
 1 

 

Josef BERNARD
1
, Jiří ŠICH

2
 

 

HISTORICKÁ DŦLNÍ DÍLA A JEJICH STABILITA 

HISTORICAL UNDERGROUND WORKINGS AND THEIR STABILITY 

 
Abstract 

This paper briefly describes selected historical underground workings. 

Knowledge about these workings are often incomplete, therefore, using of research in 

different topic is necessary. Number of historical workings document activities closely 

connected with study of stability of these workings, especially in case when 

deformations or openings have arisen. 
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Úvod 
Historie vývoje hornictví v prŧběhu staletí je zdokumentována na poměrně dobré 

úrovni. K dispozici jsou informace o významných hornických revírech, těņených 

uņitkových nerostech a zpŧsobech dobývání. Počínaje 16. stoletím jsou jiņ k dispozici 

první souhrnné spisy o dobývacích metodách, technickém vybavení a technologiích, 

které zvyńovaly celkový výkon těņké ruční hornické práce (Georgius Agricola, Johannes 

Mathesius, Kańpar Ńternberg a dalńí). Dokumentace o závěrečné etapě dobývání, tedy o 

likvidaci dolŧ po ukončení těņby, zcela chybí, nebo se nedochovala. S postupem doby je 

tato dokumentace bohatńí, ale základní povinnosti pro těņaŗe v tomto směru zavedl aņ 

c.k. rakouský Obecný horní zákon z roku 1854. V podstatě se vńak jednalo o evidenci 

dŧlních děl ústících na povrch, rozńíŗenou o základní parametry: umístění dŧlního díla a 

jeho typ – ńtola, jáma, či jiné hornické dílo, avńak zpŧsob zajińtění není větńinou uveden. 

Chybí zcela údaje o stabilitě dŧlního díla, rozsahu vydobytých prostor, pŗiblíņení 

dobývek k povrchu apod. V tomto směru je mnohdy nedostatečná i měŗičská 

dokumentace a těņko se technicky u starých dŧlních děl (SOD) stanovuje míra 

poddolování podle současně platných pŗedpisŧ a norem (ČSN 73 0039 – Navrhování 

objektŧ na poddolovaném území). Tuto skutečnost lze doloņit i stavem dokumentace v 

historickém bŗezohorském rudním revíru, kde mezi 1. patrem a 35. patrem  (hloubka cca 

90 - 1500 m) je veńkerá dokumentace k dispozici, ovńem o historickém dobývání nad 1. 

patrem směrem k povrchu  dokumentace aņ na výjimky zcela chybí. 

Ruku v ruce s prudkým rozvojem prŧmyslu po druhé světové válce a stoupajícími 

poņadavky na zajińtění surovin, doznalo i hornictví adekvátního rozmachu. Jak 

v poņadavcích na zvýńení těņby vńech základních nerostných surovin (uhlí, rudy, uran, 

stavební suroviny), tak i v zavádění mechanizace a automatizace do procesu těņby a 

úpravy těņených komodit. Stejným tempem se rozvíjelo i horní právo a ostatní 

mechanizmy státního dozoru, které prostŗednictvím právních aktŧ a ostatních pŗedpisŧ 

vyvíjelo na těņební podniky tlak na zefektivnění postupŧ dobývání, ale i na zkvalitnění 

                                                           
1
 Ing., DIAMO s.p., o.z. Správa uranových loņisek Pŗíbram, ul. 28. ŗíjna 184, 261 13 Pŗíbram, 

bernard@diamo.cz 
2
 Ing., DIAMO s.p., o.z. Správa uranových loņisek Pŗíbram, ul. 28. ŗíjna 184, 261 13 Pŗíbram, 

sich@diamo.cz 

 

mailto:bernard@diamo.cz


 2 

dŧlního ovzduńí, zlepńování bezpečnosti práce, prŧběņné vedení báňské dokumentace 

apod. Počínaje tímto obdobím, a to aņ do současnosti, je dokumentace o dŧlních dílech 

na sluńné úrovni, postačující mnohdy pro posuzování území bývalých hornických revírŧ 

pro dalńí vyuņití (schvalování územních plánŧ, územní rozhodnutí atd.). Stále vńak chybí 

podrobnějńí údaje o opuńtěných dŧlních dílech (ODD), jako napŗ. technicky zdŧvodněné 

údaje o únosnosti podpovrchových celíkŧ nad vydobytými dŧlními díly, únosnosti 

ochranných celíkŧ, chování horninového masivu po zatopení vydobytých prostor atd., 

které pak nejsou k dispozici v konkrétních pŗípadech posuzování staveb na 

poddolovaném území, nebo v jeho těsné blízkosti.  Povinnost zajińťovat nastíněné 

informace není od těņebních organizací báňskými pŗedpisy poņadována. Po uzavŗení a 

zatopení dolŧ je pouņití ŗady geologických a geotechnických metod pro ověŗení 

únosnosti horninového masivu, naruńeného dŧlním pracemi, znemoņněno.  

V současnosti se vyuņívá celá ńkála geologických, geotechnických a 

matematických metod pod souhrnným názvem „geotechnický monitoring― ke sledování 

horninového masivu jiņ pŗi realizaci velkoprostorových podzemních staveb – tunelŧ, 

podzemních kolektorŧ, podzemních zásobníkŧ atd. Větńina těchto podzemních staveb je 

budována v místech husté zástavby městských aglomerací a pońkození, či destrukci 

chráněných objektŧ nelze pŗipustit. Zde kontinuální zapojení geotechnického 

monitoringu je podmiňující podmínkou realizace stavby. 

Po roce 1989 se podzemní hornická činnost, resp. činnost hornickým zpŧsobem, 

redukovala   více, či méně na těņbu uhlí a uranu, nebo údrņbu a zpŗístupňování dŧlních 

děl pro dalńí vyuņití. Některé metody geotechnického monitoringu se vyuņívají pŗi 

rozvinuté těņbě uhlí na sledování stability celíkŧ a ochranných pilíŗŧ, sledování 

napjatosti horninového masivu v rámci pŗedcházení dŧlním otŗesŧm, sledování kvality 

dŧlního ovzduńí a výrony plynŧ v plynujících dolech apod. V ODD a SDD (stará dŧlní 

díla) je monitoringu vyuņíváno jen sporadicky v konkrétních pŗípadech, jako napŗ. na 

Dole Jeroným v Čisté, kde je chráněna tímto zpŧsobem nemovitá technická kulturní 

památka a zároveň silnice II/210. 

Uplatnění státních vědecko – výzkumných úkolů při těţbě surovin 

v druhé polovině 20. století 
Na pŗelomu 50. a 60. let minulého století lze jiņ pozorovat snahu systematicky 

vyuņívat výstupy státních vědecko – výzkumných pracovińť pŗi zavádění nových 

technologií a metod bezpečnosti a ochrany zdraví v hornickém oboru. Jako pŗíklad lze 

uvést pŗípady realizované v rámci těņby polymetalických rud a uranu na Pŗíbramsku a 

dobývání magnezitu na východním Slovensku. 

Březohorský rudní revír 

Bŗezohorský rudní revír je po staletí známou lokalitou polymetalických rud (Ag, 

Pb, Zn) a rozkládá se na severozápadním okraji Pŗíbrami. Je budován pŗedevńím 

spodním kambriem pŗíbramské synklinály, tj. 1. drobovým pásmem, a svrchním 

proterozoikem 2. bŗidličného pásma. Pŗirozeným rozhraním mezi svrchním 

proterozoikem a spodním kambriem je tzv. „jílová rozsedlina―. Po druhé světové válce 

byla těņba vedena pŗeváņně na východ od jílovské rozsedliny v horninách spodního 

kambria, které je zde zastoupeno „sádeckým souvrstvím― a „holńinsko – hoŗickým 

souvrstvím―. V prvém pŗípadě se jedná o rŧzné typy pískovcŧ, drob, arkóz a kŗemitých 

pískovcŧ, holńinsko – hoŗické souvrství pak tvoŗí několik druhŧ slepencŧ z kŗemitých 

valounŧ a téhoņ tmelu, hoŗické pískovce a pasecké bŗidlice. Jedná se o horniny „pevné― 

aņ „zvláńtě pevné― (dle klasifikace hornin dle Protodjakonova st.) a „kruché―, které 
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dlouhodobě kumulují značné mnoņství pruņné deformační energie a tŗíńtivě ji uvolňují. 

S ohledem na skutečnost, ņe dobývání v ńedesátých letech minulého století dosáhlo 

hloubky cca 1500 m (29. – 35. patro) a strmé ņíly vydobyté k povrchu nebyly zcela 

vyplněny základkou, docházelo často k dosedání nadloņních desek na základku a podloņí 

vydobytých ņil. Pohyb celých nadloņních blokŧ o rozměrech stovek metrŧ, pŗi 

pŗekročení mezního napětí v horninovém masivu, vyvolával  dŧlní otŗesy. Ty byly 

zdrojem váņných a smrtelných pracovních úrazŧ a ńkod na majetku. Celkově bylo 

evidována na 2000 dŧlních otŗesŧ. 

Vyŗeńením úkolu pŗedcházet dŧlním otŗesŧm a zvláńtě pak zajistit včasné 

odvolání posádek z otŗesem ohroņených pracovińť byl pověŗen Hornický ústav ČSAV 

Praha, jmenovitě Ing. Ńimáně. Ten se svým kolektivem po několikaletém výzkumu 

stanovil opatŗení na základě napěťových stavŧ dobývaných blokŧ, respektive na základě 

kumulace napětí v podpatrových a meziblokových pilíŗích, zmenńujících se s postupem 

odrubání ņilné výplně. S postupem těņby zvyńující se napětí  ve zbytkových pilíŗích  

bylo pŗeneseno napěťovými čidly, vhodně rozmístěnými v rostlé hornině dobývaného 

bloku do koncového „čtecího― zaŗízení, umístěného na bezpečném místě pod dobývkou, 

kde technický dozor pŗed nástupem osádky na dílo povolil práci na dobývce, nebo práci 

zakázal a osádku pŗevedl na jiné pracovińtě. O moņnosti pracovat na díle rozhodoval 

stanovený počet naměŗených impulsŧ, které vyjadŗovaly míru moņného ohroņení osádky 

dŧlním otŗesem. Tato praxe byla aplikována aņ do ukončení těņby na bŗezohorském 

loņisku v roce 1978. 

Uranové ložisko Příbram 

Podobná situace v ohroņení dŧlními otŗesy byla i na pŗíbramském uranovém 

loņisku, rozkládajícím se podél západního okraje města Pŗíbram aņ na hranici se 

stŗedočeským ņulovým plutonem. Uranové zrudnění bylo dobýváno na strmých ņilách o 

sklonu 70 – 90°, uloņených v horninovém masivu z algonkických bŗidlic rŧzných typŧ o 

stŗední pevnosti. Na rozhraní se stŗedočeským plutonem, aņ na výjimky, zrudnění ņil 

končilo. Nejčastějńí uranové zrudnění tvoŗily minerály: uraninit (smolinec), antraxolit, 

uranové slídy a uranové černě. Prŧměrná mocnost ņil se pohybovala nejčastěji v rozmezí 

1 cm – 1 m, v oblasti Bytízu někdy aņ 8 - 15 m (ņilné uzly). 

Mechanismus vzniku otŗesŧ je podobný jako v pŗedchozím pŗípadě, včetně 

dosaņené hloubky dobývání cca 1500 m. Dalńími pŗíčinami vzniku otŗesŧ bylo 

nakumulování velkého počtu dobývacích blokŧ na výńku zhruba tŗí pater (150 m) pŗi 

postupu dobývání směrem do hloubky, v nadměrné velikosti vydobyté ņilní plochy (pŗes 

19,7 mil m2), v pouņitých dobývacích metodách (výstupkové dobývání s vlastní 

základkou v rŧzných modifikacích) i pouņitého systému dobývání. Tyto závěry 

vyplynuly z dílčích prací ŗady vědecko – výzkumných pracovińť ČR, která se 

problematikou vzniku dŧlních otŗesŧ a protiotŗesové prevence zabývala. Metodiku 

protiotŗesové prevence a vedení porubní fronty pro tehdejńí Uranové doly, o.z. Pŗíbram 

vypracoval kolektiv pod vedením Doc. Ing. Jaroslava Voropinova, CSc., bývalého 

obávaného vysokońkolského učitele VŃB Ostrava, kterého normalizace na počátku 

sedmdesátých let odvála do kolektivu pracovníkŧ Uranových dolŧ Pŗíbram. 

Podstatou zmíněné metodiky bylo ńípovité uspoŗádání dobývaných blokŧ nad 

sebou a zjińťování napěťových stavŧ horninového masivu jednotlivých dobývek 

Schmidtovým kladívkem. Tuto činnost zajińťoval technický dozor pod vedením 

odborníkŧ geologické sluņby. 
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Sledování otŗesové aktivity na celém uranovém loņisku Pŗíbram v sedmdesátých 

a osmdesátých letech minulého století zajińťoval kolektiv pracovníkŧ VVUÚ Ostrava – 

Radvanice pod vedením Ing. Zamarského, prostŗednictvím sítě seismických stanic 

rozmístěných na povrchu. 

Na pŗíbramském uranovém loņisku bylo po dobu jeho exploatace evidováno cca 

900 dŧlních otŗesŧ, které byly pŗíčinou těņkých i smrtelných úrazŧ. Dobývání bylo 

ukončeno v roce 1991.  

Potŗeby zajistit metodicky ochranu pŗed účinky dŧlních otŗesŧ vyplynuly ze 

zkuńenosti destruktivních účinkŧ dŧlních otŗesŧ na pracovní osádky a dŧlní díla 

v podzemí. Pŗicházely náhle bez ohláńení a měly zničující účinky na stabilitu dŧlních děl 

a dŧlních zaŗízení. 

Projekt exploatace ložiska magnezitu Miková na východním Slovensku 

Těņba magnezitu má na Slovensku svoji tradici. Počínaje lokalitou Lovinobaňa 

poblíņ Lučence směrem severovýchodním aņ do Końic se vine vápencová vrchovina, 

v níņ  metamorfózou a obohacením Mg a dalńími komponenty vznikla loņiska 

magnezitu. Bez sortimentu výrobkŧ z této suroviny vyráběných se rozvinutá prŧmyslová 

výroba neobejde. Monopolním těņebním podnikem a komplexním zpracovatelem 

magnezitu v tehdejńím Československu byly Slovenské magnezitové závody, n.p. 

Końice. 

V obvodu pŧsobnosti Závodu Jelńava SMZ Końice bylo po prŧzkumu pŗipraveno 

k těņbě loņisko magnezitu Miková, nacházející se SV od Jelńavy cca 15 km vzduńnou 

čarou. Jednalo se o kvalitní loņisko magnezitu v hornatém terénu o mocnosti několik 

desítek metrŧ a ńíŗce cca 200 m, umístěné v Revúcké vrchovině v jiņ zmíněném pruhu 

magnezitových loņisek. Zpracování projektu exploatace loņiska Miková bylo zadáno 

Ústavu pro výzkum rud Praha. Vedoucím projektu byl Ing. Václav Herel z Hornického 

oddělení ústavu. 

Úloņné poměry loņiska Miková a umístění v hornatém terénu pŗedurčovaly 

zpŧsob otvírky loņiska ńtolou, poņadavky na objem těņby, mocnost loņiska, pevnost a 

soudrņnost těņené substance, pak nabízely pouņít dobývací metodu s velkým dobývacím 

výkonem bez výztuņe, tedy dobývání otevŗenou komorou. Od dosavadních praktik se 

vńak změnily poņadavky na otevŗený objem vńech dŧlních děl, neboť poņadavky na 

prŧběņné objemy těņby byly vysoké a  k jejich naplnění bylo nutné nasadit mechanizační 

prostŗedky s odpovídajícím výkonem na vńechny základní operace dobývacího cyklu. Po 

zhodnocení výstupních údajŧ bylo rozhodnuto, ņe loņisko bude otevŗeno 

velkoprostorovými ńtolami, tedy tunely, pro pojezd dopravních a mechanizačních 

prostŗedkŧ (ÚBN – úplná báňská mechanizace) a ŗádné ovětrání dŧlních prostor. 

Po rozhodnutí o pouņití dobývací metody otevŗenou komorou bylo nutné mimo 

jiné, ověŗit stabilitu velkoprostorových dŧlních děl bez výztuņe a stanovit rozměry 

mezikomorových a stropních pilíŗŧ s ohledem na kvalitativní vlastnosti magnezitu. To 

byl limitující poņadavek pro povolení projektu k realizaci. ÚVR pŗizval tehdy ke 

spolupráci Hornický ústav ČSAV Praha, který byl technicky vybaven pro laboratorní a 

poloprovozní odzkouńení těņené substance v zátěņových stavech. Pro odzkouńení 

laboratorních výsledkŧ in situ bylo vybráno v té době netěņené malé loņisko magnezitu 

Amag poblíņ Lubeníku. Zde byly nasimulovány budoucí mezikomorové  a stropní pilíŗe, 

do vrtŧ byly umístěny snímače několika typŧ (vrcholem pokroku byly tenzometry), a 

prŧběņně po dobu několika měsícŧ byly zjińťovány kvalitativní změny horninového 
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masivu s rostoucí kumulací tlakŧ v pilíŗích pŗi jednotlivých operacích (dobývání, 

trhacích pracích apod.). 

Po získání vńech výstupních kvalitativních parametrŧ loņiskové substance, 

zejména pevnost v tlaku a smyku, objemová hmotnost, DTA atd. (byly získány 

v laboratoŗi Hornického ústavu v Praze – Kyjích), bylo pŗistoupeno k ověŗení 

navrņeného zpŧsobu otvírky a dobývání loņiska modelem z ekvivalentních materiálŧ v 

laboratoŗi Hornického ústavu v Praze – Holeńovicích. Prŧběh modelové zkouńky navrhl 

a vedl pracovník ústavu RNDr. Kohoutek, CSc. Po spuńtění asi tŗi týdny trvajícího 

nepŗetrņitého modelu byl simulován postup prací dobývacího cyklu a pŗes prŧhlednou 

stěnu modelu byla poŗizována fotodokumentace změn na horninovém masivu, stropních 

a mezikomorových pilíŗích. Po vyhodnocení modelové zkouńky a úpravě projektovaných 

parametrŧ byl projekt exploatace loņiska Miková v druhé polovině ńedesátých let 

schválen k realizaci. Hornická činnost na lokalitě Miková nebyla dosud ukončena. 

Příklady zahlazování následků hornické činnosti ve správě DIAMO s.p., o.z. 

SUL Příbram 

Jeńtě pŗed včleněním Rudných dolŧ s.p. Pŗíbram do státního podniku DIAMO, 

o.z. Správa uranových loņisek Pŗíbram, byly sanovány mimo jiné i dva propady povrchu 

v dŧsledku poddolování v prostoru dopravních komunikací I. tŗídy, a to propadu silnice 

I./5 poblíņ Stŗíbra a silnice I./18 v Pŗíbrami – Bŗezových Horách. Omezení, resp. 

pŗeruńení dopravy na obou komunikacích bylo ve své době závaņným zásahem do 

dopravního systému obou regionŧ. 

Propad pod silnicí I./5 (E 50) Stříbro 

Dne 15. 8. 1996 oznámil OBÚ Plzeň tehdejńímu správci rudního revíru Stŗíbro 

Rudným dolŧm s.p. Pŗíbram propad povrchu v těsné blízkosti tělesa silnice I./5 mezi 

obcemi Sytno a Stŗíbro, poblíņ bývalého dŧlního Závodu Stŗíbro RD n.p. Pŗíbram 

(117,500 km). Prohlídkou na místě bylo konstatováno, ņe k propadu dońlo v místě 

kŗíņení  zmíněné silnice a Prokopské ńtoly, tedy v místě, kde k několika poklesŧm terénu 

dońlo jiņ v minulosti. (Prokopská ńtola podchází pŗedmětnou silnici v hloubce cca 100 m 

a odvádí dŧlní vody z ODD do ŗeky Mņe). Z toho dŧvodu bylo kŗíņení silnice 

s Prokopskou ńtolou pŗi rozńiŗování vozovky na tŗíproudovou pŗeklenuto armovanou 

betonovou deskou a propad se projevil v levém odvodňovacím pŗíkopu silnice (pŗi 

pohledu směrem do Stŗíbra) propadlinou o délce 4 m a hloubce 1,5 m (Foto 1). 

Pohledem pod betonovou desku byla zjińtěna dutina o hloubce cca 4 m, která zasahovala 

svoji ńíŗkou do 2/3 ńíŗky krajního jízdního pruhu. Objem dutiny byl odhadnut na cca 150 

m3. Neprodleně byla odstavena doprava v dotčeném krajním pruhu vozovky a sníņena 

rychlost dopravy na 30 km/hod.   

Postup sanace byl stanoven projektem Ing. Stanislava Herolda následovně: 

 prolévat nakypŗenou horninu v propadlině 

 propadlinu vyplnit kamenivem frakce 08 – 16 mm pŗes plnící otvory ve 

vozovce 

 otvory budou zhotoveny pomocí vrtŧ o prŧměru 300 mm pŗes betonovou 

desku 

 po rovnoměrném nasypání vrstvy cca 20 m3 bude vytvoŗena deska 

z betonu B 20 o síle cca 250 mm (směs tekutá s urychlovačem) 

 po dosypání kameniva budou vytvoŗena zpevňovací ņebra prolitím 

zásypu betonem v místě plnících otvorŧ 
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 pro vyplnění prostoru dutiny aņ pod betonovou desku budou zhotoveny 

injektáņní vrty pŗes výplň dutiny a prostor dutiny tlakově injektován 

betonovým mlékem. 

 

Zhotovení vrtŧ a injektáņ provedla GIS – Geoindustria a.s. Stŗíbro, dle vlastního 

projektu. Pŗed zahájením sanace propadu provedla firma INSET s.r.o.Plzeň, na popud 

OBÚ Plzeň, měŗení „deformometrická a geodetická, a polohopisné a výńkové zaměŗení―. 

Sanace byla úspěńná a do dneńního dne nejsou patrné na vozovce ņádné změny. Tomuto 

zjińtění napomohlo i pŗevedení těņké mezinárodní dopravy na dálnici D 5. 

Sanace propadu silnice I./18 v Příbrami – Březových Horách 

Dne 19. 5. 1996 v časných ranních hodinách dońlo k propadnutí povrchu silnice 

č. I/18  v Husově ulici v blízkosti zdravotního stŗediska v Pŗíbrami – Bŗezových Horách. 

K propadu dońlo na okraji zmíněné silnice pŗed garáņemi na pozemku p.č. 169, JZ od 

propadliny se nachází budova zdravotního stŗediska. Propadlina měla nepravidelný 

eliptický tvar o délce os 9,0 x 7,5 m a hloubku 2,75 m. Propadlý terén je tvoŗen 

naváņkou (jde zŗejmě o starý odval). Propadlinou procházel kanalizační ŗad Js 300 mm a 

odbočka potrubí městského vodovodu Js 50 mm. Oba ŗady byly propadem pŗeruńeny 

(Foto 2 - 4). 

Z dostupné mapové dokumentace  tehdejńích Rudných dolŧ s.p. Pŗíbram bylo 

zjińtěno, ņe místo propadu je poddolováno slednými chodbami 1. patra v hloubce cca 25 

m, vedenými po Vojtěńské hlavní ņíle a jejích odņilcích. Nelze ani vyloučit vliv 

dobývání na 1. patŗe Vojtěńské nadloņní ņíly. Z prohlídky místa propadu vyplynul 

technicky zdŧvodněný názor, ņe iniciaci propadu rozvolněné horniny do historických 

dŧlních děl zpŧsobil dlouhodobý výtok vody z poruńeného potrubí deńťové kanalizace. 

Havarijní komisí pod vedením OBÚ Pŗíbram bylo doporučeno vyplnit propadlinu 

ņelezobetonovou plombou, pozŧstávající ze dvou částí: 

 základové plomby, která primárně zajistí místo propadu, umoņní dalńí 

práce a vytvoŗí podklad pro definitivní zajińtění 

 ņelezobetonové nosné desky, jejíņ vrchní plocha bude rovinou pro 

obnovení inņenýrských sítí, procházejících propadlinou. 

 

Pŧvodní propadlina byla rozńíŗena o 2,5 m směrem do silnice a sanace 

realizována v navrņeném rozsahu podle projektu Ing. Stanislava Herolda, včetně 

obnovení kanalizace. Zbývající prostor propadliny do úrovně povrchu byl vyplněn 

dusanou haldovinou. Na závěr byl obnoven ņivičný povrch vozovky a prostranství pŗed 

garáņemi. 

Vlastní sanace propadliny nebyla náročná, ale samotná událost nastolila pochyby, 

zda v okolí události nejsou dalńí neznámá dŧlní díla, nebo dutiny,které mohou ohrozit 

dopravu na silnici I/18. Proto bylo rozhodnuto uskutečnit v okolí místa propadu vrtný 

prŧzkum do hloubky min. 25 m (pod 1. patro). Pŗi vrtání jednoho vývrtu pokleslo náŗadí 

cca o 2 m, coņ bylo interpretováno jako navrtání dutiny. Následovala realizace projektu 

10 vrtŧ + tlaková injektáņ cementovou kańí pod tlakem 0,6 – 2,0 MPa, pŗičemņ se 

spotŗebovalo cca 100 m
3
 injektáņní hmoty. Současně byla firmou G IMPULS Praha 

realizována ve dvou vrtech seismokarotáņ a ve tŗech vrtech seismická tomografie. Po 

vyhodnocení výsledkŧ obou metod bylo doporučeno provést injektáņ dutin z vrtŧ V – 10 

a V – 6 a povolit na silnici I/18 pouze omezený provoz – provoz vozidel do 3,5 t a 

sníņená rychlost na 30 km/hod. 
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Omezení dopravy na silnici I. tŗídy bylo trnem v očích republikovým orgánŧm 

státní správy hlavně Ŗeditelství silnic a dálnic Praha. To vyvíjelo tlak na Odbor dopravy 

bývalého OÚ Pŗíbram, aby byla obnovena doprava bez omezení (stále oddalovalo zahájit 

stavbu obchvatu města). Proto byla oslovena Vysoká ńkola báňská – TU Ostrava 

k posouzení hornických zátěņí v plońe silnice I/18 na Bŗezových Horách, v ńirńím okolí 

propadliny u zdravotního stŗediska. Ta ve spolupráci s firmou Geotest Brno a.s., 

pracovińtě Ostrava vypracovala a realizovala projekt s názvem „Vyhledávání a 

posouzení hornických zátěņí v souvislosti s historickým dobýváním v Bŗezohorském 

rudním revíru―. Projekt vycházel z reńerńních posouzení dosud uskutečněných 

geofysikálních prací v souvislosti s propadem u zdravotního stŗediska a navrhl realizovat 

soubor geofysikálních sondovacích a profilovacích metod a opakovaných měŗení, 

doplněných gravimetrickým měŗením. Na lokalitě Bŗezové Hory bylo proměŗeno 6 

kompletních profilŧ, tŗi radarové profily a tŗi gravimetrické profily.  

Po vyhodnocení vńech měŗení bylo doporučeno rozńíŗit stávající opatŗení: 

 ohraničit propadlinu soustavou svislých vrtŧ a z těchto vrtŧ provést 

obvodovou injektáņ 

 prostor vymezený obvodovými vrty zaplnit ve II. Etapě zpěnovací 

směsí(vyplnění dutin) 

 provést tlakovou dotěsňovací injektáņ 

 úspěńnost sanačních opatŗení ověŗit geofyzikálními metodami. 

 

Po částečné realizaci navrņených opatŗení sílil tlak na zruńení dopravních 

omezení. Po několika jednáních bylo doporučeno rozńíŗit posouzení hornických zátěņí na 

celý úsek silnice I/18, protínající poddolované území bŗezohorského revíru v délce cca 

550 m. To uņ je ale jiná kapitola, postačující na samostatnou pŗednáńku. 

Technická kulturní památka Důl Jeroným v Čisté 
Nemovitá kulturní technická památka Dŧl Jeroným se nachází v k.ú. Čistá, asi 8 

km západně od Horního Slavkova, v okrese Sokolov. Jedná se o komplex opuńtěných a 

starých dŧlních děl: chodeb a dobývek rŧzného směru a sklonu, vertikálních a ńikmých 

dŧlních děl, jámy (ńachtice) Jeroným a odvodňovací ńtoly Jeroným. Vńechna tato dŧlní 

díla vznikla v souvislosti s dobýváním cínové rudy a jejich počátky lze datovat do 15. 

století. 

Komplex dŧlních děl Dolu Jeroným je členěn na dvě samostatné části: 

 Stará dŧlní díla (SDD) v severozápadní oblasti celého komplexu, tvoŗící 

samostatnou část dŧlních děl. Jde zŗejmě o nejstarńí dochovanou část 

památky, kterou objevil v roce 1982 p. Frantińek Baroch z Pramenŧ. 

Tato část památky je ve správě Mņp ČR. 

 Opuńtěná dŧlní díla (ODD) pŗedstavují prostorově největńí část památky. 

Zahrnují jámu (ńachtici) Jeroným, komplex dŧlních prostor, pŗeváņně 

v podobě vytěņených komor a ńiŗin a odvodňovací ńtolu Jeroným o délce 

396 m. Tato část památky je ve správě státního podniku DIAMO Stráņ 

pod Ralskem, o.z. Správa uranových loņisek Pŗíbram. 

 

Dŧl Jeroným byl prohláńen nemovitou kulturní památkou rozhodnutím 

Ministerstva kultury ČR pod č.j. 4291/89 – PPM ze dne 16. 2. 1990 a je zapsán  

v Ústŗedním seznamu kulturních památek pod rejstŗíkovým číslem 4 515. 
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Památkový ústav Plzeň podal dne 15. 4. 1996 návrh na vyhláńení Ochranného 

pásma pro nemovitou kulturní památku „Dŧl Jeroným― k.ú. Čistá. Okresní úŗad Sokolov, 

Referát regionálního rozvoje, jako orgán státní památkové péče, vydal rozhodnutí o 

ochranném pásmu pod č.j. RR/233/96 dne 27. 5. 1996 ve smyslu § 17 zákona č. 20/1987 

Sb. o státní památkové péči. 

Bezprostŗedně nad podzemními prostorami Dolu Jeroným prochází státní silnice 

II/210 Podstrání – Krásno. Část této komunikace byla z prostŗedkŧ Mņp ČR v minulosti 

sanována v poddolovaném úseku starých dŧlních děl (SDD). Jak samotná kulturní 

památka Dŧl Jeroným, tak i silnice II/210 poņívají ochrany. Dŧlní prostory pŗed 

neņádoucími účinky provozu těņkých vozidel na komunikaci, tak i silnice II/210 pŗed 

účinky poddolování.  

Z toho dŧvodu jiņ více jak 10 let je kontinuálně monitorován stav horninového 

masivu a dŧlních děl v části ODD kulturní památky. Ke spolupráci byli pŗizváni 

pracovníci Vysoké ńkoly báňské – TU Ostrava a Ústavu geoniky AV ČR Ostrava, kteŗí 

vypracovali odborný posudek o stavu dŧlních děl a navrhli soubor geofyzikálních a 

geologických metod ke sledování stavu poruńenosti horninového masivu. Stabilita 

vozovky je sledována  pravidelným nivelačním měŗením. Tuto sluņbu zajińťuje měŗičská 

sluņba DIAMO – SUL s.p. Pŗíbram. Výsledky vńech měŗení jsou pravidelně pololetně 

vyhodnocovány. 

Pŗi zavedení geomechanického monitoringu  bylo pŗístrojové vybavení podstatně 

skromnějńí. Vyjma seismografu a sondy ke sledování výńky hladiny v zatopeném 

komíně se jednalo více méně o pomŧcky  ke zjińťování pohybu zatíņeného horninového 

masivu. V současné době se dá hovoŗit jiņ o podzemní pŗírodní laboratoŗi s moņností 

ověŗování nových metod měŗení. Pŗenos změŗených dat od jednotlivých pŗístrojŧ do 

centra je bezdrátový a kontinuální. Větńí část vybavení byla poŗízena z prostŗedkŧ státem 

vyhláńeného grantu (GAČR 105/06/0068). Na toto téma by byla vhodná samostatná 

pŗednáńka s úst odborníkŧ (Foto č. 5 – 8). 

Závěr 
Toto zamyńlení není jistě vědeckou prací, ale bylo snahou upozornit na 

výhodnost a  nutnost vyuņívání poznatkŧ vědecko – výzkumných pracovińť, zvláńtě pak 

pŗi jejich aplikaci do praktického ņivota.V hornictví a podzemním stavitelství, bez 

informací o horninovém prostŗedí a adekvátním nasazení ochranných systémŧ, 

chránících jak nově budované dílo, tak i okolí pŗed neņádoucími účinky stavebního 

provozu, nelze povolit ņádnou větńí stavbu realizovanou v rámci „hornické činnosti―, 

resp. „činnosti hornickým zpŧsobem―.  
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Foto 1 Propad pod silnicí I./5 (E 50) Stŗíbro 

 

 

 
Foto 2 Sanace propadu silnice I./18 v Pŗíbrami – Bŗezových Horách 
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Foto 3 Sanace propadu silnice I./18 v Pŗíbrami – Bŗezových Horách 

 

 

 
Foto 4 Sanace propadu silnice I./18 v Pŗíbrami – Bŗezových Horách 
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Foto 5 Technická kulturní památka Dŧl Jeroným v Čisté – zabezpečení fárací jámy 

Jeroným 

 

 

 
Foto 6 Technická kulturní památka Dŧl Jeroným v Čisté – rekonstrukce dědičné ńtoly 

Jeroným 
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Foto 7 Technická kulturní památka Dŧl Jeroným v Čisté – rekonstruovaná dědičná ńtola 

Jeroným 

 

 

 
Foto 8 Technická kulturní památka Dŧl Jeroným v Čisté – měŗení úrovně hladiny 

dŧlních vod 


