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ANOTACE 

Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou sanace poddolovaného 

území hlubinnou těžbou hnědého uhlí v mostecké pánvi. Předmětné území je určeno 

k budoucímu rozvoji v oblasti služeb, rekreace a využití volného času. Případné budování 

stavebních objektů je podmíněno stanovením podmínek výstavby v takto v minulosti 

postiženém území. Předkládaná práce vymezuje nejprve problematiku výstavby na 

poddolovaných územích v oblasti mostecké pánve. Problematiku výstavby zasazuje do 

kontextu přírodních poměrů Severočeské hnědouhelné pánve, které predikují použité 

postupy současného využití území. Druhá část práce je věnována konkrétním metodám a 

postupům sanace dotčeného území, jejich technickým aspektům, výhodám i omezením. 

V závěru autor upozorňuje na možná rizika spojená s navrhovanými postupy a 

předkládá jejich možná řešení. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Mostecká pánev, sanace, poddolované území, bodová propadlina, komora 

 

ANNOTATION 

Submitted thesis deals with the remediation of undermined areas by underground 

mining of brown coal in the Most coal basin. The subject area is intended for future 

development in services, recreation and leisure time usage. Any construction of buildings 

is subject to determination in terms of construction in this areas affected in past times. 

This thesis first defines the problems of construction in undermined areas in the 

Most coal basin. The issue of construction is put into context of the natural conditions of 

the North Bohemian brown coal basin that predicts the methods used  in land usage. The 

second part is devoted to specific methods and procedures for remediation of the area, their 

technical aspects, advantages and limitations. In the conclusion the author highlights the 

potential risks associated with the proposed procedure and presents possible solutions. 
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SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK 

 

ČSN   Česká státní norma 

mm, dcm, m, km délková jednotka 

m
2
, km

2
  plošná jednotka 

m
3
   objemová jednotka 

m
2
.s

-1
   jednotka transmisivity  

l. s
-1

.km
-2  

jednotka specifického odtoku 

ČR   Česká republika 

˚C   teplotní jednotka – stupeň celsia 

JZ, SV   jihozápad, severovýchod 

ČBÚ, OBÚ  Český báňský úřad, Obvodní báňský úřad 

ČD   České dráhy 

m n.m.   metr nad mořem - nadmořská výška 

PVN   průmyslový vodovod Nechranice 

SHP   Severočeská hnědouhelná pánev 

DZS, ZDS  zadávací dokumentace stavby 

VN, NN  vysoké napětí, nízké napětí 

VTL, STL  vysokotlaký plynovod, středotlaký plynovod 

S-JTSK  jednotná trigonometrická síť katastrální 

PVC   polyvinylchlorid 

BpV   Balt po vyrovnání 

BOZP   bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

OOPP   osobní ochranné pracovní pomůcky 

MPSV   Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MV   Ministerstvo vnitra 

MJ   měrná jednotka 

Kč   Koruna česká 

ks   kus 

t   váhová jednotka 

RDS   realizační dokumentace stavby 

IS   inženýrské sítě  
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1 ÚVOD 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou negativního vlivu hlubinného 

dobývání na povrch na severním břehu jezera Matylda v mostecké pánvi, kde v minulosti 

probíhala těžba hnědého uhlí hlubinným způsobem. 

Řešení této problematiky je důležité a aktuální z hlediska budoucího využití 

lokality jezera Matylda k rekreačním, zábavním, sportovním a odpočinkovým aktivitám. 

V první části tato diplomová práce nahlíží do přírodních podmínek zájmového 

území. Popisuje zde geologické, hydrogeologické, geomorfologické a klimatologické 

poměry řešené oblasti. 

V další kapitole předkládá diplomová práce historii hornické činnosti zájmového 

území a další výsledky studia archivních i současných materiálů související s touto 

problematikou. 

Následně se tato diplomová práce šířeji zaobírá teoretickou i praktickou stránkou 

použití sanační metody pro maximální eliminaci negativního vlivu dobývání na povrch – 

zaplavení důlních děl popílkem, včetně jejího ekonomického vyjádření. 

Cílem této diplomové práce je ukázat možnosti v současnosti používaného způsobu 

sanačního opatření a zhodnotit jeho význam v dané lokalitě a pro dané účely. 

2 VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

Řešená oblast se nachází převážně na severním břehu jezera Matylda, které leží pod 

vrchy Hněvín a Široký vrch nedaleko městské části Souš u Mostu. Ze severu obklopuje 

jezero silnice I/13 a z jihu autodrom Most vybudovaný na rekultivované výsypce. 

V 19. století zde probíhala těžba hnědého uhlí hlubinným způsobem a následně pak 

ve 20. století způsobem povrchovým a to lomem Vrbenský. 

Jezero vzniklo zatopením bývalého lomu Vrbenský a v jeho okolí bylo provedeno 

velké množství rekultivačních, sanačních a revitalizačních prací čemuž odpovídá i 

morfologie okolního terénu.  
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Obr. č. 1:  Situace s vyznačeným zájmovým územím (www.mapy.cz) 

 

2.1 Geomorfologické zařazení zájmové oblasti 

Lokalita se nachází na levém břehu Labe. Dle Demkova (1987) orografického 

členění řešené území patří do subprovincie: 

III   Krušnohorská soustava 

IIIB Podkrušnohorská podsoustava  

IIIB - 3    Mostecká pánev 

IIIB – 3 B    Chomutovsko – teplická pánev  

IIIB – 3 B f    Duchcovská pánev 

IIIB – 3 B e    Komořanská kotlina 

Chomutovsko – teplická pánev - jedná se o část třetihorní příkopové propadliny 

v pruhu při úpatí Krušných hor. Má rozlohu 1050 km
2
 a je budována horninami oharského 

krystalinika, svrchní křídy, třetihorních vulkanitů, miocenními jezerními jíly a písky a je 

překryta čtvrtohorními sedimenty. Pánev vytváří erozně denudační reliéf plošin, mírných 

svahů a široce rozevřených údolí řeky Bíliny a Ohře a akumulační reliéf náplavových 

kuželů, říčních teras, údolních niv a sprašových pokryvů. Oblast je výrazně porušena 

antropogenními tvary (uhelné lomy, výsypky). 
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Komořanská kotlina – leží ve střední části Chomutovsko-teplické pánve, vytváří 

mělkou tektonickou sníženinu na miocenních jílech a píscích s uhelnými slojemi při střední 

Bílině mezi Krušnými horami a výběžkem Českého středohoří. V těch místech se 

nacházelo historické Komořanské jezero s původně měkkým reliéfem hranáčových osypů, 

náplavových kuželů, nízkých teras a širokých niv se slatinami. Povrch je v současné době 

z největší části zcela pozměněn antropogenními tvary (hnědouhelné lomy a výsypky). 

(Demek et al. 1987) 

 

Obr. č. 2: Geomorfologické členění ČR (Demek et al. 1987) 

 

2.2 Hydrogeologická charakteristika širšího zájmového území 

Po hydrogeologické stránce náleží širší zájmová oblast do rajónu 2131 – Mostecká 

pánev – severní část o ploše 542,21 km
2
, patřící do skupiny rajonů Terciérních a křídových 

sedimentů podkrušnohorských a jihočeských pánví. Jedná se o nevymezený kolektor, 

s puklino - průlinovou propustností, převážně o napjaté hladině podzemní vody, se střední 

transmisivitou 1.10
-4

-1.10
-3

 m
2
.s

-1
.  
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Z hydrogeologického hlediska se jedná pánevní oblast téměř bez kolektorů se 

specifickým odtokem < 0,5 l.s
-1

.km
-2

. Nachází se zde kolektory menšího rozsahu a to 

průlinové kolektory, tvořené štěrkopísky, sledující převážně vodní toky. Dále odtok 

podzemní vody ovlivňují deluviální a eluviální sedimenty (nespojitý kolektor připovrchové 

zóny zvětralin a rozevřených puklin). Okrajovými podmínkami bývají obvykle vodní toky, 

většinou s drenážním účinkem. Podkrušnohorská oblast je charakteristická výskyty 

minerálních vod a současně výrazným umělým ovlivněním hydrogeologických poměrů a 

přírodního prostředí těžbou uhlí. Tato skutečnost tak zcela znemožňuje stanovení velikosti 

neovlivněného podzemního odtoku. Vzhledem k propustnosti pánevních sedimentů, 

plochému terénu, nízkým srážkovým úhrnům a poměrně vysoké střední teplotě vzduchu, 

náleží toto zájmové území k oblastem s vůbec nejnižším podzemním odtokem v ČR. 

Kritériem pro vymezení oblasti s nepatrným odtokem podzemní vody bylo zastoupení 

písčitých a jílovitých sedimentů s dominujícím povrchovým rozšířením jílů a jílovců. 

(www.heis.vuv.cz) 

Obr. č. 3: Mapa hydrogeologické rajonizace (www.heis.vuv.cz) 
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2.3 Klimatické poměry širšího zájmového okolí 

Zájmové území se podle klimatologického členění Quitta (1971) nachází v mírně 

teplé oblasti T 2, jenž má dlouhé teplé a suché léto, velmi krátké přechodné období s 

teplým až mírně teplým jarem i podzimem. Zima je zde krátká, mírně teplá, suchá až velmi 

suchá, s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrná teplota v lednu činí 2 až 3°C, 

v červenci dosahuje průměrná teplota hodnot 18 až 19°C. Dlouhodobý průměrný srážkový 

úhrn ve vegetačním období se pohybuje okolo 350 až 400 mm a v zimním období klesá na 

200 až 300 mm. Průměrný počet dnů se srážkami většími než 1 mm je v této klimatické 

oblasti 90 až 100 dnů. Celé území je klimaticky dosti suché a průměrný roční úhrn srážek 

se pohybuje mezi 550 až 600 mm. (Quitt, 1971) 

 

Obr. č. 4: Mapa klimatické oblasti (Quitt, 1971) 
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2.4 Geologické poměry 

 

Geologické poměry širšího zájmového území 

Zájmové území se nachází v tzv. chomutovsko-mostecko-teplické pánvi. Ta se 

rozkládá mezi Krušnými horami a Českým středohořím ve směru přibližně JZ-SV. Je 

největší terciérní podkrušnohorskou pánví, její plocha činí asi 1050 km
2
. Je odvodňována 

v severní části řekou Bílinou a jejími přítoky, v jižní části Ohří a jejími přítoky. 

Severozápadní hranici pánve tvoří krystalinikum Krušných hor, proti němuž je pánev 

omezena celkem přímočaře krušnohorským zlomem. Na V zasahuje pánev do Českého 

středohoří, jehož vulkanogenní souvrství je rovněž z části tvořeno limnickými sedimenty, 

vůči pánevním sedimentům stratigraficky staršími. Z geologického hlediska dělíme pánev 

na tři části: chomutovskou, mosteckou a teplickou.  

Chomutovská část pánve je oddělena od střední, mostecké části jezersko-ryzelským 

hřbetem, teplická od mostecké lahošťským hřbetem. Podloží pánve tvoří krušnohorské, 

resp. oharské krystalinikum, z části sedimenty permokarbonu a větší měrou sedimenty 

svrchní křídy. Převážně psamitické uloženiny I. sedimentační etapy vznikaly zřejmě ve 

středním oligocénu v mělkých depresích pokřídové paroviny. Jejich rozšíření bylo 

podstatně větší než je rozsah pozdějších miocénních pánví. Tato počáteční terciérní 

sedimentace byla přerušena ve svrchním oligocénu obnovením tektonických pohybů a 

sedimenty I. etapy tak byly do značné míry denudovány. Po uvolnění tlaku tektonické fáze 

dochází v krušnohorské oblasti počátkem miocénu k rozsáhlé vulkanické činnosti a později 

k hlavní pánevní sedimentaci (II. etapa). Tato druhá etapa je v chomutovsko-mostecko-

teplické pánvi charakterizována vulkanickou a uhlotvornou činností. Po ukončení hlavní 

vulkanické fáze dochází k dalšímu pozvolnému prohlubování oblasti mezi Krušnými 

horami a Českým středohořím a k založení hnědouhelné pánve. Podložní souvrství je 

odděleno od vulkanogenního souvrství kratším hiátem, během něhož došlo k fosilnímu 

zvětrávání a denudaci svrchních partií vulkanogenního souvrství. Zvětrávání podlehla 

nejen pyroklastika, ale i vlastní vulkanity. Výsledný jílový minerál závisí na chemismu 

matečné horniny. Podložní souvrství vystupuje v chomutovsko-mostecko-teplické pánvi 

k povrchu pouze při jejích okrajích. Má různý fatální vývoj a proměnlivé mocnosti.  
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Uhlotvorná sedimentace byla potlačena prohloubením jezerní pánve. Dochází 

k usazování nejmohutnějšího souvrství v komplexu miocénních pánevních sedimentů – 

nadložního souvrství. Nadložní souvrství dosahuje max. mocností (až 500 m) v nejhlouběji 

zaklesnuté mostecké části pánve. V teplické části pánve dosahuje toto souvrství max. 150 

m mocnosti, v chomutovské části pak pánev vykliňuje zhruba směrem k JZ. V nadložním 

souvrství převažují jíly a jílovce většinou šedohnědých až hnědošedých barev, převážně 

nepísčité a nevrstevnaté, zpravidla velmi hutné. Méně často se vyskytují polohy tence 

lupenitě vrstevnatých jílů až jílovců. Přítomny bývají i tenčí polohy jílů šedobílých, 

modrošedých až nazelenalých, někdy zabarvených hydroxidy železa žlutě až žlutohnědě. 

V mostecké části pánve se vyskytují v nadložním souvrství čočkovité polohy zvodněných 

písků, tzv. kuřavek (znesnadňují těžbu) o různé mocnosti (několik dcm až 50 m), jež 

přecházejí laterálně i vertikálně do písčitých jílů až jílů. Písčitý materiál kuřavek tvoří 

především zrnka křemene, dále jsou nepatrně zastoupeny živce (ortoklas) a šupinky slídy. 

Jílové proplástky jsou tak tvořeny velmi jemným písčitým jílem, který ztěžuje odvodnění 

kuřavek. (Svoboda, 1964) 

 

Geologické poměry uţšího zájmového území 

Kvartérní sedimenty jsou zastoupeny fluviálními sedimenty řeky Bíliny. Jedná se 

převážně o písky, štěrkopísky a hlinité štěrky proměnlivých mocností do cca 10 m. Jelikož 

je řešená oblast umístěna v lokalitě výrazně postižené hornickou činností lomu Vrbenský a 

dolu Matylda, je nutné počítat i s antropogenními sedimenty. Jde především o vnitřní 

výsypku a bodové propadliny zavezené různorodým materiálem. 

Sedimenty stratigraficky náležící k terciéru jsou reprezentovány nadložními jíly 

uhelných slojí o mocnosti kolem 30 m. Pod nimi se nachází souvrství hnědouhelných slojí 

o mocnosti cca 35 m. Třetihorní podloží hnědouhelné sloje je tvořeno tufitickými jíly, 

které mají proměnlivou mocnost. 

Tufitické jíly nasedají na neovulkanickou vyvřelinu navazující na fonolitický hřbet 

táhnoucí se západně od hradu Hněvín, který ohraničuje pásmo sedimentace. Tato poloha 

není předmětem bližší klasifikace pro účely této diplomové práce. 

Přesný geologický profil tohoto území je patrný z geologických vrtů zn. SŠ 12/63 a 

SŠ 33/66, jejichž přepis je uveden v příloze č. 1. 
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Obr. č. 5: Přehledná geologická mapa severočeské pánve (Svoboda, 1964) 
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3 SPECIFIKACE ŘEŠENÉHO PROBLÉMU 

V budoucím období se v zájmové lokalitě předpokládá projektování a následná 

výstavba pozemních objektů, obslužných komunikací a parkovacích ploch, které budou 

sloužit k rekreačnímu a sportovnímu využití. Jedná se konkrétně o tyto objekty: 

 Rybářský klub a parkoviště 

 Hotel a parkoviště 

 Yacht – club 

 Plocha určená pro sportoviště 

 Severní obslužná komunikace 

Protože se jedná o území, kde v 19. století probíhala hlubinná těžba hnědého uhlí a 

ve 20. století intenzivní těžba hnědého uhlí povrchovým (lomovým) způsobem, je nutné 

určit podmínky, za jakých lze dotčené plochy využít, jakým způsobem mohou být 

ovlivněny minulou činností, specifikovat možné účinky na staveniště a navrhnout možný 

způsob sanace, kterým by se v co nejvyšší míře eliminovaly negativní vlivy dobývání na 

povrch. Máme na mysli především hlubinný způsob dobývání. Z výše uvedených důvodů 

požádal magistrát města Most o vypracování báňského znaleckého posudku o vlivu 

poddolování v lokalitě budoucí rekreační plochy Matylda, v místech budoucích pozemních 

objektů, parkovacích ploch a obslužné komunikace na severním břehu jezera Matylda. 

Tento znalecký posudek je hlavním výchozím materiálem pro navržení nejvhodnějšího 

způsobu a rozsahu sanace poddolování pod uvedenými stavebními objekty a v jejich 

bezprostředním okolí. Báňský znalecký posudek vyhotovil Ing. Svatopluk Havrlík. 

Cíle znaleckého posouzení: 

Dle ČSN 73 0039 Navrhování objektů na poddolovaném území zařadit plochy pro 

stavební objekty do skupiny stavenišť s přesně definovanými podmínkami pro založení 

stavby, 

Určit vhodnost staveniště s hlediska bývalé těžební činnosti v ohraničeném prostoru 

s přihlédnutím na ustanovení Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., §1 a §2 a přílohy č. 3, kde je 

v kapitole II. odstavec 1 uloženo: Příprava před zahájením zemních prací: na základě 

údajů, uvedených v projektové dokumentaci, musí být vytýčeny trasy technické 
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infrastruktury, zejména energetických a komunikačních vedení, vodovodní a stokové sítě, 

v místě jejich střetu se stavbou, popřípadě jiné podzemní a nadzemní překážky, nacházející 

se na staveništi. Pokud se projektová dokumentace nezpracovává, zajistí zadavatel stavby 

vytýčení a vyznačení tras a jiných podzemních a nadzemních překážek jiným vhodným 

způsobem, 

Navrhnout možný způsob sanace postiženého území v hranicích staveniště. 

Ve vymezené oblasti je proto nutné posoudit všechny možné činitele, které by 

mohly způsobit negativní dopady hlubinného dobývání na povrch zájmového území. 

Z uvedených důvodů a především pro zachování objektivity bylo při zpracování 

znaleckého posudku a projektu sanace poddolování nutné prostudovat následující 

podklady. 

 archivované zápisy OBÚ v Mostě 

 archivované geologické profily vrtů provedené v zájmové lokalitě 

 základní mapovou dokumentaci dolů Matylda, Karolina, Sebastian a 

Leopoldi 

 základní mapovou dokumentaci lomu Vrbenský 

 archivované mapy zájmové oblasti ve Státním archivu Litoměřice 

 provedení místního šetření v oblasti vymezené projektovaným úkolem 

 

3.1 Historie těţby 

V okolí předměstské části Souš a obce Třebušice u Mostu probíhala v druhé 

polovině 19. století intenzivní těžba hnědého uhlí hlubinným způsobem. V polovině 20. 

století zde probíhala těžba povrchovým (lomový) způsobem. 

Jak již bylo řečeno, plochy pro staveniště se nacházejí především na severním 

břehu jezera, tj. na lokalitě, o které se dochovala základní důlní mapová dokumentace 

s rozdílnou vypovídající hodnotou. 

Výpis dolů a lomů, na nichž se v minulosti provozovala hlubinná a povrchová 

exploatace hnědého uhlí, a které se nacházejí v zájmovém území nebo v jeho blízkém 

okolí: 
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 Vrbenský (lom) 

 Matylda (hlubina) 

 Leopoldi (hlubina) 

 Karolina (hlubina) 

 Sebastian (hlubina) 

 Anna (hlubina) 

Tyto doly byly dobývány v rozmezí let 1870 – 1966 takovým způsobem, že 

jednotlivé doly těžily následně v dolovém poli již dříve opuštěného dolu. Takový způsob 

exploatace byl možný díky nízkým důlním tlakům. Tento fakt je zapříčiněný velmi 

mělkým uložením místní hnědouhelné sloje. Dobývání na tomto ložisku bylo zahájeno 

dolem Anna v roce 1867. Bohužel se z tohoto počátečního období těžby nedochovala 

ucelená důlní mapová dokumentace, která by měla dostatečnou vypovídající schopnost. 

Původní dobývací metodou bylo zásekové komorování na plnou mocnost hnědouhelné 

sloje. Komory při plné mocnosti dosahovaly výšky cca 15 m a půdorysných rozměrů 15 m 

x 15 m. V mosteckém revíru byla taková velikost komory celkem běžná. 

Nad vydobytými plochami vznikaly po komorách při jejich samovolném závalu na 

povrchu bodové propadliny. Všechny komory se však zavalit nepodařilo a to jsou právě 

případy, při kterých hrozí potenciální nebezpečí dodatečného propadu v současnosti 

popřípadě v budoucnosti při využívání řešené lokality. 

Při závěrečné těžební činnosti byla jižní část dobývacího pole vytěžena 

povrchovým (lomovým) způsobem a zbytková jáma byla zasypána vnitřní výsypkou. Tvar 

výsypkového tělesa byl přizpůsoben projektované vodní ploše. 

 

3.2 Báňsko – technické zhodnocení 

Báňsko – technické zhodnocení plochy pod staveništěm vychází z těchto údajů: 

 vrtný geologický průzkum provedený pro ověření ložiskových poměrů 

 základní důlní mapy bývalých dolů 

 znalost způsobu dobývání v této oblasti 



David Schaffner:  Projekt sanace poddolování 
 

 

2011  12 

 

 ověřování nezavalených komor, podmínky určené pro akci zkapacitnění 

silnice I. třídy Most – Chomutov v části bývalé obce Souš 

 ověřování pravděpodobně nezavalených komor v podmínkách s mělce 

uloženou hnědouhelnou slojí 

 studium metodiky závalu komor 

 báňské znalecké posudky provedené pro tuto oblast 

 

Z těchto údajů vyplynulo, že plánované stavby v zájmovém území na severním 

břehu jezera se nalézají na ploše, kde základové půdy jsou nad závalovým polem bývalých 

dolů a byly přetvořeny hornickou činností. Sportovní areál se nachází na ploše vnitřní 

výsypky lomu Vrbenský. Tento objekt je situován v jižní části nádrže. 

Z výše uvedených důvodů je třeba ověřit skutečný stav těchto závalových polí a 

potvrdit nebo vyloučit možnost dodatečného závalu a z toho plynoucího nepříznivého 

vlivu dobývání na povrch. V zájmové oblasti byla prováděna dobývací metoda zásekové 

komorování na zával v plné mocnosti hnědouhelné sloje a jednotlivé komory dosahovaly 

výšky až 15 m. 

 

3.3 Rozbor těţebních polí pod staveništěm 

Údaje jsou doloženy základní důlní mapou hlubinného dolu Matylda (Vrbenský), 

do které je zakreslena i situace malých dolů Karolina a Sebastian, které se staly součástí 

dolu Matylda. 

Těžební pole bylo rozděleno do jednotlivých ploch, jejichž geometrie byla dána 

jednotlivými ulicemi tehdejší obce Souš a technologickými koridory, směřující severním 

směrem k železnici ČD Chomutov – Most. 

Otvírkové těžební chodby byly raženy v nadmořské výšce 150 až 160 m při 

původní kótě povrchu 241 m n. m. Současná nadmořská výška místní komunikace a pláže 

k hladině vody je 233 a 230 m n. m. 

Z těchto údajů vyplývá, že: 

kóta terénu    231 m n. m. 
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hlava svrchní sloje   185 m n. m. 

hlava hlavní sloje (dobývané) 175 m n. m. 

pata důlních chodeb   155 m n. m. 

výška komory    15 m 

výška chodby    3 m (max.) 

 

Profil byl zkonstruován na základě ložiskového vrtu SŠ 12/63 a nadmořských kót 

důlních chodeb, uvedených v základní důlní mapě dolu Matylda. Je nutné podotknout, že 

ložiskový vrt byl vrtán již do závalového pole, takže výše uvedené údaje jsou výsledkem 

rekonstrukce, vycházející z úrovně nadmořské výšky základní rozrážky pro těžbu. 

Plocha byla tedy rubaná dobývací metodou, která nezaručuje řízený zával komor, 

což bylo prokázáno při stavbě silnice I/13 a potrubního přivaděče PVN Most – Ležáky. 

V základních důlních mapách bylo pravidlem, že při závalu komor se do dokumentace 

zakreslila bodová propadlina a následně soubor propadlin. Tam kde propadliny nejsou 

zakreslené, je předpoklad, že nedošlo k závalu. Je proto nutné území prověřit. Dodatečný 

zával komor je častý jev v této oblasti. Proto jsou v ploše staveniště a v jeho okolí určeny 

komory k ověření a možné následné sanaci zaplavení popílkem z toho důvodu, aby nedošlo 

k negativnímu vlivu hlubinného dobývání na povrch v podobě bodových propadlin na 

plážích, nebo v plochách určených pro budoucí zástavbu.  

K potvrzení nebo vyloučení vlivu dodatečného závalu na povrch byl pro tento 

konkrétní případ proveden výpočet. (Havrlík, 2010) 

 

3.4 Metodika výpočtu vlivu závalu důlního díla na povrch 

Hlubinná těžba v důsledku zavalování vytěžených prostor zanechává následky na 

povrchu po své činnosti, což se projevuje v podmínkách SHP, jednak bodovými 

propadlinami a to tam, kde poměr mezi rubanou slojí a jílovitým nadložím je zpravidla 1:5 

a menší nebo celkovým klesáním terénu, tedy vytvářením poklesové kotliny. 

V podmínkách SHP, při dobývací metodě komorování na zával, eventuelně závalu 

chodby, dochází k vytváření výlomu do nadloží, jehož dosah má omezenou výšku nad 
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posledním stropem důlního díla. Výška tohoto výlomu závisí od pevnosti jílů. Podle Ing. 

A. Paďoura se dá výška výlomu teoreticky určit na základě provedených pozorování, tj. 

zavalí-li se komora kruhového tvaru o průměru B a výšky h – zidealizováno, vytváří se 

vždy podle zákonů mechaniky hornin a zemin výlom ve tvaru paraboly. Výlom se může 

jen tak dalece rozšířit k povrchu, až zavalující se materiál uvolněného nadloží vyplní 

vyuhlený porub a také výlom. Zavalující se nadloží ztrácí sice následkem volného pádu do 

vyrubaného prostoru část svého původního přirozeného nakypření, ale přesto si udrží 

nakypření autorem nazývané „prvotní namnožení“, které podle časopisu Hutte (ročník 

1905) dosahuje následujících hodnot u běžných hornin a zemin v SHP. 

 

 

  nabytí objemu 

hornina   počáteční zůstávající 

        

písek a štěrk 10 - 20% 1 - 2% 

hlína   20 - 25% 2 - 4% 

slín   25 - 30% 4 - 6% 

pevný jíl   30 - 45% 6 - 10% 

skála   35 - 50% 8 - 25% 

 
Tab. č. 1: Hodnoty prvotního namnožení (Havrlík, 2010) 

 

Prvotní nakypření je označeno písmenem p = %. Výška výlomu je odvozena od 

obsahu vyrubané komory a kubatury výlomu, přičemž se vychází z předpokladu, že 

komora má kruhový půdorys – zidealizováno. 

Objem vyrubané porubní komory  Vk 
    

 
    (m

3
)  (1) 

 

 

Kubatury výlomu ve tvaru paraboly  Vp 
 

 
   

  

 
    (m

3
)  (2) 
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Z toho vzniká vztah  
   

 
      

 

 
 
  

 
      

       

   
 
 

 
 
  

 
    (3) 

 

 

Další úpravou dostaneme výšku paraboly     
     

 
  (m)  (4) 

 

tj. výška výlomu obnáší (200/p) násobenou výšku komory, není v žádném případě 

ovlivněna průměrem tj. velikostí porubní komory. Dosáhne-li vrchol paraboly povrchu, 

vytvoří se bodová propadlina, jejíž rozměry se dají matematicky určit 

Při mocnosti nadloží, větším než je vypočítaná výška zálomového paraboloidu, tj. 

v situaci, kdy nevznikají bodové propadliny, se vztahy mezi dobývanou slojí a povrchem 

počítají podle Balsovy metody. 

Teorie výpočtu je publikována v knize „Führer durch das Nordwestböhmische 

Braunkohlenrevier“ (1907) str. 382 – 386, Ing. Antonín Paďour. (Havrlík, 2010) 
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Obr. č. 6: Závalový paraboloid (Havrlík, 2010) 

 

3.5 Výpočet konkrétního případu v zájmové lokalitě 

Při dodatečném závalu komor pod řešenou oblastí dosáhne závalová parabola nad 

strop zavalující se komory. 

 

h výška zavalující se komory    15 m 

p prvotní nakypření nadloží, které je tvořené jíly 45 % 
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   66,6 m 

Při nadloží, které má mocnost v průměru cca 56 m nad úrovní stropu důlního díla, 

v našem případě komory, dosáhla závalová parabola asi tak 10 m nad niveletu terénu. 

Z tohoto důvodu je vznik možné bodové propadliny uskutečnitelný. To také potvrzuje 

velký rozsah bodových propadlin v řešeném prostoru, které jsou zakresleny v základní 

důlní mapě a dosahují velikosti o průměru cca 15 m. 

Při dodatečném závalu chodby, která je situována v hlavní sloji dosáhne závalová 

parabola nad strop chodby. 

h výška chodby      3,0 m  

p prvotní nakypření, které je dáno pevností uhlí 45 % 

   
     

 
 

  

   
     

  
 

 

           13,3 m 

Jelikož je nad stropem důlního díla, v tomto případě chodby, cca 17 m hlavní 

hnědouhelné sloje a 27 m hlavní a svrchní hnědouhelné sloje, nepřesáhne závalová 

parabola hlavu sloje. V případě, že dojde k závalu důlního díla (chodby), nedojde tímto 

k negativnímu projevu na povrchu ani k narušení stability plochy pod staveništěm. Mimo 

to tvoří svrchní hnědouhelná sloj velmi pevný nosník. Závalová parabola by neměla 
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překročit vypočtenou výšku. K takovému případu by mohlo dojít tehdy, kdyby docházelo 

k odtěžení závalového materiálu (uhlí), což ale není tento příklad. (Havrlík, 2010) 

Některé části řešeného území v okolí jezera Matylda již byly předmětem průzkumu 

a sanačních prací na nezavalených komorách v rámci jiných staveb. Jedná se především o 

nedávno provedenou stavbu „Přivaděč PVN pro zatápění zbytkové jámy lomu Most – 

Ležáky.“ 

 

3.6 Vyhodnocení stavu pod jednotlivými stavebními objekty 

Předmětem vyhodnocení stavu pod jednotlivými stavebními objekty jsou v tuto 

dobu blíže nespecifikované stavby, které se budou nacházet v oblasti mezi vodním 

přivaděčem pro napouštění jezera Most – Ležáky a severní obslužnou komunikací, 

souběžnou se silnicí I/13. 

 

Rybářský klub a parkoviště 

Plocha určená pro rybářský klub a parkoviště se nalézá na okraji vyuhleného lomu 

nad závalovým polem po komorování z let 1890 – 1892. Na sebe navazující bodové 

propadliny jsou zakreslené v základní důlní mapě, z čehož se dá předpokládat úplná 

zavalenost těchto důlních děl. Negativní projevy zavalení komor na povrchu (bodové 

propadliny) byly následně zasypány různorodým materiálem, který určuje základové 

poměry a jejich únosnost. Výskyt jiných nezavalených komor pod touto plochou není 

znám. 

 

Hotel a parkoviště 

Území pro hotel a parkoviště je nad závalovým polem po komorování z let 1885 – 

1922. Bodové propadliny vzniklé zavalením komor jsou zakresleny v základní důlní mapě 

a byly následně zasypány různorodým materiálem, který určuje základové poměry a jejich 

únosnost. Pravděpodobně nezavalené komory jsou tyto: 159, 213, 247,258, 276, 278, 283, 

296, 297, 331, 349, 360, K, L, M, N, L, P. Zavalenost uvedených komor je nutné ověřit při 

provádění sanačních prací nebo v jejich předstihu. Způsob jejich eventuální sanace závisí 

na konkrétním využití ploch ke stavebním účelům. 
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Yacht – club 

Podstatná část stavby se nalézá nad závalovým polem po komorování v plné 

mocnosti hnědouhelné sloje, jen levá část plochy je nad ochranným pilířem bývalé obce 

Souš. V základní důlní mapě jsou zakresleny bodové propadliny, což je důkaz zavalenosti 

některých komor. Tyto bodové propadliny byly opět zasypány různorodým materiálem. 

Dále jsou tu komory, jejichž zavalenost měla být ověřena při stavbě vodního přivaděče 

PVN pro zatápění zbytkové jámy lomu Most – Ležáky. Jsou tu také komory, jejíž 

zavalenost by měla být zjišťována na akci „Revitalizace břehové linie jezera Matylda“ a 

není součástí této diplomové práce. Pro účely tohoto zadání bude provedeno ověření těchto 

komor: 90, 102, 112. 

 

Plocha určená pro sportoviště 

Plocha určená pro sportoviště se nachází na jižní části břehové linie jezera Matylda. 

Řešené plocha neleží na poddolovaném území. Nalézá se na vnitřní výsypce bývalého 

lomu Vrbenský. V případě projektování objektů a jejich zakládání je nutné dodržovat a 

respektovat zásady budování staveb na výsypce. 

 

Severní obsluţná komunikace 

Severní obslužná komunikace je v tomto vyhodnocení členěna na jednotlivé úseky, 

vzestupně řazenými podle staničení (kilometráže). 

 

0,000 km – 1,320 km 

Nenachází se na poddolovaném území. Leží na vnitřní výsypce bývalého lomu 

Vrbenský. Jedná se tedy o horninové prostředí vzniklé řízením výsypkového hospodářství 

uvedeného lomu. Dá se tedy předpokládat, že se zde budou objevovat drobné příznaky 

nestability, které mohou v zatím nespecifikované formě ovlivňovat tuto liniovou stavbu. 
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1,320 km – 1,680 km 

V uvedeném úseku se komunikace nachází nad závalovým polem po komorování 

na plnou mocnost hnědouhelné sloje. Důkazem zavalenosti komor jsou na sebe navazující 

bodové propadliny, zakreslené v základní důlní mapě, které byly následně zavezeny 

různorodým materiálem. V tomto staničení se neuvažuje s ověřováním zavalenosti komor. 

 

1,680 km – 1,970 km 

Nalézá se nad ochranným pilířem ponechaným pod bývalou silnicí a pod hlavní 

ulicí bývalé obce Souš. Zde sice zůstala opuštěná stará podzemní důlní díla, jejichž 

charakter a poloha nijak neohrožují obslužnou komunikaci. 

 

1,970 km – 2,200 km 

V uvedeném úseku se komunikace nachází nad závalovým polem po komorování 

na plnou mocnost hnědouhelné sloje. Ze základní důlní mapy je patrné, že zde je jedna 

pravděpodobně nezavalená komora. Jedná se o komoru: 105. 

 

2,200 km – 2,260 km 

Nalézá se nad ochranným pilířem pro liniové sítě z dolu Matylda do bývalé obce 

Souš. Zde sice zůstala opuštěná stará podzemní důlní díla, jejichž charakter a poloha nijak 

neohrožují obslužnou komunikaci. 

 

2,260 km – 2,550 km 

V uvedeném úseku se komunikace nachází nad závalovým polem po komorování, 

které probíhalo před rokem 1885. Z této etapy důlní činnosti se nedochovala žádná 

základní důlní mapa, kde by bylo zakresleno umístění jednotlivých komor. Z rozboru 

vyplynulo, že v tomto úseku jsou pravděpodobně nezavalené komory: A, B, C. Dále v ose 

silnice nejsou již komory zakresleny. Je proto doporučeno provést ověřovací vrty 

zavalenosti komor v místech označených jako: D, E, F, G, H, CH, I, J. 
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2,550 km – 2,620 km 

Nalézá se nad ochrannými pilíři ponechanými pro ulice a zástavby bývalé obce 

Souš. Zde sice zůstala opuštěná stará podzemní důlní díla, jejichž charakter a poloha nijak 

neohrožují obslužnou komunikaci. 

 

2,620 km – 2,770 km 

V uvedeném úseku se komunikace nachází nad závalovým polem po komorování 

na plnou mocnost hnědouhelné sloje. V této části obslužné komunikace se ze základní 

důlní mapy zjistila jedna pravděpodobně nezavalená komora. Jedná se o komoru: 346. 

 

2,770 km – 2,970 km 

Nalézá se nad ochranným pilířem. Zde sice zůstala opuštěná stará podzemní důlní 

díla, jejichž charakter a poloha nijak neohrožují obslužnou komunikaci. 

 

2,970 km – 3,200 km 

V uvedeném úseku se komunikace nachází nad závalovým polem po komorování 

na plnou mocnost hnědouhelné sloje. Podle rozboru základní důlní mapy jsou v tomto 

úseku pravděpodobně nezavalené komory označené jako: R, S, T, U, V. 

Zbylá část obslužné komunikace není na podddolovaném území. Vede po jižním 

břehu jezera, který je situován na vnitřní výsypce bývalého lomu Vrbenský. Dá se tedy 

předpokládat, že se zde budou objevovat drobné příznaky nestability, které mohou v zatím 

nespecifikované formě ovlivňovat tuto liniovou stavbu. 

Z vyhodnocení stavu pod jednotlivými stavebními objekty uvedeného v této 

kapitole dále vyplývá: 

Ve smyslu platných vyhlášek ČBÚ se pod zájmovým územím nacházejí podzemní 

důlní díla, která v případě dodatečného závalu mohou mít negativní vliv na stabilitu 

povrchu, případně i na projektované stavební objekty. 
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U označených komor je třeba provést ověřovací vrty a v případě pozitivního zjištění 

na nezavalenost komor je nutné, aby bylo provedeno vyplnění volného prostoru. V tomto 

případě se bude jednat o zaplavení nezavalených komor popílkem. 

Případný dodatečný zával důlních chodeb nacházejících se v hloubce cca 155 m 

nemůže negativně ovlivnit stabilitu povrchu. 

 

3.7 Zatřídění ploch dle ČSN 730039 

Do doby než dojde k ověření zavalenosti komor a jejich případné sanaci, jsou 

plochy s pravděpodobně nezavalenými komorami zařazeny do skupiny stavenišť – 

„Staveniště I“, jelikož se jedná o plochy s předpokládaným výskytem nespojitých 

přetvoření dle ČSN 730039. Po ověření zavalenosti komor a jejich případné sanaci budou 

zařazeny do kategorie „Ostatní plochy“. 

U dalších ploch na poddolovaném území se nepředpokládá vznik bodových 

propadlin s destrukčními účinky. Jsou proto zařazeny do skupiny stavenišť – „Staveniště 

V“. Na těchto plochách je nutné respektovat základní požadavky na konstrukce dle ČSN 

730039 a únosnost základových půd, které byly přetvořeny průmyslovou činností včetně 

bodových propadlin, zasypaných různorodým materiálem. 

Zbylé plochy se nenacházejí na poddolovaném území. Jsou situovány na vnitřní 

výsypce bývalého lomu Vrbenský a je nutné respektovat a dodržovat zásady zakládání na 

horninovém prostředí, které bylo vytvořeno průmyslovou činností. 

4 NAVRHOVANÝ ZPŮSOB SANACE DŮLNÍCH PROSTOR 

 

4.1 Předmět projektu 

Předmětem projektu je návrh sanace území u severního břehu jezera Matylda pod 

budoucí místní komunikací a dalšími účelně využitými plochami. V daném úseku trasa 

prochází oblastí, kde v 19. a 20. století probíhala těžba hnědého uhlí hlubinným způsobem. 

Podkladem pro zhotovení projektové dokumentace je báňský znalecký posudek a důlní 

mapy oblasti, které identifikovali polohu a charakter důlních prostor. Cílem projektu je 

navržení optimálního způsobu sanace, která bude maximálně eliminovat negativní vliv 
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hlubinné těžby (poddolování) na konstrukci plánovaných stavebních objektů. V případě 

nerealizování této sanace by bylo možno očekávat vznik bodových propadlin a následné 

poškození komunikace a dalších ploch. Při návrhu budoucích staveb je nutno postupovat 

v souladu s ČSN 73 0039. 

 

4.2 Územní podmínky 

Dokumentace se vztahuje k oblasti vymezené plánovanou místní komunikací, 

parkovištěm, rybářským klubem, yacht-clubem, plochou pro stavbu hotelu a plochou pro 

sportoviště. 

Sanační práce nebudou svým rozsahem výrazně zasahovat mimo uvedené plochy. 

Prostor staveniště se nachází v prostoru bývalé hlubinné těžby hnědého uhlí. Stávající terén 

je v těchto místech téměř rovinný, porostlý trávou, drobnými náletovými dřevinami a 

křovinami. Před realizací sanace poddolování bude nutné provést kácení porostu, které je 

řešeno samostatným stavebním objektem jako příprava území pro stavbu komunikace 

SO101 a nová parkoviště.  

Nad rámec tohoto kácení bude nutno navíc vykácet ve staničení:  

2,240 až 2,280 km 60 stromů o průměru kmene do 20 cm na ploše 500 m
2
 

2,780 až 2,860 km 280 stromů o průměru kmene do 20 cm na ploše 2.500 m
2
 

2,970 až 3,000 km 50 stromů o průměru kmene do 20 cm na ploše 500 m
2
 

3,170 až 3,190 km 30 stromů o průměru kmene do 20 cm na ploše 300 m
2
 

Přesný rozsah odstraňované zeleně bude znám až po vytýčení pracovních ploch. 

Kácení stromu je nutno provádět v době jeho vegetačního klidu od 1.11. do 31.3. 

následujícího roku. 

Přístup na staveniště bude zajištěn stávajícími přístupovými cestami. (Komín, 

Schaffner, AZ Consult, 2010) 

 

4.3 Inţenýrské sítě v místě stavby a v jeho okolí 

V místě projektovaného díla nebo jeho blízkosti jsou známy následující inženýrské 

sítě: 
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ČEZ Distribuce a.s.  - nadzemní vedení NN  v ul. Národního odboje a  k. ú. Souš  

ČEZ ICT Services a.s. - dálkový sdělovací kabel. Stavbou nebude dotčen.  

Telefonica O2 a.s.  - telekomunikační sítě 

RWE a.s.   - VTL plynovodní řady v k.ú. Třebušice 

    - STL plynovodní řady a přípojky v k. ú. Souš a Most II 

SČVK - vodovody a kanalizace v ul. Národního odboje a v úseku 

k přečerpávací stanici splaškových vod 

Infotea s.r.o.   - dálkový sdělovací kabel 

Czech Coal Services  - sdělovací kabel  

- nadzemní vedení VN  

- vedení VN  v prostoru Třebušic 

Technické služby Most a.s. - veřejné osvětlení 

- přípojka NN,  

- vody  

- kanalizace  

Palivový kombinát Ústí, s.p. - přivaděč vody z PVN ochr. pásmo 4m  

MERO ČR a.s.  - ropovod DN 500 ochr. pásmo 300m 

- dálkový kabel 

UNIPETROL  RPA  - dálkovod Etylénu ochr. pásmo 150m 

- dálkovod C4 frakce  ochr. pásmo 150m 

- telemetrický kabel  

SYNTHOS Kralupy a.s. - produktovod Ethylbenzen 150 mm   ochr. pásmo 300m 

ČEPRO a.s.   - katodicky chráněný produktovod  ochr. pásmo 300m  

    - doprovodný kabel DKMOS Čepro a.s.    

UPC ČR a.s.   - telekomunikační  vedení 

Sloane Park Property Trust - telekomunikační kabely optické  

Nadzemní vedení NN v k. ú. Třebušice u silnice II/255 

V rámci povolovacích řízení a během sanačních prací je nutno vytyčit veškeré 

inženýrské sítě a řídit se pokyny správců sítí pro práce v jejich ochranných pásmech. 
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4.4 Technický popis sanace 

Zájmové území je poddolovanou oblastí. Je nutné sanovat úsek v km 2,07-3,30 

(staničení plánované místní komunikace). Tato skutečnost je patrná z přílohy č. 3. 

Navržený sanační systém spočívá v realizaci plnících vrtů nezavalených komor. 

Cílem této metody je dosažení maximálně možného vyplnění komor popílkem. 

Jako výplňového materiálu bude použito popílku. Umístění vrtů je voleno dle 

souřadnic středů nezavalených komor, respektive důlních chodeb, z důlních map. Střed 

vrtů je dán souřadnicemi v systému S-JTSK a staničením místní komunikace. Délka vrtů je 

uvažována jednotně 65 metrů. Předpokládaný geologický profil vychází z archivních vrtů 

Mostecké uhelné společnosti a.s. viz. příloha č. 1 a výsledků vrtů pro sanaci podloží 

přivaděčů PVN. 

 

4.5 Přípravné práce 

Nejprve bude nutno zajistit kácení stromů v místech zásahu, viz. kapitola „Územní 

podmínky“ této zprávy. Bude třeba sejmout ornici v předpokládané mocnosti 0,3 m a 

vytvořit zpevněnou plochu pro pojezd vrtného mechanizmu a pomocné mechanizace. 

Použít lze drcený betonový recyklát v mocnosti cca 0,3 m. (Komín, Schaffner, AZ Consult, 

2010) 

 

4.6 Vrtné práce 

Plnící vrty budou nejprve předvrtány profilem 275 mm metodou duplex, např.  

rotačně příklepově s dvojitou hlavou a vzduchovým výplachem s dočasně ponechanou 

pažnicí. Hloubka paženého vrtu bude shodná s mocností vrstvy nesoudržných zemin popř. 

navážek do hloubky cca 10,0 m. Po zastižení soudržných zemin - nadložních jílů bude 

pokračováno profilem 220 mm až do požadované hloubky. Nezavalenost komory se 

prokáže sníženým odporem při otáčení a klesání vrtného nářadí. Během vrtných prací bude 

u všech vrtů průběžně zaznamenáváno a kontrolováno: 

 druh výnosu vrtné drtě pro určení vrtané vrstvy a stanovení hloubky jejich 

uložení, 

 zastižení uhelné sloje, 
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 náhlé propady vrtného nářadí značící zastižení starých důlních děl, 

 zastižení hladiny podzemní vody nebo jiného výskytu vody ve vrtu. 

 

4.7 Způsob vystrojení a plnění vrtů 

Po odvrtání bude každý vrt vystrojen trubkami PVC DN160. Vrty budou plněny 

popílkem až po ústí na povrch. Plnění bude prováděno přes síto s okem 30 mm. Při plnění 

bude v trubce osazen provaz, k zabránění případnému ucpání. Předpokládá se dokonalé 

rozplavení popílku v komoře. U každého vrtu bude zaznamenána spotřebovaná kubatura 

popílku. Koncová plastová PVC trubka bude osazena viditelně cca 0,2 m nad terén. 

(Komín, Schaffner, AZ Consult, 2010) 

 

4.8    Kontrola prací 

V průběhu realizace sanačních prací je nezbytné, aby byla zajištěna kontrola prací 

stavby, a to na úrovni vrtmistra, mistra, stavbyvedoucího a technického dozoru investora. 

Jejich cílem je především zohlednění skutečností, odlišných od předpokladu projektu, 

zjištěných během stavby, jako jsou výšková úroveň slojí, velikost komor atd. Zároveň tak 

bude dosaženo optimální a efektivní aplikace plnících směsí. 

 

4.9 Geodetické vytýčení 

Vytyčení stavby, respektive jednotlivých ověřovacích popřípadě plnících vrtů bude 

provedeno dle přílohy č. 3 - Situace s místy sanace a tabulky č. 2 této diplomové práce. 

Souřadnice bodů vrtů jsou uvedeny v systému S-JTSK. Nadmořské výšky jsou patrné 

z tabulky č. 2 a jsou v systému BpV. 

Souřadnice ověřovacích vrtů představují středy pravděpodobně nezavalených 

komor. Souřadnice pocházejí ze základní důlní mapy, na které je zakreslena důlní situace 

v souřadnicové síti Gustenberg, a které jsou převzaty z báňského znaleckého posudku Ing. 

Svatopluka Havrlíka (2010). Bylo tedy nutné převést tato data do v současnosti platné 

souřadnicové sítě S-JTSK. 

Každému označení pravděpodobně nezavalené komory bylo přiřazeno označení 

ověřovacího vrtu pro snadnější orientaci viz. tabulka č. 2. 



David Schaffner:  Projekt sanace poddolování 
 

 

2011  27 

 

 

Komora 

číslo 

Číslo 

vrtu 

Souřadnice JTSK,BpV 
Komora 

číslo 

Číslo 

vrtu 

Souřadnice JTSK,BpV 

Y X Z Y X Z 

105 OV1 793537.00 986311.00 235.50 297 OV22 792854.00 986345.00 233.84 

A OV2 793368.00 986312.00 235.55 N OV23 792836.00 986327.00 233.85 

B OV3 793360.00 986297.00 235.80 296 OV24 792835.00 986344.00 233.75 

C OV4 793353.00 986325.00 235.25 349 OV25 792818.00 986279.00 233.50 

D OV5 793327.00 986307.00 235.35 L OV26 792814.00 986327.00 233.60 

E OV6 793296.00 986314.00 235.12 276 OV27 792813.00 986348.00 233.55 

F OV7 793254.00 986303.00 235.70 258 OV28 792810.00 986371.00 233.15 

G OV8 793206.00 986303.00 235.65 P OV29 792792.00 986330.00 233.55 

H OV9 793178.00 986299.00 235.30 213 OV30 792787.00 986349.00 233.30 

CH OV10 793136.00 986293.00 235.65 221 OV31 792850.00 986427.00 232.69 

I OV11 793101.00 986282.00 235.38 119 OV32 792657.00 986354.00 233.40 

J OV12 793072.00 986276.00 235.10 106 OV33 792640.00 986351.00 233.40 

346 OV13 792890.15 986258.99 233.86 159 OV34 792758.00 986356.00 233.20 

283 OV14 792908.00 986292.00 233.55 R OV35 792533.15 986361.77 233.75 

K OV15 792901.00 986313.00 233.55 S OV36 792533.00 986376.00 233.75 

247 OV16 792891.00 986332.00 233.90 T OV37 792470.48 986395.78 232.70 

278 OV17 792879.00 986356.00 233.90 U OV38 792452.00 986408.00 231.40 

331 OV18 792879.00 986305.00 233.58 V OV39 792353.00 986444.00 233.50 

L OV19 792875.00 986329.00 233.85 90 OV40 792989.00 986404.00 233.00 

960 OV20 792857.00 986302.00 233.68 102 OV41 793005.00 986420.00 232.40 

M OV21 792853.00 986325.00 233.82 112 OV42 792981.00 986420.00 232.45 

  

Tab. č. 2: Souřadnice ověřovacích vrtů (Komín, Schaffner, AZ Consult, 2010) 

 

Nadmořské výšky a staničení části ověřovacích vrtů jsou uvedeny v příloze č. 4 –

Podélný profil. 

4.10 Bezpečnost práce při provádění prací 

Práce budou prováděny dle ust. § 5 a § 68 Vyhláška ČBÚ č. 26/1989 Sb., o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti 

prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve znění pozdějších předpisů a dále podle 

Vyhláška ČBÚ č. 239/1998 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti 

provozu při těžbě a geofyzikálních pracích a o změně některých předpisů k zajištění 
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bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a 

činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů. 

Obecná pravidla pro dodržování bezpečnostních předpisů jsou součástí 

pravidelných ročních školení obsluh strojů a ostatních pracovníků, které provádí 

představitel firmy pro jakost, BOZP a životní prostředí. 

Všichni pracovníci budou před zahájením prací proškoleni i z bezpečnostních 

pravidel konkrétního pracoviště bývalého lomu, a to závodním lomu a dolu. 

Dále se musí dodržovat:  

 Vyhláška č. 601/2006 a 363/2005 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a 

Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a tech. zařízení při stavebních 

pracích, 

 Vyhláška MPSV č. 204/1994 Sb. o poskytování OOPP, 

 Vyhláška č. 110/1975 Sb., ve znění vyhlášky 1990 Sb. o evidenci a 

registraci pracovních úrazů, hlášení provozních nehod a havárií, povinnosti 

zaměstnance při vzniku pracovního úrazu, 

 Vyhláška 12 / 1995 Sb. MPSV. k zajištění bezpečnosti práce a provozu 

skladovacích zařízení sypkých hmot, 

 Zákon č. 91 / 1995 Sb. o požární ochraně ( úplné znění, jak vyplývá z 

pozdějších předpisů a doplnění ) a vyhlášky MV č. 21 / 1996 Sb, 

Dále musí být dodržovány pokyny - pravidla pro obsluhu a údržbu vrtných souprav.  

Zaměstnanci musí používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky dle 

směrnice vypracované na základě vyhlášky č. 204 / 1994 Sb. MPSV.  

Zaměstnanci musí být před zahájením prací seznámeni s technologickým postupem 

a s příslušnými bezpečnostními předpisy.  

Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci zodpovídá dodavatel stavby. Pracovní 

úrazy budou evidovány a hlášeny v souladu s nařízením vlády 494/2001 Sb. 
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4.11 Ekonomické vyjádření sanace 

Finanční náročnost sanace vychází z údajů pro zadávací dokumentaci stavby a je 

zřejmá z tabulky č. 3. Délky vrtů a kubatury pravděpodobně nezavalených komor jsou 

převzaty z báňského znaleckého posudku. Třídy vrtatelností a těžitelností jsou dány 

geologickou stavbou zájmového území. 

 

P.č

. 

Popis položky (název) MJ Množství 

MJ 

Jednotková 

cena v (Kč) 

Celková 

cena v (Kč) 

1. Kácení stromů do D 300 mm ks 420,0 157,0 65940,0 

2. Odstranění pařezů do D 300 mm ks 420,0 262,0 110040,0 

3. Spálení větví ks 420,0 432,0 181440,0 

4. Zásyp jam po pařezech do D 300 mm ks 420,0 78,8 33096,0 

5. Sejmutí ornice s přemístěním do 100 

m 

m
3 

1140,0 41,3 47082,0 

6. Hloubení sond pro ověření IS v hor. tř. 

3 do 100 m3 

m
3
 51,0 863,0 44013,0 

7. Zásyp sond se zhutněním m
3
 51,0 90,0 4590,0 

8. Vodorovné přemístění výkopku tř. 1 - 

4 do 10 km (doprava popílku) 

m
3
 29400,0 150,0 4410000,0 

9. Příplatek k P.č. 8 přes 10 km (doprava 

popílku) 

m
3
 441000,0 13,2 5821200,0 

10. Vrty 220 mm do hl. 100 m v hor. I.- II. m 1732,5 2200,0 3811500,0 

11. Vrty 220 mm do hl. 100 m v hor. III.- 

IV. 

m 577,5 3740,0 2159850,0 

12. Vrty 275 mm do hl. 30 m v hor. II. m 420,0 1930,0 810600,0 

13. Zaplavení vrtu popílkem do hl. 65 m m 2730,0 206,0 562380,0 

14. Popílek pro stavební účely neupravený t 38220,0 50,0 1911000,0 

15. Osazení trubky z PVC m 2772,0 75,0 207900,0 

16. Trubka PVC 160 x 9,7 x 6000 mm ks 462,0 1500,0 693000,0 

17. Pomocné lano v trubce m 3360,0 15,2 51072,0 

18. Komunikace z betonového recykláž m
2 

7600,0 95,0 722000,0 

19. Likvidace zhlaví sypné trubky ks
 

42,0 250,0 10500,0 

20. Přesun hmot t 23529,0 35,0 823515,0 

21. Geodetické práce ks 84,0 1100,0 92400,0 

22. Čištění komunikací - 1,0 65000,0 65000,0 

     22638118,0 
 

Tab. č. 3: Finanční náročnost sanace 
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4.12 Závěrečná doporučení 

Pokud bude zjištěn v místě komory ověřovacím vrtem nakypřený zával, případně 

dutina nepřesahující 2 m a nebude-li plocha nad takovou komorou určena pro zástavbu, 

doporučuji neprovádět sanaci zaplavení popílkem. Dle znaleckého posudku by takový stav 

komory neměl ovlivnit stabilitu, pokud nebude výrazně zatížen stavební konstrukcí. Dojde 

tím k úspoře finančních nákladů vynaložených na zaplavení komory. 

V souvislosti s předchozím odstavcem doporučuji investorovi, aby měl v průběhu 

provádění prací na stavbě svůj technický dozor s báňskými zkušenostmi, který bude 

schopen jednoznačně určit stupeň zavalenosti komory. Na základě takových zjištění pak 

může eventuálně zastavit provádění sanačních prací, čímž dojde k finanční úspoře. 

Práce spojené s ověřováním a případnou sanací pravděpodobně nezavalených 

komor smí provádět organizace, která má platné povolení k provádění hornické činnosti. 

V případě, že bude docházet k výraznému navýšení kubatury popílku vpravovaného 

do komory způsobené únikem popílku do přilehlých důlních chodeb, doporučuji zvážit 

variantu vytvoření „těsnících hrázek“. Jelikož by tím došlo k výraznému navýšení 

předpokládaných nákladů, měla by se tato opatření zvažovat jen v opodstatněných 

případech daných zátěžovými parametry budoucích staveb. Tyto parametry nejsou v době 

zpracování diplomové práce známé. 

V úvahu přicházejí i jiné varianty doplňující navržený způsob sanace 

(odvzdušňující a monitorovací párový vrt, dodatečná injektáž prostoru případně vzniklého 

mezi popílkem a stropem komory apod.). Jde však o varianty, které také výrazně zvyšují 

rozpočet sanačních prací. O jejich zařazení je proto vhodné uvažovat také až pokud to 

budou vyžadovat konkrétní parametry stavebních objektů, které však v současnosti nejsou 

upřesněny. 

Na základě výše uvedeného doporučuji před zpracováním realizační dokumentace 

stavby konzultaci nad zadáním s konkrétními údaji.   
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5  ZÁVĚR 

V předkládané diplomové práci byl předložen a diskutován způsob sanačního 

opatření, který je navržen na stabilizaci poddolovaného území na severním břehu jezera 

Matylda. 

Na základě poznatků, získaných při zpracování této diplomové práce považuji 

zvolené sanační opatření, tj. zaplavení popílkem, za vhodně navržené, a to jak z hlediska 

jeho účinnosti a rozsahu, tak i finanční náročnosti. 

Do úvahy přicházejí i jiné možnosti způsobu sanace poddolovaných území, které se 

již v minulosti osvědčily, avšak jde o metody povětšinou nákladnější. 

V době zpracování této diplomové práce nebyly známy bližší informace o umístění 

plánovaných stavebních objektů a jejich konstrukčních parametrech. Projekt prací 

uvažovaný v této diplomové práci je rozpracován ve stupni zadávací dokumentace stavby 

(ZDS). Upřesněné informace budou až součástí dalšího stupně projektové dokumentace 

(realizační dokumentace stavby - RDS), a proto doporučujeme upřesnění navrhovaných 

sanačních opatření na základě konkrétních podkladů. 
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