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Abstrakt 

Disertační práce a její cíle jsou rozděleny do dvou tematických okruhů, které vzájemně úzce 

souvisejí. Prvním tématem je vliv probíhající důlní činnosti v OKR na vybrané složky 

hydrosféry. Práce se zabývá ovlivněním režimu podzemní vody ve smyslu kvantitativním,  

tj. změnami tlakových poměrů ve zvodních s dopadem na úrovně hladin podzemní vody. 

Cílovou zájmovou problematikou je riziko ohrožení terénu podzemní vodou, jejíž hladina se 

při poklesech terénu může přibližovat k povrchu nebo vystupovat nad něj. V práci jsou 

hodnoceny zákonitosti, jimiž se tyto změny vodního režimu řídí a území OKR je rozděleno  

na části z tohoto pohledu více a méně rizikové. Práce se zabývá i vlivem odvodňování dolů  

na hlubokou hydrogeologickou strukturu bazálních klastik spodního bádenu, provozně v OKR 

označovaných jako detrit.  

Po úplném ukončení těžby uhlí v OKR a po stabilizaci terénu bude nutno řešit dopady  

na životní prostředí a rizika spojená s procesem zatápění opuštěných dolů. Stoupající hladina 

důlních vod v opuštěných důlních prostorech může komunikovat s mělkou podzemní  

a povrchovou hydrosférou. Tato problematika představuje druhý tematický okruh disertační 

práce.  

Klíčová slova: těžba, uhlí, důlní vody, důlní škody, zátopy, zamokření, hydrogeologický 

režim, detrit, odvodňování dolů, prognóza  

 

Abstract 

The first theme of my work is impact of running coal-mine activities in the Ostrava-Karvina 

Coalfield (OKR), manifested on the selected parts of hydrosphere. I follow the impact  

of active mining on hydrosphere in terms of quantity, i.e. changes of pressure conditions  

of aquifers and their influence on the groundwater levels. The main topic of interest is the risk 

to the surface of terrain in relation to the underground water, whose level declines closer to  

the ground surface or above the surface due to its subsidence. The goal of my work is to 

interpret relations and factors, which determine changes of water-system, and divide the OKR-

area into parts depending on the level of risk to the surface. I also discuss the influence of 

dewatering of mines to the deep hydrogeological structure of gasified water body – the basal 

clastics of the Lower Badenian, detritus in Czech mining terminology. 

After the coal-mines closure in the OKR and stabilization of the terrain, there would  be 

necessary to solve another problem – environmental risks and impacts associated with  

the rebound process into the abandoned mines. The mine water level rising up into  

the flooded abandoned mines can interact with surface hydrosphere. This problem is  

the second theme of my work. 

Keywords: mining, coal, mine water, mine damage, flooding, waterlogging, hydrogeological 

regime, detrit, mine-dewatering, prediction 
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Motivace, poděkování 

Jsou dva hlavní důvody, proč jsem se rozhodl zpracovat předložená témata.  

Prvním důvodem je skutečnost, že se blíží konec těžby uhlí v našem posledním černouhelném 

revíru. Ať už bude trvat jen několik let, nebo se podaří udržet ji až za rok 2030, z hlediska celé 

historie těžby uhlí v OKR se tak jako tak jedná o závěrečnou epizodu. Výjimkou snad může 

být Důl Frenštát, jehož uhelné zásoby jsou dosud nedotčené. Ve světle posledního 

ekonomického vývoje akciové společnosti OKD a s vědomím dlouhodobých bariér 

environmentálního charakteru se ale jeví tato možnost spíše hypoteticky. V této atmosféře 

jsem veden snahou o dokumentaci metodik a postupů, kterými se od počátku 90. let řeší 

problematika důlních škod, promítajících se do některých oblastí hydrosféry. Výstupy by 

mohly přispět k ujasnění, proč nelze srovnávat následky důlní činnosti na hydrosféru (se všemi 

jejími markantními projevy) na Karvinsku s případnými dopady na Frenštátsku. Toho jsme 

byli svědky v dobách, kdy OKD projevovalo snahu o bližší průzkum ložiska černého uhlí 

v oblasti Dolu Frenštát.  

I druhý důvod je svázán s blížícím se ukončením těžby uhlí v OKR. Po doznění poklesů terénu 

pominou dopady denivelace terénu na režim mělkých zvodní a hydrologických struktur  

a režim se stabilizuje. To ale neznamená, že následky těžby pro povrch terénu a mělkou 

hydrosféru budou minulostí. Po opuštění posledních činných dolů nastane v těchto případech 

obvyklý jev – opuštěné doly se zatopí. Je tedy nezbytné položit si otázku, jestli zatápění bude 

svým celým průběhem i konečným stavem pro povrch terénu a zónu mělkého vodního oběhu 

bezrizikové, nebo je nutno počítat s negativními vlivy.  

Ve své práci vycházím z dvacetiletých zkušeností, které jsem nabyl při práci na 

hydrogeologických úkolech jak v oboru kvartérní hydrogeologie v poddolovaných oblastech, 

tak i při řešení problémů v oboru důlní hydrogeologie.  

Poděkování patří především společnosti Green Gas DPB, a.s. a mým kolegům v odboru 

hydrogeologie DPB, jakož i společnosti OKD, a.s. a pracovníkům na dolech OKR, s nimiž 

jsem měl po dobu 22 let možnost odborně se podílet na hydrogeologických úkolech jak 

v oboru důlních škod, tak i při řešení problémů v oblasti důlní hydrogeologie. Tím se mi 

podařilo shromáždit nezanedbatelné množství dat a zkušeností, které nyní mohu využít.  

Dále děkuji své školitelce Doc. Ing. Nadi Rapantové, CSc. za cenné odborné rady a trpělivost, 

s jakou mě po dlouhých 7 let mého studia vedla. Rovněž chci poděkovat Doc. Ing. Arnoštu 

Grmelovi, CSc. za řadu přínosných konzultací, a to jak během mého studia, tak i v rámci 

spolupráce na firemních projektech. 

Závěrem nemůžu opomenout mého tchána, Ing. Georgese Taklu, CSc., který tím, že mě 

nelítostně pobízel v častých chvílích, kdy mé úsilí padalo k nule, přispěl významným dílem 

k dokončení práce. 
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1. Úvod 

Tato práce se zabývá vlivem hlubinné těžby černého uhlí v OKR na hydrosféru. Práci 

předkládám v době, kdy se zřejmě píší poslední kapitoly staleté historie těžby černého uhlí 

v ostravsko-karvinské aglomeraci (od 80. let 18. století) a tím i v České republice. Tak bude 

v podstatě završena etapa masívního útlumu a likvidace českého hlubinného hornictví (týkající 

se nejen uhelných revírů, ale i rudného dobývání), která, až na výjimky, byla zahájena po roce 

1990. Případná renesance tohoto odvětví, alespoň s využitím klasických technologických 

postupů, je velmi nejistá. 

Útlum hornictví vyvolaný změnou ekonomických podmínek není problémem jen České 

republiky; v časovém předstihu zasáhl téměř celou Evropu. Těžba uhlí v západní Evropě  

se začala snižovat zhruba od roku 1960. Především 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. 

Východoevropské a středoevropské 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. 

V západní Evropě byl přístup k uzavírání dolů pragmatický a promyšlený a ve většině případů 

měl charakter konzervace dolů. V zemích bývalého východního bloku šlo naopak o útlum 

masový, živelný a bez koncepce. K procesu likvidace dolů se přistoupilo jejich uzavíráním  

a de facto trvalým znepřístupněním zásob černého uhlí. 

Současná roční těžba uhlí v OKR se nyní pohybuje na prvorepublikové úrovni a v roce 2013 

se zřejmě dostane pod hranici 10 mil. tun, která byla poprvé překročena v roce 1916  

(obrázek 1). V závěru aktivního dobývání černého uhlí v OKR se proto zaměřuji jak na 

ovlivnění hydrosféry během vlastní těžby, tak i po jejím ukončení. 

 

 

Obrázek 1: Čistá (odbytová) těžba černého uhlí v OKR 
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Projev těžby uhlí (nejen) v OKR je nejmarkantnější na povrchu terénu a je mj. svázán  

s tvorbou poklesových, často zatopených kotlin. Rozsah a intenzita vlivů odráží jak dlouhou 

dobu působení těžby, tak i značnou celkovou rozlohu (z velké části už bývalých) dobývacích 

prostorů, která dosahuje cca 320 km
2
. Nutno však říci, že je značný rozdíl mezi vlivy 

v jednotlivých částech revíru. Zdaleka nejvyšší jsou v karvinské oblasti OKR (dále KDP), 

zatímco v ostravském a petřvaldském regionu (dále ODP, PDP) nebo v oblasti ovlivněné 

činností Dolu Paskov, tedy v oblastech s nižšími mocnostmi dobývaných slojí, tak rozsáhlé  

a intenzivně poškozené plochy nenajdeme. Změny morfologie terénu a tím  

i (hydro)geologických rozhraní pak mají dopad i na režim povrchových vod a podzemních vod 

mělkých kvartérních zvodní.  

Důlní činnost v podmínkách OKR přináší ještě jeden méně zjevný efekt. Vytvoření důlních 

děl znamená vznik rozsáhlé drenážní struktury v karbonském masívu. Do ní se odvodňují 

minerální vody z terciérních akviferů, nacházejících se v přímém nadloží karbonu (podle již 

neplatné ČSN 86 8000 – Přírodní léčivé vody a přírodní minerální vody stolní – jde převážně  

o vody silně mineralizované). I pro tyto struktury tedy hornická činnost znamená značný zásah 

do jejich režimu. To má přeneseně negativní dopad na kvalitu povrchových vod, kam se 

mineralizované vody z dolů vypouštějí.  

Po ukončení těžby černého uhlí ve zbylé části Karvinska a v dobývacím prostoru Dolu Paskov 

postupně ustanou bezprostřední vlivy těžby na povrch terénu a bude dán prostor k definitivní 

obnově území. Problematika interakce hornicky otevřeného karbonského masívu 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. V souvislosti s nástupem hladiny 

vody můžeme dále očekávat ztrátu stability výplní starých důlních děl, především zásypů 

starých jam nebo případnou intenzifikaci výstupu metanu. 

Vliv hornictví na přírodní prostředí je široké multidisciplinární téma. I při zúžení pohledu 

pouze na ty faktory, jejichž společným jmenovatelem je voda, by snaha o zpracování celého 

výčtu témat vedla k nepřiměřenému rozsahu už tak objemné práce. Zaměřuji se tedy jen na 

dva tematické okruhy, přičemž druhý v pořadí je stěžejní:  

1. Zhodnocení dopadu hornické činnosti na režim hydrogeologické struktury miocénních 

bazálních klastik (detritu) vlivem jejich odvodňování a dále na režim podzemní vody 

kvartérních zvodní v závislosti na poklesech terénu v etapě aktivní těžby uhlí. Toto téma je 

velmi rozsáhlé a jeho plné zpracování by znamenalo výrazné překročení přijatelného rozsahu 

disertační práce. Na druhou stranu, s ohledem na svou dlouholetou profesní aktivitu v této 

problematice, považuji za vhodné se k ní vyjádřit alespoň v informativní rovině a podat 

komentář k možnosti využití matematického modelování pro predikci režimních změn těchto 

akviferů v důsledku těžby. V podrobnostech pak odkazuji na řadu posudků i rozsáhlejších 

materiálů (Malucha, 1995-2013, Dvorský, Malucha, Grmela, & Rapantová, 2006, Malucha, 

2006, Malucha, 2007a-d, Malucha, 2008b-c, Malucha, 2011, Malucha & Rapantová, 2013)  

i na diplomovou práci Slívové (2009), jejíž téma jsem navrhnul jako konzultant. První 

tematický okruh je hodnocen v kapitole 7. 
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2. Vyhodnocení průběhu zatápění opuštěných dolů OKR po ukončení těžby uhlí a popis 

možné interakce důlních vod s povrchem terénu, resp. s povrchovou a mělkou podzemní 

hydrosférou. Tento podstatně rozsáhlejší tematický okruh je náplní kapitol 8 až 13. 

 

Poznámka: obecně široký pojem „hydrosféra“, použitý v názvu, v kontextu náplně disertační práce 

omezuji na vodu povrchovou a podzemní ve smyslu „Vodního zákona“ (č.254/2001 Sb. ve znění 

novel), a dále i na vodu obsaženou v nesaturované zóně. 
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2. Charakteristika a cíle řešené problematiky 

2.1. Vlivy na hydrosféru během aktivní hornické činnosti 

2.1.1. Změny režimu miocénních bazálních klastik vlivem odvodňování dolů 

Odvodňování dolů je jedním ze základních předpokladů pro bezpečnost práce a provozu 

v důlním prostředí. Doplňování informací o vodním režimu v okolí důlních děl je nezbytné 

pro jejich ochranu proti případným průvalům vod a bahnin. Praxe ukazuje, že u průvalů vod, 

stejně jako u horských otřesů, blížící se rizikovou událost nepředcházejí jasné signály 

(Sammarco, 1986) a prognóza těchto jevů je zatížena značnou mírou nejistoty. O to větší 

význam má prevence. K té patří systematický monitoring režimu rizikových akviferů.  

V podmínkách OKR je hlavní rizikovou hydrogeologickou strukturou zvodeň bazálních 

klastik miocénu, provozně nazývaná ostravsko-karvinský detrit. Tato zvodeň se silně napjatým 

režimem přesahuje daleko na polské území (zde vystupuje jako warstwy dębowieckie) a její 

režim je tak ovlivňován i odvodňováním polských dolů. Pro OKR je z tohoto pohledu klíčová 

příhraniční oblast (hlavně DP Louky), přiléhající k DP KWK Morcinek v Kaczycích (dále jen 

důl Morcinek). Zde nastal problém po uzavření a zatopení polského dolu Morcinek. Jeho vliv 

na detritovou zvodeň se promítal, a promítá stále, do hydrogeologických poměrů Dolu ČSM 

na české straně hranice. Činný důl Morcinek svým drenážním účinkem významně snižoval 

přítoky do Dolu ČSM; v současnosti, kdy je důl Morcinek již několik let prakticky zcela 

zatopen (nad úroveň nejvyššího patra), se v Dole ČSM naopak objevují nenadálé případy 

zvýšených přítoků vod.  

Sledování změn režimu detritové zvodně se realizuje po dobu až 50 let prostřednictvím 

hlubokých vrtů řady „NP“ („Nový Průzkum“). Výsledky monitoringu přispěly k postupnému 

tříbení názorů ohledně možnosti řízeného odvodňování detritové zvodně a tím ochrany 

důlních děl proti nebezpečným přítokům vody z detritu. Shromážděné poznatky se promítly  

i do báňské bezpečnostní legislativy.  

Po dlouhé době, kdy monitoring v podstatě bez výjimky prokazoval postupné odvodňování 

detritu vlivem hornické činnosti, probíhající v jeho podloží, v posledních létech dochází na 

některých pozorovacích vrtech ke změnám trendů režimu hladin podzemních vod – obrázek 2, 

vrty NP-678 a NP-912. I u vrtů se stále klesajícími hladinami je patrný pokles intenzity 

drenáže vody do důlních prostorů – obrázek 2, vrt NP-608a. Změny registrujeme většinou na 

východním a severovýchodním okraji OKR.  

Výsledky režimního měření na NP-vrtech byly podrobeny shlukové analýze pro objasnění 

vzájemných souvislostí změn režimního chování s dalšími parametry jednotlivých vrtů, 

zejména s jejich hydrogeologickými charakteristikami.    

Záznamy režimního chodu hladin se rovněž využily pro kalibraci matematického modelu 

proudění podzemních vod v bazálních klastikách spodního bádenu (Grmela, Rapantová, & 

Vojtek, 2005), což byl v české části hornoslezské pánve první regionálně pojatý model, 

sestavený za účelem hodnocení režimu tohoto akviferu. Kalibrovaný model se využil pro 

zpracování prognózy odvodňování detritu jako důsledku přítoků detritové vody do činných  

i likvidovaných dolů, dále pro zpracování prognózy vlivu zatápění polského dolu Morcinek  
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na přítoky důlních vod do sousedního Dolu ČSM v KDP a konečně i pro modelovou simulaci 

průvalu vody z pokryvných (terciérních) útvarů do důlních děl. 

 

 

Obrázek 2: Záznam z režimního měření úrovně hladiny vody ve vrtech NP-608a, NP-678 a NP-912 

2.1.2. Změny režimu kvartérních zvodní vlivem denivelace terénu 

Hlubinná těžba černého uhlí v OKR má v současné době často limity v nevyřešených střetech 

zájmů na povrchu. To se týká hlavně oblastí, kde vlivy těžby dosud nebyly příliš intenzivní 

(z důvodu dosud nedotčených nebo jen minimálně vytěžených uhelných zásob) a využívají se 

jako zóny pro bydlení, pro výrobní aktivity, zemědělskou produkci nebo jsou cenné z pohledu 

ochrany přírody. Při řešení střetů zájmů je nutno brát v potaz možnost ohrožení majetku 

různých subjektů. Ohrožení je často způsobeno právě změnou režimu povrchových a mělkých 

podzemních vod při poklesech terénu a má formu tvorby zátop terénu nebo jeho zamokření.  

Vytěžením uhlí metodou na zával, která se aplikuje v OKR, klesá terén. Tím se mění  

i morfologie geologických rozhraní a tedy i odtokové podmínky pro podzemní i povrchovou 

vodu. Mění se i hloubka hladiny podzemní vody pod terénem, a to jak ve smyslu zaklesávání 

hladiny vody, tak i jejím přibližováním k povrchu terénu. Výsledkem je buď ztráta vody ve 

zdrojích podzemních vod (studnách), nebo naopak vznik zamokřených míst na terénu, které 

omezuje nebo znemožňuje jeho původní využití. Další fází je i výstup hladiny podzemní vody 

nad povrch terénu a vznik zátop. Na povrchových vodách analogicky dochází k místnímu 

zrychlení odtoku nebo naopak ke zpomalování odtoku a rozlivům povrchových vod mimo 

koryta vodotečí. Protože je ale hydrogeologický i morfologický charakter území v OKR 

proměnlivý (vedle plochých lokalit říčních teras se zde nacházejí kopcovité terény glaciálních 

sedimentů), popsaný mechanismus ohrožení terénu vodou neplatí obecně a mění se podle 

místních podmínek. Trendy těchto režimních změn jsou navíc stírány klimatickými faktory. 

Ty se taky výrazně projevují v režimu vody, změny jsou ale jen sezónní (ne trvalé). Proto je 
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nezbytné dlouhodobě sledovat hydrogeologický režim poddolovaných oblastí (v dobývacích 

prostorech dolů, hlavně v KDP, se vybudovala rozsáhlá síť cca 700 vrtů, sond, studní  

a vodočtů pro sledování režimu podzemních a povrchových vod). Výsledky monitoringu 

umožňují následně predikovat možné změny hydrogeologického a hydrologického režimu ve 

vazbě na poddolování, a to na základě dobývacího záměru dolu a po vypracování předpokladu 

budoucích poklesů terénu (podle metody Budryk-Knothe, dlouhodobě používanou v OKR). 

Výsledky monitoringu umožnily vytipovat oblasti, které se z dlouhodobého hlediska jeví jako 

rizikové, a zde se zaměřit se zvýšenou pozorností na sledování režimu podzemních  

a povrchových vod.  

Na obrázku 3 jsou zjednodušené výsledky monitoringu na vrtu KO-3, kde při poklesu terénu 

cca o 2,0 m hladina podzemní vody vystoupila z průměrných 2,0 m pod terénem prakticky až 

do úrovně terénu. S dalšími poklesy terénu se vrt dostal pod hladinu vody. Současný stav 

lokality, kde se jmenovaný vrt nacházel, je vidět z obrázku 4 (obec Doubrava u Orlové, místní 

část Kozinec, oblast bývalé zástavby rodinnými domky, dnes rozsáhlá zátopa terénu). 

 

 

Obrázek 3: Vrt KO-3 – změna hloubky hladiny pod terénem během poklesu terénu 

Na druhou stranu existuje řada lokalit, kde ani značný pokles terénu neznamená jeho ohrožení 

podzemní vodou. Např. v jedné z nejvíce podrubaných lokalit v revíru – kostel Sv. Petra 

z Alkantary –  i přes pokles terénu o cca 34 m není tento problém zdaleka aktuální.    

 

Prvním cílem disertační práce je zhodnocení probíhajících změn hydrogeologického 

režimu miocénních bazálních klastik (detritové zvodně) a kvartérních zvodní, 

vyvolaných těžbou uhlí v OKR, v případě kvartéru s akcentem na možnost využití 

matematického modelování pro vytváření prognóz těchto změn.  
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Obrázek 4: Poklesová zátopa v oblasti Doubrava – Kozinec 

 

2.2. Vlivy na hydrosféru po ukončení hornické činnosti 

Během historie těžby uhlí v OKR se staly přítoky vody do dolů, jejich čerpání a vypouštění do 

vodotečí, součástí přírodního hydrogeologického a hydrologického režimu. Jeho antropogenní 

a přírodní složky vytvořily dynamickou rovnováhu, která vycházela z toho, že téměř všechny 

doly OKR jsou spolu hydraulicky propojeny kontakty různé filtrační kvality.  

Počátkem 90. let bylo rozhodnuto o uzavření tehdy neefektivních dolů na Ostravsku. 

Rozhodnutí o částečném útlumu OKR nastolilo specifický hydrogeologický problém.  

Po ukončení těžby v ostravské dílčí pánvi (ODP) a petřvaldské dílčí pánvi (PDP) a po 

zastavení čerpání důlních vod bylo nutno zajistit, aby voda nepřetékala do dosud činných částí 

revíru na Karvinsku (KDP) a nevyvolávala zde stavy nebezpečné pro práci a důlní provoz. 

Proto se v bývalých dobývacích prostorech Vítkovice (ODP) a Poruba (PDP) vybudovaly 

vodní jámy Jeremenko (VJJ) a Žofie (VJŽ) – obrázek 5. Zde probíhá, a do doby dotěžení 

uhelných zásob v KDP bude probíhat, udržování snížené úrovně hladiny vody v opuštěných  

a zatopených částech dolů na takových výškových kótách, aby k přetokům do KDP 

nedocházelo. 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 hornické činnosti v OKR bude čerpání důlních vod zastaveno. Tím se naruší 

dosavadní dlouhodobá rovnováha v bilanci vod. Důlní prostory se budou postupně zatápět, 

z vodní bilance povrchových vodotečí ubude složka, daná množstvím vypouštěných důlních 

vod, s postupujícím zatápěním bude docházet k redukci přítoků vody do podzemních prostor, 

při akumulaci vody v zatápěných podzemních prostorech bude alterovat její chemizmus. 
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Protože karbon místy vychází v OKR na povrch terénu (výchozy „na den“, tzv. „karbonská 

okna“) nebo pod kvartér a protože dobývání uhlí postupovalo od výchozových partií směrem 

do hloubky, nelze principiálně vyloučit, že časem dojde k výtoku důlní vody na povrch terénu. 

Na dalších místech se hladina důlních vod může přiblížit těsně k povrchu terénu. Výtok vody 

může být jak prostřednictvím starých důlních děl, ústících na povrch, tak i formou 

soustředěných, liniových nebo plošných výtoků vody propustnými nebo antropogenně 

narušenými výchozovými partiemi karbonu. Velmi pravděpodobný je výstup hladiny důlních 

vod v koridorech některých vodních toků. Vliv na vodoteče bude možný jak z hlediska 

kvantitativního, tak především kvalitativního. Nelze opomenout ani možnost ovlivnění 

stávajících zdrojů vod, založených ve zvodních mělkého oběhu. 

Pokud by důlní voda ze zatopených dolů obsahovala takové množství látek (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. Je zjevné, že řešení problematiky změn hydrogeologických 

poměrů v souvislosti s likvidací a zatápěním dolů OKR je mimo jiné i závažný ekonomický 

problém. 

Výtoky vody z výchozových partií zatopených dolů a z toho plynoucí komplikace jsou známy 

z řady lokalit uzavřených dolů a popsány v četných odborných statích. Z obdobných lokalit 

(hlubinné uhelné doly) se tento problém řeší např. ve zlikvidovaných dolech Kladenského 

revíru, kde na základě provedené studie zatápění podzemních prostorů (Dvorský & Malucha, 

2002) a následných doporučení, podaných v závěrech studie, probíhá již několik let 

monitoring zatápění důlních prostorů se zaměřením na riziko výstupu důlní vody v oblasti 

zástavby v Kladně – Vrapicích (Malucha, Hotárek, & Říčná, 2003-2012).  

 

Druhým cílem disertační práce je stanovení prognózy postupu zatápění veškerých 

důlních prostorů OKR po definitivním ukončení těžby a především následné 

vyhodnocení předpokládaných dopadů zatopení důlních prostorů na povrch terénu. 
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3. Vymezení zájmového území 

Zájmovým územím pro řešenou problematiku je Ostravsko-karvinský revír (OKR) – poslední 

černouhelná oblast České republiky. Je jihozápadní součástí hornoslezské pánve, jejíž většina 

se rozkládá na území Polska. Nachází se na severovýchodním okraji republiky, mezi městy 

Ostrava, Havířov a Karviná. Ve své západní části se zájmové území rozšiřuje od Ostravy 

směrem k jihu, přes obce Paskov a Staříč k Chlebovicím v podhůří Beskyd. Tady jsou 

vymezeny černouhelné dobývací prostory (dále i DP) Paskov a Staříč. Základní situování 

zájmového území je zřejmé z obrázku 5. V dalším textu budu využívat zavedené rozdělení 

OKR na menší územní jednotky: 

- Ostravská dílčí pánev (ODP) je v západní části hodnoceného území. Zde byly uhelné 

dobývací prostory většinou zrušeny v souvislosti s útlumem uhelného hornictví v OKR na 

počátku a v průběhu 90. let. Je zachován jen plošně zmenšený dobývací prostor Vítkovice 

v okolí Vodní jámy Jeremenko (dále i VJJ); zde probíhá hornická činnost zahrnující čerpání 

důlní vody pro ochranu činné části revíru (KDP) proti přetoku vody z utlumené části.   

- Petřvaldská dílčí pánev (PDP) navazuje na ODP směrem k východu a i zde jsou dobývací 

prostory většinou zrušeny, s výjimkou zmenšeného DP Poruba, kde rovněž probíhá hornická 

činnost zaměřená na čerpání důlní vody z Vodní jámy Žofie (dále i VJŽ); část DP Petřvald I 

byla v roce 2005 převedena na dosud činnou sousední lokalitu Lazy Dolu Karviná.  

- Karvinská dílčí pánev (KDP) je činnou částí revíru mezi PDP a státní hranicí s Polskem. 

Těžba uhlí dosud probíhá v rámci zachovaných dobývacích prostorů; i tady ale bylo 

v minulosti ukončeno několika důlních provozů. Doly František a Dukla jsou z hlediska těžby 

uhlí zcela uzavřeny a povrchové areály jsou po technické likvidaci. Lokalita Gabriela má 

povrchový areál rovněž zlikvidován, ale těžba dosud probíhá ze závodu 2 Dolu Darkov. Důl 

Barbora byl v rámci útlumu převeden na DIAMO, s.p., a je po likvidaci. Lokalita Doubrava 

bývalého Dolu ČSA (nyní Důl Karviná) byla rovněž zařazena do útlumu; proběhla likvidace 

povrchového areálu, ale těžba probíhá z lokality ČSA.  

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. 

- Jižní oblast (Staříč+Paskov) je zmíněným rozšířením OKR od Ostravy k jihu. Nachází se 

zde 2 DP, které byly administrativně vedeny pod Dolem Paskov (děleno na závod Paskov  

a závod Staříč). Oba DP neměly společnou hranici. DP Staříč závodu Staříč (vedeno dosud 

pod souhrnným názvem „Důl Paskov“) byl v roce 2007 mírně rozšířen k severu a tím se dostal 

do kontaktu s již zrušeným DP Paskov. 

Poznámka: tyto DP spolu s Dolem Frenštát jsou řazeny do „Podbeskydské dílčí pánve v jižní části 

pánve hornoslezské“ (Dopita, Havlena, & and Pešek, 1985) a jsou lokalizovány v její severní části. V 

dalším textu používám pro DP Paskov a Staříč označení „Jižní oblast“).  

Nejvýchodnější část OKR (DP Louky Dolu ČSM) navazuje na polské území, kde těžbu uhlí 

realizoval důl Morcinek. Ten je rovněž zrušen; v poslední době zde vystupuje do popředí 

záměr obnovení těžby s využitím sousedního Dolu ČSM na českém území.  

Důl Frenštát spadá do jižní části Podbeskydské dílčí pánve a je od řešeného území zcela 

oddělen.  
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Obrázek 5: Vymezení zájmového území 

dobývací prostory na černé uhlí: 

tmavé stínování:zrušené  

1 Paskov, 2 Svinov, 3 Vítkovice, 4 Slezská Ostrava I, 5 Mariánské Hory, 6 Slezská Ostrava III, 7 Michálkovice,  

8 Petřkovice, 9 Přívoz, 10 Heřmanice, 11 Radvanice, 12 Petřvald I (zrušená část), 13 Petřvald II, 14 Poruba,      

15 Horní Suchá  

střední stínování:stávající, netěžené 

16 Petřvald I (stávající část), 17 Dolní Suchá 

světlé stínování: stávající, těžené  

18 Paskov, 19 Lazy, 20 Doubrava, 21 Karviná-Doly I, 22 Karviná-Doly II, 23 Stonava, 24 Louky, 25 Darkov 

 

michálkovická porucha                   orlovská vrása   

 

VJJ: Vodní jáma Jeremenko VJŽ: Vodní jáma Žofie      

ODP 

PDP 
KDP 

1 

2 

1 2 
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4. Přehled o současném stavu řešení problematiky 

4.1. Vlivy na hydrosféru během aktivní hornické činnosti 

4.1.1. Změny režimu miocénních bazálních klastik vlivem odvodňování dolů 

Bazální klastika miocénu (detrit) představují při hornické činnosti v OKR bezpečnostní 

komplikaci. Proto se jím zabývala v hornických i širších souvislostech řada autorů. Nejstarším 

písemným materiálem na téma detritu je zpráva vrtmistra Havelky (1921) o průvalu vody  

a výronu CO2 do hloubení větrní jámy Bedřich. Na základě zprávy Havelky a další 

dokumentace publikoval svoji práci Drolz (1930) a Folprecht (1949). Podrobně se průvalem 

do jámy Bedřich zabývá Pišta (1961). Shrnuje dostupné informace a zkušenosti s detritem 

především z pohledu hornické činnosti, popisuje jeho morfogenetickou strukturu, hlavní 

přítoky a průvaly z detritu a navrhuje praktickou ochranu dolů vůči detritu. 

Hydrogeologii miocénního pokryvu karbonu v OKR souhrnně zpracoval Schindler (1935). 

Hydrogeologickou problematiku detritu pojednává ještě řada dalších starších prací, obvykle 

však z pohledu jednotlivých parciálních problémů. Z nich lze uvést např. práce Dvorského 

(1985, 1986), Homoly (1957, 1959), Michálka (1959, 1980, 1986), Petránka (1954), Jurkové 

in Weiss et al. (1969). Souhrnnou hydrogeologickou statí, která se zabývá detritem na základě 

zhodnocení všech dostupných starších podkladů, je práce Hufové et al. (1971), kde byl 

vymezen plošný rozsah detritu a diskutována chemická zonálnost detritové zvodně. Poslední 

souhrnnou prací na toto téma je monografie Dvorského et al. (2006).   

Detritem (zde warstwy dębowieckie) se zabývali a zabývají i polští autoři. Předmětem 

přímého zkoumání byl detrit v souvislosti s jeho vlivem na důlní aktivity v etapě exploatace 

ložiska i po uzavření dolů během jejich zatápění (Bielewicz, Górnik, & Wątor, 1998).  

Vlastní hodnocení režimu detritové zvodně bylo a je spíše věcí individuálního přístupu 

hydrogeologů jednotlivých dolů v případech provádění hornické činnosti v blízkosti reliéfu 

karbonu s výskytem detritové struktury (práce v tzv. orientačních bezpečnostních celících). 

Významnou prací na toto téma je výzkumný úkol ČBÚ 31/2003 (Dvorský et.al., 2005). Jeho 

součástí bylo sestavení matematického modelu proudění vod v bazálních klastikách spodního 

bádenu (Grmela, Rapantová, & Vojtek, 2005). Ten se dá považovat za první regionálně pojatý 

model české části hornoslezské pánve. Do té doby byly zpracovány „jen“ dva modely 

lokálního charakteru – model proudění v bazálních klastikách dětmarovického výmolu 

(Arabasz et al., 1986) a model zatápění ODP (Grmela & Rapantová, 2003). 

 

4.1.2. Změny režimu kvartérních zvodní vlivem poklesů terénu 

Stejně jako v případě režimu detritu, i problematika vlivu poklesů terénu na režim mělkých 

(kvartérních) akviferů s dopady na povrch terénu (zátopy, zamokření) se řeší do značné míry 

individuálním způsobem, v závislosti na místních hydrogeologických a hydrologických 

podmínkách. Pro posuzování změn hydrorežimu s finálním projevem v oblasti důlních škod se 

využívá odborných posudků, často v úrovni znaleckých, přičemž volba metodiky řešení je věcí 

odpovědného řešitele prací. Tento postup má oporu v báňské legislativě.  
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K datu zpracování disertace mi není známá existence komplexního monotematického 

materiálu, který by přinášel metodicky ucelený pohled na tuto problematiku a který by byl 

alespoň v obecných zásadách přenositelný mezi různými posuzovanými oblastmi. Jsou 

k dispozici spíše dílčí prezentace výsledků celkového řešení následků důlních škod, kde těžiště 

leží v  rekultivační činnosti. Nebylo dosud provedeno ani komplexní zhodnocení výsledků 

režimního měření v OKR za více než 20 letou časovou řadu. Částečné vyhodnocení provedla 

v rámci své diplomové práce Slívová (2009). Výběr tématu, metodiku vyhodnocení jakož  

i celkové metodické vedení, jsem zajistil jako konzultant.   

Velmi omezenou informaci o řešení tohoto druhu hydrogeologických problémů mám z ústního 

sdělení S. Bukowského (GIG Katowice) a dále od pracovníků společnosti Emscher Lippe 

Geotechnics z Essenu (Německo), kteří obecně prezentovali výsledky své činnosti, 

realizované např. v Číně. Jednalo se o matematickou simulaci hydrogeologického režimu a 

jeho změn při poklesech terénu s následným návrhem nápravných opatření. Tento způsob 

prognózy změn hydrorežimu společnost Emscher L. Geotechnics doporučila v roce 2011 pro 

oblast Starého Města u Karviné, kde plánoval hornickou činnost Důl Karviná. Prakticky týž 

postup již v r. 2009 aplikovali v sousední lokalitě Doubrava-Kozinec (viz obrázek 4) 

hydrogeologové Green Gas DPB, a.s., a to v programu MODFLOW. Tím bylo možno využít 

zkušeností z Doubravy a v roce 2011 nabídnout toto řešení i pro Staré Město u Karviné. 

Navržené řešení se realizovalo v roce 2013 spoluprací Green Gas DPB a VŠB-TU Ostrava, 

kdy byla provedena numerická simulace změn hydrorežimu v oblasti Starého Města, včetně 

návrhu opatření pro minimalizaci negativních vlivů těchto změn na povrch terénu (Rapantová, 

Malucha, Hotárek, & Vojtek, 2013). Zpracovalo se několik variant simulace pro různou 

intenzitu dobývacího záměru. Na finálním výběru variant, zařazených pro další hodnocení 

(EIA), se podíleli i biologové (výskyt silně ohroženého druhu brouka – páchníka hnědého, 

Osmoderma eremita). 

Souhrnem lze tedy konstatovat, že problematika změn hydrorežimu v důsledku hornické 

činnosti je nebo byla řešena prakticky ve všech revírech. Proměnlivost místních podmínek  

a s tím související různá závažnost dopadů těchto změn na zájmy ostatních těžbou dotčených 

subjektů logicky předurčila, že hodnocení vlivů těžby na hydrorežim spadá především do 

kompetence místních hydrogeologů. Ve složitějších případech, které si vyžadují použití méně 

obvyklých nebo náročnějších postupů (např. matematické modelování) pak poskytují svou 

účast další odborníci, často z univerzitních kruhů. Ve všech případech se ale akcentuje 

nezbytnost průběžného monitoringu režimu podzemních a povrchových vod.  

 

4.2. Vlivy na hydrosféru po ukončení hornické činnosti 

Stupeň rozpracování této problematiky je podstatně vyšší. Hlavně v prostředí dolů na 

radioaktivní ložiska a ložiska těžkých kovů je environmentální dopad neřízeného výtoku 

důlních vod do vnějšího prostředí silně rizikový a zaslouží si značnou pozornost. Stranou ale 

nezůstaly ani uhelné doly, kde jsou významným zdrojem poznatků studie polských autorů. 

Jejich zkušenosti jsou cenné hlavně v případě uhelných dolů na západě polské části 

hornoslezské pánve, která je svým charakterem podobná podmínkám v OKR. Již koncem  

70. let Rogoź (1978) řešil problém definice akumulační kapacity stařinných důlních děl, což je 
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pro proces zatápění dolů jeden ze stěžejních parametrů. Bromek (1977) se zabýval koeficienty 

storativity karbonského skalního masívu; tento v podmínkách OKR do jisté míry podceněný 

parametr dále zkoumá Bukowski (1999, 2000). Dalšími autory jsou např. Fiszer (1995, 1999) 

nebo Szczepański (1999).   

Praktické zkušenosti jsou i z opuštěných oblastí OKR, tj. z ODP a PDP; zatápí se i bývalé doly 

Dukla a František v KDP. Doly v ODP a PDP byly zatopeny jen částečně a z krátkého období, 

předcházejícího čerpání vody z vodních jam, máme k dispozici výsledky nástupu hladiny vody 

v čase. Zahájení zatápění opuštěných částí revíru samozřejmě předcházely studie a posudky, 

jejichž cílem nebyl povrch terénu a jeho interakce se stoupající hladinou důlní vody,  

ale koexistence uzavřených, tj. zatápěných dolů a činných důlních provozů v jejich sousedství. 

Tématu se věnovali především Dvorský (1992, 1993, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000), 

Folprecht (1995), Halfar (1995) nebo v pozdější době v oblasti KDP Malucha (2006, 2008). 

Stejně jako v případě ODP a PDP, postihl na počátku 90. let 20. století útlum i další uhelné 

revíry. V roce 1991 bylo rozhodnuto o ukončení těžby Rosicko-oslavanského černouhelného 

ložiska, kde prognózu postupu zatápění zpracoval Valeš (1992). Ten v závěru své prognózy, 

s vědomím řady objektivních nepřesností vstupujících do výpočtu, doporučil monitoring 

zatápění nejen prostřednictvím zachované jámy Jindřich II, ale i dalších jam (Antonín, Julius) 

i dalších objektů (komínů, starých vrtů, větrních cest). Problémem hydrochemických alterací 

během zatápění tohoto ložiska se zabýval Zeman et al. (2006).   

V roce 1991 byla zahájena i likvidace Jihomoravských lignitových dolů Hodonín (kromě Dolu 

Mír v Mikulčicích, který byl privatizován, ale v současné době je rovněž před ukončením 

těžby). I v případě této koexistence činného dolu a zatápěných důlních prostorů probíhal  

a dosud probíhá monitoring hydrogeologických poměrů – např. Machalínek (1995). 

I v kladenském černouhelném revíru probíhá od roku 2003 zatápění opuštěných důlních děl. 

Prognózu zatápění zpracoval Dvorský (2002) a od té doby do současnosti probíhá monitoring 

postupu zatápění prostřednictvím jam Nejedlý (hist. název Schoeller) v Libušíně a Jaroslav  

v Tuchlovicích (Malucha, Hotárek, & Říčná, 2003-2012). K výstupu důlních vod na povrch 

terénu dosud nedošlo; předpokládá se v oblasti Kladna-Vrapic. 

Strukturální změny po roce 1990 znamenaly ukončení těžby i v oblasti Žacléřsko-

svatoňovické pánve. Důl Jan Šverma byl likvidován zakládkou a zdá se, že tento postup byl 

minimálně z environmentálního hlediska šetrný. Naopak prosté zatopení Dolu Odolov  

ve Svatoňovicích znamenalo po výtoku důlních vod havarijní stav. V důsledku kontaminace 

neřízeně vytékajících důlních vod ze štoly Ida především trojmocným železem  

(a doprovodnými sírany) musela být situace řešena jako ekologická havárie (úhyn ryb 

v recipientu odvádějícím důlní vody). Následné čištění důlních vod zde probíhá dosud (Kokeš, 

Koroš, 2001). I v řadě poslední zlikvidovaný Důl Kateřina v Radvanicích (1994) se nechal 

zatopit. Předpokládalo se, že k výtoku dojde z jednoho z nejníže situovaných důlních děl,  

k čemuž v roce 1999 také došlo. Vydatnost samovolného přetoku nebyla zpočátku sledována. 

Podle odhadů se při prvním výtoku 23.3.1999 jednalo o 40 l.s
-1

; toto množství v dalších létech 

postupně klesalo na průměrných 20-30 l.s
-1

, s extrémy 11 l.s
-1

 (2004) a 39 l.s
-1

 (2007). Pokles 

byl zaznamenán i v hydrochemických parametrech (mineralizace klesla z původních více  
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než 2 g.l
-1

 na 1 g.l
-1

, sírany z 1,2 g.l
-1 

na 0,5 g.l
-1

). Vytékající voda se na základě vodoprávního 

rozhodnutí bez úpravy vypouští do vodního toku Jívka.    

Jako příklad rudných, především uranových dolů, může posloužit lokalita Olší-Drahonín  

na uranovém ložisku Rožná (Michálek et al., 2006, 2011, Zeman et al., 2006, Rapantová, 

2008), doly uranového ložiska Příbram (Lusk, 2006, 2008) nebo Turkaňk v Kutné Hoře –

polymetalické rudy, především zinek ve sfaleritu (Landa, 2008). I na těchto dnes již 

zatopených lokalitách probíhal a dosud probíhá monitoring důlních vod vytékajících  

do místních erozních bází. Zkušenosti s interakcí dolů polymetalických rud s životním 

prostředím přinášejí slovenští autoři (Lalinská et al., 2011), (Šotník et al., 2011). 

Obecné principy zatápění opuštěných dolů definoval např. Younger (2002, pp. 230-248), který 

vychází ze zkušeností s uzavíráním důlních podniků hlavně v západní Evropě. Detailnější 

rozpracování metodických přístupů Youngera s aplikací na podmínky OKR provádím 

v kapitole 5 (Metodika řešení). Jeho východiska dále konfrontuji se zkušenostmi a postupy 

některých polských autorů, především Bukowského (1999, 2000, 2002). Zároveň využívám 

poznatků z částečného zatápění ODP a PDP, proběhlého v 90. letech 20. století. Již na tomto 

místě konstatuji, že v případě OKR, konkrétně v ODP, se setkáváme s kombinací výše 

uvedených konceptů.  
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5. Metodika řešení 

5.1. Vlivy během aktivní hornické činnosti 

5.1.1. Základní řešitelský přístup, provedené práce  

Změny režimu miocénních bazálních klastik vlivem odvodňování dolů 

Změny hydrogeologického režimu zvodněných miocénních bazálních klastik (detritu) byly 

zpracovány podle výsledků monitoringu, který je prováděn organizací Green Gas DPB, a.s. 

pro potřeby dolů OKR. Monitoring se realizuje prostřednictvím již zmíněných vrtů řady „NP“.  

Při komplexním zpracování výsledků monitoringu na NP-vrtech byly zjišťovány korelace 

různých parametrů, charakterizujících jednotlivé vrty. Jde o parametry, popisující geologické  

a hydrogeologické poměry v místech vrtů, jako jsou např. mocnost detritu, výšková úroveň 

jeho stropu a báze, transmisivita a koeficient hydraulické vodivosti detritu, variační rozpětí 

hladin podzemních vod, poslední monitoringem zjištěná úroveň hladiny vody, největší 

dosažené snížení hladiny v poměru k době nutné pro jeho dosažení, procentuální míra 

opětovného nástupu hladiny ve vztahu k celkovému snížení (vyjádřeno pro jednotný časový 

interval), dále poslední trend vývoje hladiny vody (tj. pokles, stagnace, růst). Hodnoceny jsou 

i parametry, popisující poziční a časová specifika každého vrtu, např. nejkratší vzdálenost  

od okraje důlních vlivů jakožto míry vyjádření drenážního účinku dolů, nejkratší vzdálenost 

od okraje detritové zvodně na reliéfu karbonu nebo období významných změn trendů  

na záznamové křivce režimního chodu hladiny.  

Dále byla provedena párová analýza závislosti vybraných časových parametrů, které se 

typicky objevují na křivkách režimního měření jednotlivých NP-vrtů (např. datum dosažení 

minimální hladiny, datum zahájení poslední trendové změny průběhu hladiny) na pozici 

jednotlivých vrtů. Pokusil jsem se mj. ověřit, zda se na časovém vývoji režimu detritové 

zvodně projevuje vliv uzavírání jednotlivých dolů ve směru od západu (Ostrava) k východu 

(Karviná). Bohužel, jako limitující se projevila nerovnoměrnost rozmístění vrtů, a to zejména 

ve směru západ – východ, kdy ve středu pánve (PDP) je pouze malé množství vrtů, na rozdíl 

od ostravské západní a karvinské východní části.  

Následně byla provedena shluková standardizovaná analýza těchto parametrů, a to jak 

hromadně, tak pro vybrané skupiny parametrů, pro které byla párovou analýzou zjištěna vyšší 

vzájemná závislost. Cílem této analýzy bylo nalézt v celém souboru dat takové skupiny 

objektů, které jsou si navzájem blízké či podobné, které se ale liší od objektů ostatních skupin.  

Jde v ní tedy o sloučení objektů do skupin (shluků) na základě jejich vlastností. Každá skupina 

pak obsahuje objekty s velmi podobnými vlastnostmi. Pro shlukovou analýzu je použita Ward-

Wishardova metoda (Manly, 1994), kde se na každém stupni analýzy počítá ztráta informace, 

která je výsledkem seskupení testovaných objektů (bodů) do shluků, a která je vyjádřena jako 

přírůstek celkové vnitroskupinové sumy druhých mocnin odchylek každého bodu shluku od 

průměrné hodnoty bodů tohoto shluku. Na každém stupni analýzy se tato suma druhých 

mocnin počítá pro spojení každého možného páru shluků. Spojují se potom takové shluky, kde 

dochází k minimálnímu nárůstu chyby sumy čtverců (jinými slovy, tato metoda minimalizuje 

vnitroshlukový roptyl). 
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Změny režimu kvartérních zvodní vlivem denivelace terénu 

Jak je uvedeno v podkapitole 2.1., problematikou změn hydrorežimu v poklesových oblastech 

OKR se zabývám v rámci své profese téměř 25 let. Během této doby jsme spolu s kolegy  

v odboru hydrogeologie Green Gas DPB, a.s. vytvořili metodické postupy, které jsou poplatné 

hydrogeologickým poměrům kvartéru v OKR a báňsko-technickým podmínkám ovlivňujícím 

utváření poklesových kotlin. Zásadní je znalost hydrogeologického režimu zájmového území, 

podložená jeho monitoringem, a dále zkušenost s touto problematikou, která umožňuje 

vyrovnat se s řadou odchylek od základních metodických pravidel. 

Při hodnocení vycházíme z toho, že v OKR se z geologického (a hydrogeologického) hlediska 

v rámci kvartéru vyskytují 2 základní sedimentární jednotky: glaciální sedimenty a sedimenty 

říčních teras. Hydrogeologický režim obou těchto jednotek reaguje při poklesech terénu jinak. 

Pohyb podzemní vody v říční terase je obecně z širšího hlediska dynamičtější a při lokálních 

poklesech terénu je relativní přibližování hladiny vody k terénu rychlejší. Lokální úroveň 

hladiny podzemní vody má těsnější hydraulickou vazbu na širší okolí. S ohledem na okrajové 

podmínky, především na erozní bázi, dochází díky dobrým filtračním vlastnostem fluviálního 

štěrkopískového kolektoru k vyrovnávání lokálních změn v úrovni hladiny podzemní vody, 

takže hladina podzemní vody v těchto hydrogeologických podmínkách v podstatě zachovává 

svou výškovou úroveň. Totéž platí i u glacigenních sedimentačních komplexů v kolektorském 

vývoji. V případě převažujícího hlinitého vývoje glaciálu se do popředí dostávají místní vlivy 

na režimní změny hladiny a poklesy terénu nemají na změnu režimu podzemní vody takový 

dopad. Obecně horší filtrační parametry glaciálních sedimentů a hlavně jejich prostorová 

variabilita (např. existence více zvodní více či méně lokálně vyvinutých) jsou důvodem toho, 

že režim vody v této oblasti je rozkolísanější (úroveň hladiny může mít rozptyl až přes 5 m), 

přičemž velký (často dominující) vliv zde má chod atmosférických srážek. 

Výsledná reakce režimu podzemních vod na poklesy terénu je ale závislá nejen na kvartérním 

vrstevním sledu, ale na řadě dalších parametrů. Především je to vzdálenost od erozní báze  

a míra poddolování této báze, dále např. svažitost terénu, mocnost a filtrační vlastnosti méně 

propustných sedimentů v nadloží zvodní, případné drenáže pozemků atd. Vzájemné působení 

těchto parametrů na mnoha místech vyvolává anomální reakce vodního režimu, takže mohou 

být monitorovací objekty (obvykle vrty nebo studny) lokalizovány ve stejných 

hydrogeologických podmínkách, ale reakcí na poklesy terénu se zásadně liší – některé 

zaznamenávají přibližování hladiny vody k terénu, jiné dokumentují naopak její zaklesávání. 

V této části disertační práce jsou komentovány rozdíly režimního chování mělké kvartérní 

zvodně v reakci na poklesy terénu. V návaznosti na to jsou v činné části vymezeny OKR 

oblasti (rajóny) s nejvyšší mírou rizika ohrožení terénu vodou. Pro stanovení prognózy 

ohrožení terénu podzemní a povrchovou vodou vlivem jeho poklesů byl aplikován 

matematický model. Model byl sestaven pro lokalitu Staré Město u Karviné (Rapantová, 

Malucha, Hotárek, & Vojtek, 2013). Oprávněnost využití tohoto postupu je dána skutečností, 

že se lokalita nachází v oblasti (rajónu) s vysokou mírou rizika ohrožení terénu vodou. Podle 

způsobu změny hydrorežimu v reakci na poklesy terénu, který je vlastní tomuto typu rajónu, 

bylo možno následně nastavit modelové podmínky tak, aby co nejpřesněji odrážely 

skutečnost. Správnost předpokladů vložených do modelu formou okrajových podmínek se 

následně ověřila kalibrací modelu.  
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5.2. Vlivy po ukončení hornické činnosti  

5.2.1. Základní řešitelský přístup 

Metodika řešení vychází z obecně přijatých principů, které komplexním způsobem popisuje 

Younger (2002) ve své publikaci Mine Water – Hydrology, Pollution, Remediation. Základní 

východiska jsou tam pojednána zejména v kapitole 3.10. – Mine abandonment and rebound 

processes. Týkají se jak zkoumání a následné geometrické i hydraulické definice vnitřní 

struktury zatápěných důlních prostorů, tak i problematiky přítoků vody do nich. Younger 

v této publikaci komentuje i hydrochemické změny důlních vod a environmentální dopady 

zatápění opuštěných dolů na povrchovou a mělkou podzemní hydrosféru. 

 Metodické přístupy k řadě dílčích témat (např. určení akumulačních objemů stařin důlních děl 

a nasákavost skalního masivu pro vodu) popisuje v řadě svých textů i Bukowski et al. (2002, 

2005, 2007).    

Oba autoři některé parametry studují do značného detailu (turbulence proudění vody při 

zatápění otevřených dlouhých důlních děl, eroze důlních děl prouděním vody, dopad 

turbulentního proudění na hydrochemický charakter, nasákavost skalního masívu mechanicky 

ovlivněného i neovlivněného těžbou, ...). Je k diskusi, nakolik jsou všechny tyto poznatky 

objektivně využitelné i v případě rozsáhlé skupiny navzájem více či méně komunikujících 

dolů s tak dlouhou historií těžby, jakou je OKD. V takovém systému není možno všechny 

vstupní parametry zajistit s přesností a hodnověrností, obvyklou v případech jednotlivých 

izolovaných dolů s kratší dobou existence (např. bývalý důl Morcinek), kde měřická  

a hydrogeologická dokumentace pokrývá celou historii dolu. V případě dolů OKR je 

nepochybné, že se nelze vyhnout značné schématizaci reálné situace, která zřejmě sníží 

vypovídací úroveň výsledků prognózy zatápění. O to větší význam bude mít monitoring 

procesu zatápění, na základě kterého je třeba výsledky prognózy průběžně upřesňovat.    

Jak uvádí Younger (2002, p. 230), predikce zatápění opuštěných dolů je komplexní úkol, který 

vyžaduje pochopení principů chování procesu. Je samozřejmě zásadní rozdíl mezi 

hydrogeologií v činných dolech a v důlním systému během zatápění. V činných dolech jsou 

největší volné prostory, tvořené vlastními důlními díly, suché, zatímco během zatápění se 

stávají pro vodu hlavními filtračními a transportními kanály. Během zatápění dochází 

v dlouhých důlních dílech k turbulentnímu proudění (podobně jako v krasu), kdykoli rychlost 

proudění překročí 1 mm.s
-1

. Proto Younger (2002, p. 231) zpochybňuje využití modelů 

pracujících s laminárním prouděním (kterých je ovšem většina): „... the occurence of turbulent 

flow violates the assumption of laminar flow …“. 

 

Časový postup zatápění opuštěných důlních prostorů Younger (2002, p.232) definuje jako 

funkci 2 faktorů:  

- objem a prostorové rozložení důlních prostor, které hydraulicky komunikují a budou při 

zatápění zaplněny vodou, tj. akumulační objem pro zatápění („available water storage“); 

- vydatnost přítoků vody („rate of water inflow“). 
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Ohledně definice objemu akumulačních prostorů je diametrálně odlišná situace u povrchových 

a hlubinných dolů. U povrchových dolů se, díky jejich stabilitě, akumulační objem v podstatě 

rovná objemu vytěženého materiálu (těžené suroviny i průvodních hornin). Naopak v případě 

hlubinných dolů, kde je obvyklá nestabilita vyrubaných prostor, projevující se postupným 

zavalováním, vytěžený objem horniny „migruje“ směrem do nadloží a z části (v OKR až 80%) 

se promítne do poklesové kotliny na povrchu terénu. K tomu je nutno doplnit, že uvedený 

mechanismus je platný především v případě uhelných dolů těžených na zával, tedy i dolů 

v OKR. Na druhou stranu – např. rudné hlubinné doly se vyznačují stabilními 

geomechanickými podmínkami a definice objemu akumulačního objemu pro zatápění  

je odvozuje podle množství vytěžené horniny nepoměrně přesněji.   

Na základě víceřádových rozdílů v permeabilitě mezi neporušeným skalním masívem, 

porušeným skalním masívem v blízkosti důlních děl a samotnými důlními díly, preferuje 

Younger (2002, p. 231) koncept tzv. bazénů – „ponds“, jinak taky „mine pool“ (USA), „basin“ 

(Skotsko) nebo „pound“ (Anglie – Staffordshire). Na obrázku 6 je schematické vyjádření 

rozdílů v permeabilitě horniny ovlivněné dobýváním.  

Základní definicí bazénu je (kvazi)jednotná úroveň hladiny vody v celém jeho rozsahu. 

Sousední bazény spolu hydraulicky komunikují a přetékají („decant“) v různých výškových 

úrovních – obrázek 7 vlevo. Podle hydraulické kvality propojení bazénů Younger (2002,  

p. 232) rozlišuje přetoky neomezené („unrestricted“; obvykle případy propojení přes stabilní 

otevřená dlouhá důlní díla, především spojovací překopy) a omezené – zaškrcené („throttled“; 

jde o přetoky přes závaly porubů, staré vrty nebo propustná hydrogeologická prostředí).     

V případě neomezených přetoků se hladina vody v sousedních bazénech od okamžiku 

vyrovnání drží na stejné výškové úrovni – v podstatě se jedná o systém spojených nádob, 

zatímco bazény s omezeným vzájemným přetokem vykazují mnohametrové rozdíly hladin. 

Hydraulický odpor vůči přetoku se projevuje hydraulickým spádem a principiálně se dá 

definovat Darcyho zákonem. Younger (2002, p. 232) uvádí možnost rozlišení obou případů 

přetoku na základě režimního měření hladiny vody v bazénu a podle reakce hladiny na sezónní 

vlivy. Je-li bazén napojen na sousední bazény neomezeně, pak je rychlý přenos tlakových 

změn, vyvolaných sezónními vlivy, do sousedních bazénů, takže fluktuace úrovně hladiny 

v monitorovaném bazénu je malá (<<0,5 m). U omezených přetoků je výkyv hladiny až 20 m. 

I tady považuji za nezbytné upozornit, že popsaný postup není univerzální a je použitelný 

pouze v případě dostatečného propojení povrchu s důlními prostory (mělké dobývky, skalní 

horniny dosahující až na povrch); dále nesmí být monitoring hladiny v zatopeném důlním 

prostředí zkreslován dalšími umělými vlivy, jako je čerpání vody. Ani jedna z těchto 

podmínek v OKR není splněna a lze s nimi uvažovat jen v případech lokálních bazénů vysoko 

nad hlavním objemem zatápěných důlních děl (např. oblast tzv. Hrušovského dolu).  

Systém bazénů popisovaný Youngerem byl využitý v případě prognózy zatápění dosud 

opuštěných částí dolů OKR a aplikuji ho i pro simulaci úplného zatopení revíru. ODP je na 

základě současných znalostí o průběhu zatápění rozdělena minimálně na 2 bazény – ostravský 

bazén (bývalé doly Petr Bezruč, Hlubina, Jeremenko, Zárubek, Heřmanice) a oderský bazén 

(bývalé doly Přívoz, Koblov a Šverma) – viz obrázek 31; nelze vyloučit ani rozdělení 

oderského bazénu a existenci dalšího bazénu v oblasti bývalého Dolu Šverma, kde ale není o 

úrovni hladiny důlní vody povědomost vzhledem k absenci jakéhokoli monitorovacího 
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objektu. Přetoky mezi bazény jsou bez hydraulického omezení (např. propojení mezi doly 

ostravského bazénu), i s hydraulickými odpory (propojení mezi doly ostravského a oderského 

bazénu). V našich starších pracích jsou tato propojení nazývána jako „přímá“ nebo „nepřímá“.  

 

Druhý stěžejní faktor zatápění, tj. přítoky vody do důlních prostor, Younger (2002, p. 233) 

dělí na přítoky závislé na hladině – „head-dependent inflows“ a na hladině nezávislé – „head-

independent inflows“ – obrázek 7 vpravo. Nástup hladiny vody v čase v případě přítoků na 

hladině nezávislých je lineární (konstantní přítok), zatímco závislost úrovně vodní hladiny na 

době zatápění pro přítoky závislé na hladině je exponenciální (měnící se vydatnost přítoku 

v závislosti na hydraulickém spádu hladiny ve smyslu Darcyho). Tato závislost je podmíněna 

kvazikonstantním zatápěným objemem směrem do hloubky, tedy izometrií dobývek v průmětu 

do horizontály (důl by v podstatě musel mít analogii s velmi širokou studnou). K tomuto 

požadavku se blíží menší revíry s jednoduchými úložními podmínkami a dobýváním jen 

v několika slojích. V případě rozsáhlých (skupinových) uhelných dolů je to ale prakticky 

nedosažitelná podmínka.  

 

 

Obrázek 6:  Schematický řez změn permeability (K) horninového masívu vlivem poddolování 

(upraveno podle Youngera, 2002) 

Co se týče přítoků do dolů, přinejmenším v podmínkách ODP vymezujeme 2 hlavní zdrojové 

struktury – bazální klastika miocénu na reliéfu karbonu, která spadají do Youngerem 

vymezené kategorie přítoků se závislostí své vydatnosti na úrovni hladiny vody, a přítoky 

vody z povrchu terénu (struktury povrchových vod, atmosférické srážky) a mělkých akviferů, 

jejichž vydatnost je na úrovni hladiny vody nezávislá (viz obrázek 7). 
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Obrázek 7:  Princip „bazénů“ a „přítoků“  

(upraveno podle Youngera, 2002)  

 

Na obrázku 8 prezentuji objem vytěženého uhlí z dolů ODP v létech 1983-1994 (na základě 

údajů z databáze OKD, a.s. – tzv. „databáze ploch odrubů“, průběžně sestavovaná podle 

ročních uzávěrek těžeb z jednotlivých dolů). Je vidět prostorová variabilita těžby, a tedy  

i proměnlivost objemů pro zatopení s hloubkou. Skutečné křivky nástupu hladiny vody v čase 

proto bývají deformované a vykazují řadu odchylek od schématu na obrázku 7 vpravo. 

 

Obrázek 8:  Objem vytěženého uhlí z dolů ODP za období let 1983-1994 
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Pokud se zatápí méně objemné prostory, např. jámy, je nástup rychlý, zatímco zatápění pater  

a saturace rozsáhlých dobývek vodou znamená zpomalení nebo dočasné zastavení nástupu 

hladiny vody. Byly zjištěny i případy přechodných poklesů hladiny vody v důlním prostředí 

nebo dokonce její pulzování (bývalý Důl František v KDP). Tento jev lze vysvětlit měnícím se 

odporem proti přetékání mezi bazény (throttled vs. unrestricted) v reakci na změnu 

hydraulického spádu hladin v sousedních bazénech při zatápění. Nelze ani vyloučit vliv 

uvolňování důlního plynu, který ovlivňuje filtraci vody důlním prostředím. 

Přítoky nezávislé na hladině v jejich zdroji (II. okrajová podmínka) pocházejí ze zdrojů 

lokalizovaných vysoko nad zatápěným důlním prostředím – atmosférické srážky, infiltrace ze 

struktur povrchových vod nebo z akviferů s bází nad nejvyšší úrovní zatápěných stařin důlních 

děl. Ty jsou aktuální hlavně v ODP, kde je vysoká četnost tzv. „karbonských oken“ – výchozů 

karbonského pohoří buď na den, nebo v přímém podloží zvodněných kvartérních struktur 

(obvykle fluviálních teras, v tomto případě především Ostravice a Odry). To umožňuje přímou 

infiltraci povrchových, mělkých podzemních a srážkových vod do karbonu a zajištění přítoků 

do důlních děl v cca konstantním množství (se započtením přirozených ročních změn 

vydatnosti, daných režimním klimatickým chodem).  

Naopak velikosti přítoků ze zdrojů, jejichž báze je pod nebo v úrovni zatápěných důlních 

prostorů (tím míněno mezi nejnižším a nejvyšším dobývaným místem), podléhají závislosti na 

tlakových poměrech v těchto zdrojích, odrážejících se v hydraulickém spádu mezi okamžitou 

hladinou vody v zatápěných důlních prostorech a úrovní ustálené hladiny vody zdroje. 

Vydatnost přítoku podléhá fyzikálním zákonům mechaniky kapalin jak v pórovém prostředí, 

tak i v systému spojených nádob, kdy je v přímé úměře k rychlosti proudění kapaliny. Ta je  

– jak ve smyslu Darcyho, tak i Toricelliho (resp. i Bernoulliho) – přímo úměrná tlaku kapaliny 

vztaženého k místu výtoku, vyjádřeného výškou vodního sloupce ve zdrojovém bazénu nad 

místem přetoku do sousedního bazénu nebo hydraulickým spádem hladiny ve zvodni – zdroji 

přítoků do důlních prostor. Pokud jsou zatápěné objemy pod místem výtoku ze zdrojových 

struktur (tj. jsou suché nebo hladina v nich je pod místem vtoku vody ze zdroje), jedná se  

o výše popsaný případ hladinové nezávislosti. Tento stav je na obrázku 7 vlevo, kdy hladina 

v bazénu 2 je pod úrovní propojení (přetoku) obou bazénů. 

Jakmile hladina vody v zatápěných objemech dosáhne místa vtoku a stoupá nad něj, snižuje se 

tlak kapaliny ve zdroji přítoku o výškový rozdíl mezi místem vtoku a okamžitou hladinou 

v zatápěné struktuře a následně klesá i vtoková rychlost kapaliny a její objemový přítok. Tím 

se zatápění dostává do mechanismu hladinové závislosti, protože čím je hladina v zatápěných 

důlních prostorách výše, tím se snižuje velikost přítoků a nástup hladiny se zpomaluje – 

obrázek 7 vpravo, tečkovaná linie nástupu hladiny v čase. Po vyrovnání tlaků kapaliny ve 

zdroji přítoků a v zatápěném prostředí (tj. po vyrovnání hladin) přítok ustane. V podmínkách 

OKR je hlavním zdrojem přítoků v systému hladinové závislosti terciérní zvodeň bazálních 

klastik – tzv. detrit. Báze detritové zvodně v nejnižších místech dosahuje úrovně –600 až –900 

m n.m., strop (v nejnižších místech) cca –750 až –850 m n.m.  a výtlačná úroveň hladiny vody 

je několik desítek metrů pod úrovní nejnižších erozních bází, tj. kolem +170 m n.m. (jedná se 

o strukturu ve výrazně tlakovém režimu). Vertikální rozsah rozfárání uhlonosného 

karbonského masívu tento interval (tj. rozsah zvodnění detritu) přesahuje. Detrit se tedy vůči 

zatápěnému prostoru bude chovat zpočátku jako zdroj přítoků nezávislých na hladině vody  
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a následně – po zatopení nejnižších dobývek) jako zdroj přítoků na hladině závislých. Protože 

v současnosti jsou bazální části ODP a PDP i části některých z dolů KDP (František, Dukla) 

zatopeny, lze detrit v podstatě považovat za zdroj přítoků závislých na hladině vody.  

Bližší charakteristika zvodněných bazálních miocénních klastik (detritu) – viz podkap. 3.4.3. 

Pro oba mechanismy ale nelze pominout časové změny v permeabilitě karbonského masívu 

vlivem ukončení hornické činnosti a stabilizace geomechanických poměrů. Po doznění vlivu 

poddolování skalní horninové prostředí konzoliduje a přítoky, ve srovnání s obdobím aktivní 

těžby, klesají. S uzavřením dolů a jejich znepřístupněním je vyloučena možnost přímého 

měření přítoků z jednotlivých zdrojů. Ve své práci se pokouším o jejich kvantifikaci na 

základě hydrochemického charakteru směsných důlních vod, čerpaných Vodní jámou 

Jeremenko, s využitím rozdílu mezi hydrochemickým charakterem zdrojů vody z kvartéru  

a povrchových struktur (voda prostá), které jsou z hlediska vydatnosti infiltrace do karbonu 

nezávislé na hladině vody zdroje, a hlavním zdrojem přítoků závislých na hladině, tj. detritem, 

nasyceným mineralizovanou fosilní mořskou vodou. 

Younger (2002, pp. 236-238) se zabývá i tímto problémem – důlní vody jsou buď primárně 

(ve vztahu na genezi zdrojů přítoků, jako je právě detrit), nebo sekundární alterací chemismu 

vod kontaktem s důlním prostředím po hydrochemické stránce cizorodé v povrchové a mělké 

hydrosféře. Zatápění obvykle znamená značné zhoršení kvality důlní vody, a to díky náhlému 

rozpouštění vysrážených minerálních látek z dříve osušených částí dolu. Lze čekat i řádové 

zvýšení mineralizace. U uhelných dolů se jedná především o ionty síranů a železa. Po zaplnění 

zatápěných důlních prostorů a po následném výstupu důlní vody na povrch terénu resp. do 

povrchových recipientů je tedy třeba počítat s negativním environmentálním dopadem. 

Younger (2000, p. 238) dále upozorňuje na hloubkovou stratifikaci chemismu dolních vod a 

na riziko mylných prognóz hydrochemického charakteru budoucích výtoků důlních vod, které 

vycházející ze vzorkování v jámách, prováděných jen z hladiny a ne v celém vodním sloupci. 

Po výtoku je v krátkém časovém intervalu kvalita vody přijatelná a odpovídá výsledkům 

analýz vzorků odebraných ze svrchní části objemu vody vyplňující důlní prostředí, ale 

následuje prudké zhoršení stavu (výtok směsi ze svrchní i nižší části objemu vody vyplňující 

důlní prostředí; podle Yougera umocněno nástupem turbulentního proudění po započetí 

výtoku důlních vod). Důlní voda vytékající z dolu pak má podstatně horší kvalitu, než je 

možno odvozovat ze vzorků z nejsvrchnější části vodního sloupce v jámách, odebíraných 

během zatápění (doporučuje se tedy zonální vzorkování).  

Younger (2002, p. 239) obecně uvádí i další negativní dopady zatápění. V souvislosti s erozí 

při rychlém proudění vody v otevřených důlních dílech může zatápění vést i ke 

geotechnickým problémům. Geomechanicky méně stabilní vrstvy erodují a opadávají. Méně 

obvyklé je, že s rostoucím tlakem vody se obnovuje seismická aktivita podél velkých a dosud 

pasivních zlomů. Saturace bobtnavých jílů vodou vede i ke zvedání povrchu terénu 

(Holandsko: 25 cm, Kladno: zatím první centimetry).  

Samostatnou kapitolou je pak dopad zatápění na projevy důlních plynů obsažených ve 

vyrubaných a vyražených prostorech. Plyn je stoupající vodou vytlačován vzhůru až na povrch 

terénu. Younger (2002, p. 239) uvádí i možnost náhlého výronu plynu v situacích, kdy plyn se 

akumuluje v plynové pasti (kapse) a s rostoucím tlakem vody, kdy hladina vody je vzhledem 
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ke kapse o stovky metrů výše (Younger: 900 m), může dojít k náhlému porušení stropu pasti 

(„pneumatic fracturing“). Oba případy (zvýšené výstupy plynu i jeho prudké uvolnění na 

povrch) mohou mít i tragické konsekvence. K tomu dodávám, že na řešení problematiky 

výstupu plynů z uzavřených důlních prostorů se v současné době podílí i organizace Green 

Gas DPB, a.s. v rámci projektu MF ČR „Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na 

stará důlní díla“ (tzv. „Velký metan“). Odtud využívám výsledků odsávacích zkoušek 

z nejvýše umístěných starých porubů, pro definici propustnosti nejstarších dobývek, kde je 

předpoklad vysokého stupně konzolidace (viz kapitoly 8 a 10).   

Dále se Younger (2002, pp. 243-248) věnuje predikcím procesu zatápění, a to jak z hlediska 

jejich opodstatněnosti (ohrožení bezpečnosti, environmentální rizika, kalkulace časových 

možností pro stanovení a realizaci případných opatření), tak i z hlediska metodického. Jako 

nejjednodušší Younger prezentuje metodu „void filling“ (plnění prázdných – odtěžených 

prostor), která se zakládá na určení množství vytěženého uhlí (Younger uvádí jako příklad 

právě uhelný důl) a srovnání tohoto objemu s dlouhodobým průměrným přítokem vody do 

dolů. Výsledkem je odhad doby, která uplyne do úplného zatopení důlních děl.  

Younger (2002, p. 243) uvádí, že tento postup je zatížen řadou chyb (předpoklad hladinové 

nezávislosti přítoků, plné stability a otevřenosti důlních prostor). Domnívám se, že tento 

postup je neakceptovatelný pro většinu uhelných dolů dobývaných hlubinným způsobem, 

zejména ne v podmínkách OKD. Lze si představit využití této metodiky pro rudné doly 

s přítoky z povrchu nebo snad – a to s velkou výhradou – pro menší uhelné doly s jednou nebo 

několika málo dobývanými slojemi při jejich strmém uložení, což je prostředí s vyšší stabilitou 

dobývek a menší intenzitou jejich zavalování. Pokud ale je dolování spojeno s tvorbou 

poklesových kotlin a tedy je nepochybné zavalování vydobytých prostorů (jako je tomu 

v OKD), nelze uvedenou metodu použít. Ani Younger nedoporučuje použití této metody jako 

jediné („… never used as the sole means …“), ale jen jako první – předběžnou kalkulaci, 

kterou je nutno ověřit a upřesnit nezávislým detailnějším propočtem. V komentáři k tomuto 

postupu P. Younger zmiňuje na základě studia důlních map konstrukci hypsometrické křivky, 

kumulativně vyjadřující distribuci objemů k zatopení v závislosti na jejich výškové (resp. 

hloubkové) pozici. Předpokládá, že tvar křivky postupu zatápění se bude blížit tvaru 

hypsometrické křivky. 

Další Youngerem (2002, p. 243) popisovaná metoda je metoda volné storativity – „specific 

yield“ (v podstatě jde o účinnou pórovitost). Ta vychází z předpokladu, že stařiny porubů mají 

aktivní (účinnou) pórovitost bližší štěrkům (0,3 a méně) než nezavalenému objemu důlních děl 

(1,0). Zkušenosti z některých hlubinných dolů, kde se prováděl monitoring odezvy přítoků na 

sezónní (klimatické) vlivy nebo podle fluktuace čerpaného množství při odvodňování dolů 

ukazují, že závaly porubů se charakterově podobají sedimentárním akviferům. Např. Minett 

(1986) popisuje odvodňování stařin starého uhelného dolu v Northumberland (severní Anglie) 

při snaze o jeho znovuzpřístupnění. Postup odvodnění naznačoval, že staré poruby a jejich 

(dobýváním porušené) přímé nadloží mají účinnou pórovitost pouze 2-5 %. Podobné výsledky 

z dalších kamenouhelných ložisek uvádí i Sherwood (1997). Younger tedy doporučuje 

rozčlenit hornicky otevřený horninový masív na vrstvy mocné 40-100 m a v rámci každé 

vrstvy přidělit objemu stařin a navazujícího porušeného nadloží do výšky ovlivněné 

dobýváním (řády desítek metrů) průměrnou pórovitost 2-5 % a pro ostatní, tj. hornickou 

činností nedotčený masiv („intact strata“) pórovitost v řádu 10
-3

 a méně (v případě 
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neporušeného karbonu jde o retenční kapacitu; v podstatě o kapilární pórovitost hornin). 

Křivka nástupu hladiny vody v důlním prostředí během zatápění má řadu nepravidelností 

odrážejících to, jestli se právě zatápí stařinné prostory nebo mezislojový hloubkový interval.   

Pokud proces zatápění již probíhá a jsou k dispozici data z jeho počátečního průběhu (tím 

míněna změna hladiny vody v čase), a zdroje přítoků jsou dominantně v hladinové závislosti 

(nástupová křivka má exponenciální průběh podle obrázku 7 vpravo – tečkovaná čára),  

Younger doporučuje exponenciální regresi počátečních dat a následnou extrapolaci v čase. 

Čím je monitorovaný úsek delší, tím je větší pravděpodobnost správného odhadu. Při aplikaci 

uvedeného postupu je ale nutná opatrnost, protože v detailním pohledu metoda nepřímo 

předpokládá, že procesy způsobující pokles přítoku (zejména pokles tlaku ve zdroji přítoků  

a jeho hydraulická konduktivita) budou působit podobně po celou dobu zatápění. V případech, 

kdy stařiny jsou střídány hornickou činností nenarušenými vrstvami, ale prvotní data postihují 

pouze úsek zatápění stařinných porubů, změny ve specifické pórovitosti těchto prostředí vedou 

k proměnnému průběhu křivky v pozdějších etapách zatápění. Dodávám, že aplikace výše 

uvedené metody zároveň předpokládá alespoň kvaziizometrickou geometrii dobývek směrem 

do stran v celé hloubce ložiska. V případě OKD je riziko hrubé nepřesnosti této metody 

obzvlášť aktuální díky velkému počtu dobývaných slojí a složitému tektonickému plánu 

ložiska.  

Metodicky velmi důležitým zdrojem informací jsou studie polských autorů, jejichž základní 

výčet podávám v kapitole 4. Jedná se především o stanovení volných objemů k zatopení 

(„water-storage capacity of the void spaces and the rock mass“), což je podle mého názoru 

okruh nejproblémovější. Tématu se polští autoři věnují dlouhodobě a s poměrně značnou 

podrobností. Bukowski et al. (2007) v souvislosti s objemy stařinných důlních děl („goafs, 

galleries, shafts, headings“) a na ně navazujícím nespojitým porušením hornin („post-

expoloitation fissures“) odkazuje na metodiku Rogoźe (1974, 1978, 2004). Je nutno si ale 

uvědomit, že parametr objemu k zatopení nezahrnuje pouze důlní díla samotná, ať už ražby 

nebo poruby, ale i samotný karbonský masiv. O značném významu tohoto parametru se 

zmiňuje Bukowski (2002, p.506), který uvádí, že zhodnocení objemů ražeb a porubů může být 

víceméně přesné, v závislosti na úplnosti mapové dokumentace a pečlivosti zpracování, 

zatímco vyhodnocení akumulačního objemu v hornině samotné je obtížné a přináší potíže jak 

po metodické stránce, tak z hlediska sběru a dokumentace relevantních vstupů. Zároveň 

upozorňuje, že tento parametr může být zdrojem největších chyb ve výpočtu doby zatopení 

důlních prostorů opuštěných dolů. Tématu akumulační kapacity karbonského masivu a jejího 

vlivu na průběh zatápění dolů se Bukowski (1999) věnuje hlavně ve své doktorské práci. 

Objemy k zatopení, vázané na vlastní důlní díla, se pochopitelně kalkulovaly ve všech 

studiích, týkajících se zatápění ODP a PDP v první vlně útlumu OKR v 90. letech 20. století. 

Autoři těchto prací, především Dvorský (1992, 1993, 1996), spatřovali hlavní problém 

v určení stupně stlačení důlních děl (bližší komentář podávám v kapitole 10). Nutno ale 

konstatovat, že akumulační objem vlastního horninového masívu zůstal zcela mimo pozornost. 

Vycházelo se z předpokladu, že průvodní horniny v OKR jsou v drtivé většině pro vodu jen 

minimálně propustné, vzhledem k úložním tlakům prakticky nemají vlastní zvodnění a tedy 

bude zanedbatelná i jejich zásobnost. Jak je ale uvedeno v podkapitolách 6.4. (hydrogeol. 

charakteristika) a 10.1. (akumulační schopnost karbonských hornin), toto východisko bude 
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vyžadovat zásadní revizi, a to nejen s přihlédnutím ke zkušenostem polských kolegů, ale  

i starší generace místních odborníků, jejichž poznatky bohužel často upadají v zapomnění.  

Ve věci akumulační kapacity důlních děl se metodické postupy aplikované u nás a v Polsku 

v principu nijak neliší. Jde o stanovení objemu vytěženého materiálu a jeho vynásobení 

„redukčním koeficientem“ (nabývá hodnot 0-1), vyjadřujícím komprimaci vzniklého důlního 

díla. Práce Dvorského neodkazují na žádný z polských zdrojů, což si do jisté míry vysvětluji 

podstatně obtížnější dohledatelností zahraničních informací, než je tomu dnes (psal se rok 

1992). Dvorský (1992) doslovně uvádí (p.76), že „… v OKR nebyla dosud realizována práce, 

která by se zabývala problematikou konsolidace zavalených stařin s cílem určení kubatur 

volných prostorů ve stařinách  v závislosti na geologických poměrech a čase. Při výpočtu 

volných kubatur stařin se proto použily empirické redukční koeficienty, odvozené z občasných 

měření vydatností a času odvodňování stařin známých kubatur …“.  

Z podkladů shromážděných pro tuto práci vyplynulo, že již v roce 1969 byla problematika 

konsolidace stařin pojednána Bilanem (1969), který se ve své kandidátské disertační práci 

důkladně zabýval mechanismem zavalování stařinných porubů pomocí průzkumné ražby, 

vedené od porubní stěny do závalu (primární zaměření tohoto výzkumu bylo směrováno na 

prevenci vzniku horských otřesů). Redukční koeficient Bilan pojímá jako „koeficient 

nakypření“ a navíc uvádí (p.84), že se s různými hodnotami těchto koeficientů „často 

setkáváme v literatuře“; odkazuje např. na Síbka (1964); zmiňuje i výzkumy v Kazachstánské 

Karagandě. 

Jak plyne z textu studie (Dvorský, 1992), propočet objemů důlních děl k zatopení byl nechán 

na úvaze hydrogeologů na jednotlivých dolech; J. Dvorský tyto údaje následně sumarizoval. 

Hodnoty redukčních koeficientů jsou poplatné době realizace důlních děl a dosahují širokého 

rozmezí od 0 do 1 (např. stařinám z 19. a 1. pol. 20 stol. se přiřazuje koeficient 0-0,1, zatímco 

stařinám z let 1990-1992 koeficient 0,8-1,0). Ve své pozdější práci na téma zatápění Dolu 

František Dvorský (2000) časový pohled na redukční koeficient opouští; nevhodnost časově 

proměnlivosti tohoto parametru je zdůvodněna i v práci Maluchy (2008).  

Naopak polští autoři časové hledisko nezohledňují a hodnotu redukčního koeficientu váží na 

hloubku stařin. To je podle mého názoru logičtější, protože míra komprimace je jistě přímo 

úměrná velikosti geostatického tlaku. Na obrázku 9 vlevo přebírám (po formální úpravě)  

od Rogoźe (2004) a Bukowského (2005) grafické znázornění změny redukčního koeficientu 

v závislosti na hloubce uložení stařinných porubů. Z praktického hlediska nevyužitelné pro 

řešenou problematiku jsou 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 uvádím 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. 

S těmito hodnotami je v souladu Síbek (1964), který navíc rozlišuje koeficient nakypření 

hornin ve dvou kategoriích – koeficient okamžitého nakypření (ko) a koeficient trvalého 

nakypření (kt). Tyto koeficienty navíc udává pro různé litologické typy hornin. Bilan (1969) 

konstatuje, že „… Čím má hornina větší pevnost, tím je její koeficient nakypření větší, čím je 

nadloží vrstevnatější, tím se snadněji zavaluje a tedy dosti rovnoměrně nakypřuje. …“ (p. 84). 
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Bilan uvádí hodnoty okamžitého nakypření v intervalu 1,2 (jíly) přes 1,6 (jílovce) až 2,0 

(pískovce, slepence); pro trvalé nakypření pak od 1,04 (jíly) a 1,05 (jílovce) až po 1,2 

(pískovce, slepence). Pojetí koeficientu nakypření je opačné, než u redukčního koeficientu. Po 

přepočtu procentuální nakypření závalu na redukci objemu vyuhleného porubního bloku lze 

konstatovat, že trvalý redukční koeficient podle Síbka (1964) dosahuje hodnot od 0,04 (jíly)  

a 0,05 (jílovce) po 0,17 (pískovce, slepence). Bilan uvádí (p.94) i závislost koeficientu 

nakypření na výšce nad stropem vyrubané sloje (obrázek 9 vpravo). 

Poznámka: je sice zjevné, že zařazením pojmu „okamžité a trvalé nakypření“ se bere v potaz  

i časové hledisko; zároveň se ale uvádí, že konsolidace závalu, tedy přechod od okamžitého k trvalému 

stavu konsolidace závalu je záležitost 1-2 řádově rychlejší, než je časová náročnost procesu zatápění. 

To tedy potvrzuje nevhodnost zahrnutí časového hlediska při volbě redukčních koeficientů pro účely 

déletrvajících procesů zatápění.   

 

  

Obrázek 9: Závislosti redukčního koeficientu „c“ na hloubce pod povrchem „H“ pro stařinné poruby (upraveno 

podle M. Rogoźe, 2004 a P. Bukowského, 2005) – vlevo  

a na vzdálenosti od stropu sloje (upraveno podle J. Bilana, 1969) – vpravo 

Další možností odhadu volných důlních prostorů pro zatopení (tj. redukovaných) je využití 

poměru vydobytého materiálu a objemu poklesové kotliny. V OKR (i v polské části pánve)  

se provádí upravenou metodou polských autorů W. Budryka a St. Knotheho. Tato výpočetní 

metoda je v dobré shodě při srovnání skutečných a vypočtených hodnot přetvoření terénu. 

Dobývací metoda se zohledňuje pomocí tzv. dobývacího faktoru „a“ (někdy nazývaného 

koeficient dobývání), který při směrném stěnování na řízený zával ve slojích karvinského 

souvrstvích nabývá hodnot cca 0,8 (při opakované hornické činnosti i 0,9); v ostravských 

ležmých slojích se využívalo i koeficientu 0,5-0,6 (informace OKD, a.s.). Koeficient se váže 

na výpočet objemu poklesové kotliny ve vztahu k objemu porubního bloku – po vynásobení 

objemu odtěžené horniny a koeficientu se výsledný objem promítne do poklesů (při 

koeficientu dobývání 0,8 zůstane pod zemí volných 20 % z objemu odtěženého materiálu). 

Skutečností ovšem je, že při srovnání teoreticky propočtených a skutečně měřených poklesů 
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zjišťujeme často až 50% chybu (Hortvík, 2006); tato chyba má ale „obousměrný“ charakter 

(skutečné poklesy jsou větší i menší než předpokládané, přičemž odchylky jsou rovnoměrné).  

Poznámka: velikost úklonu slojí při výpočtu objemu (a dalších parametrů) poklesové kotliny podle 

Budryka-Knotheho se zohledňuje volbou hodnoty koeficientu dobývání „a“ – ve strmých partiích se 

volí hodnoty 0,5-0,6, zatímco v ležmých slojích 0,8-0,9.   

Jak uvádím výše, kromě akumulačního objemu důlních děl, z nichž nejvýznamnější podíl mají 

stařiny porubů, věnují polští autoři velkou pozornost možnosti nasycení průvodních, tedy 

cíleně nedobývaných hornin. Iniciátorem pro zkoumání tohoto faktoru bylo zjištění, že při 

protipožárních opatřeních byl objem vody použité pro zaplavení porubů podstatně vyšší, než 

odpovídalo objemům stařinných důlních prostor. Byl proveden i laboratorní výzkum, jehož 

významnou součástí byly testy nasákavosti horninových vzorků (Bukowski, 1999). 

Zařazením parametru akumulační kapacity skalního masivu se samozřejmě prodlužuje doba 

zatápění dolů. Bukowski a Grzybek (2005, p.630) v této souvislosti pracují s parametrem dch. 

Ten charakterizuje jako „korelační koeficient“, neboli činitel, kterým násobí výsledný čas 

zatápění, vypočtený z přítoků a ze sumy akumulačních objemů, vzniklých přímou hornickou 

činností (tj. poruby, chodby a zálomové trhliny). Parametr dch je funkcí hloubky, a to (na první 

pohled překvapivě) v přímé úměře. Např. pro důl Morcinek byla definována jeho závislost na 

hloubce funkcí dch = 0,6839 e
0,0018H

, takže stařiny důlních děl v hloubce 600 m se budou 

zatápět 2,1x déle, než by odpovídalo jejich objemům (po korekci na zával); pro hloubku 1050 

m se doba zatápění prodlužuje až 4,5x (!). Zdánlivá nelogičnost této závislosti, kdy bychom 

s rostoucí hloubkou (v důsledku zvyšujícího se geostatického tlaku) předpokládali snižování 

tohoto vlivu, má to vysvětlení, že s rostoucí hloubkou hornické činnosti je „k dispozici“ i vyšší 

mocnost karbonského masívu a tedy větší akumulační objem pro infiltraci vody. 

Exponenciální průběh závislosti navíc ukazuje, že míra vlivu akumulace masívu se s rostoucí 

hloubkou rozšiřuje podobně, jako horizontální dosah poklesové kotliny nebo objem 

depresního kuželu při čerpání vody (růst velikosti samotného objemu s hloubkou by byl 

lineární). Z toho nepřímo plyne, že parametr dch závisí i na vnitřní struktuře skalního masívu, 

jejíž nedílnou součástí je i míra nespojitého porušení horniny. Potvrzuje to i ústní sdělení  

P. Bukowského, že hodnoty dch nelze odvozovat jen podle hloubky dobývání, ale je nutno 

přihlížet k litologickým, tektonickým a geomechanickým podmínkám. Parametr dch tedy není 

obecně přenositelný v různých geologických podmínkách jen na základě hloubky, ale je nutno 

ho posoudit individuálně, v kontextu místní situace. 

Z výzkumů Bukowského plyne, že parametr dch nabývá hodnot 1,5 až 5; jen ve výjimečných 

případech je menší než 1 (tedy skutečná doba zatápění je kratší než předpokládaná). Závěry 

Bukowského v principu odpovídají reálným pozorováním postupu zatápění v utlumené části 

OKD, kde se původní předpoklad zatopení volných objemů (stařin) po úroveň čerpání z Vodní 

jámy Jeremenko pohyboval v horizontu 20 měsíců, zatímco skutečnost byla 2,5x delší  

(50 měsíců). To bylo kladeno na vrub přecenění velikosti přítoků a předpokládanému příliš 

vysokému koeficientu „stlačení“ důlních děl, čímž „šel do výpočtu“ nižší objem k zatopení, 

než ve skutečnosti. Jak ale uvádím výše, Dvorský (1992) tehdy ještě zohledňoval stáří důlních 

děl (čím mladší dobývky, tím jejich menší konsolidace a tím větší redukční koeficient) a právě 

pro nejnižší a tedy nejmladší stařiny používá poměrně vysoké hodnoty koeficientu (cca od 0,3 

do 0,8). Rogoź ale pro hloubky větší než 700 m pod terénem, kde se tyto stařiny nacházejí, 
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používá koeficient menší než 0,15 – obrázek 9. Navíc – pro zkrácení skutečné doby zatápění 

oproti teoretickým předpokladům Dvorského (1992) hovoří další 2 skutečnosti. Krátce po 

zahájení zatápění ODP (30.6.1997) proběhla ostravským regionem povodeň (červenec 1997)  

a byl zatopen areál tehdy ještě nezlikvidovaného Dolu Odra (další nízko položené areály, jako 

např. Zárubek nebo Šverma-Oderský, byly tou dobou již po likvidaci). Podle dostupných 

podkladů se odhaduje objem vod, které pronikly přímým vtokem přes jámovou ohlubeň do 

důlních prostorů (a způsobily vzestup hladiny v OD-2 o 72,5 m) na cca 1,7-1,8 mil. m
3 

(zdroj 

informace – DIAMO, s.p.).  A dále – čerpání z ODP bylo sice zcela zastaveno 30.6.1997, ale 

už od roku 1994 byly postupně odstavovány čerpací stanice důlních závodů, takže částečné 

zatápění důlních děl probíhalo o 3 roky déle. Nabízí se tedy vysvětlení, že pomalejší postup 

zatápění byl částečně způsoben i vlivem akumulace vody ve skalním masívu. To naznačuje 

průběh čerpání vody z VJJ, kdy po zahájení čerpání v srpnu 2001 (po dosažení kóty hladiny 

vody –390,8 m n.m.) čerpané množství rostlo z 31 l.s
-1

 na cca 180 l.s
-1

 v poslední době 

(obrázek 10; maximální hodnota 186 l.s
-1

 byla dosažena v roce 2011). Zdá se, že až v poslední 

době se čerpané množství stabilizuje nebo dokonce mírně klesá a výkyvy jsou asi odrazem 

klimatické situace (velká část čerpaných důlních vod z VJJ pochází z mělkých akviferů  

a povrchových vod). Během celé této doby byla hladina vody udržována na stejné úrovni  

a v postupném zvyšování čerpaného množství lze vidět naopak snižování saturace masívu 

v čase po vyčerpání jeho akumulační kapacity. Na druhou stranu ale nelze přehlédnout 

pravděpodobné zvyšování přetoku vody z oderské části ODP spolu s narůstajícím 

hydraulickým spádem mezi hladinami v oderském a ostravském bazénu (blíže viz kapitola 9). 

Pro vliv masívu svědčí i postup zatápění Kladenských dolů, kde se ukazuje, že doba zatápění 

bude delší, než byl původní předpoklad (Dvorský & Malucha, 2002). 

 

Obrázek 10: Průměrná čerpaná množství z Vodní jámy Jeremenko 

(zdroj dat: Diamo s.p., o.z. Odra) 

Kromě parametru dch Bukowski zavádí i parametr Dch. Je to přesnější ekvivalent dch. Jeho 

určení je možné jen při velmi dobré znalosti horninového prostředí a především při znalosti 

reálné akumulační schopnosti masívu při zatápění (např. při napouštění vody do stařin v rámci 

protipožární prevence). Podle ústního sdělení P. Bukowského je kalkulace parametru Dch 
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značně pracná. Dch lze principiálně popsat jako poměr teoreticky propočtené veškeré 

akumulační kapacity důlních děl i skalního masívu (včetně zohlednění praktických výsledků 

zatápění stařin) k objemu důlních děl k zatopení stanovených pouze teoreticky, podle 

metodiky Rogoźe (2004), opět ale se zahrnutím teoretického akumulačního objemu 

horninového masívu, stanoveného podle pórovitosti a nasákavosti. Rozdíl mezi těmito objemy 

pak Bukowski et al. (2007, p.2) označuje jako přídatnou kapacitu masivu („aditional 

capacity“). Bukowski (1999) ve své doktorské práci detailně popisuje několik důlních situací 

(na různých dolech), kde bylo v rámci protipožární prevence provedeno řízené zatápění stařin. 

Teoretický propočet volných prostorů pro zatopení zahrnuje jak redukované objemy porubů 

podle M. Rogoźe, navíc se zohledněním úklonů slojí (ve smyslu snižování koeficientu „c“ se 

stoupající velikostí úklonu, tj. nižší potenciál k zavalování směrem ke strmému uložení, viz 

poznámka), tak objem dlouhých důlních děl (rovněž po redukci objemu o 10-60%), objem 

zálomových trhlin (využití koeficientu dobývání – viz dále), i předpokládanou akumulační 

schopnost masívu (na základě pórovitosti hornin a stanovení podílu pískovců v rámci 

průvodních hornin a především se zahrnutím skutečně měřeného množství vody, která odtekla 

z masívu během hornické činnosti ve sledované lokalitě). Např. na Dole Morcinek 

v Kaczycích byl ale tento teoreticky vypočtený objem pro akumulaci vody 1,8x nižší, než 

skutečně napuštěný objem vody do stařin vybraných porubů ve slojích č. 404 a 406. Bukowski 

to zdůvodňuje vysokou přídatnou kapacitou masívu, danou jeho výrazným primárním 

tektonickým porušením, a dále růstem infiltrační plochy masívu vlivem kusovitosti závalu. Na 

druhou stranu – o dobře propracované metodice výpočtu volných prostorů pro zatopení svědčí 

soulad vypočteného objemu k zatopení a objemu vody, která byla krátce po zatopení porubů 

opět odčerpána (rozdíl pouze 0,3% !). Teoretický propočet tedy postihl především objem 

volných a dobře průtočných prostorů („wody o dužej swobodzie ruchu“), tedy dobře 

odvodnitelné (a naopak zavodnitelné) objemy. Naopak parametr postupné a pomalejší 

nasákavosti hornin, dané vnitřní granulometrickou strukturou a mikroporušení zahrnutý nebyl. 

Ukázalo se ale, že představuje velmi významný podíl v celkovém akumulačním objemu.  

Pro problematiku filtrace vody do horninového masívu poskytuje dobrý informační základ  

i citovaná práce Bilana (1969). Ten se, kromě zkoumání struktury závalu, zabývá  

mj. i nasákavostí hornin při zavlažování uhelného pilíře a jeho nadloží (zavlažování hornin je 

jednou z preventivních metod protiotřesového boje). Bilan ve své práci dokumentuje výsledky 

vtláčení vody do uhelného pilíře i do průvodních hornin. Z výsledků zavlažování horninového 

prostředí vyvozuje, že infiltrace probíhá jak prostřednictvím puklin, tak i do pórové struktury 

horniny; zároveň ale uvádí a cituje (p.49), že filtrační podmínky v karbonském horninovém 

prostředí jsou neobyčejně složité a prakticky vylučují rovnoměrnou filtraci vody. Rozměry 

pórů se natolik mění, že ani s použitím vysokotlaké techniky při zavlažování „... kapalina 

neproniká do všech dutin ...“ (pro zlepšení filtrace se navrhovalo použití aerosolu). Bilan ale 

uvádí (p.51), že „... Laboratorní zkoušky potvrdily, že karbonské průvodní horniny jsou 

pórovité a že rychleji nebo pomaleji přijímají vodu ...“. 

Bilan dále uvádí, že při vtláčení vody vrty do horniny docházelo k následným výtokům vody  

i do sousedních důlních děl, přičemž vysoké tlaky (s hodnotami vyšších jednotek MPa) 

dosahované čerpadly považoval za doklad filtrace vody průlinovým prostředím (pokles tlaku 

indikoval průnik vody po tektonikách mimo strukturu zavlažovaných hornin). Je ale nutno vzít 

v úvahu, že při zatápění nebude hornina sycena pod tak vysokým dynamickým tlakem. 
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S nástupem hladiny vody sice poroste i hydrostatický tlak, který dosáhne řádu MPa, ale voda 

bude působit na velkou část objemu horniny (především na horninové bloky v závalu) 

všesměrně, čímž bude ztíženo vytěsňování vzduchu z pórů, na rozdíl od jednosměrného 

působení tlaku při zavlažování. Závěrem Bilan (1969, p.121) mj. konstatuje, že voda 

komunikuje i v neporušených horninách a v případě zavlažování hornin v blízkosti déle 

používaných důlních děl dochází k vytváření odlučných spár, kterými pak voda uniká bez 

účinku na vlastní horninu. Detailnější rozbor včetně excerpce použitých dat a jejich aplikace 

prezentuji v podkapitole 10.1. (akumulační schopnost karbonských hornin).  

Akumulační potenciál karbonských hornin pro vodu potvrzují i výsledky jednoduchých testů 

nasákavosti, které byly provedeny pro potřeby této práce a které blíže komentuji v podkapitole 

10.1. Jsem ale toho názoru, že (minimálně v podmínkách OKD) není reálná hlubší infiltrace 

vody do masívu (tedy faktor vnitřní granulometrie), ale že výrazně převažuje vazba vody na 

povrch horniny, s průnikem do struktury horniny v řádu prvních milimetrů. V tomto kontextu 

je stěžejní míra porušenosti masívu v nadloží dobývaných slojí, tedy jak kusovitost vlastního 

závalu, tak i porušení a mikroporušení ve vyšším nadloží (Bilan, 1969, p.84: pásmo 

rozsazování hornin a pásmo průhybu nadložních vrstev). Domnívám se tedy, že možnost 

akumulace vody jak v závalu, tak v jeho nadloží, je závislá na samotné struktuře závalu 

(především na kusovitosti zavalujících hornin) a na míře rozpojení horniny nad závalem. 

Vlastní objem horniny již nemá primární význam, protože pokud hornina není porušená, voda 

ji nenasytí v jejím plném objemu, s výjimkou velmi malých úlomků a polozpevněných nebo 

vysoce pórovitých kusů, s nimiž se v karbonském masívu nesetkáváme tak často (tektoniky).  

Značné objemové zastoupení kapacity horninového masívu je překvapivé. Bukowski  

(2007, p.2) uvádí, že pro polské doly východní části hornoslezské pánve je poměr objemů 

k zatopení následující: poruby 36,4 %, ražby 7,4 %, zálomové trhliny 1,5 % a nedobývaná 

hornina celých 50,4 %, tedy většina objemu. V případě dolů západní části hornoslezské pánve, 

které mají geologický charakter blízký podmínkám dolů OKR, je pro stařiny důlních děl 

vymezen ještě menší podíl – pro poruby 27,6 % a pro ražby pouze 0,6 %. Vyšší podíl dosahují 

zálomové trhliny – 27,5 % a nedobývaná hornina jen 0,2 % (to je v souladu s pojetím, 

aplikovaným v utlumené části OKR). P. Bukowski ale pracuje s již zmíněným přídatným 

objemem („aditional capacity“), dosahujícím 44,1 %, zatímco v případě dolů východní části 

hornoslezské pánve to je jen 4,3 %.   

Poznámka: pro definici akumulační schopnosti masívu Bukowski využívá znalosti objemu vod, které 

odtekly z masívu během exploatace (zřejmě včetně přípravných ražeb). Toto množství v případě lokalit 

na Dole Morcinek tvoří pouze 6% z celkového vypočteného objemu. Domnívám se, že v této složce 

může docházet k podcenění objemu, protože významné množství vody odchází „s těžbou“, tj. infiltrací 

do materiálu těženého na povrch a hlavně ve výdušných větrech. Podle Glombicové a Staňkové (1982) 

na Dole Paskov v roce 1991 tvořil objem vody odcházející výdušnými větry cca 14 % z celkového 

množství vody čerpané na povrch; objem vody vázané na těžený materiál dosahoval až 6 %. Množství 

vody odčerpané z masívu během přípravných a dobývacích prací, bude tedy pravděpodobně vyšší, než 

lze zjistit přímým sledováním čerpaného množství vody ze sledované oblasti.  

Dalším parametrem, kterému se Bukowski věnuje, a který má i těsnou spojitost s výše 

uvedenými výsledky výzkumu Bilana (1969), je akumulační kapacita nespojitého porušení 

horninového prostředí, doprovázejícího především nadloží dobývek (obrázek 6). Zde 
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Bukowski využívá odrazu míry exploatace sloje (a tedy geomechanického ovlivnění nadloží) 

do objemu depresní kotliny na povrchu a prezentuje vzorec s odkazem na Rogoźe (2004):  

V
c
sc = Vp (1 – a – c)     (1)  

kde:  V
c
sc celková akumulační kapacita trhlin 

Vp objem vytěžené sloje   

a bezrozměrný koeficient dobývání (dobývací faktor), charakterizující velikost 

poklesové kotliny nad vytěženou slojí – viz poznámka na str. 27, (podle 

Bukowského obvykle dosahuje hodnot 0,7-0,8) 

c bezrozměrný redukční koeficient pro poruby podle obrázku 9  

Pokud 1 – a – c < 0, pak se považuje  V
c
sc = 0. 

Poznámka: celkovou akumulační kapacitou trhlin se rozumí volný objem mezi puklinovými resp. 

rozsazenými vrstevními plochami, NE akumulace vody do vnitřní struktury horniny vsakem přes 

puklinové plochy. 

Při rozboru Bukowského vzorce je ale jasné, že jde o doplnění redukovaného objemu porubů 

(parametr „c“) do výše koeficientu dobývání (jinými slovy – objem puklin doplňuje součet 

objemu redukovaného závalu a poklesové kotliny do výše objemu vytěženého uhlí). Postup 

pro redukci objemů je tedy tento: od objemu vytěženého uhlí se odečte objem poklesové 

kotliny (který je ovšem taxativně dán koeficientem dobývání); rozdíl zůstává „k dispozici“ pro 

zatopení. Tím se ale podle mého názoru svým způsobem znehodnocuje propočet Rogoźova 

parametru „c“, protože ten je vždy doplněn na úroveň koeficientu dobývání, čímž zcela 

odpadá význam hloubky dobývání coby určující veličiny pro velikost parametru „c“.  

Uvedená metodika je prakticky totožná s postupem, který jsem aplikoval pro kontrolní 

výpočet objemu k zatápění porovnáním objemu těžby uhlí (databáze ploch odrubů OKD, 

statistiky v hornických ročenkách) s objemem součtové poklesové kotliny vzniklé touto 

těžbou v ODP za období let 1961-1999 a v celém OKR za období let 1961-2012 (mapa 

izokatabáz se doplňuje na OKD, a.s. od roku 1961).  

Polské zdroje se samozřejmě zabývají i problematikou kvantifikace přítoků. Např. Rogoź 

(2004) uvádí vzorec pro neustálený stav (během zatápění) 

QH = Q0 (HS-H) / (HS-H0)    (2)  

a to pro podmínku H> H0 , kde: 

H aktuální úroveň hladiny vody v dobývkách  

QH vydatnost přítoku pro hladinu vody v úrovni H   

Q0, H0 vydatnost přítoku a úroveň hladiny vody před zahájením zatápění 

HS statická (výtlačná) úroveň hladiny vody 

Úrovní hladiny vody se rozumí hloubka hladiny pod odměrným bodem. Tento propočet je 

nutno provést parciálně pro každý zdroj přítoku. 

Otázku kvantifikace přítoků je vhodné podrobit bližší diskusi, a to především ve vztahu 

k základním axiomům, definovaným Youngerem (2002) pro přítoky ze zdrojů závislých na 
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hladině vody. Pro tuto skupinu zdrojů Younger (2002, p. 235) definuje exponenciální průběh 

nástupu hladiny vody v čase. Je ale třeba zabývat se i závislostí změn vydatnosti přítoku 

v závislosti na výškové úrovni hladiny vody (neboli snížení hladiny pod její ustálenou úrovní), 

protože tento funkční vztah je vstupním parametrem do výpočtu časového postupu zatápění, 

zatímco závislost úrovně hladiny vody na čase je výsledkem. Základní vztah mezi přítokem  

a úrovní hladiny uvádím v předchozím odstavci jako vzorec (2). Je to funkční závislost, která 

v podstatě vychází z Darcyho zákona pro lineární průtok kapaliny pórovým prostředím, kdy 

(za předpokladu konstantní hydraulické konduktivity a průtokového profilu) je přítok lineární 

funkcí hydraulického spádu. Závislost hladiny na přítoku je tedy lineární – viz obrázek 11, 

křivka 1. Simulace přítoků do zatápěných dolů obvykle vychází z analogie přítoků  

do širokoprofilové studny. Pro tento případ, tj. radiální ustálený přítok do studny ve smyslu 

Dupuita (resp. Thiema), má má i tato závislost stejný – lineární charakter (v napjatém režimu), 

což je pochopitelné, protože oba případy popisují proudění v pórovém prostředí – křivka 2 na 

obrázku 11. Odlišnou funkční závislost přítoku a úrovně hladiny vody vykazuje případ 

přetoku vody mezi bazény (ponds ve smyslu Youngera, 2002), tedy v systému spojených 

nádob. Fyzikálně lze tuto situaci připodobnit k výtoku kapaliny otvorem ve stěně nádoby. 

Rychlost výtoku a tedy i vytékající objem vody je opět funkcí výšky hladiny nad místem 

přetoku (závislost přítoku na hladině), v tomto případě však není lineární, ale mocninný 

(obrázek 11, křivka 3), a to podle vztahu: 

v = √ 2 g h      (3) 

kde: g = tíhové zrychlení, v = rychlost výtoku z otvoru, h = výška hladiny nad otvorem  

Jedná se v podstatě o přítokové křivky; pro případ 1 a 2 v napjatém režimu a v případě 3  

pro režim volný. 

 

Obrázek 11: Příklady závislosti úrovně hladiny (vyjádř. její hloubkou) na vydatnosti přítoků podle Darcyho (1), 

pro širokoprofilovou studnu (2)  a pro systém spojených nádob podle Toricelliho (3) 

(plocha průtokového profilu 10 m
2
, koef. hydraulické vodivosti 1E-02 ms

-1
, dosah snížení hladiny 5 km) 
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Scénář širokoprofilové studny ale předpokládá kvaziizometrickou geometrii přítoků. Situace 

v OKR je podle mého názoru odlišná. Hlavní zdrojovou strukturou přítoků jsou bazální 

klastika, jejichž prostorová distribuce vůči důlním prostorám má výraznou anizotropii, takže 

přítok do důlních prostorů nemá zdaleka radiální charakter. 

Poznámka: výše prezentované grafy vycházejí ze stejných společných proměnných (rozsah svislé osy, 

přítokový profil, koeficient hydraulické vodivosti, …), takže poskytují i informaci o řádových 

rozdílech ve vydatnostech přítoků. Nejvyšší přítok vykazuje případ přetoku mezi bazény, protože zde 

nevstupuje hydraulický odpor pórového prostředí. Následuje přítok do širokoprofilové studny, který je 

znásoben radiální geometrií proudového pole a tedy podstatně rozsáhlejší přítokovou oblastí, než pro 

případ stejného filtračního prostředí, ale s převážně přímkově rovnoběžným proudovým polem.  

Pokud se vrátím k závislosti úrovně hladiny vody na čase, pak pro popsané 3 případy (lineární 

Darcyho proudění, Toricelliho přetok mezi bazény a širokoprofilová studna s radiálním 

přítokem podle Dupuita), pak P. Youngerem definovaná exponenciální funkce vyhovuje pouze 

případům proudění v pórovém prostředí. V případě přetékání vody v systému spojených nádob 

(např. přetok mezi bazény) se závislost řídí polynomickou funkcí.  

Na obrázku 12 prezentuji průběhy funkcí závislosti úrovně hladiny vody na čase pro výše 

komentované 3 případy. Pro všechny křivky je fiktivně použitý konstantní objem zatápěného 

důlního prostředí s hloubkou (analogie s vrtem nebo studnou). Celkový zatápěný objem je 100 

mil. m
3
;  na každých 10 m připadá 2 000 000 m

3
 objemu. 

 

 

Obrázek 12: Příklad závislosti úrovně hladiny (vyjádř. její hloubkou) na době zatápění pro variany podle obr. 11 

(plocha průtokového profilu 10 m
2
, koef. hydraulické vodivosti 1E-02 ms

-1
, dosah snížení hladiny 5 km, 

celkový zatápěný objem 100 mil. m
3
) 

Další komplikací je proměnlivost přítokového profilu (analogie nástupové křivky následující 

po čerpací zkoušce ve volném režimu event. v napjatém režimu při snížení hladiny pod strop 

kolektoru). Při nástupu hladiny ve zvodni se zapojují v minulosti osušené komunikační zóny 

(především puklinového charakteru), čímž je oslabován vliv poklesu vydatnosti z důvodu 
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poklesu hydraulického spádu. Tento jev je zjištěn na Dole ČSM, kde po zatopení důlních 

prostorů bývalého dolu Morcinek se projevily přítoky vody v Dole ČSM v lokalitách, které 

byly do té doby bez přítoků. Na obrázku 13 je doložen vliv zvětšování přítokového profilu na 

velikost přítoku. Modelově jsem na každých 10 m úbytku hloubky zvyšoval plochu přítoků o 

5 %. Je patrné, že do určité hloubky se přítok vlivem zapojování dalších filtračních cest 

zvyšuje i přes postupně se snižující hydraulický spád a tedy obecně se snižující přítok. 

Sestavení časoprostorového modelu zatopení důlních prostorů je prvním krokem k dosažení 

cíle tématu. Jeho dílčím výstupem je informace, na jakou konečnou kótu vystoupí důlní voda 

v hornicky otevřeném karbonském masívu a za jakou dobu. Teprve po zjištění, že kóta 

zatopení je v kolizi s výškovou úrovní terénu, je nutno přistoupit k druhé části vyhodnocení, 

tedy k vymezení lokalit s rizikem výstupu důlní vody na povrch. Pro tento účel je nezbytná 

analýza hydraulické komunikace povrchu terénu se zatápěným důlním prostředím, a to jak 

prostřednictvím přirozených (výchozy karbonu na povrch), tak i antropogenně vytvořených 

(úvodní důlní díla, zálomové trhliny) komunikačních tras. Následuje hydromorfologická 

analýza povrchu terénu, jejímž výsledkem je vytipování nivelačně nejnižších zón. V průniku 

obou výše popsaných podkladů (tj. lokalit s dobrou hydraulickou vazbou na důlní prostředí  

a nivelačně nejnižších lokalit) je třeba počítat se zvýšeným rizikem ohrožení terénu a mělké 

hydrosféry výstupem důlních vod. Uvedený postup vyplývá z logiky věci a je takto aplikován 

ve všech případech zatápění důlních prostorů s rizikem výstupu vody na povrch terénu. 

 

Obrázek 13: Příklad závislosti úrovně hladiny na vydatnosti přítoků podle Darcyho 

při proměnlivém průtokovém profilu 

(plocha průtokového profilu 10-35 m
2
, koef. hydraulické vodivosti 1E-02 ms

-1
, dosah snížení hladiny 5 km) 

 

Metodicky komplikovanější je prognóza změn, které bude znamenat výstup důlní vody na 

povrch. Vedle negativních dopadů ve smyslu ohrožení terénu (a objektů na něm) zamokřením, 

zatopením nebo vznikem pramenů, jsou z environmentálního hlediska závažnější rizika 

hydrochemická, spočívající v možnosti kontaminace kvartérních podzemních a povrchových 
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vod. V tomto ohledu je výhodou ta skutečnost, že OKR je poslední hlubinný uhelný revír v 

ČR, který dosud není zcela zatopený, a – s výjimkou posledního hlubinného dolu na ložisku 

Rožná v Dolní Rožínce (s.p. DIAMO, o.z. Geam) – je i prakticky posledním naším hlubinným 

revírem vůbec. Je tedy k dispozici řada informací o chemismu důlních vod z jiných, především 

černouhelných lokalit (Rosice-Oslavany, Otvovice u Kladna, Žacléř-Svatoňovice), kde útlum 

spojený s úplným zatopením ložiska a výtokem vody na povrch již proběhl (Otvovice – viz  

str. 34 přílohy 5 – fotodokumentace). Rovněž částečné zatopení ODP a PDP s následným 

řízeným vypouštěním důlních vod z vodních jam Jeremenko a Žofie včetně hydrochemického 

monitoringu je cenným zdrojem dat. Příklady konkrétních dolů s využitím pro řešenou 

problematiku jsou uvedeny v kapitole 4.   

 

V návaznosti na výše uvedené bylo nutno se zabývat těmito otázkami: 

Vlastní zatápění: 

- Z kterých hydrogeologických, případně hydrologických zdrojů se budou doly zatápět? 

- Na jakou kótu se budou doly zatápět? 

- Jaká je hydraulická kvalita propojení jednotlivých důlních prostorů k zatápění?  

- Existují části důlních prostor, které jsou od ostatních zcela odděleny?  

- Lze akceptovat modelovou představu zatápění na principu spojených nádob, nebo mezi 

jednotlivými částmi důlních prostorů existují hydraulické odpory, takže hladiny vody 

budou v různých částech pánve během zatápění a po jistou dobu po skončení tohoto 

procesu různé (Darcyho princip)? 

- Jak velký je objem důlních prostorů k zatápění? 

- Jaký bude časový průběh zatápění po ukončení čerpání důlní vody s ohledem na velikost 

stávajících přítoků důlní vody a ve vazbě na velikost podzemních prostorů k zatopení,  

se započtením případné redukce velikosti přítoků během zatápění? 

Vliv na povrch terénu a mělkou hydrosféru: 

- Dojde po zatopení dolů k samovolnému přelivu důlní vody na povrch terénu? Když ano, 

tak z jakých kót a v jakých plochách? 

- Bude samovolným přelivem důlní vody na povrch terénu docházet k zamokření nebo 

zatopení terénu (vč. zemědělských pozemků s dopadem na jejich využívání), podmáčení 

staveb, zatápění sklepů, ztráta stability svahů …?  

- K jakým kvalitativním změnám (mineralizace) důlních vod dojde při a po zatopení dolů 

oproti stávajícímu stavu?  

- Dojde v důsledku zatápění ke kvalitativnímu, případně kvantitativnímu ovlivnění podzemní 

vody mělkých akviferů a jak se to projeví na případném využívání těchto podzemních vod?  

- Jak ovlivní zatápění a zatopení likvidovaných dolů průtok, kvalitu, případně využívání vod 

povrchových vodotečí? 
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Nakládání s důlní vodou po zatopení dolů OKR: 

- Bude možno likvidované doly nechat samovolně zatopit a případné nepříznivé vlivy řešit 

postupně „ex post“?  

- Bude nutno v časovém předstihu realizovat preventivní opatření na povrchu? 

- Bude nezbytné z hlediska ochrany povrchu před vlivy zatopení udržovat uměle hladinu 

vody v zatopených dolech na určité kótě? 

- V případě nezbytnosti realizace tohoto opatření: kam bude nutno toto zařízení situovat?   

- Kolik vody bude třeba čerpat?  

- Kam vodu vypouštět?  

- V jakém časovém horizontu bude nezbytné mít toto zařízení k dispozici, jaký bude režim 

jeho funkce?  

- Bude možno vodu vypouštět v neupraveném stavu nebo bude nezbytná její úprava? 

5.2.2. Provedené práce 

Samotnému vyhodnocení předcházel rozsáhlý sběr dat, který jsme spolu s kolegy z odboru 

hydrogeologie Green Gas, DPB, a.s. prováděli v rámci několika úkolů na téma zatápění dolů 

nebo akcí tematicky více či méně souvisejících. 

K dispozici je několik stěžejních materiálů, které řeší obdobnou problematiku v souvislosti 

s částečným útlumem OKR v 90. létech (ODP, PDP). Jsou to hlavně práce Dvorského (1992, 

1993, 1998), Grmely et al. (2003a,b,c) a Maluchy (2008). Jejich citaci podávám v závěru 

textu. Zdrojem informací byla i monografie Uhelné hornictví v OKR (kolektiv autorů, 2003). 

Některé metodické postupy byly konzultovány s Przemyslawem Bukowským na GIG 

v Katowicích. 

Těžištěm celé práce je archivní činnost. Zahrnuje shromáždění, reambulanci a kompilaci 

stávajících podkladů, jak grafických, tak textových. Pro zvolené téma bylo nutno zaměřit se 

především na problematiku volných důlních prostor, velikosti přítoků do nich a hydraulických 

propojení vlastních důlních prostorů mezi sebou i jejich propojení s povrchem terénu.  

Podklady týkající se důlních parametrů (přítoky, hydraulická propojení, chemismus důlních 

vod, současný stav zatopení důlního prostředí) poskytli pracovníci měřických odborů 

příslušných dosud činných dolů OKR a pracovníci DIAMO s.p. v utlumené části revíru. 

Výsledky shrnují kapitola 9 a podkapitoly 6.5. a 8.4. 

Pro definování zdrojů přítoků do důlního prostředí se využily i vrtné profily hlubokých 

průzkumných vrtů (především řada „NP“ – Nový průzkum), které byly vrtány od konce 40.  

do počátku 90. let min. stol. v rámci průzkumu uhelného ložiska a z nichž řada poskytuje 

informace o terciérních salinních zvodních, tvořících zdroje významné části přítoků do dolů.  

Časově náročná byla kvantifikace objemů důlních prostorů pro zatopení (podkapitola 10.3.). 

Tady má nezastupitelný význam už zmíněná databáze OKD, a.s., která zahrnuje prostorovou 

geometrii jednotlivých odtěžených porubů a přilehlých přípravných ražeb (tzv. „plochy“; 

podle toho „databáze ploch“). Bohužel – tato data, která jsou sestavena na základě ročních 

údajů z jednotlivých dolů a jsou využívána k propočtu poklesů terénu touto těžbou 



Pavel Malucha: Ovlivnění hydrosféry hlubinnou těžbou uhelného ložiska 

 

 

2013                                                                                                                                   37 

 

vyvolaných, jsou k dispozici pouze od roku 1983 (pouze Důl ČSM má informace od roku 

1968, tj. od počátku své těžby). Z uvedených údajů je proveden propočet objemu vyrubaného 

materiálu za období 1983-2012. Výsledky jsou konfrontovány s časově odpovídajícími údaji v 

hornických ročenkách – v tomto případě bylo nutno z údajů pro surovou a čistou těžbu 

vyhodnotit tonáže hlušin a uhlí a pomocí objemové hmotnosti provést přepočet na objem  

(v rámci hlušin je zohledněna rozdílná písčitost průvodních hornin v různých částech pánve 

tak, aby bylo možno provést přepočet zvlášť pro pískovce a zvlášť pro prachovce a jílovce). 

Ověření shody údajů z ročenek a databáze OKD bylo důležité pro zpracování objemů 

vzniklých těžbou před rokem 1983. Zdrojem cenných dat (především pro starší období, kdy 

nebyly k dispozici informace z hornických ročenek ani z databáze OKD), byla monografie 

Uhelné hornictví v OKR (kolektiv autorů, 2003) a zde prezentované údaje o předválečných 

těžbách. Takto stanovené objemy jsem přepočetl redukčním koeficientem, zohledňujícím 

komprimaci porubů závalem, na objemy, které zůstávají k dispozici pro zatopení (podkapitola 

10.3.). Výsledky kalkulace jsou konfrontovány s hodnotami, ke kterým došli zpracovatelé 

starších propočtů. Pro kontrolu správnosti výpočtu celkového objemu k zatopení, především 

pro vyloučení hrubé chyby, je provedeno i srovnání množství vytěženého materiálu  

s objemem součtové poklesové kotliny v časovém období 1961-2012, kdy je k dispozici 

celková mapa izokatabáz.   

Pro řešení otázek souvisejících s povrchem terénu (hydraulická souvislost důlního prostředí 

s mělkou hydrosférou, charakter vytipovaných zón ohrožení a jejich současné i budoucí 

využití, chemismus mělké podzemní a povrchové vody jakožto potenciálního recipientu pro 

vystupující důlní vody) je využito mapových podkladů z obecně přístupných zdrojů (webové 

stránky státní správy, územně plánovací dokumentace) i ze zdrojů Green Gas DPB, a.s. 

(geologické, hydrogeologické a hydrochemické mapy), doplněné o podklady z centrální 

databáze geologické prozkoumanosti (Geofond Praha; jednalo se o téměř 600 vrtů do hloubky 

50 m). Dalším podkladem pro vymezení míst s rizikem výstupu důlní vody na povrch terénu  

je existence a rozmístění starých důlních děl – SDD. Tato díla v minulosti zajišťovala kontakt 

důlního prostředí s povrchem terénu. Na SDD se v současnosti pohlíží jako na riziková místa 

především z pohledu výstupu metanu z důlního prostředí a je nutno s nimi počítat jako 

s predisponovanými zónami případné filtrace důlní vody. Pro morfologickou analýzu území, 

která je nedílnou součásti hodnocení rizik ohrožení terénu výstupem důlní vody na povrch, 

využívám digitální model terénu, který poskytla společnost OKD, a.s.  

Oblast hydrochemie je pokryta i analýzami vzorků povrchových, podzemních i důlních vod, 

realizovaných v rámci vyhodnocování vodního hospodářství OKD, a.s. a DIAMO s.p., 

různých hydrogeologických průzkumů kvartéru v zájmové ploše i vlastního účelového 

vzorkování. Veškeré tyto informace jsou využity především pro podkapitoly 6.4. a 13.2. 

Konzultace proběhly především v kolektivu akademických pracovníků VŠB-TU Ostrava 

(Doc. Arnošt Grmela, Doc. Naďa Rapantová), a to na téma zkušeností z jiných hornických 

revírů, kde je řešena nebo dořešena podobná problematika (např. Rosicko-oslavanský revír, 

Jihomoravský lignitový revír, Východočeské uhelné doly apod.). Cenné údaje jsem obdržel od 

provozovatele Vodních jam Jeremenko a Žofie – tj. DIAMO, s.p. Jednalo se o informace, 

týkající se průběhu zatápění důlních prostorů ODP a PDP a bývalého Dolu František (čerpaná 

množství, vývoj chemismu čerpané vody, nástupy hladin). Nezbytné informace pro řešenou 
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problematiku poskytlo Povodí Odry, s.p.; údaje se týkají kvality vody na vybraných vodních 

tocích a slouží pro popis vodního režimu a sestavení základní bilanční rovnice.  

V závěru zhodnocení a po vytipování potenciálně rizikových lokalit z hlediska výstupu důlní 

vody na terénu a do mělkých akviferů jsem provedl v cílových oblastech rekognoskaci 

spojenou s pořízením fotodokumentace (příloha 5). Cílem bylo podchytit současný stav  

a využití území tak, aby bylo možno zjištěné skutečnosti konfrontovat s územním plánem. 

Zvýšená pozornost je zaměřena na existenci zdrojů podzemních vod. Výstup této etapy prací 

je obsažen v kapitole 12. Rekognoskace terénu zahrnula i odběr a chemickou analýzu vzorku 

vody v lokalitě Petřkovice, v areálu bývalého Dolu Anselm (nyní hornické muzeum). Se 

svolením vedení muzea byl odběr proveden v suterénu jámové budovy, kde je expozice 

důlních pracovišť. Vzhledem k situování lokality na karbonském okně bylo mým záměrem 

prověřit, zda voda filtrující do suterénu budovy má spojitost s okolním karbonem (v úrovni 

suterénu jsou do karbonského masívu vyraženy staré štoly Franz a Albert z 18. století) a může 

pomoci predikovat hydrochemický charakter vod, které mohou jako prameny vytékat v patách 

karbonských elevací po zatopení důlních prostorů na úroveň erozních bází. 
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6. Charakteristika přírodních poměrů hodnoceného území (morfologie, 

hydrologie, geologie, hydrogeologie) 

6.1. Morfologie 

Výstupem důlní vody na terén po zatopení důlních prostorů jsou v první řadě ohrožena místa 

s nejnižšími nadmořskými výškami. Proto je morfologická analýza hodnoceného území 

zásadní. Morfologii terénu prezentuji v příloze 2. 

Tvar terénu v převažující části zájmového území je výsledkem činnosti pleistocenního 

ledovce, tvarujícího terén do podoby zvlněné paroviny až pahorkatiny. Tento charakter území 

doplňují ploché nivy a vyšší terasy větších vodních toků, hlavně Odry, Ostravice a Olše.  

Tabulka 1: Výškové poměry hodnoceného území (po doznění důlních vlivů) 

část území min. výška  lokalita max. výška  lokalita karb. okna (m n.m.) 

ODP 
+197  

m n.m. 

Vrbická jezera a 

Odra na S hranici 

DP Heřmanice   

+323  

m n.m. 

odval Ema, severní 

část k.ú. Slezská 

Ostrava 

+200,0 až +264,0  

(Landek) 

PDP 
+211  

m n.m. 

k.ú. Rychvald, 

rybníky na 

Rychvaldské 

Stružce 

+307  

m n.m. 

mezi k.ú. Šumbark 

a Petřvald , 

východní část DP 

Petřvald III  

+222,0 (Stará Orlová, 

Stružka) až +262,0 

(Petřvald, Důl Evžen-

Pionýr II) 

KDP 
+200  

m n.m. 

Doubrava-

Kozinec 

+305  

m n.m. 

jižní okraj DP 

Louky (Důl ČSM) 

+223,0 (Stará Orlová, 

Stružka) až +260,0 

(Důl Doubrava) 

„jižní oblast“ 

(Staříč + 

Paskov) 

+238  

m n.m. 

Ostravice na 

severní hranici 

DP Paskov I 

+580  

m n.m. 

jižní část k.ú. 

Chlebovice, 

Palkovické Hůrky 

- 

 

Z přílohy 2 je zřejmé, že nadmořské výšky dosahují hodnot od +197 m n.m. v oblasti 

„Vrbických jezer“ (katastr Vrbice, niva Odry na přechodu mezi ostravskou glacigenní pánví a 

hlučínskou tabulí) až po +580 m n.m. na jižním okraji DP Staříč (podbeskydská pahorkatina).  

V rozsahu ostravské glacigenní pánve, kde je největší část hodnocené plochy, dosahují 

nadmořské výšky nejvyšších hodnot kolem +300 m n.m. (málo rozlehlé lokality v bývalých 

DP Michálkovice a Petřvald I), obvykle pak od +250 m n.m. níže.  

Nejnižší kóty terénu tedy jsou v ODP, v ploše od soutoku Odry a Ostravice dále po toku 

směrem k severní hranici hodnoceného území (tady vymezeno severními hranicemi bývalých 

DP Heřmanice a Přívoz I). Dalším místem s nízkými nadmořskými výškami je lokalita 

Heřmanický rybník (t.č. Dávkovací nádrž slaných důlních vod v Heřmanicích).  

V PDP a KDP je terén obecně výše než v ODP. Nejnižší kóta terénu v KDP je (resp. bude po 

doznění hornické činnosti) v oblasti Doubrava-Kozinec, kde terén po proběhnutí zde 

plánovaných poklesů dosáhne +200 m n.m. V KDP je terén s výškou do +220 m n.m. ještě ve 

středu DP Lazy (povodí Lazecké stružky); i v tomto případě jde o velmi malou plochu.  
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Petřvaldská dílčí pánev tvoří morfologický předěl mezi Ostravskou a Karvinskou dílčí pánví. 

Specifický význam pro zatápění důlních prostorů mají struktury výchozů karbonu na povrch – 

tzv. karbonských oken (přílohy 2 a 3). Je to linie terénních elevací mezi Ostravou  

a Karvinou, představující vrchol ostravsko-karvinského karbonského hřbetu. Nejnižší úrovně 

karbonských oken jsou v ODP, pod Landeckým kopcem s kótami od +200 m n.m. 

V tabulce 1 přehledně podávám základní informace o výškových poměrech včetně 

nadmořských výšek karbonských oken.    

 

6.2. Hydrologie  

Případný výstup důlní vody na povrch terénu bude mít svůj hlavní projev v povrchových 

vodách, které zajišťují odvodnění celé hodnocené oblasti.  

Hydrologický plán hodnoceného území (příloha 2) je dán morfologickou stavbou, popsanou 

v předchozí podkapitole. Tvar terénu se odráží v průběhu rozvodnic. Hlavní morfologický a 

tedy i hydrologický předěl vede mezi DP Dolní Suchá k Doubravě. Právě v těchto místech 

probíhá hydrologická rozvodnice mezi povodím Odry a Olše. V hodnocené ploše se 

setkáváme především s těmito hydrologickými pořadími:  

2-03-01: Ostravice (plocha 827,39 km
2
) 

2-03-02: Odra od Ostravice po Olši (plocha 150,28 km
2
) 

2-03-03: Olše (plocha 1107,13 km
2
) 

Tato 3 hlavní povodí se setkávají na mapovém listě 15-44 Karviná, v místě zvaném Křístkova 

kolonie, na vrcholu rozsáhlé terénní elevace mezi bývalým Dolem Dukla a závodem Lazy 

Dolu Karviná. Z tohoto místa voda odtéká k SZ povodím 2-03-02 prostřednictvím „Stružek“ 

přes Dávkovací nádrž slaných důlních vod v Heřmanicích do Odry, směrem k JZ povodím  

2-03-01 prostřednictvím Sušanky a poté Lučiny do Ostravice a konečně k V až SV 

prostřednictvím místních potoků a řeky Stonávky do Olše. Tato linie mezi bývalým Dolem 

Dukla a lokalitou Lazy Dolu Karviná, s protažením dále k severu do DP Doubrava, je 

v předchozím textu zmíněna jako místo s nejvyššími mocnostmi kvartérních sedimentů 

(glaciální geneze), které jsou zásadní v morfologické a návazně v hydrologické stavbě území.  

 

6.2.1. Charakteristika hlavních vodních toků 

Odra je hlavní erozní báze zájmového území. Protéká v jeho západní části směrem k SSV, kde 

zleva přibírá Opavu a zprava Ostravici. V úseku mezi soutoky s Opavou a Ostravicí Odra  

od východu obtéká terénní elevaci, která je tvořena významnými karbonskými okny 

(Hošťálkovice, Lhotka, Landek, za soutokem ještě Koblov). Tato místa jsou exponovaná 

z hlediska průniku povrchové vody do hornicky porušeného karbonského masivu. Po průtoku 

kolem Landeckého kopce (soutok s Ostravicí) Odra odtéká dále směrem k Bohumínu,  

kde opouští území České republiky. Prakticky na hranici s Polskem přibírá zprava řeku Olši, 

přitékající od Karviné. Odra je cílovým recipientem pro vypouštění důlních vod z celého 

OKR. Klíčovým místem pro sledování kvality vody je hraniční profil na Odře před vtokem do 
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Polska, na němž byly v minulosti koncentrace chloridů sledovány s ohledem na  

tzv. „Česko-polskou dohodu“. Podle sdělení správce toku Povodí Odry je nyní pro kvalitu 

vody určující Nařízení vlády č. 23/2011 (novela NV ČR č.61/2003 Sb.)   

Ostravice prochází středem Ostravy, do které přitéká od jihu (z Beskyd). Na katastru Slezské 

Ostravy přibírá zprava řeku Lučinu. V místě soutoku a pod ním se nad oběmi řekami  

(na slezské – pravobřežní straně) nachází další významná terénní elevace, opět tvořená 

vrcholem karbonského hřbetu. Významnější část karbonského výchozu obtéká řeka Lučina 

(výchozy naproti bývaleho Dolu Zárubek); Ostravice od západu těsně obtéká výchozy mezi 

Sýkorovým mostem a Jaklovcem (rozhraní mezi katastry Slezská Ostrava a Muglinov). 

Následně Ostravice protéká Hrušovem, kde jsou výchozy karbonu na jejím pravém břehu 

víceméně zakryté jejími terasovými štěrkopísky. Do Ostravice vypouští důlní vodu Vodní 

jáma Jeremenko a Důl Paskov.   

Řeky Odra, Ostravice a Lučina jsou tedy v určitých úsecích v bezprostředním kontaktu 

s karbonským masivem a důlním prostředím. Tato místa jsou lokalizována na poměrně malé 

ploše v ODP, mezi soutokem Ostravice a Lučiny a soutokem Ostravice a Odry. Úroveň, z níž 

se přítoky povrchových vod do důlních prostorů realizují, je cca +200 až +210 m n.m. 

Nejnižší drenážní úroveň, z níž je odtok povrchových vod mimo hodnocenou oblast, je  

cca +197 m n.m.  

Stružka je menší vodoteč, přitékající k Ostravě od východu až VJV, z oblasti rozvodnice mezi 

Odrou a Olší (z KDP). Je pravostranným přítokem Odry a vlévá se do ní v blízkosti severního 

okraje Vrbického jezera. Stružka prakticky celým svým tokem prochází poddolovanou oblastí 

(KDP-PDP-ODP). Vzniká soutokem Doubravské a Lazecké stružky. Cca 600 m pod jejich 

soutokem protéká recipient přes náměstí ve Staré Orlové, kde se dostává do blízkosti výchozu 

karbonského masivu; ten je zde reprezentován karbonským oknem, na jehož elevaci stojí 

zámek ve Staré Orlové. Bezprostřední kontakt vodoteče s karbonem (jako v případě 

ostravských řek) zde není; přesto ale nelze vyloučit možnost infiltrace povrchové vody  

do karbonu prostřednictvím nepříliš vyvinuté údolní terasy Stružky. Úroveň, z níž se 

potenciální přítoky povrchových vod (ve velmi omezené míře) do důlních prostorů realizují, je 

cca +223 m n.m. (Stružka u náměstí ve Staré Orlové). Nejnižší drenážní úroveň, odkud je 

odtok povrchových vod mimo hodnocenou oblast, je cca +212 m n.m. 

Význam Stružky je především z hlediska vypouštění a odvádění slaných důlních vod. Stejně 

jako Ostravice je Stružka recipientem, který odvádí důlní vodu, a to v současné době z Vodní 

jámy Žofie v Petřvaldě a z činných důlních lokalit Lazy a Doubrava Dolu Karviná. Část její 

vody se řízeně svádí do Dávkovací nádrže slaných důlních vod v Heřmanicích a odtud  

do Odry. V dávkovací nádrži probíhá řízené vypouštění důlních vod do Odry tak, aby 

nedocházelo k nepřijatelnému zvýšení koncentrací v řece Odře na hranicích s Polskem.   

Olše je nejvýznamnějším vodním tokem ve východní části zájmového území. Tvoří zde 

velkou část státní hranice s Polskem. Do hornicky ovlivněné oblasti přitéká od Těšína.  

Po opuštění poddolované oblasti za Karvinou a Starým Městem u Karviné Olše pokračuje  

ke svému soutoku s Odrou v Bohumíně. Do Olše zleva ústí Karvinský potok, který je 

recipientem pro odvádění důlních vod karvinských dolů. Olše ani další místní toky neprotékají 

kolem výchozů karbonu na den, jak tomu je v případech Odry, Ostravice a Lučiny. Okraj 
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levostranné terasy Olše ale zabíhá do těsné blízkosti s karbonským oknem, na němž je 

situována lokalita ČSA (Jan-Karel) Dolu Karviná. Nejnižší drenážní úroveň, z níž je odtok 

povrchových vod mimo hodnocenou oblast, je cca +211 m n.m. V KDP je tedy vazba 

povrchových vod na karbonský masiv ještě nižší než v PDP a lze ji označit za zanedbatelnou.  

Podle průvodních listů útvarů povrchových vod Plánu oblastí povodí Odry je pro Odru 

v Bohumíně uváděn průměrný průtok Qa = 48,2 m
3
.s

-1
, minimální průtok Q364d = 4,7 m

3
.s

-1
. 

Pro Ostravici v Ostravě je průměr Qa = 15,5 m
3
.s

-1
, minimum Q364d = 1,34 m

3
.s

-1
. U Olše na 

státní hranici s Polskem Qa = 14 m
3
.s

-1
, minimum Q364d = 0,98 m

3
.s

-1
. Karvinský potok má 

průměrný průtok Qa = 0,207 m
3
.s

-1 
a minimální Q364d = 0,057 m

3
.s

-1
. 

 

6.2.2. Chemismus povrchových vod 

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. Jednorázová dokumentace (odběr a analýza 

vzorků vod) chemismu povrchových vod (Ostravice, Odra, Lučina, zatopené štěrkovny pod 

soutokem Odry a Ostravice, Olše, Stonávka, voda z VJJ) ve vazbě na řešenou problematiku  

je obsažena např. ve studii Malucha, Šmolka, Ryška, & Hotárek, 2008. Zároveň jsou zde 

obsaženy i převzaté výsledky starších relevantních analýz. Chrakteristiku kvality povrchových 

toků podává i materiál Maškové a Maluchy (2012), který je hlavním podkladem pro tuto 

kapitolu.    

Z předchozí kapitoly a z celkového charakteru regionu plyne, že hydrochemický obraz 

povrchových vod zájmové oblasti bude pod silným antropogenním vlivem. V souvislosti 

s řešeným tématem je zásadní dokumentace současného vlivu důlních vod, řízeně 

vypouštěných do vod povrchových, aby bylo možno následně predikovat změny po případném 

přechodu do režimu neřízeného přetoku nebo skryté infiltrace důlních vod do povrchových 

(nebo mělkých podzemních) vod. Hydrochemický charakter důlních vod OKR je blíže 

komentován v kapitole 6.4.; zde je prezentována (především grafickou formou – obrázek 14) 

stručná charakteristika povrchových vod v hlavních parametrech, kterými se vyznačují důlní 

vody. 

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 tzv. normám environmentální kvality (NEK), které jsou pro povrchové vody dány Nařízením 

vlády (NV) č. 23/2011 Sb. Koncentrace především chloridů jsou natolik vysoké, že dochází 

k překračování limitu NEK i v parametru rozpuštěných látek. 

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

monitorována už od roku 1960. Na obrázku 14 jsou zpracovány výsledky monitoringu ve 

vybraných říčních profilech, ovlivněných důlními vodami za období let 2000 – 2012. Jedná se 

o monitorovací místa na tocích, kde dochází k přímému vypouštění. 
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Tabulka 2: NEK pro vybrané ukazatele  

vybraný ukazatel značka jednotka NEK – RP  (průměr) 

rozpuštěné látky sušené (RL) RL105 mg.l
-1

 750 

rozpuštěné látky žíhané (RAS) RL550 mg.l
-1

 470 

chloridy Cl
-
 mg.l

-1
 150 

sírany SO4
2-

 mg.l
-1

 200 

železo Fe mg.l
-1

 1 

 

 

  

  

Obrázek 14: Kvalita vod v povrchových tocích ve vybraných ukazatelích 

(podle Maškové a Maluchy, 2011, doplněno) 

Nejvíce dotčeným tokem je Karvinský potok, který je prakticky v celém úseku uměle 

vybudovanou vodotečí (v 60. létech min. století). Sloužil k odvodnění poklesových kotlin 

v Karviné – Doly a současně byl historicky využíván k odvádění důlních vod z karvinské 

dobývací oblasti. V současnosti se sem bez regulace vypouští cca 5,5 mil. m
3
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ročně ze tří karvinských dosud činných dolů. Koncentrace RL105 dosahuje 3-5 g.l
-1

; u chloridů 

to je 1,5-3 g.l
-1

 (vysoko přes úroveň NEK). Množství SO4 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
-1

, Olše 630 mg.l
-1

 (NEK = 750 mg.l
-1

). 

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.  

Řada užitečných informací k ředícímu potenciálu povrchových vod po vypuštění důlní vody 

do nich je obsažena i v práci Maluchové (2012), která pomocí konduktometru  

a v kombinaci s kontrolními analýzami vzorků vody z Ostravice, Lučiny a Odry sledovala 

změnu koncentrace chloridů v těchto řekách v důsledku vypouštění důlních vod z VJJ  

a prostřednictvím vodoteče Stružky. Na obrázku 15 je patrný výsledek ředění vody 

v Ostravici, která v důsledku vypouštění důlní vody z VJJ má při nízkých stavech (podzim 

2011; Q=2,5 m
3.

s
-1

) před soutokem s Lučinou koncentraci chloridů až 1g.l
-1

; po soutoku 

s Lučinou (chloridy cca 200 mg.l
-1

) koncentrace klesá na cca 600 mg.l
-1

. 

 

 

Obrázek 15: Kvalita vod v povrchových tocích ve vybraných ukazatelích 

(podle Maluchové, 2012) 
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Jak ukazují výsledky měření Maluchové (2012), voda v recipientech pod místy vypouštění 

důlních vod (VJJ, Důl Paskov) nebo vod s vysokým obsahem důlní složky (Stružka, samotná 

Ostravice před vtokem do Odry) je výrazně nehomogenní, takže nelze pro výpočet 

koncentrace látek použít směšovací rovnici. Např. v Ostravici dochází k homogenizaci vody 

ve vzdálenosti cca 600 m pod výpustí Dolu Paskov; pod výpustí VJJ  je voda homogenní 

dokonce až ve vzdálenosti cca 3,4 km (cca 90 m nad soutokem s Lučinou). Homogenita vody  

i použitelnost směšovací rovnice v Odře pod Ostravicí a pod Stružkou je již 300 m pod 

soutoky. Homogenizace vody závisí na okamžitém průtoku vody v recipientu. Při průměrném 

nebo mírně podprůměrném průtoku se homogenizuje na delším úseku než při silném deficitu. 

Závěrem lze zobecnit, že 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 průtocích k nadlimitnímu zvýšení 

mineralizace, dané dominantně chloridy; zároveň se projevuje zvýšení koncentrací i u síranů. 

Tato zvýšení mají na Ostravici a Odře přechodný charakter a podle výsledků vlastních analýz, 

sdělení správce VJJ (DIAMO) i správce toku (Povodí Odry) nejsou Ostravice ani Odra 

problémové. Naopak Olše je podle dlouhodobého vzorkování Povodí Odry vypouštěním 

důlních vod významně postižena a koncentrace chloridů jsou v kolizi s platnou legislativou. 

Možnost řízeného vypouštění v závislosti na klimatické situaci ale pomine po zatopení důlních 

prostorů.   

 

6.3. Geologické poměry 

6.3.1. Geologie karbonu 

Ostravsko-karvinský revír je součástí hornoslezské černouhelné pánve, budované 

produktivním svrchním karbonem. Ten je téměř na celé ploše svého vývoje zakrytý mladšími 

formacemi. Pánev se rozprostírá na ploše přes 7000 km
2
, z čehož jen asi 1550 km

2
 zaujímá 

plocha uhlonosného karbonu na území České republiky; zbývající, podstatně větší část,  

se nachází severně – na území Polska.  

Geologická stavba karbonu je detailně popsána v řadě odborných textů, např. v monografii 

Uhelné hornictví v OKR (kolektiv autorů, 2003). V následujícím tedy zmiňuji  

ty skutečnosti, které jsou důležité z hlediska cílů mé práce. 

Pro proces zatápění je jako mimořádně komplikující složitost a rozsáhlost ložiska. Černé uhlí 

se v OKR dobývá ve 2 souvrstvích – ostravském a karvinském. Ostravské souvrství (spodní 

namur) je výsledkem sedimentace na rozsáhlé přímořské akumulační plošině. Rozmanitost 

sedimentačního prostředí této jednotky vedla ke vzniku litologicky nejpestřejšího vrstevního 

sledu v celé paleozoické historii Českého masivu. Převažují jemnozrnné až střednozrnné 

pískovce, dále jsou hojné prachovce a jílovce. Podíl slepenců je pod 1%.  

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

klastika jsou výlučně kontinentálního původu (kontinentální uhlonosná molasa). Zastoupení 
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jednotlivých typů hornin se postupně mění. Podíl pískovců a slepenců postupně do nadloží 

klesá z průměrných 75 % na 55 – 22 % při výrazném zvýšení zastoupení prachovců a jílovců. 

V OKR je evidováno celkem cca 415 (!!) uhelných slojí, jejich lávek a slojek, z nichž 141  

se dá označit jako dobyvatelné. Z toho 86 slojí přísluší ostravskému souvrství a 55 souvrství 

karvinskému. Uhelné sloje OKR jsou většinou nestálé až poměrně stálé, řada slojí má 

nahodilý vývoj, tj. jsou vyvinuty na malé ploše.  

I tektonická stavba revíru je velmi složitá a je podmíněna variským vrásněním, následným 

odlehčením povariskou erozí a enudací i pozdější i alpínskou orogenezí (nasouvání příkrovů 

vnějších Karpat). Setkáváme se s úseky převážně subhorizontálního uložení vrstev porušených 

hlavně zlomy i s úseky se složitou vrásově-zlomovou stavbou a s proměnlivými sklony vrstev. 

Strmé uložení vrstev je dobře patrné např. na výchozech karbonských hornin v oblasti 

Landeka; také doly v oblasti PDP se musely vyrovnat s fenoménem dobývání strmých slojí 

(např. na Dole Žofie byly tzv. „stojáky“ po vydobytí zakládány slínovými koulemi).  

Po východním okraji PDP probíhá jedna ze dvou hlavních tektonických struktur OKR – 

orlovská vrása (obrázek 5). Východně od ní (KDP) převládá subhorizontální uložení vrstev. 

Naopak v zóně druhé z obou tektonických struktur – michálkovické poruše, která je smluvní 

hranicí mezi ODP a PDP (obrázek 5), je tektonické namožení karbonského masívu natolik 

vysoké, že prakticky znemožnilo významnější dobývání uhlí. Zde se dobývalo jen ve 

vzdálenější minulosti, víceméně „ručním způsobem“ a tedy ve vyšších částech ložiska.  

V powestphalské době probíhala eroze, denudace i zarovnávání vyvrásněného variského 

pohoří. Na povrchu karbonu (přibližně směru Z-V) vznikla rozsáhlá, zčásti tektonicky 

predisponovaná hluboká údolí (hloubka i přes 1000 m) – tzv. výmoly. Výmoly jsou odděleny 

hřbety (ostravsko-karvinský, příborsko-těšínský). Kromě hlavních výmolů (dětmarovického, 

Moravské brány a v jejím pokračování navazujících bludovického a janovického výmolu)  

se setkáváme s řadou dílčích, často rovněž tektonicky predisponovaných výmolů zhruba ve 

směru S-J, i s řadou dílčích elevací – obrázky 16 a 17. V depresích v povrchu karbonu 

přednostně sedimentovaly terciérní materiály, jejichž nejnižší člen – tzv. „bazální klastika – 

detrit“ představuje hlavní hydrogeologickou strukturu OKR (viz podkapitola 6.3.2). 

Hlavní výmoly – bludovický a dětmarovický – jsou odděleny horským hřbetem, jehož hřeben 

se táhne přes Ostravu, Michálkovice, Petřvald, Orlovou a Doubravou do Karviné. Celý hřbet 

je ponořen pod mladšími pokryvnými útvary a pouze na hřebeni vychází kamenouhelný útvar 

na různých místech ojediněle na povrch – v malých výchozech mezi Ostravou a Karvinou. 

Tyto lokality (tzv. karbonská okna, zmíněná i v předchozí kapitole) mají z hlediska řešené 

problematiky značný význam, jak plyne z předchozího i dalšího textu. Nejznámější karbonská 

okna jsou uváděna z lokalit: 

- Hošťálkovice – rozsláhlá karbonská elevace mezi Hošťálkovicemi a Hlučínem a v pruhu 

 od Hradiska k Hlučínu; karbon je zde překryt údolní terasou Opavy. 

- Lhotka – rozsáhlá elevace Z-V směru jejíž jižní okraj je obtékán řekou Odra (přímý kontakt 

se zvodněnými štěrky údolní terasy). Dále je přímá infiltrace z atmosférických srážek resp. 

infiltrace do zvětralinového pláště karbonu z glaciofluviálních štěrků. Jižní část 

karbonského okna je odvodňována přes likvidovaný Důl Lidice. 
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- Landek – terénní elevace mezi Petřkovicemi a Koblovem. Infiltrace podzemních vod 

probíhá ze štěrků údolní terasy Odry, která je v přímém kontaktu s karbonem. 

- Koblov – přibližně trojúhelníková elevace na JV s přiléhajícími sedimenty údolní terasy 

Odry. Existují zde přímé výchozy karbonu na povrch (lom a hřbitov v Koblově, odval jámy 

Koblov). Aktuální je břehová infiltrace vod řeky a přímá infiltrace srážkových vod. 

- Hrušov – kontakt zvodněných kvartérních štěrků s karbonem v areálu bývalých 

Hrušovských chemických závodů. Drenážní účinek karbonu pro mělkou podzemní vodu 

teras Odry a Ostravice se projevuje na průběhu hydroizohyps – viz obrázek 18. 

- Jaklovec – několik výchozů na pravém břehu Ostravice mezi Muglinovem a stadionem  

na Bazalech. Je pravděpodobná infiltrace přímo z řeky. 

- Zárubek – několik výchozů na pravém břehu a ve dně řeky Lučiny, infiltrace povrchové 

vody a podzemní vody mělkého oběhu do karbonu. 

- Trojice – výchozy karbonu na místě bývalé koksovny Trojice a ve dně řeky Ostravice. 

 

Povrch samotného karbonu tvoří zvětralinový plášť. Hornicky nejvýznamnější je zvětralinový 

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

Karbonské horniny normálního šedého zbarvení se v něm mění v sedimenty pestrých, 

převážně červených barev. Plošně i stratigraficky je těžiště jejich výskytu na Karvinsku; 

v jiných částech revíru se vyskytují zcela ojediněle. Tělesa pestrých vrstev zasahují nejčastěji 

do hloubky 50 až 150 m pod karbonský reliéf, nejhlouběji výjimečně (oblast Orlové) až přes 

600 m. Pro cíl práce jsou pestré vrstvy důležité vzhledem k jejich místy až pseudokrasové 

propustnosti; ta je doložena právě z míst jejich prvního zaznamenaného výskytu – na orlovské 

vráse, kde se stýká 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 objemů důlních prostor, 

vzniklých hloubením, ražbami a hlavně dobýváním velkého množství proměnlivě uložených 

slojí (a tedy i s proměnlivou intenzitou zavalování), je mimořádně složité definovat jednotlivé 

bazény ve smyslu Youngera (2002) a hydraulické odpory (a tedy přetoky vody) mezi nimi.    

 

6.3.2. Geologie pokryvných útvarů 

V třetihorách, v době alpinských horotvorných pochodů, se stalo naše území předpolím 

příkrovů, nasunovaných na vnější straně karpatského oblouku směrem na autochton Českého 

masivu. Před čelem příkrovů se tvořila předhlubeň, do níž od jihu vnikalo moře Tethys. 

Geosynklinálními poklesy se území OKR nořilo pod mořskou hladinu; voda pronikala 

postupně nejdříve do hlubokých koryt výmolů. Trangresí  miocénního moře se zvyšovala 

erozní báze, což vedlo k poklesu eroze a k akumulaci vodních splavenin. Vodoteče tekoucí 

dny výmolů ukládaly svoje sedimenty jako klastické vrstvy při svých ústích v korytech 

výmolů zatopených mořem. Tato struktura bádenských klastik je v OKR provozně nazvána 

jako „detrit“ a má charakter hrubozrnných štěrků, štěrkopísků i suťových brekcií podoby 

plochých splaveninových kuželů, jejichž mocnost klesá od středu k okrajům. Snížení mocnosti 
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bývá i v místech napojení dílčích výmolů na hlavní; tím může být přerušená nebo velmi 

omezená i jejich hydraulická souvislost. Některé z dílčích výmolů mají prokazatelně dobrou 

hydraulickou souvislost s hlavními výmoly (svinovsko-zábřežský dílčí výmol, jižní dílčí 

výmol na michálkovické poruše aj.), jiné naopak omezenou (např. stonavský výmol) a jiné 

hydraulickou souvislost nedokládají vůbec (vrbický dílčí výmol, který je minulou důlní 

činností a následným čerpáním z VJJ již v podstatě odvodněn, zatímco navazující hlavní 

dětmarovický výmol má nejnižší stupeň odvodnění). 

V jižní uhlonosné karbonské oblasti jsou na terciér nasunuty kry podbeskydského příkrovu  

a zvodněný detrit bohatý metanem zasahuje z koryta bludovického výmolu k jihu do oblasti 

Žukova a Českého Těšína. 

Rozsah detritu se neomezuje pouze na českou část hornoslezské pánve, ale zasahuje (větší 

plochou) na území Polska, kde jsou jeho ekvivalentem „warstwy debowiecke“ – obrázek 16. 

Česká část hornoslezské pánve je detritem pokryta z 25 %. Nejhlubší části dětmarovického 

výmolu jsou v oblasti Bohumína (cca –700 m n.m.) a severního okraje Karviné  

(cca –800 m n.m.); v bludovickém výmolu pak  v oblasti Staré Bělé (–800 m n.m.), Dolních 

Bludovic (cca –850 m n.m.) až polské Chotěbuzi (cca –1100 m n.m.). Maximálních mocností 

dosahují bazální klastika badenu v osních částech výmolů (první stovky metrů). Mocnost 

detritové struktury prezentuji na obrázku 17, kde jsou zobrazeny i stávající NP-vrty pro 

monitoring režimu detritové zvodně. 

Mořská sedimentace na plochých úbočích karbonského masivu rozmělňovala měkké 

břidlicové splaveniny na kal a tvrdší horniny na písek. V plochých zátokách se touto činností 

uložily vrstvy křemitého plážového písku, někdy slinitého, který bývá někdy zpevněn 

v pískovec. Písky tvoří na povrchu karbonu nepravidelné čočky nebo výplně svahových 

úžlabin a rýh, v hlubších polohách souvislé s bazálním detritovým souvrstvím. 

Z hlediska cílů práce je zásadní, že detrit je nasycen fosilní mořskou vodou. Ta se stává 

významnou součástí důlních vod, které hydrochemicky posouvá do oblasti mineralizovaných 

vod. To má odraz v environmentálních dopadech případného výstupu důlní vody na povrch 

terénu a do mělké hydrosféry (blíže viz kapitola 13).  

Další postupné poklesy zahloubily v mladším miocénu území současného Ostravsko-

karvinska pod mořskou hladinu, takže se stala dnem hlubokého moře, v němž se usazovaly 

nazelenalé, šedomodré, někdy zelenohnědé vápnité jíly – slíny. Tato sedimentace zaplnila 

erozní údolí a výmoly a celý karbonský hřbet nynějšího OKR se ponořil pod souvislý 

miocenní slínový pokryv. Mezi kompaktními slínovými vrstvami jsou uloženy písčité vložky, 

které obsahují jodobromovou vodu a metan. Jsou to sedimenty s mocností v řádech prvních 

cm až dm; občas se vyskytují i ve formě písčitých pásem s mocností metrů až desítek metrů. 

Písčité laminy i pásma jsou regionálně nekorelovatelné; vykliňují a nasazují na vzdálenost 

jednotek až desítek metrů. Jedinou regionálně korelovatelnou písčitou polohou je tzv. hlavní 

písčitý kolektor. 

 



Pavel Malucha: Ovlivnění hydrosféry hlubinnou těžbou uhelného ložiska 

 

 

2013                                                                                                                                   49 

 

 

 

Obrázek 16: Plošný rozsah detritu 

 

 

Obrázek 17: Mocnost detritu v české části HP 
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Existence mocného miocenního souvrství v pelitické facii je pro formulaci závěrů práce 

jedním z klíčových faktorů. Na většině plochy zájmového území miocénní pelity spolehlivě 

oddělují karbonské hornicky porušené prostředí od kvartérních hydrogeologických struktur a 

od povrchu terénu. V příloze 3 je znázorněna mocnost této sedimentační jednotky.  

Po ústupu terciérního moře se aktivovala činnost říční sítě na povrchu miocénního 

sedimentačního komplexu. Erozivní a denudační činnost vody přetvořila reliéf pobeskydského 

příkrovu i miocénního  pokryvu tak, že se svažuje od Beskyd k severu. Splaveniny z hor  

se přesouvaly po relativně hladkém povrchu miocénního slínu k severu a ukládaly se v nížině 

podél soutoku Odry s Ostravicí a s Olší. Při této erozi byl na některých místech hřebene 

ostravsko-karvinského hřbetu u povrchu kamenouhelného útvaru miocénní jíl denudován a tím 

obnažen karbonský masiv. Tak vznikla několikrát zmíněná karbonská okna jako predispozice 

dnešních infiltračních zón cest, jimiž povrchové vody vnikají do karbonu. Kromě těchto 

lokálních výchozů karbonu zůstal jeho reliéf v podloží miocénních vápnitých jílů a hornin 

karpatských příkrovů chráněn před erozními vlivy.   

Přechod do kvartéru byl charakteristický příchodem glaciálních období. Skandinávský 

pevninský ledovec vyplnil oderskou nivu a částečně i údolí řek Ostravice a Olše. Tyto 

sedimenty byly uloženy během 2 glaciálních etap – halštrovské a sálské. Halštrovské 

glacigenní sedimenty jsou vyvinuty jako mocné (až 25 m) polohy glacifluviálních písčitých 

štěrků. Jejich výskyt se lokalizuje do KDP, zejména do vrcholových partií stávajícího terénu 

v okolí bývalých dolů František, Barbora, event. Dukla. Halštrovské sedimenty byly v rámci 

kataglaciální fáze vystřídány fluviálními štěrkopísky vyšších říčních teras a jsou 

reprezentovány středními, místy až hrubými, silně zahliněnými štěrkopísky, s valouny 

pískovců převážně beskydské provenience. Následují glacigenní sedimenty sálského 

zalednění, které jsou představovány pestrým komplexem vertikálně i horizontálně 

proměnlivého souvrství hnědých až žlutohnědých písků, jílů, souvkových hlín i písčitých 

štěrků. Typický je obsah nordických hornin, i když jejich obsah je proměnlivý.  

Po glaciální sedimentaci nastupuje fluviální činnost říční sítě, která v koridorech svých toků 

denuduje glaciál a sedimenty starších teras a svým sedimentačním účinkem vytváří strukturu 

nižších fluviálních teras. Štěrky a štěrkopísky glaciálu a fluviálního původu jsou v zájmovém 

území hlavními nositeli kvartérní zvodně. Stejně jako v případě povrchových vod platí, že je-li 

v přímém kontaktu vodonosná kvartérní struktura (obvykle fluviální terasa) s karbonským 

oknem, opět dochází k infiltraci vody do důlních prostor. Pro názornost prezentuji v příloze 2 

průběh hlavních vodních toků v hodnoceném území s vymezením říčních teras; v příloze 3 

vymezuji rozsah karbonských oken.  

 

6.4. Hydrogeologické poměry, hydrochemická charakteristika podzemních vod 

Hydrogeologické poměry v OKR jsou silně ovlivněny hornickou činností, která intenzívně 

postupovala do hloubek, sahajících přes 1100 m pod povrch. Původně samostatné hydraulické 

systémy byly propojeny důlními díly nebo zálomovými trhlinami nad poruby, závaly důlních 

děl apod. V hornicky otevřených oblastech se vytvořil nepravidelně rozvinutý hydraulický 
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systém, zahrnující jak horniny karbonu, tak horniny jeho pokryvu, včetně kvartérních 

sedimentů. 

Mezi základní přírodní zdroje důlních vod patří (uvedeno ve stratigrafickém sledu shora): 

- kvartérní zvodně, 

- zvodně spodnobádenského pokryvu karbonu, a to: 

 polohy písčitých komplexů uvnitř převažující pelitické facie, 

 štěrkopísčitá a písčitá bazální klastika spodního bádenu (detritová zvodeň), 

- převážně puklinové systémy zvětralinového pláště karbonu, 

- převážně puklinové a zlomové systémy svrchního karbonu a hlubšího podloží 

produktivních pánevních sedimentů. 

 

6.4.1. Zvodnění kvartérních sedimentů 

Kvartérní zvodně ve větších plošných rozlohách jsou v OKR rozšířeny hlavně ve formě 

fluviálních štěrkopísků údolních niv a teras vodních toků Odry a Ostravice. Koeficient 

hydraulické vodivosti se pohybuje kolem hodnot 5.10
-3

, obvykle však 5.10
-4

 až n.10
-5

 m.s
-1

.  

Pro dotaci vod do důlních prostorů mají kvartérní zvodně největší význam v ODP; v PDP  

je jejich vliv podstatně nižší a v KDP je zanedbatelný. Bazální izolátor kvartéru, na většině 

území tvořený miocenními pelity, je dostatečně funkční i při intenzivních vlivech poddolování 

v minulosti. Zvýšené přítoky do stařin dolů jsou pouze z míst přímých výchozů karbonu na 

povrch, přetokem z kvartérních zvodní nebo přes ojedinělá místa nedostatečně mocného 

spodnobádenského izolátoru. Tyto přítoky v ODP dosahovaly řádově 100 l.s
-1

 a byly známy 

z oblasti bývalých jam Zárubek (cca 45 l.s
-1

), Alexander (cca 45 l.s
-1

), Vizina (cca 17 l.s
-1

),  

Ida (cca 13 l.s
-1

), aj.  

V prostoru soutoku řek Odry a Ostravice dosedá kvartérní vodonosný kolektor přímo na 

karbonské pohoří. Podle Janáčka et al. (1994) infiltruje za rok z tohoto kolektoru do karbonu 

cca 57 % statických zásob podzemních vod (cca 93 l.s
-1

; téměř 3 mil. m
3 

za rok). Podle údajů z 

roku 1994 (kol. autorů, 1994) byl v ODP celkový přítok vod z kvartéru 173,7 l.s
-1

; z toho cca 

85-90 % infiltrací z povrchových vodotečí a přestupem jejich vod přes údolní a hlavní terasy, 

10-15 % tvoří přímý vsak atmosférických srážek na výchozech karbonu. 

Podle výsledků hydrogeologického průzkumu v katastru Hrušova (Šeděnka & Erlich, 1992), 

prezentuji na obrázku 18 mapu hydroizohyps. Je vidět, že v prostoru bývalé zástavby 

(nedaleko tehdejší plovárny) infiltruje podzemní vod z kvartéru do přímého karbonského 

podloží. Tento jev se naznačuje v průběhu hydroizohyps i v prostoru městské skládky TKO 

v Hrušově, která se nachází na okraji Hrušova směrem k Vrbici. Směr proudění podzemní 

vody je v části areálu skládky směrem k JZ, tedy od skládky do prostoru bývalé zástavby 

v Hrušově, proti odtoku vody v Odře, v souladu s mapou hydroizohyps na obrázku 18.  

Vody v zóně s intenzivní vodní výměnou se zemským povrchem si udržují oxidační prostředí. 

Prosté podzemní vody jsou přechodné Ca-Mg-HCO3-SO4 typu, v minulosti často využívané  

k vodárenským účelům. Chemismus kvartérních vod je silně proměnlivý vzhledem k nízkým 
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celkovým mineralizacím (cca 200 až 300 mg.l
-1

). Je ale nutno si uvědomit, že kvalita vod 

v ostravsko-karvinské aglomeraci má sníženou kvalitu díky značnému množství 

antropogenních zdrojů kontaminace. Parametry znečištění se tak mění místo od místa. 

 

Obrázek 18: Průběh hydroizohyps v oblasti Ostravy-Hrušova 

6.4.2. Zvodnění písčitých poloh pelitické facie spodního badenu 

Pelitická facie spodního badenu je monotónní souvrství vápnitých prachovitých jílů až jílovců 

a je jako celek izolátorem. V pelitické facii spodního badenu jsou hydrogeologicky významné 

písčité čočky (písky velmi slabě zpevněné až nezpevněné) soustředěné zejména ve dvou 

výškových úrovních, na kterých tvoří propojením víceméně souvislé písčité komplexy 

označované jako (Dvorský, Malucha, Grmela, &  Rapantová, 2006, p.28): 

- hlavní písčitý kolektor – svrchní písčité polohy cca na úrovni +50 až –50 m n.m. (celková 

mocnost je cca 2,5 až 4 m; tato zvodeň je faciálně velmi stálá a je tvořena jemnozrnným 

pískem s průměrnou velikostí zrna 0,04 mm); 

- spodní prachovito-písčité polohy, nacházející se v místech výmolů na úrovni cca –400 až  

–450 m n.m.).  

Poznámka: při hloubení větrní jámy Doubrava-sever bylo v hloubkovém intervalu 200-270 m (tj. 

kolem úrovně 0 m n.m.) ověřeno 47 zvodněných písčitých vložek. 
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Písčité polohy jsou zvodněny a tvoří stagnující systém s napjatou hladinou. Mají čočkovitý 

vývoj a jejich vzájemná hydraulická spojitost je někdy plošně výrazně omezena.  

Hlavní písčitý kolektor je vyvinutý zhruba v rozsahu bludovického a dětmarovického výmolu. 

Tam, kde dosedá přímo na povrch karbonu, je zvodeň odvodňována a odplyňována důlními 

díly. Jen výjimečně komunikuje s jinými zvodněmi (např. na kontaktu s polohami detritu nebo 

se zvětralinovým pláštěm svrchního karbonu).  

Zvodně jsou nasyceny silně mineralizovanou vodou natrium – chloridového typu, která je 

silně proplyněná metanem. Z hydrochemického hlediska se jedná o stagnující fosilní mořské 

vody Na-Cl typu, místy sycené CH4. Geneticky patří tento typ vody k reliktním 

synsedimentárním vodám, jejichž dnešní chemismus (zvýšený obsah halogenů) byl ovlivněn 

biochemickými a geochemickými pochody. Nízký obsah síranů a bikarbonátů svědčí  

o dokonalé izolaci od vod povrchových i o proběhnutí redukčních pochodů během formování 

dnešního chemismu vod. Některé z těchto vod mají díky vyšším koncentracím jodidů (i přes 

20 mg.l
-1

) a bromidů balneologické uplatnění. 

Pro stanovený cíl práce studie je důležité určení výtlačné úrovně tohoto zvodněnce. Informací 

tohoto druhu je – ve srovnání s detritem – výrazně méně, protože struktura není z hlediska 

báňsko-bezpečnostního tak exponována. Dalším problémem je prostorová variabilita čoček, 

které mohou být jak izolovány od svého okolí v rámci miocenních jílů, tak můžou být 

navzájem hydraulicky propojeny (více či méně dobře) s dalšími čočkami a tvoří tak písčitá 

pásma. Podle informací z jam lokality Doubrava – sever, konkrétně z jámy DO-III, zde jsou 

podchyceny přítoky z písčitých miocénních pásem, přičemž nejvyšší kóta, kterou lze označit 

za statickou hladinu těchto struktur, je +217 m n.m. (!!). 

Z informací pocházejících z činnosti bývalého dolu Morcinek v příhraniční oblasti (nedaleko 

Dolu ČSM ve Stonavě) plyne, že skawińské vrstvy (ekvivalent k pelitické facii včetně 

písčitých vložek v polské části HP) měly původní piezometrickou úroveň na kótě +190 m n.m. 

 

6.4.3. Bazální klastika spodního bádenu („ostravský detrit“) 

Detrit (v polské části HP s označením vrstvy dębowiecké) vytváří uzavřenou tlakovou 

hydrogeologickou strukturu obsahující zvodeň fosilních mořských vod z období mořské 

transgrese ve spodním badenu, s plynovou čepicí ve svrchních částech této kolektorské 

struktury. Původní antropogenně nenarušený stav představoval kvazirovnováhu mezi 

rozpuštěným plynem a detritovou vodou, která se vytvářela cca první desítku milionů let. 

Celková zásoba vody v detritu bez pokračování do Moravské brány je 3,8.10
9
 m

3
, z čehož  

na dětmarovický hlavní výmol a výmoly dílčí připadá přibližně 7,7.10
8
 m

3
 vody  

(Hufová et al., 1971).  

Režim detritové zvodně byl (a dosud převážně je) pružně tlakový; jen v omezených částech na 

jeho okrajích bylo vlivem důlního odvodňování dosaženo i volného režimu. Kolektorské 

vlastnosti detritu se zjišťovaly převážně laboratorně; hydrodynamické zkoušky in situ, 

vzhledem k technickým obtížím, se využívaly méně. Propustnost detritu vyjádřena 

koeficientem hydraulické vodivosti je v širokém řádovém rozmezí n.10
-4

 až n.10
-8

 m.s
-1

. 

Hodnota mediánu je 2,45.10
-6

 m.s
-1

 (medián vhodněji charakterizuje soubor hodnot 
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koeficientů hydraulické vodivosti, než extrémními hodnotami zatížený aritmetický průměr, 

který je 2,6.10
-5

 m.s
-1

). Transmisivita je přibližně o 2 řády vyšší než koeficient hydraulické 

vodivosti, vzhledem k převažujícím mocnostem zvodněného detritu v hodnotách vyšších 

desítek metrů. 

Podloží detritu tvoří karbon, resp. jeho zvětralinový plášť. Ten, pokud je propustný, vytváří 

s detritem jeden zvodněný systém. Spodnobádenské pelitické nadloží bazálních klastik je 

prakticky nepropustné a brání tak infiltraci povrchových vod. Infiltrace by mohla nastat jen 

v místech, kde bazální klastika vystupují na úbočích karbonského svahu blízko k povrchu 

terénu (západní okraj Moravské brány). Tento názor je ale hypotetický. 

Pro výsledek práce má zvláštní význam určení původní – statické hladiny v detritové zvodni. 

Je stěžejní pro rozhodnutí, zda mineralizovaná voda z detritové zvodně bude vystupovat nad 

úroveň nejnižší erozní báze v hodnoceném území, tj. cca +200 m n.m. Data, která by popsala 

původní, tj. antropogenně neovlivněný stav detritové zvodně, jsou přes 100 let stará a je jich 

k dispozici velmi málo. Nejstarším vrtem, zasahujícím detrit v mocnosti 102,1 m, byl vrt 

vrtaný v roce 1894 v oblasti michálkovického dílčího výmolu; k tlakovým poměrům vody 

však informace nejsou. 

Napjatá zvodeň bazálních klastik badenu měla i v neovlivněném stavu negativní 

piezometrickou úroveň. Původní piezometrický tlak u stropu kolektoru dosahoval 3,3 až  

7 MPa (v příhraniční polské části pánve až 8 MPa). Přítomnost plynu ve vodě ale 

způsobovala, že při otevření zvodněné struktury průzkumnými vrty se  tlak snížil pod bod 

evaze plynu a při uvolnění plynu docházelo k erupcím. Detritová voda tak při naražení zvodně 

vystřikovala až nad úroveň terénu (+220 až +240 m n.m.).  

Hufová et al. (1971) udává kótu původní statické piezometrické úrovně na cca +175 m n.m. 

Cenné údaje shromáždil Pišta (1961), který ve své monografii komentuje tlakové poměry 

v jednotlivých (hlavních i dílčích) výmolech a odkazuje se na údaje z počátku 20. století. 

V případě jámy Bedřich v Zábřehu uvádí pro rok 1902 hodnotu +154 m n.m, na kterou  

se ustálila hladina v jámě po průvalu vody a plynu do hloubení. Kromě toho Pišta zmiňuje 

ještě vrt Stará Bělá 1 (vrtán v létech 1919-1921), kde byla statická úroveň hladiny vody  

v úrovni +190 m n.m. Straškraba (1962) ovšem na základě měření na nových vrtech řady 

„NP“ posouvá tuto kótu ještě výš, a to na úroveň +230 až +250 m n.m.  Je ověřeno, že některé 

NP-vrty, zejména z oblastí vzdálenějších od dobývacích prostorů dolů, dosáhly vyšších kót 

hladin. Např. výtlačná výška hladiny v nejzápadnější části dětmarovického výmolu  

(vrty NP-705, 707 a 708) dosahovala v 1. polovině 80. let min. století hodnoty +180  

až +190 m n.m. Díky odlehlosti této části zvodně vůči dobývacím prostorům tehdy činných 

dolů lze tuto úroveň považovat za pouze málo ovlivněnou antropogenní činností.  

Většina vrtů s vysokou úrovní hladiny vody se lokalizuje především do oblasti 

podbeskydských příkrovů, kde souvislost kolektorských struktur detritu s detritem v oblasti 

OKR je nepravděpodobná a jedná se spíše o dílčí izolované struktury. Vysokou napjatost 

těchto zvodní lze přičíst na vrub tlakovým účinkům při nasouvání příkrovů. 

Polské zdroje z oblasti bývalého dolu Morcinek dávají výtlačnou úroveň vody  

v debowieckých vrstvách (ekvivalent detritu) až do úrovně +220 m n.m. Tato oblast už ale je 

ve vlivu podbeskydských příkrovů a vysoká výtlačná úroveň vody odpovídá situaci, zjištěné 
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na českém území. Podle Pavlíka et al. (2000) původní piezometrická hladina ve vrstvách 

debowieckych kolísala od +50 do –50 m n.m. 

 

6.4.4. Zvodnění karbonských a předkarbonských hornin. 

Zvodnění devonu bylo ověřeno např. vrty v oblasti Raškovic a Kozlovic. Devon ve vápencové 

facii s puklinatou propustností v hloubce cca 1690 m p.ter. vykazoval kalcium-chloridové 

vody o celkové mineralizaci 132,5 g.l
-1

. Vrtem SV-1 u Kozlovic byly ověřeny v hloubce  

2281 m p.ter. sodno-chloridové vody s mineralizací 56,3 až 68,7 g.l
-1

, v hloubce 1927 m pod 

povrchem sodno-chloridové vody s mineralizací 26 g.l
-1

. Pro řešenou problematiku je toto 

zvodnění prakticky bez významu. 

Horniny svrchního karbonu v OKR podle obecně přijímaných názorů téměř postrádají 

průlinovou propustnost, a to z důvodu vysokého stupeně zpevnění hornin, úměrného tlakům v 

hloubce jejich uložení a vlivem cementace základní hmotou u hrubě klastických typů 

sedimentů. Podle Dvorského et al. (1992) tyto horniny nemají primární zvodnění. Pokud se 

dosud zvodnění v karbonském masivu objevilo, nebylo možno prokázat přesně jeho původ. 

Tzv. karbonské vody (mineralizace přes 100 g.l
-1

 a teploty přes 35
o
C) jsou sice některými 

autory považovány na synsedimentární vody karbonu, resp. devonského podloží karbonu, jiní 

je však považují za vody původem z pokryvu, infiltrující do hlubších částí horninového 

masivu po hydraulicky aktivních zlomových pásmech. Indikačními zkouškami mezi vrtem  

NP-429 a těžní jámou Dolu Dukla byla prokázána intenzivní komunikace podzemních vod na 

zlomech i na vzdálenost 3,3 km (Hufová et al., 1971). 

Např. Grmela et al. (2003b) uvádí, že funkci kolektorů přejímají pouze rozpukané horninové 

partie, kterými jsou tektonicky porušené oblasti a přípovrchová zóna karbonu do hloubky  

cca 50 m (pásmo intenzivního vyluhování zasahuje místy až do 20 m). Pukliny od hloubek  

cca 400 m pod povrchem jsou již natolik sevřené, že jsou hydraulicky neaktivní i při vysokém 

hydraulickém spádu, vyvolaném snížením hladiny podzemních vod na úroveň důlních děl. 

Drenážní pórovitost nezvětralých karbonských psamitů a psefitů je velmi nízká (na úrovni 

hydraulicky nepropustných až polopropustných hornin).  

Koeficient hydraulické vodivosti dosahuje hodnot: 

- neporušené horniny: n.10
-8

 až n.10
-12

 m.s
-1

 

- porušené horniny: n.10
-6

 až n.10
-8

 m.s
-1

 

- zvětralinový plášť karbonu: n.10
-5

 až n.10
-8

 m.s
-1

.  

Výše uvedené údaje odrážejí „oficiální názorovou platformu“, na které stojí veškeré dosud  

mi známé práce na téma částečného zatápění důlních prostorů OKD. Proto se akumulačním 

schopnostem vlastního karbonského masívu nepřikládal význam a objemy k zatopení byly 

věcí důlních děl (po redukci jejich objemu vlivem stlačení) a zálomových trhlin vzniklých 

dobýváním. S odvoláním na metodickou část práce (podkapitola 5.2.) je zřejmé, že se toto 

pojetí dostává do určité kolize s přístupem polských kolegů. I praxe důlních hydrogeologů 

OKD potvrzuje, že na řadě důlních lokalit dochází k významným přítokům z karbonského 

masívu, pokud jsou důlní díla vedena v pískovcích. Tyto přítoky mají charakter intenzívího 
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okapávání bez viditelné vazby na zóny porušení. Příkladem je překopní ražba č.851  

na bývalém Dole Dukla, kterou provázely silné přítoky vody (celkem až  4 l.s
-1

) z průvodních 

hornin, a to i v hloubkách kolem 1 100 m pod terénem (–850 m n.m.). Dalším případem jsou 

cca 1 rok trvající přítoky z nadložních pískovců do přípravných ražeb pro porub č. 332 206 na 

Dole ČSM, které znemožnily dokončení příprav (průměrné přítoky 4 l.s
-1

). Registrují se  

rovněž intenzívní přítoky do odvodňovacích vrtů, vrtaných do nadložních stařin, kdy po 

odvodnění stařin a snížení tlaku vody pod úroveň báze stařin přítoky pokračují z pískovců 

v podloží nadvýrubů (Důl ČSM: ražba č. 331 229/1, vrt do stařin ve sloji č.32). Především ale 

koeficienty hydraulické vodivosti charakterizují neporušenou horninu; s ní se ale v hornicky 

ovlivněné oblasti prakticky nesetkáme. Dobýváním dochází k aktivaci primárních tektonik a 

především ke vzniku rozsáhlé druhotné puklinové sítě, ať už vlivem zavalování hornin, nebo 

vlastní realizací důlních děl (trhací práce při ražbách, BTPVR do nadloží, ale i prosté 

přerozdělování napětí v okolí dlouhých důlních děl bez ohledu na jejich způsob ražení).   

Bližší rozbor této zásadní problematiky provádím v podkapitole 10.1.    

 

6.4.5. Pestré vrstvy (alterovaný karbon) 

Pestré vrstvy mohou za určitých okolností vytvořit kolektorskou strukturu s „pseudokrasovou“ 

propustností, která – zejména v kombinaci např. s uměle vytvořenými komunikacemi na 

povrch (např. vrty z povrchu do pestrých vrstev) – může znamenat pro povrch terénu možnost 

výstupu vody. Těžiště výskytu pestrých vrstev je v KDP a v oblasti Staré Orlové. Z pohledu 

řešené problematiky je oblast Staré Orlové velmi důležitá. Těleso pestrých vrstev odděluje 

PDP od dobývacích prostorů v KDP. Hydraulická souvislost těchto celků je pro přetékání 

vody a zatápění důlního prostředí OKR zásadní, protože se nachází v oblasti kontaktu 

dobývacích prostorů již uzavřeného Dolu Fučík s dosud těženými lokalitami Doubrava a Lazy 

Dolu Karviná.  

Stavbu pestrých vrstev ovlivnily tepelné procesy a více či méně úplné vyhoření uhelné sloje. 

Tepelné ovlivnění se projevilo na dilatačním roztažení masivu a otevření primárního 

puklinového systému. Např. v bývalém Dole Doubrava (západní okraj KDP na hranici s PDP) 

došlo k průniku vod akumulovaných v tělese pestrých vrstev, napojených na spodnobadenské 

zvodně; na dolech Dukla a Lazy (rovněž hraniční linie mezi PDP a KDP) ke komunikaci 

důlních plynů ze stařin mezi patry. Registrovaly se projevy nestability masivu v nadloží 

v porubech dobývaných slojí. Např. během ražení ve sloji č. 39 na bývalém Dole Doubrava 

vznikaly rozsáhlé výlomy až do úrovně reliktů sloje č.37+38. Docházelo k narušování stropu 

podél puklinových zón ovlivněných alteracemi.  

Z hydrogeologických pozorování vyplývá vysoká propustnost masivu pestrých vrstev,  

kde převažuje puklinová propustnost nad propustností průlinovou. Zdrojem vod byla badenská 

klastika komunikující s výchozy tělesa pestrých vrstev na paleoreliéfu karbonu. Z ražeb při 

nafárání tělesa pestrých vrstev na dole Doubrava (1984) ve většině případů docházelo k 

přítokům minerálních vod až do výše 10 l.s
-1

. Při průvalu vod na díle č. 93910 (rok 1984)  

byl změřen počáteční přítok 83 l.s
-1

 (!!). V dobývacím prostoru Doubrava došlo k úplnému 

odvodnění pestrých vrstev; rovněž se odvodnila některá důlní díla na závodě Žofie v PDP 

(Malucha et. al, 2008). 
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6.5. Charakteristika důlních vod OKR 

Důlní vody v oblasti hornoslezské pánve se vyznačují vysokou salinitou s převahou iontů  

Na
+
 a Cl

-
. Tyto vody jsou čerpány z dolů na povrch a po předčištění v sedimentačních jímkách 

se zpravidla vypouštějí přímo do vodotečí. Vysoké obsahy rozpuštěných látek jsou jednou 

z hlavních příčin zhoršené kvality povrchových vod.   

Mezi přírodní zdroje důlních vod patří vody povrchové, vody kvartérních zvodní, vody zvodní 

ze spodnobadenského pokryvu karbonu a vody hlavně puklinových systémů svrchního 

karbonu. Mezi umělé zdroje důlních vod patří vody, které se používají k provozním účelům 

při důlní činnosti, které jsou přiváděny do dolu z povrchu. Části těchto vod, spolu s vodami 

z hydrogeologických zdrojů, se můžou zdržovat ve starých důlních dílech, kde se jim silně 

mění chemismus produkty zvětrávání.  

Důlní vody jsou výsledkem mísení přírodních i umělých zdrojů. Poměr jednotlivých zdrojů je 

výsledkem řady faktorů, mezi které patří intenzita důlních prací, pozice důlních děl vůči 

hlavním zvodněným strukturám, mocnost pokryvu a stupeň jeho hydroizolační funkce. 

S postupem dolu do hloubky a v relaci s plošným rozmístěním těžby a otvírky jednotlivých 

částí dobývacího prostoru se obvykle mění jak kvalita, tak i kvantita důlních vod. Obvykle se 

na ložisku vytváří hydrochemická vertikální zonálnost. Tento charakteristický jev, 

doprovázející důlní vody, se projevuje v období otvírky, těžby i zatopení ložiska. 

Pokud chceme definovat chemismus důlních vod, které v budoucnu (po ukončení činnosti 

dolů OKR) budou potenciálně vystupovat do blízkosti terénu nebo na jeho povrch, nelze se 

řídit charakterem důlních vod v etapě činnosti dolů, kdy je důlní voda tvořena směsí fosilních 

slaných mořských vod a vod provozních, které jsou naopak sladké. Výsledná směs je tedy 

ředěná a dosahuje koncentrace chloridů v úrovni 5-6 g.l
-1

. Na druhou stranu je produkce 

množství důlních vod vyšší. V důlních vodách z uzavřených dolů (ODP, PDP) podíl 

provozních vod chybí a množství důlních vod je o to nižší.  

 

6.5.1. Dosavadní poznatky z monitoringu hydrogeochemie důlních vod v ODP 

Režim chemismu důlních vod v ODP dokládá hydraulické změny v období aktivního 

odvodňování při těžbě, v období zatápění dílčí pánve a stagnace stařinových vod  

ve  vertikálním směru i v současném období aktivního čerpání na VJJ.  

Základními sledovanými kvalitativními parametry důlních vod jsou celková mineralizace, 

sírany, chloridy a železo ve 2- i 3-mocné formě. V ostatních hydrochemických parametrech se 

nejeví důlní vody jako problémové. Projevy chloridů (a sodíku) se váží především na existenci 

terciérních kolektorů sycených fosilní možskou vodou; sírany a železo se vyluhují z uhelné 

hmoty a sulfidů zde vázaných. 

Z monitoringu chemismu vody vypouštěné z VJJ plyne, že před ukončením těžby v ODP  

se projevoval postupný útlum činnosti v pánvi poklesem obsahu chloridů z 9 na 6 g.l
-1

. 

Následující období zatápění je provázeno výrazným rostoucím trendem koncentrací na 9 g.l
-1  

v důsledku absence podílu provozních vod ve směsi vod důlních a jejich nabohacováním 

zejména zpětným rozpouštěním NaCl ve dříve suchých starých důlních dílech. V období 
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vzorkování pouze z jámy (stagnující vody) se obsahy pohybovaly v rozmezí hodnot 8  

až 10 g.l
-1 

(vzorky byly odebírány z hladiny vody v jámě; růst chloridů se vysvětluje jejich 

postupným uvolňováním mj. i z výstroje jámy, čímž se koncentrovala prakticky stagnující 

voda ve stvolu – vzorkována byla vlastně stále táž voda). Po zahájení čerpání prudce vzrostl 

obsah chloridů v čerpaných vodách (až na 14 g.l
-1

); následoval výrazně klesající trend se 

současnými hodnotami cca 4 g.l
-1 

chloridů. Tento stav byl předpokládán, protože po nástupu 

hladiny na úroveň –370 m n. m. se podíl miocénních a karbonských vod snížil (se snížením 

hydraulického spádu) a je víceméně setrvalý. Koncentrace chloridů v čerpaných důlních 

vodách bude záviset na ustáleném poměru vydatnosti přítoků miocénních vod k vydatnosti 

přítoků podzemních kvartérních a povrchových vod. Podle hydrogeochemických modelů se 

předpokládá pokles obsahu chloridů až na hodnotu 3 g.l
-1

. Tento předpoklad je reálný i proto, 

že časem dojde k vytvoření hydrochemické zonálnosti s omezenou výměnou v zaplněných 

hlubších důlních prostorech, přičemž čerpání se bude odehrávat pouze v mělce 

„podhladinové“ vrstvě. 

Vývoj síranů je odlišný než u chloridů. V režimu obsahu síranů se zřetelně odlišují období 

těžební činnosti (rozkolísaný režim 64 až 146  mg.l
-1

, s průměrnou hodnotou 98 mg.l
-1

), 

období zatápění s proudícími důlními vodami ve VJJ (velmi silně rozkolísaný režim od 65 do 

552 mg.l
-1

, s průměrnou hodnotou 276 mg.l
-1

), výrazně stabilizované období stagnujících vod 

v jámovém stvolu VJJ  s hodnotami pohybujících se na úrovni 20 mg.l
-1

 (již zmíněné 

vzorkování „stejné vody“ ze stvolu jámy, kde ale nevstupovaly do roztoku usazeniny z jámy) 

a období prudkého růstu obsahu síranů v důsledku vytvoření dynamického stavu čerpáním 

důlních vod na povrch (současné hodnoty cca 550 mg.l
-1

). Poslední výsledky monitoringu 

dokládají, že obsah síranového iontu má v období dynamického stavu při čerpání na VJJ 

rostoucí trend. Ten bude ještě delší dobu pokračovat, protože v oblasti rozkyvu hladiny budou 

probíhat intenzivní oxidační procesy a přestup uvolňovaných iontů SO4 do stařinové důlní 

vody bude dlouhodobě dotován.  

Zdrojem železa je zejména zvětrávací proces akcesoricky přítomného pyritu (FeS2) v uhelné 

hmotě. Dosavadní monitoring jak kvality důlních vod v době činnosti dolů v ostravské dílčí 

pánvi, tak i monitoring zatápějících vod ukazuje, že hodnoty železa jsou hluboko pod úrovní 

limitu pro jejich vypouštění do povrchových toků. Výsledky likvidace dolů v dolnoslezské 

pánvi však dokládají, že může dojít časem k velmi podstatným negativním změnám. Průměrný 

obsah forem železa v důlních vodách je v období čerpání na VJJ na limitu vypouštění 

(průměrná koncentrace za rok 2012 je 1,2 mg.l
-1

).  

Aktuální hodnoty mineralizace vody z VJJ jsou cca 8 g.l
-1

 (průměr rozpuštěných 

anorganických solí, dále i RAS, v lednu až srpnu 2013). 

 

6.5.2. Dosavadní poznatky z monitoringu hydrogeochemie důlních vod v PDP 

Další informace o chemismu přírodní důlní vody dává voda čerpaná z Vodní jámy Žofie 

(PDP). Stejně jako u VJJ, je voda z VJŽ sledována tak, jak provozovateli ukládá povolení 

k nakládání s vodami. Hlavními zájmovými parametry jsou pH, sírany, chloridy a železo. 
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V případě chloridů se koncentrace postupně zvyšovaly z průměrných hodnot menších než  

5 g.l
-1

 (před rokem 2002) na cca 8 g.l
-1

 (2003-2008); v současné době se projevuje mírný 

pokles na průměrných cca 6,5 g.l
-1

 (2012). Koncentrace však vykazují značné rozpětí 4 až  

12 g.l
-1

, přičemž krátkodobé výkyvy koncentrací chloridů třeba jen mezi 2 po sobě jdoucími 

analýzami jsou až 5 g.l
-1

.  

V případě síranů je, na rozdíl od VJJ, opačná závislost, tj. pokles koncentrací (z ročních 

průměrných 70-80 mg.l
-1

 na současných 20 mg.l
-1

). Síranový iont má výrazný klesající trend 

vlivem menšího objemu retardace ve stařinných prostorech, než je tomu u objemově mnohem 

větší VJJ. Tento stav je příznivý, protože sírany ve vodách čerpaných z ODP jsou naopak 

rostoucí a zatížení povrchových toků (Ostravice, Odra) je tímto vývojem ovlivněno. 

Obsahy iontů železa měly v počátečních fázích dynamického stavu na VJŽ klesající trend 

s dosažením koncentrací blízkých nule. To pravděpodobně bylo v důsledku velmi obtížného 

přestupu vysrážených oxidů a hydroxidů železa ve starých důlních dílech do nastupujících 

důlních vod. V roce 2006 došlo k výraznému rozkolísání hodnot a jejich růstu v absolutních 

hodnotách (i překročení hodnoty 50 mg.l
-1

). Některé hodnoty jsou považovány  

za nevěrohodné. Tento stav se vysvětluje přechodem do režimu „mělkého oběhu“, kdy do 

zatopených důlních děl infiltrují vody z povrchu a vytváří ustálenou zónu oxidačního 

prostředí, atakující minerály v horninách a materiály Fe v důlních dílech. Průměrná roční 

koncentrace železa v roce 2012 dosáhla 4,5 mg.l
-1

 s rozpětím 1 až 10 mg.l
-1

.  

Aktuální hodnoty mineralizace vody vypouštěné z VJŽ jsou kolem 9,5 g.l
-1

 (průměr RAS 

v lednu až srpnu 2013). 



Pavel Malucha: Ovlivnění hydrosféry hlubinnou těžbou uhelného ložiska 

 

 

2013                                                                                                                                   60 

 

7. Zhodnocení vlivů na hydrosféru během aktivní hornické činnosti 

7.1. Změny režimu miocénních bazálních klastik vlivem odvodňování dolů 

7.1.1. Historie odvodňování detritu 

S prvními hornickými zásahy, které hydraulicky kontaktovaly detritovou zvodeň na reliéfu 

karbonu, se původně statická, terciérními pelity izolovaná struktura detritu dostala  

do dynamického stavu. 

V počátcích hornické činnosti se jednalo o ovlivnění neúmyslné a málo intenzivní. S růstem 

těžby a v souvislosti s rizikem, které pro hornickou činnost detritová zvodeň představovala  

(a stále představuje), vyvstala nutnost toto riziko snížit. Vedle pasivní ochrany 

prostřednictvímí ochranných horninových celíků, které ale znamenaly odpis uhelných zásob, 

to byla snaha o aktivní ochranu, tj. snížení tlaku vody ve zvodni na co nejnižší úroveň. 

Cílovým stavem bylo v oblasti hornické činnosti pokud možno osušit detrit na reliéfu karbonu.  

Zastáncem řízeného odvodňování detritu byl především Pišta (1961). Pišta se zabýval 

možnostmi odvodnění detritu především důlními vrty v době, kdy se jeho odvodňování dělo 

převážně z pružných zásob detritové vody. Snižování kolektorového tlaku proto probíhalo 

poměrně rychle, což dávalo mylnou naději na rychlé odvodnění detritu do míry, která by 

zajistila bezpečné dobývání uhlí v těsné blízkosti karbonského reliéfu. Řízené a centrální 

odvodňování detritu pomocí vrtů se ale v OKR v širším měřítku nikdy nerealizovalo, neboť se 

ukázalo jako nereálné. Odvodňovací efekt (snížení tlaku až osušení detritu) se projevoval 

poměrně strmými depresními kužely; pro širší účinek by si vyžádal velmi rozsáhlou síť vrtů, 

kterou bylo v podmínkách dolů obtížné zajistit. Plošné odvodňování vrty z povrchu by bylo  

i v době největšího rozmachu hornictví v OKR ekonomicky a technicky mimořádně náročné, 

přičemž výsledný efekt nebyl vůbec jistý.  

Od počátku osmdesátých let byla z ekonomických důvodů definitivně opuštěna idea výstavby 

nových skupinových dolů a tím i masivního odvodňování detritu. I s ohledem na ekologická 

negativa, svázaná s vypouštěním slaných důlních vod do povrchových toků, postupně 

převládla tendence ochrany proti průvalům a nebezpečným přítokům důlní vody z detritu, jen 

formou pasivní ochrany – ponecháváním příslušně dimenzovaných ochranných celíků. Po roce 

1989, kdy byl zahájen masivní útlum a likvidace dolů ODP a PDP i některých dolů KDP,  

se stala pasivní ochrana jediným ekonomicky přijatelným způsobem ochrany dolů před 

komplikacemi, spojenými s detritem. 

Plošné odvodnění detritu (debowieckých vrstev) bylo aplikováno na polském Dole Morcinek 

v sousedství Dolu ČSM. Z materiálu Bielewicze et al. (1998) vyplývá, že odvodňování 

v oblasti Morcinku bylo zahájeno již v roce 1978 vrty z povrchu a v roce 1980 z jámy č. 2. 

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. Odvodňování detritu Morcinkem dosáhlo svého maxima v roce 

1989 (43 l.s
-1

). Uvádí se, že depresní kotlina dosáhla poloměru 4 km. Tím byl nejen významně 

omezen přísun vody detritovou strukturou od východu k dobývacímu prostoru Dolu ČSM, ale 

přímo došlo i k odčerpání vody z této oblasti (odhad 2,7 mil. m
3
 vody).  
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7.1.2. Hodnocení hydrodynamického režimu detritové zvodně  

Aktuální informace o úrovni hladiny v detritové zvodni v současnosti nebo v nedávné 

minulosti dává 35 pozorovacích NP-vrtů, nepravidelně rozmístěných v ploše bývalých i 

současných dobývacích prostorů dolů OKR. Vrty jsou sledovány po dobu 20 až 50 let, 

většinou jednou za čtvrt až půl roku. Na polském území, těsně za hranicí s Českou republikou, 

byl v roce 2007 vyhlouben vrt Ka-2/07 (Kaczyce), který se rovněž nepravidelně využívá pro 

monitoring hladiny vody. Dále je zde k dispozici i vrt Ka-1, který je ovšem lokalizován mimo 

detritovou strukturu a proniká do stařinných prostorů bývalého dolu Morcinek, čímž umožňuje 

monitoring zatápění důlních prostorů tohoto dolu. 

Pozice stávajících NP-vrtů jsou na obrázku 17 (mapa mocnosti detritu). Je patrné velmi 

nerovnoměrné rozmístění vrtů, což je pro hodnocení výsledků monitoringu komplikující.  

 

 
 

Obrázek 19: Hydroizohypsy detritové zvodně 

Obrázek 19 dokumentuje současný režim detritové zvodně formou mapy hydroizohyps. 

Generelně je zjevný trvající drenážní efekt důlních prostorů v rozsahu celého OKR. 

Z jednotlivých záznamů režimního měření zároveň plyne, že po počátečním jednoznačném 

poklesu hladin na všech déle sledovaných vrtech nastává s omezením nebo ukončením těžební 

aktivity pokles intenzity odvodňování detritu. To se odráží v postupném zpomalení poklesu 

hladin, v jejich stagnaci; v řadě případů registrujeme i nástup hladin (obrázek 2). V západní 
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části OKR těžba černého uhlí skončila, ale pořád probíhá čerpání důlních vod s cílem ochrany 

dosud činné východní části revíru, takže trvají přítoky vody z detritu do důlních prostorů 

(hladina důlních vod se v  prostorách opuštěných dolů udržuje na kótách od –295  

do –380 m n.m). Vliv odvodňování je zjevný např. na záznamu časového vývoje úrovně 

hladiny vody ve vrtu NP-608a (obrázek 2). Výrazný počáteční pokles hladiny podzemních vod 

reflektuje odvodňování detritu v době aktivní těžby. V detailním pohledu stále trvá trend 

poklesu s tendencí k ustálení hladiny. Z kót hladin vody v této oblasti je zřejmý hydraulický 

spád směrem k dolům: od +67 m n.m. (NP-611) na cca –110 m n.m. (NP-784) a dále přes  

cca –120 m n.m. (NP-640, 783, 861 a 863) až po nejvíce zakleslý NP-608a (–134 m n.m.), 

který je lokalizován přímo v dobývacím prostoru Svinov (pozice vrtů – viz obrázek 17). 

Některé vrty jsou situovány i v hlavním dětmarovickém výmolu, severně od bývalých 

dobývacích prostorů. Větší odlehlost těchto vrtů (NP-707 a 708) se projevuje i v menším 

ovlivnění hladiny vody a v její vysoké absolutní úrovni (cca +160 až +180 m n.m.), ale i zde je 

vidět její pokles v čase, i když jen o 10-15 m.   

I ve středové části revíru (PDP), v oblasti bývalých důlních závodů zrušeného Dolu J.Fučík, 

byla těžba ukončena a situace je principiálně stejná, jako v západní části, tj. stále probíhá 

čerpání důlních vod pro ochranu činné východní části revíru. Hladina se udržuje na úrovni  

cca –480 m n.m. Velkou nevýhodou je malý počet vrtů v této části a opět jejich nerovnoměrné 

rozmístění. Přímo v bývalém dobývacím prostoru Petřvald I jsou k dispozici pouze 2 vrty, 

které jsou navíc ve vlivech těžby v KDP. Hladina vody má poklesovou tendenci a její úroveň 

je vysoko nad čerpáním udržovanou hladinou důlní vody, čímž je stále vytvořen předpoklad 

přítoků salinní vody z detritu do důlních prostorů.  

V karvinské, tedy východní části revíru, kde je většina dolů dosud činná, se nachází největší 

počet NP-vrtů, a to jak z jižní strany (bludovický výmol), tak především ze strany severní, 

v prostředí dětmarovického výmolu. Zde se vrty nacházejí nejen v rozsahu dobývacích 

prostorů dolů, ale ve značném počtu i za jejich severní hranicí, přičemž vrty je pokryto území 

až po česko-polskou hranici, tj. do vzdálenosti cca 7 km od demarkací dobývacích prostorů. 

Vliv těžby se zde zřetelně projevuje na režimu detritové zvodně. 

Vrty v oblasti bludovického výmolu (jižní okraj KDP) vykazují buď trvající pokles  

(např. NP-619) nebo stagnaci s náznakem nástupu hladiny (např. NP-753). 

Zcela odlišný je trend změny hladiny vody ve vrtech v severní části dobývacích prostorů 

dosud činných karvinských dolů (dětmarovický výmol) a především v jejich severním 

předpolí (většina vrtů této skupiny je dosti odlehlá od demarkací). Na většině z těchto vrtů  

je cca od roku 2007 patrná změna trendu úrovně hladiny vody. Pokles nebo stagnace hladin 

podzemních vod jsou vystřídány růstem. Na obrázku 2 jsou pro příklad záznamy měření ve 

vrtech NP-678 (lokalita Doubrava Dolu Karviná) a NP-912 (lokalita ČSA Dolu Karviná). Vrt 

NP-678 je příkladem velmi rychlé reakce na změny přítoků vody z detritu do důlních děl.  

V rámci disertace byly zjišťovány korelace různých parametrů, charakterizujících jednotlivé 

NP-vrty (popis v první části podkapitoly 5.1.1). Je nutno konstatovat, že výsledky prověřování 

vzájemných závislostí nepřineslo přesvědčivé závěry. Spolehlivost párové závislosti vyšší než 

50 % (korelační index R
2
>0,5) vykazuje jen málo parametrů, z nichž ale některé je nutno 

z hodnocení vyřadit, protože se navzájem přímo nebo nepřímo ovlivňují. Příkladem je vysoká 



Pavel Malucha: Ovlivnění hydrosféry hlubinnou těžbou uhelného ložiska 

 

 

2013                                                                                                                                   63 

 

korelační závislost (R
2
=0,78) hodnota snížení hladiny na intenzitě odvodnění, což jsou 

vzájemně přímo závislé parametry. Určitou vypovídací schopnost má závislost minimální 

úrovně hladiny vody v detritu na poslední zjištěné úrovni, která vykazuje vůbec nejvyšší 

spolehlivost (R
2
=0,99). Z tohoto porovnání můžeme vyvodit závěr, že změna trendu vývoje 

úrovně hladiny je tedy v počátcích (vzhledem k předchozímu odvodnění zvodně) a pokud 

některý z vrtů vykazuje výraznější vzrůst hladiny, jedná se o individuální případy (NP-603a, 

NP-678 event. i NP-915). Generelně se projevuje buď pokračující pokles hladin, nebo jejich 

stagnace. 

Co se týká výsledků shlukové analýzy (komentář opět v podkapitole 5.1.1.), s výhradou 

nejistoty výsledků vlivem omezeného počtu vrtů a jejich nerovnoměrného rozdělení, je možno 

konstatovat, že se projevuje rozdělení vrtů do 2 základních skupin (obrázek 20: skupiny 1A a 

2A). Je to skupina vrtů situovaných převážně v hlavním bludovickém výmolu a skupina vrtů 

s lokalizací v hl. dětmarovickém výmolu. Rozčlenění těchto dvou skupin dobře reflektuje 

odlišnosti v trendu, který hladina vody v jednotlivých vrtech vykazuje v posledním období. Ve 

skupině vrtů v bludovickém výmolu je to převážně stagnace nebo pokles, zatímco ve vrtech 

dětmarovického výmolu za severními demarkačními liniemi karvinských dolů to je převážně 

růst hladin. Informace o trendu byla součástí vstupní matice dat pro shlukovou analýzu. Po 

vyřazení informace o trendu (pro posílení vlivu ostatních parametrů) dostáváme podobné 

skupiny (obrázek 20: 1B, 2B). Kombinací všech 4 skupin se vyčleňuje přechodná skupina 

vrtů. Tyto vrty (NP-632, 690, 717, 902, 911 a 912) jsou až na  jedinou výjimku (NP-632) 

lokalizovány nejblíže bývalého dolu Morcinek. Lze vyvodit závěr, že na hydrogeologický 

režim této dílčí skupiny vrtů má vliv i samotný důl Morcinek, resp. ta skutečnost, že po 

zatopení jeho důlních děl pominul drenážní účinek vůči detritové zvodni.  

Je zřejmé, že na výsledku shlukové analýzy se dominantně podílí jednak rozdílnost úložných 

podmínek detritové zvodně v obou výmolech, tak i různý způsob antropogenního ovlivnění 

obou výmolů, daný rozdílným časovým režimem tohoto vlivu. Pro základní definici těchto 

rozdílů lze vystačit již prostým srovnáním statistik některých parametrů (komentovány  

ve 2. odstavci podkapitoly 5.1.1.), získaných zvlášť z vrtů „dětmarovických“, z vrtů 

„bludovických“ a z vrtů přiléhajících k dolu Morcinek.  Variační rozpětí hodnocených 

parametrů je poměrně vysoké, hodnoty průměrů jsou v dobré shodě s mediány.  

Výsledek celkové shlukové analýzy je prezentován na obrázku 20. Ten pomocí šipek obsahuje 

zjednodušené informace o současném trendu vývoje výškové úrovně hladiny v jednotlivých 

vrtech (pozice vrtů znázorněny na obrázku 17, kde jsou jejich názvy).  

Analýzou byly charakterizovány příčiny vydělení jednotlivých shluků a míra shody v jejich 

režimním chování. Rozdíly mezi shluky spočívají v úložných podmínkách detritové struktury  

i v pozičních parametrech vrtů vůči okrajům detritu nebo k okrajům vlivu hornické činnosti. 

Hlavní bludovický výmol vykazuje o první desítky metrů vyšší mocnost detritu a jeho báze  

i strop jsou o cca 100 m na vyšší nivelační úrovni, než v případě hlavního dětmarovického 

výmolu. Vrty v prostředí bludovického výmolu zároveň vykazují nivelačně vyšší pozice 

hladin vody. Režimní změny hladin odpovídají časovému postupu útlumu dolů OKR od 

ostravských dolů směrem k východu, kde v oblasti Karviné těžba dosud probíhá. S postupem 

těžby do hloubky ale intenzita odvodnění detritu i zde postupně slábne.  
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Skupiny A (1A, 2A): 

 

využití všech 

sledovaných parametrů  

 

 

Skupiny B  (1B, 2B): 

 

využití všech 

sledovaných parametrů 

kromě informace  

o trendu průběhu hladiny 

vody 

Obrázek 20: Výsledky shlukové analýzy a jejich vizualizace v mapě 
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Je nutno zároveň uvést, že i vzdálenosti vrtů vůči důlním vlivům (reprezentováno okrajem 

poklesové kotliny) jsou odlišné v bludovickém výmolu (kolem 1 km) a ve výmolu 

dětmarovickém (téměř 2,5 km). Naopak dětmarovické vrty jsou blíže okraji detritové struktury 

(kolem 500 m), než vrty umístěné v bludovickém výmolu (800 m). Vzdálenost od těžbou 

ovlivněné oblasti, která prostřednictvím nespojitého přetvoření masívu zajišťuje komunikaci  

s důlními prostorami jakožto drenážními prvky, se tak částečně projevuje v nástupech hladin 

ve vrtech severních oblastí dětmarovického výmolu, které jsou vzdálenější od vlivu 

karvinských dolů, než vrty bludovického výmolu. Ty kontaktují oblast sice opuštěného,  

ale čerpáním z vodních jam stále částečně osušeného kolektoru v PDP.  

Domnívám se, že na režimních změnách detritové zvodně se podepisují zejména 2 faktory.  

Prvním faktorem je vliv ukončení těžby dolu Morcinek, který způsobil nástup hladiny vody  

ve vrtech, lokalizovaných v oblasti Dětmarovic. Dopad ukončení činnosti dolu Morcinek  

ve vrtech lokalizovaných v dílčím stonavském výmolu (NP-619, NP-631, NP-635), které jsou 

ve stejné nebo i menší vzdálenosti od jeho vlivu jako skupina vrtů v oblasti Dětmarovic,  

je eliminován tím, že dílčí stonavský výmol nemá přímou hydraulickou vazbu na oblast 

Morcinku. Zatopení dolu Morcinek se tedy projevuje nástupem vody ve vrtech, umístěných  

na severní straně dobývacích prostorů dolů Darkov a Karviná, lokalita ČSA.   

Druhým významným faktorem, podílejícím se na rozdílném chování skupin vrtů, je rozdílná 

storativita obou hlavních výmolů. Hlavní dětmarovický výmol má zásobnost o cca o 1 řád 

nižší, než hlavní bludovický výmol; to umožňuje rychlejší projev hydraulických změn.  

Je zjevné, že vyhodnocení hydrogeologického režimu detritu je záležitost značně složitá.  

Pro definici parametrů, které ho ovlivňují, je nutný komplexní pohled, zahrnující jak přírodní 

charakteristiky zvodně, tak i vlivy antropogenní, včetně kvantifikace drenážního účinku 

jednotlivých dolů. Právě vliv důlní činnosti je pro hodnocení režimu detritové zvodně určující. 

S ohledem na jeho časovou i místní proměnlivost (různá hydrogeologická expozice 

jednotlivých dolů, závislost přítoků vody na intenzitě rozfárání a těžby, interference mezi 

jednotlivými doly) je ale velmi složité zapracovat ho do vstupní matice proměnných pro výše 

popsaný způsob multiparametrického hodnocení. Jako vhodnější způsob se nabízí využití 

numerického modelování (Grmela, Rapantová, 2005).  

 

7.1.3. Dopady zatápění polského dolu Morcinek na hydrogeologický režim detritu a 

odvodňování Dolu ČSM při hranici s Polskem  

Důl ČSM (hloubení jam zahájeno v r. 1959) vykazuje v rámci stávajících činných dolů OKR 

nejvyšší přítoky důlních vod. Je to dáno jeho dispozicí vůči detritu. Detritový kolektor kryje 

reliéf karbonu na ploše, rovnající se cca 60 % plochy celého dobývacího prostoru. V průběhu 

dobývání porubů byl registrován maximální přítok vody o hodnotě 42 l/s. 

Do dobývacího prostoru Dolu ČSM (Louky) zasahuje detritový kolektor prostřednictvím 

hlavního bludovického výmolu na jihu (překrývá se s 5. dobývací krou) a především svými  

2 výběžky směrem od jihu k severu – dílčím stonavským výmolem v západní části dobývacího 

prostoru (4. kra) a výmolem na česko-polské hranici ve východní části dobývacího prostoru 

(částečná těžba v 0., 1., 2a. 2b. a 3. kře). Výmolem na česko-polské hranici se v podstatě 
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spojuje hlavní bludovický a hlavní dětmarovický výmol, které společně pokračují směrem do 

Polska směrem k východu (obrázky 16 a 17).  

Detritová zvodeň byla původně s výrazně napjatou hladinou a se značným ložiskovým tlakem. 

Přítoky byly aktuální především v počátcích dobývání, kdy byly dobývány první sloje pod 

reliéfem karbonu. Dlouhodobým odvodňováním došlo ke snížení tlaku v této struktuře až 

k jejímu částečnému odvodnění.  

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; 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. Nepřímo úměrnou závislost 

vydatnosti přítoků detritových vod mezi oběma doly dokládá obrázek 21, kde je vidět, jak 

v období růstu přítoků v polském dole dochází naopak k jejich poklesu na české straně. 

Čerpání vody z detritové zvodně během provozu dolu Morcinek tedy snížilo intenzitu 

zvodnění na reliéfu v dobývacím prostoru Dolu ČSM. Tím zanikla možnost průběžného 

sledování přirozeného vývoje přítoků do důlních děl Dolu ČSM a uvádění těchto projevů  

do souladu s provozními potřebami. 

 

 

Obrázek 21: Přítoky z detritu do  Dolu ČSM a KWK Morcinek.  

(zdroje dat: Dvorský et al., 2006, důl Morcinek po 1999: Bielewicz et al., 1998) 

Výsledkem celé situace bylo, že oblast podél česko-polské hranice, tj. východní část  

0. až 3. kry, byla od počátku 90. let považována za víceméně bezproblémovou. Přítoky byly 

trvalého charakteru a provozně zvládnuté. S postupem těžby do hloubky se pozornost přenesla 

především na problematiku zvodnění starých důlních děl, tj. na přítoky ze stařin (akumulace 

vody ve vyrubaných prostorách). Zvládání hydrogeologické problematiky bylo tedy  
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do počátku roku 2010 ve standardním režimu. V posledním období došlo k projevům 

zvýšených a náhle se objevujících přítoků v oblasti přiléhající k česko-polské hraniční linii, za 

níž realizoval svou činnost důl Morcinek. Od počátku roku 2010 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., 2.a, 2.b a 3, přičemž 

hlavními problémovými částmi předmětné oblasti jsou východní část kry 2.a (projevují se zde 

náhlé přítoky) a kry 2.b (zde jsou přítoky setrvalé, bez dynamického projevu). 

Z grafů na obrázku 21 plyne, že pokles přítoků do důlních děl dolu Morcinek vlivem jeho 

zatápění vyvolal na Dole ČSM pouze přechodný růst přítoků. Cca od roku 1990 přítoky 

detritové vody do důlních děl Dolu ČSM celkově klesají. To má asi souvislost s postupem 

hornické činnosti do hloubky a se zvětšováním celíku mezi důlními díly s registrovanými 

přítoky a reliéfem karbonu s detritem v přímém nadloží. Zároveň se ale v posledních létech 

projevuje určitý růst přítoků vody z oblasti dílčího výmolu na česko-polské hranici. 

V současné době tedy stojíme před několika fakty. S rostoucí hloubkou hornické činnosti  

se sice snižuje celkový přítok vody z nadloží karbonu do Dolu ČSM, parciálně v oblasti česko-

polské hranice ale registrujeme růst přítoků, včetně provozně nového typu komplikací –

saturaci dříve odvodněných stařin v blízkosti činných důlních děl. Zároveň logicky sledujeme 

růst 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.  Navíc se v posledních 

letech projevuje i nástup hladin v řadě NP-vrtů především v oblasti dětmarovického výmolu. 

Statistická analýza tohoto jevu naznačuje, že kromě přírodních specifik dětmarovického 

výmolu (ve srovnání s výmolem bludovickým) zde působí i další vlivy, které se projevují 

právě na skupině vrtů, která je nejblíže k oblasti bývalého dolu Morcinek.  

Současná hydrogeologická situace předmětné oblasti při hranici s Polskem znamená určité 

omezení režimu důlních provozů (zejména ražbu přípravných tříd). Tento stav je výsledkem 

spolupůsobení řady nepříznivých faktorů. Z nich nejdůležitější je zatápění bývalého dolu 

Morcinek a zánik jeho drenážního účinku s dopadem na „znovunasycení“ detritu, a to 

v kratším časovém horizontu, než byl předpoklad. Druhým faktorem je vliv strukturních prvků 

karbonského masívu (zálomové trhliny, deprese na reliéfu, tektoniky).  Hornická činnost tyto 

nespojitosti může aktivovat, nebo je primární příčinou jejich vzniku. Důlní díla tak komunikují 

se zvodněním reliéfu a detritové zvodně i na značnou vzdálenost, což je v souladu s výše 

citovanými zkušenostmi Pišty (1961), který byl názoru, že ani celíky vysokých mocností 

nezamezí přítokům vody do důlních prostorů.  

Předpokládá se, že přítoky po těchto komunikačních strukturních prvcích mohou být 

z provozního hlediska náročné, ale pokud je vzdálenost důlních pracovišť od reliéfu karbonu 

dostatečná (vyšší desítky až stovky metrů), nepřinášejí přímé bezpečnostní riziko. Když ale 

vezmeme v úvahu riziko skryté saturace nadložních porubů, které byly dříve buď průkazně 

suché, nebo aktivně odvodněné, nelze tuto situaci podceňovat a je nutno ji řešit souborem 

pasivních (celíky) i aktivních opatření. Hlavním aktivním opatřením, které je v současné době 

ve vysokém stupni přípravy, je odvodnění stařin dolu Morcinek vrty, vedenými z důlních děl 

Dolu ČSM přes hraniční linii. Pokud bude projekt odvodnění dolu Morcinek (a to i v částečné 

variantě) úspěšný, je jedinečná příležitost ověřit jeho efekt nejen prostřednictvím 
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předpokládaných změn přítoků do důlních děl Dolu ČSM, ale i monitoringem hladin vody v 

NP-vrtech v dětmarovické oblasti.  

 

7.2. Změny režimu kvartérních zvodní vlivem denivelace terénu 

7.2.1. Princip hromadného zpracování dat pro rajonizaci území 

V podkapitole 2.1. zdůrazňuji nezastupitelnost monitoringu režimu podzemních vod pro řešení 

hydrogeologických problémů poklesových území spojených s ohrožením terénu vodou. 

Rozsah území ovlivněný těžbou OKD, a.s. je (a především byl v minulosti) velmi rozsáhlý.  

Při tak značném rozsahu území je prakticky nemožné zabývat se územím v celém rozsahu 

jedním měřítkem pohledu. Proto jsem již v polovině 90. let min. stol. pro potřeby jednotlivých 

důlních podniků OKR provedl rajonizaci zájmové plochy podle závažnosti zde probíhajících 

negativních projevů. Podle výsledků rajonizace byl nastaven plán monitoringu, především pak 

jeho první krok – založení a postupné doplňování monitorovacího systému (tj. hloubení vrtů, 

vyhledávání studní). Popis metodiky rajonizace území popsala ve své dplomové práci Slívová 

(2009); v tomto smyslu na její práci odkazuji a v následujícím pouze stručně charakterizuji.  

Základní úvahou bylo rozčlenění celého zájmového území na základě hromadného  

a co nejjednoduššího zpracování vrtné prozkoumanosti, která byla k dispozici (zdroj – 

Geofond České republiky, vlastní vrtná prozkoumanost). Využívá se té skutečnosti,  

že variabilita hydrogeologického charakteru kvartérních sedimentů v OKR se dobře odráží 

v úrovni naražených hladin (resp. zřetelnosti jejich naražení). Informace o úrovni ustálené 

hladiny zase představuje míru přímého rizika ohrožení terénu vodou. Kombinací těchto dvou 

primárních údajů byla provedena rajonizace území, přičemž – kromě využití primárních údajů 

– spočívala v propočtu z nich odvozených hodnot. Těmi jsou rozdíl naražené a ustálené 

hladiny a součet ustálené a dvojnásobku naražené hladiny vody. 

Rozdíl naražené a ustálené hladiny podzemní vody poskytuje představu o tlakových poměrech 

v kolektoru a obecně rozlišuje glaciál od fluviálních sedimentů; nepostihuje ale jednoznačně 

případy hluboko naražených i ustálených hladin (např. hluboké studny, situované na terénních 

elevacích, zasahující do glaciálního štěrkopísčitého kolektoru nebo do preglaciální  

či interglaciální říční terasy) od míst s hladinou vody mělce naraženou i ustálenou, protože 

numericky tyto případy dávají stejný výsledek. Propočet rozdílu odráží spíše filtrační 

parametry zvodní (z čehož plynou tlakové poměry v kolektoru), event. může dávat základní 

představu o existenci krycích (polo)izolátorských sedimentů v nadloží kolektorů. 

Součet ustálené a dvojnásobku naražené hladiny vody podává informace o hloubce naražené 

vody a umožňuje odlišit oblasti s hluboko naraženou hladinou (např. 8 m p. ter.), která je 

v době měření extrémně vysoko ustálená (např. 2 m p. ter.), od míst s naraženou i ustálenou 

hladinou (např. v 5 m p. t.) – v případě prostého součtu hodnot jsou naražené a ustálené 

hladiny opět numericky shodné. 

Pro objektivizaci výsledků těchto propočtů bylo nutno přiřadit intervalům zjištěných hodnot 

úrovní hladin (primární hodnoty) a jejich kombinací (odvozené úrovně) „kód rizika“. Dále 

bylo třeba sestavit hodnotící „multiparametrický klíč“, který by umožnil celkové zhodnocení 



Pavel Malucha: Ovlivnění hydrosféry hlubinnou těžbou uhelného ložiska 

 

 

2013                                                                                                                                   69 

 

vzájemných kombinací těchto kódů. Tímto klíčem je prostý součet dosažených kódů rizika pro 

každou ze čtyř hodnot úrovní hladin a jejich kombinací.  

Nutno uvést, že použité intervaly zjištěných primárních i odvozených hodnot se v průběhu 

času mírně měnily. Na základě zkušeností z prvních etap monitoringu byl přijatý hodnotící 

systém, který uvádím v tabulkách 3 a 4 a které prezentuje i Slívová (2009). Ta ve své práci 

v tomto smyslu provedla aktualizaci starších verzí rajonizace, přičemž pro KDP (kde bylo 

provedení rajonizace relevantní z důvodu dosud aktivní těžby) použila 586 objektů s 

dokumentovanou naraženou hladinou a 637 objektů s  ustálenou hladinou. 

Celkovým výstupem je mapa rajonů rizika, kterou Slívová (2009) zpracovala v programu 

Surfer formou „post mapy“ v barevném rozlišení podle tabulky 4. Tento výstup dokládám jako 

přílohu 1. 

Tabulka 3: Klíč pro stanovení kódů rizika 

KRITÉRIUM  /  KÓD RIZIKA 1 2 3 4 5 

N: naražená hladina (m p.ter.)  0-0,99 1-1,99 2-4,99 5 a více - 

U: ustálená hladina (m p.ter.)  0-0,99 1-1,99 2-4,99 5 a více - 

U + 2xN: ustálená + 2x naraž. hladina (m)   0-4,99 5-9,99 10-14,99 15-19,99 ≥ 20 

N – U: naražená – ustálená hladina (m) < 0 0-1,99 2-4,99 5-9,99 ≥ 10 

 Tabulka 4: Hodnotící klíč pro rajonizaci území 

RAJÓN RIZIKOVOSTI (1 = nejrizikovější) 1 2 3 4 5 

Barva rajónu (příloha 1) červená fialová modrá žlutá šedá 

SUMA KÓDŮ RIZIKA 1-7 8-9 10-11 12-14 ≥15 

 

7.2.2. Typové lokality a jejich zhodnocení z hlediska rizika výstupu hladiny podz. vody 

V následujícím textu dokládám rozdílnost reakce režimu podzemní vody na poklesy terénu na 

4 konkrétních vrtech, situovaných ve 3 rajónech rizikovosti. Uvádím i propočet kódů rizika  

a rajónu rizikovosti pro zaznamenané naražené a ustálené úrovně hladiny podzemní vody. 

Každý z vrtů reprezentuje jiný typ kvartérní geologické stavby. První typ (fluviální terasa) 

spadá do rajónu rizikovosti 2 a třetí (glaciál charakteru poloizolátoru až izolátoru) do rajónu 4. 

Druhý typ (kolektorský glaciál) je přechodný. Dokumentuji ho dvěma vrty: P-44 (po jeho 

zničení nahrazen vrtem KD-2) a P-17. Pro vrt P-44 je charakteristická hluboko zaklesnutá 

hladina (odraz morfologické pozice – terénní elevace). Proto i přes skutečnost, že se jedná  

o kolektorský materiál (z hydraulického hlediska se tedy blíží typu 1-2), ohrožení terénu 

vodou není vysoké a spadá do rajónu 4 (tj. totožný s vrtem DK-4, který reprezentuje typ 3). 

Naproti tomu vrt P-17 spadá do rajónu rizika 3 – vrt je v kolektorských zeminách podobně 

jako P-44, ale hladina podzemní vody je blíže k terénu a tato skutečnost se promítá do míry 

rizika ohrožení terénu podzemní vodou.     
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1. typ: nižší fluviální terasa (prostředí říční nivy) 

Typový vrt: KO-3 

Lokalita: Doubrava u Orlové, místní část Kozinec 

Dobývací prostor:  Karviná-Doly I (Důl Karviná) 

Kvartérní geologie dokumentovaná vrtem:  

0,0-0,6 m:  povodňová hlína nižší terasy Olše 

0,6-5,0 m:  fluviální štěrkopísek nižší terasy Olše 

>5 m:  miocenní jílovité podloží 

Naražená hladina (N): 2,6 m pod ter. 

Ustálená hladina (U): 1,9 m pod ter. 

Pomocná kritéria: U + 2N = 7,1; N – U = 0,7 

Kódy rizika: pro N: 3; pro U: 2; pro U + 2N: 2; pro N – U: 2; suma kódů rizika = 9 

Rajón rizikovosti: 2 

Trend změny hloubky hladiny podzemní vody: jednoznačné přiblížení hladiny vody 

k terénu při jeho poklesu, bez ohledu na značné výkyvy srážkových úhrnů; po dosažení 

úrovně terénu hladina vody vystupuje nad terén (obrázek 3). 

 

2. typ: glaciál v kolektorském vývoji v kombinaci s interglaciální fluviální sedimentací  

Typový vrt: P-44 (KD-1) 

Lokalita: Stonava, pod bývalým odkalištěm Křivý Důl 

Dobývací prostor:Stonava 

Kvartérní geologie dokumentovaná vrtem:  

0,0-4,2:  hlinitými sedimenty (sprašové a souvkové hlíny) 

>4,2 m:  glaciál a interglaciální terasa ve štěrkopísčitém vývoji 

Naražená hladina: 7,2 m pod ter. 

Ustálená hladina (U): 8,42 m pod ter. 

Pomocná kritéria (N):U+2*N = 22,82; N-U = –1,22 

Kódy rizika: pro N: 4; pro U: 4; pro U+2*N: 5; pro N-U: 1; suma kódů rizika = 14 

Rajón rizikovosti: 4 

Trend změny hloubky hladiny podzemní vody: není zřejmý; po počátečním poklesu úrovně 

hladiny vody místy až pod dno vrtu je od roku 2004 doložen její nástup. Ten je dán vlivem 

deficitních vodních stavů v období 2003-2004; celkově křivka úrovně hladiny vody dobře 

odráží atmosférických chod srážek (obrázek 22). 

 

Typový vrt: P-17 

Lokalita: Karviná-Doly, mezi odkališti Solca a Pilňok 

Dobývací prostor: Stonava 

Kvartérní geologie dokumentovaná vrtem:  

0,0-3,2 m:  sprašové a souvkové hlíny  

>3,2 m:  glaciál v písčitém vývoji 

Naražená hladina: 3,3 m pod ter. 
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Ustálená hladina: 2,99 m pod ter. 

Pomocná kritéria: U+2*N = 9,59; N-U = 0,31 

Kódy rizika: pro N: 3; pro U: 3; pro U+2*N: 2; pro N-U: 2; suma kódů rizika = 10 

Rajón rizikovosti: 3 

Trend změny hloubky hladiny podzemní vody: přiblížení hladiny vody k terénu při 

počáteční fázi jeho poklesu (období 1991-2000); následně i přes další významné poklesy se 

hladina stabilizuje na nové úrovni, s převahou projevů klimatických vlivů (obrázek 23). 

 

 

Obrázek 22: Vrt P-44 (KD-2) – změna hloubky hladiny pod terénem během poklesů terénu 

 

 

Obrázek 23: Vrt P-17 – změna hloubky hladiny pod terénem během poklesů terénu 
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3. typ: glaciál v poloizolátorském až izolátorském vývoji 

Typový vrt: DK-4 

Lokalita: Horní Suchá, západně od Bezejmenného potoka 

Dobývací prostor:  Stonava (Důl Darkov, lokalita 9. květen) 

Kvartérní geologie dokumentovaná vrtem: pouze hlinito-prachovité až hlinito-jílovité 

sedimenty 

Naražená hladina: 7,7 m pod ter. 

Ustálená hladina: 1,19 m pod ter. 

Pomocná kritéria: U+2*N = 16,59; N-U = 6,51 

Kódy rizika: pro N: 4; pro U: 2; pro U + 2N: 4; pro N – U: 4; suma kódů rizika = 14 

Rajón rizikovosti: 4 

Trend změny hloubky hladiny podzemní vody: i přes výrazný pokles terénu není zřejmý –  

zaklesnutí hladiny v letech 2003-2004 a 2012-2013 je dáno vodním deficitem; následné velmi 

mírné přiblížení hladiny vody k terénu je rovněž dáno vlivem atmosférických srážek; hloubka 

hladiny pod terénem si udržuje úroveň cca 1 m pod terénem (obrázek 24). 

 

 

Obrázek 24: Vrt DK-4 – změna hloubky hladiny pod terénem během poklesů terénu 

 

Při srovnání 3 výše uvedených typů lokalit je vidět, že zatímco v případě typu 1 (nižší terasa) 

je jednoznačná závislost mezi poklesem terénu a trendem přiblížení hladiny podzemní vody 

k povrchu, u typu 3 (polopropustné zeminy) je reakce na poklesy terénu nevysledovatelná  

a dominuje vliv přirozených režimních složek (atmosférické srážky, evapotranspirace).  

2. typ tvoří přechod mezi nimi, s velkou proměnlivostí reakce vodního režimu na poklesy 

terénu.   
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7.2.3. Prognóza ohrožení terénu vodou v lokalitách Staré Město u Karviné a Doubrava-

Kozinec 

Z hlediska ohrožení terénu podzemní vodou v důsledku důlní činnosti patří tato oblast 

k nejrizikovějším (rajon rizikovosti 2). Nachází se v prostředí fluviální terasy řeky Olše,  

na jejích obou březích – Kozinec v části levobřežní a Staré Město v pravobřežní části.  

V lokalitě Kozinec v minulosti byla poměrně hustá zástavba rodinnými domky; většina domů 

měla domovní studny. Z nich cca 35 studní se stalo základem monitorovací sítě, která byla 

doplněna o 14 vrtů. Následně (od roku 1996) byl zahájen monitoring hladin podzemní vody,  

a to ve výhledu významných důlních vlivů, které se začaly projevovat cca od roku 1998.  

Na základě prvních souborů dat, získaných v terénu, jsme již před prvními projevy důlní 

činnosti predikovali změny v hydrorežimu, které bylo možno očekávat ve vazbě na 

předpokládanou denivelaci terénu. Předpovědělo se vytvoření rozsáhlé zátopy terénu, kterou 

nebude možno efektivně odvodnit a tím udržet (ani v omezené míře) stávající využití území. 

Tomu bylo možno přizpůsobit strategii dalšího přístupu k lokalitě z hlediska řešení důlních 

škod. Proběhl plošný výkup a demolice veškeré zástavby. V současnosti se vzniklá zátopa 

terénu rekultivuje tvarováním břehů do podoby upravené vodní plochy. V centru zátopy byl 

monitorovací vrt KO-3; záznam z jeho monitoringu je na obrázku 3. Postupný vývoj situace 

v lokalitě Kozinec je zachycen na str. 6-9 přílohy 5 – fotodokumentace. 

V závěru roku 2011 podal OKD, a.s. Důl Karviná oznámení o záměru realizace hornické 

činnosti v oblasti Staré Město u Karviné. Toto oznámení bylo úvodním krokem v procesu 

EIA. V rámci oznámení bylo provedeno hodnocení negativního vlivu uvažované hornické 

činnosti na vodní režim v dotčené oblasti, s cílovým dopadem na povrch terénu (zamokření  

a zatopení). Prognóza změn režimu ukázala, že vlivem poklesů terénu (až 7,5 m) se vytvoří 

rozsáhlé plochy zamokření a zatopení, které způsobí devastaci současné zástavby i volných 

ploch v okolí, včetně zániku několikasetmetrového úseku řeky Olše a jeho změnu v průtočnou 

zátopu. Zároveň se nevratně poškodí lužní porost v okolí Olše. Projednáním těchto výsledků 

na MŽP byla intenzita vlivů zhodnocena jako nepřijatelná. Proto se hledal konsenzus mezi 

intenzitou těžby a přijatelnou mírou postižení terénu vodou. Zároveň se požadoval koncepční 

návrh technických opatření, která by mohla snížit negativní dopad těžby na hydrorežim. 

Pro efektivní hledání přijatelné varianty těžebního záměru bylo rozhodnuto o využití 

numerického modelu proudění podzemních vod (Rapantová, Malucha, Hotárek, & Vojtek, 

2013). Zvolený postup umožňuje v relativně krátkém čase vytvořit více variant simulací 

změny konfigurace reliéfu a drenážních bází a jejich dopadu na proudění podzemních vod 

resp. na změnu hloubky hladinu vody pod terénem. Zároveň je možno do modelu zapracovat 

návrhy technických opatření (odvodňovací prvky, zásahy na Olši) a simulovat jejich účinek.  

Potvrzení platnosti koncepčních předpokladů modelu ale vyžaduje následný monitoring.  

Veškeré numerické simulace v zájmové oblasti se realizovaly v programu MODFLOW 

(Modular Groundwater Flow Model). MODFLOW je numerický model, který simuluje 3D 

proudění podzemních vod průlinovým prostředím nasycené zóny s využitím numerické 

metody konečných rozdílů. Na tomto numerickém modelu a některých dalších je postavena 

celá řada komerčních pre- a postprocesorů, jako jsou například GMS (Groundwater Modeling 

System) firmy EMS-i, jež byl využit pro simulaci pro Staré Město. 
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Obrázek 25: Grafické srovnání měřených a simulovaných hladin podzemních vod 

( podle Rapantové, Maluchy et al., 2013) 

 

 
 

Obrázek 26: Znázornění rozložení kalibračních odchylek – reziduálů hladiny podzemních vod  

(výška sloupce znamená +1 m / –1 m; podle Rapantové, Maluchy et al. 2013)  
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Zájmové území bylo diskretizováno pravidelnou pravoúhlou sítí (gridem) 480 x 596 bloků 

s velikostí bloku 12 x 7 m. Pro modelování geologické stavby zájmové oblasti bylo k dispozici 

114 vrtů. Izolinie jednotlivých geologických rozhraní byly modelovány geostatickou metodou 

krigování v GMS 9.0. Režim hladin vrtů v zájmové oblasti je relativně ustálený s vyššími 

variacemi v bezprostřední blízkosti povrchových toků. Hydraulický model byl kalibrován na 

stav hladin podzemních vod, měřený v červenci 2010; tento stav odpovídal průměrným 

vodním a klimatickým stavům v širším území. Grafické vyjádření výsledků kalibrace je  

na obrázcích 25 a 26 pro kalibrační body – monitorovací vrty. Je vidět, že míra shody je dobrá. 

Průměr absolutní hodnoty odchylek měřených a simulovaných hladin je 33 cm.  

Po kalibraci modelu byla modelově změněna geometrie všech geologických rozhraní a 

erozních bází podle předpokládaných poklesů terénu, při zachování okrajových podmínek po 

obvodu modelu (okrajové podmínky dané erozními bázemi bylo nutno upravit spolu 

s terénními změnami).  

Výsledkem je simulovaná hladina podzemní vody po poklesech terénu. Z hlediska prognózy 

ohrožení terénu zamokřením a zatopením bylo dále nutno definovat budoucí hloubku hladiny 

podzemní vody pod (resp. i nad) terénem. Simulace se provedla geometrickým srovnáním 2 

ploch – prognózované hladiny podzemních vod a reliéfu terénu po jeho poklesech (s využitím 

upraveného digitálního modelu terénu). Průnik těchto dvou plochy lze považovat za signální 

zóny s budoucí pozitivní piezometrickou úrovní hladiny podzemní vody vůči terénu. 

Posledním krokem prognózy bylo provedení hydromorfologické analýzy, která v návaznosti 

na zóny zamokření nebo vývěrové oblasti podzemních vod a podle sklonitosti terénu a 

existence terénních bezodtokých depresí definovala plochy zatopení terénu, a to až do úrovně 

přetoku vody do drenážní báze (povrchového toku – v tomto případě především do Olše). 

Příklad výstupu prognózy ohrožení terénu vodou je na obrázku 27, který prezentuje 2 verze 

modelu pro snížený dobývací záměr s nižšími poklesy terénu a se změnou jejich figury. Obě 

verze počítají se stejnými poklesy terénu: severní kotlina s poklesem 5,3 m (v původním, 

zamítnutém záměru zde byl pokles 7 m), jižní s poklesem 6,9 m (dříve 7,5 m). První verze 

(vpravo nahoře) vyjadřuje míru ohrožení terénu vodou bez provedení jakýchkoli technických 

opatření. Druhá verze (vlevo dole) počítá s úpravami na toku Olše s cílem eliminace vytváření 

bezodtokých poklesových tůní na jejím toku a snesením některých stávajících říčních stupňů, 

tedy opatření směřující k obnově drenážního účinku řeky, který se vlivem poddolování ztrácí. 

Zároveň se předpokládala i realizace horizontální drenáže z jižní poklesové kotliny do Olše 

pro snížení plošného rozsahu zátopy. Pohled na místo budoucí potenciální zátopy je na snímku 

na str. 11 v příloze 5 – fotodokumentace.  

Upozorňuji na světle modrou linii na obou obrázcích. Tato linie odděluje oblast, kde vlivem 

poklesávání terénu se hladina podzemní vody bude přibližovat k terénu (uvnitř linie, ve směru 

šipek), od plochy, kde naopak hladina zaklesne. Matematický model tak dokládá výše 

uvedený předpoklad (viz podkapitola 5.1.1., 3. odstavec na str. 16), ověřený i praktickým 

monitoringem režimu podzemní vody, že i když je území ve vlivech poddolování, neznamená 

to, že v celé poddolované ploše se bude hladina podzemní vody k terénu pouze přibližovat.   
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7.2.4.  Shrnutí hlavních poznatků z monitoringu změn režimu podzemních vod 

kvartérních zvodní 

Dlouhodobé sledování režimu vod v poklesovém území ukazuje na proměnlivost následků 

režimních změn vlivem poklesů terénu. Setkáváme se zde s lokalitami postiženými výstupem 

hladiny podzemní vody do blízkosti terénu nebo nad něj i naopak s místy s průkazným 

zaklesnutím vody; výjimkou nejsou ani lokality bez znatelných změn. Tyto diference se navíc 

projevují i ve stejných hydrogeologických podmínkách. Nejrizikovějšími lokalitami z hlediska 

ohrožení terénu vodou jsou pochopitelně ploché terény údolních fluviálních teras. Při 

současném rozsahu těžby uhlí se to prakticky týká pouze rozsáhlé levobřežní nivy Olše, kde 

svou hornickou činnost částečně realizují lokality Sever a Jih Dolu ČSM, lokality ÚZ a PZ 

Dolu Darkov a lokalita ČSA Dolu Karviná; postižena je i oblast levobřežní nivy Ostravice ve 

vlivu lokality Sviadnov Dolu Paskov. Důlní vlivy v oblasti terasy Ostravice jsou ale 

nesrovnatelně nižší, než v případě Olše. Je to dáno nízkými mocnostmi zde dobývaných 

ostravských slojí. Přestože se v obou případech (Ostravice i Olše) uplatňuje efekt přiblížení 

hladiny vody k terénu při jeho poklesech, v nivě Ostravice je tento jev zvládnutelný 

technickým opatřením (čerpání vody) a nevyžaduje si změnu využití území. Naopak 

v karvinské oblasti jsou poklesy terénu natolik veliké, že vyvolanou změnu režimu podzemní 

vody obvykle nelze zvládnout a je nutno přikročit k výkupu nemovitostí a pozemků a území 

nechat zatopit. 

Mechanismus snižování mocnosti nesaturované zóny při poklesech terénu je v principu platný 

i mimo nivy, v prostředí vyšších fluviálních teras nebo kolektorských glacigenních sedimentů. 

V těchto případech je ale riziko ohrožení terénu vodou podstatně nižší, protože hloubka 

hladiny podzemní vody v těchto nivelačně výše disponovaných lokalitách je obvykle více než 

10 m pod terénem. 

V oblastech s výskytem kvartérních kolektorských hornin s hydraulickou vazbou na erozní 

bázi můžeme v principu vymezit 3 situace: 

1) Poklesy terénu pod erozní bází jsou nižší, než poklesy terénu v hodnoceném místě a 

erozní báze si zachovává svou funkci (poklesy nevyvolají protisměrné přespádování dna 

erozní báze a vytváření tůni na toku nebo jeho vybřežení): uplatňuje se mechanismus 

přiblížení hladiny podzemní vody k terénu (zamokření) nebo výstup hladiny vody nad terén 

(zátopa) – viz obrázky na str. 3-5 přílohy 5 – fotodokumentace.  

2) Poklesy terénu pod erozní bází jsou vyšší, než poklesy terénu v hodnoceném místě a 

erozní báze si zachovává svou funkci: zdůrazní se drenážní funkce erozní báze a 

v hodnoceném místě dochází k zaklesávání hladiny podzemní vody. 

3) Poklesy terénu pod erozní bází jsou stejné jako poklesy terénu v hodnoceném místě a 

erozní báze zachovává svou funkci: změna režimu podzemní vody není patrná. 

Tyto 3 případy se kombinují, protože působení poklesů terénu je komplexní (součtové vlivy 

v celé ploše dobývacích prostorů) a v čase proměnlivé. Proto je nezbytný monitoring režimu 

podzemních vod, který zajistí plynulý přehled o režimních změnách v čase. 
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V oblastech s převažujícími hydrogeologickými poloizolátory v kvartérní sedimentaci výše 

popsané zásady uplatnit nelze. V souladu s principy popsanými v podkapitole 5.1.1.  

(2. odstavec na str. 16) se poklesy terénu nepromítají do režimních změn tak markantně, jako 

v předchozích případech. Podstatně narůstá vliv chodu atmosférických srážek a hlavním 

problémem není vysoká úroveň hladiny podzemní vody, ale tvorba mělkých bezodtokých 

kotlin v oblastech vysoko nad úrovní erozních bází (viz obrázky na str. 12 a 13 přílohy 5). 

V kotlinách se akumuluje srážková, resp. hypodermická voda. Vzhledem k horším filtračním 

vlastnostem zemin a tedy ke sníženému vsaku vody do hlubších partií zeminového profilu zde 

dochází k tvorbě intenzivně zamokřených ploch, které při vydatnějších deštích přecházejí až 

do zátop terénu. Často se jedná o zemědělsky využívané pozemky, které následně není možno 

obdělat, čímž dochází ke ztrátám na zemědělské produkci.       

Významné a markantní vlivy poklesů terénu se odrážejí i na útvarech povrchových vod –  

viz obrázky na str. 3, 11 a 13 přílohy 5 – fotodokumentace.  

S využitím těchto poznatků lze konstatovat, že případné dobývání uhlí v oblasti Frenštátu pod 

Radhoštěm by nemohlo mít tak výrazný negativní vliv na hydrogeologický režim s následným 

devastujícím ohrožením terénu vodou, jak je tomu na Karvinsku. Frenštátská oblast je typově 

bližší lokalitám Staříč a Chlebovice závodu Důl Paskov (nebo ze vzdálenějších i Kladenskému 

revíru), kde se zdaleka nesetkáváme s tak rozsáhlými zátopami a zamokřením terénu, jak je 

tomu v oblasti Karviné. Na Frenštátsku by se, ve vazbě na poklesy terénu vyvolané těžbou, 

mnohem více akcentovalo riziko ztráty vody vlivem změn struktury puklinových kolektorů; 

významné by patrně byly i problémy se stabilitou svahů (viz str. 10 přílohy 5 – 

fotodokumentace).  
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8. Vzájemná komunikace hydrogeologických a hydrologických struktur 

8.1. Přirozené podmínky komunikace povrchu s karbonem – karbonská okna  

Převážně pelitické souvrství miocénu mezi karbonem a kvartérem představuje jako celek 

masivní hydrogeologický izolátor. Tento izolátor je dostatečně funkční i při intenzivních 

vlivech poddolování a spolehlivě brání průsaku vody z kvartérních zvodněných kolektorů do 

sedimentů karbonu a tedy i do důlních děl. 

V předchozím textu je uvedeno, že pro místa, kde nepropustný miocénní pokryv chybí  

a karbonský masiv vychází na den, se v OKR vžil termín „karbonská okna“. Zde je vytvořena 

možnost infiltrace části atmosférických srážek do karbonu. Je-li v přímém nadloží karbonu 

zvodněný kvartér, je možnost infiltrace kvartérní podzemní vody do karbonu. Ten je porušený 

hornickou činností i tektonicky a kvartérní podzemní voda vtéká do důlních děl. Komunikace 

mezi povrchem a důlním prostředím je podpořena i pleistocénním periglaciálním zvětráváním, 

spojeným s promrzáním hornin do značných hloubek, s intenzivním promýváním 

rozvolněných hornin, které se projevilo nejsilněji právě v oblastech karbonských oken.   

Zvýšené přítoky do dolů jsou tedy pouze z míst přímých výchozů karbonu na povrch nebo  

z ojedinělých míst nedostatečně mocného spodnobadenského izolátoru. Tyto přítoky popisují 

zejména J.Foprecht v monografii Kamenouhelné doly OKR (1928 – 1. díl) a Pišta (1961). 

Pišta (1961) potvrzuje, že tektonickými zónami v karbonském masivu a hlavně zálomy nad 

vyrubanými slojemi voda infiltruje do dolů pouze v karbonských oknech – z jiných důlních 

lokalit nejsou informace o významnějším průniku povrchové vody po svahu karbonu pod 

miocénním slínovým souvrstvím do větších vzdáleností od okna.  

S průnikem kvartérních vod do důlních prostorů se setkáváme prakticky od počátku minulého 

století. Pišta (1961) uvádí, že v bývalém Dole Lidice ve východním překopu v hloubce cca 

+140 m n.m. (ve vzdálenosti 460 m od západního břehu Odry) došlo 5. prosince 1899 

k průvalu vody z kvartérních štěrků, přičemž ještě v 60. letech min. století se z místa průvalu 

odvádělo 13 l.s
-1

 pitné vody, jež se čerpala do vodovodu závodu Lidice a okolních sídlišť. 

Situace s pronikáním vody z těchto poloh do karbonu je komplikovaná i vzhledem k tomu, že 

karbonská okna jsou vyvinuta v různých výškových úrovních, statické hladiny kvartérních 

zvodní v místech karbonských oken a v jejich blízkém okolí mají různé kóty. 

Z tohoto pohledu známá byla především oblast soutoku Lučiny a Ostravice, kde vodoteče jsou 

v přímém kontaktu s karbonem (u Sýkorova mostu – několik stovek metrů pod soutokem jsou 

patrné výchozy porubských vrstev – viz obrázek 28). Zároveň zde dochází i k sycení karbonu 

podzemní vodou z fluviálních štěrkopísků, které zde mají rozlohu asi 2 km
2
.  

Pišta (1961) k této problematice uvádí, že více než stoletým dobýváním uhlí v oblasti soutoku 

Lučiny a Ostravice poklesl terén, čímž došlo ke změně odtokových poměrů. Řeka Ostravice, 

která obtéká ostravský městský ochranný pilíř, poklesla méně než dolní tok Lučiny, která se  

u ohradníků vlévá do Ostravice. Vlivem poklesů z poddolování se v minulosti na karbonském 

okně vytvořila tůň – dno řeky Lučiny a báze zvodněných kvartérních štěrků leží hlouběji než 

dno Ostravice. Trhlinami docházelo (a dochází i v současnosti) k infiltraci značného množství 
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vody do karbonu a do závalů prvních slojí, vyrubaných již v předminulém století. Tyto sloje 

jsou uloženy jako brachysynklinála, v jejímž středu byla situována těžní a vodní jáma 

Zárubek. Uhelné sloje a důlní díla v nich ražená se svažují ze všech stran do středu kotliny 

k vodní jámě, která jimi prochází (resp. procházela – jámy bývalého Dolu Zárubek a dalších 

jsou dnes již zlikvidovány zásypem. Tyto první sloje nebyly spojeny důlními díly s nižšími 

slojemi a ponecháním ohradníků podél směrných tříd i svážných a částečnou základkou tak 

byly vytvořeny odvodňovací drenážní úseky, které zachycovaly vodu a odváděly ji k vodní 

jámě. Hlavní drenážní slojí byla sloj Máj. Na starých patrech v těchto slojích byly zřízeny 

vodní hráze, od nichž se voda odváděla na 2. patro v hloubce 164 m pod ohlubní, kde byla 

vybudována čerpací stanice výkonu 20 m
3
 za minutu. Tato drenážní soustava, oddělená  

od nižších důlních děl, zachycovala průměrné vodní přítoky 100 l.s
-1

, které se při stoupnutí 

hladiny v řece v době povodní až o 5 m nad normál zvyšovaly až na více než 200 l.s
-1

. Tím se 

výrazně omezily provozní potíže při hornické činnosti ve větších hloubkách.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obrázek 28: Výchoz karbonu (jaklovecké vrstvy) v korytě Ostravice u Sýkorova mostu 

(foto: Ing. Jirásek J., PhD., 2007) 

Podle Pišty (1961) dosahovaly přítoky v létech 1932-1954 v Dole Zárubek v minimech 23 až 

80 l.s
-1

 (se stoupající tendencí v čase); při sezónně zvýšených stavech se přítoky dostávaly  

i na více než 100 l.s
-1

. J. Pišta dále uvádí, že v létech 1928 až 1942 se kopaly slojové pilíře, 

dříve ponechané na ochranu řeky Lučiny. Náhle se vytvořily velké trhliny ve výchozu karbonu 

na dně říčního koryta a důlní přítoky se značně zvýšily. Trhliny byly v roce 1930 utěsněny 

pěchovaným slínem, který byl proti vymílání chráněn drátěnými matracemi, vyplněnými 

kamenem. V jiném místě koryta se v roce 1940 trhliny utěsnily cementací. V obou případech 

se podařilo zastavit zvýšené přítoky povrchové vody.  
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Další významné karbonské okno je pod Landekem a zasahuje pod soutok Ostravice s Odrou. 

V bývalém Dole Odra (Vítězný únor) se pod ním kopaly jednak sloje ve strmém uložení  

(tzv. oderské skupiny), jednak sloje ležmé partie. Pišta (1961) uvádí, že v ploché partii 

trhlinami nad závalem přitékalo cca 16 l.s
-1

, přičemž voda se ve vyrubaných a v částečně 

založených slojích Heřman a Vilemína zachycovala a byla odváděna po 4. patře k hlavní 

čerpací stanici. Sloje nebyly spojeny s 6., 7. a 8. patrem a tvořily drenážní úsek, který 

zamezoval průniku vody do nižších důlních partií. 

Z kvartérních štěrků v poříčí Odry přitékala značná množství vody v karbonském okně pod 

kopci Bobrovník a Landek i do dolů Jan Šverma, Odra, Eduard Urx a Stachanov. V oblasti 

bývalé jámy Ida v Ostravě-Heřmanicích docházelo rovněž k přítokům povrchových  

a kvartérních vod do dolu, a to v důsledku minimální mocnosti pelitického spodnobádenského 

pokryvu, intenzivního tektonického porušení karbonského souvrství, vlivem starých důlních 

prací (vrty, jámy, kutací práce z minulého století aj.) a dobývacích prací ve slojích 

jakloveckých a svrchních hrušovských vrstev. Typická byla malá retardace (řádově dny; 

ověřeno stopovací zkouškou na jámě Ida) na změny vydatnosti atmosferických srážek a na 

změny hladin v povrchových tocích. Vrcholové stavy na chronologických čárách průtoků  

a vydatností infiltrace v dole byly ale silně tlumené. 

V závěru této podkapitoly odkazuji na přílohu 2, kde je znázorněn rozsah kvartérních 

fluviálních teras, průběh hlavních vodotečí a jejich poměr k výchozům karbonu na den. 

Z přílohy je možno si utvořit názornou představu o vzájemném poměru karbonského masivu a 

kvartérních podzemních a povrchových vod. V mapě jsou dále izoliniemi vyneseny mocnosti 

miocénního pelitického sedimentačního komplexu (nezaměňovat s mocností „pokryvu“ nebo 

miocénu včetně detritu). Izolinie jsou konstruovány s využitím jak profilů hlubokých vrtů 

z povrchu (převážně NP – vrty), tak v oblasti ostravsko-karvinského hřbetu (kde NP-vrty 

nejsou příliš početné), především s využitím několika stovek (cca 650) vrtů s hloubkou do 50 

m (archiv Geofondu Praha, vlastní databáze hydrogeologických průzkumů v k.ú. Přívoz, 

Hrušov, Koblov, vrty z průzkumných a vyhledávacích akcí SDD). Tato dostatečná vrtná 

prozkoumanost umožnila konstruovat mapu mocnosti miocenních pelitů s detailizací 

v intervalu 0-50 m a identifikovat místa s výskytem karbonu v přímém podloží kvartéru. 

Poznámka: horní mez intervalu mocnosti miocénních jílů (tj. 50 m) pro detailizaci byla zvolena 

v souladu s uzančně přijatou hodnotou tzv. „bezpečné mocnosti pokryvu karbonu“ proti výstupu 

metanu na povrch terénu, jejíž hodnota byla definována v rámci Výzkumného úkolu ČBÚ a takto je 

akceptována i státní správou. 

Právě ta skutečnost, že v ODP jsou zvodněné kvartérní sedimenty a povrchové vodoteče 

v podstatně těsnějším vztahu s karbonskými horninami, než v části karvinské, způsobuje, že je 

markantní rozdíl mezi ODP a KDP ve velikosti přítoků do dolů a v podílu jejich původu. PDP 

pak tvoří přechod mezi nimi. 
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8.2. Antropogenní aktivace komunikačních cest z povrchu (důlní díla, stará důlní 

díla) 

Hlavní bezpečnostní rizika související s existencí starých důlních děl (SDD), ať se již jedná  

o hlavní důlní díla ústící na povrch, tj. jámy, šachtice, světlíky a štoly, nebo i stařiny 

vydobytých slojí v blízkosti povrchu, jsou tvořena především neřízenými výstupy důlních 

plynů. Dalším rizikem je i narušení stability povrchu nad nebo i v blízkosti nevhodně 

likvidovaných hlavních důlních děl ústících na povrch. Skutečnost, že značná část jich ústí na 

povrch, si vynucuje zhodnocení existence SDD ve vazbě na problematiku zatápění důlních 

prostorů OKR a možnost výstupu důlní vody jejich prostřednictvím na povrch terénu. 

SDD definuje Horní zákon jako „každé důlní dílo v podzemí, které je opuštěno a jehož 

původní provozovatel ani právní nástupce neexistuje nebo není znám“. Jsou to – vedle důlních 

děl ústících na povrch – i otvírková a přípravná dlouhá důlní díla včetně stařin vydobytých 

porubů. V současnosti je v OKR evidováno přibližně 590 opuštěných důlních děl. Z tohoto 

počtu 479 SDD (413 jam a 66 štol) ústí na povrch. V ODP je jich 312 (247 jam a 65 štol), 

v PDP 43 (42 jam a 1 štola) a v KDP 124 (pouze jámy). 

Ne všechny typy SDD jsou pro komunikaci povrchu terénu s důlními prostorami důležité. 

Prakticky bez významu jsou negativní kutací jámy, které z různých důvodů nebyly 

prohloubeny až do úrovně karbonu. Ani nálezné kutací jámy, kterými byla ověřována mocnost 

pokryvného útvaru (případně i hloubka první uhelné sloje), nejsou propojeny jinými důlními 

díly se stařinami dobývek. Naopak víceúčelové kutací jámy se po splnění svého průzkumného 

poslání dále využívaly pro tzv. mělké dobývání nebo byly prohloubeny, případně a staly se 

součástí systému hlavních důlních děl pro hlubinné dobývání. Tímto způsobem nebo  

i samostatným hloubením vznikaly jámy větrní, těžní a vodní, které jsou již zpravidla 

významnými vertikálními komunikacemi s povrchem. Z tohoto pohledu jsou důležité  

i světlíky – vertikální důlní díla propojující štoly s povrchem pro větrání štol, dále pak i pro 

odtěžování rubaniny, dopravu materiálu i fárání horníků.  

Obdobně i štoly, podle účelu ražby a jejich využití, jsou průzkumné (negativní nebo 

s nafáráním sloje, překopní a sledné), otvírkové pro zpřístupnění ložiska a jeho následnou 

těžbu; speciálním druhem jsou pak štoly odvodňovací, které – s ohledem na svou dlouhodobou 

funkčnost – byly nazývány štolami dědičnými. Především štoly otvírkové a dědičné mají 

velký význam pro komunikaci s povrchem.   

Potenciálně nejvyšší nebezpečí z pohledu možnosti výstupu vody z uzavřených dolů na povrch 

představují oblasti s tzv. mělkým podpovrchovým dobýváním, propojené s níže situovanými 

stařinami exploatovaných slojí. Na toto mělké podpovrchové dobývání postupem času, 

s úbytkem snadno dostupných zásob, logicky navázalo hlubinné dobývání. 

Možnost výstupu vody prostřednictvím starých důlních děl je dána hydraulickou kvalitou 

těchto komunikačních tras. Je pochopitelné, že za dlouhou dobu, která uplynula od opuštění 

díla, došlo k zásadnímu poklesu jejich hydraulické průchodnosti, a to jak vlivem primární 

likvidace díla (zásyp), tak druhotným stlačením díla nebo následným převrstvením ústí 

navážkou. Nejistota v kvalitě likvidace a častá nedohledatelnost hodnověrných relevantních 

údajů si vynucuje počítat se starými důlními díly jako s potenciálními místy výstupu důlních 

vod. Zde hraje zásadní roli hustota rozmístění ústí děl v terénu a jejich nadmořská výška.  
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Relevanci problematiky „komunikačního potenciálu“ starých důlních děl lze doložit  

i skutečností, že je na Ostravsku a Petřvaldsku v současné době intenzivně řešena z hlediska 

výstupů metanu na povrch (komplexní akce sdružení firem – tzv. „Velký metan“). Na základě 

mimořádných událostí z důvodu nekontrolovatelných výstupů metanu v místech starých 

důlních děl i zjištěných plošných výstupů plynu byl v roce 2000 Státním fondem životního 

prostředí České republiky vyhlášen Program 3.1.9, čímž byla zahájena etapa vyhledávání  

a zajišťování nebo likvidace starých důlních děl. Dosavadní výsledky těchto prací, majících 

mj. za cíl stará důlní díla dohledat, ověřit jejich stav a zajistit je proti výstupům metanu, nám 

potvrzují, že výplň děl bývá heterogenní a tedy z hlediska možnosti výstupu vody a metanu 

„nevyzpytatelná“. U většiny děl není znám způsob ani rok likvidace, průřez a druh výztuže, 

ústí není znatelné.  

Množství a distribuce SDD a činných děl kontaktujících povrch v hodnoceném území jsou 

patrné z přílohy 3, kde schématicky znázorňuji jejich počet na plochu 100 x 100 m. V mapě 

jsou dále zobrazeny i výchozy karbonu na den – tzv. „karbonská okna“. Je vidět,  

že největší počty důlních děl kontaktujících povrch se koncentrují do linie vrcholové partie 

ostravsko-karvinského hřbetu, tedy do míst karbonských oken a jejich okolí: 3-4 díla  

ve čtverci 100 x 100 m jsou mezi k.ú. Petřkovicemi a Lhotkou, na landeckém kopci, 

v Hrušově (v areálu bývalého Dolu Hrušov), na Bazalech, v Trojickém údolí, v KDP pak mezi 

areálem bývalého Dolu Doubrava a lokalitou ČSA (Jan-Karel) Dolu Karviná (severozápadní 

část současného areálu Jan-Karel).    

Kromě vlastní existence důlního díla kontaktujícího povrch je zásadní jeho výšková pozice, 

která v rámci značného množství důlních děl preferuje ty nejnižší jako místa přednostního 

výstupu důlní vody. V tabulce 5 podávám přehled o výškových úrovních starých důlních děl, 

které byly v uplynulých létech předmětem vyhledání a zajištění společnostmi DPB, Unigeo  

a DIAMO (databáze zahrnuje 476 starých důlních děl). Zároveň je proveden přepočet na 

procentuální zastoupení vybraných intervalů výškových kót.  

Tabulka 5: Výškové úrovně ústí SDD 

výškový interval ústí počet SDD procentuální zastoupení 

< +200 m n.m. 0 0 

+200 až +205 m n.m. 12 3 

+205 až +210 m n.m. 39 8 

+210 až +220 m n.m. 45 9 

> +250 m n.m. 380 80 

celkem 476 100 

 

Je patrné, že v úrovních do +210 m n.m. je pouze menšina starých důlních děl. Značná část je 

ve výchozech karbonu na den, které tvoří terénní elevace. Lokalizace nejnižších ústí s kótou 

pod +210 m n.m. se pozičně seskupují do bývalého uhelného dobývacího prostoru Přívoz a za 

jeho západní hranici, podružně i do bývalého dobývacího prostoru Slezská Ostrava.  

Jde o ostravské katastry Petřkovice a Hrušov, méně i o Muglinov, Slezskou Ostravu a Přívoz. 
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8.3. Komunikace důlního prostředí s terciérními strukturami 

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, 

- zóny propustných hrubozrnných pískovců. 

Prvním kontaktem důlního prostředí s terciérní zvodněnou strukturou byl již zmíněný průval 

počátkem minulého století při hloubení jámy Bedřich v Ostravě. Od těch dob byl detrit 

důlními pracemi kontaktován (především navrtán) mnohokrát.  

Kontakty prostřednictvím vrtů jsou samotnou podstatou důlního odvodňování. Právě 

s ohledem na existenci terciérních tlakových struktur, především pak detritu, jsou (nebo byly) 

doly OKR většinou řazeny do kategorie „Doly s nebezpečím průvalu vod a bahnin“. 

Méně významnými komunikačními kanály jsou rovněž kerné tektonické poruchy.  

Ze zkušeností na dolech vyplývá, že propustnost mylonitizovaných  výplní tektonických 

pásem je nízká a ani při přecházení tektonických poruch, vycházejících na povrchu karbonu 

přímo do zvodněného detritového kolektoru s vysokým kolektorovým tlakem, nejsou 

doloženy přítoky do ražeb.  

Geologicko-průzkumnou a hornickou činností (včetně vlivu recentního porušení horninového 

prostředí zálomovými trhlinami) došlo nejen k umělému propojení některých zvodní, ale 

především k vytvoření hydraulického spádu (hluboká hydraulická deprese vyvolaná 

odvodňováním dolů). Nově vytvořený hydraulický spád vyvolal proudění původně 

kvazistagnujících podzemních vod. V hornicky otevřených oblastech se vytvořil nepravidelně 

rozvinutý hydraulický systém, zahrnující jak horniny karbonu, tak horniny jeho pokryvu, 

místy i včetně kvartérních sedimentů. K proudění podzemních vod docházelo jednak ve 

zvodních jednotlivých kolektorů (s projevem stírání původní vertikální hydrogeochemické 

zonálnosti), jednak přetokem vod mezi kolektory v místech jejich styků. Následkem bylo 

mísení podzemních vod různých kolektorů. 

Detritová zvodeň je především neřízenými přítoky odvodňována do činných i likvidovaných 

dolů OKR. Důsledkem odvodňování je existence postupně se prohlubující depresní kotliny  

v detritové zvodni. Např. koncem 80.let byl průměrný pokles hladiny ve východní části 

bludovického výmolu, vlivem důlního odvodňování na dolech Fučík, Doubrava, ČSA, Darkov 

4 až 6 metrů za rok. V současné době můžeme z výsledků režimního měření ve vrtech 

konstatovat průměrně dvojnásobné zpomalení poklesu hladiny vody; v některých případech se 

projevuje naopak přechodný nebo i trvalý nástup hladiny (NP-603a, 705, 786, 915). Blízko 

původní hladiny detritové zvodně jsou zřejmě hladiny v pozorovacích vrtech NP-705, 707  

a 708. Za historickou dobu hornické činnosti bylo dosaženo až místního osušení detritového 

kolektoru – hlavně v některých výše situovaných nebo hydraulicky „přiškrcených“ dílčích 

výmolech.  

Písčité polohy v nadloží detritové struktury nejsou z hlediska důlní činnosti zdaleka tak 

rizikové jako detrit (neleží v převážné většině v přímém nadloží karbonu) a proto nebyly 

předmětem cílené snahy o odvodnění. Odvodňování těchto struktur prostřednictvím 
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nespojitostí v karbonském masivu (vč. zvětralinového pláště) se děje jen v případech,  

že vykliňují na reliéfu karbonu. Vrtání na tento hydrogeologický kolektor se dělo v rámci 

balneologického využití, a to vrty z povrchu. Terciérní písčité kolektory v nadloží detritu jsou 

zastiženy především svislými důlními díly – jámami. Přítoky z písčitých vložek, pokud nějaké 

byly, se stávaly součástí vod, pocházejících z terciéru, kde dominuje voda z detritu. Přítoky 

jsou dokumentovány zejména z hloubení jam DO-III a DO-IV (Doubrava-sever; přítoky do 

jam byly příčinou destrukce jámy Doubrava IV). V bývalém Dole František se přítok vody 

z písčité struktury do jámy v minulosti využíval pro získávání jodobromového koncentrátu.  

I v jámě ČSM-sever je v hloubce cca 350 m stálý přítok jodobromové vody (koncentrace 

jodidů dosahuje až 60 mg.l
-1

). 

 

8.4. Hydraulická komunikace mezi doly 

Důlní díla z hydrogeologicko-hydraulického hlediska představují tzv. antropogenní 

pseudokras. Tento systém je typický prioritními cestami proudění vody v důsledku existence 

starých nebo opuštěných důlních chodeb, jam, štol či plošně vytěžených slojí ve stěnových 

porubech. V jejich okolí je „aureola“ rozvolnění hornin v důsledku zálomových trhlin, trhlin 

způsobených trhacími prácemi, sítí úzkoprofilových vrtů do nadloží i podloží důlních děl 

apod., tvořící zónu vyšší propustnosti.  

Značné komplikace v OKR způsobuje, že karbonský masiv je hornicky využíván velmi dlouho 

(pravidelná těžba od 30.let 19.století). Svrchní partie ložiska jsou otevřeny sítí důlních děl, 

které nejsou vhodně (či vůbec) dokumentovány. Dnes již i dohledání důlních děl propojujících 

např. ODP a PDP přes strukturu michálkovické poruchy – děl, které byly raženy 

v předminulém století – je pracné a má dosti vysokou informační nejistotu. V době, kdy např. 

na mělkých dolech v oblasti michálkovické poruchy byly těženy sloje jakloveckých vrstev  

a struktura této poruchy nebyla chápána jako přirozená hranice dobývacích prostorů, bylo 

důlními díly a těženými slojemi provedeno mnoho dnes již nedohledatelných propojení, která 

však – z hlediska potřebného času konsolidace horninového masivu a snížení jeho hydraulické 

propustnosti a průtočnosti – nejsou zase tak stará (Grmela, 1972). Na propustnost těchto 

nejstarších dobývek můžeme dnes usuzovat zprostředkovaně z výsledků odsávacích zkoušek, 

kterými se ověřuje riziko migrace metanu těmito preferenčními cestami (realizováno v rámci 

akce „Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla“, tzv. „Velký 

metan“ a její předcházející pilotní přípravné části). 

Ocenění hydraulické kvality propojení je zásadní pro zhodnocení principů zatápění důlních 

prostor. Ve své podstatě můžeme uvažovat se 2 základními možnostmi: 

Darcyho princip – vytvoření hydraulického spádu, tedy rozdílů hladin v různých částech 

zatápěných důlních prostorů, vlivem hydraulických odporů mezi těmito zatápěnými částmi.  

Princip (kvazi)spojených nádob (Younger, 2002: systém bazénů – ponds) – hraniční případ 

Darcyho s variantou prakticky nulových odporů prostředí ve vztahu k velikosti přítoků; 

hladina vody ve všech částech revíru je víceméně na stejné úrovni. 

Reálně je možno uvažovat ještě s kombinací obou principů.  
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V následujícím textu je hodnocena kvalita vzájemné hydraulické komunikace v rámci celého 

OKR, včetně doplňkového zahrnutí bývalého dolu Morcinek na polském území, který je 

v současnosti propojen 2 odvodňovacími důlními vrty s Dolem ČSM z překopu č.5302/2. 

Hodnocení v utlumené části se logicky soustředilo na rekapitulaci již dříve zjištěných faktů 

(Dvorský, 1992, 1993), (Grmela et al., 2003a) a navázání na činnou část. V KDP provedl 

Malucha et. al, (2008) detailní revize veškerých komunikačních tras po jednotlivých důlních 

lokalitách. Tato práce obsahuje kompletní pasportizaci propojů a podrobný komentář. 

S ohledem na značný rozsah této dokumentace v následujícím textu prezentuji jen výsledný 

souhrn zjištěných informací, doplněný o nová propojení, vzniklá po roce 2008. Celkové 

shrnutí je provedeno grafickou formou v obrázku 19, kde je zpracována schématická mapa 

nejnižších propojení včetně jejich hydraulického charakteru. 

Pro potřebu této stati rozlišuji 2 druhy propojení:  

1. Přímé (stávající) propojení (Younger, 2002: unrestricted): volné spojení bez hydraulické 

bariéry, prostřednictvím dlouhého důlního díla (překop, chodba), nebo prostřednictvím 

blízkých, prokazatelně komunikujících sousedních porubů (práce na hranici), nebo přes 

netěsnosti hydraulické bariéry volného spojení (např. netěsná hráz). 

2. Nepřímé (potenciální) propojení (Younger, 2002: throttled): prostřednictvím sousedních 

porubů či jiného přiblížení důlních děl, existuje zde hydraulická bariéra (celík), předpokládá se 

porušení celíku a vznik puklinového kolektoru.      

Pro co nejvyšší stupeň objektivizace kvality propojení používám tento hodnotící klíč:     

+ +  spojení přímé, s minimální nebo žádnou hydraulickou bariérou; 

+  spojení přímé s neznámou hydraulickou kvalitou nebo nepřímé s celíkem do 5 m nebo 

nepřímé, s celíkem max.10 m, za předpokladu přiblížení stařin na delší linii (porušení 

celíku pravděpodobné) nebo jinak disponované (celík ve svislém směru, předpoklad 

puklinové propustnosti s gravitačním přetokem); 

+ -  nepřímé spojení s celíkem do 20 m: přetok je podmíněn překonáním hydraulické 

bariéry nebo je neznalost údajů o mocnosti celíku, podle místních podmínek i celík nad 

20 m (přiblížení na linii, disponovaná tektonika atd.), nebo přímé propojení, 

z dřívějších období, s předpokladem devastace a vytvoření bariér omezujících přetok; 

-  nepřímé spojení s celíkem nad 20 m nebo jiná hydraulická bariéra, limitující přetok. 

Poznámka: váha je přisuzována individuálně, např. vertikální celík nad 20, s půdorysným překrytím 

důlních děl, může být hodnocen jako „+“ , má-li tento vlastnosti puklinového kolektoru.      

 

8.4.1. Hydraulická komunikace dolů ostravské dílčí pánve 

Problematika hydraulických propojení dolů v rámci ODP je detailně řešena v práci  

Dvorského (1992), Grmely et al. (2003a,b) a Maluchy (2008); tímto na ně odkazuji a 

v následujícím textu pouze uvádím základní informace z těchto tří prací.  

ODP byla rozdělena na dvě části – bazén Odra a bazén Ostrava. Uvnitř těchto bazénů bylo 

množství propojení, takže se každý jeden považuje za jeden hydraulický celek. Zároveň se ale 
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předpokládalo, že i mezi oběmi bazény budou hydraulické odpory zanedbatelné a že se již od 

první přetokové úrovně bude celá ODP zatápět systémem spojených nádob (tedy charakter 

spojení „++“). Monitoring hladin důlních vod během zatápění ODP ale potvrdil,  

že hydraulické odpory nepřímých propojení mezi bazény Odra a Ostrava fungují jako úplná 

nebo částečná zábrana přetoku vody z bazénu Odra do bazénu Ostrava (charakter propojení 

„+–“). Důsledkem toho je, že hladina důlní vody v bazénu Odra je cca o 100 m výše, než 

v bazénu Ostrava. Úroveň zatopení oderského bazénu reprezentuje údaj z pozorovacího 

potrubí v jámě OD-2 (bývalý Důl Odra), úroveň vody v ostravském bazénu je dána čerpáním 

ve Vodní jámě Jeremenko a pozorovacím potrubím na bývalých dolech Hlubina a Rychvald.  

 

Možné hydraulické propojení mezi těmito kvazizolovanými bazény bylo definováno takto:  

- Kóta –552 m n.m.: propojení nepřímé („-“) mezi lokalitami Přívoz (Odra) a Hlubina (důlní 

díla, ražená v roce 1992 úpadně z lokality Přívoz nafárala oblast, ovlivněnou dobýváním 

dovrchního pole ve 133. sloji z lokality Hlubina v roce 1985. Uvedená oblast je ze strany 

Přívoz i Hlubina zaplavena popílkem a proto s ní jako s vodní komunikací nebylo od počátku 

uvažováno, i když její úplnou těsnost nelze předpokládat. V dalším textu (kapitola 9, zejm. 

obrázky 31 a 32) je toto propojení (přetok) označeno číslem 1.  

- Kóta –479 m n.m.: propojení nepřímé („+-“), které se považuje za nejnižší  

a nejvýznamnější propojení mezi oběma bazény. Propojení je mezi lokalitami Přívoz a Bezruč, 

a to prostřednictvím přiblížení porubů ve slojích č.070 a 080. V tomto prostoru lze 

předpokládat zálomové trhliny v souvislosti s dobýváním mocných slojí, s ponecháním 

četných celíků a s podrubáním stařin sousedního dolu.  Stařiny porubů na obou dolech jsou 

uzavřeny hrázemi a další hráze mohou být na přístupových překopech. Z hydraulického 

hlediska nebývají tyto hráze těsné, představují pouze určitý dodatečný hydraulický odpor 

proudící vodě. V dalším textu (kapitola 9, zejm. obrázky 31 a 32) je toto propojení (přetok) 

označeno číslem 2. 

- Kóta –424 m n.m.: propojení mezi lokalitami Šverma a Hlubina, charakteru („+-“). V roce 

1964 byla chodbou č.227, raženou ve sloji č.145 na Dole Šverma, nafárána stařina chodby  

č. 4441a, vyražená dříve na Dole Hlubina v téže sloji (nafáraná stařina byla uzavřena hrází, 

stejně byly uzavřeny i přístupové překopy). V těsné blízkosti propoje byla z obou dolů 

vydobyta sloj Olga o mocnosti 110 cm, takže lze předpokládat množství vzniklých trhlin. 

V dalším textu (kapitola 9, zejm. obrázky 31 a 32) je toto propojení (přetok) označeno číslem 

3.  

- Kóta –316 m n.m.: tato přetoková úroveň je již nad stávající maximální možnou hladinou 

zatopení (–371,5 m n.m.) ve VJJ. Charakter propojení je „+–“ až „+“. Propojení je ve stejné 

oblasti jako u kóty –479 m n.m., jen ve slojích č.092 a č.094. Hladina v oderském bazénu  

je v současné době na cca –290 m n.m. a prakticky již nestoupá (v posledním roce dokonce 

pokles), tedy o necelých 30 m nad úrovní tohoto přetoku. Přetok na –316 m n.m. tedy 

vykazuje hydraulický odpor, pro jehož překonání je nutný alespoň mírný hydraulický spád. 

V dalším textu (kapitola 9, zejm. obrázky 31 a 32) je propojení (přetok) označeno číslem 4. 

Výše uvedená propojení ale nejsou zcela otevřená („++“), aby spolehlivě zajistila jednotný 

nástup hladiny a ve stejné úrovni. Proto je nutno se zabývat i staršími kontakty na vyšších 
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niveletách. Jsou to např. kóta –106 m n.m. (doly Šverma a Ostrava, nafárání porubu č. 55 1013 

ve sloji Sola),  kóty –131 m n.m. a –434 m n.m. (doly Odra a Ostrava; propojení ve sloji 

č.157), ve starších pracích jsou uváděna možná propojení i na úrovni –70 až –80 m n.m. (doly 

Stachanov a Ida). Podobně je tomu v propojení přes stařiny z let 1899-1903 ve sloji Eva  

na úrovni +94 m n.m. Další stařinná propojení jsou možná ve slojích Pavla, Robert, Růžena  

na vyšších úrovních (–40 m n.m.) a ve sloji Karel (–160 m n.m.).  

Z přímých otevřených propojení jsou uváděny ražby ve sloji Karel, v úrovni –160 m n.m. 

(pásová chodba č. 3084  Dolu Heřmanice byla na kótě cca –177 m n.m. probita do souvislých 

stařin porubů z r. 1915 Dolu Odra, závod Stachanov; chodba č. 3084 byla vypleněna  

a zavalena). Další možností propojení je probitka pásové chodby č. 3090  na kótě  kolem  

–180 m n.m. z Dolu Heřmanice do stařin porubu téže sloje z roku 1911 Dolu Odra, závod 

Stachanov. Dále – pásová chodba č. 3086  byla na úrovni –100 až –90 m n.m. v délce 430 m 

vyražena Dolem Heřmanice v těsném kontaktu se stařinami porubů, vydobytých Dolem Odra, 

závod Stachanov, v letech 1937-1939. 

 

8.4.2. Hydraulická komunikace dolů petřvaldské dílčí pánve 

PDP nebyla tak komplexně hodnocena, jako ODP. Činnost v této části OKR se končila později 

a bylo tedy možno využít zkušeností ze zatápění ODP. Podle údaje bývalého vedoucího 

měřického oddělení Dolu J.Fučík byly před likvidací veškeré propoje mezi jednotlivými 

závody zprůchodněny (včetně odstranění hrází na důlních dílech) s cílem zajistit maximální 

možnou komunikaci v rámci PDP. Na rozdíl od ODP je celý komplex bývalého Dolu J.Fučík 

(tj. závody Žofie, Pokrok, Hedvika a Ludvík) považován za hydraulicky spojitý v systému 

„spojených nádob“. Výjimkou je pouze závod Václav (uzavřený v 60. létech min. stol.), který 

je s Žofií propojen až nad 8. patrem Žofie (tj. 6.patro Václava), a to překopy č. 661, 667 a 663 

na úrovni –345 m n.m.  

 

8.4.3. Hydraulická komunikace činné části dolů karvinské dílčí pánve 

Pro studii P. Maluchy (2008) byla provedena pečlivá a rozsáhlá dokumentace propojení 

v rozsahu dolů KDP. Od roku 2008 se situace značně zjednodušila. Došlo k přímému 

propojení páteřními překopními důlními díly, vedenými z Dolu ČSM přes lokalitu Darkov ÚZ 

na lokalitu ČSA Dolu Karviná (toto významné investiční dílo má sloužit pro převedení 

maximálního objemu těžby na Důl Darkov, kde je moderní a velkokapacitní úpravna). Odtud 

existuje přímé přepojení na lokalitu Doubrava, Doubrava-sever a přes bývalý Důl Jindřich i  

na lokalitu Lazy Dolu Karviná. Lokalita PZ Dolu Darkov je rovněž překopně propojena 

s lokalitou ÚZ (kóty –500 a –650 m n.m.); stejně i důlní pole bývalé lokality Gabriela je na 

kótách –500 a –650 m n.m. propojena s lokalitou Darkov ÚZ. Lokalita 9.květen Dolu Darkov 

je přes důlní pole Gabriela na úrovních –500 a –650 m n.m. propojena s lokalitou Darkov ÚZ. 

Výjimkou je uzavřená lokalita Barbora, která byla jako součást Dolu Darkov rovněž propojena 

přes pole Gabriela na úrovni –500 m n.m. s lokalitou Darkov ÚZ (byla součástí větrního 

spojení). Toto propojení ale bylo cca v roce 2007 definitivně přerušeno hrázemi; lokalita 

Barbora nyní nemá s činnými doly žádné přímé propojení (viz tabulka 7). V současné době 
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jsou tedy veškeré dosud činné doly vzájemně propojeny přímým kontaktem charakteru „++“. 

Výškový průběh základního propojení jednotlivých dolů je následující: 

Důl ČSM (–800 m n.m.) – Důl Darkov (–800 m n.m. až –500 m n.m.) – Důl Karviná, ČSA  

(–720 m n.m. až –657 m n.m.) – Důl Karviná, Lazy (–650 m n.m.). Kromě těchto přímých 

propojení v nejnižších úrovních existuje ještě řada nepřímých propojení ve vyšších pozicích; 

zájemce odkazuji na pasportizaci propojů v práci Maluchy (2008). 

 

8.4.4. Hydraulická komunikace utlumené části dolů karvinské dílčí pánve 

O něco komplikovanější situace je v případě dříve utlumených důlních podniků – Dukla a 

František, které nemají přímý kontakt s okolními doly. Po přerušení přímého propojení mezi 

lokalitami Barbora a Gabriela spadá do této skupiny kvaziizolovaných lokalit i Barbora. 

Bývalý Důl František – Důl Darkov, lokalita 9. květen  

Lokalita 9.květen Dolu Darkov a bývalý Důl František  jsou odděleny tzv. poruchou Barbora 

(výška skoku cca 40 m). Tato porucha neomezuje přiblížení sousedních porubů na demarkaci. 

K přiblížení došlo ve slojích č. 36b1b2, č.36a, č.35b, č.35a, č.33 a č.31. Spojení mezi těmito 

celky je přímé (překopní), i nepřímé prostřednictvím blízkých porubů při pracích na hranici. 

Za nejvýznamnější lze považovat propojení na úrovni –170 m n.m. ve sloji 36 b, kde došlo 

k přiblížení porubů na vzdálenost 10 m. Vzájemná propojení obou dolů prezentuji v tabulce 6.  

Tabulka 6: Propojení lokalit František a 9.květen 

typ propojení sloj, důlní dílo kóta (m n.m.) směr přetoku celík (m) váha 

přímé, překopní překop 012 –82 Darkov → František - + 

nepřímé, přiblížení porubů  36b –170 → –185 Darkov → František 10 + 

nepřímé, přiblížení porubů  36a –163 → –167 František  → Darkov 15 +– 

nepřímé, přiblížení porubů  35b –125 František  → Darkov 17-22 +– 

nepřímé, přiblížení porubů  35a –110 František  → Darkov 10 +– 

nepřímé, třída k porubům 33 –103 → –110 Darkov → František 20 – 

 

Bývalé doly Dukla a František 

Činnost obou těchto dolů je ukončena. Pro problematiku jejich zatápění byla zpracována 

studie J. Dvorského (2000) a její aktualizace ve vazbě na Důl Dukla (Malucha, 2006). Oba 

doly jsou přímo navzájem propojeny v úrovni –670 m n.m. (chodba 20631.4 ve sloji č.436). 

Zde již dochází k přetoku vody z Františka na Duklu. Pro postup zatápění je tedy možno  

od kóty –670 m n.m. považovat oba závody jako spojené nádoby. 
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Bývalý Důl František – bývalá lokalita Barbora Dolu Darkov  

Z dostupných mapových podkladů plyne, že přímé propojení obou bývalých dolů dlouhými 

důlními díly neexistuje. S propojením je nutno počítat s ohledem na přiblížení porubních 

bloků obou dolů na malou vzdálenost (do 10 m). Přiblížení porubů jsou od sloje č.28b   

(–50 m n.m.) až po sloj č.40 (–418 m n.m.). V této nejnižší karvinské sloji byly nejmenší 

celíky od 3 do 10 m, takže propojení na kótě –418 m n.m. lze považovat za stěžejní. Přímé 

propojení (bez ponechaného celíku) existuje prostřednictvím propojení stařin porubů ve sloji 

č.36 a,b na kótě –241 až –249 m n.m.  

Lokality Lazy a ČSA Dolu Karviná – bývalá lokalita Barbora Dolu Darkov  

Důlní prostory Dolu Lazy (DP Lazy) a bývalého Dolu Barbora jsou odděleny tektonickým 

pásmem poruchy Barbora (seskok o 30 m). Tato geologická struktura limituje přiblížení 

porubů ve smyslu práce na hranici, těsné celíky mezi sousedními poruby se vyskytují od 37. 

sloje níže. Přímé propojení je prostřednictvím spojení porubů ve sloji Kazimír II/5.lávka; níže 

jsou jen nepřímá propojení – viz tabulka 7).  

Nejnižší nepřímé propojení Barbory a ČSA (prostřednictvím lok. Jindřich) je na kótě  

-505 m n.m. přes 5-metrový celík mezi poruby (v délce 500 m) na lok. ČSA – Jan-Karel ve sl. 

č.40.    

Tabulka 7: Propojení lokalit Lazy a Barbora 

typ propojení sloj, důlní dílo kóta (m n.m.) směr přetoku celík (m) váha 

přímé, spojení porubů Kazimír II/5.láv. –60 → –90 Lazy → Barbora - + + 

nepřímé, přiblížení porubů Kazimír  I –60 Lazy → Barbora 50 – 

nepřímé, přiblížení porubů Kazimír II/4.láv. –160 Lazy → Barbora 40  – 

nepřímé, přiblížení porubů Leopold –100 → –160 Lazy → Barbora 60-80 – 

nepřímé, přiblížení porubů Milan II v.l. –80 → –200 Lazy → Barbora 100 – 

nepřímé, přiblížení porubů sloj O –200 → –260 Lazy → Barbora 100 – 

nepřímé, přiblížení porubů č. 38 –310 → –423 Lazy → Barbora 5 + 

nepřímé, přiblížení porubů č. 39 –339 → –356 Lazy → Barbora 5 + 

nepřímé, přiblížení porubů Prokop –396 → –417 Lazy → Barbora 5 + 

nepřímé, přiblížení porubů Prokop –505 → –565 Barbora → ČSA 5 + 

 

Bývalá lokalita Barbora – lokalita Gabriela Dolu Darkov   

Po přerušení přímého překopního propojení (překop č. 1907) na kótě –500 m n.m. hrází 

existují mezi oběmi lokalitami jen propojení nepřímá – viz tabulka 8.  
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Tabulka 8: Propojení lokalit Barbora a Gabriela 

typ propojení sloj, důlní dílo kóta m n.m. směr přetoku celík (m) váha 

přímé, překopní, hráz přek. 1907/1901 –500 vyrovnaný popílk. hráz 30 m – 

nepřímé, třída k porubům 33a –150 Barbora → Darkov 70 – 

nepřímé, třídy pod poruby 36a –230 Barbora → Darkov 40 +– 

nepřímé, přiblížení porubů  36b –327→ –332 Barbora → Darkov 10 + 

nepřímé, přiblížení porubů  37 –380 → –425 Barbora → Darkov 5-15 + 

nepřímé, přiblížení porubů  40 –420 → –430 Barbora → Darkov 5 + 

 

8.4.5. Možnosti propojení dolů prostřednictvím starých dobývek 

Dlouhodobost těžby uhlí v OKR, pokrývající hloubkový interval přes 1 km, vyvolává otázku, 

nakolik jsou hydraulicky průchodné nejvyšší a tedy i nejstarší důlní díla. Odpověď na tuto 

otázku je potřebná hlavně v prostoru mezi ODP a PDP, tj. v koridoru michálkovické poruchy 

(bližší komentář viz podkapitola 8.4.6.). Tektonický vývoj masívu zde neumožnil těžbu 

v intenzitě obvyklé v jiných částech revíru. Přesto i zde v historicky vzdálenější době těžba 

probíhala, využívala ale jen svrchní části karbonského masívu (postup těžby do hloubky 

znamenal zvyšující se technologické nároky a mechanizaci, která požadovala alespoň 

minimální přijatelnost a stabilitu geologických poměrů).  

Nejstarší dobývky jsou v současné době předmětem zájmu v souvislosti s rizikem migrace 

metanu směrem k povrchu terénu, možnosti jeho skrytých akumulací a následně spontánních 

výstupů na povrch terénu.  

Do starých dobývek, jejichž dokumentaci se podařilo zajistit, se v rámci akce „Komplexní 

řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla“ (včetně její pilotní přípravné části) 

hloubí vrty, na kterých se následně realizují odsávací zkoušky plynu. Vyhodnocení odsávacích 

zkoušek se provádí podle schválené metodiky, jejíž součástí je určení kvality propustnosti 

stařin pro plyn. Analogicky těchto výsledků využívám i pro odhad možnosti migrace vody. 

Pro potřebu této části práce bylo prověřeno 98 vrtů; z tohoto počtu jich bylo 53 hloubeno do 

stařin (místy i velmi starých – např. stařina z roku 1888 ve sloji Ignác v doubravských 

vrstvách) a 45 do zvětralinového pláště karbonu, který je rovněž považován za migrační 

prostředí. Z výsledků se jeví, že cca 1/3 vrtů do stařin vykazuje dobrou a střední propustnost. 

Výsledky z vrtů do stařin se výrazně liší od vrtů do zvětralinového pláště, kde je ve skupině  

s dobrou a střední propustností jen 6 % případů. 

Z dosažených výsledků plyne, že i staré dobývky je nutno, s ohledem na jejich značný rozsah, 

považovat za prostředí vhodné pro migraci jak důlních plynů, tak i vody. 
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8.4.6. Vzájemné propojení ostravské a petřvaldské dílčí pánve 

Tato problematika byla diskutována v řadě prací (Grmela, 1972), (Brix & Grmela, 1974), 

(Dvorský, 1992), (Malucha et al., 2008). V souvislosti s uzavřením ODP se její kontakt s PDP 

prověřoval pro určení nejnižší přetokové kóty s cílem zabránění přetoku vody mezi ODP  

a PDP (a následně i do KDP). Kóta byla stanovena na hodnotě –332 m n.m. a její udržení se 

zajišťuje čerpáním vody z VJJ. Hraniční zóna mezi oběma pánvemi (stejně jako i mezi PDP  

a KDP – viz dále) má pro průběh zatápění mimořádný význam. Právě zde – podle 

hydraulických odporů mezi oběmi celky – se bude rozhodovat o tom, zda po dosažení kóty  

–332 m n.m. se začnou chovat jako spojené nádoby, nebo nástup vody v jednotlivých částech 

bude rozdílný, jak jsme toho aktuálně svědky v případě bazénů ostravského a oderského 

v rámci ODP.  

Jádro michálkovické poruchy je silně tektonicky porušené a nebylo hornicky využitelné. 

Michálkovická porucha tedy byla přirozenou těžební hranici mezi dvěma brachystrukturami, 

kterou prošly pouze ojedinělé překopy bez těžební činnosti. To ale platí až pro poválečnou 

dobu, kdy těžba probíhala na nižších úrovních (cca pod úrovní 0 m n.m.); michálkovická 

porucha se tak stala i hranicí dobývacích prostorů. Je ale nutno počítat s propojením ODP  

a PDP prostřednictvím starých dobývek, vzniklých v meziválečné době a za monarchie.  

Před 2. sv. válkou byla v této oblasti řada dobývacích prostorů patřících státnímu eráru  

nebo soukromým těžařům (viz obrázek 29). Už v roce 1880 v oblasti Petřvaldu držela důlní 

pole Alpínská montánní společnost; směrem k Michálkovicím a Ostravě navazovala důlní pole 

Severní dráhy Ferdinandovy, knížete Salm a arcivévody Albrechta. Dokonce již v počátcích 

pravidelné těžby v revíru (18. století) zde vznikala důlní díla a vytěžené partie v jakloveckých 

slojích; jedná se o mělké otvírky a dobývky v oblasti michálkovické poruchy, která neměla 

v těchto výškových úrovních vyvinutu ještě silně porušenou část jádra antiklinální formu 

struktury a proto otvírkové dobývací práce přestupovaly plynule přes dnes vymezené hranice 

dílčích pánví ODP a PDP.  

V poválečné etapě hornictví se práce zaměřily hlavně na průzkum možnosti těžby v oblasti 

michálkovické poruchy. Celá její struktura byla ověřena pouze ve třech místech: 

- hlavní jihovýchodní překopy Dolu P. Cingr, 

- východní překopy jam Salma II a VII, 

- spojovací překop Salma – Ludvík.  

Hlavní jihovýchodní překopy závodu P.Cingr bývalého Dolu Rudý říjen (později Heřmanice) 

ověřily stavbu michálkovické poruchy a ověřily možnost dobývání slojí v jejím západním 

křídle v úrovních od 6. po 18. patro (rozmezí kót +102 až –374 m n.m.) bývalého Dolu Michal 

v michálkovicích (později Důl P. Cingr). Překopy 10. patra (+15 m n.m.), 12. patra (–41 m 

n.m.) a prakticky i 15. patra (–238 m n.m.) prošly celou strukturou michálkovické poruchy; na 

ostatních úrovních bylo propojení neúplné. 

I východní překopy bývalé jámy Salma VII prošly celou strukturou michálkovické poruchy ve 

výškových úrovních –74, –187 a –332 m n.m. (nejnižší kóta pro řízení hladiny ve VJJ). Kromě 

toho byla vyražena díla nebo dobývány sloje od západu (ze strany bývalé jámy Salma VII.) 

v úrovních od +124 do –46 m n.m. a od východu (ze strany býv. Dolu J. Fučík) na úrovních od 

+91 po +21 m n.m. 



Pavel Malucha: Ovlivnění hydrosféry hlubinnou těžbou uhelného ložiska 

 

 

2013                                                                                                                                   93 

 

 

Obrázek 29: Společnosti a těžařstva v oblasti michálkovické a orlovské poruchy v období roku 1925  

(podle Nevlud et al., 1998 – upraveno) 

Spojovací překop Salma – Ludvík přechází celou strukturu michálkovické poruchy z kóty  

–308 na –297 m n.m. Spojovací překop byl vyražen z jižních překopů jámy Salma VII  

(tzv. Gedrichovy překopy) směrem jihovýchodním.  

Ostatními důlními díly (např. boční překopy Dolu P. Cingr) byly zachyceny jen okrajové 

partie této struktury. Hlavní přesmyk michálkovické poruchy je potvrzen i řadou důlních děl, 

procházejících michálkovickou poruchou ze strany DP býv. Dolu J.Fučík na vyšších patrech.  

Existuje i řada dlouhých důlních děl a porubů na hranicích ODP a PDP, u nichž není 

prokazatelné hydraulické propojení, ale ani není možno je vyloučit. Jsou to např. výzkumný 

překop č. VIII na 6. patře bývalého Dolu Čs. pionýr (–340 m n.m.), jižní překopy bývalé jámy 

Salma VII – tzv. Gedrichovy překopy (–187 m n.m.) s vazbou na již zmíněný spojovací 

překop Salma-Ludvík, nebo důlní díla ve sloji Pipin na 15. patře (–226 m n.m.) a 16. patře  

(–274 m n.m.) závodu P.Cingr býv. Dolu Heřmanice. 

 

8.4.7. Vzájemné propojení petřvaldské a karvinské dílčí pánve  

Propojení mezi PDP a KDP je dána existencí důlních děl mezi lokalitou Doubrava Dolu 

Karviná (KDP) a bývalou lokalitou Žofie Dolu Fučík (PDP; bývalý dobývací prostor Petřvald 

II) a dále mezi lokalitou Lazy Dolu Karviná (KDP) a opět bývalou lokalitou Žofie Dolu Fučík 

ODP 

PDP 

KDP 



Pavel Malucha: Ovlivnění hydrosféry hlubinnou těžbou uhelného ložiska 

 

 

2013                                                                                                                                   94 

 

(PDP; bývalý dobývací prostor Poruba). Propojení prostřednictvím přímé hornické činnosti je 

v těchto místech doplněno existencí pestrých vrstev (komentář – viz podkapitola 6.4.5.).  

Doubrava – Žofie    

Dobývací prostory Doubrava a Petřvald II jsou odděleny synklinálou orlovské vrásy. 

Specifikem této oblasti jsou pestré vrstvy, vyskytující se v severní oblasti orlovské vrásy, na 

rozhraní jmenovaných dobývacích prostorů. Oblast lokalit Doubrava – Žofie je bez přímého 

propojení. Nepřímá propojení jsou identifikována ve slojích č.24, 37, 39 a 40. Přiblížení stařin 

ve 37. a 39. sloji má vysokou pravděpodobnost přetoku z důvodu výskytu pestrých vrstev, 

s nimiž jsou důlní díla v kontaktu. 

Lazy – Žofie 

I důlní prostory Lazy a Poruba jsou odděleny synklinálním ohybem orlovské vrásy. Je zde 

možné přiblížení důlních prostorů (sousední poruby – práce na hranici), důlní prostory jsou 

propojeny i důlními díly. Komunikace mezi Doly Lazy a Fučík je v prostoru tzv. „přídatného 

pole Lazy“ (část DP Lazy, v němž prováděl hornickou činnost Důl Fučík).  Přídatné pole je 

napojeno překopy na úrovních 5., 6. a 7. patra na oblast Plavicí jámy Dolu Fučík (součást 

uzavřeného závodu Žofie). V přídatném poli jsou úklonné poměry disponované pro přetok 

od Dolu Lazy k Dolu Fučík. Propojení mezi Dolem Lazy a Dolem Fučík v prostoru přídatného 

pole je identifikováno na mnoha místech, a to jak propojení dlouhými důlními díly (překopní, 

chodbové), tak prostřednictvím přiblížení či nadcházení porubů. Překopní a chodbová spojení 

byla zajištěna hrázemi, předpokládá se netěsnost těchto hrází a možnosti přetoků. Překopní a 

chodbová propojení se nepovažují za přímá spojení s ohledem na hrázové objekty, které 

představují hráze; ty ale pravděpodobně nejsou těsné a umožňují přetoky.  

Zároveň akcentuji problematiku hydraulického propojení přes pestré vrstvy, která je praxí 

prověřena v oblasti mezi Žofií (PDP) a Doubravou (KDP). Problematiku pestrých vrstev 

komentuji v podkapitole 6.4.5. Pestré vrstvy se vyskytují i na dalších mnoha lokalitách OKR; 

kolektorský charakter této struktury je však znám právě z oblasti kontaktu PDP a KDP. 

Přednostně se to týká oblasti Staré Orlové, kde jsou hranice dobývacích prostorů bývalých 

dolů Žofie, Doubrava a Lazy. Důkazem hydraulického spojení dolů Doubrava a Fučík je 

skutečnost, že při průvalu v Dole Doubrava v roce 1984 na třídě č. 9 3910 se na lokalitě Žofie 

odvodnila důlní díla nad kótou průvalu. 

V tabulce 9 jsou pro úplnost prezentovány i další případy dokumentovaného výskytu pestrých 

vrstev, včetně kót potenciálních přetoků. V tabulce je 10 rekapitulace propojení mezi 

lokalitami Fučík, Doubrava a Lazy, jak jsou již prezentovány v předchozím textu, s doplněním 

o kontakty přes pestré vrstvy. 
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Tabulka 9: Báze pestrých vrstev mezi doly PDP a KDP 

kontakt mezi kóta poznámka 

František Dukla -346 m n.m.  

9. květen František -347 m n.m  

Lazy Doubrava -354 m n.m.  

Dukla  Lazy -340 m n.m. kontakt nepravděpodobný 

Dukla Fučík -240 m n.m. výskyt p.v. v DP Dukly; kontakt nepravděp. 

Lazy Fučík -415 m n.m. (*) pravděpodobný kontakt 

Doubrava Fučík -350 / -415 m n.m. (*) (+) pravděpodobný kontakt 

 (*) Upraveno podle Projektu možností využití pestrých vrstev pro rozšíření aktivních odsávacích 

systémů, EUROGAS a.s., prosinec 2003, příloha A (IMGE, autor M. Krůl, 6/2003). 

(+) Původní hodnota nejnižšího předpokládaného propojení mezi doly Doubrava a Fučík 

prostřednictvím důlních děl v kombinaci s pestrými vrstvami je na úrovni –465 m n.m. (překop č.901 

z úrovně 9.p. Žofie do sloje č.40; v ní poruby, plaveno popílkem). První číslo v tabulce je kóta báze 

pestrých vrstev na demarkaci, druhá hodnota je nejnižší úroveň báze pestrých vrstev v DP Doubrava 

v této oblasti. Báze pestrých vrstev se podél demarkace Dolů Fučík a Doubrava zahlubuje k severu až 

na cca –640 m n.m a poté vystupuje na cca –490 m n.m. na SV rohu demarkace DP Petřvald II. 

V těchto místech ale nebyly prováděny hornické práce v blízkosti tělesa pestrých vrstev.  

 

8.4.8. Propojení hlavní části OKR s doly „jižní oblasti“ 

Komentář k jižní části revíru je velmi stručný: oba doly „jižní oblasti“ – tj. bývalý závod 

Paskov Dolu Paskov a v současnosti stále ještě aktivní závod Staříč Dolu Paskov jsou jak od 

ostatních dolů OKR, tak od sebe navzájem, hydraulicky odděleny.  

Dobývací prostory dolů Paskov, Staříč ani ostatních dolů neměly donedávna ani společnou 

hranici a o vzájmené hydraulické komunikaci bylo možno v teoretické rovině spekulovat 

pouze ve vazbě na detritovou strukturu, kterou oba závody (ve srovnání s většinou ostatních 

dolů OKR ve zcela omezené míře) kontaktují. Tento předpoklad je ovšem v rozporu s mým 

přístupem k faktoru retrográdního přestupu vody do detritového kolektoru, jak jej komentuji 

níže (podkapitola 8.4.10.).  

V roce 2007 byl DP Staříč závodu Staříč mírně rozšířen k severu a tím se dostal do kontaktu 

s již zrušeným DP Paskov. Podle aktuálních informací se však nepočítá s hornickou činností 

v takové blízkosti stařin závodu Paskov, aby bylo možno uvažovat s propojením. Doly jižní 

oblasti proto považujeme za izolované struktury, které se budou zatápět (závod Paskov se již 

zatápí) samostatně.      
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Tabulka 10: Propojení PDP a KDP prostřednictvím Dolů Fučík, Doubrava a Lazy 

oblast 

propojení 

typ propojení sloj, d.dílo kóta m n.m. směr přetoku celík (m) váha 

Lazy – Fučík  nepřímé, překopy s 

hrázemi 

překop č. 46 –40 vyrovnaný - +– 

Lazy – Fučík  nepřímé, překopy s 

hrázemi 

překop č. 66 –131 vyrovnaný - +– 

Lazy – Fučík  nepřímé, překopy s 

hrázemi 

překop č. 76 –233 Lazy → Fučík  - +– 

Lazy – Fučík nepřímé, přiblížení 

porubů, přes poruchu 

„A“  

z překopu č. 

605 do sl. 605 

–315 → –340 Lazy → Fučík  porucha 

A 

+ 

Lazy – Fučík  nepřímé, přiblížení 

porubů 

sloj č. 46 –55 → –142 Lazy → Fučík  24-60 – 

Lazy – Fučík  nepřímé, přiblížení 

porubů 

Milan II v.l. –106 → –190 Lazy → Fučík  24-53 – 

Lazy – Fučík  nepřímé, přiblížení 

porubů 

Milan II sp.l. –118 → –234 Lazy → Fučík  66-90 – 

Lazy – Fučík  nepřímé, přiblížení 

porubů 

sloj N –100 → –270 Lazy → Fučík  34-110 – 

Lazy – Fučík  nepřímé, přiblížení 

porubů 

sloj O –140 → –210 Lazy → Fučík  až 3 m + 

Lazy – Fučík  nepřímé, přiblížení 

porubů 

sloj P v.l. –150 → –170 Lazy → Fučík  15 +– 

Lazy – Fučík  nepřímé, přiblížení 

porubů 

sloj č. 37 –240 → –270 Lazy → Fučík  6, místy 3 + 

Lazy – Fučík  pestré vrstvy  -415 vyrovnaný  + 

Doubrava – 

Žofie 

nepřímé, dlouhými 

DD 

sloj č.24. stř.l. –47 Žofie → 

Doubrava 

33 + 

Doubrava – 

Žofie 

nepřímé, přiblížení 

porubů, pestré vrstvy 

sloj č. 37 –360 Žofie → 

Doubrava 

20 + 

Doubrava – 

Žofie 

nepřímé, přiblížení 

porubů, pestré vrstvy 

sloj č. 39 –352 Žofie → 

Doubrava 

10 + 

Doubrava – 

Žofie 

nepřímé, přiblížení 

ražeb k pestrým 

vrstvám 

sloj č. 40 –400 → –560 Žofie → 

Doubrava 

 + 

Doubrava – 

Žofie 

nepřímé, překop, 

popílek 

překop č. 901 –460 Žofie → 

Doubrava 

 +– 
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8.4.9. Propojení dolů OKR a dolu Morcinek 

Uzavřený a zatopený důl Morcinek není dosud s doly OKR (v tomto případě prostřednictvím 

Dolu ČSM) přímo ani nepřímo zkontaktován žádným důlním dílem. Důl se nachází na území 

jiného státu a jako takový je od OKR oddělen. Stejně jako v předchozím případě je možno 

uvažovat o kontaktu nespojitostí v karbonském masivu přes hraniční pilíř mezi Doly Morcinek 

a ČSM.  

Téma možného přetékání vody od zatápěného Morcinku směrem k Dolu ČSM se zabývala 

práce Pavlíka et al. (2000). Pavlík odhaduje vlivem zániku drenážní funkce původně suchého 

dolu Morcinek růst přítoků z detritu z hraniční oblasti do Dolu ČSM z tehdejší hodnoty  

1,3 l.s
-1

 (rok 2000) na 2,8 l.s
-1

. Současný celkový přítok vody ze všech hydrogeologických 

zdrojů do Dolu ČSM je cca 20 l.s
-1

; zvýšení představuje cca 8 %. Dále se předpokládaly 

průsaky vody od Morcinku přes hraniční pilíř s vydatností do 0,1 l.s
-1

. Touto problematikou se 

zabýval i hydraulický model, sestavený v rámci práce Dvorského, Maluchy, Grmely & 

Rapantové (2006). 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.  

Koncem loňského roku byly z důlního díla č.5302 Dolu ČSM (z kóty –730 m n.m.) do stařin 

dolu Morcinek (na kótu –720 m n.m.) odvrtány 2 odvodňovací vrty, kterými v současnosti 

probíhá odvodňování dolu Morcinek. V zájmu urychlení odvodnění se předpokládá odvrtání 

dalšího vrtu. 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. Výhledově se nevylučuje úplné odvodnění Morcinku pro možnost 

znovuobnovení těžby uhlí. V případě těžby by zřejmě došlo k propojení obou dolů důlními 

díly. Tím by se důl Morcinek prostřednictvím Dolu ČSM stal součástí jednoho hydraulického 

systému s většinou dolů KDP, zatápějícího se na principu spojených nádob. V každém případě 

i realizace vrtů zajistila přímé propojení, které ale může být uzavřením vrtů přerušeno.   

 

8.4.10. Propojení dolů prostřednictvím detritové struktury (retrográdní přestup vody) 

Prostorové rozšíření detritové struktury a míra její komunikace s důlním prostředím může 

teoreticky budit dojem, že detrit představuje významný spojující prvek pro většinu dolů OKR, 

kdy zpětným (retrográdním) přestupem vody z důlních prostorů do detritu bude umožněna 

komunikace primárně víceméně oddělených důlních celků. 

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 při 
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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 české části hornoslezské pánve 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 (Jelínek, Dvorský, & Grmela, 

2009). 

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.  

 

8.5. Shrnutí kapitoly 8 

Z hlediska řešené problematiky jsou definovány tyto hydrogeologické struktury, které se 

budou podílet (nebo se již podílejí) na zatápění důlního prostředí:  

- kvartérní zvodněné prostředí fluviálních teras říčních toků, 

- bazální klastika spodního badenu (detrit), 

- písčité polohy v jinak monotónním souvrství spodnobadenských vápnitých jílovců, 

- převážně puklinové systémy zvětralinového pláště karbonu, 

- puklinové a zlomové systémy uhlonosného karbonu (i jeho hlubšího podloží ?). 

Z tohoto výčtu jsou klíčové zdrojové struktury: 

- kvartérní zvodnění (fluviální terasy), části povrchových toků (Lučina, Ostravice, Odra) a 

atmosférické srážky (plochy karbonských oken nad úrovní erozních bází), 

- detrit, 

- miocénní písčité kolektory. 

Je prokázána i vazba mezi povrchovými toky a důlními prostory. 

Je prokázán přítok salinní vody z předkvartérních struktur (především detritu) do dosud 

volných důlních prostor. 

Je zjištěno, že dochází k infiltraci kvartérní podzemní vody do karbonu. Tato skutečnost je 

doložena jak záznamy z průběhu hornických prací v době činnosti dolů v ODP, tak i 
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průzkumnými prácemi v kvartérním prostředí. Lokalizace je směrována do oblasti soutoku 

Odry a Ostravice (Hrušov), ale i z oblasti bývalého Dolu Zárubek. 

V petřvaldské oblasti byly během hornické činnosti zjištěny přítoky kvartérní vody, přičemž 

původ přítoků byl kladen do prostředí málo rozsáhlé terasy Stružky. Z literatury a archivních 

podkladů, týkajících se kvartérní sedimentační struktury, tato skutečnost komentována není.      

V dolech KDP nesoustředěné přítoky podzemní vody mělkého oběhu infiltrací do 

karbonského masivu prakticky nejsou doloženy. Jedinou doloženou výjimkou je přítok na 

Dole Lazy na překopu č. 982 ve sloji č. 37 (u hráze), který má v současnosti vydatnost 2  

až 3 l.s
-1

. V minulosti byl tento zdroj lokalizován v prostoru Hlavní jámy (Hlavní jáma je staré 

důlní dílo, likvidované v roce 1969), která kumulovala přítoky z kvartérních zvodní. 

Je možno počítat s infiltrací srážkové vody přímo do karbonu (tedy ne zprostředkovaně přes 

povrchové toky nebo prostřednictvím mělkého zvodnění), a to přes morfologické elevace 

karbonských oken nad úrovní erozních bází (v tomto případě za hlavní faktor považujeme 

existenci SDD v těchto lokalitách). Oblast přednostní koncentrace SDD s kótami ústí do  

+210 m n.m. je v katastrech Ostrava-Hrušov a Petřkovice.  

Jsou vymezeny lokality s nulovou nebo nízkou mocností (do 50 m) krycích miocénních jílů, 

které jsou tak exponovány pro možnost výstupu důlní vody na povrch terénu. Jedná se 

především o části katastrálních území Poruba (sever), Hošťálkovice, Lhotka, Hrušov, Přívoz, 

Koblov, Petřkovice, Slezská Ostrava, Muglinov, Petřvald v Karviné, Poruba u Orlové, Orlová, 

Doubrava, Karviná-Doly, méně pak Ludgeřovice, Svinov, Moravská Ostrava, okrajově i Nová 

Ves, Mariánské Hory, Bobrovníky, Vrbice, Michálkovice, Rychvald a Lazy.    

 

Doly OKR považujeme za jeden hydraulicky propojený celek; kontaktní (komunikační) prvky 

v tomto smyslu nezahrnují strukturu detritu (viz „retrográdní přestup“ – kap. 8.4.10.). 

Tento celek není beze zbytku propojen na principu spojených nádob; v zámci OKR lze vydělit 

jak části, propojené „bezodporově“, tak části, mezi nimiž jsou propojení se zvýšenými 

filtračními odpory, které budou fungovat na principu Darcyho. 

V současné době je možno průběh zatápění sledovat v části ODP a KDP. 

Na základě dosavadních zkušeností celý OKR včetně od východu navazujícího dolu Morcinek 

dělíme na tyto celky, fungující v systému spojených nádob: 

- ODP v nižší části: bazén Odra; 

- ODP v nižší části: bazén Ostrava; oba bazény patrně spojeny od –180 m n.m. do systému 

spojených nádob (tato propojení jsou však vázána na dobývky z 1. poloviny 20. století); 

- PDP v nižší části: bazén Žofie (Žofie, Pokrok, Hedvika a Ludvík); 

- PDP v nižší části: bazén Václav; oba bazény spojeny od –345 m n.m. do systému spojených 

nádob; 

- KDP v nižší části: bazén Františku (František a Dukla); 

- KDP v nižší části: bazén Karviná (ostatní doly kromě Františku a Dukly); oba bazény 

spojeny od –418 m n.m. Darcyho principem a od –250 m n.m. do systému spojených 

nádob; 
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- Paskov; 

- Staříč; 

- Morcinek. 

 

Finálně lze předpokládat existenci 5 bazénů, které jsou v rámci každého jednoho (myšleno: 

uvnitř každého bazénu) přímo propojeny v úrovni nižší než 0 m n.m.; přinejmenším od této 

úrovně lze s nimi (myšleno: s každým bazénem samostatně) počítat jako se spojenými 

nádobami. Tyto bazény jsou totožné s rozdělením OKR na dílčí pánve:  

1. Bazén ODP: zahrnuje současný ostravský i oderský bazén, 

2. Bazén PDP: zahrnuje bazén Žofie i Václava, 

3. Bazén KDP: zahrnuje současný karvinský bazén i bazén Františku; po propojení 

důlními díly i důl Morcinek, 

4. Bazén Paskov, 

5. Bazén Staříč. 

Princip vzájemného propojení těchto bazénů je – i se zohledněním předpokládaného množství 

přetékající vody – následující:  

1-2: Darcy (tzn. bazén ODP je směrem k PDP polootevřený) od úrovně cca –330 m n.m. 

2-3: Darcy s malým odporem (snad až přechod k systému spojených nádob od úrovně cca     

–415 m n.m. v závislosti na množství přetékající vody). Již od úrovně cca –460 m n.m. 

nelze vyloučit přetok vody z PDP do ODP v systému Darcyho. 

1-4: propojení není. 

4-5: propojení prakticky není. 

 

Celkový přehled o vzájemném propojení jednotlivých důlních lokalit, resp. důlních celků, 

poskytuje obrázek 30.     
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Obrázek 30: Schéma nejnižších propojení v OKR 
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9. Přítoky vod do dolů OKR a dolu Morcinek, současný stav zatopení 

revíru 

S odkazem na kapitolu 6.4. v OKR definujeme tyto skupiny zdrojů potenciálních přítoků: 

1. přímá infiltrace z povrchových vodotečí, atmosférické srážky.  

2. fluviální a glacifluviální kvartérní uloženiny, 

3. písčité polohy v jinak monotónním souvrství spodnobadenských vápnitých jílovců, 

4. bazální klastika spodního badenu, 

5. převážně puklinové systémy zvětralinového pláště karbonu, 

6. puklinové a zlomové systémy uhlonosného karbonu (i jeho hlubšího podloží ?), 

Vzájemná souvislost jednotlivých zdrojů je principiálně daná tím, že všechny jsou otevřeny 

důlními prostory, a to jak formou nafárání, zajišťovacími nebo odvodňovacími vrty,  

tak i nespojitostmi karbonského masivu. Detailní kvantifikace přítoků podle těchto 

jednotlivých skupin je prakticky nereálná.  

Skupina 6 je z hlediska řešeného tématu podružná. Tento zdroj je omezeně kapacitní, nebo se 

vesměs jedná o zprostředkované přítoky z terciéru po tektonikách.  

Skupinu 5 můžeme kvalifikovat obdobně – prakticky se opět jedná o zvodnění sekundární, 

zprostředkované přítoky z jiných zdrojových struktur, především z detritu nebo z povrchu 

terénu v oblasti karbonských oken. 

Skupina 3 se podílí na přítocích do důlních děl zejména lokálně prostřednictvím svislých 

důlních děl – jam, které pronikají miocénním pokryvem. Příkladem mohou být už 

komentované jámy v lokalitě Doubrava-sever, které při svém hloubení zastihly několik desítek 

miocénních poloh, nebo bývalý Důl František, kde dlouhodobě probíhalo jímání přítoků 

jodobromových vod do jámy.  

Zásadní jsou přítoky ze skupin 1 (povrchová voda), 2 (kvartér) a 4 (detrit). Skupinu 1 a 2 

lze hodnotit souhrnně, a to jak vzhledem k jejich těsné interakci, tak i z pohledu jejich 

obdobného složení (ve srovnání s minimálně o 1 řád mineralizovanějšími terciérními (nebo 

karbonskými) vodami. Velikosti přítoků z kvartérních a povrchových zdrojů jsou nezávislé na 

pozici hladiny, zatímco přítoky z terciéru vykazují závislost na hladině (viz metodická část, 

kapitola 5.2.1. a obrazek 7).  

V práci Maluchy et al. (2008) je komplexně obsažen výčet přítoků do dolů OKR. V utlumené 

části revíru se jedná o rekapitulaci přítoků, aktualizovanou na stav k roku 2013 na základě 

čerpaného množství vody z VJJ a VJŽ. Pro činné doly je zde zpracován podrobný výčet 

jednotlivých přítoků, jak jsou registrovány v knihách odvodnění na měřických odděleních 

jednotlivých dolů. Přítoky jsou rozděleny i podle původu (definice zdroje přítoku) a je jim 

přiřazena předpokládaná piezometrická úroveň.  

V následujícím textu využívám svou starší práci a stručně rekapituluji její výsledky. 
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9.1. Přítoky vod do dolů ostravské dílčí pánve 

9.1.1. Stav před zahájením zatápění 

Ve věci rozdělení přítoků podle provenience a určení jednotlivých dílčích přítoků do dolů 

ODP podle původu a jednotlivých dolů jsme odkázáni na archivní podklady. Např. Dvorský 

(1992) uvádí následující údaje pro období, kdy doly ODP byly v plném provozu  

(bez započtení podílu provozní vody):  

Tabulka 11: Přítoky do dolů ODP v době těžby (l.s
-1

) 

důl bazén vydatnost karbon detrit nerozliš. mioc. pokryv kvartér 

Odra (1) oderský 59,7  22,0 1,2 36,5 

Šverma oderský 77,0  43,4 3,6 30,0 

Heřmanice (2) ostravský 64,5  15,5 15,5 33,5 

Ostrava (3) ostravský 122,1 4,9 40,0 3,5 73,7 

C E L K E M  323,3 4,9 120,9 23,8 173,7 

 (1) Přívoz, Koblov; (2) Heřmanice, Michálkovice;    (3) Hlubina, Jeremenko, Bezruč, Zárubek 

 

Výhradou k uváděnému množství vody může být argument, že v době činnosti dolů odcházelo 

značné množství vody prostřednictvím důlního větrání a těžby; podle některých údajů to je až 

15 % z celkového množství vody (Glombicová, Staňková, 1982). Z toho by plynulo, že 

hodnoty přítoků v tabulce 10 jsou podhodnoceny a skutečný přítok byl vyšší – cca 375 l.s
-1

. 

S ohledem na cca 2,5x delší skutečnou dobu zatápění, než byl výchozí předpoklad, 

předpoklady přítoku v ODP se následně sjednotily na 240-260 l.s
-1

 (Dvorský, 1996). Jak ale 

komentuji v kapitole 10 (Volné objemy k zatopení), problém nemusí být v nadhodnocené 

velikosti přítoků, ale v akumulaci vody v karbonském masívu. 

 

9.1.2. Postup zatápění ODP (analýza vývoje hladin v OD-2 a VJJ), současný stav 

Fáze před čerpáním z VJJ 

Úplnému ukončením čerpání důlních vod předcházela přípravná fáze, během které se na 

jednotlivých dolech ODP zatápěla důlní díla na nejnižších (podpatrových) úrovních. Stav 

zatopení těchto částí dolů názorně ukazuje schéma Folprechta (1995) na obrázku 31. Zároveň 

zde zachycuji aktuální stav zatopení ODP. 

Fáze zatápění v ODP se datuje od 30.6.1997, i když už od roku 1991 (počátek ukončení těžby 

v ODP) se na jednotlivých dolech postupně přestávalo čerpat a čerpací stanice byly zachovány 

jako pohotovostní rezerva pro případ, že by tehdy nová Vodní jáma Jeremenko nezajistila 

centrální odvodnění. Např. voda z Dolu Šverma, který byl jedním z prvních dolů s ukončenou 

těžbou, přetékala na Důl Odra. 
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První měření hladiny vody ve Vodní jámě Jeremenko bylo podle podkladů DIAMO, s.p. 

1.7.1997, při úrovni hladiny vody –781,7 m n.m. V srpnu roku 2001 zde vystoupila hladina na 

kótu –390,8 m n.m. a bylo zahájeno čerpání důlních vod z ODP do Ostravice. Mezi těmito  

2 kótami uplynuly 4 roky a 2 měsíce.  

Vodní jáma Jeremenko, z níž je čerpán veškerý přítok do likvidovaných dolů ODP, udržuje 

hladiny důlních vod v rozmezí kót –371,5 až –389,5 m n.m. čili cca 39,5 až 58 m pod 

nejnižším propojením ostravské a petřvaldské dílčí pánve (na kótě cca –332 m n.m. jsou díla 

propojující Důl Heřmanice a bývalé doly knížete Salm s PDP – tzv. Salmské překopy). 

Počáteční úvaha při prognóze postupu zatápění ODP vycházela z principu spojených nádob – 

tzn. očekávalo se, že hladina v celé ODP bude při nástupu zachovávat cca stejnou výškovou 

úroveň, při předpokladu průchodnosti propojení na 4 přetokových kótách (nejnižší kóta se ale 

považovala za nespolehlivou) – viz předchozí kapitola 8.  

Nástup hladiny důlní vody se sledoval na několika místech; kromě VJJ i na bývalých dolech 

Rychvald a Hlubina (vše přísluší k ostravskému bazénu) a v jámě OD-2 bývalého Dolu Odra 

v Přívoze (oderský bazén). Měření ukázalo, že vzestup hladin v jednotlivých dobývacích 

prostorech, příp. i v jejich částech, je nerovnoměrný. Je doloženo, že mezi ostravským  

a oderským bazénem jsou takové hydraulické odpory na relativně otevřených důlních dílech, 

že hladiny zatopení stařin mají cca stometrový rozdíl. Je nutno ale doplnit, že v oderském 

bazénu byla počáteční hladina výš (–585 m n.m.) než v bazénu ostravském (–760 m n.m.) – 

viz obrázek 31. Navíc – počátkem července 1997 proběhla Ostravou povodeň, která zatopila 

ústí jámy Dolu Odra v Přívoze a vyvolala skokové zvýšení hladiny o dalších 70 m – viz 

obrázek 32: prudký nástup hladiny po prvním měření.  

 
Bazén Odra  Bazén Ostrava 

hloubka    

(m n.m.) 
Šverma 

Přívoz, 

Koblov 

 
Hlubina 

Trojice, 

Bezruč 

Zárubek, Alexandr 

Jeremenko 

Michálk., 

Heřman. 

hloubka    

(m n.m.) 

                                                    čísla pro obr 32:         1               2                       3                            4 

+220 až -289         +220 až -289 

-289 až -316   4.přetok (+)       -289 až -316 

-316 až -351   až (+-)      -316 až -351 

-351 až -390         -351 až -390 

-390 až -424   3.přet. (+-)      -316 až -424 

-424 až -450         -424 až -450 

-450 až -479   2.přet. (+-)      -450 až -479 

-479 až -552   1.přet. (-)      -479 až -552 

-552 až -554         -552 až -588 

-554 až -585         -552 až -613 

-585 až dno         -552 až -780 

         -780 až dno 

  

zatopeno k 1.1.1997 zatopeno k 1.1.2013  

Obrázek 31: Stav zatopení ODP k 1.1.1997 a 1.1.2013, Folprecht (1995), upraveno 
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Grafický záznam nástupových křivek v době monitoringu před zahájením čerpání –  

viz obrázek 32. Na nepravidelnosti křivek má vliv proměnlivost objemů důlních prostor.  

Např. zploštění křivky VJJ v úrovni –600 m n.m. a –550 m n.m. může znamenat propojení 

důlních prostorů Bezruče a Trojice s Jeremenkem, Zárubkem a Alexandrem, a následné 

propojení těchto dolů s Hlubinou.  

Na počátku křivky OD-2 je markantní vliv povodně 1997, která svým rychlým nástupem zcela 

stírá případný projev 1. přetoku na kótě –552 m n.m. Tento kontakt byl ale kvalifikován jako 

(–), takže i bez vlivu povodně by se na křivce zřejmě neprojevil. Totéž platí i pro 2. a 3. 

přetokovou kótu na úrovni –479 a –424 m n.m., které rovněž nemají na záznamu zcela jasný 

projev, jak tomu zřejmě je u 4.přetoku (–315 m n.m.) – viz dále. Přesto jsem toho názoru, že 

na křivce lze identifikovat 2 místa s přechodným poklesem hladiny (1.9.1998: –448 m n.m.  

a 1.6.2000: –411,4 m n.m.), které by mohly být projevem uvolnění určitého množství vody 

z oderského do ostravského bazénu po nastoupání hladiny cca 30 resp. 15 m nad zmíněné kóty 

propojení. Je také vidět mírné zploštění křivky OD-2 po výstupu hladiny nad úroveň  

3. přetokové kóty (3 měsíce po sobě prakticky stejná úroveň hladiny vody). Platí ale, že 2. a 3. 

přetok nejsou v žádném případě kategorie (++) nebo (+) (Younger, 2002: unrestricted).  

   

  

Obrázek 32: Nástup hladiny vody ve VJJ a OD-2 v období 7/1997 – 12/2001 

Křivku změny úrovně hladiny vody v OD-2 interpretuji tak, že bez vlivu povodně 1997 by 

hladina stoupala přibližně se stejnou směrnicí, jako u VJJ (naznačeno tečkovanou linií). 

Prudká a krátkodobá (dny) dotace vodou nestejnoměrně nasytila stařiny důlních děl,  

ale nevyplnila je zcela. Navíc nedošlo k prosycení karbonské horniny, takže v následujícím 

období docházelo k plné saturaci prostředí a hladina v OD-2 rostla podstatně pomaleji, než ve 
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VJJ. Po plném nasycení masívu začíná křivka stoupat strměji, ale po překročení 2. přetoku  

o cca 30 m (–448 m n.m.) dochází k jeho částečnému zprůchodnění a zvýšenému přetoku 

vody do ostravského bazénu (první přechodné snížení hladiny na křivce). 

Stejná situace se opakuje po nastoupání hladiny vody o cca 15 m nad 3. přetok, tj. dosažení 

kóty –411 m n.m. (druhé přechodné snížení hladiny na křivce). Mezi tím rychleji stoupající 

hladina ve VJJ snižuje hladinový rozdíl mezi oběma bazény, takže intenzita přetékání přes 

přetokové kóty č.2 a 3 klesá. Po přiblížení obou úrovní hladin na vzdálenost cca 10 m v září až 

říjnu 2001 zřejmě dochází k zastavení proudění mezi bazény přes přetoky č. 2 a 3. Jak zmiňuje 

Younger (2002, p.231), turbulentní proudění, ke kterému dochází právě v oblastech důlních 

děl, způsobuje eroze důlních děl prouděním vody a jejich následnou destrukci. Předpokládám, 

že po zpomalení, resp. zastavení proudění mezi bazény z důvodu přiblížení hladin v nich se 

přetoky č.2 a 3 zneprůchodnily. Následně se zahájilo čerpání vody z VJJ (komentář níže).     

Nástupová křivka VJJ je srovnána s průběhem regresní křivky pro odhad trendu jejího dalšího 

vývoje. Podle Youngera (2002) je použitý exponenciální typ, který vykázal spolehlivost 

R
2
=0,9826. Značnou výhradou je ale ta skutečnost, že křivka představuje jak přítok ze zdrojů 

závislých na hladině (hlavně detrit), tak i přítoky z kvartéru a povrchových zdrojů. Bližší 

komentář k tomuto prognóznímu kroku – viz kapitola 11 (Časový postup zatápění). 

Fáze čerpání z VJJ 

Průměrný nástup hladiny při zatápění činil necelých 8 m za měsíc. Do roku 2003 stoupala 

hladina v dílčím oderském bazénu ročně v průměru 28 m, v létech 2004 až 2006 v průměru již 

jen 4,8 m za rok, za rok 2008 jen 2,3 m. V současnosti hladina v OD-2 stagnuje, resp. dokonce 

mírně poklesla, takže můžeme poslední hodnoty – tj. cca 175 l.s
-1

 považovat za hodnotu 

aktuálního přítoku vody do ODP. Celkově lze konstatovat, že současné přítoky do ODP činí 

cca 50-55 % množství, přitékajícího z hydrogeologických zdrojů do ODP v době činnosti 

zdejších dolů. 

Víceméně aktuální stav hladin v ODP dokládá tabulka 12. 

Tabulka 12: Aktuální úrovně zatopení ODP 

pozorovací bod 9.4.2013 15.5.2013 30.6.2013 

Jeremenko   -384,60 m n.m. 

OD2 Přívoz   -288,70 m n.m. 

Hlubina -386,40 m n.m.   

Rychvald  -377,95 m n.m.  

 

Na obrázku 33 je zobrazen vývoj hladin ve VJJ a v pozorovacím objektu OD-2 po zahájení 

čerpání vody v srpnu 2001. Záznam z VJJ je monotónní, protože hladina je udržována cca na 

stejné úrovni. Naopak na záznamu z OD-2 je vidět, že po zahájení čerpání na VJJ pokračoval 

růst hladiny důlní vody v oderském bazénu, a to dosti strmě. Předpokládám, že tento jev 

souvisí s přerušením přetoků č. 2 a 3 (viz předchozí komentář). Na záznamové křivce pro 
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hladinu v OD-2 je patrné prudké zpomalení nástupu hladiny v OD-2 až kolem kóty –315 m 

n.m. To dávám do souvislosti s dosažením 4. přetokové kóty, která má podle předpokladu 

charakter (+-) až (+). Dochází k tomu, že po překonání kóty hladiny vody –315 m n.m. v OD-

2 (předpokládané zvýšení přetoku z oderského do ostravského bazénu) se nástup hladiny 

v oderském bazénu výrazně zpomaluje a směrnice křivky je téměř 2x nižší než u křivky růstu 

množství čerpané vody z VJJ. 

 

 
 

Obrázek 33: Nástup hladiny vody ve VJJ a OD-2 a čerpání vody z VJJ v období 1/2001 – 1/2013 

Další informací, kterou lze získat z dosavadních záznamů o čerpání vody z VJJ, je změna 

čerpaného množství, resp. postupný růst ročního čerpaného množství vody z počátečních 

průměrných 75 l.s
-1

 (přepočteno z 5 skutečně čerpaných měsíců na roční dobu) na cca  

170-180 l.s
-1

 v poslední době (viz obrázek 9 a 22; v roce 2011 dosaženo maximum 186 l.s
-1

, 

v roce 2012 pokles na 176 l.s
-1

, v roce 2013 bude hodnota zřejmě ještě nižší). Čerpání se 

provádí „na plovák“ – tedy přerušovaným čerpáním vody, takže čerpaná množství jsou 

zprůměrována. Postupný růst čerpaného množství vody z VJJ, kde se hladina udržuje na cca 

stejné úrovni, je dán nestejnoměrným postupem zatápění ODP. Při stoupající hladině vody 

v oderském bazénu narůstá hydraulický spád, čímž se zvyšuje množství vody procházející 

nespojitostmi v masívu a přetoky z oderského do ostravského bazénu ODP. Svou roli hraje 

i zvyšující se průtoková plocha (zapojování vyšších přetokových kót). Z obrázku 33 je vidět 

podobný charakter křivek hladiny v OD-2 a čerpaného množství vody z VJJ.  

V rámci této práce byla dále provedena bližší analýza křivek nástupu hladiny vody v oderské 

čísti ODP a čerpaného množství vody z VJJ v období od vystoupání hladiny vody v OD-2 nad 

kótu –315 m n.m. (4.přetok), tj. od 1.1.2004, do současnosti. Z vývoje hladiny v OD-2 v čase 

(tj. z výšky hladiny vody nad přetokovou kótoku) je následně propočtena teoretická vydatnost 
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přetékání z oderského do ostravského bazénu, a to pro 2 varianty: pro přetok v systému 

kvazispojených nádob, tedy podle Bernoulliho vztahu – vzorec (3) a podle Darcyho zákona 

pro pórové prostředí.  

Nastavení dalších vstupních hodnot, kromě změřené a tedy jednoznačně dané pozice hladiny 

nad přetokem (pro variantu „Bernoulli to je průtokový profil přetoku, pro „Darcyho“ pak 

kromě průtokového profilu i koeficient hydraulické vodivosti) je provedeno tak, aby 

přetékající množství vody z oderského do ostravského bazénu odpovídalo stavu v roce 2012. 

Vychází se z předpokladu, že čerpaná množství v posledních 2 létech představují 

kvaziustálený stav, protože do té doby trvalý růst čerpaného množství se zastavil (resp. i mírně 

poklesl). Zdůrazňuji, že množství vody čerpané z VJJ , tj. cca 180 l.s
-1

, odpovídá přítokům do 

celé ODP. Proto jsem toto množství rozdělil v poměru, v jakém jsou doloženy přítoky vody 

z hydrogeologických zdrojů před ukončením těžby, tj. 60 % ostravský bazén (Ostrava, 

Heřmanice) a 40 % oderský bazén (Odra-Přívoz a Šverma). Z uvedeného poměru plyne, že 

pro ostravský bazén nyní připadá přítok cca 100 l.s
-1

; toto množství vody přitéká do 

ostravského bazénu přímo a nezahrnuje vodu přetékající z oderského bazénu (velká část 

množství vody pochází z kvartérních a povrchových zdrojů, zejm. na soutoku Lučiny a 

Ostravice). Uvedený přítok jsem odečetl od každoročního celkového čerpaného množství od 

roku 2004 (podle této úvahy např. během roku 2003 přitékala voda z oderského do 

ostravského bazénu průměrnou vydatností 6 l.s
-1

). Přítoky do ostravského bazénu považuji za 

kvazikonstantní po celou dobu čerpání (zejména pak po roce 2004), protože hladina vody ve 

VJJ se udržuje na stejné kótě. Změnu čerpaného množství tedy připisuji zvyšujícímu se 

přítoku pouze z oderské části. Výsledky propočtu pro obě varianty graficky zobrazuji na 

obrázcích 34 a 35.  

Ze srovnání obou grafů je zřejmá lepší shoda skutečného a teoretického průběhu čerpaného 

množství u 1. varianty. Mechanismus přetoku v systému spojených nádob lépe odpovídá  

i představě, která je popsána v interpretaci nástupové křivky hladiny vody v OD-2. Fluktuace 

průběhu skutečného čerpání z VJJ může odrážet prostorovou proměnlivost zatápěných objemů 

důlních děl, ale i změny v akumulačních vlastnostech samotného masívu. Např. to, že v první 

části křivky (do 1/2007) je reálné čerpané množství vody nižší než teoretické, naznačuje (pro 

přetok vody) zpožďující účinek nasákavosti karbonských hornin.   

Pro simulaci 2. varianty je nutná definice více vstupů, které se navzájem ovlivňují. Pro 

zajištění přetékajícího množství vody z oderského do ostravského bazénu za současného 

dosažení alespoň přibližné shody s praktickým měřením by byl např. nutný koeficient 

hydraulické vodivosti protékaného masívu v řádu 1E-05 m.s
-1

 při průtokové ploše 300 000 m
2
. 

Propustnost karbonského masívu je ale generelně řádově nižší (druhotné zvýšení propustnosti 

je prostřednictvím nespojitostí horniny). Bylo by tedy nutno zvyšovat řádově průtokový profil. 

Za pravděpodobnější tedy považuji přetékání mezi bazény v systému spojených nádob 

(Younger, 2002 – „Pipe Flow“), tedy ve vazbě na důlní díla. V podružném měřítku je ale 

nutno brát v úvahu i přetékání přes samotný masív; to se ale podle mne týká především zón 

porušení masívu, které při vyšší hustotě výskytu mohou vyvolávat určitou analogii s pórovým 

prostředím. Ze zkušeností ale plyne, že tyto zóny se vyskytují právě v okolí důlních děl. 

 



Pavel Malucha: Ovlivnění hydrosféry hlubinnou těžbou uhelného ložiska 

 

 

2013                                                                                                                                   109 

 

 

Obrázek 34: Nástup hladiny vody ve VJJ a OD-2 a čerpání vody z VJJ v období 1/2003 – 1/2013 

varianta 1.: přetok vody z oderského do ostravského bazénu podle Bernoulliho 

 

 

 

Obrázek 35: Nástup hladiny vody ve VJJ a OD-2 a čerpání vody z VJJ v období 1/2003 – 1/2013 

varianta 2: přetok z oderského do ostravského bazénu podle Darcyho  
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Jak je několikrát zmíněno v předchozím textu, zdroje přítoků do důlních prostorů ODP jsou 

různého původu. Z tabulky 9 plyne, že vody salinní z předkvartérních zdrojů v době činnosti 

dolů tvořily cca 46% (150-170 l.s
-1

) a vody sladké (kvartérní akvifery, povrchové toky)  

cca 54% (170-200 l.s
-1

). Pokusil jsem se provést propočet tohoto poměru i pro současný stav, 

tj. cca 180 l.s
-1

, a to s využitím znalosti chemismu této čerpané směsi (monitoring DIAMO, 

s.p.), informací o chemismu vody detritové zvodně v západní části bludovického výmolu, 

přiléhající k dolům ODP (zejména k dolům ostravského bazénu) a chemismu vody kvartérních 

akviferů a Ostravice v místech předpokládané infiltrace této vody do karbonu. Pomocí 

směšovací rovnice docházím k hodnotám 90 l.s
-1

 z předkvartérních zdrojů a 90 l.s
-1

 z kvartéru 

a povrchových zdrojů (předpokládám, že voda čerpaná z VJJ představuje prakticky veškerý 

přítok do ODP). Propočet vycházel z následujících dat (archiv Green Gas DPB, a.s.): 

detrit: mineralizace = 15,5 g.l
-1

, chloridy = 7,8 g.l
-1

, sodík+draslík = 5,3 g.l
-1

 

kvartér + povrch. voda: mineralizace= 0,5 g.l
-1

, chloridy = 0,1 g.l
-1

, sodík+draslík = 0,012 g.l
-1

 

směs – voda z VJJ: mineralizace = 9 g.l
-1

, chloridy = 4 g.l
-1

, sodík+draslík = 3,5 g.l
-1

 

Propočet je prověřen pomocí vzorce (2) uváděného Rogoźem (2004). Pro předpokládanou 

piezometrickou úroveň detritu cca +170 m n.m. (tj. 40-50 m pod povrchem terénu), maximální 

přítok v době činnosti dolů 370 l.s
-1

 (včetně ventilace a vody v těženém materiálu) pro 

hloubku osušení dolů 1200 m docházím k hodnotě přítoku 85 l.s
-1

 v hloubce 600 m pod 

terénem, tj. v úrovni –390 m n.m. (úroveň hladiny ve VJJ). Ve srovnání s přítokem 

stanoveným podle směšovací rovnice (90 l.s
-1

) konstatuji dobrou shodu obou výsledků. 

 

Obrázek 36: Předpokládané přítokové křivky pro ODP 

 

Výše uvedený propočet velikost přítoku je možno (formou přítokových křivek) extrapolovat 

směrem k  piezometrické úrovni hladiny vody, kde přítok z předkvartérních zdrojů klesá na 

nulu. Co se týká velikosti přítoků z kvartéru a povrchových zdrojů, předpokládám, že jakožto 

y = -0,0118x2 + 9,6318x - 746,1 

R² = 0,9987 
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nezávislé na hladině již budou zachovávat cca současnou hodnotu (tj. kolem 80 až 100 l.s
-1

). 

Pokles velikosti přítoků od počátku zatápění do současnosti (i přes nezávislost této složky na 

hladině) přikládám konsolidaci masívu po doznění vlivů hornické činnosti. Na obrázku 36 je 

grafické znázornění přítokových křivek, postavených na kalkulaci podle Rogoźe (2004).  

 

9.2. Přítoky vod do dolů petřvaldské dílčí pánve 

9.2.1. Stav před zahájením zatápění 

Rozdělení přítoků vod podle původu a vyčíslení jednotlivých dílčích přítoků do dolů PDP, jak 

byly určeny v době činnosti dolů, jsou doloženy v tabulce 13. Hodnoty pochází z údajů  

fy. Geoengineering, která je prezentovala v rámci legislativního procesu během uvádění VJŽ 

do provozu. Kromě toho jsou zde obsaženy ještě další hodnoty přítoků do PDP v době činnosti 

zdejších dolů. Jednak jsou to sumární údaje (bez rozčlenění na dílčí části Pokrok a Žofie) 

podle studie Dvorského (1992), jednak údaje z výpočtu zásob z roku 1998 (Nevlud et al., 

1998). Bližší výklad k těmto různým podkladům se mi nepodařilo zajistit s ohledem na stáří 

podkladů a útlum lokality. Předpokládám ale, že hodnoty Geoengineeringu jsou v rámci 

bezpečnostní rezervy pro vypouštění vody do recipientu nadhodnoceny (maximální hodnoty); 

výpočet zásob Nevluda et al. (1998) zase není specializovaným hydrogeologickým 

materiálem. Za nejhodnověrnější tedy považuji údaje Dvorského (1992) – v tabulce je 

zvýrazňuji tučně.   

Stejně jako v případě ODP se zde neuvažovalo o podílu vody, „odtékající“ z důlního prostředí 

s těženým materiálem a prostřednictvím důlní ventilace. 

Tabulka 13: Přítoky do dolů PDP (l.s
-1

) 

bývalý důlní závod vydatnost (l.s
-1

) detrit, nerozliš. mioc. pokryv (l.s
-1

) kvartér (l.s
-1

) 

Pokrok  38,6 26,7 11,9 

Žofie  34,4 21,5 12,9 

C E L K E M 73,0 (60*, 58**) 48,2 (40*, 31**) 24,8 (20*, 27**) 

(*) Dvorský (1992)   

(**) hydrogeologická kapitola výpočtu zásob (Nevlud et al., 1998).  

 

9.2.2. Postup zatápění PDP, současný stav  

Lze ho sledovat pouze prostřednictvím monitoringu úrovně hladiny vody a čerpaného 

množství vody ve vodní jámě Žofie (VJŽ).  

VJŽ byla vybudována v období 6/2000-6/2001. Ukončení provozního čerpání na Dole J.Fučík 

bylo v únoru 1999. Následovala etapa zatápění důlních děl, která trvala do 10/2001, kdy bylo 

zahájení čerpání. Režim čerpání na VJŽ je stejný, jako u VJJ, tzn. přerušovaný. 
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Na rozdíl od ODP je celý komplex bývalého Dolu J. Fučík (tj. doly Žofie, Pokrok, Hedvika  

a Ludvík) považován za hydraulicky spojitý v systému „spojených nádob“ (viz podkapitola 

8.4.2.). V současné době je množství čerpané vody v podstatě stabilní a činí 1 200 000 m
3  

za rok, tj. 38 l.s
-1

, což je cca 52 % množství, přitékajícího z hydrogeologických zdrojů do PDP 

v době činnosti zdejších dolů. 

Graf na obrázku 37 ukazující množství vody, které je z VJŽ vyčerpáno, naznačuje rostoucí 

trend. Při srovnání s týmž grafem pro VJJ (obrázky 34 nebo 35, zelená linie) je však nutno vzít 

v potaz rozsah svislé osy – růst množství čerpané vody ve VJJ je víc než 4 mil m
3
 za rok, 

zatímco u VJŽ je to kolísání v rozptylu pouze necelých 150 000 m
3
.rok

-1
. Při použití 

jednotného rozsahu osy by nárůst množství vody čerpané z VJŽ byl naprosto minimální;  

lze tedy konstatovat, že režim čerpání vody z VJŽ je stabilní. Hladina ve VJŽ je udržována na 

kótě –483 m n.m. (informace DIAMO, s.p.) 
 

 

Obrázek 37: Čerpání vody z VJŽ  

Stejně jako v případě ODP jsou zdroje přítoků do důlních prostorů ODP jsou různého původu. 

Z tabulky 13 plyne, že vody salinní z předkvartérních zdrojů v době činnosti dolů tvořily cca 

67% (60-70 l.s
-1

) a vody sladké (kvartérní akvifery, povrchové toky) cca 33%  

(40 až 45 l.s
-1

); včetně započtení vody v těžbě a ventilaci. I zde je proveden propočet tohoto 

poměru i pro současný stav, tj. 38 l.s
-1

, s využitím výsledků monitoringu vypouštěných vod 

z VJJ (DIAMO, s.p.) a informací o chemismu vody detritové zvodně a vody kvartérních 

akviferů a Orlovské stružky v místech předpokládané infiltrace této vody do karbonu. Pomocí 

směšovací rovnice docházím k hodnotám 30 l.s
-1

 z předkvartérních zdrojů a 8 l.s
-1

 z kvartéru  

a povrchových zdrojů. Propočet vycházel z následujících dat (archiv DPB): 

detrit: mineralizace = 15,5 g.l
-1

, chloridy = 7,8 g.l
-1

 

kvartér + povrch. voda: mineralizace = 0,5 g.l
-1

, chloridy = 0,3 g.l
-1

 

směs – voda z VJŽ: mineralizace = 12 g.l
-1

, chloridy = 6,5 g.l
-1

 

(sodík a draslík nejsou ve vodě z VJŽ sledovány) 
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Propočet je rovněž prověřen pomocí vzorce (2) uváděného Rogoźem (2004). Pro 

předpokládanou piezometrickou úroveň detritu cca +170 m n.m. (tj. 70 m pod povrchem 

terénu), maximální přítok v době činnosti dolů 66 l.s
-1

 (včetně ventilace a vody v těženém 

materiálu) pro hloubku osušení dolů 950 m docházím k hodnotě přítoku 31,5 l.s
-1

 v hloubce 

720 m pod terénem, tj. v úrovni –480 m n.m. (hladina ve VJJ). Ve srovnání s přítokem 

stanoveným podle směšovací rovnice (30 l.s
-1

) jsou oba výsledky ve velmi dobré shodě. 

Výše uvedený propočet velikost přítoku je možno (formou přítokových křivek) extrapolovat 

směrem k  piezometrické úrovni hladiny vody, kde přítok z předkvartérních zdrojů klesá na 

nulu. Ohledně velikosti přítoků z kvartéru a povrchových zdrojů předpokládám, že jakožto 

nezávislé na hladině již budou zachovávat cca současnou hodnotu (tj. kolem 7 až 8 l.s
-1

). Opět 

platí analogie s ODP – pokles velikosti přítoků od počátku zatápění do současnosti, i přes 

nezávislost vydatnosti přítoků na úrovni hladiny vody, přikládám konsolidaci masívu po 

doznění vlivů hornické činnosti. Na obrázku 38 je grafické znázornění přítokových křivek, 

postavených na kalkulaci podle Rogoźe (2004).  

 

Obrázek 38: Předpokládané přítokové křivky pro PDP 

 

9.3. Přítoky vod do dolů karvinské dílčí pánve 

V činné části KDP byla provedena revize aktuálního stavu přítoků konzultacemi a prověřením 

knih odvodňování na jednotlivých měřických odborech dolů.  

9.3.1. Utlumené doly, stav zatopení 

Přítoky z lokalit Gabriela a Doubrava, kde dosud probíhá těžba uhlí, jsou podchyceny jejich 

„mateřskými závody“ (Darkov, Karviná – ČSA, Jan-Karel), tj. voda se odčerpává čerpacími 
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stanicemi tak, aby nedocházelo k nežádoucí akumulaci vody a k následnému neřízenému 

přítoku (spíše přítokům) s bezpečnostními riziky. 

Lokalita Barbora je od čerpaného Dolu Darkov oddělena hrází na překopech 1907 a 1901 a po 

dobu cca 7 let se autonomně zatápí. Přítoky do tohoto dolu jsou ale minimální, takže jej lze 

považovat v současnosti za suchý.      

Lokality František a Dukla se neřízeně zatápějí. Důlní prostory Dolu František zatápí přítoky 

z hydrogeologických zdrojů o vydatnosti cca 2,5 l.s
-1

; z toho necelý 1 l.s
-1

 přetéká do Dolu 

Dukla. Lokalita Dukla se zatápí přítoky z hydrogeologických zdrojů o vydatnosti cca 6  

až 7 l.s
-1

 (z toho necelý 1 l.s
-1

 přetéká z Dolu František). Monitoring hladiny důlní vody v jámě 

F-4 Dolu František ukazuje na neměnící se stav zatopení důlních prostor. Úroveň vody 

v potrubí sice v současné době (díky specifičnosti lokality František) nereprezentuje úroveň 

v lokalitě Dukla, ale po dosažení hladiny  vody v jednom nebo druhém dole na kótu  

–530 m n.m. dojde k vyrovnání vody na tuto kótu a od této chvíle bude možno obě lokality 

vztáhnout na úroveň hladiny v potrubí v jámě F-4. Podle prognóz postupu zatápění měla 

hladina vody již vykazovat nástup. Stejně jako v případě ODP se zde doba zatápění prodlužuje 

(předpokládám vliv akumulace vody v masívu). 

    

9.3.2. Činné doly 

Činné doly jsou udržovány v nezvodněném stavu. Výjimkou jsou lokální akumulace  

ve stařinných dílech, které jsou průběžně odvodňovány v závislosti na těžebním postupu. 

Z bezpečnostního hlediska, které je zohledněno báňskou bezpečnostní legislativou,  

je nepřípustné nechat neřízeně zatopit část činného dolu. 

Důl Darkov: lokality ÚZ a PZ Dolu Darkov nemají hydrogeologické zdroje stálých přítoků. 

Jediným stálým zdrojem byl v minulosti vrt B-42; vydatnost přítoku z tohoto vrtu stále klesala 

(v roce 2000: 0,05 l.s
-1

) a v současnosti je vrt prakticky suchý. Zdrojem časově omezených 

přítoků jsou tektonické struktury a pukliny, místně i průlinově propustné pískovce 

(okapávání). Tyto přítoky se po přejití čelbou či porubem rychle vysilují a zanikají a není 

možno je podchytit v rámci pravidelného monitoringu. Specifickým zdrojem přítoků jsou 

stařiny – opuštěné důlní prostory (poruby a staré chodby), naplněné vodou různého původu. 

Táž charakteristika platí i pro lokality Gabriela a 9.květen.  

Důl Darkov nemá přítoky ze zdrojů povrchových ani mělkých podzemních (kvartérních) vod. 

Podle výše uvedených charakteristik je Důl Darkov samostatným celkem s nepatrným podílem 

přítoků ze stálých zdrojů. Zatápění bude probíhat hlavně přetokem z okolních důlních prostor.  

Důl Karviná, lokalita ČSA: hydrogeologické zdroje přítoků (stálé přítoky) mají původ 

v detritu, v písčitých kolektorech miocenního pokryvu, ve zvodněných tektonických 

strukturách (velké poruchy a tektonická pásma) a puklinovém kolektoru karbonského masivu. 

Dále jsou registrovány přítoky od bývalého Dolu Fučík (z důlních prostorů bývalého závodu 

Žofie). Přítoky z pestrých vrstev jsou rovněž klasifikovány jako typ přítoku z Dolu Fučík, 

pestré vrstvy zde představují kolektorskou formaci. 
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Přítoky z detritu jsou lokalizovány v 11. kře Jan-Karel a v 1., 13. a 14 kře Doubrava, zdrojová 

struktura náleží k dětmarovickému výmolu. Zvodnění tektonických struktur má za převažující 

zdroj opět detrit (prostřednictvím zálomových trhlin, vzniklých dobýváním slojí pod 

zvodněným detritem). Přítoky z písčitých kolektorů jsou lokalizované v jámě Doubrava III 

(23. kra). Přetok důlní vody od bývalého Dolu Fučík (PDP) se vyskytuje jako stálý přítok  

u hráze na č. 7 4011 v oblasti Orlovských jam (Doubrava). Přítoky z karbonských puklinových 

kolektorů jsou většinou nestálé, s poklesem vydatnosti. Zdrojové struktury jsou různé (detrit, 

písčitý kolektor, velmi omezeně i povrchové a kvartérní podzemní vody, přetékající do 

puklinového kolektoru v místech karbonského okna (lokalita ČSA – Jan-Karel). Část zdrojů 

časově omezených přítoků je i ze stařin. Přítoky z hydrogeologických zdrojů v lokalitě ČSA 

(Jan – Karel) dosahují celkem 8-9 l.s
-1

; v lokalitě Doubrava celkem 14 l.s
-1

.  

Důl ČSA nemá přítoky ze zdrojů povrchových ani mělkých podzemních (kvartérních) vod. 

Důl Karviná, lokalita Lazy: v současnosti je jediný stálý přítok 2 až 2,7 l.s
-1

 (dříve 3 l.s
-1

)  

na překopu č. 982 u hráze v oblasti Hlavní jámy. Je předpoklad, že přítok má původ z velké 

části v kvartéru a zprostředkovává ho stvol Hlavní jámy. Je pravděpodobné, že rozdíl cca  

0,3 až 1 l.s
-1 

představuje objem, jež se ztrácí v důlních prostorech neznámo kam. Během 

vedení důlních děl se místně objevují drobné přítoky z nadloží, jež zanikají jednak přirozeně 

(postupným vysilováním) a jednak spolu se zánikem důlních děl (vyplenění a odložení 

chodby, postup porubu atd.). Celkový stálý přítok do lokality Lazy je tvořen primárně 

přítokem z Hlavní jámy, doplněný nepravidelnými drobnými přítoky z nadloží. Celkový přítok 

je cca 3,5 l.s
-1

.        

Důl Lazy nemá přítoky ze zdrojů povrchových vod. 

Důl ČSM: sestává ze dvou těžebních lokalit: Důl ČSM – sever a Důl ČSM – jih. Hlavní 

čerpací kapacita je soustředěna na lokalitě Důl ČSM-sever. Kromě přítoků z vlastní lokality 

jsou zde čerpány i přítoky ze sousední lokality ČSM-jih (část přítoků) a přítok z Dolu Darkov. 

Důl ČSM vykazuje v rámci stávajících činných dolů OKR nejvyšší přítoky důlních vod. Je to 

dáno jeho dispozicí vůči detritu. Detritový kolektor kryje reliéf karbonu na ploše, rovnající se 

cca 60 % plochy celého dobývacího prostoru. V průběhu dobývání porubů byl registrován 

maximální přítok vody o hodnotě 42 l.s
-1

. Detritový kolektor tvoří na reliéfu karbonu  

3 morfologicky disponované struktury: hlavní bludovický výmol v jižní části dobývacího 

prostoru (5. kra), dílčí stonavský výmol v západní části dobývacího prostoru, navazující na 

hlavní bludovický výmol (4. kra) a výmol na česko-polské hranici na východní části 

dobývacího prostoru, vzniklý spojením hlavního bludovického a hlavního dětmarovického 

výmolu a pokračující směrem do Polska (0., 1., 2a. 2b. a 3. těžební kra).  

Detritová zvodeň byla původně s výrazně napjatou hladinou a se značným ložiskovým tlakem. 

Přítoky byly aktuální především v počátcích dobývání, kdy byly dobývány první sloje pod 

reliéfem karbonu. Dlouhodobým odvodňováním došlo ke snížení tlaku v této struktuře až 

k jejímu částečnému odvodnění. Cca od roku 1990 přítoky detritové vody do důlních děl Dolu 

ČSM celkově klesají. To dáváme do souvislosti s postupem hornické činnosti do hloubky a se 

zvětšováním celíku mezi důlními díly s registrovanými přítoky a reliéfem karbonu s detritem 

v přímém nadloží. Zároveň ale se v posledních létech projevuje určitý růst přítoků vody 



Pavel Malucha: Ovlivnění hydrosféry hlubinnou těžbou uhelného ložiska 

 

 

2013                                                                                                                                   116 

 

z oblasti dílčího výmolu na česko-polské hranici. Specifikem Dolu ČSM je totiž sousedství 

uzavřeného dolu Morcinek v Polsku, s nímž má Důl ČSM společnou demarkaci. 

Hydrogeologická problematika Dolu ČSM úzce souvisí s hydrogeologií dolu Morcinek –  

viz podkapitola 7.1.3. Ze záznamů vydatnosti přítoků (obrázek 21) je průkazné, že v období 

růstu přítoků v polském dole dochází naopak k jejich poklesu na české straně; od roku 1989 je 

tomu naopak. Čerpání vody z detritové zvodně během provozu dolu Morcinek tedy snížilo 

intenzitu zvodnění na reliéfu v dobývacím prostoru Dolu ČSM. Pro zastavení růstu přítoků 

z detritu do Dolu ČSM bylo rozhodnuto o zahájení odvodňovacích prací; důl Morcinek je 

v současnosti odvodňován odvodňovacími vrty do zatopených stařin z překopu č.5302 na  

5. patře Dolu ČSM. Současné čerpané množství je 28 l.s
-1

 stařinné vody. Podle údajů ODMG 

Dolu ČSM přítoky z hydrogeologických zdrojů Dolu ČSM v poslední době (2. pololetí 2012) 

dosahují 19 až 20 l.s
-1

. Převažující zdrojovou strukturou je detrit (cca 13 l.s
-1

).  

Důl ČSM nemá přítoky ze zdrojů povrchových ani mělkých podzemních (kvartérních) vod. 

V tabulce 14 shrnuji údaje o průměrné velikosti přítoků z hydrogeologických zdrojů v KDP.  

Tabulka 14: Stálé přítoky do dolů KDP (l.s
-1

) 

Důl Lokalita 
přítok z 

karbonu 

přítok 

z detritu 

přítok z detritu 

zprostředkovaný 
přítoky ostatní 

přítoky neurč. 

původu 

(tektoniky sycené 

detritem) 

(miocén, pestré 

vrstvy) 

(směsné, i 

z kvartéru) 

Karviná 

Jan-Karel 0 2 5 0 1 

Doubrava 0 2 8 6 2 (+) 

Lazy 0 0 0 0 2,7 

ČSM 
Sever 0 17 0 0 0 

Jih 1 6 0 0 0 

Darkov: ÚZ, PZ, 9.květen, 

Gabriela 
0 0 2 (**) 0 0 

Barbora útlum 0 0 0 0 0 

František (*) útlum   ? ? 1,7 (++) 

Dukla (*) útlum   6   

 (*)odhad souč. stavu  / (**) odhad blízkého výhledu – lok. ÚZ / (+) Doubrava Sever / (++) suma všech přítoků 

 

9.4. Doly jižní oblasti 

V „jižní oblasti“ je ukončena činnost na bývalém závodě Paskov Dolu Paskov. Závod Staříč je 

dosud činný. Jak uvádím v podkapitole 8.4.9., tyto závody nemají hydraulickou souvislost. 
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9.4.1. Přítoky vod a postup zatápění bývalého Dolu Paskov 

Přímé měření úrovně hladiny vody v důlních dílech bývalého závodu Paskov není možné 

z důvodu absence jakéhokoliv technického zařízení, umožňujícího záměru vodní hladiny 

(pozorovací potrubí v jámě, vrt z povrchu do stařin). Pro stanovení úrovně zatopení bývalého 

závodu Paskov se lze odkázat na odhad, vycházející z propočtu objemu podzemních prostorů  

a velikosti přítoků (kvantifikace objemů je v podkapitole 10.3.3.). Pro odhad úrovně zatopení 

předpokládám v současné době přítok 3 l.s
-1

, což při době zatápění 14 let znamená objem cca 

1 325 000 m
3
 vody. Nízká hodnota přítoků vody z hydrogeologických zdrojů je dána malým 

rozšířením detritové zvodně v ploše bývalého dobýv. prostoru Paskov. Nelze ale vyloučit  

i posílení těchto přítoků vlivem porušení těsnosti jámového zdiva všech 3 jam, které 

procházejí zvodněným kvartérem (růst přítoků o několik sekundových litrů).  

Co se týká objemu vytěženého materiálu, jako podklad využívám propočet v práci Dvorského 

(1997). Tento podklad je konfrontovaný s údaji OKD (geometrie porubů a statistiky těžeb – 

blíže viz kapitola 10.3.3.).  

Po zhodnocení dostupných podkladů odhaduji minimální úroveň hladiny vody v důlních 

prostorech zatápěného bývalého závodu Paskov na cca –540 m n.m.  

  

9.4.2. Přítoky vod do důlních prostorů lokalit Staříč I až Staříč III Dolu Paskov 

Míra rozšíření detritu v dobývacím prostoru Paskov je ještě nižší, než v předchozím případě 

(pouze na SV okraji DP zasahuje dílčí oprechtický výmol). Přítoky vod jsou na tomto dole 

sporadické a přiřazují se zvětralinovému plášti karbonu; ten ale zprostředkovává přítoky 

z dalších postkarbonských zvodní – puklinových systémů podbeskydských příkrovů nebo 

z detritu. Zároveň je v jámě lokality Sviadnov registrován přítok z kvartérní fluviální terasy 

Ostravice, kterou jáma prochází. Celkový přítok ve jmenovaných lokalitách se odhaduje na  

2 l.s
-1

; zánikem drenážního účinku bývalého dolu Paskov přítoky patrně vzrostou na cca 4 l.s
-1

.     

   

9.5. Přítoky do dolu Morcinek 

Důl Morcinek prováděl hornickou činnost v dobývacím prostoru Kaczyce. Plocha jeho 

bývalého DP prostoru činila 22,6 km
2
. Těžba na Dole Morcinek byla zahájena v listopadu 

1986 a ukončena v říjnu 1998. Během této doby bylo vydobyto celkem 11,5 mil. tun uhlí. Od 

roku 1978 bylo z dolu vyčerpáno téměř 15 mil. m
3
 vod, z toho 7,6 mil. m

3
 původem 

z detritové zvodně. V důsledku čerpání vznikla depresní kotlina s poloměrem cca 4 000 m. Za 

předpokladu, že efektivní objem odvodněné části detritového kolektoru v DP dolu Morcinek 

činí 3,5 mil. m
3
, a průměrný přítok z dynamických zdrojů v období let 1986 až 1999 

dosahoval 210 l.min
-1

, pak lze vyvodit, že důl Morcinek v uvedeném období odčerpal 

(„stáhnul“) z detritového kolektoru v DP Dolu ČSM cca 2,7 mil. m
3
 detritových vod. Od doby 

zahájení odvodňování bylo vyčerpáno celkem 5,3 mil. m
3
 směsných vod (původem 

z bádenských a karbonských vodonosných kolektorů). Po cca dvaceti letech bylo dosaženo 

snížení piezometrické hladiny o 350 m. 
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S odvoláním na podklady, obsažené v práci Pavlíka et al. (2000) lze sumarizovat závěrečnou 

přítokovou bilanci do dolu Morcinek takto: detrit 8,9 l.s
-1

, ostatní miocén 3,2 l.s
-1

, karbon  

1,3 l.s
-1

, tj. celkem 13,4 l.s
-1

.  

Aktuální informace o stavu zatopení důlních prostorů máme z vrtu Kaczyce 1, kde v únoru 

2013 byla hladina na kótě –354 m n.m. (608 m pod terénem). Následně bylo zahájeno 

odvodňování pomocí 2 vrtů z Dolu ČSM. Po 6 měsících odvodňování je úroveň hladiny vody 

ve stařinách bývalého dolu Morcinek pod dnem vrtu Ka-1; dno je v úrovni –418 m n.m. 
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10. Volné objemy k zatopení 

Objem volných důlních prostorů je – vedle jejich hydraulické komunikace a přítoků vody do 

dolů – hlavním vstupem pro propočet časového postupu zatápění. 

V této kapitole se opírám o data, zajištěná pro práci Maluchy et al. (2008). V ní je proveden 

rozbor objemů důlních prostorů po jednotlivých provozech a podle výškových intervalů, které 

vyplynuly z rozmístění přetokových kót mezi jednotlivými komunikujícími doly nebo důlními 

celky. Studie navazovala na starší práce tohoto druhu (pro OKD) a nezahrnovala problematiku 

akumulačního objemu karbonského masívu. Na druhou stranu – používal jsem vyšší redukční 

koeficient pro poruby (0,3; nyní průměrně 0,25 – viz dále).  

V této práci svůj přístup reviduji a totéž si dovoluji činit i v případě mých předchůdců. 

V hlavních zásadách se opírám o metodické postupy polských kolegů, příčemž vycházím 

z praktických zkušeností s průběhem zatápění ODP, bývalých dolů František a Dukla  

a důlního prostředí v bývalém Kladenském revíru. Zároveň doplňuji výsledky jednoduchých 

testů nasákavosti vybraných vzorků karbonských hornin, provedených pro potřebu disertace.  

Z logiky věci vyplývá vhodnost parciálního rozpracování obou faktorů – objemů vázaných na 

důlní díla a akumulačních objemů v karbonském masívu. Nejsem ale toho názoru (zřejmě  

na rozdíl od Bukowského, 2000, p.513), že se do procesu zatápění zapojuje většina objemu 

karbonských hornin v ložisku (tj. Bukowským zmiňovaný „přídatný objem“ mimo půdorysný 

rozsah dobývacích prací, ale ve vlivu odvodňování dolů – představa depresního kužele 

rozšířeného v karbonském masívu za okraj dobývek). Domnívám se, že zóny infiltrace do 

struktury masívu se vážou právě na okolí antropogenně vzniklých nespojitostí a dutin (důlní 

díla a zálomy) a tyto faktory nelze od sebe oddělit. 

Objemy důlních děl byly stanoveny v práci Maluchy et al. (2008) a jsou stručně 

rekapitulovány v následující kapitole ve smyslu nového metodického přístupu. 

 

10.1. Akumulační schopnost karbonských hornin ve vazbě na objem vytěženého 

uhlí a průvodních hornin 

10.1.1. Sběr archivních dat 

V metodické části textu (kapitola 5.2.) se zmiňuji o tom, že u dosavadních propočtů zatápění 

v podmínkách OKR se nebrala v potaz akumulační schopnost matrice karbonské horniny. 

Objemy pro zatápění se kalkulovaly prakticky jen ve vazbě na důlní díla. Toto pojetí se ovšem 

liší od zkušeností na polských dolech. Poznatky polských kolegů (zejména Bukowski, 1994) 

ukazují na nezbytnosti zařazení akumulační schopnosti karbonských hornin do úvah o procesu 

zatápění opuštěných důlních prostorů. 

Z tohoto důvodu byli osloveni pracovníci Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i. v Ostravě-Porubě.    

V geomechanické laboratoři tohoto ústavu byla provedena řada měření pórovitosti, 

plynopropustnosti a nasákavosti karbonských hornin OKR (Kožušníková, 1998). Dalším 

materiálem na toto téma je článek ze sborníku prací podniku Unigeo, s.p. č.36 z roku 1989 



Pavel Malucha: Ovlivnění hydrosféry hlubinnou těžbou uhelného ložiska 

 

 

2013                                                                                                                                   120 

 

(Fialová, 1989). Informace jsou doplněny i o několik výsledků obdobných laboratorních testů, 

provedených v minulosti v laboratoři DPB Paskov, jakož i výsledky statistik, jejichž zdroj se 

mi nepodařilo hodnověrně zjistit (jde o kopie části dokumentu bez bližšího popisu). Další 

údaje tohoto druhu obsahuje práce Bilana (1969). Základní informace týkající se celkové 

pórovitosti poskytuje i Hornická příručka z roku 1973. Zjištěné využité údaje jsou setříděny v 

tabulce 15.  

Nasákavost vodou (%) představuje podíl otevřených pórů v materiálu, kterými je voda 

přijímána materiálem za definovaných podmínek. 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). Metodický postup určení těchto parametrů nyní určuje ČSN EN 13755 – 

Zkušební metody přírodního kamene – Stanovení nasákavosti vodou za atmosférického tlaku, 

která nahrazuje ČSN 72 1155 – Stanovení nasákavosti a zdánlivé pórovitosti přírodního 

stavebního kamene. 

Prezentované výsledky nejsou beze zbytku srovnatelné, protože podklady DPB neuvádějí 

metodiku, podle které je provedena zkouška nasákavosti (z dodatečného ústního sdělení pouze 

plyne, že se jedná o nasákavost hmotnostní), zatímco nasákavost podle zdrojů Ústavu geoniky 

je ve smyslu ČSN 72 1155 stanovena jako nasákavost po 48 hodinách, vypočtená z hmotností 

vysušeného a nasáklého vzorku. Pro odhad objemu vody, který je hornina schopna vázat, a 

kde jsem měl k dospozici objemovou hmotnost vzorku, jsem tuto hmotnostní nasákavost pro 

tabulku 15 přepočetl na nasákavost objemovou (tj. zdánlivou pórovitost). 

Podle výsledků laboratorních zkoušek na několika vyšších desítkách vzorků je zřejmý rozdíl 

v nasákavosti i v pórovitosti různých typů hornin, s nimiž se setkáváme v OKR. Zobecnit lze 

přibližně v tomto symslu: 

1) podle výsledků laboratorních zkoušek se vydělují 4 skupiny hornin: jílovce+prachovce, 

pískovce, slepence a uhlí;  

2) nejvyšší objemovou nasákavost z průvodních hornin vykazují pískovce: 2-7 %, nejnižší je u 

jílovců a prachovců: 1-3 %, slepence vykazují 2-6 %; 

3) uhlí má zdaleka nejvyšší celkovou pórovitost (cca 3-násobek průměrné hodnoty průvodních 

hornin), ale hmotnostní nasákavost je již jen mírně vyšší než u průvodních hornin a tedy 

objemová nasákavost (při nižší objemové hustotě uhlí) je v intencích průvodních hornin, 

tedy 5-8 % v závislosti na porušenosti uhlí; 

4) jílovce, obdobně jako uhlí, vykazují velký rozptyl hodnot; 

5) u slepenců má velký vliv základní mezizrnná hmota, která může snížit nasákavost až na 

úroveň jílovců a prachovců;  

6) průměrná celková pórovitost průvodních hornin dosahuje 7 % (v oblasti nezpevněných 

hornin to je analogie se silně zahliněnými až jílovitými písky, kterým obvykle přiřazujeme 

koeficient hydraulické vodivosti v řádu n.10
-5

 m.s
-1

). 
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Tabulka 15: Pórovitost a nasákavost základních typů karbonských hornin OKR 

typ horniny 
zdroj    

dat 

pórovitost (%) 

průměr, od-do 

prům. nasák. (%) 
poznámka 

hmotn. objem. 

SL+PSC_H DPB 1 8,2 1,95 4,90 neznámý počet vzorků 

PSC_S DPB 1 
0,3-11,3 

1,80 4,45 neznámý počet vzorků 

PSC_J DPB 1 2,15 5,49 neznámý počet vzorků 

PRC DPB 1 
0,0-9,6 

2,75 6,61 neznámý počet vzorků 

JLV DPB 1 4,05 10,50 neznámý počet vzorků 

PSC_H DPB 2 5,4-7,2 (*) 1,86 2,50 4 vzorky 

PSC_S DPB 2 6,2 (*) 1,27 2,21 1 vzorek 

SL AV 1 7,2 / 5,0-10,0   průměr / od-do 

PSC_H AV 1 7,0 / 4,0-10,0   průměr / od-do 

PSC_S AV 1 5,0 / 3,0-10,0   průměr / od-do 

PSC_J AV 1 4,0 / 1,0-9,0   průměr / od-do 

PRC AV 1 4,1 / 2,0-7,0   průměr / od-do 

JLV AV 1 5,7 / 0,19-1,62   průměr / od-do 

SL AV 2 2,65 (*) 1,62 4,15 průměr,  5 vzorků 

PSC AV 2 7,12 (*) 1,68 4,25 průměr, 59 vzorků 

JLV+PRC AV 2 6,08 (*) 0,67 1,79 průměr,  6 vzorků 

SL HP 9,0 (*)   asi průměr, nezn. počet vzorků 

PSC HP 7,5 (*)   asi průměr, nezn. počet vzorků 

PRC HP 3,7 (*)   asi průměr, nezn. počet vzorků 

JLV HP 2,4 (*)   asi průměr, nezn. počet vzorků 

U B 18,5 / 17,5-19,9 6,20  neznámý počet vzorků 

SL_J B 7,68 5,77  neznámý počet vzorků 

SL_S B 8,85 4,91  neznámý počet vzorků 

PSC_S B 9,02 4,23  neznámý počet vzorků 

PSC_J B 5,55 3,45  neznámý počet vzorků 

PRC B 3,59 3,08  neznámý počet vzorků 

JLV B 2,43 3,48  neznámý počet vzorků 

(*) uvedeno jako celková pórovitost, jinak bez specifikace (předpokládá se, že rovněž celková) 

SL = slepenec; PSC = pískovec; H = hrnozrnný; S = střednězrnný; J = jemnozrnný; PRC = prachovec; JLV = 

jílovec; U = uhlí 

DPB1: statistika „Základní fyzikálně-mechanické vlastnosti hornin produktivního karbonu OKR 

DPB 2: zkoušky vzorků z vrtu D-24 z Dolu ČSA (5/1990) 

AV 1: Ústav geoniky Akademie věd ČR, Fialová (1989) 

AV 2:  Ústav geoniky Akademie věd ČR, Kožušníková (1998) 

HP: Hornická příručka 1973 

B: Bilan (1969) 
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10.1.2. Vlastní testy nasákavosti a vodopropustnosti 

V návaznosti na poznatky Bukowského (1999, 2000, 2002) a výsledky zavlažování uhelného 

pilíře a jeho nadloží prezentované Bilanem (1969, pp.106-122), jsem přistoupil 

k jednoduchému testování nasákavosti karbonských hornin. Testy byly prováděny v běžných 

podmínkách mého pracoviště, bez speciálního vybavení obvyklého v laboratoři. K výsledkům 

je tedy nutno přistupovat jako k orientačním a s omezeným statistickým významem, které mají 

za cíl pomoci v dalších úvahách stran akumulačního potenciálu horniny pro problematiku 

zatápění, jakož i v řádové kvantifikaci parametrů nutných pro odhad doby zatápění hornicky 

otevřeného masívu (poměr objemu důlních děl před a po závalu k objemu navazující 

karbonské horniny schopné akumulace vody).  

Při měření nasákavosti se principiálně postupovalo ve smyslu ČSN 72 1155 (Stanovení 

nasákavosti a zdánlivé pórovitosti přírodního stavebního kamene), konkrétně podle čl. 15-17 

(nasákavost do ustálené hmotnosti) a čl. 24 (nasákavost objemová – zdánlivá pórovitost).   

Cílem testů bylo: 

1) ověřit hodnoty nasákavosti základních typů karbonských hornin, zjištěných při sběru dat 

pro disertaci; 

2) ověřit vliv objemu a povrchu vzorku na hodnotu nasákavosti; 

3) ověřit mechanismus vsaku vody do vzorků hornin pomocí: 

- barveného roztoku,  

- fluoresceinu, 

- vizuální kontrolou ve vrtaných vzorcích, 

4) aplikovat zjištěné výsledky pro odhad akumulační schopnosti karbonského masívu při 

zatápění důlních prostor. 

 

Použité vybavení: testované vzorky karbonských hornin (získáno z vrtných jader ve skartovně 

Green Gas DPB, a.s.), laboratorní váhy typ Sartorius s přesností v setinách gramů, UV-lampa 

(obojí zapůjčeno v laboratoře LABTECH, s.r.o., pracoviště Paskov), posuvné měřítko, 

destilovaná voda, fluorescein (sodná sůl, C20H10Na2O5), genciánová violeť 

(hexamethylpararosanilinchlorid), laboratorní sklo (odměrka 1 l, kádinka 1,5 l), užitkové 

skleněné nádoby (zavařovací sklenice 0,3 l), geologické kladívko, kovadlina, fotoaparát. 

 

Testované vzorky: 

- vzorky pro zkoušku roztokem genciánové violeti 

p1-p2: první pokusné vzorky pro zkoušku barveným roztokem, hrubozrnný pískovec, 

váleček Ø3,5 cm, bez znatelného porušení,  

- skupiny vzorků pro testy nasákavosti horniny ve vztahu k objemu a povrchu vzorků 

č. 1-3:  pískovec střednězrnný, váleček Ø45 mm, bez znatelného porušení, 

č. 4-6:  prachovec, váleček Ø45 mm, bez znatelného porušení, 



Pavel Malucha: Ovlivnění hydrosféry hlubinnou těžbou uhelného ložiska 

 

 

2013                                                                                                                                   123 

 

č. 7-9: slepenec, váleček Ø45 mm, bez znatelného porušení, 

č. 10-12: pískovec jemnozrnný, váleček Ø45 mm, bez znatelného porušení, 

č. 13-15: pískovec hrubozrnný, váleček Ø45 mm, bez znatelného porušení, 

č. 21-23: pískovec hrubozrnný, podélně rozpůlený váleček Ø45 mm, bez znatelného 

porušení, 

č. 24-25: zvětralý pískovec, váleček Ø45 mm, s velkými nepravidelnostmi a porušením, 

u1, u2: uhlí, výchozí tvar – váleček Ø45 mm, vzorek u1 s několika plochami nespojitosti, 

vzorek u2 celistvý,  

- vzorky pro zkoušku fluoresceinem: 

celistvé vzorky č. 1, 4, 7, 10, 13, polovina půlených vzorků 2, 11 a 14, uhelný vzorek u2, 

nepravidelný vzorek (úlomek) hrubozrnného mírně navětralého pískovce a vzorek 

rozpukaného slepence (válečkový vzorek se zřetelnými příčnými puklinami). 

- vrtané vzorky: 

vv1:  prachovec, vrtaný vzorek, bez znatelného porušení, váleček Ø45 mm, vývrt  

Ø27 mm, 

vv2:  pískovec střednězrnný, vrtaný vzorek, bez znatelného porušení, váleček  

Ø45 mm, vývrt Ø9 mm,  

vv3: pískovec hrubozrnný, prokřemenělý, vrtaný vzorek, bez znatelného porušení, 

váleček Ø45 mm, vývrt Ø9 mm, 

vv4: pískovec hrubozrnný, vrtaný vzorek, bez znatelného porušení, váleček Ø45 mm, 

vývrt Ø9 mm. 

Fotodokumentace vybraných vzorků a průběhu některých testů – viz str. 15-23 přílohy 5. 

První jednoduchý test zjištění způsobu infiltrace vody do struktury horniny spočíval 

v částečném (vzorek p1) a úplném (vzorek p2) 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. Výška vzlínání po 

10 dnech byla 15-20 mm nad hladinou vody v nádobce – viz příloha 5 (o kapilaritě 

karbonských hornin se zmiňuje Bilan (1969, p.121)). Následně byly vzorky vyjmuty, osušeny 

a rozklepnuty kladívkem. 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. Na základě tohoto dílčího 

závěru byly zahájeny přesnější testy nasákavosti na dalších vzorcích. Zároveň bylo rozhodnuto 

o pozdějším opakování tohoto testu pomocí vody barvené fluoresceinem (pro eliminaci chyby 

vzniklé rozkladem genciánového barviva během vsaku a zhoršením podmínek infiltrace 

roztoku vlivem zvýšení jeho hustoty po smísení vody s barvivem).   

Následně byly zahájeny testy nasákavosti podle ČSN 72 1155 a zkoumání vlivu změn 

nasákavosti v závislosti na změnách vsakovací plochy při zachování stejných objemů vzorků. 



Pavel Malucha: Ovlivnění hydrosféry hlubinnou těžbou uhelného ložiska 

 

 

2013                                                                                                                                   124 

 

Hlavní podstatou testů skupin vzorků hornin bylo provést je souběžně vždy na trojici 

litologicky i objemově stejných vzorcích, z čehož první vzorek byl celistvý (ve tvaru válečku), 

druhý byl rozbitý na 2 větší kusy a třetí byl rozbitý na více drobných kusů (cca 15 kusů). 

Rozpojováním vzorků narůstá jejich povrch při zachování objemu. Výjimkou byly vzorky  

č.21-23, kde se primárně vycházelo z válečků podélně rozpůlených lomem (po mechanických 

testech), takže první z trojice vzorků zahrnoval 2 kusy (podélně rozdělené poloviny válečku), 

druhý vzorek zahrnoval 4 kusy a třetí vzorek byl opět rozbitý na více drobných kusů. 

Vzorky byly předsušeny přirozeným způsobem dlouhodobým skladováním (cca 3 týdny), ne 

tedy v pícce (snaha o zachování přirozené vlhkosti). Poté byly zváženy a změřeny (posuvným 

měřítkem) a byla určena jejich objemová hmotnost. Pro každou trojici byla následně 

stanovena průměrná hodnota objemové hmotnosti (každá trojice vzorků pocházela z identické 

horniny, rozdíl výsledků pro jednotlivé vzorky byl minimální, se směrodatnou odchylkou  

o 2-3 řády nižší než výsledky objemové hmotnosti). Následně byly 2 z trojice vzorků pomocí 

kovadliny a geologického kladiva rozbity. Po rozbití byly vzorky opět zváženy (zohlednění 

odpadu z horniny při rozbíjení). Dále byla určena plocha povrchu vzorků, tedy plocha pro 

vsakování vody. U nerozbitého vzorku byl proveden výpočet povrchu vzorku na základě jeho 

rozměrů, u rozbitých vzorků se obkreslily rozbitím nově vzniklé plochy, kontury se 

digitalizovaly a byl proveden strojový výpočet těchto nepravidelných ploch. Zjištěné hodnoty 

jsem taxativně zvýšil o 5% pro zohlednění drsnosti a nerovnosti lomových ploch.  

Následně byly vzorky umístěny do skleněných nádobek a postupně (podle ČSN, čl. 12) zality 

vodou. Takto byly vzorky ponechány po dobu 2 týdnů. Následně byly vyjmuty a po osušení 

povrchu vlhkou tkaninou (ČSN, čl. 12) byly zváženy. Komplikace nastaly u vzorků č.24 a 25, 

které se postupně částečně rozložily na písek. Tyto vzorky bylo nutno odfiltrovat přes 

tkaninový filtr a následně byl zvážen jak celý objem nasáklého vzorku, tak zvlášť celistvé 

úlomky a zvlášť rozložená písčitá frakce (hmotnost zjištěna dopočtem).  

Zjištěné výsledky byly zpracovány opět v intencích ČSN, tedy výpočet nasákavosti 

hmotnostní i objemové (zdánlivá pórovitost), včetně přiřazení výsledků k velikostem 

vsakovacích ploch u jednotlivých litologických typů vzorků.  

Výsledky měření i výpočtů prezentuji v tabulce 17 a na obrázku 39. Z nich plynou tyto závěry: 

Potvrdily se hodnoty nasákavosti neporušených vzorků, zjištěné v použitých archivních 

zdrojích (viz tabulky 15 a 16). Průměrná objemová nasákavost průvodních hornin podle 

archivních podkladů je 4,69 %; vlastními testy jsem 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 závislost hodnot nasákavosti na infiltrační ploše, kdy při průměrně 1,8-násobném 

zvětšení plochy dochází ke zvýšení infiltrace 1,5x (viz obrázek 39). 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). Dalším důvodem může být 

vznik mikrotrhlin na stěnách vrtného jádra během vrtání nebo při opracování vzorku řezáním 

(nerozbité vzorky č.1, 4, 7, 10 a 13), které ale zřejmě nevzniknou na lomu při následném 
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dělení vzorku rozbitím kladivem. To znamená, že nelze a priori přiřazovat hodnotu 

nasákavosti pouze litologickému 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. Jsem 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 

vidím 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. Výjimkou jsou zvětralé nebo místně pórovité horniny, např. zámecké 

slepence nebo pískovce v sedlových vrstvách; značné přítoky z makroskopicky neporušených 

pískovců byly i v případě přípravy porubu č. 332 206 ve sloji č.33, kře 2.b Dolu ČSM, 

přičemž při odvodňování stařin na tomto dole se v některých případech až 1/3 objemu 

odčerpané vody uvolňuje z masívu v podloží stařin. 

 
 

Obrázek 39: 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 

masívu. Zcela jiná situace nastává po podrubání masívu, kdy vznikají četné plochy nespojitosti 

(včetně mikrotrhlin). Velmi významným prvkem, způsobujícím porušení masívu i ve vyšším 
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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 obnažení a „odlehčení“. Především u jílovců jsme po jejich 

vytěžení na povrch svědky velmi rychlého rozpadu na střípky; to opět znamená další růst 

potenciálních filtračních ploch.   

Velmi důležitý údaj je v posledním sloupci tabulky 16, kde je propočet množství vody, kterou 

je schopna navázat plocha 1 m
2
 horniny. Jedná se v průměru o objem 0,3 l vody na 1 m

2
.  

Při předpokládaném připovrchovém porušení plochy a otevření pórů, modelově odpovídajícím 

pórovitosti 6 %, to představuje průnik vody do hloubky 4,5 mm.  

Tabulka 16: Výsledky vlastních testů nasákavosti základních typů karbonských hornin OKR vodou 

vz. hornina 
hmotnost (g) objem. hust. nasákavost (%) vsak. plocha akumulace 

nasyc. suchý (kg.m
-3

) hmotn. objem (cm
2
) (l.m

-2
) 

1 písk. středz. 218,20 213,82 

2,5 

2,04 5,16 107,16 0,41 

2 písk. středz. 216,99 211,07 2,80 7,07 140,46 0,42 

3 písk. středz. 214,43 207,35 3,41 8,61 223,36 0,32 

4 prachovec 222,58 219,55 

2,7 

1,38 3,67 105,17 0,29 

5 prachovec 224,22 220,70 1,59 4,24 147,44 0,24 

6 prachovec 220,03 215,73 1,99 5,30 243,42 0,18 

7 slepenec 224,02 222,03 

2,6 

0,89 2,34 107,10 0,19 

8 slepenec 217,10 214,11 1,40 3,66 137,97 0,22 

9 slepenec 222,00 218,13 1,77 4,63 245,25 0,16 

10 písk. jemnz. 219,40 217,32 

2,6 

0,96 2,50 105,68 0,20 

11 písk. jemnz. 219,07 216,59 1,15 2,99 139,01 0,18 

12 písk. jemnz. 218,42 214,66 1,75 4,58 225,43 0,17 

13 pí. hruboz. 216,01 211,12 

2,5 

2,32 5,82 106,26 0,46 

14 pí. hruboz. 215,53 210,41 2,43 6,12 140,94 0,36 

15 pí. hruboz. 215,38 207,77 3,66 9,21 300,71 0,25 

21 pí. hruboz. 226,25 221,45 

2,4 

2,17 5,30 161,51 0,30 

22 pí. hruboz. 224,17 219,01 2,36 5,77 197,93 0,26 

23 pí. hruboz. 223,45 216,37 3,27 8,01 326,65 0,22 

24* pí. sil.zvětr. 264,34 205,22 

2,2 ++ 

28,81 63,38 nezjištěno 

25* pí. sil.zvětr. 279,45 203,65 37,22 81,89 nezjištěno 

24** pí. sil.zvětr. 61,88 58,75 5,33 11,72 nezjištěno 

25** pí. sil.zvětr. 42,60 40,70 4,67 10,27 nezjištěno 

25+ pí. sil.zvětr. 109,22 92,32 18,31 40,27 nezjištěno 

u1 uhlí poruš. 55,73 53,55 
1,4 

4,07 5,62 nezjištěno 

u2 uhlí nepor. 188,04 183,31 2,58 3,55 148,77 0,32 

* celý vzorek (rozložená i nerozložená část) 

** jen nerozložená část – úlomky 

+ jen rozložená část – písek 

++ odhad 
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Další skupinou testů bylo sycení vybraných typů vzorků roztokem fluoresceinu. Sycení trvalo 

10 dní; do roztoku se postupně zcela ponořily (podle ČSN, čl. 12) celistvé vzorky č. 1, 4, 7, 

10, 13, polovina půlených vzorků 2, 11 a 14, uhelný vzorek „u2“, nepravidelný vzorek 

(úlomek) hrubozrnného mírně navětralého pískovce a vzorek rozpukaného slepence 

(válečkový vzorek se zřetelnými příčnými puklinami). Po 10 dnech byly vzorky z roztoku 

vyjmuty, osušeny vlhkým hadříkem a po rozbití se pod UV-lampou sledovala hloubka a 

způsob infiltrace vody do horninové matrice. Zároveň byla pořízena fotodokumentace (některé 

ze snímků byly nekvalitní s ohledem na zatemnění místnosti a nemožnost použití blesku –  

viz příloha 5 – fotodokumentace str. 9-18. Průnik roztoku do vzorků č. 2 a 11 byl částečně 

vizuálně patrný i na denním světle  – viz fotodokumentace str. 14 a 16. Výsledky tohoto testu 

prokázaly průnik roztoku do matrice téměř ve všech případech, přičemž infiltrace do 

makroskopicky neporušeného materiálu byl do hloubky v řádu milimetrů až prvního 

centimetru; u zvětralého úlomku pískovce byla penetrace prakticky v celém objemu. Podstatně 

hlubší byla infiltrace po plochách odlučnosti (vrstevní plochy, pukliny), kdy docházelo 

k prosycení přes celý průřez vzorku. Minimální infiltraci vykázaly jen vzorky zdravého 

slepence a jemnozrnného pískovce. To je v souladu s výsledky v tabulce 17, kde nejnižší 

objemovou nasákavost vykazují právě tyto horninové typy, a to spolu s prachovcem, který ale 

má díky své vrstevnatosti větší potenciál infiltrace po odlučných plochách. Jemnozrnný 

pískovec a slepenec rovněž vykazují nejvyšší závislost nasákavosti na infiltrační ploše při 

rozbití vzorků na větší počet kusů; i to je doklad o nižší možnosti hloubkové infiltrace do 

matrice těchto horninových typů.   

Výsledky testu přehledně shrnuji v tabulce 17.   

Tabulka 17: Výsledky vlastních testů nasákavosti základních typů karbonských hornin roztokem fluoresceinu 

vz. hornina 
hloubka infiltrace (mm) 

průlinami plochami odlučn. 

1 pískovec střednězrnný, zdravý 8-12 nezjištěno 

4 prachovec, zdravý 0 přes celý vzorek 

7 slepenec, zdravý 0-1 nezjištěno 

10 pískovec jemnozrnný, zdravý 0-1 nezjištěno 

13 pískovec hrubozrnný, zdravý 10 nezjištěno 

2 pískovec střednězrnný, zdravý 10-15 nezjištěno 

11 pískovec jemnozrnný, zdravý 8 nezjištěno 

14 pískovec hrubozrnný, s mikrotrhlinou  1 přes celý vzorek 

u2 uhlí celistvé 0-10 nezjištěno 

- úlomek pískovce středz., porušený, navětralý přes celý vzorek přes celý vzorek 

- slepenec, porušený 1 přes celý vzorek 

 

Poslední test byl proveden na vrtaných vzorcích „vv1“ až „vv4“. Všechny vzorky byly bez 

znatelného porušení, jednotného průměru 45 mm. Vzorek prachovce byl navrtán průměrem  

27 mm, ostatní vzorky pískovců průměrem 9 mm. Návrt byl proveden tak, aby vzorkem 

neprošel ani neporušil „dno“ takto upravených vzorků. Navrtáním vznikly dutiny a vzorky 
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vytvořily jakési „nádobky“, které byly umístěny do sklenic s vodou; hladina dosahovala  

cca 2 cm od horního okraje vzorků tak, aby nedocházelo k průniku vody do dutiny přes horní 

okraj vzorku vlivem kapilárního vzlínání. Otvory ve vzorcích byly překryty sklíčky pro 

zamezení odparu vody případně proniklé přes stěnu „nádobky“ do dutiny. Tloušťka stěny 

vzorku „vv1“ byla 9 mm, u ostatních vzorků 18 mm. Vzorky byly denně vizuálně 

kontrolovány, zda nedošlo k průsaku vody do dutiny. Zároveň byla doplňována voda ve vnější 

nádobě pro eliminaci výparu. Ani po 15 dnech nebyl zjištěn průsak vody do dutiny. Je zřejmé, 

že vzorky neobsahují žádné mikrotrhliny a tedy infiltrace je omezena jen na pórové prostředí. 

Z předchozích testů plyne, že maximální hloubka průniku do matrice zdravých pískovců je  

do 15 mm, což tedy nestačí na průnik do vzorků s  9 mm návrtem (pískovce nebylo technicky 

možno vrtat větším průměrem vrtáku). Ani u vzorku prachovce nedošlo k průsaku i přes tenčí 

stěnu. Podle tabulky 18 by byl možný průnik jedině v případě mikroporušení vzorku nebo 

otevřením mezivrstevních spár. Vzorek ale byl zcela kompaktní a potvrdila se tedy minimální 

průlinová propustnost prachovce.  

K pórové propustnosti karbonských hornin se vyjadřuje i Bilan (1969, pp.108, 121), který  

na základě výsledků zavlažování průvodních hornin zavlažovacími (vtláčecími) jehlami 

dokládá schopnost průniku vody do hloubky neporušeného masívu. V tomto případě vtláčení 

vody probíhalo při tlacích 5-9 MPa (potřeba tak vysokých tlaků obecně svědčí o špatné 

hydraulické konduktivitě neporušeného karbonského masívu), zatímco testy nasákavosti, 

jejichž výsledky jsou obsaženy v tabulce 16, 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 masívu 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 vtláčecími jehlami pod vysokým tlakem. Proto při svých propočtech konzervativně 

počítám s průnikem vody do vnitřní struktury horniny jen v řádech prvních milimetrů. Rovněž 

Bilan (1969, p.49) konstatuje, že i přes vysoké zavlažovací tlaky je vyloučen rovnoměrný 

průnik kapaliny do všech „pórů a dutin“ horniny (především uhlí) a doporučuje využití 

aerosolu, kde dispersním prostředím je vzduch. 

 

10.1.3. Aplikace údajů do problematiky zatápění 

Z předchozího textu plyne, že objem vody vázaný na karbonský masív (mimo důlní díla) 

závisí vedle vlastního petrografického charakteru horniny především na míře jejího 

nespojitého porušení a z toho se odvíjející velikosti infiltrační plochy. V tomto kontextu je 

klíčové druhotné porušení masívu, dané hornickou činností, tedy zavalováním vyrubaných 

objemů. 

Výše uvádím, že problematikou závalu a jeho kusovitosti se zabýval Bilan (1969) ve své 

disertační práci. Pomocí výzkumné štoly do závalu i prostřednictvím pravidelného 
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každodenního sledování kusovitosti závalové horniny a velikosti opožďování závalu za 

zálomovou hranou v porubech č. 15 611, 15 410 a 15 411 definoval mj. tyto závěry (p.101): 

- při tvorbě závalu se nejdříve uvolňují místa nejvíce narušená primárními puklinami, kde 

dochází k přednostnímu vypadávání drobnějších kusů; teprve následně se uvolňují horniny 

větší kusovitosti; 

- četnost primárních puklin v nadloží je různá, ale zpravidla nepřesahuje vzdálenost 12 m;  

- čím jsou nadložní horniny pevnější, tím větší kusovitost zával má; většinou je ale 

kusovitost závalu do 0,5 m
3
, s převahou kusů do 0,2 m

3
. 

Pro simulaci vsaku do zavaleného nadloží vycházím z obrázku 6, který uvádí maximální 

výšku bezprostředního závalu nad stropem sloje jako 3 až 6 násobek mocnosti sloje (resp. 

porubního bloku). Vzhledem ke konkávnímu tvaru horní plochy závalu, při průměrné 

mocnosti porubního bloku např. 1,5 m, odhaduji průměrný dosah bezprostředního závalu na 

4-násobek této hodnoty, tj. cca 6 m. V zóně do 6 m nad stropem sloje bude vlivem závalu 

výrazně zvýšená infiltrační plocha (ve srovnání s prostou plochou stropu porubního bloku).  

Ta bude silně závislá na kusovitosti zavalujících hornin. S využitím Bilanova výzkumu je 

možno předpokládat převažující kusovitost do 0,2 m
3
, přičemž uvažuji pro 30 % kusů s 

objemem 2 dm
3
, pro 50 % kusů s objemem 0,2 m

3
 a pro 20 % kusů s objemem 1 m

3
. Na 

základě tohoto rozdělení docházím k ploše 21 m
2
 infiltrační plochy na 1 m

3
 objemu 

závalového polštáře.  

Nad závalovým polštářem až do výšky 30-60 násobku mocnosti sloje od jejího stropu (tj. 

v modelovém případě 45-90 m; pro další výpočet beru 45 násobek, tj. 68 m) následuje zóna 

výrazně rozvolněná tahovým napětím, kde lze rovněž čekat výrazný růst počtu odlučných 

ploch, a to i s přihlédnutím k účinku BTPVR v případě hůř se zavalujících hornin. Tato zóna 

odpovídá pásmu rozsazování ve smyslu Bilana (1969, p.84) a předpokládám zde převažující 

kusovitost do 0,5 m
3
; analogicky s bezprostředním závalem uvažuji pro 30 % kusů s objemem 

0,3 m
3
, pro 40 % kusů s objemem 0,5 m

3
 a pro 30 % kusů s objemem 5 m

3
. Na základě tohoto 

rozdělení docházím k ploše 8 m
2
 infiltrační plochy na 1 m

3
 objemu pásma rozsazení.  

Další zóna rozvolnění následuje ve vyšším nadloží a dosahuje mocnosti přes 10 m (Younger: 

15 m, Bilan: pásmo průhybu vrstev). Zde odhaduji kusovitost poplatnou především četnosti 

primárních puklin (tj. vzdálenost max. 12 m podle Bilana 1969, p.101), znásobenou cca 2x  

(2 plochy na 1 puklinu), tj. infiltrační plocha cca 1 m
2
 na 1 m

3
 horniny (v tomto pásmu 

předpokládám pouze bloky s objemy v řádech stovek až tisíců m
3
; odhaduji 10 % s objemem 

200 m
3
, 30 % s objemem 700 m

3
 a 50 % s objemem 1 700 m

3
). Tento puklinový systém se 

bude aktivovat ve smyslu jeho otevření pro průnik vody a nebude doprovázen významnými 

pohyby po odlučných plochách s následnou redukcí objemu zóny. 

Pro názornost si modelově definuji porubní blok o jednotkových rozměrech 100 x 200 m  

a mocnosti 1,5 m, který je v plochém uložení v hloubce 600 m pod povrchem terénu. 

Předpokládám vsak vody odpovídající hloubce cca 4-5 mm do masívu, tedy 0,3 l vody vázané 

na 1 m
2
 odlučné plochy. Kalkulace objemu k zatopení je následující: 
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- objem porubního bloku: 30 000 m
3
   

- plocha počvy a stropu porubního bloku: 40 000 m
2
 

- koeficient dobývání „a“: 0,8 

- redukční koeficient „c“ podle M. Rogoźe (obrázek 9):  0,14  

- množství vody vázané na 1 m
2
 odlučné plochy: 0,3 l 

- objem porubu po závalu: 4 200 m
3 
 

- objem zálomových trhlin, vzorec (1):  1 800 m
3 
 

- objem závalového polštáře: 150 000 m3 

- objem volného prostoru pro vodu v závalu mezi horninovými kusy: 6 000 m
3
 

- objem horniny v závalovém polštáři: 144 000 m
3
 

- kusovitost: do 1 m
3
, s převahou do 0,2 m

3
 

- plocha pro infiltraci do hornin v závalovém polštáři (při 21 m
2
 na 1 m

3
): 3 024 000 m

2
 

- objem vody vázané na horninu v závalovém polštáři: 907 m
3
 

- objem horniny v pásmu rozsazení: 1 353 000 m
3
 

- kusovitost: do 5 m
3
, s převahou do 0,5 m

3
 

- plocha pro infiltraci do hornin v pásmu rozsazení (při 8 m
2
 na 1 m

3
): 10 824 000 m

2
 

- objem vody vázané na horninu v pásmu rozsazení: 3 247 m
3
 

- objem horniny v pásmu rozvolnění (průhybu): 390 000 m
3
 

- kusovitost: do 1 700 m
3
, s převahou od 700 do 1 700 m

3
 

- plocha pro infiltraci do hornin v pásmu průhybu (při 1 m
2
 na 1 m

3
): 390 000 m

2
 

- objem vody vázané na horninu v pásmu průhybu: 117 m
3
 

- objem vsáklé vody do počvy a stropu: 12 m
3 

 

- celkový objem pro zatopení:  10 283 m
3
 

- podíl objemu vázaného na dobývání (stařiny, zálomy): 58 % 

- podíl objemu vázaného na masív: 42 % 

- prodloužení doby zatápění (*): 1,7x 

- podíl celkového objemu prostorů k zatopení k objemu uhlí: 34 %  

- celkový „koeficient objemu k zatopení“ vzhledem k objemu vytěženého uhlí (**): 0,34 

(*)  vzhledem k době bez započtení infiltrace do horského masívu 

(**) po vynásobení objemu těžby uhlí tímto koeficientem dostáváme zbytkový objem porubu 

a navazujícího porušeného nadloží k zatopení 

 

Propočet infiltrace vychází z koeficientu dobývání „a“ = 0,8. Ten se uplatňuje především 

v podmínkách karvinských slojí. U propočtů poklesů terénu v případě dobývání ostravských 

slojí se využívaly i nižší hodnoty koeficientu (viz text na str. 26 pod obrázkem 9). Např. při 

použití hodnoty „a“ = 0,6 se zvyšuje význam zůstatkových objemů vlastních důlních děl pro 

zatopení na úkor akumulace vody do horniny (zde se doba zatápění vlivem infiltrace vody do 
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masivu prodlužuje jen 1,4x), ale celková doba zatopení se naopak prodlužuje. V tomto případě 

(a = 0,6) dosahuje celkový „koeficient objemu k zatopení“ vzhledem k objemu vytěženého 

uhlí hodnoty 0,54. Markantně vyšší doba zatápění bude v případě strmého uložení slojí, kdy 

proces zavalování je podstatně méně intenzivní. V takových případech koeficient dobývání 

„a“ nabývá hodnot i 0,5-0,6 (viz poznámka na str. 26), tj. objem poklesové kotliny je jen 50-

60 % objemu vytěženého uhlí; zbylých 40-50 % zůstává „pod terénem“. Pro „a“ = 0,5 se doba 

zatápění vlivem akumulace vody v masivu prodlužuje už jen 1,3x, ale celkový „koeficient 

objemu k zatopení“ vzhledem k objemu vytěženého uhlí dosahuje hodnoty 0,64. 

Další možnost vsaku vody do horského masívu je i povrchem (pláštěm, tj. počvou, boky a 

stropem) překopních dlouhých důlních děl a jam (v úseku přes karbon). Přibližnou kalkulaci 

provádím pro průměrný profil těchto ražeb 14 m
2
. Z objemu vytěžené průvodní horniny pak 

lze hrubě odhadovat infiltrační plochu. V tomto případě nelze počítat s výrazným zvýšením 

plochy vlivem závalu, jak tomu je v případě porubních bloků. Při modelovém propočtu 

stejným způsobem jako v předcházejícím textu docházím k závěru, že poměr vody infiltrované 

povrchem překopů je 1 % z objemu vytěžené průvodní horniny.   

Zásadní nejistotou je právě hloubka infiltrace do masívu. Propočet vychází z průměrné 

hloubky průniku pouze cca 0,5 cm, jak plyne z mých testů. Je ale nutno objektivně připustit, 

že tyto testy (i testy v archivních podkladech) probíhaly několikařádově kratší dobu (první 

týdny), než je doba skutečného zatápění (roky až desítky let). Dlouhodobým působením vody 

na horninu, především na pískovce v zónách tektonik, by bylo možno dosáhnout podstatně 

hlubších infiltrací. Tomu nasvědčují i výsledky zkoumání Bukovského (1999, 2005), který 

uvádí prodloužení doby zatápění důlních prostorů v intervalu 1,5-5 násobků. Mnou dosažená 

hodnota (1,7 násobek) je tedy na dolním okraji intervalu Bukowského.  

Výše uvedený propočet vychází z konzervativních hodnot klíčových parametrů; skutečné 

prodloužení doby zatápění bude pravděpodobně vyšší.  

 

10.2. Retrográdní přestup vody do detritu 

Rozbor možnosti retrográdního přestupu z důlních prostorů do detritové struktury, kterou by 

tím bylo možno považovat za další akumulační prostor prodlužující dobu zatápění, je obsahem 

podkapitoly 8.4.10. V souladu s jejím závěrem konstatuji, že retrográdní proces je záležitost 

časových měřítek v řádech milionů let a pro proces zatápění s ním nelze reálně kalkulovat. 

 

10.3. Objemy důlních děl a celkové objemy k zatopení  

10.3.1. Výchozí předpoklady 

Určení tohoto parametru je možné více způsoby, které se liší přesností postupu jeho určení a 

adekvátně přesností výsledku. Zdůrazňuji, že pro celkové hodnocení, kdy porovnáváme 

vstupy s různou přesnosti, o kvalitě výsledku obvykle rozhoduje kvalita nejméně přesného 

vstupu. Je tedy nutno vyvážit všechny „neznámé“ řešené rovnice tak, aby nedocházelo ke 
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znehodnocení velmi přesných dat, shromážděných za cenu značných časových (a tím  

i finančních) nákladů, jejich kombinací hrubšími s údaji, které objektivně ani nelze zpřesnit.       

Výchozí vstup pro výpočet objemu k zatopení je objem vytěženého materiálu – uhlí i průvodní 

horniny. Určení objemu vytěženého materiálu není metodicky složité, ale je problematické 

z hlediska časové náročnosti a především dokumentační úplnosti. Z měřické dokumentace, 

která je vedena po celou historii těžby, lze (se značnou časovou náročností) určit objemy 

porubů, ražeb a hloubení. Dále jsou k dispozici statistiky těžeb (surová, hrubá, čistá resp. 

ROTP – revírní odbytová těžba uhlí). Obtížné je shromáždění podkladů ze starších období 

činnosti revíru, a to zejména z předválečné etapy. V této souvislosti ale poznamenávám, že 

intenzita těžby byla tehdy podstatně nižší a tedy i nepřesnosti stanovení kubatur vytěženého 

materiálu budou zatěžovat celkový výsledek méně. Určitou pomoc představuje databáze OKD, 

která zahrnuje geometrii jednotlivých porubních bloků a přilehlých přípravných ražeb (tzv. 

„plochy“). Bohužel – tato data, která jsou sestavena podle údajů z jednotlivých dolů a jsou 

využívána k propočtu poklesů terénu, jsou k dispozici pouze od roku 1983. Výjimkou je jen 

Důl ČSM, u kterého je databáze doplněna až k roku 1968, kdy bylo vytěženo první uhlí.  

Údaje z „databáze ploch“ se dělí do 2 skupin – na plochy již vydobyté, zanesené do databáze 

na základě skutečně odrubaných ploch, a na plochy „předpokládané“ (dle těžebního záměru 

jednotlivých dolů). Rozhraní mezi těmito skupinami je konec roku 2012, protože rok 2013 

nebyl k datu zpracování tohoto textu ještě uzavřen. Na tomto místě zdůrazňuji, že z pohledu 

budoucí těžby se OKD, a.s. právě nachází „na rozcestí“. Vzhledem k hluboké krizi, v níž je 

OKD díky propadu odbytu uhlí a jeho cen, a navazující hluboké restrukturalizaci společnosti, 

prakticky není možno zajistit hodnověrné informace o těžebních záměrech jednotlivých dolů. 

Proto využívám prognóz těžby z předkrizového období, které jsou začleněny do studií EIA, 

s výjimkou Dolu Staříč, kde je reálný předpoklad ukončení těžby do konce roku 2014. 

Využitelné jsou statistiky těžeb, uveřejněných ve statistických ročenkách OKR, které je nutno 

přepočíst z hmotnostních na objemové jednotky. I zde narážím na absenci přesnějších dat ze 

„starších dob“. To se týká i mapových podkladů, jejichž dohledatelnost, především v případě 

utlumených dolů, klesá se stářím map. V tomto směru je významným zdrojem dat monografie 

Uhelné hornictví v OKR (kolektiv autorů, 2003), která obsahuje (tam v tabulce č. 189) 

informace o produkci uhlí (tedy bez hlušin) za celou dobu činnosti revíru. 

Co se týče přepočtu hmotnostních jednotek, v nichž jsou statistiky těžeb vykazovány, na 

jednotky objemové, používám pro uhlí 1,35 t.m
-3

. Tato hodnota vychází ze statistického 

vyhodnocení cca 4 tisíc vzorků uhlí, shromážděných v Odboru výpočtu zásob (OVZ) DPB, 

kdy objemová hmotnost uhlí karvinských slojí včetně proplástku činí 1,41 t.m
3
 a pro ostravské 

sloje s vyšším podílem proplástku to je 1,44 t.m
3
. Dále jsou vzaty v úvahu i výsledky měření 

Adamuse (2004), kde průměrná objemová hmotnost čistého uhlí (21 vzorků) byla 1,32 t.m
3
 

(karvinské i ostravské sloje). Protože se objemová hmotnost využívá pro přepočet tonáže čisté 

těžby (tj. bez proplástku), je přijata uvedená hodnota 1,35 t.m
-3

. 

Pro hlušiny byl vyhodnocen poměr zastoupení pískovců k prachovcům a jílovcům, včetně 

statistického zhodnocení objemových hmotností těchto odlišných typů průvodních hornin 

(zdroj: databáze OVZ DPB). U pískovců je jako výchozí přijata hodnota 2,54 t.m
-3

; u jílovců  

a prachovců pak 2,45 t.m
-3

. Po propočtu vážených průměrů (podle procenta výskytu 
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jednotlivých zrnitostních frakcí v ostravském a karvinském souvrství) vychází pro ostravské 

souvrství průměr 2,4923 t.m
-3

 a pro karvinské prakticky identická hodnota 2,4896 t.m
-3

.  

Je tedy přijata jednotná hodnota 2,49 t.m
-3

 bez ohledu na písčitost horniny.  

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 obrázku 40 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; 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. Na druhou stranu – chyby ve stanovení objemů vzniklé výše popsaným 

faktorem nebudou zásadní (řádové), protože se jednoznačně projevuje hornický způsob 

dobývání „shora dolů“ v sestupném trendu hloubek dobývání v čase. Proto je pro orientační 

propočet vnitřního členění objemů jednotlivých lokalit vůči potřebným přetokovým kótám, 

vznikých dobýváním před rokem 1983, využito zpětné extrapolace trendových linií. 

 

Obrázek 40: Nejnižší úroveň těžby (Fučík – i nejvyšší) v čase na lokalitě na vybraných dolech 
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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 obrázku 40 je vidět, 

že bývalý Důl Fučík těžil jen v období 1983-1993 trvale v hloubkovém intervalu více než 

500 m; 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. Doly ODP, PDP i bývalý  

Důl Paskov byly zpracovány pomocí důlní mapové dokumentace; PDP jen po přetokovou kótu      

–460 m n.m. (předpokládaný kontakt s KDP). U lokalit, které jsou od ostatních odděleny 

(Paskov, Staříč), není zkoumání vertikální diverzifikace objemů důlních děl tak zásadní,  

i když ovlivňuje časový průběh nástupu hladiny vody. Rovněž v případě, kdy jsou lokality 

navzájem spojeny přetoky kvality „++“ a počítá se se zahájením zatápění až po definitivním 

opuštění důlního prostředí, lze k procesu přistupovat bez nároku na detailní znalost distribuce 

jednotlivých bazénů. Pokud ale řešíme zatápění lokalit s možným přetokem na sousední činné 

doly (ODP a PDP vůči KDP, v rámci KDP pak soustava František – Dukla nebo lokalita 

Barbora vůči ostatním činným dolům), je znalost objemů pod přetokovými kótami pro určení 

časového průběhu zatápění z bezpečnostního hlediska důležitá. 

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 – viz podkapitola 5.2.1. 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 konzolidaci stařin a tedy  

i velikost redukčního koeficientu bezesporu určující. Pro ODP 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 

V případě bývalého závodu Paskov Dolu Paskov používá Dvorský (1997) rovněž časově 

proměnný redukční koeficient: 

0,3:  poruby do roku 1994 

0,6:  poruby po roce 1994 

1,0:  přípravy živé + odpisy  

0,5:  přípravy pleněné  
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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 konzolidace porubů. V takovém případě ovšem – s použitím výše uvedených 

časových intervalů – bychom 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 tedy je 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 %. 

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 Petra Jelínka (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 používá redukčních koeficientů: 

0,32:  poruby, 

0,75:  dlouhá důlní díla. 

Přesnost odhadu těchto koeficientů je doložena skutečností, že předpokládaná doba zatápění se 

od skutečné doby lišila cca o 1 měsíc.  

 

V podkapitole 5.2.1. uvádím, že jsou v této problematice podstatně dál polští kolegové, kteří 

se jí zabývají cca od 70. let minulého století (Rogoź 1978). Z obrázku 9 vlevo je patrné, 

jakých hodnot redukční koeficient (zde „c“) dosahuje (pro hloubky od 200 m níže to je  

0,05-0,3), a že jeho hodnota se váže na hloubku důlního díla, nikoli na jeho stáří.  

Pro důl Morcinek (Bielewicz, Górnik & and Wator, 1998) autoři používají tyto koeficienty:  

0,2-0,22: poruby,  

0,35:  jámy (zásyp). 

Pro dlouhá důlní díla je stanoven střední průřez (14,2 m
2
) a objem je stanoven jako součin 

tohoto průřezu a celkové délky (tedy koeficient = 1,0; jedná se o nepleněná díla).   

V předchozím textu (podkapitola 5.2.1.) je citován Síbek (1964), který pracuje s pojmem 

„koeficient nakypření“; ten po přepočtu odpovídá redukčnímu koeficientu v intervalu  

0,04-0,17 (viz obrázek 9 vpravo). 
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Poznámka: hodnota redukčního koeficientu 0,2 vychází jako průměr (medián = 0,18) při průměrném 

dosahu závalu 15 m a propočtu dle Kanlybajevé in Bilan, p.93, tab. XXI.  

S vědomím závislosti množství vytěženého materiálu a poklesů terénu se nabízí možnost 

odhadu volných prostor pro zatopení srovnáním hodnoty vytěženého materiálu s objemem 

poklesové kotliny prostřednictvím map izokatabáz. V tomto případě je limitní rok 1961, od 

kterého jsou poklesy archivovány. Je nutno uvést, že poklesy v období 1961-1983 jsou 

zpracovány „ručně“, kdežto od roku 1983 (včetně) pak „strojově“, na základě komentovaných 

„ploch odrubů“. Zdůrazňuji, že nelze zaměňovat redukční koeficient „c“ pro komprimaci 

závalu a doplněk koeficientu dobývání „a“ (dobývací faktor) do 100% (koeficient dobývání 

představuje rozdíl mezi objemem vytěženého materiálu a objemem poklesové kotliny; bližší 

rozbor – viz str. 31, vzorec (1)).  

Tabulka 18: Výpočet objemů důlních děl k zatopení pomocí poklesů terénu (m
3
) 

důl, oblast časové 

období 

čistá těžba – 

ročenky (m
3
) 

objem pokles. 

kotliny (m
3
) 

rozdíl 

(%) 

koef. dob. 

„a“ 

OKD 1961-2007 691 438 358 492 783 823 29 0,71 

Důl Fučík 1961-1998 58 007 407 31 740 612 45 0,55 

Důl Staříč 1969-2007 29 292 384 17 460 210 40 0,60 

Důl Paskov 1966-1999 13 698 511 7 095 316 48 0,52 

ODP 1961-1994 102 425 985 80 899 936 21 0,79 

KDP 1961-2007 486 996 716 356 008 748 27 0,73 

KDP+Staříč 2008-2012 41 314 815 31 649 597 23 0,77 

 

U dolů jižní oblasti je vidět podstatně vyšší rozdíl, stejně jako v případě bývalého Dolu Fučík. 

To je v souladu s informací báňských znalců, provádějících propočty poklesů, kteří pro tyto 

doly používali koeficienty dobývání až 0,5. Zároveň je nutno vzít v úvahu, že hranice 

poklesové kotliny je smluvně dána izokatabázou 4 cm, takže skutečný objem kotliny (po okraj 

0 cm) je vyšší, tj. i koeficient dobývání „a“ bude vyšší.  

Vlivem existence mocného miocénního jílového sedimentačního komplexu bude zřejmě část 

objemu, daného rozdílem objemu vytěženého materiálu a objemu poklesové kotliny pro 

zatápění nedostupná. Celkový „koeficient zatápění“ určující tu část z vytěženého materiálu, 

která se bude účastnit zatápění, bude stejný nebo spíše nižší, než doplněk koeficientu dobývání 

„a“ do 100% (tj. do 1). Po zhodnocení všech komentovaných podkladů používám pro výpočet 

objemu volných důlních prostorů pro zatopení tyto celkové koeficienty zatápění (nezaměňovat 

s pojmem „redukční koeficient“ nebo „koeficient dobývání“): 

0,2: uhlí:  poruby v ležmých a šikmo uložených slojích ODP, PDP a KDP 

0,4: uhlí: doly jižní oblasti a poruby v části PDP se strmým uloženm slojí 

0,8:  průvodní hornina: překopní ražby a proplástek 

0,35: průměr pro celou PDP 

0,25: průměr pro celý OKR 



Pavel Malucha: Ovlivnění hydrosféry hlubinnou těžbou uhelného ložiska 

 

 

2013                                                                                                                                   137 

 

10.3.2. Objemy k zatopení – celá oblast OKD 

Pro nejhrubší odhad dosavadního objemu důlních prostorů k zatopení (tj. po redukci 

vydobytého objemu stlačením) v důlních prostorech OKR lze použít např. údaje z monografie 

Uhelné hornictví v OKR (kolektiv autorů, 2003). Ta uvádí celkové množství 1,565 mld. tun 

vytěženého uhlí a 650 mil. tun celkového množství hlušin, tj. 1,42 mld. m
3
 vytěženého 

materiálu. Po přičtení tonáže za období 2003-2012 to činí 1,678 mld. tun uhlí a 704 mil. tun 

hlušin, tj. 1,53 mld. m
3
 vytěženého materiálu (včetně cca 28 mil. m

3
 uhelných kalů). 

Zavedením redukčních koeficientů pro poruby 0,25 (průměr OKR), pro překopní ražby 0,8, 

pro masív 0,14 (infiltrace v porubech a nad nimi) a 0,01 (infiltrace v ražbách), přičemž  

cca 15 % z celkové tonáže hlušin zahrnuji do porubů (proplástek a přibírka v přípravných 

ražbách) a zbytek hlušin do překopů, pak přepočtením na objem to činí cca 690 mil. m
3
.  

Po odečtení hydraulicky oddělených dolů jižní oblasti (viz kap. 7.3.3.; cca 40 mil. m
3
) zbývá 

pro doly ODP, PDP a KDP cca 650 mil. m
3
. 

Pokud do výpočtu zahrnu i databázi ploch, tj. do roku 1982 včetně vycházím z vytěžené 

tonáže (statistiky) a od roku 1983 pracuji s digitalizovanými objemy porubních bloků, pak 

parciálním součtem po jednotlivých důlních podnicích získávám (do roku 2012) objem 

k zatopení (včetně jižních dolů) 670 mil. m
3
. Tento výsledek je vyšší o necelá 3 % než 

v případě výpočtu jen podle vytěžené tonáže, tedy prakticky shoda.    

Co se týká budoucího vývoje těžby (po roce 2012), v současné době není možno zajistit 

hodnověrný údaj (razantní změny se čekají v perspektivě zbývajících lokalit Dolu Paskov, 

výhledově i Lazy; není jasný ani budoucí rozsah těžby lokality ČSA Dolu Karviná pod Starým 

Městem u Karviné, což měla být hlavní perspektivní oblast tohoto dolu). Velmi zhruba lze 

odhadovat, že do ukončení těžby v OKR se odtěží cca 80-90 mil. m
3
 uhlí z porubů. Stejným 

postupem (odhad surové těžby, množství hlušin, redukce uhlí a hlušin a započtení infiltrace  

do masívu) pak odhaduji budoucí objem k zatopení hodnotou cca 48 mil. m
3
. 

Celkový objem navzájem hydraulicky komunikujících důlních prostorů v OKR pro zatopení 

(tj. bez dolů jižní oblasti a zatím i bez dolu Morcinek) k předpokládanému ukončení těžby 

bude cca 700-710 mil. m
3
. Přibližně 10 % tohoto objemu (cca 74 mil. m

3
) je již zatopena.   

 

10.3.3. Objemy k zatopení – ostravská dílčí pánev 

Útlum hornictví v OKR byl zahájen v ODP. Z tohoto důvodu se již od počátku 90. let zahájily 

práce na studiích na téma zatápění důlních prostorů (Dvorský, 1992; Halfar, 1995). Vstupní 

data (přítoky, objemy) zajišťovali geologové a měřiči měřických odborů na jednotlivých 

dolech. Protože výškové úrovně pater na různých dolech mají různé kóty, byl výpočet kubatur 

důlních prostorů k zatopení proveden metodou řezů. Zájmové území bylo rozděleno 

vodorovnými rovinami ve vzdálenostech po 100 m na soustavu horizontálních „vrstev“ 100 m 

mocnosti. Pro výpočet kubatur v každé stometrové vrstvě byly brány za základ plochy 

vydobytých slojí daných mocností a kubatury dlouhých důlních děl. 

V každé takto zkonstruované vrstvě byla potom na každém dole spočítána kubatura volných 

prostorů k zatopení. Při výpočtu volných kubatur stařin se použily empirické redukční 
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koeficienty, odvozené ze sporadických měření vydatností a času odvodňování stařin známých 

kubatur (redukční koeficienty – viz úvod této kapitoly). Výpočet volných kubatur pro zatápění 

byl následně prováděn tak, že z ploch a mocností vydobytých slojí byly odvozeny jejich 

vydobyté objemy a ty byly násobeny příslušnými redukčními koeficienty. Podobně byl 

výpočet realizován pro dlouhá důlní díla. Nominální kubatura dlouhých důlních děl byla 

rovněž násobena dále uvedenými redukčními koeficienty. Podle tehdejších údajů byl celkový 

objem k zatopení cca 50 200 000 m
3 

(Dvorský, 1992). Dvorský tuto hodnotu zatěžuje 

nejistotou  ±30 %.  

Je známou skutečností, že skutečná doba zatápění části důlních prostorů ODP (po zahájení 

čerpání vody z VJJ) byla delší (50 měsíců), než doba předpokládaná (cca 20 měsíců). To se dá 

vysvětlit nepřesností stanovených objemů (tj. redukčních koeficientů). Protože ale vycházely 

z praktických zkušeností důlních hydrogeologů z odvodňování stařin, jsem toho názoru, že zde 

byl nevědomky (?) započten i akumulační objem karbonského masívu (proto mají použité 

koeficienty dosti vysokou hodnotu hodnotu – viz str. 134 dole, Dvorský, 1992). Dalším 

zdůvodněním, které je obsaženo ve stati Folprechta (1995) a Dvorského (1996), bylo údajné 

přecenění přítoků (320 l.s
-1

); ty se následně redukovaly na 260 l.s
-1

. Já jsem naopak toho 

názoru, že v počátcích zatápění byly přítoky ještě vyšší, než deklarovaných 320 l.s
-1

, protože 

zde nebyl zohledněn podíl vody, odcházející z dolů ve výdušných větrech a v těženém 

materiálu (viz podkapitola 9.1.). S tímto faktorem předpokládám cca 370 l.s
-1

. 

Pro ověření tehdejšího propočtu (a ve snaze o eliminaci časově proměnného redukčního 

koeficientu) byl proveden kontrolní výpočet objemu vydobytého materiálu v ODP podle 

statistických přehledů těžeb (statistické ročenky, monografie Uhelné hornictví v OKR  

a s přihlédnutím k databázi „ploch“ OKD). Použité vstupy pro propočet jsou v tabulce 19.  

I přes primární nejistoty, plynoucí z nepřesností výkazů (především ve starších obdobích 

těžby) je z tabulky vidět dobrá shoda adekvátních údajů. Rozdíl mezi monografií Uhelné 

hornictví v OKR a databází ploch je 13 %, což je vysvětlitelné rozdílnou podstatou obou údajů 

(databáze ploch obsahuje pouze objemy porubů a vznikla z planimetricky zjištěných údajů; 

monografie vychází z ročních výkazů hmotnosti veškerého uhlí, tj. i mimo poruby, dodaných 

úpravnami, resp. u ROTP z výkazů prodeje uhlí).   

Tabulka 19: Srovnání vstupních hodnot těžeb z různých zdrojů pro výpočet důlních prostorů k zatopení v ODP 

zdroj čistá těžba (kt) surová těžba (kt) poznámka 

Monografie OKR 430 000 - 1891 – ukončení těžby 

Monografie OKR 31 000 - 1983 – ukončení těžby 

Databáze „ploch“ OKD 27 000 (*) - 1983 – ukončení těžby 

Monografie OKR 133 000 (+) - 1959-1986 

Ročenky 135 000 (+) 211 000 1959-1986 

(*) přepočet z objemu uhlí vydobytého pouze z porubů 

(+) monografie OKR rovněž vychází z ročenek; rozdíl může být způsoben různým způsobem vykazování 

těžby u slučovaných lokalit 

 



Pavel Malucha: Ovlivnění hydrosféry hlubinnou těžbou uhelného ložiska 

 

 

2013                                                                                                                                   139 

 

Celkové množství uhlí, vytěžené doly v ODP, lze tedy kvantifikovat hodnotou  

cca 400-430 mil. t. (Monografie OKR, výběr z tabulky č.189). To odpovídá přibližně  

300-318 mil. m
3
. Při průměrném poměru hmotností surové a hrubé těžby 1,5 (uplatněno 

hlavně v poválečné období při vyšší mechanizaci) odhaduji tonáž hlušin na cca 215 mil.  

Po redukci („a“ = 0,8), zahrnutí 15 % hlušin do porubů a započtení infiltrace do masívu pak 

odhaduji konečný objem důlních prostorů k zatopení cca 160-170 mil. m
3
 (rozmezí hodnot  

je opět dáno dvojím výpočtem – jen ze statistik těžeb a dále s využitím objemů porubních 

bloků od roku 1983). Tato hodnota je – ve srovnání s údajem Dvorského (1992) 3,3x vyšší  

a částečně zdůvodňuje, proč byla doba zatápění 2,5x delší, než byl teoretický výpočet. 

Předpokládám, že rozdíl mezi 3,3-násobkem a 2,5-násobkem je způsoben vyšším skutečným 

počátečním přítokem (odhaduji 380 l.s
-1

), než byl stanoven v první studii Dvorského (1992), 

tj. 320 l.s
-1 

(nezapočtení vody ve výdušných větrech a v těžbě). S využitím objemů k zatopení 

podle Dvorského (1992) pro určení poměru suché a dosud zatopené části (58:42) lze 

odhadovat, že zatopen je objem cca 65-68 mil. m
3
. Zbývající objem prostoru pro zatopení po 

ukončení čerpání z VJJ (a VJŽ) je 90-100 mil. m
3
. 

 

10.3.4. Objemy k zatopení – doly „jižní oblasti“ 

Důl Paskov, bývalý závod Paskov (lokality Paskov, Řepiště a Nová Bělá) 

Pro dnes již zatápěný bývalý závod Paskov Dolu Paskov vycházím z kapitoly 7 Technického 

projektu likvidace (Dvorský, 1997). Zde se uvádí, že z porubů bylo za celou historii těžby 

vydobyto 13 071 060 m
3
 uhlí a vyraženo 5 889 693 m

3
 dlouhých důlních děl; tj. dohromady  

18 960 753 m
3
. Jde o objemy bez redukce na zával. Hodnoty uvedené v tabulce jsou 

konfrontovány se statistikou těžeb OKD (surová a čistá těžba).  Kalkulace dle TPL se se 

statistikami OKD shoduje na 95 % (statistiky: 13 698 511 m
3
 uhlí, 5 941 523 m

3
 průvodní 

horniny).  

Rovněž je provedeno srovnání statistiky těžeb s databází ploch odrubů OKD (jen pro období 

od roku 1983). I zde je dobrá shoda – „plochy“ dávají objem uhlí cca 85 % z „těžeb“, což je 

pochopitelné, protože do statistik těžeb jde i uhlí získané i z ražeb.   

Dvorský (1997) dochází k celkovému redukovanému objemu stařin v hodnotě 9,2 mil. m
3
.  

Já tento objem, po zahrnutí infiltrace do masívu, zvyšuji na cca 11,4 mil. m
3
 (pro výpočet 

používám koeficient dobývání „a“ = 0,6 a poměr surová těžba / čistá těžba = 1,8, zároveň 

dávám 15 % hlušin do porubů). Dosud je pod vodou cca 1,1 mil. m
3
 zkomprimovaných stařin 

a cca 230 tis. m
3 

vody infiltrovalo do masívu; dohromady to je 1,3 mil. m
3
 vody.  

 

Důl Paskov, závod Staříč (lokality Staříč, Chlebovice, Sviadnov) 

Pro tuto dosud činnou část Dolu Paskov nebyl dosud prováděn speciální propočet volných 

důlních prostorů pro zatápění, jak tomu bylo pro technický plán likvidace závodu Paskov. 

Zdrojem vstupních dat je proto statistika těžeb a databáze „ploch“. 

Pro období 1969-2012 je pro závod Staříč vykazována čistá těžba 44,208 mil. t a surová těžba 

80 mil. t. Po přepočtech na objemové jednotky to je cca 33 mil. m
3
 uhlí a 14  mil. m

3
 hlušin. 



Pavel Malucha: Ovlivnění hydrosféry hlubinnou těžbou uhelného ložiska 

 

 

2013                                                                                                                                   140 

 

Po redukci a započtení infiltrace do masívu odhaduji objem stařin k zatopení hodnotou  

cca 29 mil. m
3
. Co se týče výhledové těžby závodu Staříč, nejsou k dispozici prakticky žádné 

podklady. Poslední informace ukazují na brzký útlum tohoto dolu; omezený provoz patrně 

poběží do konce roku 2014. Lze snad ještě očekávat produkci uhlí v objemu do 0,5 mil. m
3
, 

což bude představovat objem k zatopení cca 0,4 mil. m
3
. 

Celkový objem stařin k zatopení po uzavření závodu Staříč bude tedy cca 29,5 mil. m
3
. 

 

10.3.5. Objemy k zatopení – petřvaldská dílčí pánev 

Pro PDP nebyla zpracována tak komplexní práce, jako pro ODP. Objemy stařin byly 

propočteny pouze pro hloubkový interval od báze důlních prostorů po kótu přetoku do 

sousední KDP, tedy po cca –460 m n.m. Jedná se tedy pouze o objem mezi 6. a 7. patrem 

závodu Pokrok, neboli mezi 9. a 11. patrem Žofie. Pro uvedenou hloubkovou partii dolu byl 

objem porubů určen hodnotou 7 651 494 m
3
 a objem chodeb a jam hodnotou 1 535 565 m

3
, 

tedy celkem 9 187 059 m
3
. S použitím redukčního koeficientu pro poruby 0,32 a pro dlouhá 

díla 0,75 byl zpracovateli propočtu určen objem 3 600 152 m
3
 k zatopení. Je nutno 

konstatovat, že přesnost výpočtu byla prověřena praxí, kdy předpokládaná doba zatápění 

tohoto objemu se lišila od skutečné doby pouze cca o 1 měsíc.  

Stejně jako v případě ODP se domnívám, že skutečný přítok byl vyšší (voda ve výdušných 

větrech a v těžbě) a že celkový akumulační prostor pod kótou –480 m n.m. je vyšší  

(o akumulaci do masívu). Odhadu ji ho na 5 mil. m
3
. Uvedený objem je v současné době 

zatopen (s výjimkou malého retardačního prostoru mezi kótami –480 m n.m., na níž je 

udržována hladina vody ve VJŽ, a kótou přetoku do KDP –460 m n.m.). 

Zbývající objem vydobytých důlních prostorů v dosud nezatopené části, tj. nad přetokovou 

kótou –460 m n.m., odhaduji podle statistik těžeb (při konfrontaci s databází „ploch odrubů“ 

OKD). Přehledný výkaz těžeb dolů situovaných v DP Dolu Julius Fučík od roku 1836-1997 je 

obsažen ve výpočtu zásob Dolu J.Fučík (Nevlud et al., 1998). Podle tohoto podkladu (tam 

tabulka č.3/2) bylo od roku 1895 do roku 1999 z dolů situovaných v PDP vytěženo cca  

200 mil. tun uhlí. Tento údaj potvrzují i statistiky v „Monografii OKD“ (tam tabulka 189); 

z nich plyne, že čistá těžba za celou hornickou historii v této oblasti byla cca 215 mil. t. To 

představuje celkových cca 100-110 mil. m
3
 stařin po redukci (a = 0,65) a započtení infiltrace 

do horského masívu (samotná infiltrace tvoří 30 % celkového objemu vody). Pokud odečteme 

výše uvedený zatopený objem pod kótou –465 m n.m., pak pro zatopení zbývá ještě  

cca 95-105 mil. m
3
 (skutečný objem může být o něco nižší z důvodu místního zakládání 

vyrubaných prostor; rozsah zakládky se mi nepodařilo zjistit). 

 

10.3.6. Objemy k zatopení – karvinská dílčí pánev 

S využitím údajů pro OKR bez „jižní oblasti“ (650 mil. m
3
) a pro části ODP (160-170 mil. m

3
) 

a PDP (100-110 mil. m
3
) lze odhadovat objem volných prostorů pro zatopení na úrovni cca 

370 mil. m
3 

(včetně složky infiltrace do karbonu). Parciální propočet objemů k zatopení po 
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jednotlivých dolech KDP dle výkazů těžeb v kombinaci s databází odrubaných ploch dává 

hodnotu cca 360 mil. m
3
, tedy jen o 3 % nižší (viz obrázek 41).  

Protože ve starším období těžby byla produkce hlušin výrazně nižší (méně intenzivní využití 

dobývací techniky), bylo nutno k tomu přihlédnout při propočtu objemů k zatopení ve vyšších 

úrovních. Nad kótou –330 m n.m. byl proto při výpočtech snížen objem hlušin (poměr surové 

a čisté těžby = 1,2) i koeficient dobývání („a“ = 0,8-0,85). V rámci celého OKR, mimo doly 

jižní oblasti tím došlo k redukci objemu k zatopení o 70 mil. m
3
. 

V kapitole 8.4. uvádím, že činná část dolů KDP je v nejnižších částech navzájem hydraulicky 

propojena, přičemž propojení mají charakter „++“ (Younger, 2002: „unrestricted“). Tím se 

stává výčet a charakteristika vyšších propojení s řádově nižší hydraulickou kvalitou 

nerelevantní. Výjimku představují pouze autonomně se zatápějící uzavřené doly Barbora, 

Dukla a František. O to důležitější jsou úrovně propojení mezi KDP a PDP. 

V tabulce 21 v závěru kapitoly 10 jsou definovány objemy k zatopení v základním členění 

podle důležitých přetokových kót pro celé OKD. Data vychází z práce Maluchy et al. (2008). 

Tabulka obsahuje i informace o volných objemech k zatopení v rámci KDP, a to jak v dosud 

činné části, tak i v utlumených dolech.      

 

Výhled těžby v karvinské dílčí pánvi po roce 2012 

Výhledy dobývacích záměrů po roce 2012 prezentuji v následující tabulce 20. V současné 

době je tento podklad zatížen velmi vysokou nejistotou. Jedná se o objem uhlí, s nímž se 

počítalo v rámci oficiálních studií EIA; skutečný objem bude zřejmě nižší.  

Z objemu předpokládaných těžeb uhlí lze odhadovat celkový objem vytěženého materiálu 

(uhlí + hlušin) na dolech KDP po roce 2012 na úrovni cca 106 mil. m
3
. Po následné redukci 

(zával, infiltrace do masívu) kvantifikuji objem stařin k zatopení hodnotou cca 45 mil. m
3
. 

Tento objem v mil. m
3
 podle tabulky 20 je započten do schématu na obrázku 41 takto: Lazy 

+2, Doubrava +5, Jan-Karel +13, Darkov +10 a ČSM +15, vždy k nejnižším úrovním bazénů.  

Tabulka 20: Souhrn objemů důlních prostorů k zatopení (m
3
) – po roce 2012 

Důl objem uhlí z porubů 

(mil. m
3
) 

odhad objemu hlušin 

(mil. m
3
) 

objem k zatopení 

(mil. m3) 

Karviná 40 8,7 20 

ČSM 25 8,1 (*) 15 

Darkov 20 3,6 10 

CELKEM 85 20,4 45 

* statisticky vykazuje vyšší produkci kamene v poměru k uhlí  
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10.3.7. Stav zatopení bývalého dolu Morcinek 

Podle prognózy zatopení, sestavené Bukowským (2005) je objem pro zatopení cca 3,3 mil. m
3
. 

Podle zjištěné úrovně hladiny (vrt Kaczyce 1, 2/2013) byla voda v úrovni –354 m n.m., což 

znamená, že veškeré poruby a důlní díla jsou již prakticky pod vodou (první patro je v úrovni 

cca –400 m n.m.); nad vodou jsou pouze části jam.  

 

10.4. Shrnutí kapitoly 10 

Pro základní kalkulaci objemu k zatopení vycházím z objemu vydobytého uhlí a průvodní 

horniny („kamene“), protože tato informace je k dispozici (s různou mírou přesnosti) po celou 

dobu těžby uhlí v OKR. Objem uhlí a průvodní horniny odvozuji podle oficiálních statistik 

hmotnostních jednotek vytěženého materiálu, a to s využitím objemových hmotností  

1,35 t.m
3
 u uhlí a 2,49 t.m

3
 pro horninu. „Databázi ploch“ OKD, a.s. využívám pro parciální 

rozdělení vnitřních bazénů v rámci jednotlivých lokalit a pro odhad objemů k zatopení z 

budoucí těžby. 

Objem k zatopení vázaný na poruby počítám podle objemu uhlí, redukovaného koeficientem 

dobývání „a“ (v OKR převážně 0,75). Tím je pokrytý objem porubů po závalu (s využitím 

Rogoźova red. koeficientu „c“ = 0,14). 

Objem k zatopení vázaný na dlouhá důlní díla vedená překopně jakož i na hloubení jam 

odvozuji podle množství vytěženého kamene, sníženého na 85 % (zbytek v porubech, tj. 

proplástek a přibírka zejména v přípravných ražbách), s následným koeficientem redukce 0,8.  

Podíl surové a čisté těžby pro určení množství kamene podle těžby uhlí odvozuji jako průměr 

z dlouhodobých statistik pro každý důl individuálně; v případě výhledové těžby používám 

statistiky za posledních 5 let. 

Akumulační schopnost masívu odvozuji podle velikosti kontaktní plochy vzniklé ražbami 

v hornině a těžbou uhlí (včetně přípravných ražeb), a to pro 

uhlí: 14 % z objemu vytěženého uhlí  

průvodní horninu: 1 % z objemu vytěžené průvodní horniny     

S akumulační schopností terciérních zvodní retrográdním přestupem vody neuvažuji.  

Po celkovém propočtu všech výše uvedených složek (důlní díla, zálomy, masív) lze výpočet 

zjednodušit vztahem: 

objem pro zatopení = objem vytěženého uhlí x 0,56 (4) 

Zjednodušený výpočtový vztah platí pro oblasti s koeficientem dobývání „a“ 0,75. 

Prodloužení doby zatápění vlivem infiltrace vody do matrice masívu je v tomto případě  

1,4-násobné (v porovnání s dobou zatápění vázané jen na stařiny důlních děl). V případě 

strmého uložení slojí, kde koeficient dobývání dosahuje i 0,6, bude i koeficient pro určení 

objemu prostorů k zatopení z objemu vytěženého uhlí vyšší (cca 0,8); prodloužení doby 

zatápění je jen 1,4-násobné, protože s narůstajícím zbytkovým objemem stařin percentuálně 
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klesá význam infiltrace do masívu (infiltrace je stejná, zatímco zbytkový objem stařin po 

stlačení je vyšší).   

Shrnutí objemů k zatopení prezentuji ve schématu na obrázku 41 a v tabulce 21. Obrázek 

vyjadřuje objemy důlních prostorů k zatopení ve vazbě na důležité kóty přetoků; taky propočet 

v tabulce je proveden pro vybrané důležité hloubkové intervaly a větší objemové celky. 

S vědomím toho, že se pro kalkulaci objemů použily podklady různých vypovídacích 

schopností, od statistik z předminulého století až po měřické podklady v databázi „ploch“,  

je pro celkovou kontrolu v tabulce 21 proveden i výpočet vzájemných poměrů mezi 

vytěženým uhlím a objemem prostorů k zatopení. Poměr je stanoven jak pro celkový 

akumulační objem (včetně infiltrace), tak i jen pro zbytkový objem stařin důlních děl. 

Z hodnot těchto poměrů pro různé důlní celky je vidět, jak se projevuje rozdílná volba 

koeficientů dobývání „a“: od 0,6 v dolech jižní oblasti a části PDP až po 0,8 hlavně v KDP. 

Zdůrazňuji, že pro KDP je hloubkové rozdělení velmi přibližné – jedná se o nejmenší objem 

k zatopení, nacházející se pod příslušnou kótou (vysvětlení – viz text nad obrázkem 40).   

Tabulka 21: Souhrn objemů důlních prostorů k zatopení (m
3
) 

důl, důlní celek hloubkový 

interval (m n.m.) 

poznámka objem prostorů 

k zatopení (mil. m
3
) 

těžba uhlí 

(mil. m
3
) 

poměr ***  

Paskov 
nad –540  pod kótou –540 je 

důl zatopen 

10,1 
13  0,78 / 0,72 

pod –540  1,3 

Staříč 
vše do roku 2012 

 
28,9 

33  0,87 / 0,72 
po roce 2012 0,4 

ODP 

nad –330  –330 = přetok do 

PDP, -380 = 

hladina VJJ  

92,0 

296  0,54 / 0,39 nad -380 * 94,6 

pod –380 * 65,4 

PDP 
nad –460 –330 = přetok do 

ODP,    -460 =        

1. přetok do KDP 

106,7 
171  0,66 / 0,51 

pod –460  5,0 

Dukla+František 

nad –418  –418 = přetok na 

Barboru a zbytek 

KDP, pod -670 

jsou doly zatopeny  

47,2 

117  0,48 / 0,34 –418 až –670  8,1 

pod –670 1,6 

Barbora 

nad cca -420 –420 = přetok na 

Darkov, Lazy a 

Frant. (40.sloj),      

-505 = přetok na 

Jan-Karel 

26,9 (**) 

75  0,47 / 0,32 -420 až -505  7,2 

pod cca -505 0,9 

KDP bez Dukly 

a  Františku  

nad –418 –418 = přetok na 

František, -460 = 

přetok do PDP 

177,7 

633  0,47 / 0,32 -418 až –460 19,7 

pod –460  104,0 

Morcinek vše  3,3 8,5 0,39 / ? 
 

pod vodou 
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*  pod kótou –380 m n.m. v rozsahu ostravského dílčího bazénu a pod kótou –290 m n.m. 

v rozsahu oderského dílčího bazénu; 

**  z důvodu časově se měnícího slučování Barbory s dalšími doly (Gabriela, Hohenegger, 

Darkov) a slučování vykazovaných těžeb je celková těžba pouze pro tuto lokalitu 

poměrově odhadována; 

*** poměr celkového objemu k zatopení (včetně vsaku do horniny) k objemu těžby uhlí / 

poměr objemu k zatopení jen ve stařinách důlních děl (bez vsaku) k objemu těžby uhlí. 
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Obrázek 41: Souhrn objemů důlních prostorů k zatopení (m
3
) 
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11. Časový postup zatápění 

Popis procesu zatápění tak složitého systému, jakým je důlní prostředí OKR, je běžným 

(„ručním“) způsobem prakticky nerealizovatelný. Kromě vstupních nejistot, kterými jsou již 

několikrát komentované velikosti přítoků a objemy k zatopení včetně definice hydraulických 

odporů mezi jednotlivými bazény, je metodickým problémem samotný nelineární postup 

zatápění. Diskuse na toto téma je obsažena v podkapitole 5.2.1. 

V podzemní hydraulice, kde pracujeme s  přítoky závislými na hladině, se uplatňuje vztah 

mezi velikostí přítoku Q a hydraulickým spádem I ve smyslu Darcyho teorie. Znamená to,  

že pokud máme zjištěny přítoky např. z detritu v činném dole (tj. ve stavu odvodněném), tato 

hodnota bude platná pouze po dobu, než hladina v následně zatápěném dole dosáhne báze 

zdrojového kolektoru. Od této chvíle se začne snižovat hydraulický spád a tedy i přítok, který 

je závislý na okamžité úrovni hladiny vody vůči místu výtoku a bázi kolektoru. Pokles 

vydatnosti v čase má logaritmický charakter, a pokud hladina v zatápěném dole dosáhne 

výtlačné úrovně vody ve zdrojovém kolektoru, přítok ustává. Projev tohoto mechanismu –  

viz obrázek 7 vpravo. Tento princip se dále komplikuje při existenci více kolektorů s různými 

piezometrickými úrovněmi hladin, což je náš případ (přítoky z karbonu, detritu, miocénních 

písčitých poloh). Určitou výhodou je ta skutečnost, že většina objemu k zatopení se nachází 

pod úrovní ustálených hladin zvodní, z nichž přítoky pocházejí.   

V podmínkách ODP, méně i PDP a potenciálně i KDP a dolů jižní oblasti (u posledních 

jmenovaných v případě netěsnosti jámových stvolů) je zároveň třeba zahrnout i vliv přítoků na 

hladině nezávislých, kterými jsou struktury povrchových vod a akvifery mělkých podzemních 

vod. Vydatnost přítoků z těchto zdrojů je konstantní – viz obrázek 7 vpravo. 

Z výše uvedeného plyne, že při nároku na přesnost výsledku nelze pouze poměřit objem 

k zatopení s celkovou vydatností přítoků. Tímto postupem je možno pouze provést hrubý 

odhad; skutečná doba k zatopení bude delší. Zpřesnit lze určitou redukcí přítoků a pak se lze 

dobrat přijatelného výsledku v případě dolů „bez přetékání“ (Paskov, Staříč). Např. u dolu 

Morcinek je zde dosažená přesnost prognózy zatápění (Bukowski  & Grzybek, 2005) mj. dána 

i relativní geometrickou jednoduchostí prostorové struktury důlních děl (jedná se pouze  

o 1 kvaziizolovaný důl) s dostatečně otevřeným detritovým kolektorem a s dobrou 

dokumentací důlních děl (Morcinek je mladý důl – od roku 1986; v OKR jsou dobývky staré i 

200 let). 

Pro přesnější definici časového postupu zatápění by bylo tedy vhodné aplikovat matematické 

metody, které pro toto práci nemám k dispozici. Hlavní výhodou modelového řešení  

je možnost operativních změn vstupních parametrů a sledování jejich interakcí  

a významových váh, s následnou možností kalibrace modelu na výsledky monitoringu 

zatápění. Model by dále umožnil i operativní zavedení eventuálních budoucích nových 

propojení., které mohou vzniknout v budoucnosti. 

Jednodušší alternativou je naprogramování kalkulátoru pro řešení přetoků mezi bazény. Tento 

systém byl již v minulosti využitý na některých polských dolech. Vychází se pouze z principů 

přetoku mezi spojenými nádobami; cílem je výpočet celkového času zatápění soustavy bazénů 

při parciálním zadávání objemů jednotlivých bazénů a průměrných přítoků do nich.     



Pavel Malucha: Ovlivnění hydrosféry hlubinnou těžbou uhelného ložiska 

 

 

2013                                                                                                                                   147 

 

V zájmu omezení nepřesnosti plynoucí z „ručního postupu“ jsou propočty doby zatápění 

provedeny variantně, s dosazením minimálních a maximálních předpokládaných hodnot 

přítoků z ODP do zbytku pánve (scénář 1 a 3 – viz dále), protože tato kubatura vody bude 

určující pro celkový výsledek. Pro stanovení přítoků do jednotlivých bazénů v úrovni 

přetokových kót je využitý vzorec (2) – Rogož (2004), viz str. 31.    

V následujícím textu je prezentován orientační propočet doby zatápění důlního prostředí OKR. 

Při propočtu doby zatápění vycházím z předpokladu, že až do ukončení činnosti v dolech 

OKR a zahájení zatápění bude zachován současný stav (tj. čerpání na VJJ a VJŽ), přičemž 

z dolů v KDP počítám se separátním zatápěním před ukončením činnosti jen u dolů Dukla, 

František a Barbora. Ostatní části dolů KDP budou odvodňovány po celou zbývající dobu 

hornické činnosti, nebo přítoky jsou tak malé, že neovlivní celkovou dobu zatápění, i kdyby 

ještě před ukončením činnosti byly některé části důlních prostorů KDP průběžně zatápěny 

(lokality Gabriela nebo 9.květen). V úvahu jsou brány objemy výhledových porubů; 

potenciální nová propojení však nezohledňuji (a ani nepředpokládám jejich vznik). Pro určení 

velikosti přetoku z ODP do PDP bylo využito výsledků matematického modelu (Grmela et al., 

2003a).   

Nejjednodušší situace je u Paskova a Staříče. Ve zbylé části OKR předpokládám 3 scénáře: 

1) Hlavní přetok vody z PDP do KDP bude již od úrovně –460 m n.m. Mezi ODP a PDP 

bude zvýšený hydraulický odpor jak na kótě –330 m n.m (s efektem cca 25 % redukce 

přetékajícího množství vody), tak i mezi ostravskou a oderskou částí ODP, jak tomu 

nasvědčuje současný stav. Pro zatápění KDP tedy využívám – kromě vlastních přítoků v rámci 

KDP – i cca 170 l.s
-1

, pocházející z PDP a ODP; tato hodnota zahrnuje 130 l.s
-1

 z ODP (jde o 

větší část přítoků do ODP podle výsledků matematického modelu (Grmela et al., 2003a), 

zohledňujícího vyšší odpory mezi ODP a PDP) a celý přítok z PDP, tj. cca 40 l.s
-1

 (mezi PDP 

a KDP se předpokládá plný přetok, mezi ODP a PDP částečně redukovaný přetok).   

2) Propojení mezi PDP a KDP v úrovni –460 m n.m. je natolik nekvalitní (zaplavení 

popílkem), že se prakticky neuplatní a k průniku vody z PDP do KDP bude docházet až  

od úrovně –400 m n.m. Tuto variantu považuji za méně reálnou než scénář 1. 

3)  Hydraulický odpor na přetocích mezi ODP a PDP bude natolik vysoký, že z ODP bude 

přes michálkovickou poruchu přetékat pouze minimum vody (absolutní nepropustnost 

nepředpokládám) a ODP se bude zatápět prakticky autonomně, stejně jako zbytek pánve 

(PDP+KDP).  

 

11.1. Časový postup zatápění dolů „jižní oblasti“ 

S odvoláním na podkapitolu 9.4.1. se přítoky do důlních prostorů bývalého Dolu Paskov 

odhadují na 3 l.s
-1

. Je ale nutno si uvědomit, že Důl Paskov jakožto jeden z „mladých“ důlních 

podniků byl vybudován až v době, kdy těžbou v ODP byla detritová struktura významně 

odvodněna. Předpokládám, že po ukončení čerpání v klasických oblastech OKR (hlavně VJJ) 

se přítok do Dolu Paskov zvýší. Dále – všechny jámy jednotlivých lokalit tohoto dolu 

(Řepiště, Nová Bělá a především Paskov) procházejí zvodněným kvartérem. Dlouhodobost 

procesu zatápění dává důvod k předpokladu, že těsnost jámové výstroje bude časem porušena 
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a dojde tak ke zvýšení přítoků. Taky je nutno zohlednit objem vod, které v době činnosti dolu 

odcházely v těžbě a ve výdušných větrech, čímž se nedostaly do vodní bilance dolu. Na 

druhou stranu – část dolu je již zatopena, takže velikost přítoků závislých na hladině se snížila. 

Odhaduji, že pro budoucí výhled se bude jednat o cca 3 l.s
-1

 z předkvartérních a min. 2 l.s
-1

 

z kvartérních zdrojů. Z tohoto předpokladu plyne, že zbylá (dosud nezatopená) část bývalého 

Dolu Paskov bude zatopena nejdříve za cca 90 let, tj. po roce 2100. 

Stejné předpoklady (tj. zvýšení přítoků z předkvartérních zdrojů pro ukončení veškerého 

čerpání v OKR, porušení jámové vyzdívky v případě jámy Sviadnov) platí i pro dosud činný 

Důl Staříč a jsou  zahrnuty v podkapitole 9.4.2. Odhaduji, že s ohledem téměř trojnásobně 

vyšší objem suchých důlních prostorů ve srovnání s Paskovem, bude Staříč zatopen  

cca 350 let po ukončení těžby.  

 

11.2. Časový postup zatápění dolů ostravské, petřvaldské a karvinské dílčí pánve  

Scénář 1: Prvním krokem prognózy doby zatápění podle tohoto scénáře jsou parciální 

výpočty časů zatápění jednotlivých lokalit KDP (viz obrázek 41). Již po výpočtech v jejich 

nejnižších bazénech bylo zřejmé, že kombinace nízkých přítoků (dáno absencí přítoků 

ze zdrojů nezávislých na hladině) a vysokých objemů důlních prostorů znamená velmi vysoké 

časy zatápění v řádech desítek let. Např. soustava lokalit Dukla-František bude po kótu  

–418 m n.m. zatopena po cca 40. letech (při předpokladu stávajícího zatopení v úrovni  

–670 m n.m.). Zatopení lokalit Darkov+ČSM jen do úrovně –800 m n.m. (zahrnuty i budoucí 

poruby) se jeví ve výhledu 36 let; stejně i Doubrava a Jan-Karel se zatopí na společnou kótu  

–700 m n.m. za 42 let. Tím je zřejmé, že nemá smysl postupovat v oblasti KDP parciálně od 

nejnižších úrovní jednotlivých dílčích bazénů, ale je nutno od počátku zahrnout i přítoky 

z PDP a ODP.  

Přetok z PDP na KDP odhaduji za cca 0,5 roku; zahájení přetoku z ODP do PDP a KDP 

očekávám do 1-1,5 roku. Nepředpokládám ale, že hydraulické odpory na michálkovické 

poruše umožní volný průtok vody v plném množství. Přetok do PDP bude narůstat postupně a 

hladina v ODP bude dále stoupat (podle modelu Grmela et al., 2003a) v oderském bazénu na 

cca –100 až –150 m n.m.; v ostravském bazénu na cca –180 až –190 m n.m. Přetok 

v maximálním množství (130 l.s
-1

) nastane za cca 2 roky podle simulace zmíněného modelu. 

Po dobu cca 1 roku se tedy bude ODP zatápět samostatně a hladina v ostravském bazénu 

vystoupí na –330 m n.m. (a bude stoupat dál). Mezitím se budou plnit důlní prostory lokality 

Doubrava na kótu –700 m n.m. průměrným přítokem cca 50 l.s
-1

 (vlastní přítok + přítok 

z PDP) a následně posíleným i vodou z ODP. Kóta –700 m n.m. na Doubravě bude dosažena 

za 3 roky od zahájení zatápění a začne se plnit lokalita Jan-Karel, která již bude z malé části 

zaplněna vlastními přítoky. Zároveň již bude vlastními přítoky zaplněn nejnižší bazén lokality 

Lazy po úroveň –650 m n.m., čímž začne přetok (cca 2 l.s
-1

 ) na Doubravu a Jan-Karel. 

Následuje nástup na lok. Doubrava a Jan-Karel na úroveň –650 m n.m. (po 1 roce,  

tj. po 4 letech od zahájení zatápění), nyní již s vydatností cca 185 l.s
-1

 (redukované přítoky 

lokalit Doubrava, Jan-Karel, Lazy + přetok z ODP a PDP). Dále se zatápějí lokality Lazy, 

Doubrava a Jan-Karel (tj. dnešní Důl Karviná) na kótu –550 m n.m., kde je propojení na 

Gabrielu (s ohledem na velmi těsné celíky v dlouhé linii předpokládám plný přetok). Dosažení 
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této kóty předpokládám po 4 letech, tj. celkem 8 let po zahájení zatápění. Z této kóty je již 

možný přetok přes Gabrielu do zbylých lokalit KDP, s výjimkou lokalit Barbora, Dukla  

a František, tj. do lokalit Darkov-ÚZ, 9.květen a ČSM. Za 8 let se zde zatopilo pouze  

6-7 mil. m
3
 důlních prostorů. Po kótu –550 m n.m. (vyrovnání hladiny s dolem Karviná) zbývá 

dalších 43 mil. m
3
. Ty budou zatopeny za dalších 7 let (15 let od zahájení zatápění). Následuje 

nástup hladiny na kótu –500 m n.m., kde je kontakt na lokalitu Barbora (přiblížení porubů ve 

sloji č.40; s ohledem na velmi těsné celíky v dlouhé linii předpokládám plný přetok). K tomu 

dojde za další 3 roky (celkem 18 let od zahájení). Po tuto dobu se Barbora udržela téměř 

nezvodněná (minimální přítoky). Zatopení Barbory zpětným přetokem ze zbytku KDP (mimo 

Dukly a Františku) na –500 m n.m. odhaduji za 2 měsíce (nízký objem důlních prostorů  

a přítok cca 200 l.s
-1

).  

Nyní následuje nástup hladiny vody na kótu –460 m n.m., odkud se realizuje přítok z PDP a 

ODP (následně – s dalším stoupáním hladiny – již budou tyto přítoky klesat). Vyrovnání 

hladin v PDP a KDP (mimo Dukly a Františku) nastane za dalších 5 let (23 let celkově), po 

dalších  

5 letech (celkem po 28 letech) se hladina dostane na úroveň –418 m n.m., kde je propojení na 

zbylé 2 lokality KDP – Duklu a František.  

Na lokalitách Dukla a František se za tuto dobu zatopilo 5 mil. m
3
 důlních prostorů, tedy  

cca ½ objemu od báze po úroveň –418 m n.m. (viz obrázek 41). Zbývající objem bude 

s přispěním veškerých dalších přítoků zatopen za necelý 1 rok. Vyrovnání hladin v PDP  

a KDP na kótě –418 m n.m. nastane po 29 letech od zahájení zatápění.     

Poté již nastupuje hladina v PDP a KDP na úroveň –330 m n.m., kde je předpokládáno 

propojení na ODP. Objem cca 78 mil. m
3
 bude „pod vodou“ po dalších 14 letech; od počátku 

zatápění to je 43 let. 

Konečnou fází je zaplnění zbytkového (a největšího) objemu důlních prostorů nad kótou  

-330 m n.m. Vzhledem k charakteru propojení mezi oderským a ostravským bazénem a dále 

mezi ostravským bazénem a PDP bude již část tohoto objemu v ODP pod vodou; 

nepředpokládám ale, že hladina bude nad –100 m n.m. (v ostravském bazénu bude hladina 

níže, cca na –180 m n.m.). Přítoky budou dále klesat (zánik dotace z předkvartérních zdrojů). 

Při jejich průměrné hodnotě cca 140 l.s
-1

 bude zatopení prostoru mezi kótami –330  

a +200 m n.m. (úroveň erozní báze) trvat cca 70 let. Při vyšší komprimaci těchto starých 

dobývek (obrázek 41 nahoře) je možné zkrácení času o 1/5. Zatopení důlních prostorů OKR 

na úroveň +200 m n.m. lze čekat za cca 110 – 115 let od ukončení těžby (při zkrácení času 

vyšší komprimací i 100 let).  

Scénář 2: Dále byla prověřena možnost, že propojení mezi PDP a KDP na úrovni –460 m 

n.m. je natolik nekvalitní (zaplavení popílkem), že se prakticky neuplatní a k průniku vody 

z PDP do KDP bude docházet až od úrovně –400 m n.m. Stejným postupem jsem došel 

k výsledku celkové doby zatopení OKR na +200 m n.m. za 120 let, tedy prodloužení o 5 let 

(dotace KDP z PDP z vyšší úrovně již bude realizována více redukovaným přítokem). 

Propočet vychází z premisy, že v průběhu zatápění bude hladina vody v různých částech 

pánve dosahovat odlišných úrovní. Se zvyšováním hladiny ale bude jednak klesat celkový 

přítok (především zánikem přítoků z detritu) a budou se zapojovat další komunikační trasy, 



Pavel Malucha: Ovlivnění hydrosféry hlubinnou těžbou uhelného ložiska 

 

 

2013                                                                                                                                   150 

 

které jsou v současnosti ještě nad vodou (viz obrázek 13). S klesajícím přítokem Q a 

rostoucím průtočným profilem S (ve smyslu Darcyho) bude klesat i hydraulický spád I a 

hladina se ještě před dosažením konečné úrovně +200 m n.m. v celé pánvi víceméně vyrovná. 

Scénář 3: Pokud je tento předpoklad mylný a odpory na přetocích mezi ODP a PDP budou 

natolik vysoké, že z ODP bude přes michálkovickou poruchu přetékat pouze skutečné 

minimum vody (absolutní nepropustnost nepředpokládáme), je nutno počítat s urychlením 

výstupu vody pouze v ODP, a to v časovém horizontu cca 23 let, přičemž zbytek pánve se 

bude zatápět podstatně delší dobu (přes 300 let). Striktně tento průběh scénáře 3 považuji při 

současných znalostech za nereálný. V úvahu podle mého názoru připadá varianta, že v ODP 

po ukončení čerpání z VJJ a VJŽ hladina v ODP bude stoupat na cca –100 až –150 m n.m. 

(oderský bazén) resp. –180 m n.m. (ostravský bazén) a nastane nový dočasně rovnovážný 

stav. Ten bude podobný současné situaci, kdy odběr vody z VJJ vyvolává rozdíl hladin v ODP 

cca 100 m; nový hydraulický „skok“ bude dán množstvím vody, pronikající  

do PDP (resp. i opačně – množství vody přetékající do PDP se bude postupně zvyšovat s tím, 

jak hladina v ODP „půjde“ nad –330 m n.m., až se dostane do rovnováhy podle Darcyho). 

Nástup hladiny v ODP se poté zastaví na dobu, kdy se bude plnit zbytek pánve a teprve  

po dostoupení hladiny v PDP a KDP na –330 m n.m. se hladina v ODP začne opět zvedat. 

Určit stav hladin v ODP v této nové situaci je korektně prakticky nemožné bez využití 

matematických metod. Řídit se analogií se současným stavem je totiž zavádějící – dnešní 

situace je výsledkem bilanční rovnováhy, kde na přítokové straně jsou vedle kvartérních 

přítoků i předkvartérní zdroje, které mají zcela odlišnou prostorovou geometrii, než zdroje 

kvartérní. Přítoky z detritu mají „globálnější vliv“, kdežto infiltrace z kvartéru je typická spíše 

lokálním působením.     

Dobu přechodného „klidového stavu“ odhaduji na cca 70-80 let (na základě výpočtu stejnou 

metodikou, jako v případě scénářů 1 a 2, při omezeném přítoku z ODP cca 100 l.s
-1

. Doba 

zaplnění „zbytku“ objemu stařin v ODP po kótu +200 m n.m. bude závislá právě na stavu 

hladiny v ODP v době dosažení úrovně vody v PDP a KDP na –330 m n.m. S orientačním 

využitím výsledků modelového řešení (Grmela et al., 2003a) ji odhaduji na 6-10 let. Poté  

se bude velmi pomalu zatápět i zbylý dosud suchý objem stařin v PDP a KDP; v tomto případě  

je nutno opět uvažovat v řádu stovek let. To znamená, že ve variantě přednostního výstupu 

vody v ODP na úroveň erozní báze cca +200 m n.m. je možno počítat s dobou cca 75-90 let. 

Právě tento průběh zatápění považuji za nejreálnější, i když z hlediska bezpečnosti a tedy při 

konzervativním přístupu preferujícím nejrizikovější variantu je nutno počítat se scénářem 3 

v jeho „nejrychlejší“ variantě (23 let), přestože její skutečnou reálnost považuji za méně 

pravděpodobnou. Zpřesnění těchto prognóz přinese až monitoring dalšího průběhu zatápění 

důlních prostorů především v ostravskm bazénu ODP po ukončení činnosti VJJ.  

Výše prezentované časové údaje mají hodnotu kvalifikovaného odhadu.  

  

11.3. Časový postup zatápění bývalého dolu Morcinek  

Průběh zatápění Morcinku je propočten v práci Bielewicze et al. (1998) nebo Bukowského  

a Grzybka (2005). Ukončení zatápění důlních prostorů Bielewicz et al. (1998) předpokládali 
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v roce 2011 dosažením kóty 0 m n.m.; totéž předpokládají Bukowski a Grzybek až v roce 

2015. Podle výsledků časově nestejnoměrného monitoringu zatápění ve vrtu Ka-1 (Kaczyce) 

došlo k zatopení všech pater (tj. podstatné většiny důlních děl) v roce 2010, kdy se hladina 

dostala na úroveň –410 m n.m., tj. nad „patro 650 m“. Zatopení většiny důlního objemu tak 

trvalo (od roku 1999) 11 let. Průběh zatápění také ukázal vyšší přesnost prognózy 

Bukowského. 

V současnosti se stařiny Morcinku řízeně odvodňují přes vrty do důlních prostorů Dolu ČSM. 

Propojení Dolu ČSM s Morcinkem se předpokládá na úrovni cca –730 m n.m., takže by byla 

odvodněna většina objemu stařin. 

Pokud dáme do poměru průměrnou dobu zatápění Morcinku s jeho objemem, průměrný přítok 

do dolu je 9,5 l.s
-1

. V poměru k OKR (bez dolů „jižní oblasti“) je srovnání následující: 
 

Tabulka 22: Srovnání objemů a přítoků dolů OKR a dolu Morcinek 

parametr OKR Morcinek celkem tj. % (OKR je 100%) 

objem stařin (mil. m
3
) 530 2,7 532,7 0,5 

přítok (l.s
-1

) 250 9,0 259 3,6 

poměr objem / přítok 2,1 0,3 2,1  

 

Z tabulky je vidět opačná závislost obou parametrů pro tyto 2 celky. Znamená to,  

že u Morcinku převažuje faktor přítoku a u OKR faktor objemu. Z toho plyne, že odvodnění 

Morcinku a jeho následné zatápění v rámci OKR by celkovou dobu zatápění zkrátilo. 

Vzhledem k absenci přítoků z kvartéru v případě Morcinku (předpoklad konečné ustálené 

hladiny Bielewicz předpokládá na 0 m n.m.) se urychlí pouze zatápění částí důlních prostorů 

pod touto úrovní. Při neznalosti bližších informací o prostorovém rozložení stařin Morcinku 

nelze provést propočty stejného druhu, jako pro OKR, ale lze odhadovat, že celková doba 

zatápění OKR (120 let) se zkrátí pouze o 3-4 roky, tj. o 3 %.   

 

11.4. Shrnutí kapitoly 11 

- Zatápění bývalého Dolu Paskov bude dokončeno nejdříve v roce 2100. Hladina bude  

na kótě cca +150 až +175 m n.m. Další zvýšení hladiny vody je možné průnikem podzemní 

vody mělkého oběhu v případě porušení konstrukční těsnosti ohlubně likvidovaných jam (týká 

se především lokality Paskov situované v prostředí fluviálního kolektoru terasy Ostravice).   

- Důl Staříč se zatopí cca 350 let po ukončení těžby. Stejně jako v případě Dolu Paskov se 

hladina ustálí  na kótě +150 až +175 m n.m.; její další zvýšení je možné rovněž průnikem 

podzemní vody mělkého oběhu v případě porušení konstrukční těsnosti ohlubně likvidovaných 

jam (týká se lokality Sviadnov situované v prostředí fluviálního kolektoru terasy Ostravice).   

- Zatápění ODP, PDP a KDP bude teoreticky trvat cca 110-120 let od ukončení čerpání vody 

z VJJ, VJŽ a čerpacích stanic dosud činných dolů. Hladina dosáhne úrovně +200 až +210 m 

n.m. 
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- Jako nejpravděpodobnější v úvahu připadá možnost přednostního zatopení ODP na tuto 

kótu při vysokých hydraulických odporech mezi ODP a KDP. V tomto případě lze čekat 

výstup hladiny vody do úrovně erozní báze v ODP za cca 75-90 let; zbylá část revíru se zatopí 

v řádu několika set let (zcela autonomní zatápění ODP během 20-25 let od ukončení činnosti 

VJJ nepředpokládám, přestože se jedná o nejrizikovější variantu, kterou bude nutno potvrdit 

nebo vyloučit monitoringem zatápění po ukončení čerpání ve vodních jámách). 

- Přítoky z miocénních čoček z kóty až +220 m n.m., které jsou ověřeny v oblasti Doubravy-

sever, nebudou mít (vzhledem ke své malé vydatnosti) na výslednou úroveň hladiny v celé 

pánvi vliv. Totéž platí pro přítoky patrně kvartérní vody do Hlavní jámy Dolu Lazy 

(likvidovaná v roce 1969). 

- Případné propojení dolu Morcinek s důlním prostředím OKR a jeho odvodnění urychlí 

následnou celkovou dobu zatápění o cca 3-4 roky.  
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12. Lokality ohrožené výstupem důlní vody 

12.1. Kategorizace území 

Jedním z hlavních cílů práce je vymezení lokalit na povrchu terénu, které mohou být 

výhledově ohroženy výstupem důlních vod.  

V předchozím textu (především v podkapitolách 8.1. a 8.2.) je doložena provázanost povrchu 

terénu s důlními prostory v karbonském masivu. Z hydrogeologického charakteru zájmového 

území je zřejmé, že přednostní místa potenciálního výstupu důlní vody se vymezují do oblastí 

s absencí miocénní pelitické facie, která na většině plochy revíru tvoří izolátoskou strukturu 

mezi karbonem a povrchem terénu. Zároveň se bralo v potaz antropogenní propojení karbonu 

a povrchu terénu starými důlními díly (viz podkapitola 8.2. a příloha 3).   

Druhým důležitým vstupem pro identifikaci ohrožených ploch je morfologický charakter 

území (viz podkapitola 6.1. a příloha 2). Výstup vody se v prvé řadě týká míst s nejnižšími 

niveletami. Na morfologii terénu navazuje hydrologický plán území (viz podkapitola 6.2.  

a příloha 2), který je zásadní pro zhodnocení možnosti gravitačního odvodnění potenciálně 

ohrožených ploch.    

Graficky lokality zobrazuji v přílohách skupiny 4. Příloha 4.1. zobrazuje přehledně celé 

hodnocené území. Přílohy 4.2 až 4.4 jsou detailní výřezy (4.2.-ODP, 4.3.-KDP, 4.4.-PDP).  

Poznámka: při vymezování ohrožených ploch jsou jejich kontury do určité míry schematizovány 

(vyhlazením kontur), takže nekopírují zcela přesně průběh vrstevnic terénu.  
 

Pro vyjádření míry ohrožení území je použitý následující kategorizační klíč, vycházející 

z kombinace výškopisu terénu a mapy mocnosti miocénních pelitů:  

- Kategorie I: oblasti s nadmořskou výškou terénu do +200 m n.m. a zároveň s chybějícím 

miocénním pelitickým pokryvem. V přílohách skupiny 4 vymezuji červenou plnou šrafou. 

- Kategorie II: oblast s nadmořskou výškou terénu v rozmezí 200-205 m n.m. a zároveň 

s chybějícím miocénním pelitickým pokryvem. V přílohách skupiny 4 vymezuji světle 

zelenou plnou šrafou. 

- Kategorie III: oblast s nadmořskou výškou terénu v rozmezí +205 až +210 m n.m.  

a zároveň s chybějícím miocénním pelitickým pokryvem. V přílohách skupiny 4 vymezuji 

modrou plnou šrafou. 

V KDP – vzhledem k vyšší úrovni terénu – vymezuji ještě kategorii IV: oblast s nadmořskou 

výškou terénu v rozmezí +210 až +220 m n.m. a zároveň s chybějícím miocénním pelitickým 

pokryvem. V přílohách skupiny 4 vymezuji zelenou plnou šrafou. 

V rámci ODP blíže komentuji pouze kategorie I až III. V KDP se vyskytuje jen kategorie IV, 

pro kterou v tomto případě rovněž podávám bližší popis.  

  

Je zřejmé, že v praxi bude nutno zaměřit pozornost na kategorii s nejvyšší mírou rizika. 

V ODP se vyskytují všechny kategorie; nejvyšší míra rizika se přenáší na kategorii I – II, snad 
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místně na kat. III. Z tohoto důvodu jsou v příloze 4.2. (detail ODP) zobrazeny pouze kategorie 

I až III.  Naproti tomu v KDP je jediným potenciálně rizikovým místem jen kategorie IV.   

V PDP dosahuje terén ještě vyšších úrovní než v KDP. Ve vazbě na řešenou problematiku 

jsem se zaměřil do oblasti náměstí ve Staré Orlové, kde je karbonské okno (tj. absence 

miocénního pokryvu); zároveň je tady doložen výskyt pestrých vrstev, které mají zvýšenou 

propustnost. Podle dostupných podkladů zde dochází k infiltraci povrchových nebo 

podzemních vod mělkého oběhu, čímž je doložena hydraulická vazba mezi povrchem terénu a 

karbonským masivem. Nejnižší nadmořské výšky v této oblasti dosahují hodnot přes +220  

m n.m., proto ji nezařazuji do výše popsaného systému kategorií, ale charakterizuji ji zvlášť.    

Území spadající do popsaných kategorií jsou (především v ODP) plošně rozlehlé a členité. Pro 

přehlednost tedy v rámci některých kategorií používám další detailní dělení na oblasti. 

V rozsahu ODP je značím pořadovými číslovkami. Oblasti jsou pak pro lepší odkazování 

textového komentáře na mapu vyznačeny příslušnými čísly i v příloze 4.2.  

 

12.2. Lokality ohrožené výstupem důlní vody v ostravské dílčí pánvi 

Kategorie I: jedná se o oblast s největším rizikem výstupu důlních vod na povrch, v místech 

tzv. karbonského okna a nejnižší nadmořskou výškou území. Blíže ji člením do těchto oblastí: 

- Oblast 1: jde z větší části o plochu Koblovského jezera a jeho nejbližšího přilehlého okolí, 

které je tvořeno lesním a travnatým porostem (viz obrázek na str. 25 přílohy 5  

- fotodokumentace). V jihozápadní části přechází oblast do průmyslového areálu, částečně 

vybíhá do okrajové zástavby Ostravy-Koblova a na jižní straně se napojuje na koryto řeky 

Odry (náleží k Oblasti 2). Územní plán v budoucnosti se změnami využití území nepočítá. 

- Oblast 2: jedná se o plochu, kterou zabírá koryto řeky Odry v úseku od areálu Dolu 

Anselm po Koblovské jezero (viz obrázek na str. 25 přílohy 5 – fotodokumentace), koryto 

řeky Ostravice v úseku od železničního mostu trati Ostrava-Bohumín v Ostravě Hrušově po 

soutok s Odrou a těsně přilehlé břežní pásmo. Územní plán v budoucnosti se změnami využití 

území nepočítá. 

- Oblast 3: jedná se o malé území v zalesněné části pod Landekem, v okolí slepého ramena 

řeky Odry (viz obrázek na str. 26 přílohy 5 – fotodokumentace). Územní plán v budoucnosti  

s využitím území nepočítá. 

Jak vyplývá z charakteristiky oblastí spadajících do kategorie I, většina plochy tohoto území je 

tvořena koryty řek Odry a Ostravice a Koblovským jezerem. V těchto případech tedy nemůže 

dojít k žádnému ohrožení povrchu terénu výstupem důlních vod; ty by v případě výstupu 

infiltrovaly do příslušných povrchových vod. 

 

Kategorie II: tyto oblasti v podstatě navazují na kategorii I. Jedná se zde opět o části koryt 

toků Odry a Ostravice a nejbližší navazující příbřežní okolí. Kromě řek a jejich břehů jsou zde 

tyto další oblasti: 
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- Oblast 1: katastr Ostrava-Koblov a okolí, která je členěna na zónu pro individuální 

bydlení, zemědělské plochy, zahrady, lesní a luční porosty kolem Odry a Koblovského jezera 

(viz obrázek na str. 26 přílohy 5 – fotodokumentace). V zástavbě je možný sporadický výskyt 

domovních studní. Územní plán v budoucnosti se změnami využití území nepočítá. 

- Oblast 2: jedná se o plochy v části katastru Ostrava-Hrušov, severovýchodním směrem od 

ulice Bohumínské a SZ směrem od železniční trati Ostrava – Bohumín. Je to v současnosti 

opuštěné území s volnými zarostlými plochami a sporadickými zdevastovanými zbytky bývalé 

vilové zástavby (viz obrázky na str. 27 přílohy 5 – fotodokumentace). V severní části této 

oblasti probíhá komunikace Ostrava – Bohumín a dálnice D1. Územní plán počítá 

v budoucnosti s využitím tohoto území jako s plochou pro lehký průmysl, drobnou výrobu  

a sklady, doplněnou drobnou ochrannou zelení a částečně lesním porostem. 

- Oblast 3: část Ostravy-Hrušova ohraničená na západě řekou Ostravicí, na severu Odrou, 

na SV Bohumínskou ulicí a jihu železniční tratí Ostrava- Bohumín. V severní části je oblast 

využívaná pro lehký průmysl, sídla malých firem a se zbytkem devastované bytové zástavby. 

Ostatní území je členěno na devastovanou bytovou zástavbu (ulice Riegrova – viz obrázek na 

str. 28 přílohy 5 – fotodokumentace), zarostlé plochy (např. bývalé zahradnictví) a plochy po 

rekultivaci kalových nádrží. Územní plán počítá v budoucnosti s využitím tohoto území jako 

s plochou pro lehký průmysl, drobnou výrobu a sklady, doplněnou ochrannou zelení  

a v západní části s lesním porostem a cyklostezkou. Probíhá zde i nadregionální biokoridor. 

- Oblast 4: dvě plochy přiléhající k oběma břehům Odry. Severní část je tvořena okolím 

slepého ramene Odry s lesním příbřežním porostem (vlastní slepé rameno spadá do kat. I, 

oblast 3); jižní – příbřežní část zasahuje částečně do zóny lehkého průmyslu. Do budoucna se 

se změnami nepočítá. 

 

Kategorie III: přiléhá k předchozí kategorii II. Kromě několika míst, tvořených úzkými 

příbřežními místy a částmi koryt řek Ostravice, Opavy a Lučiny, lze vyčlenit tyto významnější 

oblasti: 

- Oblast 1: rozsáhlá plocha rozkládající se na územích katastrů Ostrava-Přívoz, Ostrava-

Hrušov, Ostrava-Muglinov a Moravská Ostrava (viz obrázek na str. 28 přílohy 5  

– fotodokumentace). V Přívoze se jedná o území využívané hlavně pro těžký průmysl 

(koksovna Svoboda), méně pak pro lehký průmysl; v malé míře jsou zde zalesněné plochy při 

soutoku řek Odry s Ostravicí. Lokality v Hrušově i Muglinově jsou využity pro bytovou 

zástavbu, individuální bydlení a v malé míře i pro lehký průmysl, vše doplněno parkovými 

plochami a ochrannou zelení. V Moravské Ostravě oblast zasahuje do parkových ploch 

Komenského sadů. V budoucnosti se se změnou tohoto využití nepočítá. 

- Oblast 2: malé území v katastrálním území Slezské Ostravy, ve kterém stojí  

tzv. Wilczkova vila (viz obrázek na str. 29 přílohy 5 – fotodokumentace). V budoucnosti se 

podle ÚPD změny nepředpokládají. 

- Oblast 3: plocha v Ostravě Kunčičkách za bývalým areálem Dolu Zárubek, s výběžkem 

k západu korytem Lučiny pod Slezskoostravským hradem. Převážně jde o volné prostranství 

zarostlé vegetací, přes které prochází železniční trať, a koryto Lučiny (viz obrázky na str. 29  
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a 30 přílohy 5 – fotodokumentace). Územní plán počítá v této oblasti se zalesněním a využitím 

pro rekreaci; probíhá zde biokoridor. 

- Oblast 4: území v obci Koblov, využité v převážné části pro individuální bydlení a 

v menší míře pro potřeby lehkého průmyslu. Zbytek plochy jsou zemědělské plochy a lesní 

porosty. V budoucnosti se se změnami nepočítá. 

- Oblast 5: jde o oblast v Ostravě-Petřkovicích, částečně Lhotce a v malé části Ostravy-

Přívozu. Nacházejí se zde z převážné části zemědělské, volné a zalesněné plochy, 

v Petřkovicích také zástavba (individuální bydlení) a část areálu Hornického muzea na 

bývalém Dole Anselm (viz obrázek na str. 30 přílohy 5 – fotodokumentace). Územím probíhá 

nadregionální biokoridor. V budoucnosti počítá ÚP pouze s menším areálem pro lehký 

průmysl v Petřkovicích, jinak beze změn. 

- Oblast 6: rozkládá se na územích mezi jižními okraji obcí Lhotka a Hošťálkovice a řekou 

Odrou; na druhém břehu Odry také na území Ostravy-Přívoz. Jedná se zde o slepý meandr 

Odry (viz obrázek na str. 31 přílohy 5 – fotodokumentace), navazující plochy s doprovodnou 

zelení říčních toků a zemědělské plochy, v části Ostravy-Přívoz také o plochu s využitím pro 

lehký průmysl v blízkosti čistírny odpadních vod. Oblastí také prochází dálnice D1 a je 

součástí nadregionálního biokoridoru. V budoucnosti se se změnami nepočítá. Tato oblast je 

protáhlá k JZ, proti roku Odry směrem k jejímu soutoku s Opavou; pod karbonským oknem 

severně od třebovické elektrárny vystupuje v korytě Opavy.  

Všechny výše komentované kategorie zahrnují mj. místní erozní báze – povrchové vodoteče, 

které tak reprezentují nejnižší místa v terénu. Tím je primárně vytvořena možnost přirozeného 

gravitačního odvedení důlní vody prostřednictvím těchto vodotečí.  

V rozsahu zástavby je zásobování zajištěno centrálním rozvodem. Nenacházejí se zde žádné 

vodní zdroje hromadného zásobování. Jako zdroje podzemních vod v úvahu připadají pouze 

domovní studny v zástavbě rodinnými domky v okrajových částech Ostravy (např. v Ostravě-

Koblově); voda je v těchto případech využívána jako užitková – pro sezónní zálivku 

zahrádkářských výpěstků.  

Velká většina plochy je bez lokální zástavby (např. zóny s průmyslovým využitím, 

brownfields, zemědělské plochy, centrální část města – parkové plochy, v Hrušově pak 

„vybydlená“ zóna čekající na revitalizaci bez plánované zástavby pro bydlení).  

 

12.3. Lokality ohrožené výstupem důlní vody v petřvaldské dílčí pánvi 

Jde o lokalitu nacházející se v sousedství náměstí ve Staré Orlové. Středem území protéká 

Orlovská stružka. Tato vodoteč sem přitéká od JJV a pokračuje propustkem pod komunikací 

Petra Cingra, otevřeným tokem a propustkem pod ulicí Nádražní, směrem k SSZ.  

Do Orlovské stružky se vypouštějí důlní vody z VJŽ a z lokalit Lazy a Doubrava Dolu 

Karviná. Stružka rovněž odvádí i komunální odpadní vody. Voda v Orlovské stružce spadá ve 

smyslu ČSN 75 7221 (Klasifikace jakosti povrchových vod) v parametrech chloridy (přes 

1000 mg.l
-1

) a sírany (téměř 400 mg.l
-1

) do skupiny V. – velmi silně znečištěná.  
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Orlovská stružka představuje místní erozní bázi území. Protéká plochým údolím; paralelně 

s ní probíhá železniční trať a silnice. Většina plochy dna údolí v okolí koryta Orlovské stružky 

má parkovou úpravu. Podle územního plánu se v budoucnosti nepočítá se změnami využití 

tohoto území. 

V SSZ části oblasti, v místě, kde se Orlovská stružka dostává zatrubněním pod Nádražní ulici, 

se nachází volná nevyužitá plocha s budovou. V budoucnosti je tato plocha určena k další 

zástavbě.  

Obytná zástavba se nachází až ve svazích nad Stružkou. Koryto Stružky je zaříznuto o cca 3 m 

pod okolní terén. Případné výstupy důlní vody by přednostně infiltrovaly do Stružky, která by 

je odváděla z území. Další možností jsou pramenní vývěry v patě elevace karbonského okna, 

které se zvedá nad pravým břehem Stružky. Toto území je upraveno jako park s kostelem  

(v minulosti zde byl zámek). I tyto vývěry by byly přirozeně odvodněny do Stružky.     

Dokumentace území je na obrázcích na str. 32 přílohy 5 – fotodokumentace. 

 

12.4. Lokality ohrožené výstupem důlní vody v karvinské dílčí pánvi  

Nejnižší místa v rámci území s absencí miocénních pelitů nebo s jejich výskytem s mocností 

do 50 m dosahují úrovně těsně pod +220 m n.m. V KDP se pochopitelně nacházejí i místa níže 

položená, zde ale miocénní pelitická facie nabývá mocností stovek metrů. Zájmové lokality 

jsou proto zařazeny do kategorie IV, tedy s výškovou úrovní +210 až +220 m n.m. 

Dokumentace je na obrázcích na str. 33 přílohy 5 – fotodokumentace. 

Kategorie IV: málo rozsáhlá plocha na přechodu karbonského okna v místě lokality ČSA 

(Jan-Karel) Dolu Karviná, do terasy Olše, která karbonské okno lemuje od severovýchodu. 

Plocha je vymezena příkrými náspy hlušin v okolí uhelných odkalovacích nádrží důlního 

areálu a nachází se poblíž čerpací stanice těchto odkališť. Morfologicky jde o bezodtokou 

kotlinu; reálně by případný výstup důlní vody v tomto místě mohl infiltrovat do propustných 

hlušin a jejich prostřednictvím přecházet do nedalekého Karvinského potoka, který v současné 

době důlní vody odvádí řízeně.    

V KDP je podstatně menší plošný rozsah karbonských oken, než je tomu v Ostravě. Výchozy 

karbonu na den navíc nejsou v bezprostředním kontaktu s erozními bázemi, jak je tomu např. 

v linii Ostravice pod Bazaly nebo u Odry pod Landekem. Větší míra pokrytí karbonu 

miocénními jíly silně omezuje plošný rozsah rizikových míst. Pozornost je tedy nutno zaměřit 

na důlní díla – jámy, které přes jíly pronikají, především pak na SDD. Většina SDD  

je situována – stejně jako v celém revíru – v prostředí karbonských oken, kde uhlonosné 

karbonské pohoří je nejblíže k povrchu. Díky morfologickému charakteru území v KDP jsou 

ale tato místa v morfologických elevacích. Nivelačně nižší lokality v údolních terasách řek pak 

kryjí miocénní pelity. Po zhodnocení plošné distribuce SDD v této oblasti a nadmořských 

výšek jejich ústí jsem vytipoval lokalitu v k.ú. Karviná-Doly, v levobřežní nivě Stonávky, 

v místě jejího slepého ramene. Jedná se o SDD „Větrní vrt VPV-2“, kde předpokládaná 

nadmořská výška ústí po ukončení hornické činnosti bude cca 222 až 223 m  n.m. Poziční 

JTSK souřadnice tohoto místa je cca X = 1 102 070, Y = 453 960. 
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Po ukončení hornické činnosti však komunikaci karbonu s povrchem přes miocénní pokryv 

mohou zprostředkovávat i ostatní jámy (nepatřící v současnosti do kategorie SDD) – tedy  

tou dobou opuštěná důlní díla. Podle morfologické analýzy terénu se nabízejí lokality Dolu 

Darkov, a to PZ a ÚZ, které jsou rovněž v nivě Stonávky resp. Olše. Stejně jako v případě 

bývalého hlavního závodu Paskov v Paskově a současné lokality Sviadnov Dolu Paskov, 

připadá v dlouhodobém časovém horizontu v úvahu průnik podzemní vody mělkého oběhu 

v případě porušení konstrukční těsnosti ohlubně likvidovaných jam.  

 

12.5. Shrnutí kapitoly 12 

Většina ohrožených ploch se lokalizuje o Ostravy, a to do oblasti soutoku Ostravice a Odry. 

V rámci ohrožených ploch nejsou lokalizovány žádné zdroje vod pro hromadné  

(ani individuální) zásobování pitnou vodou (jako je např. vodní zdroj Nová Ves v Ostravě 

nebo Staré Město u Karviné). Ohrožené lokality jsou převážně mimo zástavbu; pokud se přece 

jen jedná o zastavěné plochy, zásobování vodou je realizováno centrálním rozvodem.  

Stávající kvalita vody v ohrožených akviferech je významně snížena, a to i co do obsahu 

hlavních rizikových látek – síranů, chloridů a železa (dlouhodobý vliv ukládání hlušin  

a nakládání s důlními vodami na povrchu terénu (odkaliště). 

Riziko zamokření terénu je malé a padá v úvahu pouze v lokálně vymezených místech malého 

rozsahu (terénní deprese v místech s nadmořskou výškou blízkou úrovni erozní báze –  

např. Wilczkova vila). 

Je pravděpodobný vznik pramenních vývěrů nad úrovní erozní báze, v rozsahu karbonských 

elevací. V tomto případě nelze vyloučit určitou kolizi se stávající zástavbou např. pod 

landeckým kopcem nebo na ostravských Bazalech; v úvahu teoreticky připadá i karbonská 

elevace na náměstí ve Staré Orlové.  
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13. Zhodnocení rizik výstupu důlní vody do blízkosti a na povrch terénu 

Zkušenosti a poznatky z likvidace různých typů dolů v České republice jsou záležitostí 

posledních cca 20 let. Výhodou pro prognózu v OKR je ta skutečnost, že ze všech našich 

hlubinně dobývaných ložisek je poslední v řadě (s výjimkou uranového ložiska Rožná v Dolní 

Rožínce). Tím je možno pro predikci využít zkušeností prakticky ze všech ostatních revírů, 

především z černouhelných ložisek. Některé poznatky z jiných revírů uvádím v kapitole 4. 

Základním cílem ochrany životního prostředí v oblasti postižené hornickou činností  

a následnou její likvidací – až do stadia revitalizace, resp. do stadia stabilizace nových poměrů 

– je minimalizace kontaminačního zatížení povrchových toků, povrchových vodních 

recipientů a mělkých podzemních vod.  

Předpokládám, že současný zvodněný systém stařin dolů v ODP a PDP vykazuje již dnes 

vertikální geochemickou zonálnost. Jsou zde zčerpávány nejvyšší vrstvy vody, které jsou 

dotované z infiltrovaných vod v povrchu – tj. nízkosalinní vody kvartéru. Dosah vyvolaného 

proudění důlních vod ve stařinách je dán prakticky pouze aktivní hloubkou hydraulického 

zásahu při čerpání a dále pak prioritními cestami na některých úrovních pater likvidovaných 

dolů. Pod touto úrovní jsou pak vody kvazistagnující. Tato představa bude platná i pro ostatní 

části revíru, ve kterých nemáme údaje z monitorovacích objektů. Dedukce je pouze 

z matematických modelů a z poznatků z jiných zatopených báňských revírů republiky  

(např. Rosicko-oslavanská pánev), kde dochází k přetoku zejména ve svrchní části zvodně; ve 

spodní části těchto dílčích bazénů jsou vody kvazistagnující.   

V KDP po zatopení pánve bude následovat obdobná situace, jako je v ODP a PDP s tím,  

že nebude již nutno vody čerpat. V KDP bude docházet k nástupu hladin do přirozené úrovně 

odvodňovací báze. Na rozdíl od obou dnes již likvidovaných pánví není v KDP předpoklad 

výraznějších přestupů povrchových vod (zejména infiltrace z povrchových toků)  

do v budoucnu opuštěných důlních děl. Spodnobádenský pokryv tvořený převážně pelitickou 

facií bude dostatečným izolátorem pro výraznější infiltraci do stařin, ale zároveň  

i dostatečným izolátorem pro přestup stařinových vod do kvartérního pokryvu a odtud do 

povrchových toků (zejména Olše). 

Celkové přítoky budou nutně nižší, než jsou v dnešní době na VJJ a VJŽ. 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). 

Předpokládám, že přetok do detritu bude tak minimalizován (hydraulický spád nebude 

dostatečný k překonání zmíněných hydraulických odporů), že nebude postižitelný 

v měřitelných hodnotách v reálném čase.  
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13.1. Rizika  

Ze současných poznatků lze predikovat trojí základní riziko, plynoucí z možnosti výstupu 

důlních vod: 

1. riziko ohrožení terénu a objektů na něm vlastním přítokem vody, 

2. riziko hydrochemické, spočívající v možnosti kontaminace kvartérních podzemních  

a povrchových vod, 

3. ztráta stability zásypů jam – SDD 

 

Ad.1. Pro tento druh rizika je zásadní morfologický charakter území, a to ve značně detailním 

pohledu. Hodnocení provedené v kapitole 12 vychází z podkladu vznikého z leteckého 

snímkování, který má primárně svou přesnost. Pro definitivní lokalizaci ohrožených lokalit 

v měřítku jednotlivých parcel nebo i jejich částí by bylo nutno realizovat detailní měřické 

práce; tento krok je při stávajících nejistotách budoucího průběhu zatápění zcela předčasný. 

Z předchozího textu je zřejmé, že lokality ohrožené výstupem důlní vody se přednostně 

lokalizují v koridorech erozních bází – vodotečí (Ostravice, Odra, Stružka, Karvinský potok). 

Jedná se tedy o území, kde tento charakter rizika nemůže nastat, protože erozní báze jsou 

drenážními prvky v terénu, které zajišťují odvodnění svého výše položeného okolí. Důlní voda 

bude přednostně infiltrovat do vodotečí a jimi bude odváděna. Skryté výstupy důlní vody 

v rovinných terénech fluviálních teras se hydraulicky (tj. změnou tlakových poměrů ve 

zvodních) neprojeví. Hydraulický režim v těchto dobře průtočných kolektorech se řídí 

drenážním účinkem řeky. Tento účinek je v ohrožených oblastech natolik silný (dáno relativní 

mohutností toku Odry a Ostravice), že zvýšený přítok důlních vod do akviferů nebude 

v celkové bilanci tak zásadní, aby vyvolal tlakové změny (cílově zvýšení hladiny podzemní 

vody a zamokření terénu). 

Situace bude poněkud složitější v oblastech hornicky porušených karbonských oken, které 

tvoří morfologické elevace se značným převýšením nad erozními bázemi. Je nutno brát 

v potaz, že se jedná o plošně nezanedbatelnou infiltrační oblast, jejíž schopnost infiltrovat 

vodu je akcentována právě porušením masivu hornickou činností. Na druhou stranu – 

v případě zástavby je terén ve značné míře uměle zpevněn a vybaven kanalizací. V současné 

době, kdy je karbonský masiv odvodněn až na úroveň současné hladiny důlní vody (tj. několik 

stovek metrů pod úrovní terénu), jsou atmosférické srážky buď odvedeny kanalizací, nebo 

infiltrují hluboko pod terén ke hladině důlní vody. Předpokládáme, že po zatopení důlních 

prostorů na úroveň erozní báze bude voda, filtrující karbonskou elevací, částečně skrytě 

infiltrovat do vodoteče a částečně vystupovat ve svazích nebo na úpatích. Komunikační 

„trasy“ vody se budou vázat především na stará důlní díla. Nelze tedy vyloučit, že se např.  

na Bazalech nebo na Landeku objeví drobné vývěry, které budou mít především sezónní 

charakter. S ohledem na hustotu SDD a jejich obtížně definovatelnou propustnost a vzájemnou 

hydraulickou souvislost je prakticky nemožné jednoznačně určit případné místo výstupu vody 

(může se např. jednat o některou ze starých dědičných štol). V každém případě ale platí,  

že bude zachována možnost gravitačního odvedení případných vývěrů; efektivní řešení tohoto 

problému však je možné až ex post a individuálně, tedy po zjištění takovýchto projevů.  
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Skalní podloží karbonských elevací je z inženýrsko-geologického pohledu dobře únosné. 

Možnost sesouvání svahů vlivem výstupu vody na terén není tedy aktuální.   

V každém případě však můžeme konstatovat, že tento druh rizika není – ve srovnání 

s hydrochemickým faktorem – zásadní. V KDP jej prakticky vylučujeme, rovněž v PDP je 

minimálně pravděpodobný. Aktuální bude pouze v ODP, a to především v oblasti Bazalů a 

Landeka. V úvahu rovněž připadají malé izolované lokality bez přímé vazby na erozní báze, 

jakou je např. Wilczkova vila (kategorie III, oblast 2 v kapitole 12). Zde bude komplikována i 

možnost gravitačního odvodnění. Dále upozorňuji na oblast 4 kategorie I – viz kapitola 12.2., 

tj. část území v oblasti Ostrava-Hrušov. Výhodou je skutečnost, že tato původně výstavní čtvrť 

je v současné době již prakticky neosídlena (devastace v roce 1997 při povodni); zároveň 

územní plán počítá v budoucnosti s využitím tohoto území pouze pro lehký průmysl, drobnou 

výrobu a sklady, doplněnou drobnou ochrannou zelení.  

 

Ad.2. Toto riziko je nutno brát s větší vážností. V předchozím textu je doložen odlišný 

hydrochemický charakter důlní vody od vody povrchové a podzemní vody mělkého oběhu. 

Ten spočívá především v koncentracích chloridů, síranů a železa (podružně i manganu, který 

„jde“ se železem).  

Chloridy pocházejí z terciérních hydrogeologických kolektorů. S vědomím určitých 

pochybností a nejistot ve věci určení výtlačné úrovně hladiny v detritové zvodni se v současné 

době přikláním k názoru, že po ustálení tlakových poměrů v této zvodni po zatopení důlních 

prostorů hladina nevystoupí nad úroveň erozní báze (předpokládám dosažení kóty  

+175 m n.m.). Voda obsahující chloridové ionty tedy nebude aktivně (analogicky s artézskou 

zvodní, tj. s pozitivní piezometrickou úrovní hladiny) a tedy z hlediska „lidského času“ trvale 

přetékat do povrchových vodotečí nebo kvartérních akviferů. Projev této vody 

v „povrchových“ hydrosystémech bude zprostředkován vodou nejvyššího zdroje (tj. vody 

infiltrující z povrchu). Bude se patrně jednat o časově omezené mísení vody salinní a sladké 

v rámci mělkého oběhu vody, zasahujícího do omezené hloubky důlního prostředí; 

v dlouhodobějším časovém horizontu pak lze uvažovat o vlivu difúze.  

Kromě detritu, který je prvořadý, je (v podkapitole 6.4.) specifikována nejvyšší předpokládaná 

výtlačná úroveň písčitých terciérních zvodní (písčitá pásma), které se vyskytují (a jsou 

hornicky otevřeny) hlavně v oblasti lokality Doubrava–sever Dolu Karviná. Zde vycházím 

z kóty +217 m n.m., což je už mírně nad úrovní nejnižší erozní báze. Tento zdroj má ale 

nízkou vydatnost, která (ve smyslu Darcyho) nebude vyvolávat takový hydraulický spád, aby 

infiltrace z této zvodně měla vliv na časování průběhu zatápění a mohla vyvolat významnější 

proudění a mísení důlních vod. Zároveň je takto malé množství vody, i když salinní, 

nevýznamné v celkové látkové bilanci na kvalitu vody v úrovni drenážních bází. 

Na intenzitu projevu chloridů v drenážních bázích a dobu, po kterou se chloridy budou 

v drenážních bázích vyskytovat ve zvýšené míře, nemám v současné době jednoznačný názor. 

Na jedné straně zde jsou zkušenosti z jiných revírů, kde v první fázi zatopení důlního prostředí 

dochází k růstu koncentrací a kde se uplatňuje faktor mísení. Na stranu druhou je existence 

detritu specifikem OKR (analogii můžeme hledat snad jedině u Rosicko-oslavanského revíru; 

v tomto případě ale na rozdíl od OKR platí, že miocénní zdroje salinních vod jsou nad erozní 
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bází). Navíc – mísení vod různého původu je aktuální především tam, kde infiltrační a 

drenážní zóna jsou od sebe dostatečně vzdáleny a vlivem rozdílných nivelet obou zón dochází 

po infiltraci vod z povrchu do ložiska (v závislosti na hydraulickém spádu) k průchodu vody 

přes hlubší části ložiska. Roli hraje i hloubkové rozmístění důlních děl (především důlních 

pater). V oblasti OKR je situace odlišná – současná infiltrační oblast je místně prakticky 

totožná s budoucí drenážní oblastí. Výjimkou jsou pouze již zmíněné výchozy v karbonských 

elevacích, které budou trvale zónami infiltrace. Nacházejí se však v bezprostřední blízkosti 

erozních bází a proto oběh vody mezi oběmi zónami bude krátký a mělký. Přikláním se 

k názoru, že problém chloridů bude po zatopení důlních prostorů na úroveň erozních bází 

menší, než je v současné době, kdy jsou důlní vody vypouštěny do týchž recipientů.    

Sírany a železo jsou vázány na karbonský masiv. Do důlních vod se uvolňují v první fázi 

zatopení stařin rozpouštěním a vyplavováním solí, které byly desítky až stovky let 

akumulovány v důlních dílech a při zatápění přestupují zpět do vodního roztoku. Toto 

uvolnění způsobuje výrazný růst koncentrací. Ve druhé fázi se projevují oxidačně-redukční 

procesy, které jsou významné především v případě železa. V průběhu těžby, kdy je masiv 

osušen, je železo uvolňováno oxidací z minerálů (v našem případě především pyrit), postupně 

se ukládá v podobě hydrooxidů, čímž vzniká značná zásoba oxidovaného železa (rovněž nutno 

připomenout značné množství železného materiálu zanechaného v důlních dílech). Po zatopení 

ložiska dochází k rozpouštění nahromaděných hydrooxidů a k uvolňování železa do důlních 

vod. Tím, že sírany a železo jsou vázány na karbonský masiv, bude jejich uvolňování 

dlouhodobé, protože filtrace vody karbonskými okny je bezprostřední a trvalá. 

Ve vazbě na důlní materiál zanechaný v důlních dílech je nutno zmínit i problematiku látek 

skupiny NEL (původem především z maziv). Primárně může nastat obava z vyplavování 

těchto polutantů, které jsou běžnému hydroprostředí cizorodé a jejich výskyt ve vodách  

je závažnější, než v případě síranů, železa nebo chloridů. Na druhou stranu – v důlním 

prostředí se vyskytují v podstatně menším množství, mají značnou sorpční schopnost na 

okolní horninové prostředí a dosavadní výsledky monitoringu chemismu důlních vod (VJJ, 

VJŽ) nenaznačují, že by byl tento problém jakkoli aktuální.      

Pro určení rizik je – kromě specifikace polutantů – nutno definovat i rizikové scénáře. 

Z předchozího textu plyne, že „rizikové plochy“ (kapitola 12) jsou lokalizovány v místech 

povrchových vod (Koblovské jezero, Odra, Ostravice, Lučina), nebo v místech bez obytné 

zástavby a bez vodních zdrojů. Využití podzemních vod, které mohou být znečištěny 

zvýšenými koncentracemi síranů a železa, a zřejmě v přechodné fázi i chloridy, zde prakticky 

není. Navíc – v současné době (i historicky) jsou vody ovlivněny právě těmito látkami, 

pocházejícími z velkých kubatur karbonských hlušin, které se v regionu masivně používají pro 

rekultivaci i stavitelství, nehledě na existenci starých odvalů v OKR (místy lze v mělkých 

podzemních vodách zjistit koncentrace síranů až 500 mg.l
-1

 a železa až 8 mg.l
-1

). Z hlediska 

rizik vázaných na skrytou infiltraci důlních vod do podzemních vod mělkého oběhu připadá 

v úvahu rizikový scénář ve vazbě na využití podzemní vody jako užitkové. V kategorii I je to 

scénář značně nepravděpodobný; můžeme snad spekulovat s využíváním vody pro nějakou 

technologii v budoucích provozech v oblasti Hrušova. (kategorie I, oblast 4), kde ÚPD 

uvažuje s lehkým průmyslem, drobnou výrobou a sklady, doplněnými drobnou ochrannou 

zelení. V kategorii II, konkrétně v oblasti 1 (část obce Koblov), nelze vyloučit existenci studní, 
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i když při terénní pochůzce nebyly zjištěny. V tomto případě je voda využívána k zalévání 

zahrádkářských výpěstků; přímá ingesce je tedy málo pravděpodobná. 

Co se týče vody povrchové, lze uvažovat o neúmyslné ingesci při přímém kontaktu s vodou 

nebo zprostředkovaně prostřednictvím ryb. Scénář je aktuální v případě Koblovského jezera 

(kategorie I, oblast 1), kde je rybářský revír a vodní plocha se i využívá ke koupání. V tomto 

případě je rizikový scénář reálný; míra rizika se tedy odvíjí od předpokládané koncentrace 

látek a především od jejich toxicity.  

Z charakteristiky zájmových látek v následující podkapitole plyne, že se jedná o látky s nízkou 

rizikovostí, která nebude mít zdravotní dopady. Při tomto tvrzení se opírám o řadu analýz rizik 

ekologických zátěží, které byly pracovníky odboru hydrogeologie Green Gas DPB, a.s. 

prováděny v blízkém okolí vytipovaných rizikových ploch (bývalé doly Hrušov, Koblov, 

Odra, Koksovna Svoboda, Heřmanice, ČOV Heřmanice). V rámci analýz jsme mj. prověřovali 

i environmentální rizika v cílových oblastech – Odře, Ostravici a Vrbickém jezeře (pravý břeh 

Odry). Vrbické jezero je, ve srovnání s jezerem Koblovským, rovněž využíváno ke koupání, 

přičemž zde byly prokázány vyšší hodnoty síranů (2 až 6x více) a chloridů (o 1 řád více),  

než v jezerech na levém břehu (možný vliv dálnice D1, jejíž násep probíhá přes okrajovou část 

jezera, blízká městská skládka, navazující Heřmanické odvaly, Dávkovací nádrž slaných 

důlních vod v Heřmanicích (DNH) a Vrbická stružka, která odvádí vodu z DNH do Odry  

a jezero obtéká). Kvantifikací humánních rizik nebyla ve věci síranů a chloridů prokázána 

jejich společenská nepřijatelnost. 

Co se týče vlivu na ryby, jejichž lov v Koblovském jezeře (ale i dalších jezerech kolem Odry) 

probíhá, lze se orientovat podle Dávkovací nádrže v Heřmanicích, do níž jsou řízeně 

vypouštěny důlní vody a kde je zároveň vyhlášen rybářský revír. Kromě toho je zde (v rámci 

programu Natura 2000) vyhlášena i ptačí oblast, což prokazuje, že samotná přítomnost důlních 

vod není a-priori překážkou v rozvoji ekosystémů.  

Naopak velmi pozitivní dopad ukončení těžby a zahájení zatápění dolů bude na kvalitu vody 

v Olši v KDP. Jak uvádím v kapitole 6.2., vypouštění důlních vod do Karvinského potoka  

a následně do Olše způsobuje, že koncentrace chloridů v Olši jsou na hraně přijatelnosti (podle 

údajů Povodí Odry) – viz obrázek 14 v podkap. 3.2.2. Ukončení těžby a tím i čerpání salinní 

vody a její vypouštění skokově zlepší kvalitu v této hraniční řece.      

Ad.3. Dalším významným rizikem je narušení stability povrchu nad nebo i v blízkosti 

nevhodně likvidovaných hlavních důlních děl ústících na povrch. Stabilita SDD se odvíjí  

od charakteru její výplně. Ta bývá heterogenní a tedy z hlediska své statiky „nevyzpytatelná“. 

U většiny SDD není znám způsob ani rok likvidace, průřez a druh výztuže, ústí SDD není 

znatelné. Lze předpokládat, že spolu se zvyšující se úrovní hladiny důlní vody se s ní bude 

dostávat do kontaktu stále více SDD, resp. zásypových materiálů. To pravděpodobně povede 

ke snižování soudržnosti výplní SDD a k ujíždění zásypů s následnými rizikovými projevy na 

terénu. V procesu zatápění bude tedy nutné realizovat monitoring terénu a jeho pohybů v okolí 

SDD, a to v závislosti na jejich hloubce vztažené na aktuální pozici hladiny vody.    
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13.2. Charakteristika hlavních polutantů  

Sírany jsou soli odvozené od kyseliny sírové, které vznikly náhradou obou jejích kyselých 

vodíků kationtem kovu nebo amonným kationtem. Většina síranů je za normálních podmínek 

rozpustná (k nerozpustným patří např. síran barnatý, který je příčinou inkrustů v potrubí pro 

důlní vody). Sírany jsou významnou součástí přírodních vod, ale koncentrace nad 400 mg.l
-1

 

mohou ovlivnit chuť vody a v přítomnosti hořčíku způsobit průjmy, zejména u přechodných 

konzumentů neadaptovaných na daný zdroj vody.  

Železo způsobuje zhoršení organoleptických vlastností vody (chuť, barva), snížená přijatelnost 

pro spotřebitele, barvení sanitární keramiky, prádla. 

Chloridy jsou soli kyseliny chlorovodíkové (HCl). Jejich nejznámějším zástupcem je chlorid 

sodný (NaCl). Chloridy ovlivňují chuť vody, ve vazbě na zvýšenou mineralizaci mají vliv  

na klouby, způsobují ledvinové a žlučníkové kameny a hypertenzi. Vyvolávají zvýšenou 

korozivitu vody. Zdravotní dopady se uplatňují v rámci celkově zvýšené mineralizace vody. 

Souhrnně lze konstatovat, že v podmínkách OKR jsou výše jmenované látky, obsažené 

v důlních vodách, již historicky součástí hydrosystému. Rozsáhle deponie hlušin jsou zdrojem 

nejen síranů a železa, ale i některých stopových prvků, jako je selen a arzén. Chloridy jsou 

průvodním jevem existence odkalovacích nádrží, do nichž byly slané důlní vody často 

vypouštěny. Zároveň i průmyslový charakter širokého území způsobuje to, že místní pozadí 

pro řadu látek je zvýšeno bez ohledu na vypouštění důlních vod.  

Určitým problémem je ta skutečnost, že vstup důlních vod do erozních bází bude mít dílem 

charakter skryté infiltrace, částečně se bude jednat o rozptýlené přítoky z drobných 

pramenních vývěrů, vesměs sezónních. To na jednu stranu prakticky znemožňuje podchycení 

přítoků na jednom místě a jejich případnou úpravu (pokud ovšem si voda „nenajde“ jednu 

filtrační cestu např. po některé z dědičných štol), na druhou stranu je to příznivé z hlediska 

průběžného ředění, kdy koncentrační zátěž je rozptýlena na delší úsek.   

Předpokládám, že po zatopení důlního prostředí na úroveň erozní báze (cca +200 m n.m.) 

může dojít k časově omezenému uvolnění chloridů; zvýšení koncentrace v řekách ale 

nepřesáhne současný stav, kdy jsou důlní vody vypouštěny cíleně. Je nutno počítat se sírany  

a železem, které se bude dlouhodobě uvolňovat přinejmenším z objemu stařin nad erozními 

bázemi (tj. přes karbonská okna). Přibližným bilančním propočtem např. v oblasti Bazalů  

(od Muglinova po soutok Ostravice s Lučinou (cca 1,1 km
2
) a při nadhodnocené 60 % 

infiltraci (terén je zde z části zpevněn, svažitý a zkanalizovaný, takže povrchový odtok bude 

tvořit v bilanci významnou položku) lze odhadovat, že se v této lokalitě (Bazaly) bude jednat 

průměrně o 16 l.s
-1

. Pro propočet látkové bilance vycházíme ze základní směšovací rovnice: 

Q1 x c1 + Q2 x c2 = Q3 x c3    (5)  

kde: Q1 průtok v toku nad místem přítoku kontaminace: 1 350 l.s
-1

 + 140 l.s
-1

 (*) 

 Q2 přítok důlních vod: 16 l.s
-1

 

 Q3  průtok pod místem přítoku kontaminace: 1 566 l.s
-1

 (**) 

c1  koncentr. v toku nad přítokem důlních vod: SO4
2-

 = 30 mg.l
-1

, Fecelk. =  

0,05 mg.l
-1

 (+) 

http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/462772-soli
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/135838-kyselina
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/462772-soli
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/135845-kyselina-chlorovodikova
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/184710-chlorid-sodny
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/184710-chlorid-sodny
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 c2 koncentrace v důlní vodě: SO4
2-

 = 1 600 mg.l
-1

, Fecelk. = 55 mg.l
-1

 (++) 

 c3 koncentrace v toku pod místem přítoku kontaminace 

(*) nejnižší denní průtok v Ostravici + Lučině 

(**) cca součet přítoků 

(+) cca koncentrace v Ostravici u vratimovského mostu  

(++) předpoklad koncentrace v důlní vodě (podle výtoku důlních vod v Otvovicích  

u Kladna; viz str. 34 přílohy 5 – fotodokumentace) 

 

Výsledkem propočtu je předpokládaná koncentrace síranů v Ostravici za Bazaly cca 47 mg.l
-1

 

a u železa cca 1 mg.l
-1

. Nařízení vlády č. 23/2011 Sb. pro povrchové toky limituje (NEK-RP) 

sírany hodnotou 200 mg.l
-1

 a železo hodnotou 1 mg.l
-1

. Sírany tedy problémové nejsou; železo 

limit dosahuje. Tento modelový propočet je ovšem vztažen na minimální průtoky v Odře a 

Lučině. Již po zadání průměrných průtoků se dostáváme u síranů na 31 mg.l
-1

 a u železa na  

0,1 mg.l
-1

, tedy hluboko pod limit NEK-RP NV 23/2011. Zdůrazňuji, že koncentrace v důlní 

vodě jsou odhadovány podle lokality Otvovice u Kladna (str. 34 přílohy 5); současné hodnoty 

koncentrací např. ve vodě z VJJ nebo z VJŽ jsou zkreslené režimem čerpání a přítoky vody 

z detritu, které po nastoupání hladiny nad +175 m n.m. ustanou. 

 

13.3. Shrnutí kapitoly 13 

Pro řešenou problematiku jsou relevantní 3 druhy rizik: 

- ohrožení terénu a objektů na něm vlastním přítokem vody, 

- rizika hydrochemická, spočívající v možnosti kontaminace kvartérních podzemních a 

povrchových vod, 

- ztráta stability zásypů jam z kategorie SDD. 

První druh rizika je méně významný a omezuje se především na možnost rozptýlených vývěrů 

v karbonských elevacích, kde není ohrožena stabilita svahů. Vývěry ale nelze dostatečně 

přesně prognózovat a tedy ani činit preventivní opatření. Nepředpokládám zvýšení hladiny 

podzemní vody v kolektorech fluviálních teras a tedy ani vznik zamokření nebo zátop terénu.  

Riziko hydrochemických změn je významnější. Jako hlavní rizikové polutanty s trvalejším 

účinkem jsou vytipovány sírany a železo; chloridy budou zvýšeny po přechodnou dobu. 

„Výhodou“ v tomto případě je ta skutečnost, že současné obsahy těchto látek jsou 

v povrchovém hydrosystému dlouhodobě zvýšené (průmyslový charakter regionu) a tedy  

i místní úroveň pozadí je vyšší. Zásadní je, že zdravotní rizika vytipovaných polutantů jsou 

nízká a rovněž expoziční scénáře jsou nevýznamné. Orientačním bilančním propočtem bylo 

zjištěno, že průnik důlní vody do Ostravice (a Odry) – díky průtokům v těchto řekách – 

nebude mít negativní dopad na kvalitu vody v takové míře, aby došlo ke kolizi se stávající 

legislativou. Výjimkou mohou být pouze krátkodobé deficitní stavy. 

Možnost snížení stability zásypů jam v důsledku zatápění je závažný problém, který spadá 

především do oboru stavební statiky.  
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14. Závěry práce 

Při psaní své disertační práce jsem byl veden snahou pokud možno přehledně shrnout své 

dosavadní poznatky, kterých jsem nabyl během 22-leté praxe ve společnosti Green Gas DPB, 

a.s. Týkají se dvou hlavních tematických okruhů, kterým se profesně věnuji – problematice 

kvartérní hydrogeologie v poddolovaném území a důlní hydrogeologie.  

Rozhodnutí zpracovat první téma padlo z důvodu mé potřeby prezentovat společné výsledky 

práce mé i mých kolegů v době, kdy je „na dohled“ definitivní konec hlubinné těžby černého 

uhlí, a to alespoň v klasické oblasti OKR. 

Druhé téma na tuto skutečnost navazuje a je o to aktuálnější. Zde jsem chtěl hlavně aplikovat 

poznatky, které nebyly v dosavadních pracích na téma zatápění dolů v OKR zohledněny. 

Zpracování dvou témat se odrazilo ve větším rozsahu práce, za což se čtenáři omlouvám. 

 

14.1. Vlivy během aktivní těžby 

Cílem tohoto tématu byla prezentace a dokumentace metodických postupů, které využívají 

zaměstnanci odboru hydrogeologie společnosti Green Gas DPB, a.s. při řešení problematiky 

důlních škod, vzniklých v souvislosti s prováděním hornické činnosti. Z mých zkušeností 

plyne, že řešená hydrogeologická problematika je natolik pestrá a případ od případu 

specifická, že nelze tuto činnost po věcné stránce jakkoli zautomatizovat. Z velké části je to 

dáno variabilitou kvartérní geologické stavby, v níž se OKR nachází. Prokazuje se správnost 

našich postupů, kdy se lokální případy jednotlivých dobývacích záměrů řeší formou 

samostatných hydrogeologických posudků, které se ale zásadně opírají  o zcela nezbytný 

kontinuální monitoring vodního režimu i poklesové aktivity území. Přesnost výstupů prognóz 

je úzce svázána s permanentním sledováním vývoje hydrorežimu.  

Pro rozsáhlejší dobývací záměry je pak ve vhodných lokalitách možno aplikovat  

i nejmodernější postupy, opírající se o numerické modelování hydrogeologických procesů. 

Vliv těžby na terciérní hydrogeologickou strukturu detritu je specifické téma s vazbou na 

bezpečnostní problematiku hornické činnosti v OKR. Tím je dána vysoká důležitost 

monitoringu režimu této hluboké zvodně a vyhodnocení jeho výsledků, které rovněž 

předkládám v disertační práci.      

 

14.2. Vlivy po ukončení hornické činnosti – možnosti eliminace rizik, opatření 

Zkušenosti z jiných revírů ukazují, že po zatopení důlních prostorů dochází jak k výstupům 

vody na povrch terénu, tak k hydrochemickým změnám ve vystupující vodě. Tyto změny jsou 

jak krátkodobé, tak i v některých parametrech trvalého charakteru. Dopady výstupů důlních 

vod na povrch terénu se projevují na okolní hydrosystém a v mnoha případech si vyžadují 

technická opatření. Potvrzuje se tedy nutnost zabývat se uvedenou problematikou v předstihu, 

a to minimálně v úrovni studií a monitoringu. 
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Velmi důležitá je existence zonality důlní vody v zatopeném masivu. Tím, že v podmínkách 

OKR nepředpokládám po ukončení zatápění zásadní vliv konvekce a mísení vody (bude se 

jednat o mělký oběh), lze očekávat, že do povrchového hydrosystému bude infiltrovat 

vyslazená voda z horních vrstev horského masivu. Mineralizaci budou zvyšovat především 

málo vydatné přítoky z karbonských oken. Zde ale nebude hrát roli doba zdržení (struktura je 

relativně málo objemná a puklinově propustná – tedy filtrační rychlosti budou obecně vyšší).     

S ohledem na předpokládaný těžební výhled dosud činných dolů OKR v KDP (v současné 

době snad možno definovat rok 2025 ??) a na následující časový postup zatápění, není řešení 

problematiky naléhavé. Jsem toho názoru, že po ukončení hornické činnosti v revíru bude 

nutno nechat doly zatopit na cílovou kótu +200 až +210 m n.m., už i proto, že trvalé udržování 

hladiny důlních vod pod úrovní drenážní báze by bylo ekonomicky velmi náročné – jen roční 

provoz Vodní jámy Jeremenko stojí cca 80 mil. Kč.  Případný negativní projev průniku důlní 

vody, který představuje skokový růst mineralizace, bude časově omezený a v zájmovém území 

navíc účinně eliminovaný faktorem ředění (vypouštění důlních vod v jiných lokalitách se 

realizuje do menších vodotečí, kde je vliv markantní; průtok v Ostravici a Odře dává 

předpoklad významného ředění). Za těchto podmínek nepokládám za nutné snižování hladiny 

čerpáním pod tuto úroveň, a to i s přihlédnutím k místnímu hydrochemickému pozadí a ke 

stávajícímu i výhledovému využití území. 

Z dosavadních znalostí se nejeví nutné realizovat před zatopením preventivní opatření na 

povrchu, s výjimkou kvalitního monitoringu s pravidelným vyhodnocením výsledků.  

Pro monitoring zatápění je nezbytné mít k dispozici dostatečný počet monitorovacích objektů 

pro sledování úrovně zatopení důlních děl a odběry vzorků vod. V současnosti se monitorují 

jámy Odra (OD-2), Rychvald (RY-5) a VJJ; v oblasti PDP pak VJŽ a v KDP jáma František. 

Považuji za nezbytné při postupné likvidaci dalších dolů vybavit jámy pozorovacím potrubím. 

Po zkušenostech ze zatápění ODP, jmenovitě ve věci hydraulického spádu mezi ostravským  

a oderským bazénem, je důležité nevytvářet v důlním prostředí umělé hydraulické odpory, 

které způsobují, že proces zatápění probíhá „nečitelně“. Pro prognózu zatápění a operativní 

eliminaci případných rizik je potřebné, aby podzemní systém fungoval co nejvíce na principu 

spojených nádob. Příkladem může být Kladenský revír, nebo i PDP, kde byla před zahájením 

zatápění v maximální míře zprůchodněna dlouhá důlní díla, budoucí filtrační cesty.        

Navrhuji rovněž provést zonální vzorkování v některé z nečerpaných jam zatápěného ODP  

pro ověření hydrochemické zonality.  

Jak plyne z předchozího textu, určitá nejistota je v odhadu konečné piezometrické úrovně 

v detritové zvodni. Tato otázka je dlouhodobě předmětem odborných diskusí. Finálně tento 

faktor může zásadním způsobem ovlivnit predikci stran koncentrace chloridů v důlní vodě, 

vystupující do povrchového hydrosystému. 

Dále doporučuji využít možností matematického modelu pro řešenou problematiku. V rámci 

disertační práce i předchozí studie (Malucha et al., 2008) bylo shromážděno značné množství 

vstupních dat využitelných pro model. Výsledkem by bylo zásadní zpřesnění časového 

postupu zatápění. Dále je možno využít i hydrochemického modelu pro zpřesnění odhadu o 

procesu mísení důlních a kvartérních vod v pripovrchové vrstvě, tj. v zóně, odkud bude 

docházet k průniku důlní vody do kvartérního a povrchového hydrosystému.      
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