informacemi získanými ze zmíněných studií je 

samotný rozhodovací proces likvidace a následného zatápění. Můžeme však říci, že německý model 

se jeví mnohem efektivnější a nepotýká se s tolika problémy jako model polský. Všechny zmíněné 

poznatky slouží jako podklady pro návrh na doplnění již platné české legislativy a její možný vliv na 

jiná právní prostředí. 

16.1 Rozhodovací proces v Polsku a Německu 

Rozhodovací proces fáze likvidace hlubinných dolů ve smyslu zatápění v Polsku je podrobně uveden 

v příloze 141. Je ale třeba zmínit, že tento postup nefunguje jako precedens, tudíž není nutně 

realizovaný v uvedeném pořadí. Navíc tento proces byl velice ovlivněn novelizací horního a 

geologického zákona z roku 1994. Do té doby se v procesu povolení likvidace, či hornické činnosti, 
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nezahrnovaly budoucí vlivy těchto činností. Můžeme říci, že v současnosti je proces složitější 

především z důvodu snahy se vypořádat s možnými bezpečnostními riziky a potřebnou odpovědností 

ve schvalovací činnosti. Je ale nutné představit některé důležité orgány, které se na procesu podílí. 

Jsou jimi Ministerstvo státního majetku (MAP), Agentura pro průmyslový rozvoj (ARP), SRK S.A., 

Vyšší báňský úřad (WUG) a Maršálkovský úřad. Orgány se podílí na procesu likvidace v různém 

měřítku, přičemž vše je spjato, podobně jako u nás, s povolením hornické činnosti, či povolením 

likvidace dolu. Do problému se v Polsku dostali v minulosti, a to před novelizací horního zákona, 

kdy byla hornická činnosti, či likvidace povolována bez hlubších analýz možných dopadů. Tyto 

neprognózované dopady poté zatěžují státní pokladnu. Výše bylo řečeno, že likvidace jsou prováděny 

státní společností SRK S.A., bohužel tato společnost nenese odpovědnost za následky negativních 

dopadů již zlikvidovaného dolu. Právním nástupcem je pouze stát, za nějž vystupuje Státní báňský 

úřad, který však nedisponuje dostatečnými prostředky, a to hlavně v případech, které vyžadují akutní 

řešení. Rok 2015 byl pro společnost SRK S.A. stěžejní. Pro doly likvidované po tomto roce platí, že 

se o jejich odvodnění, které chrání aktivní doly stará právě SRK S.A. Do té doby tomu bylo jinak a 

koordinaci zajišťovala společnost CZOK. V současné době je úkolem tyto dva systémy propojit a 

nechat jejich řízení na společnosti SRK S.A., přičemž se předpokládá, že tím dojde k zjednodušení 

systému odvodnění. Do rozporu se SRK S.A. dostává v momentech prolnutí svých zájmů se zájmy 

aktivních dolů. SRK S.A. chrání aktivní doly před zatopením vodou z již zlikvidovaných dolů nebo 

dolů v likvidaci, zároveň se musí SRK S.A. snažit o postupné úplné upuštění od odvodňování s cílem 

minimalizovat náklady na jeho provoz. Další rozkol se objevuje v samotném financování 

odvodňování. Jde o to, že financování uzavírání (closure) zlikvidovaných dolů jde ze státních peněz, 

a přitom chrání doly aktivní, které jsou v soukromém vlastnictví, a které financují pouze odvodňování 

ve svém DP. Díky tomuto dochází mezi SRK S.A.  a aktivními doly ke sporům, které řeší ministerstvo 

průmyslového rozvoje. Činnosti spojené s odvodňováním prováděné CZOK a SRK S.A. jsou 

kontrolovány Maršálkovským úřadem, obvodními báňskými úřady a vyšším báňským úřadem. 

Oproti tomu v Německu schvalovací proces není tak složitý, co se týče byrokratického aparátu, přesto 

je časově náročný. V roce 2014 byla v Německu vytvořena vodohospodářská koncepce pro několik 

oblastí, což je dokument, který určuje hospodaření s vodou. Pro dotčené oblasti podrobněji uvádí, do 

jaké výše může být nastoupaná hladina důlních vod akceptována. Dle výzkumů je to v každé oblasti 

rozdílné. Tomuto kroku předcházelo uzavření smlouvy o dědickém břemeni (mezi kým?), přičemž 

se používá také termín věčné úkoly, které spočívají v hospodaření nejen s důlními vodami. Snahou 

vodohospodářské koncepce je také snížení počtu a optimalizace potřebných čerpacích systémů 

v daných oblastech. Na základě vodohospodářské koncepce se tvoří provozní plány uzavření, které 

schvaluje Obvodní báňský úřad po konzultaci s vodohospodářským orgánem. Provozní plány jsou 

rozsáhlé a jejích schvalovací proces trvá i několik let, navíc se provozní plány na základě nových 

skutečností aktualizují. Rychlejšímu procesu navíc škodí i proces veřejného projednání, který 

vzhledem k množství dotčených orgánů a jejich možných námitek a následnému projednání značně 

prodlužuje řízení. Veřejnosti totiž slouží monitoring, který je mnohem rozvinutější než v Polsku a 

kontroluje několik složek: kontaminace podzemní vody, výstupy plynů na povrch, změny nivelety 

terénu, seismicitu, výskyt propadlin. Monitoringem je pověřen i báňský dozor. Rozhodovací proces 

je znázorněn pomocí schématu v příloze 142. 
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16.2 Rešerše platné legislativy v rámci problematiky zatápění hlubinných dolů v KDP, 

včetně návrhu jejího doplnění a posouzení vlivu zatápění na ostatní právní 

prostředí 

Cílem této kapitoly je posouzení současné platné báňské a stejně tak další související nebáňské 

legislativy, využitelné pro proces povolení zatápění dolů s ukončenou hlubinnou těžbou černého uhlí, 

včetně případného následného čerpání důlních vod v KDP. Existují důvodné předpoklady, že proces 

zatápění dolů nebude řešen jako neřízený proces, ale bude/může být s velkou pravděpodobností řešen 

formou částečného čerpání důlních vod s postupně definovanou úrovní hladiny důlních vod.   

Případné návrhy na doplnění/upřesnění této legislativy byly vedeny snahou nezasahovat, resp. 

zasahovat co nejméně do platné legislativy na základě zkušeností s řešením předmětné problematiky 

v zahraničí a to tak, aby bylo procedurálně co nejjednodušší případné legislativní změny realizovat. 

Dalším kritériem bylo i zohlednění časového hlediska uvádění případných změn v legislativě do 

praxe tak, aby případné aktualizace legislativy neproběhly po rozhodnutích o zatápění/likvidaci 

uzavíraných dolů v KDP. Již nyní jsou v KDP lokality uzavřených dolů (např. důl 9. květen), u nichž 

jsou hlavní důlní díla (jámy) zlikvidována, veškerá hornická činnost byla ukončená a proces zatápění 

již byl v podstatě zahájen bez zásadnějšího vlivu na jeho průběh či potřebných hodnocení. 

Základní předpoklady pro vypracování této kapitoly jsou následující: 

• proces zatápění nebude ponechán bez kontroly, resp. bez hodnocení dopadů, 

• proces zatápění bude řízený, a tudíž musí být začleněn do kontextu současné legislativy, 

• proces zatápění bude doprovázen i fází čerpání těchto důlních vod pomocí jam, včetně dalšího 

nakládání s vyčerpanými vodami,  

• DIAMO, s.p. bude subjektem, který bude zodpovídat za proces zatápění nejen v KDP, ale i 

zbývající části ostravsko-karvinského regionu s ukončenou těžbou uhlí. 

A) Analytická část báňské legislativy – zatápění dolu 

V Českém právním systému je pojem „zatopení dolu“ definován pouze v § 204 vyhlášky Českého 

báňského úřadu 22/1989 Sb. „O bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při 

hornické činnosti …“ ve znění: 

„Zatopení dolu nebo jeho části povoluje obvodní báňský úřad. 41) 

41) § 10 odst. 6 zákona České národní rady č. 61/1988 Sb.“ 

Zde současně vycházíme z předpokladu, že ve fázi, kdy má dojít k povolení zatopení dolu 

s ukončenou hlubinnou těžbou černého uhlí v KDP, je rovněž naplněn výklad termínu „důl“ uvedený 

v § 2, písm. c) ve smyslu vyhlášky 22/1989 Sb. v platném znění: 

c) důl provozní celek, který zpravidla tvoří z hlediska větrání samostatnou technickou jednotku bez 

ohledu na to, jak je po stránce organizační nazýván    

Přestože se uvedená vyhláška týká primárně činných dolů, předpokládáme, že z výkladu § 204 

neplyne jednoznačně, že se jedná jen o činný důl, takže lze pod tento termín začlenit i důl likvidovaný. 

Pokud by tento výklad nedostačoval, navrhujeme doplnit uvedený § 204, případně § 2, písm. c) o 

dovětek „ …. včetně dolu v likvidaci“. 

Znění § 204 vyhlášky 22/1989 Sb. v platném znění dále odkazuje na splnění ustanovení § 10 odst. 6 

zákona České národní rady č. 61/1988 Sb. ve znění: 
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 „(6) Zajištění důlních děl a lomů a likvidaci hlavních důlních děl a lomů povoluje obvodní    báňský 

úřad. Se žádostí o povolení předkládá organizace plán zajištění nebo likvidace. Obvodní báňský úřad 

zajištění nebo likvidaci hlavních důlních děl a lomů organizaci nařídí, nejde-li o případy uvedené v 

odstavcích 4 a 5, též pokud organizace nepodá žádost o povolení do 3 měsíců od skončení dobývání 

nebo přerušení činnosti.“ 

„(4) Při dočasném zastavení provozu v dole nebo lomu je organizace povinna provést jejich zajištění 

tak, aby bylo možno dobývání ložiska obnovit. Zastavení provozu oznámí organizace obvodnímu 

báňskému úřadu. Neprovede-li organizace zajištění a je-li ohrožena bezpečnost nebo zdraví lidí nebo 

další dobývání ložiska, nařídí obvodní báňský úřad zajištění dolu nebo lomu na náklady organizace. 

(5) Při trvalém zastavení provozu v dole nebo lomu je organizace povinna provést jejich likvidaci 

nebo předložit obvodnímu báňskému úřadu projekt jejich jiného využití. Neprovede-li organizace 

likvidaci a je-li ohrožena bezpečnost nebo zdraví lidí, obvodní báňský úřad nařídí provedení likvidace 

na náklady organizace.“ 

Z výše uvedené citace je zřejmé, že se z režimu vyhlášky 22/1989 Sb. v platném znění a termínu 

„zatopení dolu“ dostáváme do procedurální části zákona č. 61/1989 Sb. v platném znění, který 

upřesňuje, jak toto zatopení dolu povolovat. Problematika zatopení dolu se však v uvedeném zákonu 

omezuje na báňskou legislativou definovanou jako zajišťování/likvidace hlavních důlních děl, která je 

realizována na základě povolení hornické činnosti dle § 2 písm. c) zákona České národní rady č. 61/1988 

Sb. v následujícím znění:  

„Hornickou činností se podle tohoto zákona rozumí 

……. 

c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů „ 

Problematice „zatápění dolu“ by z tohoto pohledu více vyhovoval v současné legislativě (i s ohledem 

na probíhající a konečný stav dolů v KDP) terminologický ekvivalent „likvidace dolu“, který by byl 

současně i procedurálně upřesněn. Z tohoto pohledu pouze zákon č. 44/1988 Sb. v platném znění 

(horní zákon) zná pojem „technická likvidace dolu“ v § 31, odst. 6:   

„(6) Technickou likvidací dolu nebo lomu se pro účely tohoto zákona rozumí uvedení důlních děl 

vzniklých při hornické činnosti do stavu, který nebude vytvářet bezpečnostní riziko ani riziko vzniku 

ekologické škody nebo havárie. Do technické likvidace dolu nebo lomu patří i stavby a podpovrchové 

objekty, jejichž odstranění je nezbytné pro provedení sanace a rekultivace, nebo jsou součástí 

hlavních důlních děl.“    

Nicméně v dalších zněních uvedeného horního zákona a stejně tak i v další navazující báňské 

legislativě se pojem „likvidace dolu“ nepoužívá a je „suplován“ termínem „likvidace 

hlavních/důlních děl“, zařazeným jako hornická činnost podle zákona č. 61/1988 Sb. v planém znění. 

S ohledem na tento stav současného znění souvisejících předpisů je možně definovat dva kroky, jak 

procedurálně postupovat ohledně povolení zatápění dolů: 

• definovat v legislativě nový pojem „technická/likvidace dolu“ zmíněný v horním zákoně, jeho 

začlenění do navazujících předpisů včetně procedurálních kroků pro jeho zajištění, anebo 

• pracovat se stávající terminologií „zajišťování/likvidace hlavních/důlních děl“ jako již 

zavedeným termínem se známými procedurálními kroky a specifikací v navazující legislativě. 
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Domníváme se, že z praktického pohledu je užitečnější pracovat se stávajícím termínem 

zajišťování/likvidace hlavních/důlních děl jako hornickou činností, a to již jen z toho důvodu, že 

zavedení nové terminologie by znamenalo významný zásah do současné legislativy a nutnost 

schválení navržených změn v poměrně širokém počtu současné báňské legislativy. A to z pohledu 

současného stavu a plánů likvidací uzavřených dolů či nutností rozhodnout a případně povolit jejich 

zatápění by znamenalo významné zpoždění celého rozhodovacího procesu zatápění, pokud by se 

mělo čekat na nová platná znění dotčených předpisů. 

Využití termínů zajišťování/likvidace hlavních důlních děl v kontextu zatápění dolů je v každém 

případě možné, avšak bude vyžadovat drobné úpravy v dokumentaci definované báňskou legislativou 

a případně související legislativou. Tyto návrhy na doplnění/úpravy jsou diskutovány v odstavcích 

níže. 

Poněkud odlišný legislativní postup bude muset být zvolen pro případ, kdy hlavní důlní díla budou 

v KDP zajištěná/zlikvidovaná a poté následně vyvstane potřeba čerpání důlních vod. V tomto případě 

je jedinou možností realizovat čerpání vod pomocí vhodných vrtů z povrchu podle zákona č. 62/1988 

Sb. v platném znění (geologický zákon), případně zákona č. 44/1988 Sb. v platném znění (horní 

zákon). Vzhledem k tomu, že v každé z dílčích pánví ostravsko-karvinského hřbetu 

s ukončenou/končící těžbou uhlí již existuje anebo bude minimálně jedno hlavní důlní dílo 

s povolenou hornickou činností (zajištění/likvidace hlavního důlního díla, a tudíž i čerpání důlních 

vod), bude se takový čerpací vrt považovat za změnu/rozšíření již platné hornické činnosti. Takový 

nový čerpací vrt bude podléhat stejným/obdobným procedurám jako v případě hlavního důlního díla 

(jámy) určeného k čerpání důlních vod. 

B) Analytická část báňské legislativy – čerpání důlních vod 

Ze současné legislativy lze odvodit, že pokud dojde k čerpání vod z důlních prostor uzavřeného 

dolu/dolů, bude se jednat o tzv. vody důlní - § 40 zákona č. 44/1988 Sb. v platném znění (horní 

zákon). Na tyto důlní vody se podle zákona 254/2001 Sb. v platném znění (vodní zákon) pohlíží jako 

na povrchové/podzemní vody, pokud horní zákon nestanovuje jinak. 

V každém případě vypouštění čerpaných důlních vod v jakékoliv fázi zajištění/likvidace 

hlavních/důlních děl bude možné za podmínek stanovených vodohospodářským orgánem a orgánem 

ochrany veřejného zdraví (§ 40 horního zákona). 

Lze usuzovat, že čerpání důlních vod jako součást povolovacího procesu zajišťování/likvidace 

hlavních/důlních děl bude dlouhodobý proces, a navíc jeho parametry, podmínky realizace a stejně 

tak rozsah střetů zájmů se mohou v průběhu času měnit. Z tohoto pohledu se nabízí závěr, že proces 

zatápění dolu/dolů by měl být řešen především jako zajišťování hlavních/důlních děl, které oproti 

likvidaci v sobě obsahuje prvek „dlouhodobosti“.  

Tento závěr potvrzují i dosavadní zkušenosti z povolovací procedury pro čerpání důlních vod na 

jamách Jeremenko a Žofie, kde se v povoleních vydaných obvodním báňským úřadem v souvislosti 

s čerpáním důlních vod na těchto hlavních důlních dílech hovoří o jejich „zajištění“.    

V případech, kdy budou hlavní důlní díla v KDP zajištěná/likvidována a následně vyvstane potřeba 

čerpání důlních vod, jedinou možností, jak realizovat čerpání důlních vod, bude pomocí vhodných 

čerpacích vrtů (viz. výše) a nakládání s důlními vodami tak bude probíhat na základě povolení 

vodoprávního úřadu obdobně jako je popsáno v souvislosti s hlavními důlními díly. 
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C) Analytická část báňské legislativy – dobývací prostor 

V současnosti je KDP pokryta stanovenými DP pro těžbu černého uhlí. Na základě postupného 

splnění povinností plynoucích z platné legislativy týkající se ukončení těžby uhlí bude moci dojít 

v určité fázi k zmenšení jejich plošné výměry, případně až k úplnému zrušení, pokud v nich bude 

hornická činnost ukončená. V úvaze o nutnosti ponechání/zrušení DP vycházíme 

z nejpravděpodobnějšího scénáře, který zahrnuje v následujících létech vybudování minimálně 

jednoho čerpacího místa (zajištění hlavního důlního díla pro účely čerpání důlních vod) v KDP.  

Pokud čerpací místo v KDP bude řešeno jako zajišťování hlavního důlního díla (k čemuž se 

přikláníme a doposud byl tento přístup v minulosti zachován), bude zapotřebí ponechat v nějakém 

plošném rozsahu na povrchu stanoven i DP. Bude se jednat o hornickou činnost, která ještě bude trvat 

řadu let a není možné ji vykonávat bez stanoveného DP. Rozsah takto nově vymezeného DP je pak 

plně na rozhodnutí držitele práv v tomto DP. Analogicky z tohoto vyplývá, že v plochách stávajících 

dolů, kde čerpání důlních vod nebude fyzicky vykonáváno pomocí hlavního důlního díla nebo 

čerpacího vrtu, případně se na ně nebude vztahovat žádná hornická činnost, není třeba pro účely 

čerpání důlních vod stanovené DP ponechat jejich současné plošné vymezení. 

D) Analytická část báňské legislativy – důlní škody 

Závěry řešeného projektu naznačují, že budoucí zatápění likvidovaných dolů v KDP bude generovat 

rizika v souvislosti s nástupem hladiny důlních vod. A to bez ohledu, zda zvažujeme částečné nebo 

úplné zatápění. 

Pokud bude proces zatápění řešen prostřednictvím hornické činnosti – zajišťování/likvidace 

hlavních/důlních děl, škody vzniklé v souvislosti s touto hornickou činností budou podle § 36 zákona 

č. 44/1988 Sb. v platném znění (horní zákon) důlní škodou. Podle stejného paragrafu za důlní škodu 

odpovídá organizace, jejíž činností byla škoda způsobena s výjimkou případů uvedených v § 37 odst. 

7 horního zákona. Podle § 37a horního zákona pak má organizace povinnost vytvářet rezervy 

peněžních prostředků k zajištění vypořádání důlních škod, v tomto případě vzniklých v důsledku 

zatápění. 

E) Analytická část nebáňské legislativy – posuzování vlivů na životní prostředí  

Jednou z dalších náležitostí žádosti o povolení hornické činnosti je doložení stanovisek dle zvláštních 

zákonů, které je ukládají. Zde může přijít do úvahy zákon o posuzování vlivů na životní prostředí č. 

100/2001 Sb. v platném znění, a tedy nutnost doložit závazné stanovisko EIA. Mezi kategoriemi 

záměrů, které podléhají studii posuzování vlivů na životní prostředí „proces zatápění“ nenalezneme, 

dokonce ani činnosti tomu podobné. Přesto dle § 2 tohoto zákona rozsahu posuzování úpravy, 

bychom proces zatápění dle míry možných rizik kvalifikovali jako činnost, která by studii EIA 

podléhat měla. Problém však spatřujeme ve složitosti implementace do tohoto zákona, tedy tvorba 

nového bodu ve výčtu záměrů přílohy č. 1 uvedeného zákona.  

Nicméně zkušenost získaná při vyřizování výstavby vodní jámy Jeremenko vedla k potřebě nařízení 

zpracování posudku EIA, které bylo následně předloženo v rámci kompletní dokumentace OBÚ, kdy 

zpracování posudku EIA bylo nařízeno na základě místních šetření OBÚ. Tento přístup tak ukazuje 

na skutečnost, že začlenění uvedené problematiky zatápění do procesu posuzování vlivu na životní 

prostředí je možné i bez jeho taxativního vyjmenování. Zde je zapotřebí zdůraznit i roli krajských 

orgánů, které vydávají svá stanoviska k taxativně vyjmenovaným záměrům především v kategorii 

ukončení hornických činností, aby dokázaly rozpoznat proces zatápění v tomto záměru, který by měl 

být hodnocen v souladu s uvedeným zákonem. 
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F) Analytická část nebáňské legislativy – státní instituce, municipality 

V KDP neexistuje v době zpracování tohoto projektu na úrovni nebáňské legislativy v gesci státních 

institucí či municipalit (DIAMO, s.p., stavební úřady, územně-plánovací podklady úřadů…) žádné 

právní prostředí, které by definovalo/usměrňovalo aktivity na území z titulu budoucího zatápění. 

Důvod je prostý, zatím proces zatápění nebyl zahájen a případné dopady nejsou doposud 

vyhodnocené. Alespoň tedy formou oficiální správní procedury či povolení, i když se můžeme 

domnívat, že v určitých izolovaných částech opuštěných důlních prostor proces zatápění již probíhá, 

aniž byl, jakkoliv hodnocen (výjimkou jsou již provozované vodní jámy Žofie a Jeremenko).  

V rámci aktuálně zpracovaných nebo zpracovávaných dokumentacích EIA pro jednotlivé uzavírané 

lokality (v rámci tzv. ukončení hornické činnosti), téma probíhajícího nebo budoucího zatápění není 

a nebylo začleněno. Tudíž nemohla být ani definována opatření nebo dopady tohoto budoucího 

procesu. Stejně tak nebyla a není problematika budoucího zatápění řešena v rámci povolení hornické 

činnosti jednotlivých doposud likvidovaných hlavních důlních děl.  

Nezbude než tvorbu těchto pravidel definovat a aplikovat až v souvislosti s dalšími uzavíranými 

lokalitami, kde proces posuzování ukončení hornické činnosti – těžby uhlí ještě nebyl zahájen nebo 

nedošlo k úplné likvidaci, případně by měl být zahájen v souladu se závěry tohoto projektu. Otázkou 

zůstává, na kolika takových lokalitách ještě podobné hodnocení bude možné v ostravsko-karvinském 

revíru provést, když řada již byla likvidována (v KDP DP Stonava, Doubrava), některé se již 

k likvidaci chystají a jsou do určité fáze i rozpracovány/schváleny k likvidaci (DP dolů Lazy, ČSA). 

Z tohoto rychlého přehledu vychází, že definice těchto podmínek s dopadem do předpisů a nařízení 

státních institucí a municipalit se odehraje až v souvislosti s likvidací lokalit Darkov a ČSM, což je 

z našeho pohledu hodně omezený prostor pro regulérní přípravu regionu na budoucí zatápění 

z pohledu tvorby legislativy, a hlavně hodnocení jejího dopadu. 

G) Legislativní a procedurální rámec zatápění uzavíraných dolů – návrhy úprav 

Na úvod stručná rekapitulace hlavních závěrů, které plynou z výše uvedené analytické části báňské 

legislativy: 

• zatopení dolů (i v likvidaci) povoluje obvodní báňský úřad (viz. vyhláška č. 22/1989 Sb. 

v platném znění), 

• problematika zatopení dolu/dolů je součástí a musí být řešeno v rámci dokumentace primárně 

jako zajišťování, případně jako likvidaci hlavních/důlních děl (hornická činnost podle § 2, 

písm. c) zákona 61/1988 Sb. v platném znění), 

• proces čerpání důlních vod a nakládání s nimi bude v případě hlavních důlních děl nebo 

následných čerpacích vrtů (pokud by byly zapotřebí) řešeno obdobným způsobem a za 

podmínek stanovených vodohospodářským orgánem (tj. vodoprávním úřadem) a orgánem 

ochrany veřejného zdraví (viz horní a vodní zákon), 

• minimálně v lokalitách budoucího čerpání důlních vod (jámami nebo vrty) bude třeba 

ponechat v omezené míře na povrchu stanovený DP, a to nejdéle do ukončení čerpání důlních 

vod, a tudíž konečné likvidace hlavního důlního díla (tj. ukončení hornické činnosti), 

• proces zatápění bude v souladu s platnou legislativou vyžadovat tvorbu rezerv na vypořádání 

důlních škod (viz horní zákon).    

Dosavadní analýzy platné legislativy ukazují, že proces zatápění dolů v KDP je ve všech svých 

základních aspektech řešitelný na základě stávající legislativy. Přesto se v některých předpisech 
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vyskytují pasáže, které by bylo možné/vhodné upravit a posílit či upřesnit jejich význam právě i 

z pohledu budoucího zatápění uzavřených dolů, a to nejen v rámci KDP, ale i v ODP nebo PDP. 

Nyní se tedy dostáváme k návrhu změn ve stávajících legislativních předpisech, případně ke 

komentáři dopadů či začlenění zatápění nejen do související báňské legislativy, ale také mimo báňské 

legislativy a předpisů především na úrovni životního prostředí či obecních a krajských municipalit. 

Hlavním cílem navrhovaných změn je vyhodnotit veškeré aspekty a rizika budoucího zatápění a 

poskytnout je ve srozumitelné podobě stranám (fyzickým, právnickým osobám, municipalitám, 

úřadům…), které mohou být záměrem zatápění dotčené. Vše by mělo směřovat k vyřešení a doložení 

vyřešených střetů zájmů obvodnímu báňskému úřadu předkladatelem žádosti o povolení hornické 

činnosti. Tento princip vychází rovněž z bohatých zkušeností se zatápěním v Německu, kde je na tuto 

dokonce několikaúrovňovou komunikaci nejen s odbornou, ale i laickou veřejností kladen velký 

důraz. 

16.2.1 Báňská legislativa – návrh úprav 

Jak bylo uvedeno výše, procedura zatápění dolu bude povolena v rámci zajištění/likvidace 

hlavních/důlních děl (hornická činnost). Rozsah povinné dokumentace pro předložení žádosti o 

povolení hornické činnosti na obvodní báňský úřad upřesňuje vyhláška č. 104/1988 Sb. v platném 

znění v příslušných paragrafech a příloze č. 6 (Plán zajištění důlních děl a lomů a likvidace hlavních 

důlních děl a lomů). Obsahově tato příloha vyhovuje uvedenému záměru, tj. začlenění procedury 

zatápění dolu a využití hlavních důlních děl pro čerpání důlních vod. Vzhledem k tomu, že by tato 

dokumentace měla být (a bude) přístupná pro všechny dotčené strany v rámci správního řízení, 

navrhujeme posílit na vybraných místech přílohy č. 6 případné téma zatápění dolu a využití hlavního 

důlního díla pro čerpání důlních vod. 

Přehled přílohy č. 6 vyhlášky 104/1988 Sb. s návrhem na doplnění (tučně) je následující: 

Příloha č. 6 vyhlášky 104/1988 Sb. v platném znění 

 Plán zajištění důlních děl a lomů a likvidace hlavních důlních děl a lomů – návrh změn 

1. Textová část 

1.1 Důvody zajištění nebo likvidace. 

1.2 V plánu likvidace shrnutí výsledků geologicko-průzkumných prací, otvírky, přípravy a dobývání 

v dotčené části ložiska, jakož i úpravy a zušlechťování vydobytých nerostů. 

1.3 V plánu likvidace stručné shrnutí výsledků hospodaření se zásobami v plánem dotčené části 

ložiska (odpadá, je-li schválen výpočet zásob výhradního ložiska s končící těžbou). 

 1.3.1 Stav zásob výhradního ložiska a vytěžitelných zásob v plánem dotčené oblasti. 

 1.3.2 Změny stavu zásob vydobytím, ztrátami, odpisy, přehodnocením podle nových podmínek 

využitelnosti zásob, jiné změny a konečný stav zásob. 

 1.3.3 Způsob předpisového vyřešení zbytkových zásob v hranicích dobývacího prostoru a v případě, 

že dobývací prostor pokrýval jen část ložiska i za hranicemi dobývacího prostoru. 

 1.3.4 Ochrana, případně využití zbytkových zásob. 
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 1.3.5 Vymezení plochy dotčené dobýváním (poklesová kotlina) s uvedením hodnot poklesů spolu s 

údaji o hladině podzemní vody a případném zvodnění či zatížení povrchu, hodnot parametrů 

přetvoření terénu (vodorovné poměrné přetvoření, poloměr zakřivení, naklonění) včetně 

údajů o podmínkách chráněného ložiskového území. 

1.4 Způsob zajištění důlních děl a lomů nebo likvidace hlavních důlních děl a lomů. 

 1.4.1 Opatření k zamezení nepříznivých vlivů na povrch a vyznačení ochranných pásem. 

 1.4.2 Úprava svahů a dna lomů, úprava výsypek a odvalů. 

 1.4.3 Způsob kontroly zajištěných nebo likvidovaných důlních děl nebo lomů a povrchových 

zařízení. 

1.5 Základní opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, 

opatření v souvislosti se starými důlními díly, a okolními doly a lomy, situací na povrchu, 

zejména z hlediska výskytu výbušných plynů, prachu, samovznícení, průtrží hornin, uhlí a plynů, 

indukované seismicity, průvalů vod a bahnin, současného a budoucího zatápění důlních děl 

uzavíraného dolu (studie) a jiných nebezpečných jevů. 

1.6 Časový sled zajišťovacích nebo likvidačních prací, náklady na technickou likvidaci, způsob jejího 

zabezpečení se zohledněním finančních výnosů z likvidovaných hmotných investic a zásob při 

ukončení těžby. 

 1.7 Způsob sanace a rekultivace pozemků po dobývání a způsob zajištění požadavků vyplývajících z 

rozhodnutí orgánů a dohod s orgány a organizacemi, jimž přísluší ochrana objektů a zájmů 

podle zvláštních předpisů a doklady o vyřešení střetů zájmů. 

 1.8 Alternativní využití důlních děl, lomů, zařízení a staveb pro jiné účely a způsob využití pozemků 

po provedení sanací a rekultivací. 

 1.9 Nakládání s důlními vodami s popisem stavu před a po zajišťování/likvidací hlavních /důlních 

děl, ovlivnění důlních vod škodlivinami vzniklými též z ponechaného strojního a elektro zařízení 

v dole včetně stanovisek vodohospodářského orgánu a orgánu hygienické služby (§ 40 zákona č. 

439/1992 Sb.). 

 1.10 Doklady o vyřešení prací u hranic dobývacího prostoru. 

 1.11 Seznam povolení případných odchylek nebo výjimek z platných předpisů. 

 1.12 Plán sanace i rekultivace území dotčeného těžbou: 

 a) technický plán a harmonogram prací, 

 b) vyčíslení předpokládaných nákladů na vypořádání očekávaných důlních škod a na sanaci a 

rekultivaci pozemků dotčených vlivem těžby a budoucím zatápěním uzavřených důlních děl, 

 c) návrh na vytvoření potřebných finančních rezerv a na časový průběh jejich vytvoření. 

1.13 Podmínky plynoucí z posouzení vlivu zajištění/likvidace hlavních/důlních děl na životní 

prostředí (zjišťovací řízení, stanovisko podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění) a způsob 

jejich uvedení do praxe.     
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2. Grafická část 

 2.1 Mapa povrchové situace ve vhodném měřítku s vyznačením chráněného ložiskového území a 

dobývacího prostoru, zařízení a staveb na povrchu a území, kde se projeví nepříznivé vlivy. 

 2.2 Mapa důlní situace dotčené části ložiska ve hodném měřítku s vyznačením časového sledu a 

způsobu zajištění nebo likvidace. 

2.3 Mapa vlivu zatápění uzavřených důlních děl na povrchu. 

 2.3 2.4. Charakteristické řezy dotčenou oblastí. 

Komentář k navrženým změnám: 

Zatápění (resp. zatopení) poměrně rozsáhlé kubatury vydobytých prostor v KDP (výhledově i jiných 

částí ostravsko-karvinského revíru) na relativně velkém území evokuje úvahu zda „Plán zajištění a 

likvidace…“ zpracovaný dle výše uvedené přílohy č. 6 vyhlášky 104/1988 je dle současného stavu 

poznání úplný, resp. dostatečný. Např. zákonná legislativa v Německu nařizuje v rámci „Provozního 

plánu likvidace“ zpracování „Studie zatápění resp. (zatopení) dolu“ posuzující mj. následující 

rizikové faktory: 

• riziko kontaminace jiných zdrojů vod (lázeňské, pitné) v předmětném území, 

• průnik důlních plynů na povrch, resp. identifikace plynových pastí v důsledku zvyšující se 

hladiny vody, 

• změny nivelety terénu (výskyt propadlin apod.) při zatápění, 

• seismicita oblasti před, v průběhu a po ukončení zatápění. 

Některé z těchto faktorů jsou/mohou být částečně řešeny v rámci kapitol v „Plánu zajištění a likvidace 

důlních děl“, či v rámci zpracovaného posouzení dopadu vlivu hornické činnosti v letech 2020 až 

ukončení dobývání na životní prostředí (EIA) podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění, které 

se doposud pro jednotlivé uzavírané lokality realizovalo. Nicméně jejich začlenění je nahodilé, a ne 

vždy pod dozorem institucí odpovědných za vyhodnocení veškerých rizik. V každém případě téma 

zatápění se v těchto dokumentech doposud neobjevilo. 

Základní nosné okruhy, které by měly být řešené ve studii navržené v bodu 1.5. Přílohy č. 6 lze 

rámcově specifikovat následovně: 

Textová část: 

• Popis stavu dolu, masivu ovlivněného historickou těžbou uhlí a předmětného území před 

započetím zatápění a po jeho spuštění. 

• Predikce (model) postupného zatápění v několika etapách. 

• Riziková analýza budoucího zatápění z hlediska: I) rizika kontaminace zdrojů/kolektorů vod 

ohrožených zatápěním, II) rizika výstupů důlních plynů, III) indukované seismicity, IV) 

stability likvidovaných hlavních a starých důlních děl.  

• Vytvoření systému nivelačních bodů v terénu s predikcí přesného měření vertikálního pohybu 

území při zatápění. 

• Návrh opatření pro eliminaci a zmírnění důsledků rizik plynoucích z budoucího zatápění  
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Grafická část: 

• Mapa oblasti ovlivněné budoucím zatápěním se zobrazením rozsahu a míry analyzovaných 

rizik 

Návrh úpravy Vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb. 

Likvidace hlavních důlních děl je podle ustanovení §2 písm. c) zákona č. 61/1988 Sb. hornická 

činnost v platném znění. Samotný zákon č. 44/1988 Sb. v platném znění ukládá organizacím před 

zastavením provozu v hlavních důlních dílech povinnost vypracovat plány zajištění a likvidace, které 

překládá příslušnému obvodnímu báňskému úřadu ke schválení v rámci povolení hornické činnosti. 

Rozsah dokumentace k žádosti o povolení hornické činnosti je definován v ustanovení §6 vyhlášky 

č. 104/1988 Sb., přílohy č. 6 „Plán likvidace hlavního důlního díla“. Součástí plánu likvidace je 

technický projekt likvidace hlavního důlního díla v souladu s §§3 a 5 vyhlášky ČBÚ 52/1997 Sb.         

v platném znění. 

Vyhláška definuje požadavky k zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu 

při likvidaci hlavních důlních děl, která ústí na povrch (dále jen HDD) a důlních děl do nich ústících 

při hornické činnosti. 

Vyhláška obecně určuje požadovanou dokumentaci pro likvidaci hlavních důlních děl, zásady 

likvidace, požadavky na zásyp, zajištění jeho stability a také kontroly.  

Z uvedené vyhlášky je patrný kontext spolehlivosti likvidace jam ve vazbě na stabilitu zásypu, 

přičemž obsah samotné vyhlášky je v implicitních ustanoveních.      

Vyhláška primárně definuje likvidaci úplným zasypáním zpevněným zásypovým materiálem, což by 

z pohledu stabilitního modelu v KDP byla nejpříznivější varianta v procesu zatápění pánve. Nicméně 

umožňuje na základě povolení obvodního báňského úřadu za určitých podmínek použít nezpevněný 

zásypový materiál, čehož bylo v rámci revíru využíváno samozřejmě i před rokem 1997. Požadavkem 

§5, odst. (1) je podmínka, aby způsob likvidace jámy nezpevněným zásypovým materiálem obsahoval 

opatření k zajištění bezpečnosti z hlediska stability jámy a jejího okolí, avšak již nedefinuje, k jakým 

konkrétním podmínkám. 

Další požadavky zejména v ustanoveních §§6,7,8 a 10, jsou kladeny na zásypový materiál v rozsahu 

jeho vlastností a škodlivosti na životní prostředí, včetně jeho stability, požadavky na opěrné hráze, 

včetně odolnosti proti zatížení hydrostatickým tlakem a v neposlední řadě také požadavky na 

uzavírací ohlubňové povaly. 

Dalším poměrně významným bodem, který se k této problematice zatápění váže je okruh kontrol, ten 

bude primárně významný, u již zlikvidovaných jam, kde nelze předpokládat splnění řady parametrů 

pro dlouhodobou stabilitu jámy během zatápění a jedinou možností přístupu k problematice je určení 

rizik těchto jam (viz stabilitní model a metodické posouzení) a vhodný monitoring, který umožní 

reagovat příslušnými opatřeními v reálném čase.      

Vyhláška č. 52/1997 Sb. okruh kontrol řeší v ustanovení §16, zde se zaměřujeme na již zlikvidovaná 

hlavní důlní díla, přičemž je požadavkem ustanovení kontrola sedání zásypového materiálů, poklesy 

okolí jámy a výstup metanu, nejméně po dobu tří let, a to: 

• nejméně jednou měsíčně u jam zasypaných nezpevněným zásypovým materiálem,   

• nejméně jednou za tři měsíce u jam zasypaných zpevněným zásypovým materiálem a štol. 
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Po uplynutí tří let po likvidaci hlavních důlních děl se kontroly provádí nejméně 1x ročně. Ustanovení 

§19 umožňuje u hlavních důlních děl zlikvidovaných před účinností této vyhlášky kontrolovat pouze 

změny povrchu ústí jámy a její okolí v rozsahu stanoveného bezpečnostního pásma. Existence 

takového ustanovení jednoznačně poukazuje na potřebu zaměření se na tento typ jam z hlediska jejich 

dlouhodobé stability. Jak už jsme zmiňovali, dá se počítat s postupy likvidace, které nezaručují 

dlouhodobou stabilitu těchto jam během zatápění. Stabilita jam a jejího okolí odpovídá stabilitě 

jámového zásypu, výztuže a horninového prostředí. Zásyp jako takový bráni rozvoji zálomu v případě 

porušení ostění (výlomu), má tedy významnou autostabilizační funkci při projevech nestability ostění 

a okolních hornin. 

Informace o stavu zásypu v jámě je základním předpokladem, umožňující realizaci opatření v případě 

nežádoucích projevů náhlého sedání a poklesu sloupce zásypového materiálu. 

S vědomím scénáře možného zatápění pánve v budoucnu a stavu velkého počtu již zlikvidovaných 

jam v KDP navrhujeme následující úpravy ustanovení uvedené vyhlášky: 

§ 3 Dokumentace, odst, (2) , bod o) 

o) způsob nakládání s přítoky vod, jejich lokalizace, stanovení jejich objemu a složení, agresivity na 

beton a použití pojiv, která jsou odolná vůči působení agresivních složek vody, požadavky na čerpání 

důlních vod/řízený nástup důlních vod a jejich monitoring, 

§ 7 Zajištění stability zásypového materiálů, odst. (3)  

(3) Rovněž se stanoví opatření pro případné sypání zásypového materiálu do zvodnělých nebo 

zatopených prostor likvidovaného hlavního důlního díla nebo hlavních důlních děl, u nichž se jejich 

zatopení dá očekávat. 

§ 8 Opěrné hráze, odst. (1)  

(1) Konstrukci opěrné hráze, její umístění, způsob zajištění stability sloupce nezpevněného 

zásypového materiálu a odolnost proti zatížení očekávaným hydrostatickým tlakem určí 

dokumentace. 

§ 11 Bezpečnostní pásmo, odst. (1)  

(1) Bezpečnostní pásmo organizace stanoví na povrchu kolem likvidovaného hlavního důlního díla. 

Rozměr bezpečnostního pásma se stanoví zvláště s přihlédnutím ke stavu a způsobu likvidace hlavního 

důlního díla a k báňské, geologické, hydrogeologické a geotechnické situaci v jeho bezprostředním 

okolí, včetně vlivů budoucího zatápění. 

§ 16 Kontroly, odst. (4)  

(4) U zlikvidovaného hlavního důlního díla je nutno kontrolovat sedání zásypového materiálu, 

poklesy okolí jámy a výstup metanu, případně jiných škodlivých plynů, jsou-li předpokládány, 

nejméně po dobu tří let, a to 

a) nejméně jednou měsíčně u jam zasypaných nezpevněným zásypovým materiálem, 

b) nejméně jednou za tří měsíce u jam zasypaných zpevněným zásypovým materiálem a u štol, 

c) v případě zatápění uzavřeného dolu/jámového stvolu zlikvidovaného HDD s nezpevněným 
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zásypovým materiálem provádět základní monitoring sedání a poklesu sloupce zásypového 

materiálu 4 x ročně až do doby nastoupání hladiny do požadované/předpokládané úrovně. 

§ 19 Přechodná a závěrečná ustanovení  

(1) Pravidelné roční kontroly zlikvidovaných hlavních důlních děl podle § 16 odst. 5 je nutno 

vykonávat také u hlavních důlních děl zlikvidovaných před účinností této vyhlášky, jejichž poloha je 

známa a ústí je přístupné. Pokud u těchto jam nelze kontrolovat sedání a poklesy sloupce zásypového 

materiálu v jámě, je nutno alespoň kontrolovat případné změny povrchu ústí jámy a jeho okolí v 

rozsahu stanoveného bezpečnostního pásma. 

(2) Organizace je povinna pro zlikvidované jámy s nezpevněným zásypovým materiálem před 

účinnosti této vyhlášky, kde nelze kontrolovat sedání a poklesy sloupce zásypového materiálů, zřídit 

před zatápěním uzavřeného dolu/jámového stvolu zlikvidovaného HDD vhodný způsob sledování 

sedání a poklesu zásypového materiálu v jámě. 

(3) Výsledky kontrol podle § 16 odst. 4 a 5 a § 19 odst. 1 a 2 včetně provedených opatření předloží 

organizace souhrnně jedenkrát ročně příslušnému obvodnímu báňskému úřadu. 

Příloha č.1 obsah závěrečné zprávy, bod 4. 

4. Základní bezpečnostní problémy v době explotace ložiska a při jeho likvidaci, bezpečnostní 

opatření z hledisek nebezpečí: 

 a) výbuchu plynů a prachů, 

 b) samovznícení a důlních požárů, 

 c) průvalů vod a bahnin, 

 d) průtrží hornin, uhlí a plynů, 

 e) důlních otřesů, 

 f) ionizujícího záření, 

 g) budoucího zatápění 

 h) jiných nebezpečných jevů. 

Příloha č.1 obsah závěrečné zprávy, bod 9. 

9. Definitivní řešení otázek spojených s důlními vodami a výstupem důlních plynů: 

a) možné komunikace povrchových vod s prostředím dolu, 

b) údaje o sousedních dolech nebo revírech, zejména s ohledem na způsob kontaktu a řešení vod, 

c) množství důlních vod a plánovaná četnost měření po provedení likvidačních prací, 

d) úroveň hladiny důlních vod a nakládání s důlními vodami, jejich přítoky a odvádění, očekávaný 

nástup hladiny důlních vod v likvidovaném hlavním důlním díle a jeho okolí po jeho likvidaci a 

uzavření dolu, 

e) technická opatření na povrchu zamezující případné kontaminaci podzemních a povrchových vod 

důlními vodami a kontaminaci důlních vod ze zdrojů na povrchu, 
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f) technická řešení spojená s možným nahromaděním a výstupem důlních plynů na povrch s ohledem 

na zatápění důlních děl. 

16.2.2 Nebáňská legislativa subjektů a municipalit odpovědných za proces zatápění, 

případně tímto procesem dotčených – návrh úprav 

V tuto chvíli se jako efektivní opatření jeví nastavení pravidel mezi subjektem, který bude zodpovídat 

za proces zatápění – tj. DIAMO, s.p. a subjekty na úrovni obecních a krajských municipalit, které 

přímo řídí stavební/investiční aktivity jako jsou stavební úřady/orgány územního plánu či samotné 

obce. Každý z uvedených subjektů má možnosti, jak definovat případná rizika a s nimi související 

opatření. V případě státního podniku je to právo, a hlavně povinnost analyzovat potenciální rizika, 

pokud se dotýkají obecných zájmů a informovat dotčené orgány na úseku municipalit a státní správy 

o těchto rizicích. Stavební úřady/orgány územního plánu/municipality pak formou nařízení vyhlášek 

a pravidel v rámci aktivit v oblastech ovlivněných budoucím zatápěním mohou definovat přesné 

podmínky. V neposlední řadě je důležitým faktorem i ustanovení v zákonu o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon) č. 183/2006 Sb. platném znění, týkající se územně analytických 

podkladů.  Vyhláška 500/2006 Sb. v platném znění pak upřesňuje detailně náležitosti územně 

analytických podkladů. 

Na základě současného stavu je zřejmé, že problematiku zatápění bude vést ve svém referátu státní 

podnik DIAMO, tak jak tomu je i nyní při řešení dozvuků těžby uhlí. Ten by měl být partnerem pro 

administrování všech činností souvisejících se zatápěním ať už vůči dotčeným stranám v regionu 

nebo báňskému úřadu. Spojitost mezi dozvuky těžby a budoucím zatápěním je úzká, a tudíž by mělo 

dojít o rozšíření stávajících informací a procedur o ty, které souvisejí se zatápěním. 

Již řadu let se vede, aktualizuje a v praxi se osvědčila tzv. mapa kategorizace území z hlediska 

nebezpečí výstupů důlních plynů na území s ukončenou těžbou uhlí. Pokud tato studie definuje další 

rizika související s rozhodnutím o zatápění, měla by být tato rizika zahrnuta do stávající mapy 

kategorizace, případně ji transformovat na jinou vhodnou formu, zobrazující míru veškerých těchto 

rizik v plochách uzavřených dolů v souvislosti s ukončenou těžbou uhlí a to včetně vlivu postupného 

zatápění uzavřených důlních děl. Rozsah a způsob zobrazení těchto rizik, včetně termínů jejich 

průběžné aktualizace a poskytování třetím stranám bude na rozhodnutí státního podniku, případně na 

povinnostech daných legislativou (např. povinnost poskytování územně analytických podkladů 1x 

ročně). Takto zpracovaný mapový podklad rizik souvisejících se zatápěním musí být komentován 

v textovém popisu, včetně dopadů či omezení pro plánování činností v takto ovlivněných plochách.  

Z důvodu eliminace nebo zmírnění případných škod třetím stranám plynoucích z budoucího zatápění 

by mělo být dokonce v zájmu státního podniku najít v komunikaci s třetími stranami v regionu formu 

a frekvenci aktualizace případných informací o potenciálních rizicích co nejdříve. 

Územně analytické podklady mají určitý obsah, který ovlivňuje vyhodnocení stavu a vývoje území, 

jeho hodnoty a limity využití území. Limity území představují omezení, která mohou pocházet 

z veřejného zájmu. Jedná se o ochranu veřejného zájmu, který je dán právními předpisy, zvláštními 

právními předpisy, nebo je dán z podstaty území. V příloze č. 1 vyhlášky 500/2006 Sb. v platném 

znění je podrobný výčet jevů, která se sledují. Mezi těmito jevy nacházíme např. bod 62 sesuvná 

území a území jiných geologických rizik anebo bod 118 další záměry, pokud nejsou vyjádřeny jinou 

položkou. Pod bodem 62 se například nachází území postižená výstupy metanu stanovená tzv. mapou 

kategorizace. Podobným způsobem navrhujeme zakomponovat do územně analytických podkladů i 
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„Mapu seismických rizik při zatápění podzemí“ a „Nivelační měření vertikálních pohybů území při 

zatápění“.   

Stavební zákon stanovuje, kdo je pořizovatelem územně analytických podkladů a kdo je jejich 

poskytovatelem. V našem případě je důležité stanovit, kdo je jejich poskytovatelem. Zmíněnou mapu 

kategorizace poskytuje DIAMO s.p. a dle zákona také zodpovídá za její aktuálnost. Je možno 

předpokládat, že proces zatápění bude zajišťovat DIAMO s.p. a bude pořizovat zmíněnou studii 

zatápění, ze které budou vyplývat výše uvedená rizika, která budou rozvoj území nejspíše v budoucnu 

limitovat. Pokládáme za nezbytné „Mapu seismických jevů při zatápění“ a „Nivelační měření 

vertikálních pohybů území při zatápění“ považovat za územně analytický podklad a udržovat jeho 

aktuálnost, která je povinná ze zákona. Dodržení této aktuálnosti bude možné aktualizací mapy 

seismických rizik cyklickým výškovým měřením v území, které by byly navrženy v rámci zmíněné 

studie. Příkladem může být způsob monitoringu v Německu. 

Návrh na doplnění výše uvedené přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb. v platném znění o další tzv. 

datovou bázi územně analytických podkladů by se jevilo jako nejvhodnější řešení. Už jen z toho 

důvodu, že proces zatápění bude v regionu probíhat po dlouho dobu, jevy s ním spojené budou v čase 

proměnlivé, neustále se budou muset aktualizovat a budou se dotýkat poměrně velkého území.  

Na základě výše uvedeného doporučujeme doplnit tento výčet územně analytických podkladů o 

novou datovou bázi s názvem: 

62a – Rizikové faktory uzavřených hlubinných dolů.  

Rozsah, forma a frekvence aktualizace této datové báze bude plně záležet na s.p. DIAMO jako 

subjektu odpovědném za řešení následků a důsledků ukončené těžby uhlí v regionu. Koneckonců, 

tato datová báze by jistě našla uplatnění i v jiných regionech postižených proběhlou hlubinnou těžbou 

nerostných surovin. Minimální rozsah rizikových faktorů by však měl být v souladu s výše 

navrhovaným doplněním přílohy č. 6 vyhlášky č. 104/1988 Sb. v platném znění o tzv. studii rizik 

současného a budoucího zatápění důlních děl včetně uvedení závěrů zjišťovacího řízení či podmínek 

vydaného stanoviska podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění.  

Navzdory očekávanému dlouhému termínu uvedení této změny ve platné legislativě – novelizované 

vyhlášce, se domníváme, že stojí za úsilí začlenit tento faktor v platné legislativě a posílit jeho 

význam. A to už jen z toho důvodu, že jeho dopady do života v regionu mohou být místy významné 

a časově proměnlivé, třetí strany by o něm měly vědět a měly by mít možnost ho zohlednit při 

plánovaní. Ale hlavně by mělo být tímto krokem zajištěno, že tento územně analytický podklad bude 

pravidelně vyhodnocován/aktualizován především z důvodu eliminace rizik plynoucích z dozvuků 

těžby uhlí v ostravsko-karvinském i jiných regionech. 
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17 Závěr 

Cílem výzkumného úkolu bylo definovat možná potenciální rizika, která mohou vznikat v souvislosti 

s případným budoucím zatápěním KDP.  Primární snahou řešitelů bylo stanovit míru dopadů pro 

veřejný prostor a v tomto smyslu navrhnout vhodná opatření, či postupy jejich monitoringu a 

eliminace.  

Pro řešení výše nastíněné problematiky byly postupně realizovány nosné činnosti, které vedly 

k dosažení výsledků, definované projektem. 

Prvním tematickým okruhem celého výzkumného projektu byla analýza domácí a zejména zahraniční 

literatury, která umožnila definovat příslušná potenciální rizika, která mohou vznikat během zatápění 

pánve po ukončené hornické činnosti s explicitním dopadem na veřejný prostor. Mezi základní rizika 

během zatápění KDP řadíme následující: 

• Riziko výtoku/přetoku důlních vod do mělké hydrosféry, či povrchových vodotečí. 

• Riziko intenzifikace výstupů důlního plynu. 

• Riziko indukované seismicity. 

• Riziko změny nivelety terénu. 

• Riziko nestability zlikvidovaných jam (HDD). 

Riziko výtoku/přetoku důlních vod do mělké hydrosféry, či povrchových vodotečí 

Použité postupy/metody, potřebné k řešení otázek rizika byly následující: 

• morfologická analýza území KDP s cílem definovat možná místa výtoku/přestupu důlních 

vod do mělké hydrosféry, 

• hydrochemické vzorkování důlních vod v rámci jednotlivých důlních podniků KDP, dle 

vzorkovacího plánu, 

• sběr archivních údajů na jednotlivých důlních podnicích v KDP, týkajících se rozborů důlních 

vod, 

• hydrochemické vzorkování povrchových vod vodních toků, které představují drenážní 

struktury v hodnoceném území, 

• multiparametrická statistická analýza vzorků důlních a povrchových vod, 

• sestavení numerického hydrogeologického modelu zatápění KDP pro různé scénáře (čerpání 

na vodní jámě Žofie/ukončení čerpání na vodní jámě Žofie), umožňující časové prognózy 

zatápění. 

Výše uvedené postupy a výsledky umožnily odpovědět na následující otázky: 

Ad 1) Z kterých hydrogeologických, případně hydrologických zdrojů se budou doly zatápět? 

Základním zdrojem přítoků vod do důlních prostor v průběhu zatápění KDP jsou terciérní 

hydrogeologické kolektory (detrit). V této věci přijímáme s vědomím určitých pochybností a nejistot 

obecný předpoklad, že po ustálení tlakových poměrů v této zvodni po zatopení důlních prostor hladina 

nevystoupí nad úroveň erozní báze s předpokládanou kótou +175 m n. m. Ve výsledku to znamená, 

že po zatopení důlních prostor na kótu +175 m n. m., se na přítocích do důlních prostor tento zdroj 



 

 

Strana 422/460 
TB123MXP000 - Zpracování metodiky XYZ 

Poslední revize dokumentu: 21. 7. 2017 

 

vod přestane podílet.  Dalším zdrojem přítoků podzemních vod do důlních prostor jsou písčité čočky 

terciérních zvodní. Zde se předpokládá výtlačná úroveň +217 m n. m., což je lehce nad úrovní nejnižší 

erozní báze. Zdroj má však nízkou vydatnost, jedná se o uzavřené hydrogeologické struktury. 

V oblastech karbonských oken jsou možné přítoky ze zvodněných kolektorů kvartérních pokryvných 

útvarů, nicméně v KDP budou tyto přítoky v celkové bilanci zanedbatelné. Jako další možný zdroj 

přítoků do důlních prostor bereme možnost přetoku vod z PDP, zejména přes pestré vrstvy. V PDP 

se již více uplatňuje přítok z kvartérních zvodní s výtlačnou úrovní + 220 m n. m. Zatopení KDP nad 

úroveň +175 m n. m. bude primárně zprostředkováno směsí salinních vod přestupujících z PDP a 

omezenými přítoky kvartérních vod v karbonských oknech. 

Ad 2) Na jakou výškovou úroveň se budou doly zatápět se zohledněním možných scénářů v PDP a 

jaký bude časový průběh zatápění? 

V případě scénáře zachování čerpání na vodní jámě Žofie hladina důlní vody v KDP nevystoupí za 

200 let zatápění nad úroveň -550 m n. m. 

V případě scénáře ukončení čerpání na vodní jámě Žofie hladina důlní vody v KDP vystoupí na kótu 

+220 m n. m. zhruba za 200 let. 

Pro prognózování nástupu hladiny v KDP v případě scénáře ukončení čerpání na vodní jámě Žofie 

byl v nástupové křivce hladiny v PDP uvažován plný přetok z ODP. V případě omezeného přetoku by 

se nástup v KDP ještě zpomalil.  

Ad 3) Dojde po zatopení dolů k samovolnému vývěru důlní vody na povrch, či k přestupu do mělkých 

kolektorů? 

Ano, v případě scénáře ukončení čerpání na vodní jámě Žofie, každý výtok s vyšší, či menší 

pravděpodobností uplatnění bude pravděpodobně skrytě infiltrovat do mělkých kolektorů a dále bude 

drénován příslušnou vodotečí, tzn. může mít vliv na její hydrochemický obraz. Nejpravděpodobnější 

výtok je v rámci kategorie I a kategorie II-1 morfologické analýzy, kde je také z hydrogeologického 

modelu dobře vidět přestup vod do mělkých kolektorů. Mělké kolektory jsou drénovány Karvinským 

potokem a orlovskou Stružkou. Je nutné si uvědomit, že toto riziko vázané na povrch se bude 

projevovat až v závěrečné fázi zatápění. 

Ad 4) Jak ovlivní zatápění dolů průtok a kvalitu povrchových vodotečí? 

Na základě bilančního propočtu z hydrogeologického modelu po dosažení finálního stavu zatopení 

důlních prostor a obnovení mělkého oběhu vychází velmi malé množství vytékajících důlních vod na 

úrovni cca 0,4 l/s. V KDP díky velmi omezené komunikaci důlního prostředí s kvartérním horizontem 

dojde k separaci mělkého oběhu od kvazistagnující zvodně důlních vod. Na tomto základě 

predikujeme, že celková bilance množství vytékajících důlních vod do mělkých podzemních a 

povrchových vod nepřesáhne cca 1 l/s. Se snahou posunu výsledku na vyšší stranu bezpečnosti jsme 

výsledek zatížili koeficientem a pro samotné bilancování ovlivnění kvality mělkých podzemních a 

povrchových vod jsme počítali s výtokem důlních vod o vydatnosti 10 l/s. V rámci ekologických rizik 

se vyhodnocovala možnost ředění důlních vod s vodou vodních toků, které mohou být výtokem 

postiženy, a to pro nejnižší vodní stavy, resp. stanovením hodnot minimálních zůstatkových průtoků 

dle MŽP (tedy nejnepříznivější varianta). Výtokem důlní vody budou postiženy Karvinský potok a 

orlovská Stružka, přičemž bilančním propočtem vyšlo, že v oblasti ústí toků do Olše a Odry dojde 

díky ředění k poklesu posuzovaných parametrů pod limity NEK (Cl-, SO4
-2 a Fe). Z hlediska kovů 

obsažených v důlních vodách byly překračovány limity NEK či norma ČSN EN 75 7221 jakostní třídy 

kvality povrchových vod – III. třída jen v případě některých složek (např. Mn, As, Ba, Cu, sporadicky 
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Zn). Zpravidla však nejde o řádové překročení a vzhledem k nízkému zastoupení důlních vod ve 

výsledné směsi je možno s poměrnou jistotou konstatovat, že důlní vody z hlediska kovů nepředstavují 

environmentální riziko pro vodní toky. Z pohledu přítomnosti polychlorovaných bifenylů (PCB) 

konstatujeme, že nebyly v nadlimitním množství zachyceny ve vzorcích důlních vod, ani ve vzorcích 

z vypouštěných důlních vod na vodních jámách Jeremenko a Žofie, avšak doporučujeme mimo jiné 

tento parametr během zatápění sledovat.  

Z pohledu radioaktivity důlních vod je neoddiskutovatelné, že činnosti spojené s vypouštěním důlních 

vod mohou způsobit šíření radionuklidů podél vodních toků, do kterých jsou tyto vody vypouštěny. 

Důvodem je to, že zdrojem radioaktivity důlních vod je detritová voda, jako složka důlních vod. 

Zásadní pro kontaminaci složek ŽP je tedy uplatnění typů zdrojů přítoků v bilanci výtoků zatápějících 

důlních vod. Např. v uzavřené části OKR vypouštěná důlní voda (vodní jáma Jeremenko a vodní jáma 

Žofie) nepřekračuje v rámci programu monitorování vyšetřovací a zásahovou úroveň a vody jsou 

přímo vypouštěny do vodotečí. Na vodní jámě Žofie jsou dosahovány vyšší hodnoty radia, než je tomu 

na vodní jámě Jeremenko, což bude explicitně souviset právě se zdroji přítoků. Na vodní jámě Žofie 

kvartérní vody představují zhruba 1/3 objemu přítoků, přičemž na vodní jámě Jeremenko kvartérní 

vody představují zhruba ½ objemu přítoků (předpoklad na základě výpočtu směsí). Pokud analogicky 

tento pohled aplikujeme na KDP, tak po zatopení volných důlních prostor na výškovou úroveň +175 

m n. m., na níž zaniknou hlubinné hydrogeologické zdroje přítoků (detritová voda), bude další 

zatápění zbylých volných prostor probíhat výhradně přetokem vod z PDP (směs salinních a 

kvartérních vod) a vodou povrchovou prostřednictvím kvartérních kolektorů v karbonských oknech 

(velmi omezeně). V zatápějící vodě se tedy budou více uplatňovat povrchové vody a přírodní 

radionuklidy z detritové vody nebudou významně dále transportovány. Jedná se o předpoklad, který 

není v tuto chvíli ověřený. V rámci vypouštění důlních vod z úrovní, kde se více uplatňují přítoky 

detritové vody, jsou ověřeny dopady související s vypouštěním důlních vod, projevující se přírodní 

radioaktivitou dnových sedimentů příslušných recipientů. Zásadní ve věci možných dopadů v případě 

výtoků bude monitoring, který poskytne informace o formování hydrochemické zonálnosti zatápějící 

důlní vody v zatopených důlních dílech s předpokladem budoucího oddělení stagnující hlubší zvodně 

od aktivního mělkého oběhu, který bude potenciálně minimalizovat hydrochemické dopady zatápění 

a šíření radionuklidů s dopadem na povrchové vody a mělké zvodně. Pro potvrzení těchto prognóz je 

potřebné přijmout případná opatření k řízenému udržování hladiny pod drenážní bází na základě 

výsledku monitoringu. Maximální úroveň zatopení před přijetím rozhodnutí o možném dalším 

zatápění na základě monitoringu, doporučujeme min. 15 m pod úrovni nejnižší drenážní báze v KDP 

za splnění podmínky malé mocnosti miocénu (do 5 m).  Nejnižší kóta drenážní báze za uvedené 

podmínky se v KDP nachází v hloubkové úrovni +213 m n. m. Na základě hydrogeologického modelu 

dojde k dosažení této hloubkové úrovně za cca 170 let od zahájení zatápění pro scénář zastavení 

čerpaní na vodní jámě Žofie. 

Ad 5) Jaké bude ovlivnění hydrosféry po ukončení vypouštění vod, tzn. ovlivnění recipientů 

vypouštěných důlních vod?  

Úbytek vodnosti pro Karvinský potok a orlovskou Stružku, daný deficitem přísunu důlní vody po 

ukončení vypouštění, se jistě projeví množstevně a také změnou hydrochemického obrazu vodního 

toku. 

Z měřených a vypočtených hodnot pro orlovskou stružku vyplývá, že podmínka MZP není splněna 26 

dní v roce. Úbytek vodnosti daný deficitem přísunu důlní vody o dalších 60 l/s (ČSA + vodní jáma 

Žofie) zvýší počet dnů v roce, kdy nebude splněna podmínka MZP z 26 na 95 dní. 
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Z měřených a vypočtených hodnot pro Karvinský potok vyplývá, že podmínka MZP není splněna 25 

dní v roce. Úbytek vodnosti daný deficitem přísunu důlní vody o dalších 50 l/s (ČSM + Darkov) zvýší 

počet dnů v roce, kdy nebude splněna podmínka MZP z 25 na 273 dní. 

Riziko intenzifikace výstupů důlního plynu 

Použité postupy/metody, potřebné k řešení otázek rizika byly následující: 

• Analýza rizik nekontrolovatelných výstupů důlních plynů v KDP pro jednotlivé lokality ve 

vztahu k přírodním a umělým komunikacím, umožňující migraci plynů k povrchu po 

ukončení hornické činnosti v KDP a také během procesu zatápění. 

• Zhodnocení rizika zvýšené exhalace důlních plynů během zatápění analytickým výpočtem. 

Výše uvedené postupy a výsledky umožnily odpovědět na následující otázky: 

Ad1) Dojde stoupající vodou k intenzifikaci výstupů důlního plynu na povrch? 

Pravděpodobně nedoje, důvodem je fakt, že mechanismus výstupů důlních plynů na povrch v důsledku 

faktoru postupného zatápění důlních děl s vykazovanými přítoky je v reálném čase výrazně překryt 

mechanismem výstupu důlních plynů v důsledku variability atmosférického tlaku. Pro zachování 

bezpečnosti na povrchu před nekontrolovatelnými výstupy důlních plynů je méně podstatné, jestli 

hrozí výstupy plynů nepřetržitě (při zatápění) nebo v cca polovině až třetině času (pokles 

barometrického tlaku), ale podstatná je intenzita výstupu důlních plynů na povrch za časovou 

jednotku. Vliv zatápění KDP s přítokem cca 50 l / s (540 m3/3 hod.) je z hlediska migrace důlních 

plynů z podzemí na povrch cca 500krát méně významný faktor než slabý pokles barometrického tlaku 

na jeho horní hranici (100 Pa/3 hod.). Samozřejmě, že při nízkém, resp. silném poklesu 

barometrického tlaku se význam tohoto faktoru proti zatápění dále násobí. Jsme toho názoru, že 

problematika výstupu důlního plynu během zatápění tak zůstává v rovině analýzy rizik 

nekontrolovatelných výstupů důlních plynů v příslušné lokalitě po ukončení hornické činnosti a 

ohrožení povrchu výstupem plynu z titulu zatápění nebo změn barometrického tlaku bude primárně 

dáno existencí přírodních a umělých komunikačních cest.  

Zatápění KDP z pohledu možnosti zvýšené exhalace důlních plynů nástupem vody nevyžaduje 

stanovit limitní hloubkovou úroveň, na které by bylo potřebné zatápějící vody udržovat. Důvodem je 

malý vliv tohoto faktoru zatápění oproti faktoru změn barometrického tlaku. Řešení se tedy nachází 

v rovině monitoringu přírodních a umělých komunikačních cest, umožňujících migraci plynů 

k povrchu po ukončení hornické činnosti v KDP a také během procesu zatápění.  

Riziko indukované seismicity 

Použité postupy/metody, potřebné k řešení otázek rizika byly následující: 

• Hodnocení indukované seismicity a zatápění dolů ve světě. 

• Analýza vzniklých důlních otřesů a významných seismických jevů (seismické jevy řádu 104 

J a větší), doprovázejících dobývání a hornickou činnost obecně,  

• Analýza předchozí hornické činnosti se zaměřením na oblasti, kde nebylo dobýváno, kde byly 

ponechány významné zbytkové pilíře a kde docházelo k nejvýznamnějším otřesovým 

projevům. 
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• Hrubá analýza horninového složení vrstev v oblastech s vysokou koncentrací otřesů a 

významné seismicity, 

• Kategorizace oblastí s potenciální koncentrací napětí v horninovém masivu KDP na základě 

vyhodnocení historických energeticky významných SL jevů a jejich rychlostí kmitání na 

povrchu. 

Výše uvedené postupy a výsledky umožnily odpovědět na následující otázky: 

Ad 1) Bude docházet během zatápění k energeticky významným seismickým jevům?  

Ano, s vysokou pravděpodobností k těmto jevům během zatápění docházet bude, což potvrzuje i řada 

zahraničních studií. 

Ad 2) Jaká se předpokládá energie energeticky významných seismických jevů? 

Na základě analýzy indukované seismicity během hornické činností v KDP za období let 1989-2021 

se počítá s možností vzniků energeticky významných seismických jevů o maximální energii až 107 J.   

(analogická úroveň energie současných nejsilnějších jevů souvisejících s těžbou uhlí v OKR). 

Ad 3) Lze určit prostorovou lokalizaci vzniků těchto jevů v horninovém masivu? 

Ano, prostorovou lokalizaci lze určit na základě analýz, které byly v této zprávě popsány a jsou 

založené především na instalaci a provozu vhodné sítě povrchových seizmických monitorovacích 

stanic. Prostorové vymezení míst s potenciální zvýšenou koncentrací napětí je jako průmět na povrch 

zobrazeno v mapových přílohách 80 až 83.   

Ad 4) Lze definovat rozsah vlivu těchto jevů na povrchu? 

Ano, byly využity postupy hodnocení ovlivnění povrchu rychlosti kmitání dle normy ČSN 73 0040 pro 

všechny energetické významné seismické jevy, které se odehrály během hornické činnost v KDP za 

roky 1989-2021 s určením povrchové dosahu maximální rychlosti kmitání. Rozsah možného ovlivnění 

povrchu je uveden v přílohách 82 až 84.  

Ad 5) Jaký budou mít tyto jevy projev na povrchu ve vztahu k technické normě? 

Na základě provedených analýz se předpokládá maximální dosažení stupně poškození objektů 2 pro 

třídy odolnosti objektů B dle tabulky přílohy 79.  

Ad 6) Lze alespoň hrubě definovat možný počáteční čas vzniku jevů? 

Částečně, na základě sestaveného hydrogeologického modelu a sestavené analýzy distribuce 

koncentrace napětí v masivu lze určit přestup důlní vody během zatápění pánve do těchto zón, a tedy 

určit počáteční časový bod, od kterého může dojít k energeticky významných seismickým jevům během 

celého procesu zatápění. Neznamená to ovšem, že k jevu zákonitě dojde, a proto i v tomto případě je 

zásadní monitoring oblasti, kde se tyto jevy předpokládají. Přesnost stanovení budoucích jevů se bude 

zvyšovat s rostoucím objemem dat z monitorovacího systému a jejích hodnocení. Zde odkazujeme na 

tab. 118.  

Ad 7) Jaká opatření lze navrhnout? 

Jak už bylo naznačeno v textu zprávy, neexistují žádná opatření, která by mohla během zatápění tyto 

jevy eliminovat. Během zatápění je potřebné a de facto žádoucí tyto jevy monitorovat pomocí 

seismických stanic a průběžně vyhodnocovat ve vztahu k nástupu hladiny zatápějící vody.  



 

 

Strana 426/460 
TB123MXP000 - Zpracování metodiky XYZ 

Poslední revize dokumentu: 21. 7. 2017 

 

Z hlediska řešení problému indukované seismicity v důsledků zatápění KDP nestanovujeme žádnou 

limitní hloubkovou úroveň, nad kterou nedoporučujeme zatápět. Rizika seismicity plynoucí ze 

zatápění jsou definovaná pro jednotlivé úrovně a zbytkové pilíře/tektoniky a jejich možný vliv na 

povrch byl určen přiřazením do jedné z kategorií, se známými možnými dopady na stavby a povrch, 

a tedy možností reagovat již ve fázi projekční přípravy staveb.  

Riziko změny nivelety terénů 

Použité postupy/metody, potřebné k řešení otázek rizika byly následující: 

• Hodnocení změn nivelety terénů během zatápění dolů ve světě. 

• Vyhodnocení databáze bodových polí – Zeměměřický úřad katastrální. 

• Vyhodnocení a adaptace výstupů interferometrického zpracování dat ERS a Envisat pro 

identifikaci zdvihových pohybů ODP během procesu zatápění.  

Výše uvedené postupy a výsledky umožnily odpovědět na následující otázky: 

Ad 1) Bude docházet během zatápění k změnám nivelety terénu?  

Na základě provedené analýzy, která je detailně popsána v této zprávě a spočívala v hodnocení změn 

nivelety terénu v ODP před zahájením čerpání na vodní jámě Jeremenko předpokládáme, že 

k případným změnám nivelety může dojít až během přiblížení hladiny do vyšších částí masivu. Na 

základě zahraniční literatury lze konstatovat, že hlavním důvodem pohybu terénu je přítomnost 

jílovitých hornin a nárůst pórových tlaků během zatápění, a to zejména v oblastech bez pokryvného 

útvaru. Analýzou pohybu terénu během zatápění ODP, ale i KDP (Dukla, František) bylo prokázáno, 

že k těmto jevům zatím nedochází. Jako možné důvody vnímáme malý obsah bobtnavých jílových 

minerálů vulkanogenního původu v KDP (např. kladenský revír, kde k pohybům dochází obsahuje 

lupky) a skutečnost, že proti pórovým tlakům bude působit v KDP poměrně mocný miocénní pokryv. 

Na základě studia zahraniční literatury jako riziko vnímáme přiblížení hladiny k terénu blíže než 200 

m pod terénem s přítomností mělkých dobývek s redukovaným pokryvem. Zde nelze vyloučit vznik 

různých propadů na povrchu.       

Ad 2) Dají se lokalizovat místa nejrizikovější pro změny nivelety během zatápění pánve? 

Na základě odpovědi na otázku ad 1) jsme definovali riziková místa pro případ přiblížení hladiny 

blíže než 200 m k povrchu s výskytem mělkých dobývek, viz obr. 207. 

Ad 3) Lze určit časové hledisko tohoto rizika? 

Ano, na základě nástupových křivek z hydrogeologického modelu jsme tento čas byli schopni 

definovat s nejistotou odpovídající vstupům do hydrogeologického modelu. Přiblížení bude v případě 

scénáře ukončení čerpání na vodní jámě Žofie zhruba za 63 let.  

Ad 4) Jaká opatření lze navrhnout? 

Z hlediska řešení problému změn nivelety terénu v důsledků zatápění KDP stanovujeme limitní 

hloubkovou úroveň + 25 m n. m., nad kterou nedoporučujeme za současných podmínek KDP zatápět. 

Během celého procesu zatápění je potřeba aplikovat monitoring změn nivelety terénu ve vztahu 

k nástupu hladiny důlní vody.  
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Z pohledu možného zatápění nad tuto úroveň vnímáme jako možnost zavedení těchto rizikových 

ploch možných změn nivelety terénu do územně analytických podkladů s určitými omezeními 

v rámci urbanistického rozvoje a výstavby a připravit programy monitorování. 

Riziko nestability zlikvidovaných jam (HDD). 

Použité postupy/metody, potřebné k řešení otázek rizika byly následující: 

• Rozsáhlá příprava dat pro tvorbu geologického prostředí a konstrukčních prvků modelu 

příslušných jam v KDP. 

• Shlukovací analýza jam v KDP. 

• Sestavení numerického geomechanického modelu 

• Analýzy a modelování chemických změn materiálů v důlních dílech. 

• Stabilitní posouzení vybraných jam za použití analytických a numerických metod. 

Výše uvedené postupy a výsledky umožnily odpovědět na následující otázky: 

Ad 1) Existuje riziko nestability zlikvidovaných jam v KDP během procesu zatápění? 

Ano, existuje. Specifikace tohoto typu rizika vychází z Certifikované metodiky posouzení míry stability 

HDD a jejího okolí v důsledku budoucího zatápění. Sedání zásypů v důsledku vstupu vody do jámy je 

rizikové především pro jámy zařazené do kategorie I uvedené metodiky. Pro tyto jámy hrozí během 

procesu zatápění riziko nadměrného sedání a pohybu zásypu, přičemž tyto změny nelze aktuálně 

sledovat a představují tak z dlouhodobého pohledu stability jam nežádoucí stav. Ztráta zásypu v jámě 

může v konečném důsledku vést až k havarijnímu stavu, proto možnost sledování pohybu zásypu 

monitoringem s možností neprodleného dosypání je pro budoucí stabilitu těchto jam zásadní. Riziko 

tedy definujeme vstupem zatápějící důlní vody do těchto typů jam. V příloze 116 je korelační schéma, 

které zobrazuje hloubkové dosahy jednotlivých jam Kategorie I. Zatápění těchto jam připouštíme 

pouze za případu, že bude zajištěno sledování pohybu zásypu a možnost jeho dosypání. V tomto 

smyslu nelze aktuálně tento typ jam zatápět a doporučujeme udržovat hladinu zatápějící důlní vody 

v hloubkové úrovni -250 m n. m. (vychází z korelačního schématu jam Kategorie I). 

Z výše popsaného je zřejmé, že v rámci řešení otázek vzniku možných potenciálních rizik v KDP 

během zatápění byly definovány pro některá rizika limitní úrovně zatopení, nad které se nedoporučuje 

zatápět. Pro úplnost a jednoduchost opakovaně zobrazujeme v následující tab. 139. 

tab. 139: Limitní hloubkové úrovně udržování hladiny zatápějící vody pro jednotlivá rizika 

Riziko Udržování hladiny zatápějící vody ANO/NE hl. úroveň (m n. m.) 

Přeliv důlní vody na povrch ANO/NE (Rozhodnutí na základě monitoringu) +198 m n. m. 

Výstupy důlních plynů NE nestanoveno 

Vznik indukované seismicity NE nestanoveno 

Změny nivelety terénu ANO +25 m n. m. 

Nestabilita HDD z důvodu sedání zásypu ANO -250 m n. m. 

První hloubkovou hraniční úrovni v rámci jednotlivých rizik je úroveň -250 m n. m, vyplývající 

z rizika možného pohybu zásypu a nemožnosti sledování jeho změn během zatápění pro jamy 

Kategorie I. Vyšší nástup hladiny zatápějící důlní vody lze umožnit pouze za podmínky, že bude 

zajištěna možnost sledování zásypu v jámách této kategorie a jeho případné dosypání (vhodné 

stavební úpravy těchto typů jam). Pokud tato podmínka bude splněna lze vodu nechat nastoupat do 

úrovně + 25 m n. m. Úroveň je definována možnými neprognózovatelnými poklesy/propady terénu 

v rámci změn mechanických vlastností výplně mělkých dobývek. Udržování této úrovně současně 
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zajistí, že voda nevstoupí do velkého počtu SDD, která se nacházejí na ostravsko-karvinském hřbetu 

v KDP. Z pohledu možného zatápění nad tuto úroveň vnímáme jako možnost zavedení těchto 

rizikových ploch možných změn nivelety terénu do územně analytických podkladů s určitými 

omezeními v rámci urbanistického rozvoje a výstavby a připravit programy monitorování. Další 

úroveň, která byla stanovena jako limitní je úroveň + 198 m n. m., která byla stanovena jako 

maximální pro rozhodnutí o dalším zatápění z hlediska možných hydrochemických dopadů zatápění 

KDP na povrchové vody a mělké zvodně na základě monitoringu. 

Ostatní rizika nemají stanovenu limitní hodnotu úrovně zatápění, avšak, jak vyplývá z textu zprávy, 

vše je podmíněno vhodně aplikovaným monitoringem, jeho průběžným vyhodnocováním ve vztahu 

k nástupu zatápějící důlní vody a upřesňování prognóz. 

Další tab. 140 pro úplnost zobrazuje vznik možného potenciálního rizika pro hloubkové úrovně -800 

m n. m. až +220 m n. m. po 100 m intervalech. Rozsah příslušného rizika pro jednotlivé hloubkové 

úrovně lze odečíst z mapových příloh 105 až 115, kde je kumulativně pro jednotlivé hloubkové 

úrovně zobrazen přírůstek rizik. Pro časový vznik možného rizika lze využít nástupové křivky 

jednotlivých scénářů (příloha 137a, b). Samozřejmě zásadní v tomto smyslu bude explicitní 

monitoring nástupu zatápějící důlní vody v KDP. 

tab. 140: Zobrazení typu potenciálního rizika pro hloubkové úrovně -800 m n. m. až +220 m n. m. v intervalu po 100 m 

z pohledu budoucího zatápění 

 Typ potenciálního rizika 
 

Hloubková 

úroveň 
Změna nivelety Seismicita Výstup plynů Výtok na povrch Sedání zásypu 

Více info v 

příloze: 

+220 m n. m. střední  ano* ne ano ano  příloha 115 

+100 m n. m. střední  ano* ne ne ano  příloha 114 

+25 m n. m. střední  ano* ne ne ano  příloha 113 

-100 m n. m. nízké ano* ne ne ano  příloha 112 

-200 m n. m. nízké ano* ne ne ano  příloha 111 

-290 m n. m. nízké ano* ne ne ano  příloha 110 

-390 m n. m. ne ano* ne ne ne*  příloha 109 

-500 m n. m. ne ano* ne ne ne*  příloha 108 

-600 m n. m. ne ano* ne ne ne*  příloha 107 

-700 m n. m. ne ano* ne ne ne*  příloha 106 

-800 m n. m. ne ano* ne ne ne*  příloha 105 

  

ano* - riziko seismicity plynoucí se zatápění předpokládáme menší než během těžební činnosti (zkušenosti ze světa), současně 

se prognózovaly možné dopady na stavby a povrch, které je třeba vhodným monitoringem sledovat.    

ne* - týká se jam kategorie I - Doubrava IV sever a Vtažná jáma č.2 Lazy – avšak riziko sedání zásypů a deformace povrchu 
terénu lze sledovat. 

Zásadní pro praktický pohled na danou problematiku jsou výsledky numerického hydrogeologického 

modelu, který umožní vznikající rizika definovat i z hlediska časové prognózy a umožnit tak 

navrhovat nejoptimálnější varianty řešení.  

Hydrogeologický model byl konstruován pro primární scénáře zatápění KDP a udržování hladiny na 

vodní jámě Žofie v PDP a zatápění KDP a ukončení čerpání na vodní jámě Žofie, tedy současné 

zatápění PDP a KDP (zde upozorňujeme, že do nástupové křivky PDP byl bilančně zohledněn i plný 

přetok z ODP). 
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V rámci prvního scénáře, tzn. při udržování hladiny na vodní jámě Žofie na kótě -483 m n. m. je 

nástup hladiny zatápějící důlní vody v KDP velmi pozvolný. Střední hodnota úrovně hladin na jámách 

je po 200 letech na kótě cca -550 m n. m. (-620 až -460 m n. m.). Přetok z PDP do KDP bude 

v důsledku postupně se vyrovnávajících hladin mezi oběma pánvemi klesat až k nule, přičemž po 

vyrovnání hladiny se začne uplatňovat přetok zpět z KDP do PDP. Porovnáním dosažených hladin 

z hydrogeologického modelu a definovaných limitních hladin pro jednotlivá rizika, tato varianta 

vychází optimálně, neboť k dosažení nejnižší limitní úrovně pro zatopení (-250 m n. m.) při udržování 

stávající hladiny na vodní jámě Žofie nedojde (-483 m n. m.). Nicméně v tomto smyslu nelze 

opomenout určité nejistoty, které vnímáme zejména při kvantifikaci přetoku mezi strukturou PDP a 

KDP. Z tohoto důvodu se jedná o prognózovaný výsledek, nikoli o výsledek garantovaný. Je potřeba 

tuto závislost dále testovat a potvrdit na základě kalibrace hydrogeologického modelu na 

monitorované nástupové křivky v KDP. Z důvodu velmi pomalého zatápění KDP při této variantě je 

pro tyto kroky dostatečný časový prostor. Nicméně do doby potvrzení dostatečného přetoku mezi 

PDP a KDP a dále kalibrace modelu na reálné nástupové křivky v pánvi nedoporučujeme tento 

argument využít jako důvod pro zastavení plánování případného technického řešení (rezervní vodní 

jáma, vrt) pro možné udržování hladiny v KDP. 

V rámci dalšího scénáře již připouštíme ukončení čerpání na vodní jámě Žofie a současné zatápění 

KDP. V bilancích přítoků z PDP do KDP je zohledněn i potenciální přítok z ODP do PDP. Jedná se 

o nejrychlejší možný způsob zatopení KDP. V rámci tohoto scénáře se hladina zatápějící důlní vody 

časově dostane do kontaktu s jednotlivými limitními úrovněmi dle následující tab. 141. 

tab. 141: Čas dosažení jednotlivých limitních úrovní v rámci jednotlivých rizik 

Riziko hl. úroveň   

(m n. m.) 

Čas 

dosažení 

Opatření 

Výstup důlní vody na 

povrch/skrytý přestup 

do mělkých kolektorů 

+213 m n. m.  170 let Rozhodnutí o dosažení této úrovně musí vycházet z monitoringu, max. úroveň pro 

rozhodnutí je dána 15 m pod úrovní nejnižší drenážní báze (+198 m n. m.). 

Výstupy důlních plynů nestanoveno nestanoveno Monitoring. 

Vznik indukované 

seismicity 

nestanoveno nestanoveno Monitoring. 

Změny nivelety terénu +25 m n. m. 63 let Za současných podmínek není možné pánev zatápět nad tuto úroveň, nelze 
prognózovat možné dopady na terén; z pohledu možného zatápění nad tuto úroveň 

vnímáme jako možnost zavedení těchto rizikových ploch možných změn nivelety 

terénu do územně analytických podkladů s určitými omezeními v rámci 
urbanistického rozvoje a výstavby a připravit programy monitorování. 

Nestabilita HDD 
z důvodu sedání zásypu 

pro jámy Kategorie I 

-250 m n. m. 45 let Vhodné stavební úpravy jam Kategorie I, monitoring. 

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že za určitých podmínek lze hydrogeologickou strukturu KDP 

nechat zatopit. Byly definovány celkem tři limitní úrovně, které lze zatopit jen za určitých podmínek. 

Úroveň -250 m n. m. lze překročit za podmínky, že budou aplikovány vhodné stavební úpravy na 

jámách Kategorie I (viz Certifikovaný metodický postup pro stanovení míry ohrožení stability 

likvidovaných HDD během zatápění v KDP). Zatopení pánve na vyšší úroveň než +25 m n. m. 

vyvolává vznik rizika možného propadu terénu v místech, kde se nacházejí výruby a SDD nad touto 

úrovní. Zatopení nad tuto úroveň lze připustit v případě zavedení těchto rizikových ploch možných 

změn nivelety terénu do územně analytických podkladů s určitými omezeními v rámci urbanistického 

rozvoje a výstavby a připravit programy monitorování. Výšková úroveň +213 m n. m. odpovídá 

nejnižší drenážní bázi, do které by zatápějící vody skrytě infiltrovaly. Pro řešení této úrovně je 

doporučením přijímat opatření k řízenému udržování hladiny vody pod drenážní bází na základě 

výsledků monitoringu.  
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Zásadním prvkem umožňující tento postup je pak vhodně aplikovaný monitoring pro potvrzení 

předkládaných prognóz, uvedených v této zprávě. 

Dále uvádíme v Příloze 143 detailní doplněk ekonomické rozvahy, zohledňující projektem 

definované limitní rizikové úrovně, které vyplývají z prognóz na základě hydrogeologického a 

stabilitního modelu a analytických přístupů pro scénář čerpání na vodní jámě Žofie a scénář ukončení 

čerpání na vodní jámě Žofie. Propočty zahrnují investiční a provozní náklady na opatření během 

zatápění pro jednotlivé rizikové úrovně proti úspoře nákladu v případě ukončení čerpání na vodní 

jámě Žofie. Do propočtu jsou také zahrnuty náklady na monitoring a náklady na různé způsoby 

technického řešení. 

V rámci komplexního řešení projektu, který je explicitně orientován na zatápění KDP, se jeví jako 

vhodné nastínit dopad zatápění KDP na aktuální stav důlních vod v ODP a PDP, kde jsou důlní vody 

čerpány pomocí vodních jam Jeremenko a Žofie a hladiny udržovány na úrovních -380 m n. m (ODP) 

a -480 m n. m (PDP). Pro úplnost upozorňujeme, že tento projekt nezahrnuje řešení problematiky 

zatápění ODP a PDP se všemi explicitními dopady na povrch a nehodnotí důvodnost udržování 

vodních jam v ODP a PDP po ukončení hornické činnosti v KDP.  

Pokud bychom tedy jednoduše popsali aktuální stav, který hodnotíme, tak důlní vody v ODP a PDP 

jsou stále udržovány na aktuální úrovni prostřednictvím vodních jam Jeremenko a Žofie a KDP se po 

ukončení hornické činnosti zatápí. Na základě hydrogeologického modelu, který je sestaven také 

pouze pro KDP, bude přetok z PDP do KDP v důsledku postupně se vyrovnávajících hladin klesat až 

k nule a postupně se uplatní přetok zpět z KDP do PDP. V KDP dojde tedy postupně k nastoupání 

hladiny do vyšší úrovně než v PDP. Postupně lze tedy přepokládat z důvodu zatápění KDP zvýšení 

přítoků v celkových bilancích pro PDP. Aktuálně je v PDP čerpáno cca 38 l/s. Pokud bychom vzali 

v úvahu maximální přetok z KDP (cca 42 l/s), který ovšem reálně nepředpokládáme a domníváme se, 

že bude nižší, zvýší se přítok do PDP z cca 38 l/s na cca 80 l/s. Čerpadla na vodní jámě Žofie jsou 

dimenzována pro celkové čerpané množství cca 100 l/s (2 již instalovaná čerpadla po 50 l/s; v případě 

potřeby trvalého využívání obou čerpadel možnost instalace 3. čerpadla jako záložního). Je tedy 

zřejmé, že tento nárůst v bilancích přítoků PDP je technicky řešitelný dostatečnou kapacitou 

instalovaných čerpadel na vodní jámě Žofie. Pokud tento pohled hypoteticky rozvineme dále i na 

ODP a budeme předpokládat, že veškeré důlní vody z KDP a PDP budou přetékat do ODP, zvýší se 

bilance přítoku v ODP ze stávajících 160 l/s na 240 l/s. Čerpadla na vodní jámě Jeremenko jsou 

dimenzována s rezervou pro celkové čerpané množství až 320 l/s (2 již instalovaná čerpadla po 160 

l/s; v případě potřeby trvalého využívání obou čerpadel možno zapustit 3. čerpadlo jako záložní). 

Z výše popsaného tedy vyplývá, že pro případné přetoky důlních vod z KDP jsou v PDP i ODP 

čerpací kapacity dostatečně dimenzovány tak, aby mohl být tento vliv eliminován. Samozřejmě zde 

následně vyvstává potřeba celkově zhodnotit technologickou výbavu jam, včetně kapacit všech 

odpadních potrubí a retenčních prostorů, aby případné zvýšené požadavky na čerpací systém 

odpovídaly báňským bezpečnostním předpisům.  

Pro doplnění dále uvádíme, že scénář čerpání veškerých přítoků z klasické části OKR vodní jámou 

Jeremenko ze stávající úrovně -380 m n.m. po ukončení veškerých aktivit v podzemí OKR je 

nepravděpodobné. Pokud zhodnocení rizik ohrožení terénu v ODP procesem zatápění vyvolá potřebu 

zachování čerpání důlních vod z vodní jámy Jeremenko, předpokládá se zvýšení úrovně udržované 

hladiny důlních vod, což bude znamenat snížení čerpaného množství vody, a tedy nižší nároky na 

výkon čerpadel.  
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Monitoring nástupu hladiny důlních vod v KDP a chemismu důlních vod 

Pro monitoring zatápění v KDP je nutné mít dostatečný počet monitorovacích objektů pro sledování 

úrovně zatopení důlních děl a odběry vzorků. V KDP se v současnosti monitoruje jáma František F-

4. Širší monitorovací systém by měl představovat vyčlenění průběžného potrubního řádu ve 

vybraných jámách, s možnosti zapuštění měřícího zařízení. V rámci KDP navrhujeme min. 4 

monitorovací místa: Lokalita Lazy, lokalita ČSA (Jan-Karel), lokalita ČSM-sever a jáma Doubrava-

sever (podle informací o.z. DARKOV je jáma již vybavena pozorovacím potrubím). Monitorování 

nástupu hladiny zatápějící důlní vody, umožní konfrontaci skutečného postupu zatápění 

s prognózovaným průběhem a jeho upřesňování ve vztahu k jednotlivým rizikům. 

Vedle monitoringu sledování vývoje nástupu hladiny důlních vody saturujících stařinná důlní díla je 

pro upřesňování celkového procesu zatápění důležitý přehled o hydraulických změnách v hlavní 

hydrogeologické struktuře v OKR  - v bazálních spodnobádenských klastikách – detritu. Doporučuje 

se monitoring změn hladiny vody v detritu prostřednictvím stávajících NP vrtů, které byly 

realizovány v rámci víceetapového hydrogeologického průzkumu této (pro těžbu vysoce rizikové) 

struktury. Jednalo by se o monitoring na celkem 10 až 15 NP vrtech, rozmístěných jak v rozsahu 

KDP, tak i v ODP a PDP, a to z důvodu vzájemné provázanosti této struktury napříč celého OKR 

(NP 603a, NP 608a, NP 631, NP 632, NP 633, NP 640, NP 649, NP 678, NP 690, NP 705, NP 717, 

NP 753, NP 911, NP 915 a Ka-2). Záměra hladin by měla být na každém vrtu provedena 1x ročně. 

Po zatopení důlních prostor dochází často k hydrochemickým změnám ve vystupující vodě. Tyto 

změny mohou být krátkodobé, tak i v některých parametrech trvalého charakteru. Dopady se pak 

projevují na okolní hydrosystémy. Potvrzuje se tedy potřeba zabývat se problematikou v předstihu, a 

to minimálně v úrovni monitoringu. Velmi důležitá bude ve výsledku zonalita důlní vody 

v zatopeném masivu.  

Pro stávající nebo v budoucnu realizované výpustě důlních vod je potřeba připravit programy 

monitorování v rozsahu celkové objemové aktivity alfa ve vodě, celkové objemové aktivity beta ve 

vodě, objemové aktivity vybraných izotopů rádia (226Ra a 228Ra) a hmotnostní koncentrace uranu. Pro 

zpětné posouzení možnosti srážení a šíření přírodních radionuklidů v prostředí je potřeba doplnit 

informacemi o obsahu hlavních aniontů, jako jsou chloridy, sírany, hydrogenuhličitany a hlavních 

kationtů jako jsou Ca2+, Na+, Mg2+ a K+. 

Pro zatápějící důlní vodu doporučujeme sledovat následující parametry:  

1) základní rozsah „důlní“: teplota, barva, RAS, NL, vodivost, pH, KNK, ZNK, HCO3, CO3, 

CO2 (různé formy), HN4, Cl, SO4, B, J, Ca, Mg, Fe2+, Fe3+, Mn, Na, K: 

- první 2 roky: každé čtvrtletí, z toho 3x ročně z hladiny a 1x ročně zonálně ze 2 – 3 úrovní 

(teor. hladina, báze střed; reálně podle skutečné výšky vodního sloupce),  

- další roky 2x ročně, z toho 1x ročně z hladiny a 1x ročně zonálně ze 3 úrovní (hladina, 

báze, střed), 

2) rozšířený rozsah “kontaminační“: C10-C40, As, Ba, Cd, Pb, Zn, Co, Mo, Ni, Al – 1x ročně 

zonálně ze 3 úrovní (hladina, báze, střed), 

3) speciální analytika: 226Ra, 228Ra, 40K, U – 1x ročně zonálně ze 3 úrovní (hladina, báze, střed). 

Navržený rozsah je „startovací“; po určité době a po vyhodnocení monitoringu je možno rozsah a 

četnost vzorkování upravit. 
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Monitoring zvýšení exhalace důlních plynů během zatápění  

Ohrožení povrchu výstupem plynu z titulu zatápění nebo změn barometrického tlaku bude primárně 

dáno existencí přírodních a umělých komunikací. Riziko zvýšení exhalací důlních plynů během 

zatápění ve vztahu k faktoru změn barometrického tlaku je nevýznamné.  

Obecně zůstává v platnosti, že emise důlních plynů na povrchu je nutno považovat za trvalé obecné 

ohrožení a přítomnost důlních plynů v predisponovaných místech je potřeba stále periodicky 

vyhledávat.  Aplikovaný monitoring by měl v prvé řadě ve všech rizikových plochách a plochách 

možných bodových výstupů v KDP OKR umožnit levné a rychlé periodické kontroly (např. použití 

dronu), které by odhalily případné nežádoucí stavy, na které by bylo možné reagovat aplikací 

přesnějších metod atmogeochemie a přijímat příslušné opatření aktivní, či pasivní prevence. Systém 

by umožnil z časového hlediska postupnou optimalizaci a snižování nákladů. Současně by bylo velmi 

účelné v rámci návrhu monitoringu začlenit do systému veškeré existující objekty umožňující 

sledování výstupu důlních plynů (např. již realizované odplyňovací vrty), zajistit jejich funkčnost, 

kontroly, měření a opravy. Odplyňovací vrty jsou primárně zřizovány do mělkých dobývek, často 

v oblastech s rizikovými faktory z hlediska výstupu důlních plynů, a proto je jejich funkčnost 

z pohledu změn barometrického tlaku, ale i nástupu zatápějící vody do vyšších úrovní zatopení 

zásadní.  

Monitoring indukované seismicity 

Na základě výsledků analýzy indukované seismicity doporučujeme zachovat a vhodně aktualizovat 

stávající seismologický monitoring, který je jedním z významných preventivních opatření, jež je 

nutné realizovat pro monitorování seismicity během zatápění pánve.  Primárně by měl vhodně 

navržený monitorovací systém být schopen měřit rychlosti kmitání na povrchu a alokovat významné 

energetické jevy.  Monitorovací systém by měl být navržen s ohledem na předpokládanou 

prostorovou distribuci koncentrace napětí v masivu, existenci likvidovaných hlavních důlních děl a 

zástavby na povrchu. Seismologický monitoring by měl být realizován v on-line režimu 

s nepřetržitým vyhodnocování v napojení na varovný systém integrovaného záchranného systému. 

V případě existence vlastního dispečinku s nepřetržitým provozem u realizační organizace zajistit 

pravidelný report, v předem stanovených intervalech, o seismologické aktivitě integrovanému 

záchrannému systému, který legislativně odpovídá za zajištění bezpečnosti v předmětných 

lokalitách.   

Existence takového seismologického monitoringu je klíčová pro případné řešení důlních škod a 

legislativního pohledu na danou problematiku. 

Monitoring změny nivelety terénu 

Jak je zřejmé z vyhodnocených dat nivelačních tahů a družicových dat z ODP v průběhu zatápění a 

po jeho ukončení, vliv změny hladiny důlní vody se na povrchu prokazatelně neprojevil. Proto v KDP 

do nástupu hladiny na úroveň -390 m n. m. doporučujeme pořizovat a s ohledem na změnu hladiny 

vody vyhodnocovat dostupná data nivelačních bodů na různých nivelačních tazích v KDP 

v kombinaci s vyhodnocováním satelitních dat. Důležitým aspektem ve vyhodnocovaní těchto dat 

jsou nové možnosti analýz dat za použití neuronových sítí a jiných moderních technologií, které by 

mohly umět data zpracovat a vyhodnotit s ohledem na budoucí trendy a tím lépe predikovat rizikové 

scénáře a oblasti s časovým předstihem. Touto aktuální problematikou se zabývají autoři ve světě, ale 

také probíhá spolupráce na úrovní univerzit a vědeckých ústavů u nás. V případě, že by se rozhodlo 

nechat hladinu nastoupat výše, v rozmezí -390 m n. m. až +25 m n. m., navrhujeme výše popsaný 

postup doplnit o větší množství dat, ať už vlastních nebo nákupem dat od Zeměměřického úřadu 
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katastrálního či přímo pořizovatelů satelitních dat, aby se co nejvíce zahustila časová řada dat v co 

největší ploše a mohly se tak postihnout případné změny terénu v co největším detailu. Zatopení na 

vyšší úroveň než +25 m n. m. je podmíněno zavedením rizikových ploch možných změn nivelety 

terénu do územně analytických podkladů s určitými omezeními v rámci urbanistického rozvoje a 

výstavby a připravit programy monitorování. 

Monitoring nestability HDD během zatápění 

Je zřejmé, že se v KDP nacházejí jámy, u kterých není přesně znám materiál likvidace jam (kamenivo 

různé velikosti, výpěrky z úpraven uhlí, jílovitý materiál, cizorodý materiál různého původu/velikosti 

apod.). Současně není známo, kde se aktuálně v jámě zásyp nachází a nelze sledovat jeho pohyb 

během zatápění. Přičemž znalost tohoto parametru je pro možnost zatápění zlikvidovaných jam 

zásadní. Proto se před zatápěním doporučuje u těchto jam preventivní doplňkové stavební úpravy, 

tzn. vybudování např. dodatečné jámové zátky s vytvořením dosypového otvoru. Eliminaci 

havarijního stavu musí tedy předcházet jeho objektivní a včasné zjištění monitoringem i celkové 

geotechnické situace dané lokality a možnost preventivních zásahů (např. dosypání zásypu).   

Během procesu zatápění je informace o stavu zásypu v jámě základním předpokladem, umožňujícím 

realizaci opatření v případě nežádoucích projevů náhlého sedání a poklesu sloupce zásypového 

materiálu. 

V případě zatápění uzavřeného dolu/jámového stvolu zlikvidovaného HDD s nezpevněným 

zásypovým materiálem doporučujeme provádět základní monitoring sedání a poklesu sloupce 

zásypového materiálu 4 x ročně až do doby nastoupání hladiny do požadované/předpokládané úrovně. 

Dále se doporučuje pro jámy kategorie I aplikovat seismologický monitoring, který by svojí podstatou 

uměl reagovat na významnou reautostabilizaci jámové výplně za vzniku energeticky významných 

seismologických jevů. U jam této kategorie není znám materiál výplně, ani zdali je stvol jámy zaplněn 

v celé své délce. Během zatápění se nedá vyloučit náhlý pohyb zásypového materiálů v jámovém 

tubusu. Vzhledem k množství materiálu, které bývá použito k zasýpání jam v řádech desítek až stovek 

tun a jeho kompresi, se v případě náhlého pohybu může jednat o kvazi homogenní blok, který se 

pohybuje svisle skrze jámový tubus a naráží do stěn jámy, dochází k jeho drcení apod. Tyto nárazy 

generují seismologické vlnění, které se velice efektivně nese betonovými konstrukcemi až k povrchu 

lépe než celým horninovým masivem a bude bezesporu jasným indikátorem pohybu zásypu. Výhodou 

je i možnost online kontinuálního sledování, tzn. informaci o nežádoucí události je možno získat 

neprodleně.  

Verifikace a nejistoty matematických modelů 

V softwarovém prostředí FEFLOW byl vytvořen a zkalibrován hydrogeologický model zatápění 

KDP. Pro tvorbu horninového prostředí a prostorově složitého antropogenního porušení horninového 

masívu byl využit rozsáhlý soubor dat o hydraulických charakteristikách hlavních litologických 

horninových typů v KDP, dále byla využita data o umístění všech výrubů a pozici hlavních 

překopových důlních děl, jakožto nejdůležitějším spojovacím prvkem pro proudění důlní vody mezi 

jednotlivými dobývacími prostory v modelu. Díky množství těchto dat, nashromážděných za desítky 

let hornické činnosti v oblasti KDP, není možné všechny tyto informace díky limitům výpočetní 

techniky v modelu obsáhnout. Nejistoty proto plynou hlavně z nutnosti zjednodušovat a průměrovat 

dostupná data tak, aby bylo možné výpočet provést. Model je zkalibrován na současný stav přítoků 

do důlních děl.  
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Vzhledem ke vzájemné hydraulické provázanosti jednotlivých uhelných pánví (ostravská, 

petřvaldská, karvinská) v OKR se dále jeví jako potřebná realizace velkého, syntetického 

hydrogeologického modelu, který v sobě zahrne všechny tři zmíněné celky. V rámci tvorby modelu 

KDP byly procesy na společné hranici s PDP řešeny dosazením okrajových podmínek 

s předpokládaným prostorovým rozložením a kvantitou přitékající vody, avšak toto řešení nemůže 

nahradit výstupy ze syntetického modelu, který umožní lépe namodelovat vzájemné hydraulické 

ovlivňování pánví v průběhu zatápění a zpřesnit dynamiku zatápění do budoucnosti v celé OKR.   

Po ukončení čerpání na vodních jámách v OKR a zahájení zatápění je vhodné model verifikovat 

v souladu s pozorovanou skutečností nástupu hladiny důlní vody v důlních dílech. Verifikace modelu 

proto v současné době není možná.  Inverzní analýza při verifikaci dovolí modifikovat vstupní data 

tak, aby predikované křivky nástupu hladin na jednotlivých jámách v KDP byly v maximální možné 

shodě se skutečností. Tento krok umožní zpřesnění výpočtu chování hladiny ve vzdálenější 

budoucnosti, včetně upřesnění časového výskytu případných rizik, vyplývajících z přibližování 

hladiny vody k povrchu a návratu přírodního prostředí do původního, člověkem neovlivněného 

stavu.    

V rámci řešeného projektu byly vytvořeny a odladěny v softwarovém prostředí MIDAS GTS NX 

numerické modely pro zhodnocení vlivu zatápění na stabilitu jámového ostění a deformace povrchu 

v okolí ústí jámy. Modely vycházejí z dostupných vstupních dat týkajících se geometrických i 

materiálových charakteristik jednotlivých součástí modelu – horninového prostředí, ostění, zásyp, 

přičemž byla respektována variabilita uvedených vstupních dat pro jednotlivé skupiny jam.  Je 

zřejmé, že přijatá vstupní data stabilitních modelů zahrnují řadu nejistot, které plynou zejména 

z variability horninového prostředí a jeho vlastností, z nejistot týkajících se charakteru a kvality 

zásypu i ostění i nejasného stupně degradace jak horninových, tak i konstrukčních materiálů 

vstupujících do modelů. Byly vytvořeny funkční numerické modely, které v případě dalších 

upřesnění výše uvedených vstupních charakteristik umožňují provádět upřesňující přepočty. 

Verifikace modelu není v tuto chvíli možná z důvodu neexistence reálných monitorovaných dat 

chování jak horninového prostředí, tak i ostění jam a zásypu v průběhu zatápění. Modely bude možno 

verifikovat až na základě výsledků monitoringu realizovaného v průběhu zatápění (zejména 

deformace povrchu v okolí jam a sedání zásypu v jámě), kdy mohou být vstupní charakteristiky 

modelů upřesňovány inverzní analýzou. Inverzní analýza umožní objektivizovat vstupní data na 

základě minimalizace rozdílů mezi naměřenými a modelově stanovenými výsledky. Z pohledu 

inverzní analýzy je potřebné využít monitorovaná data již co nejdříve po začátku zatápění, aby bylo 

možno co nejdříve provést verifikaci modelu a aplikovat inverzní postupy pro objektivizaci vstupních 

dat a upřesnění prognózy chování jam a jejich okolí při postupu zatápění. Každé další průběžné 

výsledky monitoringu v průběhu zatápění pak umožní další upřesňování numerických modelů, 

prognózy chování a možného rizika.  
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18 Seznam zkratek 

a.s.                           akciová společnost 

AOS                        aktivní odsávací systém 

AV ČR                    Akademie věd České republiky 

Bpv                         výškový systém Balt po vyrovnání 

BTEX                     označení skupiny cyklických uhlovodíků benzen - toluen - ethylbenzen - xylen 

BTPVR                   bezvýlomová trhací práce velkého rozsahu 

CLAU                     chlorované alifatické uhlovodíky 

CPS                         cementopopílková směs 

ČBÚ                        Český báňský úřad 

ČHMÚ                    Český hydrometeorologický ústav 

ČHP                        česká část hornoslezské pánve 

ČGS                        Česká geologická služba 

ČSA                        Československá armáda 

ČSM                       Československý svaz mládeže 

ČSN                        česká (dříve československá) technická norma 

ČÚZK                     Český úřad zeměměřický a katastrální 

DMR 5G                 Digitální model reliéfu České republiky 5. generace 

DP                           dobývací prostor 

DPB                        Důlní průzkum a bezpečnost 

et al.                        a jiní 

GIG                         Główny Instytut Górnictwa v Katovicích 

HDD                       hlavní důlní dílo 

HP                           hornoslezská pánev  

KDP                        karvinská dílčí pánev 

LÚC                       logický územní celek 

mil.                         milion  

MKP                       metoda konečných prvků 

MS                          moravskoslezský 

MSK                       Moravskoslezský kraj 

MZP                       minimální zůstatkový průtok 

MŽP                       Ministerstvo životního prostředí 

n.p.                         národní podnik 

NEK                       normy environmentální kvality 
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NEL                       nepolární extrahovatelné látky 

NP                          označení vrtů z povrchu 

o.z.                         odštěpný závod 

OBÚ                      obvodní báňský úřad 

ODP                       ostravská dílčí pánev 

OKD                      Ostravsko-karvinské doly 

OKR                      ostravsko-karvinský revír 

OV                         odplyňovací vrt 

parc.č.                    parcelní číslo 

PAU                       polycyklické aromatické uhlovodíky 

PCB                       polychlorované bifenyly 

PDP                       petřvaldská dílčí pánev 

PG                         Prezident Gottwald (historické označení dolu František) 

POD                      Povodí Odry 

Projekt                   projekt TAČR TITSCBU908 

příp.                       případně 

s.p.                         státní podnik 

SDD                      staré důlní dílo 

SL                         seismologický 

SVO                      samostatné větrní oddělení  

TIN                       triangulated irregular network 

tj.                           to je 

tzn.                        to znamená 

tzv.                        takzvaný 

ÚP                         územní plán 

v.v.i.                      veřejně výzkumná instituce 

VJ                          vodní jáma 

VŠB-TU                Vysoká škola báňská – Technická univerzita 

VVUÚ                   Vědeckovýzkumný uhelný ústav (Ostrava-Radvanice) 

WFFZ                    Water Flow Fractured Zone 

ZDM                     základní důlní mapa  

ZDP                       zvláštní dobývací prostor 



 

 

Strana 437/460 
TB123MXP000 - Zpracování metodiky XYZ 

Poslední revize dokumentu: 21. 7. 2017 

 

19 Literatura 

ABDEL-SHAFY, H.I., MANSOUR, S.M. (2016). A review on polycyclic aromatic hydrocarbons: 

Source, environmental impact, effect on human health and remediation. Egyptian Journal of 

Petroleum [online]. 25(1), 107–123. ISSN 11100621. Dostupné z: doi:10.1016/j.ejpe.2015.03.011 

ACHTEN, C. A., HOFMANN, T., (2009). Native polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) in coals 

– A hardly recognized source of environmental contamination. Science of The Total Environment 

[online]. 407(8), 2461–2473. ISSN 00489697. Dostupné z: doi:10.1016/j.scitotenv.2008.12.008. 

ADAMS, R., YOUNGER, P. L. (1997). Simulation of groundwater rebound in abandoned mines 

using a physically based modelling approach. In: IMWA 6th Int. Mine Water Assoc. Congress Bled. 

S. 353–362. 

ADAMS, R. (2000). Simulation of groundwater rebound in abandoned coialfields: devlopmen, 

testing and application of a generic model. Ph.D. Thesis, University of Newcastle, Newcastle upon 

Tyne, UK. 

ADAMS, R., YOUNGER, P. L. (2001). A Strategy For Modeling Ground Water Rebound In 

Abandoned Deep Mine Systems. Ground Water [online]. 39(2), 249–261. ISSN 0017-467X. 

Dostupné z: doi:10.1111/j.1745-6584.2001.tb02306.x. 

ALBER, M. (2021). Rock engineering challenges in post-mining. IOP Conf. Ser. Earth Environ. Sci. 

833 012001. 

ALDOUSA, P. J., SMARTB, P. L. (1988). Tracing Ground-Water Movement in Abandoned Coal 

Mined Aquifers Using Fluorescent Dyes. Ground Water [online]. 26(2), 172–178. ISSN 0017-467X. 

Dostupné z: doi:10.1111/j.1745-6584.1988.tb00380.x. 

ALDORF, J. et al. (1996a). Oponentní posudek projektové dokumentace Technický projekt likvidace 

Dolu Hamr I a souvisejících provozů, sociální program, HS č. 560081, 40 stran. 

ALDORF, J. et al. (1996b). Znalecký posudek na způsob likvidace Jam Jindřich I a Jindřich II, HS č. 

560011, 23 stran. 

ALDORF, J. (1997). Znalecký posudek ke spolehlivosti způsobu likvidace zásypu jámy Jindřich 3 

po zjištění nových skutečností a kvalitě její likvidace, 12 stran.  

ALDORF, J., GRMELA, A. (1998). Znalecký posudek k příčinám havárie jámy Doubrava IV. VŠB-

TU Ostrava. 

ALDORF, J. (1998). Mechanika podzemních konstrukcí, VŠB-TU Ostrava. 

ALDORF, J. et al. (2004). Znalecké posouzení likvidace starého důlního díla jámy Heinrich pro 

realizaci rychlostní silnice R55 v úseku Napajedla-Břeclav, 139 stran. 

ALDORF, J. et al. (2004). Znalecký posudek projektu likvidace jámy Zálužná sever, 12 stran. 

ALDORF, J. (2006). Znalecký posudek k problematice změny způsobu dokončení likvidace jámy 

Doubrava II, 13 stran. 

ALDORF, J. (2007a). Spolehlivost likvidace jámy Karolina ve vztahu ke svému okolí, 8 stran. 

ALDORF, J. (2007b). Znalecký posudek k problematice ovlivnění spolehlivosti likvidace jam 

Jindřich těžní a větrní provedením stavební jámy v její blízkosti, 7 stran. 



 

 

Strana 438/460 
TB123MXP000 - Zpracování metodiky XYZ 

Poslední revize dokumentu: 21. 7. 2017 

 

ALDORF, J. (2007c). Znalecký posudek ke změně způsobu likvidace výdušné jámy č. 1 Dolu Dukla, 

32 stran. 

ALDORF, J. (2008). Odborné vyjádření k návrhu změny způsobu konzervace jam Dolu Frenštát, 8 

stran. 

AZRAG, E. A., UGORETS, V. I., ATKINSON, L. C. (1998). Use of a finite element code to model 

complex mine water problems. In: Mine Water and Environmental Impacts, Bd. 1, S. 31–41. 

International Mine Water Association, Johannesburg. 

BANKS, D., YOUNGER, P. L., ARNESEN, R. T., IVERSEN E. R., BANKS, S. H. (1997). Mine-

water chemistry: The good, the bad and the ugly. Environmental Geology [online]. ISSN 09430105. 

Dostupné z: doi:10.1007/s002540050204. 

BANKS, D., FROLIK, A., GZYL G., ROGOZ, M. (2010). Modeling and monitoring of mine water 

rebound in an abandoned coal mine complex: Siersza Mine, Upper Silesian Coal Basin, Poland. 

Hydrogeology Journal [online]. 18(2), 519–534. ISSN 1431-2174. Dostupné z: doi:10.1007/s10040-

009-0534-z. 

BAUR, I. et al. (2004). Dissolution-precipitation behaviour of ettringite, monosulfate, and calcium 

silicate hydrate. Cem. Concr. Res. 34, 341–348. doi:10.1016/j.cemconres.2003.08.016. 

BÉJAR-PIZARRO, M., EZQUERRO, P., HERRERA, G., TOMÁS, R., GUARDIOLA-ALBERT, C., 

RUIZ HERNÁNDEZ, J. M.,  MERODO, J. A. F., MARCHAMALO, M., MARTÍNEZ, R. (2017). 

Mapping groundwater level and aquifer storage variations from InSAR measurements in the Madrid 

aquifer, Central Spain. Journal of Hydrology [online]. ISSN 00221694. Dostupné 

z: doi:10.1016/j.jhydrol.2017.02.011. 

BEKENDAM, R. F., PÖTTGENS, J. J. (1996). Ground movements over the coal mines of southern 

Limburg, the Netherlands, and their relation to rising mine waters. International Journal of Rock 

Mechanics and Mining Sciences & Geomechanics Abstracts [online]. 33(8), A377. ISSN 01489062. 

Dostupné z: doi:10.1016/S0148-9062(97)87575-4. 

BELL, F. G., BULLOCK, E. T., HÄLBICH, T. F. J., LINDSEY, P. (2001). Environmental impacts 

associated with an abandoned mine in the Withbank Coalfield, South Africa. International Journal 

of Coal Geology [online]. ISSN 01665162. Dostupné z: doi:10.1016/S0166-5162(00)00033-1. 

BELL, J. W., AMELUNG, F., FERRETTI, A., BIANCHI, M., NOVALI, F. (2008). Permanent 

scatterer InSAR reveals seasonal and long-term aquifer-system response to groundwater pumping 

and artificial recharge. Water Resources Research [online]. ISSN 00431397. Dostupné 

z: doi:10.1029/2007WR006152. 

BELMER, N., TIPPLER, C., DAVIES, P. J., WRIGHT, I. A. (2014). Impact of a coal mine waste 

discharge on water quality and aquatic ecosystems in the Blue Mountains World Heritage area. In G. 

Viets, I. D. Rutherfurd & R. Hughes (Eds.), Proceedings of the 7th Australian Stream Management 

Conference, Townsville, Queensland (pp. 385–391). River 348 Page 12 of 14 Water Air Soil Pollut 

(2015) 226: 348 Basin Management Society. https://asnevents.s3.amazonaws. com/Abstrakt-

FullPaper/11658-7ASM-67%20Belmer.pdf. 

BERTHOLD, S., BÖRNER, F. (2008). Detection of free vertical convection and double-diffusion in 

groundwater monitoring wells with geophysical borehole measurements. Environmental Geology 

[online]. 54(7), 1547–1566. ISSN 0943-0105. Dostupné z: doi:10.1007/s00254-007-0936-y. 



 

 

Strana 439/460 
TB123MXP000 - Zpracování metodiky XYZ 

Poslední revize dokumentu: 21. 7. 2017 

 

BESNARD, K., POKRYSZKA, A. Z. (2005). Gases emission monitoring in a post-mining context. 

International Conference Post-Mining 2005, Nancy (France). 

BIELEWICZ, R., GÓRNIK, M., WATOR, L. (1998). Dokumnetacja określajaca zmiany warunków 

hydrogeologicznych w rejonie likwidowanej kopalni Morcinek. Zpráva Ministerstva hospodářství, 

Jastrzebské uhelné společnosti, a.s., Kamenouhlený důl Morcinek a Katowického geologického 

podniku. Katowice.  

BILAN, J. (1969). Zhodnocení přírodních podmínek z hlediska možností efektivního dobývání 

sedlových slojí na Dole President Gottwald v OKR. Kandidátská disertační práce. Ostrava. 

BLACHOWSKI, J., JIRÁNKOVÁ, E., LAZECKÝ, M., KADLEČÍK, P., MILCZAREK, W. (2018). 

Application of satellite radar interferometry (PSInSAR) in analysis of secondary surface 

deformations in mining areas. Case studies from Czech Republic and Poland, Acta Geodyn. 

Geomater., vol. 15, No. 2(190). 

BLANC, G., ANSCHUTZ, P. (1995Ú. New stratification in the hydrothermal brine system of the 

Atlantis II Deep, Red Sea. Geology [online]. 23(6), 543. ISSN 0091-7613. Dostupné 

z: doi:10.1130/0091-7613(1995)023<0543:NSITHB>2.3.CO;2 

BLOWES, D. W., PTACEK, C. J., JAMBOR, J. L., WEISNER, C. G., PAKTUNC, D., GOULD, W. 

D., JOHNSON, D. B. (2014). The Geochemistry of Acid Mine Drainage. In: Treatise on 

Geochemistry [online]. B.m.: Elsevier, s. 131–190. ISBN 9780080983004. Dostupné 

z: doi:10.1016/B978-0-08-095975-7.00905-0. 

BOCK, S., PRUSEK, S. (2015). Numerical study of pressure on dams in a backfilled mining shaft 

based on PFC3D code, Computers and Geotechnics 66 230-244, 

http://dx.doi.org/10kotr.1016/j.compgeo.2015.02.005. 

BRADÁČ, J., STRAKA, B.  (1992). Navrhování bezpečnostních povalů Technická informace – 

typizační směrnice, Výzkumná zpráva pro Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Odbor státní správy 

pro uhelný průmysl, 153 stran. 

BUKOWSKA, M. (2012). Skłonność górotworu do tąpań - geologiczne i geomechaniczne metody 

badań. Wydawnictwo GIG, Katowice 2012. s.226. 

BUKOWSKI, P., GRZYBEK, I. (2005). Coal mine flooding as a cause of methan hazard. The case 

study of Morcinek mine, Upper Silesian Coal Basin, Poland. 9th Mine Water Congress 2005, Oviedo, 

Spain, 627-633.  

BUKOWSKI, P. (1999). Chlonność hodna górotworu karbońskiego i jej wplyw na przebieg 

zatapiania likwidowanych kopalń. Praca doktorska. Katowice. GIG.  

BUKOWSKI, P. (2000). Water storage capacity of rock massif in forecasting the flooding process of 

mine workings. 7th International Water Association Congress „Mine Water and the Environment“, 

Ustroń, Poland, 506-518. 

BUKOWSKI, P. (2002). The water storage capacity of carboniferous rock massif and its impal on 

the flooding process of mine workings in the Upper Silesian Coal Basin. Archives of Mining Sciences 

47, 3 Warszawa – Kraków, Wyd. PWN. Pp. 385-412. 

BUKOWSKI, P., AUGUSTYNIAK, I. (2005). Analiza zjawisk związanych z zaprzestaniem 

odwadniania wyrobisk górniczych na przykładzie byłej kopalni „Maria”. Miesięcznik WUG nr 

1(125)/2005.  Katowice; s. 13 – 21. 



 

 

Strana 440/460 
TB123MXP000 - Zpracování metodiky XYZ 

Poslední revize dokumentu: 21. 7. 2017 

 

BUKOWSKI, P., BUKOWSKA, M. (2008). Changes in Geomechanical Properties of Carboniferous 

Rocks Under the Influence of Water and Their Possible Consequences in the Areas of Abandoned 

Mines of the Upper Silesian Coal Basin (Poland). In: Proceedings, 

10th congress of the international mine water association. Karlovy Vary, Czech Republic, 2008. 

BURGHARDT, D., COLDEWEY, W.G., MELCHERS, C., MEßER, J., PAUL, M., WALTER, T., 

WESCHE, D., WESTERMANN, S., WIEBER, G., WISOTZKY, F., WOLKERSDORFER, C. 

(2017). Glossar Bergmännische Wasserwirtschaft. Fachsektion Hydrogeologie in der DGGV, 

Neustadt/Wstr.  

BURKE, S. P., YOUNGER, P. L. (2000). Groundwater rebound in the South Yorkshire coalfield: a 

first approximation using the GRAM model. Quarterly Journal of Engineering Geology and 

Hydrogeology [online]. 33(2), 149–160. ISSN 1470-9236. Dostupné z: doi:10.1144/qjegh.33.2.149. 

BOOTH, C. J., COLIN, J. (2002). The effects of longwall coal mining on overlying aquifers. 

Geological Society Special Publication [online]. ISSN 03058719. Dostupné 

z: doi:10.1144/GSL.SP.2002.198.01.02. 

BOOTH, C. J., BERTSCH, L. P. (1999). Groundwater geochemistry in shallow aquifers above 

longwall mines in Illinois, USA. Hydrogeology Journal [online]. ISSN 14312174. Dostupné 

z: doi:10.1007/s100400050229. 

BOOTH, C.J., CURTISS, A.M., DEMARIS, P. J., VAN ROOSENDAAL, D. J. (1999). Anomalous 

increases in piezometric levels in advance of longwall mining subsidence. Environmental and 

Engineering Geoscience, 5, 407-417. 

BOTT, M. H. P., BOTT, J. D. (2004). The Cenozoic uplift and earthquake belt of mainland Britain 

as a response to an underlying hot, low-density upper mantle. Journal of the Geological Society 

[online]. ISSN 00167649. Dostupné z: doi:10.1144/0016-764903-014. 

BRADY, B. H. G., BROWN, A. (1993). Rock mechanics for underground mining (Second edition). 

Chapman and Hall, New York, 571 pp. 

BRAKE, S. S., CONNORS, K. A., ROMBERGER, S. B. (2001). A river runs through it: Impact of 

acid mine drainage on the geochemistry of West Little Sugar Creek pre- and post-reclamation at the 

Green Valley coal mine, Indiana, USA. Environmental Geology [online]. ISSN 09430105. Dostupné 

z: doi:10.1007/s002540100373. 

BURREL R., FRIEL, S. (1996). The effect of mine closure on surface gas emission. Proc. of the 

conference on the environmental management of mine operations. London, IBC. 

BURROWS, J. E., PETERS, S. C., CRAVOTTA, CH. A. (2015). Temporal geochemical variations 

in above- and below-drainage coal mine discharge. Applied Geochemistry [online]. ISSN 18729134. 

Dostupné z: doi:10.1016/j.apgeochem.2015.02.010. 

CARDONA, O. D. (2011). Disaster Risk and Vulnerability: Concepts and Measurement of Human 

and Environmental Insecurity. In:  [online]. Dostupné z: doi:10.1007/978-3-642-17776-7_3. 

CARNEC, C., MASSONNET, D., KING, C. (1996). Two examples of the use of SAR interferometry 

on displacement fields of small spatial extent. Geophys Res Lett 23(24).3579–3582. 

doi:10.1029/96GL03042. 

CASTELLAZZI, P., MARTEL, R., RIVERA, A., HUANG, J., PAVLIC, G., CALDERHEAD, A. I., 

CHAUSSARD, E., GARFIAS, J., SALAS, J. (2016). Groundwater depletion in Central Mexico: Use 

https://doi.org/10.1029/96GL03042


 

 

Strana 441/460 
TB123MXP000 - Zpracování metodiky XYZ 

Poslední revize dokumentu: 21. 7. 2017 

 

of GRACE and InSAR to support water resources management. Water Resources Research [online]. 

ISSN 19447973. Dostupné z: doi:10.1002/2015WR018211. 

CASTELLAZZI, P., LONGUEVERGNE, L., MARTEL, R., RIVERA, A., BROUARD, CH., 

CHAUSSARD, E. (2018). Quantitative mapping of groundwater depletion at the water management 

scale using a combined GRACE/InSAR approach. Remote Sensing of Environment [online]. 

ISSN 00344257. Dostupné z: doi:10.1016/j.rse.2017.11.025. 

CETO, N., MAHMUD, S. (2000). Abandoned Mine Site Characterization and Cleanup Handbook. 

United States Environmental Protection Agency, Washington, DC, p 129. 

CIGÁNEK, J. et al. (1993). Technická studie likvidace jam, HS č. 893/93, HGF VŠB TU Ostrava 

Katedra hornického a ekologického stavitelství, Výzkumná zpráva pro OKR, A.S. a Státní báňskou 

správu, 223 stran. 

CIGÁNEK, J. et al. (1994). Výzkum bezpečných a efektivních metod technické likvidace jam dolů 

uzavíraných v rámci útlumového programu vlády ČR, Výzkumná zpráva GAČR 

Grant č. 105/93/0719. 

CIGÁNEK, J. CEPEK, V. (1994). Posouzení Plné vodní hráze H2, 37 stran.  

CIGÁNEK, J., CEPEK, V. (1995). Likvidace Jámy Kateřina ve Východočeských dolech Radvanice 

v Čechách, 73 stran. 

CIGÁNEK, J., CEPEK, V. (1996). Pevnostní výpočet zátek v jámách H1 a H2 lokality Hlubina Dolu 

Odra v Ostravě, 33 stran. 

CIGÁNEK, J. (1999). Znalecké posouzení ocelobetonového povalu jámy K1 v Ostravě, 16 stran. 

CIGÁNEK, J. (2003a). Posouzení způsobu kosmé jámy střediska Fučík Dolu Odra, 15 stran. 

CIGÁNEK, J. (2003b). Znalecký posudek možných rizik a nejistot při likvidaci jámy Jindřich II 

v RUD nezpevněným zásypem, 62 stran. 

Coal Directorate of the Commission of the European Communities (1980). Firedamp Drainage – 

Handbook for the coalmining industry in the European Community – Verlag Glückauf, Essen 

(Germany) – ISBN 3 7739 0254.  

COLDEWEY, W. G., SEMRAU, L. (1994). Mine Water in the Ruhr Area (Federal Republic of 

Germany) 5th International Mine Water Congress, Nottingham (U . K.), September 1994. (September 

1994).  

COLDEWEY, W. G., HEWIG, R., RICHTER, R., RÜTERKAMP, P., WEDEWART, M. (1999). 

Mittelfristige Entwicklung des Chemismus und der Dichte-Schichtungen von Grubenwassern in 

Bergwerken und ihre Auswirkungen auf nutzbares Grund- und Oberflachenwasser, Deutsche Montan 

Technologie GmbH, Essen.  

COLLEPARDI, M. (2009). Moderní beton, ČKAIT. 344 stran, ISBN 978-80-87093-75-7. 

CPS 457-1 Natural Resources Conservation Service-Conservation Practice Standard, Mine Shaft and 

Adit Closing Code 457, United States Department of Agriculture, 2016. 

CRAVOTTA, CH. A., BRADY, K. B. C., ROSE, A. W., DOUDS, J. B. (1999). Frequency 

distribution of the pH of coal-mine drainage in Pennsylvania. US Geological Survey Toxic Substances 



 

 

Strana 442/460 
TB123MXP000 - Zpracování metodiky XYZ 

Poslední revize dokumentu: 21. 7. 2017 

 

Hydrology Program–Proceedings of the Technical Meeting: US Geological Survey Water-Resources 

Investigations Report. 

CRAVOTTA, CH. A. (2008). Dissolved metals and associated constituents in abandoned coal-mine 

discharges, Pennsylvania, USA. Part 1: Constituent quantities and correlations. Applied Geochemistry 

[online]. 23(2), 166–202. ISSN 08832927. Dostupné z: doi:10.1016/j.apgeochem.2007.10.011. 

CUENCA, M. C., HOOPER, A. J., HANSSEN, R. S. (2013). Surface deformation induced by water 

influx in the abandoned coal mines in Limburg-The Netherlands observed by satellite radar 

interferometry, Journal of Applied Geophysics 88 (2013) 1–11, 

http://dx.doi.org/10.1016/j.jappgeo.2012.10.003. 

CZOLBE, P., KRETZSCHMAR, H.J., KLAFKI, M., HEIDENREICH, H. (1992). Stromungszellen 

im gefluteten Salzschacht. Neue Bergbautech. 22(6), 213-218.  

ČAJKA, R., HRUBEŠOVÁ, E., ALDORF, J. A ĎURIŠ, L. (2014). Posouzení použití výrobku 

ADIBET-W30 ES ke stavbě uzavíracích hrází v důlních dílech, včetně matematického modelu 

s výpočtem limitní tloušťky hráze, Znalecký posudek č. ZU-FAST_89/2014, 27 stran. 

ČAJKA, R., HRUBEŠOVÁ, E. A ĎURIŠ, L. (2019). Posouzení použití výrobku ADIBET TP-T9 ke 

stavbě uzavíracích hrází v důlních dílech, včetně matematického modelu s výpočtem limitní tloušťky 

hráze, Znalecký posudek č. ZU-FAST_183/2018, 20 stran. 

DAS,  S. K. (2000). Observations and classification of roof strata behaviour over longwall coal mining 

panels in India. Int J Rock Mech Min Sci 37(4):585–597. 

DEGAS, M., WOJTKOWIAK, F. (2003). Stabilité de la surface après l'exploitatio totale du charbon 

et l'arrêt des pompages d'exhaure minière, Actes du Colloque Internationa Après-mine 2003, 5-7 

February 2003, Nancy (France).  

DEMCHAK, J., SKOUSEN, J., BRYANT, G., ZIEMKIEWICZ, P., ICARD, (2000). Comparison of 

water quality from fifteen underground coal mines in 1968 and 1999. ISBN 0-87335-182-7.  

DIERSCH, H. J. G. (2014). FEFLOW Finite Element Modelling of Flow, Mass and Heat Transport 

in Porous and Fractured Media. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, ISBN: 978-3-642-38738-8. 

DMT GmbH &Co. KG: BoxModel Concept, 2011. ReacFlow3D—Modelling of the Flow of Mine 

Water and Groundwater, Mass and Heat Transport. DMT GmbH & Co. KG, Essen. DOMALSKI, 

R.F.: Bergmännische Wasserwirtschaft. 

DOMINIQUE, P., LE LOHER, F., BENDIF, M., (2012). Instrumentation d’une petite crise seismique 

a Salsigne (Aude), Actes des Journées Nationales de Géotechnique et de Géologie de l'Ingénieur, 

JNGG 2012, 4-6 juillet 2012, Bordeaux, France. JNGG 2012 : Espaces urbains, ruraux, souterrains 

et littoraux. 934 p., 2 vol., pp. 91-98. 

DOMALSKI, R. F. (1988). Bergmännische Wasserwirtschaft der Steinkohlenbergwerke Preussag 

AG Kohle, Ibbenbüren und Gewerkschaft Sophia-Jacoba/Hückelhoven – ein Vergleich. Westf. 

Berggewerkschaftskasse, Bochum, S. 60. 

DONNELLY, L. J. (2000). Reactivation of geological faults during mining subsidence from 1859 to 

2000 and beyond. Mining Technology [online]. 109(3), 179–190. ISSN 1474-9009. Dostupné 

z: doi:10.1179/mnt.2000.109.3.179. 



 

 

Strana 443/460 
TB123MXP000 - Zpracování metodiky XYZ 

Poslední revize dokumentu: 21. 7. 2017 

 

DONNELLY, L. J., REES, J. G. (2001). Tectonic and mining induced fault reactivation around 

Barlaston on the Midlands Microcraton, North Staffordshire, UK. Quarterly Journal of Engineering 

Geology and Hydrogeology [online]. ISSN 14709236. Dostupné z: doi:10.1144/qjegh.34.2.195. 

DONNELY, L. J. (2009). A review of international cases of fault reactivation during mining 

subsidence and fluid abstraction [online]. 2009. ISSN 14709236. Dostupné z: doi:10.1144/1470-

9236/07-017. 

DOPITA, M. et al. (EDS) (1997). Geologie české části hornoslezské pánve. — Ministerstvo životního 

prostředí České republiky, Praha, ISBN: 80-7212-011-5. 

DREVER, J. I., STILLINGS, L. L. (1997). The role of organic acids in mineral weathering. Colloids 

and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 120, pp. 167-181.  

DROBNIEWSKI, M., WITTHAUS, H. (2017). 39. Monitoring of mine water. Mine Water and 

Circular Economy. 88–93. 

DVORSKÝ, J. (1992). Nakládání s důlními vodami při utlumování dolů ostravské dílčí pánve OKR. 

Studie. DPB, a.s. Paskov. 

DVORSKÝ, J., MALUCHA, P. (2002). Řešení hydrogeologických poměrů po uzavření činných dolů 

ČMD, a.s., Kladenské doly, o.z. Libušín. Studie. OKD, DPB, a.s. Paskov. 

DVORSKÝ, J., MALUCHA, P., GRMELA, A., RAPANTOVÁ, N. (2006). Ostravsko-karvinský 

detrit -spodnobádenská bazální klastika české části hornoslezské pánve – monografie, MONTANEX, 

Ostrava, ISBN 80-7225-231-3. 

EQUEENUDDIN, S. K., S. TRIPATHY, S., SAHOO, P. K., PANIGRAHI, M. K. (2010). 

Hydrogeochemical characteristics of acid mine drainage and water pollution at Makum Coalfield, 

India. Journal of Geochemical Exploration [online]. ISSN 03756742. Dostupné 

z: doi:10.1016/j.gexplo.2010.04.006. 

EVANGELOU, V. P., ZHANG, Y. L. (1995). A review: pyrite oxidation mechanisms and acid mine 

drainage prevention. Critical Reviews in Environmental Science and Technology 25(2). 141-199. 

ISSN/ISBN: 1064-3389. doi: 10.1080/10643389509388477. 

FAVAS, P. J.C., SARKAR, S. K., RAKSHIT, D., VENKATACHALAM, P., PRASAD, M. N. V., 

(2016). Acid Mine Drainages From Abandoned Mines: Hydrochemistry, Environmental Impact, 

Resource Recovery, and Prevention of Pollution. In: Environmental Materials and Waste: Resource 

Recovery and Pollution Prevention [online]. ISBN 9780128039069. Dostupné z: doi:10.1016/B978-

0-12-803837-6.00017-2. 

FAWCETT, R.J., HIBBERD, S., SINGH, R. N. (1986). Analytic calculations of hydraulic 

conductivities above longwall coal faces. Int J Min Water 5(1):45–60. 

FENG, X. et al. (2015). Application of a backfilling method in coal mining to realise an ecological 

sensitive ‘black gold’ industry, Energies, 8: 3628-3639.  

FENG, H., ZHOU, J., CHAI, B., ZHOU, A., LI, J., ZHU, H., CHEN, H., SU, D. (2020). Groundwater 

environmental risk assessment of abandoned coal mine in each phase of the mine life cycle: a case 

study of Hongshan coal mine, North China. Environmental Science and Pollution Research [online]. 

ISSN 0944-1344. Dostupné z: doi:10.1007/s11356-020-10056-z. 



 

 

Strana 444/460 
TB123MXP000 - Zpracování metodiky XYZ 

Poslední revize dokumentu: 21. 7. 2017 

 

FLACKE, R., HOLLMANN, F., HŰLSMANN, K., KEISER, F. und andere (1975). Das Problem 

aufgegebener Tagesschächte. Mitteilungen der Westfälischen Berggewerksschaftkasse. Heft 31, 231 

s., Bochum. 

FROST, R.C. (1979). Evaluation of the rate of decrease in the iron content of water pumped from a 

flooded shaft mine in County Durham, England. Journal of Hydrology [online]. 40(1–2), 101–111. 

ISSN 00221694. Dostupné z: doi:10.1016/0022-1694(79)90090-8. 

GALHARDI, J. A., BONOTTO, D. M. (2016). Hydrogeochemical features of surface water and 

groundwater contaminated with acid mine drainage (AMD) in coal mining areas: a case study in 

southern Brazil. Environmental Science and Pollution Research [online]. ISSN 16147499. Dostupné 

z: doi:10.1007/s11356-016-7077-3. 

GALÍ, S., AVORA, C., ALFONSO, P., TAULER, E., LABRADOR, M. (2001). Kinetics of 

dolomite–portlandite reaction. Cem. Concr. Res. 31, 933–939. doi:10.1016/S0008-8846(01)00499-

9. 

GALLOWAY, D. L., HOFFMANN, J. (2007). The application of satellite differential SAR 

interferometry-derived ground displacements in hydrogeology. Hydrogeology Journal [online]. 

ISSN 14312174. Dostupné z: doi:10.1007/s10040-006-0121-5. 

GANDY, C. J., YOUNGER, P. L. (2007). Predicting Groundwater Rebound in the South Yorkshire 

Coalfield, UK. Mine Water and the Environment [online]. 26(2), 70–78. ISSN 1025-9112. Dostupné 

z: doi:10.1007/s10230-007-0153-7. 

GARCÍA-CRIADO, F., TOMÉ, A., VEGA, F. J., ANTOLÍN, C. (1999). Performance of some 

diversity and biotic indices in rivers affected by coal mining in northwestern Spain. Hydrobiologia 

[online]. ISSN 00188158. Dostupné z: doi:10.1023/A:1003634228863. 

GARRITTY, P. (1980). Effects of mining on surface and subsurface water bodies.  Unpublished PhD. 

Thesis. Department of Mining Engineering, University of Newcastle Upon Tyne, UK. 

GARRITTY, P. (1982). Water percolation into fully caved longwall faces. In: Farmer, I.W. (editor), 

Strata Mechanics, Developments in Geotechnical Engineering No. 32, Elsevier, Amsterdam, pp. 25-

29. 

GEE, DAVID, ANDREW SOWTER, ALESSANDRO NOVELLINO, STUART MARSH A JON 

GLUYAS, 2016. Monitoring land motion due to natural gas extraction: Validation of the Intermittent 

SBAS (ISBAS) DInSAR algorithm over gas fields of North Holland, the Netherlands. Marine and 

Petroleum Geology [online]. ISSN 02648172. Dostupné z: doi:10.1016/j.marpetgeo.2016.08.014. 

GEE, D., BATESON, L., SOWTER, A., GREBBY, S., NOVELLINO, A., CIGNA, F., MARSH, S., 

BANTON, C., WYATT, L. (2017). Ground motion in areas of abandoned mining: Application of the 

intermittent SBAS (ISBAS) to the Northumberland and Durham Coalfield, UK. Geosciences 

(Switzerland) [online]. ISSN 20763263. Dostupné z: doi:10.3390/geosciences7030085. 

GEE, D., BATESON, L., GREBBY, S., NOVELLINO, A., SOWTER, A., WYATT, L., MARSH, 

S., MORGENSTERN, R., ATHAB, A. (2020). Modelling groundwater rebound in recently 

abandoned coalfields using DInSAR. Remote Sensing of Environment [online]. 249(December 2019), 

112021. ISSN 00344257. Dostupné z: doi:10.1016/j.rse.2020.112021. 



 

 

Strana 445/460 
TB123MXP000 - Zpracování metodiky XYZ 

Poslední revize dokumentu: 21. 7. 2017 

 

GELLER, W., SCHULTZE, M., KLEINMANN, R., WOLKERSDORFER, CH. (2013). Acidic Pit 

Lakes [online]. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. Environmental Science and 

Engineering. ISBN 978-3-642-29383-2. Dostupné z: doi:10.1007/978-3-642-29384-9. 

GIBOWICZ, S.J., KIJKO, A. (1994). An Introduction to Mining Seismology. Academic Press.  

GLOVER, H. G., (1983). Mine Water Pollution – An Overview of Problems and Control Strategies 

in the United Kingdom. Water Science and Technology [online]. 15(2), 59–70. ISSN 0273-1223. 

Dostupné z: doi:10.2166/wst.1983.0025. 

GOLDBACH, O. D., (2009). Seismic risks posed by mine flooding. s.l., The Southern African 

Institute of Mining and Metallurgy , pp. 149174. 

GOSZCZ, A. (1985). Zagrożenia powierzchni na skutek występowania pustek poeksploatacyjnych 

na niewielkich głębokościach. Ochrona Terenów Górniczych 72/2. Katowice. s.24-28. 

Guidelines for preparation of mine closure plan-reg, No 55011-01-2009-CPAM, Government of India 

Ministry of Coal, 2009. 

GUNTHER, J. (1965). Mécanisme et prévision du dégagement grisouteux – Publication. 

HÁJEK, A., KONEČNÝ, P., et al. (2007). Stabilita jámy Kukla po jejím zasypání. MS. Posudek, 

Ústav geoniky AV ČR, Ostrava.  

HAMMACK, R. W., WATZLAF, G. R. (1990). The effect of oxygen on pyrite oxidation. 

Proceedings of the 1990 Mining and Reclamation Conference and Exhibition, West Virginia 

University, Charleston, pp 257–264. 

HASENFUS, G. J., JOHNSON, K. L., SU, D .W. H. (1998). A hydrogeomechanical study of 

overburden aquifer response to longwall mining. In: Peng Syd, S. (Ed.), Proceedings of the 7th 

International Conference on Ground Control in Mining. Morgantown: West Virginia University, 

COMER, Department of Mining Engineering, pp. 149–162. 

HEIM, S., SCHWARZBAUER, J., KRONIMUS, A., LITTKE, R., WODA, C., MANGINI, A. 

(2004). Geochronology of anthropogenic pollutants in riparian wetland sediments of the Lippe River 

(Germany). Organic Geochemistry [online]. 35(11–12), 1409–1425. ISSN 01466380. Dostupné 

z: doi:10.1016/j.orggeochem.2004.03.008. 

HIMMELSBACH, T., WENDLAND, E. (1999. Schwermetalltransport in Sandsteinen unter 

Bedingungen einer hochsalinaren Porenwasserlösung - Laborversuch und Modellierung. 

Grundwasser [online]. 4(3), 103–112. ISSN 1430-483X. Dostupné z: doi:10.1007/s767-1999-8614-

1. 

HOCKLEY, D. E., (2015). Some Histories of Mine Closure, the Idea, Mine-Closure 2015, InfoLine 

Inc., Canada, ISBN 978-0-9917905-9-3. 

HOFFMANN, J, ZEBKER, H. A., GALLOWAY, D. L., AMELUNG, F. (2001). Seasonal subsidence 

and rebound in Las Vegas Valley, Nevada, observed by synthetic aperture radar interferometry. Water 

Resources Research [online]. ISSN 00431397. Dostupné z: doi:10.1029/2000WR900404. 

HOLLMANN, F., HŰLSMANN, K. und andere (1984). Sicherheit an verfűllten Schächten I. 

Mitteilungen der Westfälischen Berggewerksschaftkasse, Heft 49, 144s., Bochum. 

HŰLSMANN, K. (1992). Gesichtspunkte bei der Sicherung stillgelegter Tagesschächte. Neue 

Bergbautechnik, 22, Jg., Heft 1, 1s. 



 

 

Strana 446/460 
TB123MXP000 - Zpracování metodiky XYZ 

Poslední revize dokumentu: 21. 7. 2017 

 

HUFOVÁ, E., POLÁŠEK S., SVOBODA, V., BRADA, F. (1971). Hydrogeologický průzkum 

vymytin OKR. Závěrečná zpráva. Český geologický úřad, Geologický průzkum, n. p., Ostrava.  

CHEN, B., YU, H., ZHANG, X, LI, Z., KANG, J., YU, Y, YANG, J., QIN, L. (2022). Time-Varying 

Surface Deformation Retrieval and Prediction in Closed Mines through Integration of SBAS InSAR 

Measurements and LSTM Algorithm. Remote Sens. 2022,14, 788. 

https://doi.org/10.3390/rsl4030788. 

CHANG, Q. ET AL. (2014). Implementation of paste backfill mining technology in Chinese coal 

mines, The Scientific World Journal, 214: ID 821025. 

CHAUSSARD, E., BÜRGMANN, R., SHIRZAEI, M., FIELDING, E. J., BAKER, B. (2014). 

Predictability of hydraulic head changes and characterization of aquifer-system and fault properties 

from InSAR-derived ground deformation. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 119(8), 

6572-6590. https://doi.org/10.1002/2014JB011266. 

CHAUSSARD, E., MILILLO, P., BÜRGMANN, R., PERISSIN, D., FIELDING, E. J., BAKER, B. 

(2017). Remote Sensing of Ground Deformation for Monitoring Groundwater Management 

Practices: Application to the Santa Clara Valley During the 2012–2015 California Drought. Journal 

of Geophysical Research: Solid Earth 122 (10). 

CHOI, Y., BAEK, H., CHEONG, Y.W., SHIN, S.H., KIM, G.M., KIM, D.H. (2012). GRAM Model 

Analysis of Groundwater Rebound in Abandoned Coal Mines. Journal of Korean Society For Rock 

Mechanics [online]. 22(6), 373–382. ISSN 1225-1275. Dostupné z: doi:10.7474/TUS.2012.22.6.373. 

CHUEN, L.T. (1979). Practice and knowledge of coal mining under water bodies. In: Proceeding of 

the 10th World Mining Congress, vol III, Istanbul, Turkey. 

INGEBRITSEN, S.E., SANFORD, W.E. (1999). Groundwater in geologic processes. Cambridge 

University Press. Cambridge New York.  

JACKSON, N. W. (2000). Our mining heritage – Presidential address delivered to the North-East 

branch of the Institution of Mining and Metallurgy on 21 Oct. 1999 at Newcastle upon Tyne (UK) – 

IM&M – July 2000 - pp 185-190.  

JÄGER, H., SALE, M. J., SCHMOYER, R. L. (1990). Cokriging to assess regional stream quality in 

the Southern Blue Ridge Province. 

JAKUBOW, A., NAWART, S. (2000). Techniczne problémy likwidacji Kopalni Wegla Kamiennego 

„Morcinek“. Mat. konf. szkoly eksploatacji podziemnej, p.419-438. 

JANAS, P. (2019). Znalecký posudek k technickému projektu likvidace jam Dolu Lazy, 40 p. 

JANNSEN, H. A. (1895). Versuche űber Getreide Druck in Silozellen. Zeitschrift des Vereins 

deutscher Ingenieure, Band 39, No. 35. 

JANKOWSKI, J, (2007). Changes of Water Quality in a Stream Impacted by Longwall Mining 

Subsidence. Proceedings of the Seventh Triennial Conference on Mine Subsidence, Sydney, N.S.W. 

Mine Subsidence Technological Society, 2007. pp. 241–251. 

JARVIS, A. P., YOUNGER, P. L. (1997). Dominating Chemical Factors in Mine Water Induced 

Impoverishment of the Invertebrate Fauna of Two Streams in the Durham Coalfield, Uk. Chemistry 

and Ecology [online]. 13(4), 249–270. ISSN 0275-7540. Dostupné 

z: doi:10.1080/02757549708035531. 

https://doi.org/10.3390/rsl4030788
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Chaussard%2C+E
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=B%C3%BCrgmann%2C+R
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Shirzaei%2C+M
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Fielding%2C+E+J
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Baker%2C+B


 

 

Strana 447/460 
TB123MXP000 - Zpracování metodiky XYZ 

Poslední revize dokumentu: 21. 7. 2017 

 

JENNINGS, S. R., BLICKER, S., NEUMAN, P., DENNIS, R. (2008). Acid mine drainage and effects 

on fish health and ecology: a review. Reclamation Research Group [online]. Dostupné 

z: http://northern.org/media-library/document-archive/clean-water-mining/mining. 

JETEL J. (1982). Určování hydraulických parametrů hornin hydrodynamickými zkouškami ve 

vrtech. Knihovna ÚÚG, sv. 58, Praha. 

JÍRA, V. (2020). Metody konzervace nevyužívaných sítí technické infrastruktury za použití 

druhotných surovin. Praha. Diplomová práce. ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie 

staveb. 

JOHNSON, K. L., YOUNGER, P. L. (2002). Hydrogeological and geochemical consequences of the 

abandonment of Frazer’s Grove carbonate hosted Pb/Zn fluorspar mine, north Pennines, UK. 

Geological Society, London, Special Publications [online]. 198(1), 347–363. ISSN 0305-8719. 

Dostupné z: doi:10.1144/GSL.SP.2002.198.01.24. 

JOHNSON, D. B. (2003). Chemical and microbiological characteristics of mineral spoils and 

drainage waters at abandoned coal and metal mines [online]. 2003. ISSN 15677230. Dostupné 

z: doi:10.1023/A:1022107520836. 

JOHNSTON, M. J. S., LINDE, A. T. (2002). 36 Implications of crustal strain during conventional, 

slow, and silent earthquakes. International Geophysics, Volume 81, pp. 589-605. 

KARACAN, C.O., ESTERHUIZEN, G.S., SCHATZEL, S.J. et al. (2007). Reservoir simulationbased 

modeling for characterizing longwall methane emissions and gob gasventhole production. Int J Coal 

Geol 71(2):225–245. 

KARACAN, C.O., GOODMAN, G. (2009). Hydraulic conductivity changes and influencing factors 

in longwall overburden determined by slug tests in gob gas ventholes. Int J Rock Mech Min Sci 

46(7):1162–1174. 

KARMIS, M., TRIPLETT, T., HAYCOCKS, C., GOODMAN, G. (1983). Mining subsidence and its 

prediction in an Appalachian coalfield. Rock Mechanics: Theory, Experiment, Practice. Proc. 24th 

US Symp. Rock Mechanics, 20–23 June 1983, Texas A&M University. Balkema, Rotterdam, pp. 

665–675. 

KECLÍK, L. (1985). Výzkum napěťodeformačního stavu horninového masivu v okolí důlních děl. 

Závěrečná zpráva dílčího podúkolu 11 421. VVUÚ Ostrava. 

KECLÍK, L. (1986). Vyhodnocení měření napjatosti horninového masivu a jejich projevů v oblasti 

porubu 331 400 na Dole 1. máj, závod Mír. Dílčí zpráva k DPÚ 11 109, VVUÚ Ostrava-Radvanice. 

KESSLER, T., MUGOVA, E., JASNOWSKI-PETERS, H., RINDER, T., STEMKE, M., 

WOLKERSDORFER, CH., HILBERG, S., MELCHERS, CH., STRUCKMEIER, W., WIEBER, G.,  

SCHAFMEISTER, M. (2020). Grundwasser in ehemaligen deutschen Steinkohlenrevieren – ein 

wissenschaftlicher Blickwinkel auf Grubenflutungen. Grundwasser [online]. ISSN 1430-483X. 

Dostupné z: doi:10.1007/s00767-020-00460-0. 

KIM, J., PARIZEK, R. R., ELSWORTH, D. (1997). Evaluation of fully-coupled strata deformation 

and groundwater flow in response to longwall mining. Int J Rock Mech Min Sci 34(8):1187–1199.  

KIM, S. M., CHOI, Y. (2018). A simplified model-based program for the analysis and visualization 

of groundwater rebound in abandoned mines to prevent contamination of water and soils by acid mine 

http://northern.org/media-library/document-archive/clean-water-mining/mining


 

 

Strana 448/460 
TB123MXP000 - Zpracování metodiky XYZ 

Poslední revize dokumentu: 21. 7. 2017 

 

drainage. International Journal of Environmental Research and Public Health [online]. 15(5). 

ISSN 16604601. Dostupné z: doi:10.3390/ijerph15050951. 

KINSCHER, J. L., et al. (2018). Relevance of seismic risk assessment in abandoned mining districts: 

the case of the Gardanne coal mine, Provence, France. Conference Mineclosure 2018, Leipzig, 

Germany.  

KOENIG, C., BLOEMER, C. (1999). Berechnung von temperatur- und dichteabhangiger Stromung 

in gefluteten Schachten, p. 37, GKW-Ingenieurgesellschaft mbH, Bochum.  

KOLEKTIV AUTORŮ z ÚGN (2003). Uhelné hornictví v Ostravsko-karvinském revíru – 

monografie. Ostrava. ANAGRAM. ISBN 80-7342-016-3. 

KOLEKTIV AUTORŮ z ČBÚ-Pracoviště Ostrava a VŠB-TU Ostrava FAST (2006). Likvidace 

hlubinného dolu zakládáním po ukončení báňské činnosti pro snížení bezpečnostních a ekologických 

rizik, Zpráva Projektu výzkumu a vývoje ČBÚ č. 42-05. 

KOLEKTIV AUTORŮ z VŠB-TU Ostrava FAST (2007). Možnosti likvidace hlavních důlních děl 

nezpevněným zásypovým materiálem, Zpráva Projektu a výzkumu ČBÚ č. 36-05.  

KOLEKTIV AUTORŮ z VŠB-TU Ostrava HGF (2021). Analýza stability zlikvidovaných hlavních 

důlních děl v ostravské dílčí pánvi a návrh bezpečnostních opatření, VŠB-TU Ostrava. 

KONIOR, J. (2000). Sposob likwidacji szyba KWK „Gliwice“. IX Miedzynarodowe sympozium 

Geomechnika, Gliwice, p.293-302.  

KORIES, H., RÜTERKAMP, P., SIPPEL, M. (2004). Field and numerical studies of water 

stratification in flooded shafts. In: International Mine Water Association Symposium 2004. ISBN 0-

9543827-2-2.  

KORTAS, L., YOUNGER, P. L. (2007). Using the GRAM Model to Reconstruct the Important 

Factors in Historic Groundwater Rebound in Part of the Durham Coalfield, UK. Mine Water and the 

Environment [online]. 26(2), 60–69. ISSN 1025-9112. Dostupné z: doi:10.1007/s10230-007-0152-8. 

KOTYRBA, A. (1993). Prognozowanie zagrożenia wodnego w rejonie wyrobisk ścianowych z 

wykorzystaniem metod geoelektrycznych. Praca doktorska. Arch. GIG, 152 s. Katowice. 

KRAL, V., PLATENIK, M., NOVOTNY, R. (1998). Methane from closeddown mines in the soil. 

Proc. of the International Conference on Coal-bed Methane Technologies of Recovery and Utilisation 

Katowice, Główny Instytut Górnictwa. 4. 

KRAUSE, E., SKIBA, J. (2010). Kierunki poprawy efektywności odmetanowania w polskich 

kopalniach węgla kamiennego (Trends of improvement the effectiveness of methane drainage in 

polish hard coal mines). International Conference „Advanced mining to sustainable development”. 

Vietnam, Ha Long Bay. 

KRAUSE, E., POKRYSZKA, Z. (2013). Investigations on Methane Emission from Flooded 

Workings of Closed Coal Mines. Journal of Sustainable Mining [online]. ISSN 23003960. Dostupné 

z: doi:10.7424/jsm130206. 

KROGH, M. (2007). Management of longwall coal mining impacts in Sydney’s southern drinking 

water catchments. Australasian Journal of Environmental Management [online]. ISSN 14486563. 

Dostupné z: doi:10.1080/14486563.2007.10648713. 



 

 

Strana 449/460 
TB123MXP000 - Zpracování metodiky XYZ 

Poslední revize dokumentu: 21. 7. 2017 

 

KRZYSTOLIK P., KOBIELA, Z., KRAUSE, E., PŁONKA, A. (2002). Postoutburst spaces in the 

Wałbrzych Coal District: physicochemical model [in] M.J. Kotarba (ed.) Gas hazard in the near – 

surface zone of the Wałbrzych Coal District caused by coal mine closure: geological and geochemical 

controls, Chapter 6 (this volume). Kraków, Society of Research on Environmental Changes 

GEOSPHERE. 

KŘÍŽ, P. (2010). Teoretické, legislativní a ekologické aspekty stavební likvidace jam zatopených 

vodou, Doktorská disertační práce, VŠB-TU Ostrava. 

LADWIG, K. J., ERICKSON, P. M., KLEINMANN, R. L. P., POSLUSZNY, E. T. (1984). 

Stratification in water quality in inundated anthracite mines, eastern Pennsylvania. Report of 

Investigations – United States, Bureau of Mines. ISSN 00961922. 

LAZECKÝ, M. (2011). Monitoring of Terrain Relief Changes using Synthetic Aperture Radar 

Interferometry: Application of SAR Interferometry Techniques in a Specific Undermined Ostrava-

Karviná District, VŠB-TU Ostrava, Ostrava. Disertační práce. 

LAZECKÝ, M., HATTON, E, GONZÁLEZ, P.J., HLAVÁČOVÁ, I., JIRÁNKOVÁ, E., DVOŘÁK, 

F., ŠUSTR, Z., MARTINOVIČ, J. (2020). "Displacements Monitoring over Czechia by IT4S1 

System for Automatised Interferometric Measurements Using Sentinel-1 Data" Remote Sensing 12, 

no. 18: 2960. https://doi.org/10.3390/rs12182960. 

LECIÁN, J. et al. (1990). Zatížení jámových a nárazištních výztuží. Závěrečná zpráva SÚ P 01-125-

827. OKD- Rozvoj a projektování, k.p. Ostrava. 

LECOMTE, A., NIHARRA, A. M. (2013). Handbook to best practices for mine shaft protection, 

EUROPEAN COMMISSION. 

LESŇÁK, O. (1975). Vliv vody na fyzikální a mechanické vlastnosti hornin z Ostravsko-karvinského 

revíru. Vědeckovýzkumný uhelný ústav Ostrava-Radvanice. 

LI, H.C., WANG, Q.P., QUAN, Y.P. (1992). A study on stress distribution and reasonable size of 

coal pillar in a coal face. In: Proceeding of 11th International Conference on Ground Control in 

Mining, pp 30–37.  

LI, F., ZHAO, Y., FENG, P., ZHANG, W., QIAO, J. (2015). Risk Assessment of Groundwater and 

its Application. Part I: Risk Grading Based on the Functional Zoning of Groundwater. Water 

Resources Management [online]. ISSN 15731650. Dostupné z: doi:10.1007/s11269-015-0964-4. 

LIU, J., ELSWORTH, D. (1997). Three-dimensional effects of hydraulic conductivity enhancement 

and desaturation around mined panels. Int J Rock Mech Min Sci 34(8):1139–1152. 

LIU, WEI, SHENGHUA LIU, CHANGGEN TANG, WEN QIN, HONGZHONG PAN A JIANMEI 

ZHANG, 2020. Evaluation of surface water quality after mine closure in the coal-mining region of 

Guizhou, China. Environmental Earth Sciences [online]. ISSN 18666299. Dostupné 

z: doi:10.1007/s12665-020-09167-0. 

ŁUKOWICZ K., WALTER, P. (2000). Prévision et prévention du risque lié au grisou à la surface 

de mines fermées – Bulletin de l’Institut Central des Mines, Gornictwo n°1, ISSN 1507-5206, 

Katowice (in Polish).  

MACOUN, J., SIBRAVA, V., TYRÁCEK, J., KNEBLOVÁ-VODICKOVÁ, V. (1965). Kvartér 

Ostravska a Moravské brány. Ústřední ústav geologicky, Praha, 1-419. 

https://doi.org/10.3390/rs12182960


 

 

Strana 450/460 
TB123MXP000 - Zpracování metodiky XYZ 

Poslední revize dokumentu: 21. 7. 2017 

 

MAJDI, A., HASSANI, F. P., NASIRI, M. Y. (2012). Prediction of the height of destressed zone 

above the mined panel roof in longwall coal mining. Int J Coal Geol 98:62–72. 

MALUCHA, P., HOTÁREK, V., ŘÍČNÁ, M. (2003-2012). Řešení hydrogeologických poměrů po 

uzavření činných dolů ČMD, a.s. Kladenské Doly – roční zprávy z monitoringu. Paskov. OKD, a.s. 

a Green Gas, DPB, a.s. Nepublikováno.  

MALUCHA, P. (2013). Ovlivnění hydrosféry hlubinnou těžbou uhelného ložiska v období aktivní 

hornické činnosti a po jejím ukončení se zaměřením na OKR. Disertační práce. Ostrava.  

MALUCHA, P. (2015). Řešení hydrogeologických poměrů po uzavření činných dolů OKD, a.s. 

aktualizovaná studie. Green Gas, DPB, a.s. Nepublikováno. 

MALUCHA, P., LIBERDA, A. (2017). Závěrečná zpráva z hydrogeologického průzkumu „A2305 – 

Ochrana důlních vod v Kladenském revíru“. Paskov.  

MAKSIMOVICH, N., KHAYRULINA, E. (2014). Artificial geochemical barriers for environmental 

improvement in a coal basin region. Environmental Earth Sciences [online]. 72(6), 1915–1924. 

ISSN 1866-6280. Dostupné z: doi:10.1007/s12665-014-3099-7. 

MAKSIMOVICH, N., PYANKOV, S., KHAYRULINA, E., (2017). Environmental assessment of 

closeded coal mine territory using GIS analysis. In: Antti (eds) WOLKERSDORFER, CHRISTIAN; 

SARTZ, LOTTA; SILLANPÄÄ, MIKKA & HÄKKINEN, ed. 13th International Mine Water 

Association Congress - "Mine Water & Circular Economy - A Green Congress. Rauha, Lappeenranta: 

Lappeenranta University of Technology, s. 212–217.  

MARTINČÍK, J., et al. (2002). Prováděcí projekt provozních prací akce likvidace jámy Jindřich II. 

MS. Technický projekt, Geoengineering, spol. s r. o., Ostrava. 

MARTINČÍK, J., et al. (2003). Prováděcí projekt provozních prací akce likvidace jámy Kukla. MS. 

Technický projekt, Geoengineering, spol. s r. o., Ostrava. 

MARTINEC, P. et al. (2008). Oxid uhličitý a horninový masiv. Ústav geoniky AV ČR v.v.i. Ostrava, 

140 p., Ostrava.   

MASNIYOM, M.  (2009). Systematic Selection and Application of Backfill in Underground Mines, 

Dissertation, Der Fakultät für Geowissenschaften, Geotechnik und Bergbau der Technischen 

Universität Bergakademie Freiberg. 

MELCHERS, C., WESCHE, D., COLDEWEY, W.G. (2014). Ausbildung von Dichteschichtungen 

in Schachten des Steinkohlenbergbaus im Ruhrrevier, Gelsenkirchen. 

MIKESKA, J., ŘÍMAN, A., VAVRO, M. (1970). Mechanika hornin II. Mechanika horského masivu 

a jeho změny vlivem hornické činnosti SNTL Praha, 441 p. 

MILLER, A., RICHARDS, J., MCCANN, D. (1988). Microseismic monitoring of the infill trial at 

castlefields mine, dudley. Geological Society, London, Engineering Geology Special Publications, p. 

319-324. 

MILLER, A. et al. (1989). Microseismic techniques for monitoring incipient hazardous collapse 

conditions above abandoned limestone mines.. Quarterly Journal of Engineering Geology and 

Hydrogeology, p. 1-18. 



 

 

Strana 451/460 
TB123MXP000 - Zpracování metodiky XYZ 

Poslední revize dokumentu: 21. 7. 2017 

 

MOLSON, J., AUBERTIN, M., BUSSIÈRE, B. (2012). Reactive transport modelling of acid mine 

drainage within discretely fractured porous media: Plume evolution from a surface source zone. 

Environmental Modelling & Software [online]. 38, 259–270. ISSN 13648152. Dostupné 

z: doi:10.1016/j.envsoft.2012.06.010. 

MOTAGH, M., SHAMSHIRI, R., HAGHIGHI, M. H., WETZEL, H. U., AKBARI, B., 

NAHAVANDCHI, H., ROESSNER, S., ARABI, S. (2017). Quantifying groundwater exploitation 

induced subsidence in the Rafsanjan plain, southeastern Iran, using InSAR time-series and in situ 

measurements. Engineering Geology [online]. ISSN 00137952. Dostupné 

z: doi:10.1016/j.enggeo.2017.01.011. 

MUGOVA, E., WOLKERSDORFER, CH. (2018). A Review of Mine Water Stratification. 

Drebenstedt, C. & Paul, M.: IMWA 2016 – Mining Meets Water – Conflicts and Solutions. 115–121.  

MÜLLER, M. (2016). Water drainage in the German coal mining after the close-down in 2018 (dx). 

In: Mining Meets Water-Conflicts and Solutions.  

NCB (1975). The subsidence engineers´ handbook. National Coal Board, Minng Department, 

London. 111 p. 

NEYMEYER, A., WILLIAMS, R. T., YOUNGER, P. L. (2007). Migration of polluted mine water 

in a public supply aquifer. Quarterly Journal of Engineering Geology and Hydrogeology [online]. 

ISSN 14709236. Dostupné z: doi:10.1144/1470-9236/05-060. 

NGUYEN, Q. T. (2016). Shafts backfilled with ballast: stability and settlement predictions via DEM 

simulations, PhD thesis, Geotechnical Institute, TU Bergakademie Freiberg, Germany. 

NORDSTROM, D. K., (2011). Mine waters: acidic to circumneutral. Elements 7(6), 393–398. 

Dostupné z https://doi.org/10.2113/gselements.7.6.393. 

NOVÁK, J., SEDLÁK, V. (2004). K problematice určení mezního úhlu vlivu dobývání v poklesové 

kotlině. Acta Montanicana Slovaca, Ročník 9. 

NOVOTNY R., PLATENIK, M., TAKLA, G., KRAL, V. (2001). Reduction of uncontrollable mine 

gas emission in the Czech part of Upper Silesian hard coal basin devastated by past mining activity. 

Proc. of the 7th international mine ventilation congress – Research & Development. Katowice, 

EMAG. 

NOVOTNÝ, K. (2009). Projekt likvidace opuštěného průzkumného důlního díla jáma Steinhűbel 

v Horním Benešově, Vydal OBÚ Trutnov č.j. 1501/1995. 

NUTTALL, C. A., ADAMS, R., YOUNGER, P. L. (2002). Integrated hydraulic-hydrogeochemical 

assessment of flooded deep mine voids by test pumping at the Deerplay (Lancashire) and Frances 

(Fife) Collieries. Geological Society, London, Special Publications [online]. 198(1), 315–326. 

ISSN 0305-8719. Dostupné z: doi:10.1144/GSL.SP.2002.198.01.21. 

NUTTALL, CH. A., YOUNGER, P. L. (2004). Hydrochemical stratification in flooded underground 

mines: an overlooked pitfall. Journal of Contaminant Hydrology [online]. 69(1–2), 101–114. 

ISSN 01697722. Dostupné z: doi:10.1016/S0169-7722(03)00152-9. 

OBÚ v Brně (1996) Doplňkové likvidační práce jam Jindřich I a Jindřich II, Rozhodnutí, Brno. 

OGASAWARA, H. et al. (2002). Microseismicity induced by heavy rainfall around flooded vertical 

ore veins. Pure and Applied Geophysics, p. 91-109. 



 

 

Strana 452/460 
TB123MXP000 - Zpracování metodiky XYZ 

Poslední revize dokumentu: 21. 7. 2017 

 

ORCHARD, R.J. (1975). Working under bodies of water. The Mining Engineer, 170, 261-270. 

PALANDRI, J.L., KHARAKA, Y.K. (2004). A complilation of rate parameters of water-mineral 

interaction kinetics for application to geochemical modeling (open file report 2004-1068). U.S. 

Geological Survey, Menlo Park, CA, USA. 

PALCHIK, V. (1989). Analytical and empirical prognosis of rock foliation in rock masses. Journal 

of Coal Ukraine 7, 45–46. 

PEARSE, J., SINGHROY, V., SAMSONOV, S., LI, J. (2014). Anomalous surface heave induced by 

enhanced oil recovery in northern Alberta: InSAR observations and numerical modeling. Journal of 

Geophysical Research: Solid Earth [online]. ISSN 21699356. Dostupné 

z: doi:10.1002/2013JB010885Peng SS, Chiang HS (1984) Longwall mining. John Wiley & Sons Inc, 

New York. 

PENG, S. S., CHIANG, H.S. (1984). Longwall mining. Wiley, New York. 

PIGATI, E., LÓPEZ, D. L. (1999). Effect of subsidence on recharge at abandoned coal mines 

generating acidic drainage: The Majestic Mine, Athens County, Ohio. Mine Water and the 

Environment [online]. ISSN 1025-9112. Dostupné z: doi:10.1007/bf02687249. 

POKRYSZKA, Z. (1992). Estimation of the extension of the zone of increased permeability in the 

goaf. Application to mine gas drainage techniques - Workshop on the recovery and end-use of coal-

bed methane – Katowice (Poland). 

POKRYSZKA, Z., TAUZIÈDE, C. (1999). Method of measuring surface emission of methan. Proc. 

of the International Conference on Latest Achievements in the Field of Mine Ventilation - Fire and 

Methane Hazard Fighting - GIG (eds) - Katowice-Szczyrk (Poland). 

POKRYSZKA Z., TAUZIÈDE, C. (2000). Evaluation of gas emission from closed mines surface to 

atmosphere. Proc. of the 6th international conference on environmental issues and management of 

waste in energy and mineral production. Calgary (Canada), Balkema. 

POKRYSZKA, Z., TAUZIÈDE, C., LAGNY, C., GUISE, Y. (2005). Gas Migration from Closed 

Coal Mines to the Surface. Risk assessment Methodology and Prevention Means, Symposium 

PostMining 2005, November 16–17, Nancy, France. 

POND, G. J., PASSMORE, M. E., BORSUK, F. A., REYNOLDS, L., ROSE, C. J. (2008). 

Downstream effects of mountaintop coal mining: comparing biological conditions using family- and 

genus-level macroinvertebrate bioassessment tools. Journal of the North American Benthological 

Society. Volume 27, Number 3pp. 717 – 737. 

POPE, J., NEWMAN, N., CRAW, D., TRUMM, D., RAIT, R. (2010).  Factors that influence coal 

mine drainage chemistry West Coast, South Island, New Zealand, New Zealand Journal of Geology 

and Geophysics, 53:2-3, 115-128, doi: 10.1080/00288306.2010. 

PÖTTGENS, J. J. E. (1985). Bodemhebung durch ansteigendes Grubenwasser [Uplift as a result of 

rising mine waters]. In The Development Science and Art of Minerals Surveying, Proceedings VIth 

International Congress, International Society for Mine Surveying, Harrogate, United Kingdom, 9–13 

September 1985, Volume 2, pp. 928–938. 

POŠTEK, M. (2017). Návrh stabilizačních opatření k zajištění bezpečnosti stability zásypu hlavních 

důlních děl při zatápění ostravské dílčí pánve, Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava. 

https://www.journals.uchicago.edu/journal/jnortamerbentsoc
https://www.journals.uchicago.edu/journal/jnortamerbentsoc
https://www.journals.uchicago.edu/toc/jnortamerbentsoc/27/3


 

 

Strana 453/460 
TB123MXP000 - Zpracování metodiky XYZ 

Poslední revize dokumentu: 21. 7. 2017 

 

PRICE, N.J., COSGROVE, J.W. (1990). Analysis of Geological Structures. Cambridge University 

Press. Cambridge, 502 p. 

Problémy spojené s technickou likvidací dolů, Sborník referátů ze semináře, Ostrava, Ediční 

středisko VŠB-TU Ostrava, 1998, ISBN 80-7078-460-1. 

Projekt „Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla v Moravskoslezském 

kraji“ - DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA, červen 2000. 

Projekt TAČR (2020). Zmapování a stanovení radiačních rizik kontaminovaných území – stanovení 

primárního zdroje/zdrojů. 

Projekt TAČR (2022). Posouzení vlivu primárních zdrojů přírodních radionuklidů na vývoj 

kontaminace území OKR v době útlumu hornické činnosti a po jejím ukončení. 

PROKOP, P., (2001). Gas leak effects on environment of Ostrava basin. Proc. of  the 7th international 

mine ventilation. Katowice, EMAG. 

PTÁČEK, J. et al. (2009). Verification of Recent-Stress-Strain in Czech part of Upper Silesian Coal 

basin. Documenta Geonica 2009, 2. Ostrava, Ústav geoniky AV ČR, 181-189. 

PTÁČEK, J. et al. (2015). The rotation of principal axes and changes of stress due to mine induced 

stresses. Canadian Geotechnical Journal, 2015, 52(10), 1440-1447. 

PTÁČEK, J. et al. (2017). Otřesy v ostravsko-karvinském revíru, Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. 

Ostrava.  

RAPANTOVA, N., GRMELA, A. (2002). Environmental impact of mine liquidation on groundwater 

and surface water. In: Deposit and Geoenvironmental Models for Resources Exploitation and 

Environmental Security. Amsterdam (the Netherland): Kluwer academic publishers. NATO Science 

Series. Vol. 80., pp. 365-384. ISBN 1-4020-0989-5. 

RAPANTOVA, N., GRMELA, A., VOJTEK, D., HALIR, J., MICHALEK, B. (2007). Ground Water 

Flow Modelling Applications in Mining Hydrogeology. Mine Water and the Environment [online]. 

26(4), 264–270. ISSN 1025-9112. Dostupné z: doi:10.1007/s10230-007-0017-1. 

RAPANTOVÁ, N., KRZESZOWSKI, Ś., GRMELA, A., WOLKERSDORFER, CH. (2012). 

Quantitative Assessment of Mine Water Sources Based on the General Mixing Equation and 

Multivariate Statistics. Mine Water and the Environment [online]. 31(4), 252–265. ISSN 1025-9112. 

Dostupné z: doi:10.1007/s10230-012-0192-6. 

RAPANTOVÁ, N. et al. (2020). Monitoring – Ochrana důlních vod – opatření PKÚ, s.p. – I. etapa“, 

kód akce A2392, Závěrečná zpráva, Sdružení GCS s.r.o., Vodní zdroje a.s., GreenGas DPB a.s, DHI 

a.s., archiv PKÚ s.p.  

RAZOWSKA, L. (2001). Changes of groundwater chemistry caused by the flooding of iron mine 

(Czestochowa Region, Southern Poland), Journal of Hydrology, No. 244, 17-32. 

Remediation Guidelines for Abandoned Mine Openings in Northern Canada, 2011. 

REN, T. X., EDWARDS, J. S., JOZEFOWICZ, R. R. (1997). CFD modeling of methane flow around 

longwall coal faces. In: 6th International Mine Ventilation Congress, pp 17–22.  



 

 

Strana 454/460 
TB123MXP000 - Zpracování metodiky XYZ 

Poslední revize dokumentu: 21. 7. 2017 

 

RICHARD, R., RANDOLPH, J., ZIPPER, D. (1990). High extractionmining, subsidence, and 

Virginia's water resources, chapter 4. Subsidence Effects on Water Resources. Virginia Center for 

Coal & Energy Research. Virginia Polytechnic Institute and state University, Virginia, pp. 17–20. 

ROBINSON, R., (2000). Mine gas hazards in the surface environment. Institution of Mining and 

Metallurgy. Transactions. Section A: Mining Technology [online]. 109(SEPT/DEC). 

ISSN 14749009. Dostupné z: doi:10.1179/mnt.2000.109.3.228. 

ROSS, W. A. (1998). Cumulative effects assessment: learning from Canadian case studies, Impact 

Assessment and Project Appraisal, 16:4, 267-276, doi: 10.1080/14615517.1998.10600137.  

RÜTERKAMP, P. (2001). Bildung von Dichteschichtungen in Grubenwassem. Gliickauf 

Forschungshefte 62(2), 40-44.  

SENFAUTE, G., WASSERMANN, J., HOMAND, F. (2008). Induced micro-seismicity and 

mechanical response during the experimental flooding of an iron ore mine. Nancy, France, ASGA. 

SHABANIMASHCOOL, M., LI, C. C. (2012). Numerical modelling of longwall mining and stability 

analysis of the gates in a coal mine. Int J Rock Mech Min Sci 51:24–34. 

SHERWOOD, J. M., YOUNGER, P. L. (1994). Modelling groundwater rebound after coalfield 

closure—An example from County Durham, UnitedKingdom. In: Proceedings of the 5th 

International Minewater Congress Nottingham, UK. pp. 769–777. 

SCHATZEL, S. J., KARACAN, C. O., DOUGHERTY, H. et al. (2012). An analysis of reservoir 

conditions and responses in longwall panel overburden during mining and its effect on gob gas well 

performance. Eng Geol 127:65–74. 

SCHREITER, R. (1961). Příručka pro stavební inženýry svazek II, SNTL, Praha 1961. 

SCHWEIZER, C. R. (1999). Calciumsilikathydrat-Mineralien. Lösungskinetik und ihr Einfluss auf 

das Auswaschverhalten von Substanzen aus einer Ablagerung mit Rückständen aus 

Müllverbrennungsanlagen (Ph.D. thesis). Dipl. Chem. Universität Basel, Zürich und Dübendorf. 

SIBSON, R. H. (1985). A note on fault reactivation - J Str Geol 7 pp 751-754. 

SINGER, P. C., STUMM, W. (1970). Acidic Mine Drainage: The Rate-Determining Step. Science 

[online]. 167(3921), 1121–1123. ISSN 0036-8075. Dostupné z: doi:10.1126/science.167.3921.1121. 

SINGH, K.B., DHAR, B.B. (1997). Sinkhole subsidence due to mining. Geotech Geol Eng 15, 327–

341 (1997). https://doi.org/10.1007/BF00880712. 

SINGH, M. M., KENDORSKI, F.S. (1981). Strata disturbance prediction for mining beneath surface 

water and waste impoundments. Proceeding of 1st conference on ground control in mining, 

Morgantown, pp 76–89. 

SINGH, R., SINGH, T. N., DHAR, B. B. (1995). Coal pillar loading in shallow mining conditions. 

Int J Rock Mech Min Sci Geomech Abstr 33(8):757–768.  

SIZER, K., CREEDY, D., SCEAL, J. (1996). Methane and other gases from disused coal mines : the 

planning response – Technical report for the department of the environment – Wardell Armstrong – 

The Stationery Office (eds) – London (UK). 



 

 

Strana 455/460 
TB123MXP000 - Zpracování metodiky XYZ 

Poslední revize dokumentu: 21. 7. 2017 

 

SMITH, J., COLLS, J. J. (1996). Groundwater Rebound in the Leicestershire Coalfield. Water and 

Environment Journal [online]. 10(4), 280–289. ISSN 1747-6585. Dostupné z: doi:10.1111/j.1747-

6593.1996.tb00046.x. 

SRINIVASAN, C., BENADY, S., SIVAKUMAR, C. (2000). Fluid induced seismicity in Kolar 

Mining Region Workshop on Dam Safety Including Instrumentation of Dams. s.l., s.n., pp. 15-17. 

STAŠ, L. et al. (1997). Měření primárních horizontálních napětí v české části hornoslezské pánve 

metodou hydroporušování stěn vrtu. Výsledky nových studií v seismologii a inženýrské geofyzice. 

Kaláb Z., 1997, Ústav geoniky AV ČR, 248 - 256, Ostrava. 

STUMM, W., MORGAN, J.J. (1996). Aquatic chemistry: chemical equilibria and rates in natural 

waters. Choice Reviews Online [online]. 33(11), 33-6312-33–6312. ISSN 0009-4978. Dostupné 

z: doi:10.5860/CHOICE.33-6312. 

STYLER, N., (1984). Prediction of inter-strata movements above longwall faces. The 25th U.S. 

Symposium on Rock Mechanics (USRMS), June 25–27, Evanston, IL, Paper No. 84-0651. 8 pages. 

SUI, W.H., ZHANG, D.Y., CUI, Z.C. (2015). Environmental implications of mitigating overburden 

failure and subsidences using paste-like backfill mining: a case study. International Journal of Mining 

Reclamation and Environment 29 (6): 521-543. http://doi.org/10.1080/17480930.2014.969049. 

SINGH, S., SINGH, M., SINGH, G. (2007). Mine Closure Planning Issues: A Ficus on Coal Mining, 

First International Conference on MSECCMI, New Delhi, India. 

SVĚCHOVÁ, B. (2020). Geochemické modelování mineralogických změn hornin a betonu při 

interakci s podzemními vodami, lokalita Čebrať (SR) [online]. Ostrava. [cit. 2022-01-07]. Dostupné 

z: http://hdl.handle.net/10084/141528. Diplomová práce. Vysoká škola báňská – Technická 

univerzita Ostrava. 

SZOMBATHY, D. (2006). Monitoring hlubokého zářezu na železniční trati u České Třebové. VŠB-

TU Ostrava, Fakulta stavební, Ostrava.   

ŠČUČKA, J., MARTINEC, P. (2013). Stavební hmoty 1[online] ze dne 13.1.2022 

http://homel.vsb.cz/~khe0007/Predmety/Stavebni_hmoty_II/Scucka_MartinecSH1-Betony.pdf. 

TAJDUS, K., SROKA, A., MISA, R., HAGER, S., RUSEK, J., DUDEK, M., WOLLNIK, F. (2021). 

Analysis of Mining-Induced Delayed Surface Subsidence. Minerals 2021, 11, 1187. 

https://doi.org/10.3390/min11111187. 

TAUZIÈDE, C. Z., POKRYSZKA, A., BARRIÈRE, J.-P. (2002). Risk assessment of surface 

emission of gas from abandoned coal mines in France and techniques of prevention. Mining 

Technology [online]. 111(3), 192–196. ISSN 1474-9009. Dostupné 

z: doi:10.1179/mnt.2002.111.3.192. 

TIWARY, R. K., (2001). Environmental impact of coal mining on water regime and its management. 

Water, Air, and Soil Pollution [online]. ISSN 00496979. Dostupné 

z: doi:10.1023/A:1012083519667. 

TORAN, L., BRADBURY, K. R. (1988). Ground-Water Flow Model of Drawdown and Recovery 

Near an Underground Mine. Ground Water [online]. 26(6), 724–733. ISSN 0017-467X. Dostupné 

z: doi:10.1111/j.1745-6584.1988.tb00423.x. 

https://doi.org/10.3390/min11111187


 

 

Strana 456/460 
TB123MXP000 - Zpracování metodiky XYZ 

Poslední revize dokumentu: 21. 7. 2017 

 

TRAN, T.Q., BANNING, A., WISOTZKY, F. (2020). Mine water hydrogeochemistry of abandoned 

coal mines in the outcropped Carboniferous formations, Ruhr Area, Germany. Environ Earth 

Sci 79, 84 (2020). https://doi.org/10.1007/s12665-020-8821-z. 

TRNKA, O., PÁCL, V., VAVRO M. LIMBERK, V., KUBEC, K. (1968). Dobývání ložisek. SNTL 

Praha. 

VAN GENUCHTEN, M. TH. (1980). A Closed Form Equation for Predicting the Hydraulic 

Conductivity of Unsaturated Soils., Soil Sci. Soc. Am. J. 44: 892–898, doi: 

10.2136/sssaj1980.03615995004400050002x. 

VERB, R. G., MORGAN, L. (2000). Comparison of benthic diatom assemblages from streams 

draining abandoned and reclaimed coal mines and nonimpacted sites. Journal of the North American 

Benthological Society [online]. ISSN 08873593. Dostupné z: doi:10.2307/1468070. 

VERVOORT, A., DECLERCQ, P.Y. (2018). Upward surface movement above deep coal mines after 

closure and flooding of underground workings. Int J Min Sci Technol 28:53-59. 

https://doi.org/10.1016/j.ijmst.2017.11.008. 

VERVOORT, A. (2020). Various phases in surface movements linked to deep coal longwall mining: 

from start-up till the period after closure. Int J Coal Sci Technol. 2020. 

https://doi.org/10.1007/s40789-020-00325-0. 

VERVOORT, A. (2021a). Uplift of the surface of the earth above abandoned coal mines. Part A: 

Analysis of satellite data related to the movement of the surface. Int J Rock Mech Min Sci 

148:104896. https://doi.org/10.1016/j.ijrmms.2021.104896. 

VERVOORT, A. (2021b). Uplift of the surface of the earth above abandoned coal mines. Part B: 

Framework to understand and explain uplift. Int J Rock Mech Min Sci 148:104947. 

https://doi.org/10.1016/j.ijrmms.2021.104947. 

VERVOORT, A. (2022). Impact of hydrogeological assumptions and thei variation in the calculated 

surface uplift above flooded coal mines. International Journal of Coal Science and Technology. Under 

review. https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-1260245/v1. 

VOORHIS, A. D., DORSON, D. R. (1975). Thermal convection in the Atlantis II hot brine pool. 

Deep Sea Research and Oceanographic Abstracts [online]. 22(3), 167–175. ISSN 00117471. 

Dostupné z: doi:10.1016/0011-7471(75)90056-X. 

VORCHLIK, I. G., STRELNIKOV, V. I., JAREMBAŠ, I. F. (2004).  Technologija zakrytija 

(likvidacii) ugolnych šacht, Izdatělstvo NORD-PRESS, Doněck, ISBN 966-8085-42-6. 

VUORI, K. M. (1995). Direct and indirect effects of iron on river ecosystems. Annales Zoologici 

Fennici. 32, 317–322. ISSN 0003455X.  

WACLAWIK, P. (2009). Geneze násunových deformací variského akrečního klínu ve východní části 

karvinské dílčí pánve. Disertační práce. VŠB-TU Ostrava.  

WANG, W. X., SUI, W. H., DONG, Q. H. (2013). Closure effect of mining-induced fractures under 

sand aquifers and prediction of overburden failure due to remining. J China Coal Soc 38(10):1723–

1729.  

WANG, W., LIU, X., WANG, Y., GUO, X., LU, S. (2016). Analysis of point source pollution and 

water environmental quality 382 variation trends in the Nansi Lake basin from 2002 to 2012. 

https://doi.org/10.1007/s40789-020-00325-0
https://doi.org/10.1016/j.ijrmms.2021.104896


 

 

Strana 457/460 
TB123MXP000 - Zpracování metodiky XYZ 

Poslední revize dokumentu: 21. 7. 2017 

 

Environmental Science and Pollution Research 383 23:4886-4897.https://doi.org/10.1007/s11356-

015-5625-x. 

WANG WX, SUI WH, DONG QH ET AL (2014). Influence of cover stress reestablishment on the 

permeability evolution of the mining-induced fractures. J China Coal Soc 39(06):1031–1038. 

WEBB, J. A., SASOWSKY, I. D. (1994). The interaction of acid mine drainage with a carbonate 

terrane: evidence from the Obey River, north-central Tennessee. Journal of Hydrology, Volume 161, 

Issue 1, p. 327-346, doi:10.1016/0022-1694(94)90133-3. 

WEDEWARDT, M., (1995). Hydrochemie und Genese der Tiefenwässer im Ruhr-Revier. DMT-

Berichte aus Forschung und Entwicklung, Bd. 39.  

WESTERMAN, S., et al. (2018). Analytical assessment of mine water rebound. Case study Ruhr 

Coal Basin. 

WETMILLER, R. J., GALLEY, C. A., PLOUFFE, M. (1993). Post-closure seismicity at a hard rock 

mine. Rockbursts and Seismicity in Mines, Volume 93, pp. 445-448. 

WHITWORTH, K. R. (1982). Induced changes in the permeability of Coal Measures strata as an 

indicator of the mechanics of rock deformation above a longwall face. In: Farmer, I.W. (editor), Strata 

Mechanics, Developments in Geotechnical Engineering No. 32, Elsevier, Amsterdam, pp. 18-24. 

WHITTAKER, B. N., REDDISH, D. J. (1989). Subsidence – occurrence, prediction and control. 

Developments in Geotechnical Engineering, 56, Elsevier, Amsterdam. 

WIEBER, G., ENZMANN, F., KERSTEN, M. (2016). Entwicklung und Veranderung der 

Dichteschichtung in Schachten gefluteter Erzbergwerke. Mainzer Geowissenschaftliche 

Mitteilungen.  

WOHNLICH S., ALHAMED, M. (2013). Environmental impact of the abandoned coal mines on the 

surface water and the groundwater quality in the south of Bochum, Germany. Environmental Earth 

Sciences [online]. ISSN 18666299. Dostupné z: doi:10.1007/s12665-014-3230-9. 

WOLKERSDORFER, C. (1996). Hydrogeochemische Verhaltnisse im Flutungswasser eines 

Uranbergwerks - Die Lagerstatte Niederschlema/Alberoda. Clausthaler Geowissenschaftliche 

Dissertationen, 50:1-216, 131 Abb., 61 Tab.  

WOLKERSDORFER, CH., GÖBEL, J., HASCHE-BERGER, A. (2016). Assessing subsurface flow 

hydraulics of a coal mine water bioremediation system using a multi-tracer approach. International 

Journal of Coal Geology [online]. 164, 58–68. ISSN 01665162. Dostupné 

z: doi:10.1016/j.coal.2016.03.010. 

WOLKERSDORFER, CH. (2008). Water Management at Abandoned Flooded Underground Mines 

[online]. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. ISBN 978-3-540-77330-6. Dostupné 

z: doi:10.1007/978-3-540-77331-3. 

WRIGHT, I. A., BURGIN, S, (2009). Effects of organic and heavy metal pollution on chironomids 

within a pristine upland catchment. Hydrobiologia [online]. ISSN 00188158. Dostupné 

z: doi:10.1007/s10750-009-9857-y. 

WRIGHT, I. A., TIPPLER, C., HANLON, A. (2012). Is Catchment Imperviousness a Keystone 

Factor Degrading Urban Waterways? A Case Study from a Partly Urbanised Catchment (Georges 

River, South-Eastern Australia). Water Air Soil Pollut 223, 5331–5344. 

https://ui.adsabs.harvard.edu/link_gateway/1994JHyd..161..327W/doi:10.1016/0022-1694(94)90133-3


 

 

Strana 458/460 
TB123MXP000 - Zpracování metodiky XYZ 

Poslední revize dokumentu: 21. 7. 2017 

 

WRIGHT, I. A., MCCARTHY, B., BELMER, N., PRICE, P. (2015). Subsidence from an 

Underground Coal Mine and Mine Wastewater Discharge Causing Water Pollution and Degradation 

of Aquatic Ecosystems. Water, Air, and Soil Pollution [online]. 226(10). ISSN 15732932. Dostupné 

z: doi:10.1007/s11270-015-2598-9. 

WRIGHT, I. A., PACIUSZKIEWICZ, K., BELMER, N. (2018). Increased Water Pollution After 

Closure of Australia’s Longest Operating Underground Coal Mine: a 13-Month Study of Mine 

Drainage, Water Chemistry and River Ecology. Water, Air, and Soil Pollution [online]. 

ISSN 15732932. Dostupné z: doi:10.1007/s11270-018-3718-0. 

WRIGHT, P., STOW, R. (1999). Detecting Mining Subsidence from Space. International Journal of 

Remote Sensing, 20, 1183-1188. https://doi.org/10.1080/014311699212939. 

XU, W., XIANG, P., LIU, X., MA, L. G. (2020). Closely-related species of hyperaccumulating plants 

and their ability in accumulation of As, Cd, Cu, Mn, Ni, Pb and Zn. Chemospere 25:126334.  

YANG, K., PINKER, R. T., MA, Y., KOIKE, T., WONSICK, M. M., COX, S.J., ZHANG, Y., 

STACKHOUSE, P. (2008). Evaluation of satellite estimates of downward shortwave radiation over 

the Tibetan Plateau. J. Geophys. Res., 113, D17204, doi:10.1029/2007JD009736. 

YAVUZ, H. (2004). An estimation method for cover pressure re-establishment distance and pressure 

distribution in the goaf of longwall coal mines. Int J Rock Mech Min Sci 41(2):193–205. 

YOUNGER, P. L. (1995). Hydrogeochemistry of minewaters. flowing from -abandoned coal 

workings in the Durham coalfield. Ouarterlv Journal of Engineering Geology, 28, (4), pp S 101 - 

s113. 

YOUNGER, P. L. (1997). The longevity of minewater pollution: a basis for decision-making. Science 

of The Total Environment [online]. 194–195, 457–466. ISSN 00489697. Dostupné 

z: doi:10.1016/S0048-9697(96)05383-1. 

YOUNGER, P. L. (1998). Coalfield abandonment: Geochemical processesand hydrochemical 

productas. In: Nicholson K. Energy and the Environment. Geochemistry of Fossil, Nuclear and 

Renewable Resources. Society for Environmental Geochemistry and Health. McGregor Science, 

Aberdeen, pp.1-29. 

YOUNGER, P. L., ADAMS, R. (1999). Predicting mine water rebound. In Environment Agency 

R&D Technical Report W179; Environment Agency: Bristol, UK. 

YOUNGER, P. L. (2000). Holistic remedial strategies for short – and long-term water pollution from 

abandoned mines. Mining Technology [online]. 109(3), 210–218. ISSN 1474-9009. Dostupné 

z: doi:10.1179/mnt.2000.109.3.210. 

YOUNGER, P. L., LAPIERRE, A. B. (2000). ‘Uisge Mèinne’: mine water hydrogeology in the Celtic 

lands, from Kernow (Cornwall, UK) to Ceap Breattain (Cape Breton, Canada). Geological Society, 

London, Special Publications [online]. 182(1), 35–52. ISSN 0305-8719. Dostupné 

z: doi:10.1144/GSL.SP.2000.182.01.04. 

YOUNGER, P. L., BANWART, S. A., HEDIN, R. S.  (2002). Mine Water Hydrology. In: [online]. 

s. 127–270. Dostupné z: doi:10.1007/978-94-010-0610-1_3. 

YOUNGER, P. L., BANWART, S. A., HEDIN, R. S. (2002). Mine Water: hydrology, pollution, 

remediation. Dordrecht, Netherlands. Kluver Academic, ISBN 1-4020-0137-1.  

https://doi.org/10.1080/014311699212939
https://pubs.giss.nasa.gov/abs/ya03100m.html
https://pubs.giss.nasa.gov/abs/ya03100m.html


 

 

Strana 459/460 
TB123MXP000 - Zpracování metodiky XYZ 

Poslední revize dokumentu: 21. 7. 2017 

 

YU, M. H., JEFFERSON, I. F., CULSHAW, M. G. (2007). Fault reactivation, an example of 

environmental impacts of groundwater rising on urban area due to previous mining activities [online]. 

(Figure 1). Dostupné z: http://nora.nerc.ac.uk/9525/. 

Zasady likwidacji szybow i wyrobisk przyszybowych w kopalniach wengle kamiennego Poradnik 

techniczny, Glowny Instytut Gornictwa, Katowice, 1998, 

ISBN 83-901732-9-8. 

ZHANG, J., SHEN, B. (2004). Coal mining under aquifers in China: a case study. Int J Rock Mech 

Min Sci 41(4):629–639. 

ZHANG, Y. J., KANG, Y. H., LIU, X.E. (2006). Predicting on inrush of sand of mining under 

loosening sandstone aquifer. J China Coal Soc 31(4):429–432 (In Chinese). 

ZHANG, D., FAN, G., LIU, Y. et al. (2010). Field trials of aquifer protection in longwall mining of 

shallow coal seams in China. Int J Rock Mech Min Sci 47(6):908–914. 

ZHAO, J., KONIETZKY, H., HERBST, M., MORGENSTERN, R. (2021). Numerical simulation of 

flooding induced uplift for abandoned coal mines: simulation schemes and parameter sensitivity. Int 

J Coal Sci Technol. 2021:1-12. https://doi.org/10.1007/s40789-021- 00465-x. 

 

Legislativa 

Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech 

Protokol Obvodního Báňského úřadu v Ostravě ze dne 4.6.1997 

Rozhodnutí Odboru ochrany vod a půdy Magistrátu města Ostravy č. 653/94 ze dne Rozhodnutí 

Obvodního báňského úřadu v Ostravě č. 3464/1997-469 ze dne 9.6.1997.  

Rozhodnutí odboru ochrany vod a půdy Magistrátu města Ostravy č. 10/99  

17.10.1994 

Rozhodnutí Odboru ochrany životního prostředí, Magistrátu města Ostravy č. ze dne 5.8.2009 

Rozhodnutí Krajského úřadu MSK sp. zn. ŽPZ/44199/2010/Hrn ze dne 7.12.2010 

Vyhláška Českého báňského úřadu 52/1997 Sb. kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl 

Vyhláška ČBÚ č. 22/1989 Sb. 

Vyhláška ČBÚ č. 104/1988 Sb. a vyhláška ČBÚ č. 175/1992 Sb. 

Vyhláška ČBÚ č. 52/1997 Sb. 

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 

4/1994 Věstník MŽP sdělení odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ČR k vypouštění 

důlních vod 
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Vyhláška č. 104/1988 Sb., vyhláška Českého báňského úřadu o racionálním využívání výhradních 

ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým 

způsobem 

Vyhláška č. 431/2001 Sb., vyhláška Ministerstva zemědělství o obsahu vodní bilance, způsobu jejího 

sestavení a o údajích pro vodní bilanci 

Zákon č. 17/1992 Sb., zákon o životním prostředí 

Zákon č. 167/2008 Sb., zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých 

zákonů 

Zákon č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


