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Anotace 

V této bakalářské práci je objasněn pojem sufoze a její případné nebezpečí pro 

obyvatelstvo. V první fázi je vysvětlen pojem sufoze, a jak se projevuje v horninovém 

prostředí. Následně jsou analyzovány podmínky, za kterých může v daném horninovém 

prostředí vznikat. V další fázi se závěrečná práce zaměřuje na to, jaké mohou být důsledky 

sufoze jak v intravilánu, tak extravilánu, a jak je možno tento jev předpovídat s využitím 

přímých i nepřímých geologických metod. V neposlední řadě je uvedeno pár příkladů, jak 

se zachovat a co provést pro případné zmírnění nebo odstranění projevů sufoze. Nakonec 

je zde nahlédnuto k případovým studiím různých havárií, které byly zapříčiněny procesy 

souvisejícími se sufozí a je přesně uvedeno, jakým způsobem daná havárie probíhala. 

Klíčová slova: sufoze, vnitřní eroze, kritická rychlost, filtrační stabilita, zhroucení, 

závrty 

 

Summary 

 Term suffosion and its potential danger for population is clarified in this bachelor 

thesis. In the first phase the term suffosion is explained and how it exhibits in the 

geological environment. After that, conditions under which it may occur in the geological 

environment are analyzed. In the next phase the thesis is focused on the consequences of 

the suffosion in intravilán and extravilán and how it is possible to predict this phenomenon 

with usage of direct and indirect geological methods. Finally there are several examples 

how to react and what to do for potential mitigation or elimination of exhibits of the 

suffosion. Eventually, case studies of different accidents that were caused by processes 

related to the suffosion are shown here and it is precisely stated how each accident took 

place. 

 Keywords: suffosion, internal erosion, critical velocity, filtration stability, collapse, 

sinkhole  
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1 Úvod 

S rozvojem obyvatelstva a jeho potřebou stále více si přivlastňovat a přetvářet půdu 

na obytná, průmyslová či jiná území, roste i možnost výskytu mnohých problémů 

způsobených geologickými podmínkami v území. Lidé začínají stavět na místech, které 

nejsou vhodné pro tak velká zatížení, změní tedy stabilitní podmínky v území a mohou 

spustit řetězec událostí, který může vést až ke zhroucení takové geologické struktury. 

Mohou spustit svahové pohyby, případně je zemina odnesena vlivem eroze jinam, může se 

změnit její objem vlivem prosedavosti zeminy a mnoho dalších jevů. Jde o tzv. geologické 

hazardy, které mohou ohrozit až lidské životy. 

Mezi takovéto geohazardy lze zařadit i problematiku sufoze. Sufoze, nebo také jak se 

někdy označuje vnitřní eroze, působí, jak již z druhého názvu vyplývá uvnitř v horninové 

hmotě. Je tedy na první pohled nepostřehnutelná. Působí tak, že z horniny jsou postupně 

vodou odnášeny menší částice horninové hmoty a nechávají za sebou prázdné dutiny až 

kaverny. Strop takových dutin sice drží, ovšem při jakékoli změně podmínek se může 

kdykoli propadnout, případně prohnout. A propad, když se objeví v urbanizované části 

měst, může nadělat mnoho škod. Proto je nutné věnovat mnohem více pozornosti této 

problematice, abychom dokázali zabránit, nebo alespoň usměrnit průběh sufoze a jevů, 

které může odstartovat.  

V této bakalářské práci se proto budu zabývat charakteristikou pojmu sufoze a jejím 

případným nebezpečím. Bude zde uvedeno kdy sufoze vzniká, jaké potřebuje hydraulické 

podmínky, co vše ji pomáhá rozvíjet se a následně bude řešit způsoby, jakými ochránit 

zastavěné území, nebo když už k něčemu dojde tak způsoby, jakými lze takto poškozená 

místa sanovat. 

V poslední části budou uvedeny příklady havárií způsobených sufozí. Jednotlivé 

případy budou důkladně rozebrány a bude popsán způsob, jakým v dané oblasti sufoze 

probíhala, případně jak se projevovalo dané místo ještě před nehodou.  
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2 Metodika práce 

Základem zpracovávání bakalářské práce byla v prvé řadě literární rešerše o pojmu 

sufoze. Ke zpracování literární rešerše byly použity různé zdroje. V počátcích šlo o knihy, 

následně odborné články a časopisy a v poslední řadě i internetové zdroje.  Pro prvotní 

vysvětlení pojmu sufoze jsem nejvíce čerpala z prací Ondrášika. [1] [8] Po získání 

základních informacích o vzniku a působení sufoze bylo potřeba vyhledat přesné 

podmínky, při kterých vzniká. Této problematice se věnoval Kovařík [4] a Ondrášik [8]. 

Využívala jsem také materiál získaný z předmětu hydrogeologie a podklady od doc. 

Grmely [14]. 

V další fázi zpracovávání bylo nutné vyhledat vhodné případové studie dané 

problematiky. S pomocí internetového vyhledávání jsem nalezla případy, kdy působila 

sufoze. Hledání pokračovalo jak v literárních pramenech, tak i v internetových knihách 

a odborných časopisech, kde jsem nacházela důkladnější popisy dané události. 

V neposlední řadě jsem také využila pomoci doc. Grmely, který byl ochoten mě 

poskytnout informace o působení sufoze v karvinských dolech a následně mě odkázal na 

Ing. Machalínka, který také poskytl informace o sufozivních procesech v oblasti jižní 

Moravy. 

V případech nutnosti upravení obrázků do potřebné podoby jsem využila i grafické 

programy na jejich úpravu. 
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3 Sufoze - charakteristika procesu 

3.1 Definice 

Za sufozi lze označit proces, kdy je z horninového materiálu postupně vyplavována 

a přemisťována jemná frakce horninové hmoty vlivem hydrodynamického tlaku proudící 

podzemní vody. [1] [8] 

Pro další vysvětlení pojmu sufoze a lepší pochopení této problematiky je nutné si 

vysvětlit rozdíly mezi pojmem hornina a zemina. Hornina je heterogenní směs tvořena 

minerály (buď jedním, nebo více). Horniny se dále dle pevnosti strukturních vazeb dělí 

na skalní horniny a zeminy. Skalní horniny jsou pevné soudržné horniny a zeminy jsou 

horniny, které nemají pevně spojené částice. Zeminy se dále dělí na soudržné 

a nesoudržné. [34] 

Přestože se pojem sufoze objevuje v literárních pramenech již více než 140 let, 

dodnes není zcela přesně definován a můžeme najít různé výklady tohoto termínu. Někteří 

autoři ji uvádí čistě jako mechanické vyplavování jemné psamitické, aleuritické a pelitické 

frakce horninové hmoty bez chemické změny (rozpouštění). Mezi takové autory patří 

Ondrášik [3], Kovářik [4], Khomenko [9], Záruba a Mencl [7]. Jiní autoři se přiklání jak 

k mechanickému, tak i k chemickému odnosu současně. Chemická sufoze je chápána jako 

chemické rozpouštění pojících tmelů především v karbonátových horninách, které následně 

vytvoří dutiny a prostory k mechanickému odnosu. [2] [3] K chemické sufozi se přiklání 

Matula a Pašek ve svých publikacích [2] [8], dále pak Canarache [17], Razkowska - 

Javorek [18], Magomedov [19]. 

Při studiu dané problematiky se lze v odborné literatuře setkat i s jinými názvy, které 

ovšem v konečném důsledku znamenají totéž. Setkáváme se s pojmem vnitřní filtrační 

eroze [4], podpovrchová eroze, případně piping („vznik sufozních trubic”) nebo také 

tunnelerosion. Tyto „trubice” se ve většině případů vytváří podél kanalizačního nebo 

vodovodního potrubí. [6] [17] 

V prvotních fázích sufoze nijak viditelně neovlivňuje strukturu hornin. Voda, 

protékající daným územím unáší malé částečky horninové hmoty, jež nevydrží její tlak 

a sílu. Dochází k narušování rovnovážných sil v hornině. Tím se otevírá více prostoru pro 
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vodu. Zvyšuje se filtrační rychlost proudění a je umožněno vyplavování stále větších částic 

horninové hmoty. To může vést k porušení struktury dané horniny a vzniku dutin 

a volných prostorů. Na povrchu se tyto dutiny mohou projevit buď nerovnoměrným 

sedáním základů, průvalem stropu nad dutinou, vytvářením závrtů, případně vznikem 

svahových pohybů, nebo se vůbec nemusí povrchově projevit, pokud je zemina nad danou 

oblastí stabilní. [1] 

Speciálním případem je tzv. kontaktní sufoze. Ta se projevuje v oblastech, kde se 

střídají nad sebou méně propustné vrstvy (izolátory) a více propustné vrstvy (kolektory). 

Příkladem může být jemnozrnný písek jako lépe propustná hornina a jíl jako hůře 

propustná hornina. Částice jsou přemisťovány z méně propustné vrstvy (jílu) do 

propustnější (písku). Díky tomu se v blízkosti rozhraní těchto vrstev zvětšuje propustnost 

méně propustné vrstvy (jílu), ale naopak se zmenšuje propustnost více propustné vrstvy 

(písku), tomuto jevu se říká kolmatace. [5] 

3.2 Podmínky vzniku sufoze 

Vznik sufoze je závislý na několika základních faktorech: 

1) Na druhu horninové hmoty a její schopnosti propouštět podzemní vodu 

Pro vznik sufoze musí mít horninová hmota dostatečnou pórovitost. Nejlepší 

podmínky bývají v sedimentárních horninách s otevřenou pórovitostí a dostatečnou 

velikostí pórů pro proudění gravitační vody. Je to hlavně proto, že při sedimentaci 

a následném zpevňování jsou mezi jednotlivými zrny obvykle zachovány dostatečné 

póry pro proudění vody. Proto se sufoze nevyskytuje ve skalních zpevněných 

horninách. V nich je vyšší hydraulický odpor daný charakterem horninové hmoty 

a pórového systému, což jak již bylo zmíněno výše, není prostředí náchylné ke 

vzniku sufoze. Ve skalních horninách se může objevit pouze v případech, že je již 

tato hornina silně zvětralá, případně rozpukaná vlivem působení tektonických 

pohybů a následně tyto pukliny vyplněny zvětralým horninovým materiálem. Ten 

může být z této pukliny vyplavován. [1] [5] 
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2) Na hydraulických parametrech  

Pro všechny typy zemin je známá tzv. hranice kritického filtračního gradientu, po 

jejímž překročení se může sufoze vyvíjet. Tyto rychlosti proudění uvedl Ondrášik ve 

své publikaci Obr. 1. Z ní je možné zjistit dle průměru zrn frakce, jaká je její kritická 

rychlost, při které ztrácí horninová hmota stabilitu. Například pro velikost zrn 0,05 

mm, což je aleuritická frakce čili prach, prachovec, je kritická rychlost proudění 

vody 1,31m/min. [1] 

 

Obr. 1 - tabulka kritických rychlostí [32] 

Tato kritická rychlost musí být zohledněna při všech geologických 

a hydrogeologických pracích, které by mohly narušit režim podzemních vod, a tím 

přispět ke vzniku sufoze. Jedná se hlavně o práce typu geologických průzkumů 

s využitím vrtů, nebo například čerpání a jímaní vod z podzemních kolektorů. Pro 

případy jímaní vod jsou známy empirické vzorce, které již ve svém výpočtu 

zohledňují kritickou rychlost proudění a určují maximální možné čerpání vody, které 

ještě nezpůsobuje odnos horninového materiálu. Jedná se především o vrtané studny 

tvořené pažnicí, filtrem (perforovaná část s cca 20 % plochy otvorů) a kalníkem. [14] 

Jsou to tyto vzorce: [14] 

 dle Abramova                    
 

    [m
3
.s

-1
] 

 dle Sichardta                        [m
3
.s

-1
] 

 dle Truelsena                        [m
3
.s

-1
] 

rf - poloměr filtru 

l - délka filtru 

de - účinný průměr zrn 

K - koeficient hydraulické vodivosti zeminy [m.s
-1

] 
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3) Na pórovitosti a zrnitosti 

Při zjišťování, zda je daný typ zeminy náchylný ke vzniku sufoze můžeme využít 

vzorce pro výpočet pórovitosti a zrnitosti. Zeminy, které budou snadněji podléhat 

vyplavování částic, budou mít dostatečně velké póry, aby jimi byl možný transport 

materiálu. Dostatečný průměr pórů lze vypočítat dle vzorce Busche a Lucknera takto: 

[4] 

            
        

Cu - číslo nestejnozrnnosti zeminy   

e - číslo pórovitosti 

d17 - průměr zrn v zemině s obsahem 17% a menším 

Maximální průměr zrn náchylných na sufozi se dá dále vypočítat ze vztahu: [4] 

             
        

Cu - číslo nestejnozrnnosti zeminy 

e - číslo pórovitosti 

d17 - průměr zrn v zemině s obsahem 17% a menším 

Pro lepší představu jsou na obrázku (Obr. 2.) zobrazeny křivky zrnitosti frakcí štěrku 

a písku a v nich vyznačená oblast, která je nejvíce náchylná ke vzniku sufoze. 

Z obrázku vyplývá, že například při obsahu písku 50% bývá velikost ohrožených 

částic mezi 0,63 a 2 mm. 

Filtrační stabilitu zemin můžeme podle zrnitosti rozdělit na několik typů: 

 nesufozní zeminy, náchylné ke ztekucení   

   d60/d10 < 10 

 zeminy s možností sufoze a ztekucení 

   d60/d10 = 10-20 

 sufozní zeminy 

   d60/d10 > 20 
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Obr. 2 -Křivka zrnistosti se sufozní oblastí (upraveno dle [10]) 

4) Na hydraulickém gradientu  

Hydraulický gradient neboli sklon je základní prvek toho, aby bylo umožněno 

gravitační proudění podzemní vody. Pokud by neexistoval žádný spád, voda by se 

nemohla pohybovat prostředím a neměla by jak odnášet zrna hornin. Bylo by to 

možné jedině v případě, že by bylo vyvoláno umělé proudění například čerpáním 

vody z vrtů. 

Při velkém překročení výše zmíněných parametrů horninové hmoty, může dojít 

k úplně ztrátě stability a zemina se může ztekutit. K těmto případům celkové ztráty 

stability dochází na celém území Moravy v podobě tzv. kuřavek (tekuté písky - vznikají 

například při změnách vlhkosti zeminy, při otřesech spojených s důlní činností apod.) [6] 

3.3 Rozvoj sufoze 

Sufoze se může rozvíjet bud samovolně vlivem přírodních pochodů nebo 

s přičiněním člověka. Ve většině případů se nyní setkáváme s antropogenním zaviněním. 

Mezi antropogenní vlivy, které v konečném důsledku mohou způsobit vznik sufoze patří: 

 snížení souvislé hladiny podzemní vody vlivem odčerpávání vody z vrtů 

(například když potřebujeme odvodnit stavební jámy nebo při čerpání pitné 

vody) 
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 soustředěné filtrační proudy - po vybudování přehrad a jiných vodních děl 

můžeme uzavřít původní hydrogeologické cesty a otevřít jiné, kde bude voda 

proudit v zeminách, které nejsou dostatečně odolné vůči sufozi 

 při rychlých a opakovaných poklesech hladiny vody v nádržích [5] 

 při porušení kanalizačního potrubí, špatně provedeném potrubí  

 při poruše, nebo netěsnostech vodovodního potrubí - dochází k úniku vody do 

podzemí, zemina v těchto místech není zvyklá na proudění vody v takovém 

množství, může tím docházet k odnášení méně pevných částic [6] 

 Hornickou činností - při ražbě podzemních důlních děl dochází k narušování 

hydrogeologických podmínek v hornině, mohou vznikat zcela nové cesty 

proudění vody, změní se hydraulický gradient v rámci proudění vody a dojde 

ke vzniku případné sufoze. 

3.4 Sufoze jako příčina svahových pohybů 

Podzemní voda patří mezi jeden z hlavních faktorů, které jsou schopny vyvolat 

svahový pohyb. Při vyplavování částic horninové hmoty se snižuje její soudržnost, klesá 

úhel vnitřního tření, zvětšuje se napětí ve smyku a horninová hmota se stává nesoudržnou. 

Někteří autoři uvádí sufozi jako jeden z hlavních procesů při sesuvech a staví na nich 

i klasifikaci daných zemin. N. V. Rodionov vytvořil klasifikaci sesuvů dle způsobu, kterým 

zemina ztrácí svou stabilitu. Jsou to tyto sesuvy:  

 konsistentní - již z názvu vyplývá, že se jedná o změnu konzistence 

zeminy hlavně u jílů a jejich nasycení vodou. 

 strukturní - pohyb jde po puklinách, vrstevních plochách, tektonických 

plochách apod.  

 sufozivní - vlivem vyplavování částic dojde ke zvýšení porózity zeminy, 

tvoří se volné dutiny pod povrchem a svah ztrácí svou stabilitu, může 

dojít k rychlému sedání staveb.[7] 

3.5 Další důsledky sufoze 

Jak již bylo zmíněno dříve, sufoze se může projevovat buď zcela neviditelně, jen 

podpovrchově, aniž bychom o ní věděli, nebo se může vyvinout tak, že vidíme její 
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důsledky i na povrchu. Ty mohou být mnohdy až katastrofálních rozměrů. Mezi 

nejzávažnější patří v prvé řadě propady zeminy nad sufozní dutinou, které sebou mohou 

strhnout vše co je nad nimi. Jsou známé případy propadů silnic, dokonce i celých domů 

a to jak ve světě, tak i v České Republice. Tyto případy budou uvedeny v další části 

bakalářské práce.[1] 

S dalším typem narušení je možné se setkat u hrází přehrad. Tlak vody působící na 

hráz, může tím, že naruší horninové prostředí v podzákladí hráze, vyvolat rozvoj sufoze 

a ohrozit její stabilitu. V nejhorším případě by mohlo dojít k protržení hrázového tělesa 

a následným záplavám okolního území. [1] 

Méně viditelné, ale stejně tak závažné jsou projevy postupného sedání základů 

budov. Na nich se mohou objevit praskliny a trhliny a mohou narušit celkovou statiku 

budovy. [5] 

3.6 Způsoby a možnosti predikce vzniku sufoze 

Problémy svázané se sufozí se vyskytují velice často a řeší se i v mnoha jiných 

zemích, než jen v České Republice. Velice časté jsou kupříkladu v Rusku v okolí Moskvy. 

Zde je podloží tvořeno hlavně z písků a jílů. Proto i zde svůj výzkum velmi intenzivně 

věnují této oblasti.  

Kupříkladu si vytváří fyzikální modely v laboratořích, které simulují dané prostředí. 

V takových modelových situacích lze simulovat různé okrajové podmínky, které na daném 

místě a reálném horninovém prostředí třeba ani neexistují. Lze například namodelovat 

neobvykle podmínky jako povodeň, vytrvalý déšť a sledují, jak se zemina chová a jak moc 

je náchylná k sufozi. [9] 

Dlouhou dobu nebylo možné nijak dokumentovat průběh sufoze. Ta se jen 

předvídala z typických projevů v okolí. Jednalo se hlavně o výnosové kužely materiálu 

v blízkosti dutin. Dnes ovšem s rozvojem geofyzikální přístrojové techniky je možné 

v terénu dle charakteru horninového prostředí zvolit kombinaci geofyzikálních metod 

(GPR - Ground-penetrating radar, ERT - elektrická rezistivitní tomografie) tak, aby byla 

zjištěna místa se zvýšenou porózitou, tzn. se zvýšenou hydraulickou vodivostí. Tím je 

možné na základě obvykle zvýšeného měrného odporu (metoda ERT) najít dutiny až 

kaverny, nebo místa kde jsou preference k sufoznímu chování. 
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Georadar pracuje na principu odrazu elektromagnetických rádiových vln. Pomocí 

antény jsou vysílány do země vysokou rychlostí impulsy (vlny). Tyto vlny se 

v horninovém prostředí částečně odrazí od daného materiálu a vrací se zpět na povrch, jiná 

část se pohltí, případně odkloní v prostoru, tyto změny zaznamenává přijímač. Podíl 

pohlcené a odražené energie vln závisí na pórovitosti zeminy, obsahu vody, soudržnosti, 

velikosti zrn aj.. Vzhledem ke skutečnosti, že každé prostředí má své specifické 

dielektrické vlastnosti, jsme schopni díky nim zjistit různá rozhraní v půdě. Čili rozlišit 

materiály stejných vlastností například určit že je tam vrstva o dané mocnosti jílů, případně 

písků, že se tam nachází voda, že je tam dutina nebo kaverna. Pro interpretaci dat 

získaných touhle metodou je nutná zkušenost a znalost jak prostředí, tak i znalost 

elektrických vlastností různých horninových prostředí. Mnohdy je potřeba z měření 

odstranit případný šum a nepřesnosti. Ale i přes to se tato metoda díky nedestruktivním 

účinkům využívá mnohem častěji. [30] [31] 

Využití georadaru přímo pro zjištění sufozní oblasti bylo aplikováno na rašelinových 

půdách ve Walesu v roce 2001. Měření vedl Holden a kolektiv. Z měření vyplynulo, že 

není možné určit přesný tvar dutiny, protože je signál rušen mnoha odrazy signálu, které 

musí interpret redukovat. Ovšem dá se zjistit přibližný tvar a místo, kde se dutina nachází 

z přesností až 30 cm. Obr. 3 

 

Obr. 3 - výsledky měření z georadaru (upraveno od [32]) 
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ERT - elektrická rezistivitní tomografie je jednou z dalších metod, které se začínají 

rozšiřovat. „Je založena na principu více-elektrodového měření, jehož výsledky umožňují 

zobrazit rozložení zdánlivého měrného odporu (rezistivity) pod povrchem, které 

reprezentuje různé typy hornin či různé podpovrchové struktury a jejich vlastnosti.“ [33] 

K přístroji patří měřící aparatura a multielektrodové kabely (v kabelu bývá 8 elektrod). 

Počet kabelů závisí na přístroji a na způsobu měření. Elektrody se umístí v určitém 

rozmezí (podle typu měření je definováno i přesné rozmístění elektrod) do země a připojí 

k rezistivimetru, který je napojen na počítač. Elektrody se střídavě zapínají buď jako 

proudové, nebo jako měřící. Výsledky se zpracovávají ve speciálním počítačovém 

programu. Díky rozdílným geomechanickým vlastnostem horninového prostředí lze 

detekovat odlišná místa a najít případné dutiny a kaverny. Opět je pro interpretaci nutná 

zkušenost. Kupříkladu státní podnik Diamo zabývající se těžbou surovin, využil metodu 

ERT při vyhledávání starých nezaznačených důlních děl. Měřilo se na lokalitě 

Svatoňovice, u města Vítkov. Z měření vyplynulo, že metoda je použitelná pro tyto 

příklady, ovšem je tam mnoho rušivých elementů a je velmi důležité vybrat správné 

umístění elektrod. Příklad výstupu z měření ERT lze vidět na obrázku Obr. 4, kde je šipkou 

zaznačeno místo, kde se nachází střed hledané štoly. Modré barvy mají hodnoty 

nejmenšího odporu, červené až fialové nejvyššího. [33] 

Obr. 4 - Výstup z ERT [33] 

3.7 Opatření proti sufozi 

Při výstavbě v místech náchylných na sufozi je důležité si udělat důkladný 

geologický průzkum dané lokality a na jeho základě nadále lze vytvářet systémy ochrany. 

Dle článku Khomenka [9] je možné systémy ochrany rozdělit na dva základní typy. 

Na pasivní ochranu (už při plánování výstavby je snaha stavby zabezpečit, aby byly odolné 

vůči sufozivním procesům) a na aktivní ochranu, která spočívá v ovlivňování a změně 

vlastností zeminy, aby nebyla náchylná ke vzniku sufoze. viz.Tabulka 1 [9] 
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Když není jiná možnost a musí být provedena výstavba na takto ohrožených 

horninových prostředích, je nutné najít způsoby, jak zabránit jejímu vzniku a šíření. 

Nejprve je důležitá snaha stavbu umístit tak, aby byla co nejméně ohrožena. Předem je 

hledán vhodný typ základů a konstrukce, aby dokázal odolat případnému nerovnoměrnému 

sedání. Samozřejmě dané místo by se mělo stále monitorovat, aby bylo možno reagovat na 

jakoukoli sebemenší známku změny chování horninového prostředí. [9] 

V případech nutnosti lze přistoupit k větším zásahům do ohrožené zeminy. Je zde 

možnost zeminu méně odolnou vůči sufozivním procesům vytěžit a nahradit ji jinou více 

odolnou. Popřípadě nějakými technickými opatřeními zamezit deformaci horninového 

masivu, která může vést ke změně hydraulických vlastností tohoto masivu, a tím ovlivnit 

proces sufoze. Takovým opatřením může být například opěrná zeď. 

Mezi další možnosti, které se v poslední době hojně využívají, patří injektáž. Injektáž 

je vstřikování zpevňovací hmoty pod tlakem do horninového prostředí v okolí dané 

konstrukce. Tato hmota zaplní volné dutiny a ztvrdnutím zlepší vlastnosti zeminy. Dále to 

jsou přímé bariéry, jako jsou podzemní těsnící stěny, těsnící koberce, násypy, drenážní 

filtry apod. [5] 

Tabulka 1 - Systémy ochrany proti sufozi (upraveno dle [9]) 

Typ ochrany Technika ochrany 

Pasivní  

Plánovací Bezpečné umístění staveb na pozemcích 

Konstrukční Speciální základy a konstrukce budov 

Monitorovací Sledování a monitoring zeminy, podzemní vody, napětí, pohybů apod. 

Aktivní  

Preventivní Odstranění zemin náchylných k sufózi 

Operativní Snížení rychlosti proudění podzemní vody 

Bariérní Vodotěsné bariéry, vyplňování dutin a spár, usměrnění odtoku 

Agresivní Usměrňování průtoků, ražby podzemních děl 
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4 Prostředí, v nichž dochází k sufozi 

Mezi nejnáchylnější prostředí ke vzniku sufoze jak již bylo zmíněno dříve, patří 

v prvé řadě nesoudržné sypké sedimentární horniny, mezi které řadíme štěrky a písky. Dále 

pak soudržné zeminy, kde patří jíly, spraše, hlíny, apod. Jde především o materiály 

s dostatečnou pórovitostí a schopností absorbovat vodu a propouštět ji hlouběji do půdního 

profilu. Musí mít dostatečnou průlinovou propustnost. Jíl například je velmi porézní 

materiál, ovšem dokáže vodu do sebe jen vsáknout a nikam dále ji nepropouští, slouží jako 

izolátor. Aby i zde mohl vznikat proces sufoze, musel by se jíl, který je ovšem tvrdé 

a pevné konzistence porušit tektonicky. Takto porušený materiál vytváří preferenční cesty 

pro vodu po otevřených puklinách.[5] 

V druhé řadě to jsou skalní horniny, které byly porušené tektonickými pohyby 

(zlomy, pukliny). Ty mohou být vyplněny sedimentačním materiálem. Většinou 

k sedimentaci dochází na místě, kde se zpomalí tok vody. Může jít o zúžení pukliny. Při 

proudění podzemní vody jsou výplně (sedimentární horninový materiál) postupně 

odplavovány pryč a dochází k opětovnému otevření puklin. [5] 

Při chemické sufozi pak v karbonátových horninových materiálech vlivem 

rozpouštění karbonátových hornin, tím otevírání pórů a dutin. Následkem větší rychlosti 

proudění vody se tyto dutiny zvětšují a může docházet jak k chemické tak i mechanické 

sufozi méně pevných nebo nerozpustných částic. [5] 
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5 Případové studie problémů spojovaných se 

sufozí na vybraných lokalitách 

5.1 Zahraniční studie 

5.1.1 Protržení přehrady St. Francis v Los Angeles 

V letech 1924-1926 byla v Los Angeles navržena a vybudována přehrada, která měla 

zajistit dostatečný přísun vody pro místní obyvatelstvo. Stavitelem byl William 

Mulholland, pro kterého to byla osudová stavba. Šlo o gravitační betonovou hráz. Výška 

této hráze byla v nejvyšším bodě 62 m, šířka u spodní části hráze 52 m, šířka hřebene hráze 

byla 4,9 m a délka hráze kolem 700 m. [21] 

Po naplnění přehrady se na hrázi začaly objevovat trhliny, kudy prosakovala voda. 

Po odborné prohlídce stavitelem bylo řečeno, že se nejedná o nic závažného a trhliny byly 

opraveny s pomocí injektáže. Tím ovšem prosakování neskončilo a následně se objevilo 

u paty hráze pod pilířem. Bylo tam provedeno odvodňovací potrubí, ale úniku se 

nepřikládal moc velký význam. [22] 

Ráno 12. března 1928, v den, kdy se stala ona tragédie, byl správce přehrady 

na obvyklé pochůzce. Při ní narazil na další průsak vody, která ovšem byla hnědá 

od splavovaného materiálu. Což mohlo naznačovat počátky podemílání hráze a vznik 

sufoze. Správce ihned upozornil Mulhollanda na únik. Po důkladnějším prozkoumání došli 

k závěru, že bahno je ve vodě díky splavování materiálu z blízké cesty. Mulholland byl 

přesvědčen, že ani tento únik nijak neohrozí stabilitu hráze. Opak byl ovšem pravdou. Ještě 

téhož dne před půlnocí došlo ke kolapsu této hráze. Vzhledem k tomu, že hladina v nádrži 

se stále zvyšovala, vzrostl i tlak a ten mohl zvýšit průsak vody. Ta oslabila spojení mezi 

hrází a horninou pod základem a v podstatě uvolnila hrázové těleso, které se následně 

zřítilo. Voda z přehrady zaplavila celé Los Angeles a měla na svědomí několik stovek 

obětí. Tato událost otřásla stavebními inženýry a od té doby se věnovala velká pozornost 

jak geologickému a hydrogeologickému průzkumu před začátkem výstavby, tak 

i kontrolám po dokončení daných staveb. [21] [22] [1] 
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Po této katastrofě zbyl na místě původní hráze pouze středový pilíř. Obr. 5 Dnes již 

ani ten není na místě a nehodu připomíná jen pár betonových bloků v okolí údolí. [23] 

 

Obr. 5 - Pozůstatek hráze St. Francis[23] 

5.1.2 Moskva 1998 - propad sufozní dutiny 

V roce 1998 došlo v Moskvě k velkému propadu, který zapříčinil vznik sufozní 

dutiny. V místě propadu stály dvě budovy, které se v důsledku toho zřítily a poškodily 

i své okolí. Obr. 6 

 

Obr. 6 - Zhroucené budovy v Moskvě [9] 
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Tato havárie vznikla, když se pod touto městskou částí razil sběrný tunel. Proces 

sufoze začal ve zvoděných píscích v době, kdy ražba dosáhla zónu těchto písků a vlivem 

změny jeho hydraulických vlastností se začal postupně odplavovat. V důsledku zvýšeného 

působení srážkových vod se změnily hydraulické podmínky natolik, že se písek zcela 

ztekutil. Proto se vzniklý průval řádově rozšířil během několika minut o desítky metrů. 

Z původních 1,8 m průměru se zvětšil na konečných 20,7 m a vznikla velká havárie. 

Naštěstí v době průvalu nebyl v oblasti žádný člověk a vše se obešlo bez ztrát na životech. 

[9] [1] 

5.1.3 Moskva 2002 - porušení statiky budovy 

Dalším případem narušení statiky stavební konstrukce je opět v Moskvě. V roce 

2002 se po celé části obvodové zdi jedné z budov objevila dlouhá a velká trhlina 

dokumentující, že došlo k výrazné změně vlastností horninového prostředí v podzákladí 

budovy. [9] 

Po důkladnějších průzkumech s pomocí vrtaných sond vyšlo najevo, že zde hlavní 

roli sehrála voda, respektive proudění podzemní vody a procesy sufoze. Voda odtékala jak 

z porušeného potrubí, tak i z povrchu pod dům, kde infiltrovala do podloží. Podloží pod 

domem se od nadloží do podloží skládalo z hlíny, pod ní vrstvy písků, vrstva jílů a skalní 

podloží tvořené vápenci. Jíly v dané sekvenci hornin působily jako izolátor a písky jako 

kolektor. Vrstva jílů nebyla souvislá a v rámci zájmové oblasti v některých částech 

vykliňovala nebo byla erodována. Tato místa byla místy infiltrace vody do hlubšího 

podloží. [9] 

Původně vyšly dvě verze možných příčin: 

1) V blízkosti tohoto objektu je vedeno potrubí odpadních vod. Ty mohly v důsledku 

netěsností nebo případně menší poruchy pomalu vytékat do okolního prostředí. Mohlo 

se to dít dlouhou dobu, než se cokoli projevilo. Voda překročila kritickou hranici rychlosti 

a začalo docházet k procesu sufoze. Tím se odstranila podpora základu a mohlo dojít 

k nerovnoměrnému sednutí a vzniku dané trhliny. [9] 

2) Vlivem rychlých a opakovaných změn klimatických podmínek. Stálé střídání 

období dešťů a období sucha. V pískovém podloží se opakuje proces zvlhčení a vysušení 

půdy, v jílovitém prostředí se může ovlivňovat bobtnavost a smrštitelnost zeminy, to může 
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vést až k rozbřídání jílů. Tyto faktory mohou narušit původní strukturu podloží a vytvořit 

v něm otevřený systém puklin. Přes takto oslabený podklad se zvýší hydraulická vodivost 

materiálu a opět může vznikat proces sufoze. [9] 

Po důkladném prozkoumání dané situace se dospělo k závěru, že se zde projevily oba 

spouštěcí mechanismy zároveň a to uvedlo věci do pohybu v celkově rychlém sledu. Byla 

zde nutná sanační opatření, došlo k vyztužení základu stavby a injektáži podloží. [9] 

5.1.4 Závrt v oblasti Západní Virginie 

Dalším z problémů způsobených sufozí jsou závrty. Závrty jsou typické pro krasový 

reliéf a hlavně vázány na chemickou sufozi. Existuji ovšem i závrty vzniklé v jiných 

typech hornin při působeni sufoze mechanické. S takovými závrty se můžeme setkat po 

celém světě a mnohdy ani netušíme, že se zrovna nacházíme nad takovým typem 

prohlubně. [11] To jakým způsobem mohou vznikat různé typy závrtů a kolapsů můžeme 

vidět na Obr. 7. Může dojít ke kolapsu nadložních vrstev, k průhybu podloží nebo 

k sufoznímu závrtu. Z obrázku je patrné, že povrchová horninová hmota se dostává 

do případné pukliny a na povrchu vytváří prohlubeň (závrt). [20]   

 

Obr. 7- Vznik sufozního závrtu[20]   
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Tvorba závrtů bývá v přírodě zcela běžná, a proto se jí nepřikládá tak velká váha. 

S rozvojem lidstva a jeho technologické pokročilosti se rozvíjí a přibývají tyto typy dolin. 

Mezi hlavní příčiny patří zastavování zemědělských a travnatých ploch nepropustnými 

materiály (beton, dlažba). V místech se zvýšenou propustností, kde voda mohla infiltrovat 

do podloží, teď už nemůže, a musí si hledat jinou cestu. Mohou vznikat soustředěné toky 

a v propustných místech jsou schopny opět infiltrovat, ovšem se zvýšenou intenzitou. Proto 

je v těchto místech pravděpodobný výskyt sufoze. Voda zde může docela rychle překročit 

kritickou rychlost pro odnos dané zeminy, a tím tento mechanismus spustí. Podobný 

princip funguje i při únicích vody z potrubí. [11] 

V Georgii se závrt objevil na golfovém hřišti přímo při hře. V té době se bez 

jakéhokoli náznaku vytvořila dolina. Jeden z hráčů stál nad místem snížení. Vznik této 

propadliny byl velmi rychlý, ale naštěstí se včas zastavil a dále se neprohluboval. Hráč 

utrpěl pouze menší vykloubení ramene, jinak byl zcela v pořádku. Obr. 8 [11] 

 

Obr. 8 - Sufozní závrt (Georgia) [11] 
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5.2 Studie z České Republiky 

5.2.1 Protržená přehrada v Bílé Desné (1916) 

Přehrada byla postavená v letech 1912-1915. Její výška byla 14 m, délka v koruně 

cca 200 m, šířka hráze v koruně 5,2 m, šířka v základu 54 m. Celkový objem nádrže byl 

400 000 m
3
. Jednalo se o sypanou hráz z místních materiálů. Těsnění bylo na návodní 

straně z žulového kamene. Na druhé straně byl použit dřevěný obklad. [24] 

Dne 18. září 1916 bylo v hrázi kolem 260 000 m
3
 vody. Při obchůzce kolem hráze, 

bylo vidět, jak z hráze vytéká malý pramínek vody. O hodinu poté už došlo k protržení 

hráze a voda z ní tryskala velkou rychlostí a zaplavila celé údolí Desné. I přes snahy 

katastrofu alespoň trochu zmírnit regulací výpustních ventilů se to bohužel nepovedlo. 

Desná se ocitla pod záplavami nejdříve vody a následně splaveného bahna, stromů, 

balvanů apod..[25] 

Vzhledem k nepřístupnosti moderní techniky se tehdy snažili přijít na příčinu 

protržení hráze s omezenými možnostmi. Dospělo se k několika názorům, co se mohlo stát. 

Jedni se domnívali, že hlavní chyba je na straně stavitelů. Hlavně šlo o nesprávný výběr 

materiálů a posléze jeho špatné hutnění (dle určitých názorů byla výška hutnění moc velká 

a v tom případě málo účinná) a nedostatečná šířka takovéto hráze. Další názory 

podporovaly myšlenku nevhodně řešeného těsnění a špatné umístění výpustního objektu na 

rošty a umožnění nerovnoměrného sedání. Nikdy ale nebyly provedeny důkladné zkoušky 

a modelové situace, které by jejich domněnky potvrdily. [24] [25] 

Průlom v příčinách vzniku této katastrofy přinesla až firma Geotechnika a. s., která 

se problémy se stabilitou hrází zabývala několik let. Měli velice dobré výsledy průzkumu, 

proto se rozhodli, že k 80 ti letému výročí této smutné události se pokusí městu Desná dát 

odpověď na otázku opravdových příčin této havárie. [25] 

Tato společnost využila všechny dostupné prostředky včetně využití nepřímých 

průzkumných metod (georadar) a přímých metod což jsou vrty. Z geologického průzkumu 

vyšlo najevo několik skutečností. První z nich byla nevhodná volba místa pro stavbu 

takovéto přehrady. Hráz byla postavena na velice stlačitelném podloží aluviálních niv. 

Sedání sice způsobilo menší trhliny a možnost vnikání vody, ale v tomto případě by to 

nemělo až tak zásadní vliv na stabilitu. Mnohem podstatnější příčinou bylo prosakování 
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vody ve štěrkovém podloží. S pomocí modelových průsakových čar v hrázi a výpočtů 

množství průsaku vody se ukázalo, že zde působila velká erozní síla. Hráz nebyla 

dostatečně široká, proto zde byl velký hydraulický spád, a tím i mnohem vyšší rychlost 

proudění vody. To způsobilo rozvoj sufoze podél výpustní štoly. K vyplavování 

jemnozrnných částic ze základů už pravděpodobně muselo docházet při samotné výstavbě 

štoly a voda se z ní musela odčerpávat. To ovšem nijak neovlivnilo dokončení hráze. Po 

vzniku sufozních dutin a následně jejich rozšiřování, došlo k propojení těchto volných míst 

a nakonec hráz neodolala velké síle zadržované vody a došlo ke kolapsu. Z celé hráze 

zbyla pouze šoupátková věž a podzemní štola, které zde můžeme najít ještě dnes. [25] [24] 

Jak to vypadalo na místě po protržení lze vidět z dobové fotografie viz. Obr. 9 

 

Obr. 9 - Protržená hráz Bílá Desná [26] 

5.2.2 Propad tramvajového ostrůvku v Brně (1976) 

Dne 15. 2. 1976 se v Brně na ulici Pekařská před nemocnicí sv. Anny stala tragedie 

tehdy nebývalých rozměrů. Tramvajový ostrůvek se z ničeho nic propadl a s ním i dva lidé. 

K propadu došlo vlivem závady na stokovém potrubí. To mělo podle původních zpráv 

prasknout a následně z něj unikat splašky do okolní zeminy. Situace v zájmovém území 

je dokumentována na dobových fotografiích [15] Obr. 10 

Vlivem zvýšeného proudění vody ve sprašových zeminách, které jsou typickým 

horninovým podložím Brněnska, byla zemina silně náchylná na změny vlhkosti. Filtrační 

rychlost vody, která v daném místě vytékala, byla obrovská a rychle překročila hranici 
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svého maxima a došlo k vyplavování zeminy. Nad místem úniku se vytvořila sufozní 

kaverna, která se postupně zvětšovala. Působením nadměrného zatížení se po příjezdu 

tramvaje takto narušená hornina propadla do vzniklé dutiny a s ní i 2 lidé. Muž byl 

zachráněn a vytažen ale žena, co se tam měla propadnout s ním, zcela zmizela ve stokové 

síti. Dodnes není jasné, co se s ženou stalo. I přes nálezy kosterních ostatků jsou zde 

názory, že této ženě nepatřily a její tělo je stále pohřbeno někde poblíž pekařské ulice. Tyto 

názory plynou ze skutečnosti, že nalezené ostatky byly ve vzdáleném místě výtoku potrubí 

do řeky a nebylo možné, aby se od místa propadu dostala do vzdálenosti několika 

kilometrů. [15] [16]  

 

Obr. 10 - Propad tramvajového ostrůvku v Brně [16] 

5.2.3 Havárie při ražbě kolektoru v Praze 

Při ražbě kolektoru na Vodičkově ulici v Praze došlo k havárii, kdy byl kolektor 

zasypán zvodněnými vrstvami štěrku, a nad místem došlo k propadu silnice. Nehoda 

se stala v lednu roku 2005. Prostředí stavby kolektoru bylo tvořeno z písků a písčitých 

štěrků. Vzhledem k tomuto typu horninového prostředí a k tomu, že kolektor vede centrem 

historické části Prahy, byla již před počátkem ražby nutná sanace okolního prostředí, aby 

nedošlo k případným škodám na historických budovách. Byla tam provedená trysková 

injektáž a v případech nutnosti vybudovány i mikropiloty. I přes tato opatření se 

nedokázalo předejít následnému průvalu zvodněných vrstev, uvolnění kaverny pod 

vozovkou a následující den i propad stropu vzniklé kaverny. [34] 
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První příznaky změny hydrogeologických podmínek byly zpozorovány několik dní 

předem. Jednalo se o průsaky vody neznámého původu v místech čelby ražby. Následně 

došlo k lokální ztrátě stability a vymílání písků z čelby a utváření otvorů tvaru kornoutu. 

Pro zabránění větším škodám bylo rozhodnuto použít do těchto míst vycpávky z dřevité 

vlny. Snahy o opětovné získání stability pískového podloží byly však neúspěšné 

a následoval průval zvodněných písků do prostoru kolektoru. A celá část byla zatopena 

vodou. [34] 

Po vyšetření příčin havárie bylo zjištěno, že se pod vozovkou utvořila velká kaverna, 

jejíž strop se následně propadl. Rozměry na povrchu byly 5x6 m a v nejširším místě 

již dosahovala 7x8 m. Jakým způsobem kaverna vznikla, mělo několik teorií. Jednou z 

nich bylo, že nad kavernou bylo vedeno dosavadní potrubí vodovodního řádu. Již před 

ražbou kolektoru se objevovaly časté poruchy na vodovodní síti a jejich intenzita se 

zvyšovala, protože vodovodní řád byl starý přes 125 let a překročil mez své únosnosti. Při 

jednom z dalších úniků vody z vodovodního řádu byla sufozí vyplavena kaverna. Další 

možností jsou úniky z kanalizačního potrubí, které je taktéž vedeno nad budovaným 

kolektorem. I to bylo starší a lehce se mohlo porušit a opět docházet k úniku splašků. Je 

možné, že se na havárii částečně podílely obě možnosti, ovšem většina odborníků tvrdí, že 

první způsob byl pravděpodobnější. [34] Obr. 11 

 

Obr. 11- Kaverna vzniklá při ražbě kolektoru[34] 
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5.2.4 Havárie jámy Doubrava IV 

V létě roku 1998 u Orlové v obci Doubrava v jámě dolu Doubrava IV (vzdušní jáma) 

došlo k prolomení zdiva na jedné straně jámy v hloubce kolem 86 - 90 m. Toto prolomení 

následně způsobilo celkovou destrukci vyztužení jámy, do které se poté zhroutila těžní věž 

a jámová budova a vytvořil se kráter o velikosti 63x53m a od povrchu hluboký cca 36m. 

[12] Obr. 12 

Jáma se začala stavět v září roku 1985 a byla hloubena tehdy klasickou metodou 

vyztužováním litým betonem o výšce záběru betonování 2m, tím vznikaly betonové 

prstence. Hloubilo se až do 61,5 m. Pak došlo k první havárii v roce 1986 na této jámě. 

Poslední prstenec se porušil a do jámy vtekly zvodněné písky z okolí. Práce musely být 

pozastaveny a jáma provizorně zasypána. V okolí jámy se vybudovalo několik 

pozorovacích a odvodňovacích vrtů. [12] 

 

Obr. 12 - Kráter vzniklý po průvalu jámy Doubrava[12] 

Po několika letech pozorování a odvodňování se s využitím moderní zpevňující 

a speciální techniky (injektáže, mikropiloty, zavěšovaná výztuž) pokračovalo v hloubení 

až na konečných 1176,5 m. [12] 
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Tragédie, která následovala v červenci roku 1998, byla s touto původní jistým 

způsobem spjatá. Dle znaleckého posudku, který zde provedl prof. Aldorf, a doc. Grmela, 

se jednalo o soubor několika událostí vzájemně propojených, které tento propad způsobily 

a urychlily jeho průběh. [12] 

Samotná jáma byla postavena na nevhodném podloží. Střídaly se zde velmi často 

zvodněné písky a izolační jíly, které pro změnu mají tendenci k rozbřídání až tečení. 

Písčité polohy byly vysoce propustné a probíhala velmi rychlá infiltrace vody z povrchu. 

Vzhledem k takto nepříznivému podloží byla vybrána zcela nevhodná technologie 

hloubení jámy. Bylo použito lití betonu po prstencích cca 2m vysokých. To způsobilo 

na jejich styku netěsnosti, které přispěly k průniku vody z okolí. Prstence nebyly vhodně 

vyztužené ocelí na působení bočních tlaků. A právě z boční části došlo k prvotnímu 

porušení. [12] 

Už první průval v roce 1986 byl jedním z mnoha indicií, že v daném místě 

lze očekávat stabilitní problémy. Z podrobnějších průzkumů vyplývá, že tato havárie 

přispěla k odstartování procesů, které byly na vině v roce 1998. [12] 

Po prvotním průvalu se zemina v těchto místech stala velmi náchylnou na jakoukoli 

změnu. Proto poté, co byla jáma z části zasypána a byly vytvořeny pozorovací a čerpací 

vrty, byla zemina mnohem méně únosná a více náchylná k poškození. Při odčerpávání 

vody ze závalu se pravděpodobně vůbec nepočítalo s možností vyplavování částic 

současně s vodou. Proto ani množství čerpané vody z vrtu nebylo nijak kontrolováno 

a sledováno. Jak již bylo zmíněno dříve, existují výpočty, které zohledňují, jak velké 

množství vody je možné odčerpávat, aby rychlost proudění nepřekročila kritickou hodnotu 

čerpání. Z údajů poskytnutých o množství čerpané vody bylo zjištěno, že průtok 

převyšoval tyto hodnoty. Optimální vydatnost vrtu byla vypočítána na 1,7 l/min dle 

Sichardta a na 7,9 l/min dle Abramova. Ve skutečnosti se čerpané množství pohybovalo 

kolem 10,7 l/min. Voda sebou musela brát i částice zeminy a s velkou pravděpodobností 

vytékala na povrch znečištěná. [12] 

I když měly být vrty zrušeny a zasypány neexistuje o tom žádný protokol a v případě 

špatného nebo nevhodného zasypání těchto vrtů mohly nadále ovlivňovat okolí a spojovat 

zvodněné písčité polohy, které byly původně odděleny. A tím oslabovat dále pevnost 

zeminy. Zvýšily se tlaky vody a to zapříčinilo oslabování betonových skruží a vznik trhlin. 
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Tyto místa byly dlouhodobě dotovány většími přísuny vody a to jak ze zvodně, tak 

i vlivem dešťů a infiltrace. Rychlejší proudění vody po preferenčních cestách se projevilo 

v podobě sufoze. Vymílala písčité polohy v zemině a utvářela volné prostory a dutiny. 

Došlo ke kolapsu sufozně narušené zeminy. Vzniklý kolaps zvýšil zatížení na jámu 

a následně došlo k prolomení a vybočení jámových skruží vlivem vysokého napětí. To byl 

poslední bod celkového kolapsu jámy. Svrchní zeminy se zcela propadly a utvořily na 

povrchu kráter. Díky silně narušenému podloží jak sufozí, tak i jiným namáháním 

se vzniklý kráter během několika hodin několikanásobně rozšířil až do bodu, že 

se propadla i těžní věž a budova. Velkým štěstím bylo, že se havárie stala v brzkých 

ranních hodinách a v okolí se nenacházela žádná osoba a vše bylo bez úrazu. [12] 

Díky této havárii se začalo s kontrolou ostatních štol a jam v blízkosti jámy 

Doubrava IV. Předmětem dalších hydrogeologických a stabilitních posudků se stala jáma 

Doubrava III., která je jen ve vzdálenosti 104 m od jámy Doubrava IV.. Původně sloužila 

jako jáma vtažná, ale po vybudování jámy Doubrava IV. se změnila její funkce na jámu 

výdušnou. Tato změna způsobila celkovou změnu vlhkosti v jámě a srážení vodních par na 

obvodu. Tato reakce je při takovéto změně zcela běžná. [13] 

V této jámě byly již od roku 1979 pozorovány vývěry vod s výnosem jílovitých 

částic, které se následně usazovaly po obvodu konstrukce. Proto po havárii ve vedlejší 

jámě bylo nutné provést posudek. [13] 

Bylo zde provedeno kontrolní fárání. Při něm se zjistilo, že zemina je pravidelně 

zvodněná bez viditelných soustředěných výtoků. Pouze na 2 místech v celé hloubce jámy 

byly výtoky velké a bylo nutné se jimi podrobněji zabývat. První soustředěný výtok se 

objevil v hloubce 90 m, kde vytékala voda v množství 46 l/min. Druhé místo nebylo 

viditelné, ale dle slyšitelného proudění, se dalo předpokládat, že je tam výtok velký. Tyto 

vody, které se dostávaly dovnitř jámy, byly soustředěně odváděny do jímky, kde 

se oddělovala pevná frakce od vody. Díky tomu se mohlo zjistit, že přibližně se z okolí 

jámy vyplavovalo 1-2 m
3
 jílovitých částic za měsíc. Což by znamenalo, že za rok to bude 

365 m
3
 zeminy. Když se vezme v úvahu, že takto může být zemina odváděna přes 20 let, 

došlo k odnosu obrovské kubatury zeminy. To značí vznik sufozních puklin, dutin 

a kaveren. To se potvrdilo i využitím geofyzikálních měření (georadar, refrakční úderová 

seismika). [13] 
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Ze závěrů vyplývajících z hydrogeologického posudku je jasné že jak jáma Doubrava 

IV. tak i Doubrava III. jsou velmi podobné. V jámě Doubrava III. jsou stejně jako 

ve vedlejší jámě Doubrava IV. střídány vrstvy zvodněných poloh nesoudržných písků 

a rozbřídavých jílů. Velmi zvodněné prostředí, hydrogeologicky propojené i s vedlejší 

jámou. Vysoká citlivost na jakékoli změny vlhkosti zeminy. Vlivem působení sufoze také 

ztráta stability zemin a tvorba kaveren. A postupná degradace jámového zdiva vlivem 

okolních tlaků a proudění vody. [13] 

5.2.5 Sufozní projevy v jihomoravských lignitových dolech  

Státní Podnik Jihomoravské lignitové doly se nacházel v oblasti Hodonínska. První 

zmínka je z roku 1946, kdy se těžilo na dole Ivanka. Do tohoto revírů patřilo několik 

známých dolů, které se s postupem času uzavíraly jak kvůli už menšímu množství těženého 

materiálů, tak i kvůli průvalům.(Důl 1. Máj, Prokop, Osvobození, II. Máj apod.) Mezi 

nejvýznamnější patřil důl Dukla v Šardicích. Na něm bylo způsobeno několik průvalů 

podzemních vod s výnosem materiálů, kterými se práce bude dále zabývat. [27] 

Prostory dolu Dukla náleží do kyjovské sloje. Dle litologického členění se tam 

nachází tyto druhy zemin. Ve vrstevním sledu to jsou písky, prachy (ty jsou zde 

převažující) a jíly. Všechny mají větší či menší příměs i jiných frakcí. [28] 

V podloží i nadloží kyjovské sloje se nachází několik zvodní nad sebou. Jedná se 

o následující zvodně:  

 Kvartér 

 vyšší nadložní kolektory 

 druhý nadložní kolektor (mocnost 15 - 40m) 

 první nadložní kolektor (mocnost 0 - 9m) 

 podložní kolektor (mocnost 3 - 40m) 

Nejdůležitější pro danou uhelnou sloj jsou první a druhý nadložní a podložní 

kolektor. V některých místech uhelné pánve dochází i ke sloučení daných kolektorů 

vzhledem k chybějící vrstvě izolátorů. Vzhledem k velmi zvodněnému prostředí, musely 

být doly v dané oblasti odvodňovány. [28] 

V dole Dukla mohou vznikat specifické podmínky, které zapříčiňují vznik velmi 

častých sufozních úniků vod. Mívají velkou vydatnost, ovšem jen do doby, kdy to 
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umožňují podmínky. Když se změní, změní se hydraulické vlastnosti a již nedochází 

i k sufozi ale pouze vývěru čistých vod. V jihomoravském lignitovém revíru je typická 

průlinová propustnost, ale i přesto se zde projevují díky antropogenní činnosti spíše 

podmínky podobající se puklinové propustnosti až k podmínkám objevujících se v krasové 

oblasti. [28] 

Takovýto sufozní výron vody se objevil při ražbě průzkumné štoly 5603, která se 

nachází v jižní části dolu Dukla. Stal se roku 1987. Během doby, kdy unikala společně 

s vodou i zemina došlo přibližně k úniku kubatury o velikosti 1000 m
3
. Po několika letech 

se výron vod i s materiálem stabilizoval, došlo k změně hydraulických podmínek 

a vytékala pouze čistá voda z kolektoru. Poté se štola zpřístupnila a nanesený písek byl 

odstraněn. Tím, že se chodba odklidila, byl umožněn náhled do prostoru sufozního vývěrů 

a s pomocí speciální kamery i zdokumentován. Bohužel se kamera dostala pouze do určité 

části, a proto nebyla zdokumentována celá síť chodeb, kterou sufoze zřejmě za tu dobu 

vytvořila. Výtoková část byla široká cca 7m, hlouběji se zužovala až na 1m. Jeho 

maximální hloubka byla 30cm. K roku 1991 byl monitorován výron čisté vody 

o vydatnosti 70 l/s. Po chemických rozborech bylo zjištěno, že se jedná o zcela nezávadnou 

pitnou vodu a tento výron se stal předmětem zájmu vodárenských společností. [28] 

Dalším výronem podzemní vody i s horninovým materiálem byl na dole Dukla roku 

1989 na chodbě stejně chodbě ovšem na východě. Zpočátku šlo o menší výron (20 l/s), 

později se ovšem rozšířil až na 90 l/s a zaplavil chodbu vodou a horninovým materiálem. 

Ten se dostal nakonec i do vedlejší chodby 5160. I přes snahy o umírnění toku pomocí 

mnohých technických opatření (filtrační hráze, usazovací nádrže) výtok neustával, ale 

naopak sílil. Odhadovaný odnos materiálu byl kolem 10 000 m
3
 a s postupem času zcela 

zaplnil chodbu 5160 pískem. [28] 

V roce 1990 byly provedené odběry jak vody, tak i horninového materiálu. Bylo 

rozhodnuto o provedení filtračních zkoušek v této lokalitě. To mělo vést k určení 

kritických podmínek pro vznik sufoze. Ze zkoušek vyplynulo, že se jedná o jemnozrnný 

materiál, který velmi rychle ztrácí stabilitu po překročení mezních hydraulických 

podmínek, ovšem důležitá byla v tomto materiálu i jeho ulehlost. Po tak velké ztrátě 

stability se může písek stávat až tekutým. Proto byly provedené filtrační zkoušky při 

různém zhutnění. Tabulka 2 
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Z výsledných zkoušek se zjistilo, že u daného materiálu dochází ke ztrátě stability již 

při překročení hydraulického spádu o přibližné hodnotě I = 0,5 u volně sypaného 

materiálu. Po zhutnění se kritický spád zvětšil až na I = 1. Filtrační rychlost vf u méně 

zhutněného materiálu by neměla překročit kritickou hodnotu vf = 4,4*10
-4

 m/s. [29] 

Od roku 1991 byl útlum těžby, po kterém následovalo rušení jednotlivých dolů. 

V současnosti je již důl Dukla uzavřen a zlikvidován.  

Tabulka 2 - Výsledky filtračních zkoušek [29] 

Typ zhutnění m (kg/m
3
) k (m/s) Ikrit=H/L vf (m/s) 

Zhutněný 1500 4,94*10
-5 

1,18 4,6*10
-4 

Mírně zhutněný 1360 5,04 -5,55*10
-5

 0,914 4,1*10
-4

 

Volně sypaný 1140 8,54*10
-5

 - 1,03*10
-4

 0,530 4,6*10
-4

 

Mírně zhutněný se 

zatížením (0,1MPa) 

1240 2,64*10
-5

 2,09 9,0*10
-5

 

Mírně zhutněný se 

zatížením (0,2MPa) 

1290 1,83*10
-4

 - 3,31*10
-4

 1,33 4,4*10
-4
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6 Závěr 

Na základě studia problematiky sufozních jevů jsem dospěla k závěru, že sufoze je 

jev velmi závažný, vzhledem k tomu, že působí mnohdy zcela neviditelně pod povrchem 

a ve většině případů ani nevíme, že na daném místě sufoze probíhá. Lze ji sice s využitím 

speciálních technik předvídat, ale je důležité znát přesně podmínky za jakých sufoze 

vzniká, aby bylo možné tyto techniky nasadit na vytipovaném místě náchylném k působení 

sufozivních procesů. Jinak by šlo o mnohdy zbytečné a zdlouhavé hledání, aniž by se 

dostavil výsledek. Z uvedených případových studií je patrné, že sufoze není patřičně 

zkoumána a v mnohých případech stavitelé ani neuvažovali o možnosti jejího výskytu 

v dané lokalitě.  

Je tedy nutné, abychom si uvědomili důležitost této problematiky a nepodceňovali ji. 

Přestože se se sufozí setkáváme ve všech oblastech světa, nejdůležitější je samozřejmě 

v urbanizovaných částech měst. Proto před jakýmkoli stavebním úkonem, by mělo být 

dbáno na důkladné prozkoumání tohoto prostředí. Je vhodné investovat do geologického 

průzkumu a to jak přímého (vrty) tak nepřímého (GPR, ERT). Poté si dané prostředí 

důkladně klasifikovat, zda je, či není náchylné k tvorbě sufoze a z těchto výsledků 

vycházet v dalším průběhu výstavby. Pokud je to potřebné tak využít dostupné technologie 

a prostředky pro zamezení sufozivních projevů. 

Státní správa by tedy měla apelovat na to, aby byly vytvořeny odborné mapy 

prostředí náchylných k projevům sufoze. V oblastech, které by z tohoto průzkumu vyšly 

jako sufozivní by bylo vhodné investovat do dalšího důkladného průzkumu a to jak 

přímého (vrty) tak nepřímého (GPR, ERT) a zmapovat všechny změny reliéfu povrchu 

terénu i s využitím geodetického zkoumání.  

Dále pak by bylo vhodné zjistit příčiny těchto reliéfních změn. Zda je to následek 

sufoze, zda jde o důsledek těžby nerostných surovin (průval zeminy do štoly), případně 

jiného typu eroze, nebo pokud se nacházíme v karbonátových oblastech, tak jako následek 

krasových pochodů. Následně v rámci prioritizace úkolů by měla státní správa zvažovat 

míru rizika takovýchto geohazardů a tato rizika vhodně aplikovat do případných mapových 

podkladů ve smyslu technických map dle zákona č.183/2006 Sb. tj. Zákona o územním 

plánování a stavebním řádu. 
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S tím také souvisí v neposlední řadě nutnost upozornit případného investora, že na 

pozemcích mohou vznikat takovéto geohazardy. Případně by se mohl vytvořit systém 

vzdělávání inženýrů a stavitelů, kde by se mohly vyučovat možné postupy, jakými se 

takovéto území dá upravit, aby se zlepšily jeho vlastnosti. Také pak obeznámení s využitím 

speciálních technologií výstavby, aby následně bylo možné stavbu i v takto ohroženém 

území vybudovat. 
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