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ANOTACE 

Tato předložená práce posuzuje možnosti stabilizace podložního 

závěrného svahu na lomu Smrčník – Pomezí. Na počátku byla lokalita 

zhodnocena po stránce geografické, geologické a hydrologické, dále stav zajištění 

stability závěrných svahů. Z možností, které se nabízely, byly vybrány tři 

nejvhodnější řešení, která byla posouzena z hlediska možnosti provedení po 

technické stránce, dále bezpečnosti práce, hospodaření se zásobami ložiska a 

zároveň i začlenění svahu do krajiny. V práci jsou dále vyzdviženy výhody i 

nevýhody jednotlivých řešení a nejlepší řešení je navrženo k realizaci. Zároveň je 

navržen způsob monitoringu svahového pohybu, tak aby byl případný pohyb včas 

zaznamenán a mohly se neodkladně provést kroky k jeho stabilizaci. Závěrem je 

provedeno krátké technicko – ekonomické zhodnocení navrhovaných řešení. 

Klíčová slova: lom Smrčník – Pomezí, závěrný podložní svah, DP. 

SUMMARY 

The presented work is examining options for stabilizing the footwall final 

slope at the Smrčník – Pomezí quarry site. At the beginning was the site evaluated 

in terms of geographical, geological and hydrological, further ensure the stability of 

the final slopes. From the options that are offered, three were selected the most 

appropriate solutions that were assessed in terms of design possibilities for 

technical aspects, as well as safety, management of reserves  and also the 

inclusion of the slope to the landscape. There are also highlighted the advantages 

and disadvantages of each solution and the best solution is designed for 

implementation. At the same time, a method for monitoring slope movements was 

proposed, so that possible movement is recorded in time and could immediately 

take steps to stabilize. Finally, is made a brief technical - economic evaluation of 

proposed solutions. 

Keywords: quarry Smrčník – Pomezí, footwall final slope, mining area.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

CHLÚ Chráněné ložiskové území 

DP Dobývací prostor 

POPD Plán otvírky a přípravy dobývání 

SV Severovýchod 

JZ Jihozápad 

Fe Chemická značka železa 

Cu Chemická značka mědi 

JSTK Jednotný systém kartografický 

DMT 8.0 Digitální model terénu, verze 8.0  

m3 Objem – jednotka 

m2, ha Plocha – jednotky 

3D Trojrozměrný 
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1 ÚVOD 

Tato diplomová práce navazuje na bakalářskou práci, ve které jsem řešil 

na lomu Smrčník – Pomezí součinnost těžebních postupů a výsypkového 

hospodářství tak, aby nebylo potřeba dalšího záboru pozemků pro dočasnou 

výsypku. Je zřejmé, že tímto krokem by těžební náklady organizace značně 

vzrostly a plánování dalšího, i když pouze dočasného prostoru pro výsypku by se 

mohlo sejít s odmítavou reakcí veřejnosti. Dnes mohu říci, že cíle vytyčené mojí 

bakalářskou prací byly dosaženy a navržené těžební postupy jsou dodržovány. 

S postupující těžbou však také dochází k odkryvu podložního závěrného 

svahu a s rostoucí výškou nastává potřeba zabývat se jeho stabilitou. Posoudit 

nejen statickou stabilitu tělesa, ale i vliv erozních a dalších činitelů, které na něj 

mohou působit. Dále navrhnout vhodná opatření a postupy, které zajisti jak 

stabilitu, tak i začlenění závěrných svahů do krajiny. 

Otázka posouzení stability závěrných podložních svahů bude řešena 

komplexně, počínaje popisem tělesa, jeho geologickou stavbou, 

hydrogeologickým průzkumem, petrografickým zhodnocením a na základě 

inženýrsko-geologického průzkumu bude zpracován návrh na zajištění stability 

tělesa. Podrobně budou zpracovány pracovní postupy při realizaci uvedených 

opatření a také bude navržena vhodná metoda monitoringu i jeho četnost tak, aby 

byl včas zachycen případný svahový pohyb a mohlo se provést stabilizační 

opatření 

Závěrem zpracuji ideový návrh na začlenění závěrných svahů do krajiny. 

Pokusím se ve vhodném grafickém programu vymodelovat současný stav a stav 

po dosažení nejnižší báze těžby, tedy na konci životnosti lomu. Věřím, že tato 

diplomová práce najde uplatnění a stane se vodítkem pro odborně způsobilou 

osobu, která bude řídit hornickou činnost na zmíněné lokalitě. 
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2 GEOGRAFIE, GEOLOGIE A HYDROGEOLOGIE LOŽISKA A 

OKOLÍ 

2.1 Geografická situace 

Zájmové území se nachází cca. 5 km od centra Jeseníku na severním 

svahu nad obcí Lipová – lázně. Jedná se o ložisko krystalických vápenců. Jedná 

se o ložisko krystalických vápenců původně vhodných pro těžbu bloků na 

ušlechtilou kamenickou výrobu. Výtěžnost však tímto způsobem dosahovala max. 

10 %. V současné době je ložisko těženo společností Omya CZ s.r.o. Vápenná a 

je využíváno pro výrobu ušlechtilých vápencových drtí a mikromletých vápenců 

pro papírenský průmysl, jako minerální plnivo pro výrobu barev, fasádních barev, 

plastických hmot a pro další chemické účely s výtěžností okolo 65 %. 

Ložisko je součásti série Branné, která je řazena do východních Sudet. 

Orograficky tvoří východní Sudety tři pohoří, která jsou od sebe oddělena pouze 

vysokými sedly Kralického Sněžníku, Rychlebských hor a Hrubého Jeseníku. 

Území má značné výškové rozdíly a je velice členité. Příčná údolí tvaru 

písmene V jsou mladá a jsou založena na třetihorních zlomech směru SZ – JV. 

Hřbety hor jsou protaženy ve směru probíhajících horninových vrstev. Jsou 

geologicky a petrograficky velice pestré, od rulových komplexů, přes kvarcity, 

křemité fylity a krystalické vápence, až po různé typy břidlic. 

Zájmový prostor náleží do povodí Baltického moře. Je odvodňován 

hornolipovským potokem, který se vlévá do řeky Staříč. 

Nejvyšší kóta zájmového prostoru je vrchol Smrčník s nadmořskou výškou 

798,5 metrů. Tento bod limituje jižní okraj zájmové části ložiska. 

Průměrná roční teplota v okolí ložiska se udává 6 – 8 °C, počet dnů 

vykazujících teplotu nižší než je bod mrazu je 160 – 180 v roce. Průměrné roční 

srážky se pohybují od 1000 do 1200 mm. 
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Obr. č 1: Zpracovatelský závod na Pomezí,  Zdroj: letecké snímkování Omya CZ s.r.o. 

2.2  Geologie vlastního ložiska 

Jak vyplývá z předchozí kapitoly, karbonáty v našem zájmovém prostoru 

jsou součástí obalových jednotek v keprnické klenbě. Druhy vápenců o 

mocnostech několika desítek metrů jsou sledovatelné až k budínskému zlomu na 

vzdálenost 30 km. Celá série je postižena mladšími, příčnými zlomy směru SZ – 

JV, podle kterých je rozdělena do jednotlivých ker. Podél těchto příčných poruch 

došlo k nevýrazným posunům. Jednotlivé úseky neporušené příčnou tektonikou 

dosahují až 2 km.  

V podloží vápenců jsou sericitické kvarcity, tence rozpadavé, v nadloží 

kvarcity, fylity až svor-fylity s granáty. Pokryv je tvořen svahovými hlínami a písky, 

vyplňující povrchové krasové nerovnosti i případné dutiny.  

Celkový tvar prozkoumané a předmětné části ložiska je téměř obdélníkový 

o rozměrech 150 až 300 x 1500 m. Šíře vápencového pruhu na povrchu (nepravá 

mocnost) se pohybuje v rozmezí 120 – 150 m, pravá mocnost v rozmezí 80 – 100 
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m. Směr vápencového pruhu je ve směru SV – JZ, úklon k SZ kolísá v rozmezí 30 

– 45°.  

Přibližně ve středu předmětné části ložiska v místech morfologické 

deprese je mocnější pásmo příčné tektonické poruchy, která rozděluje ložisko na 

SV a JZ část. 

 

Obr. č.2: Celkový pohled na lom,  Zdroj: letecké snímkování Omya CZ s.r.o. 

Surovinou je zrnitý mramor barvy bílé, nažloutlé, bělošedé, místy 

s nevýraznými šmouhami. Rozpad je kostkovitý, textura paralelní s průběhem 

podložních kvarcitů. Kalcit tvoří nepravidelná, omezená zrna uspořádaná 

paralelně ve směru delší osy.  

I když je ložisko silně rozpukáno, drobné krasové pukliny je vidět zřídka. 

Průměrné zkrasovění ložiska je 8,25%. Krasové dutiny v procentech jsou 

odpočítány od vypočítané kubatury zásob. V podloží, při styku karbonáty s kvarcity 

jsou popisovány erlány.  
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Kvarcity jsou světlé, drobnozrnné, na povrchu zvětralé. Jsou podobné 

svorům a lokálně do svoru přecházejí. Jsou tence destičkovitě odlučné a destičky 

jsou potaženy hydroxidy Fe. Podstatnou stavební minerální součástí je křemen a 

silicit. Jde o kvarcity sericitické, muskovitické, biotiticko-muskovitické, biotit-

muskovit-staurolitické, nebo staurolit-muskovitické. Z akcesorní bývá zastoupen 

apatit, zirkon, staurolit, turmalín a některé rudní minerály. 

Kontakt mezi vápenci a kvarcity je ostrý, což bude mít jistě příznivý vliv na 

stabilitu podložního závěrného svahu.  

2.3 Petrografické zhodnocení  

Po petrografické stránce je ložisko tvořeno středně až hrubozrnně 

krystalickým vápencem většinou bílé barvy. V blízkosti puklin a při povrchu jsou 

slabě nažloutlé polohy od sloučenin Fe. Dále jsou tu polohy namodralých až 

šedých vápenců zbarvené přítomností grafitické substance. Obsah grafitu, bělost 

a zažloutnutí jsou základními parametry sledovanými z důvodu kvality výroby. 

2.4 Hydrogeologický průzkum 

V roce 1997 provedla firma UNIGEO a.s. hydrogeologický průzkum 

ložiska. Hlavním cílem prací bylo zjištění úrovně hladiny podzemní vody ve vztahu 

k uvažované těžební bázi 630 m n.m., posouzení vlastností nesaturované zóny 

mezi hladinou podzemní vody a uvažovanou těžební bází v souvislosti s ochranou 

podzemní vody a zřízení monitorovacích objektů pro sledování kvality podzemních 

vod v průběhu těžby. 

Pro účely této práce je podstatné, že hladina spodní vody i při plánovaném 

zahloubení na úroveň 630 m n.m. nebude zastižena, neboť je ustálena na úrovni 

590 m n.m. a neočekávají se přítoky do zahloubených etáží. Ložisko těženého 

vápence je dobře až velmi dobře propustné. Při dosavadní těžbě nedošlo 

k zaplavení již zahloubených etáží i při největších atmosférických srážkách nebo 

jarních táních. Nepředpokládají se proto žádná opatření pro odčerpávání důlních 

vod.  
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3 SOUČASNÝ STAV DOBÝVÁNÍ, DOPRAVY A ÚPRAVY 

SUROVINY A ZAJIŠTĚNÍ STABILITY ZÁVĚRNÝCH SVAHŮ NA 

DANÉ LOKALITĚ 

3.1 Současný stav dobývání 

SV část ložiska je otevřena těžebními řezy 700, 710, 722, 740 a 752 m 

n.m. Řezy 781 a 792 m n.m. jsou již vytěženy a řezy 752, 740 m n.m. jsou krátce 

před dotěžením směrem k podloží a SV. Ostatní těžební řezy 690 až 630 m n.m. 

budou postupně otevřeny od centrální poruchy. Zpřístupněny budou z obslužné 

vnitrolomové komunikace vedené na nadloží, souběžně s příjezdovou komunikací. 

Po vytvoření dostatečného prostoru a předstihu nejnižšího řezu bude i v této části 

započato s vnitřní výsypkou a to od centrální poruchy směrem k SV za 

postupujícími etážemi.  

V roce 2013 bylo v této části lomu vytěženo 45 % objemu celkové roční 

těžby, což představuje cca 221 850 tun a v letošním roce se zde předpokládá 

vytěžit 55 % z celkového objemu těžby. Zároveň se plánuje realizace cca 60 000 

m3 skrývky v nadloží, čímž se rozšíří těžební prostor až k hranici DP a umožní 

zahloubení dalších těžebních řezů. 

Stávající podložní závěrné svahy v této části kopírují kontakt vápenců 

s kvarcitem. Kvarcit v závěrném svahu je výrazně postižen tlakovou 

metamorfózou, což se projevuje jeho destičkovým rozpadem s foliací rovnoběžnou 

s plochou kontaktu s vápencem. Svahový úhel se tak mění přibližně v rozmezí 45 

– 50°. Odkrytá část svahu má výšku 46 m a přírodní sukcese vegetace zde 

probíhá velmi pozvolna, především z důvodu velkého svahového úhlu a také 

proto, že se svah jeví jako hladký, téměř bez známek zprohýbání. Na konci 

životnosti lomu, po dosažení povolené báze těžby 630 m n.m. tak podložní 

závěrný svah dosáhne výšky 168 m. 
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Obr. č. 3: SV část lomu,  Zdroj: letecké snímkování Omya CZ s.r.o 

JZ část ložiska je otevřena těžebními řezy 720 – 640 m n.m. kde řezy 

720 – 700 jsou již vytěženy, řezy 690 – 670 jsou krátce před dotěžením. V roce 

2012 byla v této části lomu provedena skrývka nadloží cca 130 000 m3 a do této 

oblasti je v současné době soustředěna těžba tak, aby mohl být co nejdříve 

zahájen provoz vnitřní výsypky. Tato bude po dosažení nejnižší báze a vytvoření 

dostatečného předstihu založena z JZ strany. Založení vnitřní výsypky je 

plánováno v první polovině roku 2015, čemuž odpovídá i kapacita současně 

provozované vnější výsypky, na níž bude v letošním roce uložen i plánovaný 

objem skrývky 60 000 m3 ze SV části lomu. 

V roce 2013 bylo v této části lomu vytěženo 55 % objemu celkové roční 

těžby, což představuje cca 271 150 tun a v letošním roce se zde předpokládá 

vytěžit 45 % z celkového objemu těžby. 

Stávající podložní závěrné svahy v této části kopírují kontakt vápenců 

s kvarcitem. Kvarcit v závěrném svahu je rovněž výrazně postižen tlakovou 

metamorfózou, což se projevuje jeho destičkovým rozpadem s foliací rovnoběžnou 
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s plochou kontaktu s vápencem. Svahový úhel je v této části lomu menší, přibližně 

v rozmezí 30 – 35°. Odkrytá část svahu má výšku 68 m a přírodní sukcese 

vegetace zde probíhá velmi příznivě, především z důvodu menšího svahového 

úhlu a také proto, že je svah výrazně zprohýbán a vznikají tak místa vhodná pro 

zachycení rostlinstva. Toto představují zejména nálety břízy bělokoré, modřínu 

opadavého a smrku. Náletové dřeviny ve vyšších partiích svahu dosahují výšky 

okolo 4 m.  

 

Obr. č. 4: JZ část lomu, Zdroj: letecké snímkování Omya CZ s.r.o 

3.2 Doprava a úprava suroviny 

V bezprostředním okolí mocné geologické poruchy rozdělující ložisko na 

JZ a SV část jsou vybudována všechna potřebná zařízení lomu. Při podloží drtící a 

třídící zařízení, na nadloží sociální zařízení, hala strojů a PHM. Přes tuto poruchu 

je vedena příjezdová silnice do lomu a obslužné vnitrolomové komunikace. 

Jednotlivé rozvaly po clonových odstřelech jsou těženy kolovým 

nakladačem Liebherr 586 s obsahem pracovního nářadí 5 m3 nebo rypadlem na 
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pásovém podvozku Caterpillar 345 B s obsahem pracovního nářadí 2,8 m3. 

Rubanina je do násypky primárního drtiče dopravována dumpery Caterpillar 696 

s nosností 35 tun. Těžba je řízena dle kvalitativních požadavků tak, aby konečný 

produkt dosahoval stabilních vlastností podle výrobních specifikací. Pro vstup do 

drtícího a třídícího procesu je použita všechna těžená surovina, kromě pásem 

poruch a jejich okolí, které jsou předmětem přímého výklizu na výsypku. 

Z násypky je materiál dávkován vibračním podavačem na těžký 

hrubotřídič, který provádí základní odhlínění. Nadsítné z hrubotřídiče vstupuje do 

čelisťového drtiče a podsítné je podáváno do druhého stupně odhlinění. Zde je 

soustavou dvou třídičů prováděno další odhlinění tak, že materiál > 30 mm je 

navrácen zpět do produkčního toku a materiál < 30 mm je pásovým dopravníkem 

vynášen na skládku, odkud je postupně dopravován na výsypku. Provoz linky je 

plně automatizován pomocí řídicího systému MODICON, který snímá a 

vyhodnocuje provozní stav zařízení, provádí spouštění a zastavování 

technologických celků, včetně akustické signalizace. Provozní stavy jsou trvale 

vyhodnocovány a zobrazovány zařízením Panel Mate, kterým má obsluha 

možnost celé zařízení ovládat, nebo je toto možné z pracoviště s nepřetržitou 

obsluhou na zpracovatelském závodě. 

Surovina ve frakci 0 – 150 mm je soustavou pásových dopravníků 

ukládána na expediční skládku a následně nákladními vozidly transportována do 

2,6 km vzdáleného zpracovatelského závodu k další úpravě. Materiál je nejprve 

vyprán v bubnové pračce a následně odvodněn a roztříděn. Obě vytříděné frakce 

prochází kabinami optického třídění, kde je z toku materiálu ručně pracovníky 

organizace vybírána surovina nevhodná k dalšímu zpracování. Dále frakce < 50 

mm prochází sušičkou, zatímco frakce > 50 mm je drcena kuželovým drtičem a 

tím zbavená vlhkosti a následně se toky obou frakcí spojí a jsou společně 

dopraveny podle kvality do betonových sil o objemu 600 m3. Dalším krokem je 

mísení suroviny v kvalitě podle požadavků výroby do výrobního sila 0 – 50 mm, ze 

kterého je dále plněn válcový mlýn a zároveň také odrazový drtič jako vstup do 

provozu třídírny drtí. Přebytky z výroby drtí jsou přepouštěny do výrobního sila 0 – 

4 mm, ze kterého je následně plněn kulový mlýn. Výsledný produkt z kulového 
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mlýna je v poslední fázi povrchově upraven ve speciálním mlýnu a stává se 

polotovarem především pro výrobce plastů. 

3.3 Současný stav zajištění stability podložních závěrných svahů 

Jak je patrno z následujících obrázků, je křemenec v závěrných svazích 

výrazně postižen zejména tlakovou metamorfózou, což se projevuje jeho 

destičkovým rozpadem s foliací rovnoběžnou s plochou kontaktu s vápenci. 

Závěrné svahy nejeví žádné známky statické nestability a z tohoto důvodu nebyl 

doposud zaveden žádný způsob monitoringu svahových pohybů, což se však 

stane se zvyšující se výškou svahu nezbytné. 

Poněkud méně jednoznačná je situace u erozivní stability závěrných 

svahů. Po celé ploše těchto svahů je zřetelné opadávání drobných destičkových 

úlomků z povrchových partií svahu, se zanedbatelným dopadem na statickou 

stabilitu. Toto opadávání je podstatně zřetelnější na svahu v SV části lomu, což je 

způsobeno jeho větším úhlem, ale i menším zprohýbáním než na svahu v JZ části 

lomu. Totéž platí i o přírodní sukcesi, kde v JZ části je svah velmi slušně 

zanáletován břízou, modřínem nebo smrkem a naturalizace se jeví jako vhodná a 

dostatečná forma sanace a rekultivace závěrného podložního svahu. Opačná je 

situace v SV části lomu, kde přírodní sukcese probíhá velmi pozvolna a v tomto 

případě bude nutno proces naturalizace urychlit, především vytvořením vhodných 

pozic pro zachycení vegetace. 
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Obr. č. 5: Závěrný svah v SV části lomu, Zdroj: snímek autora 

Stanovení pevnostní charakteristiky křemenců, budujících závěrné svahy, 

lze považovat za velmi problematické. Jedná se o horninu s výraznou anizotropií a 

destičkovým rozpadem. Soudržnost na plochách odlučnosti je značně proměnná a 

je citlivá na povětrnostní vlivy. 

Bez numerické charakteristiky pevnostních vlastností horniny nelze použít 

žádné modelové schéma výpočtu statické stability skalní stěny, resp. svahu. Pro 

řešení problematiky je možno využít prakticky výhradně vnější znaky závěrného 

svahu, zjištěné jeho fyzickým ohledáním. Z tohoto ohledání plyne, že je možno 

předpokládat statickou stabilitu svahu i do jeho výrazně větší výšky než jakou má 

doposud. Uvedený předpoklad je ovšem nutno průběžným monitorováním 

ověřovat.  
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4 NÁVRH NA ZAJIŠTĚNÍ STABILITY PODLOŽNÍCH ZÁVĚRNÝCH 

SVAHŮ 

4.1 Varianty řešení 

Na úvod musím poznamenat, že v této kapitole se budu zabývat 

nalezením vhodných řešení stabilizace svahu pouze v SV části lokality. Jak již 

bylo zmíněno v kapitole 3.3 této práce, svah v JZ části lokality má menší sklon o 

10 - 15° a zároveň je zprohýbán tak, že vegetace zde nalezla vhodné pozice a 

sanace svahu formou přírodní sukcese se zde jeví jako dostatečná.  

 

Obr. č. 6: Závěrný svah v JZ části lomu, Zdroj: snímek autora 

Zároveň výška podložního závěrného svahu nebude po dosažení 

povolené báze těžby tak dramatická a dosáhne pouze 100 m, oproti výšce svahu 

téměř 170 m ve druhé části lomu. Dalším faktem opodstatňujícím tuto myšlenku je 

i založení vnitřní výsypky z JZ strany dobývacího prostoru, která bude výšku 

svahu bezprostředně za postupujícím posledním těžebním řezem snižovat. 
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Poněkud jiná je situace v případě monitoringu svahových pohybů, kde navrhuji 

zavést stejnou metodu jako v SV části lomu a zároveň identickou periodu měření 

tak, aby případný svahový posuv byl včas zachycen a byla provedena patřičná 

opatření.  

Zároveň je nezbytně nutné dokonalé očištění svahu od kamenů, 

pravděpodobně z rozletu po odstřelech a tím zamezit možnosti jejich uvolnění a 

pádu dolů po svahu. Tuto činnost musí provádět firma zabývající se výškovými 

pracemi, které má zaměstnance s osvědčením a proškolené v provádění prací 

horolezeckou technikou. Na tuto činnost musí být zpracován technologický postup 

v souladu s platnou legislativou, především vyhl. ČBÚ č. 26 / 1989 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů 

Existuje několik variant řešení zadaného problému. Vybral jsem 3 

možnosti, které se jeví jako nejvhodnější a zároveň realizovatelné v daných 

podmínkách. Tyto varianty v dalším textu podrobněji popíšu a provedu analýzu 

silných a slabých stránek. Dále pro všechny varianty zhotovím pro přehlednost i 

grafický výstup, včetně řezů: 

Varianta 1 : Zachování ústupků z dobývané suroviny o šířce min. 2 m ve 

sklonu kontaktu s podložním svahem a se zachováním stávajících výšek 

jednotlivých etáží. 

Varianta 2 : Vybudování pozic pro rychlejší nástup přírodní sukcese 

rostlinstva narušením povrchu podložního svahu s použitím trhacích prací. 

Varianta 3 : Zajištění stability podložního svahu použitím záchytných 

bariér, geo-mříží příp. ochranných sítí a svorníků. 

4.1.1 Variantní řešení č. 1 

Tato navrhovaná varianta spočívá v provedení speciálních trhacích prací 

tzv. presplitingu. Jedná se tedy o přípravu řady vývrtů se sklonem kopírujícím 

podložní svah s odstupem min. 2 m od kontaktu. Vrtné schéma při realizaci této 

metody záleží na rozpojovaném materiálu, použitém průměru vrtací korunky, 

roztečí mezi jednotlivými vývrty a použité trhavině. V minulosti byla již metoda 
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presplitingu na této lokalitě vyzkoušena a proto doporučuji vrtné schéma i trhavinu 

ověřenou při rozpojování krystalického vápence. Pokud by tomu tak nebylo, nebo 

dojde-li ke změně průměru vývrtů či používané trhaviny, pak doporučuji zkušební 

odstřel v jiné části lomu a ověření zda po odstřelu došlo k vytvoření presplitingové 

štěrbiny nebo zda není narušena stabilita stěny např. předimenzováním či 

poddimenzováním náloží trhaviny. Teprve po tomto ověření nebo případné 

optimalizaci odstřelu je možno přistoupit k realizaci presplitingu na závěrném 

podložním svahu. 

Jelikož budou zachovány stávající výšky etáží musí být délka vývrtů 

zvolena tak, aby dno vývrtu dosáhlo úrovně nižšího stupně. Použita bude vrtací 

korunka o průměru 105 mm s roztečí mezi jednotlivými vývrty 1 m. Do každého 

vývrtu bude spuštěna Bleskovice Startline 100 na konci s připevněnou náložkou 

trhaviny Emsit M 75 / 2500. Po dosažení dna vývrtu bude konec bleskovice 

povytažen ven a připevněna elektrická rozbuška DeM – S. Tato bude po uchycení 

k bleskovici opět spuštěna do vývrtu a ústí vývrtu bude utěsněno v délce 1 m 

z důvodu eliminace akustické vlny při odstřelu. Všechny vývrty budou odpáleny ve 

stejném časovém stupni. Další podmínkou ke správnému provedení presplitingu je 

minimální doporučovaný záběr větší nebo roven 60-ti násobku průměru vývrtu. 

Stávající ústupky mají šíři od 8 do 12 m a tím bude i tato podmínka splněna. 

Zároveň tyto ústupky zaručují bezpečný přístup pro vrtací soupravu a dostatečný 

manipulační prostor. 

Po provedení odstřelu bude následovat odtěžení suroviny a očištění 

podložního svahu až k vytvořené spáře, nejlépe rypadlem na pásovém podvozku. 

V současné době organizace používá lopatové rypadlo na pásovém podvozku 

Caterpillar 345 B a jako výměnné pracovní nářadí může být použito i hydraulické 

bourací kladivo Nordstahl – 12, což se jeví jako velmi výhodné a dostačující k této 

činnosti. 

Smyslem ponechání ústupků, tak jak je navrženo v této variantě je 

ochrana podložního svahu před působením erozivních činitelů, dále vznik 

vhodných pozic pro zachycení dřevin, případně polodřevin. Posledním neméně 
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důležitým důvodem je ochrana pracovníků na nižších těžebních řezech před 

pádem balvanů uvolněných z podložního svahu. 

V následujícím situačním nákresu je představen v řezu současný stav 

rozfárání lomu, tak jak je popsáno v kapitole 3.1, kdy etáž 700 m n.m. je již 

dostatečně rozšířena a vznikl dostatečný prostor pro zahloubení etáže 690 m n.m. 

 

Situační nákres č. 1 – Současný stav rozfárání lomu 

Jak je z nákresu patrno, po zahloubení lomu na úroveň 690 m.n.m. bude 

již výška závěrného podložního svahu činit 108 m a je nejvyšší čas řešit, jakým 

způsobem bude zajištěna jeho stabilita a zároveň bezpečnost práce na něm. 

Další situační nákres již zobrazuje stav lomu po dosažení nejnižší báze 

těžby 630 m n.m. Již na první pohled je patrné, že při této variantě bude 

v závěrném svahu vázáno velké množství zásob a to se stává patrně největším 

záporem tohoto řešení. Pro představu jsem vypočítal množství vázaných zásob na 

100 délkových metrů svahu. Jedná se o 396 606 t. Šířka podložního svahu na 
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úrovni 752 m n.m. činí 240 m což znamená, že množství zásob, které v tomto 

úseku zůstanou nevytěžené se blíží 1 mil. tun. Zároveň se tak sníží i kapacita 

vnitřní výsypky, která bude v této části lomu, po dosažení báze těžby rovněž 

založena. 

 

Situační nákres č. 2– Stav lomu po dosažení báze těžby 630 m.n.m. 

Zhodnocení 1. varianty 

Základní výhodou tohoto navrhovaného řešení je snížení svahového úhlu 

z 50° na 45° a tím i zvýšení jeho stability i bezpečnosti. Zároveň bude podložní 

závěrný svah chráněn před působením erozivních činitelů a zvýšena jeho erozivní 

stabilita, která je nepříznivě ovlivněna destičkovým rozpadem kvarcitu. 

V neposlední řadě je takto zajištěna bezpečnost práce na nižších těžebních 

řezech, kdy ponechané ústupky chrání obsluhy těžebních mechanizmů, příp. další 

pracovníky, například při realizaci trhacích prací nebo při ostatních činnostech 

před pádem kamenů dolů po svahu. 
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Nevýhodou řešení je velké množství zásob vázaných v takto vytvořeném 

závěrném svahu. Technicko – ekonomické zhodnocení bude v závěru předložené 

práce, ale již teď lze konstatovat, že v zájmu ekonomického hospodaření se 

zásobami se v tomto konkrétním případě tato varianta jeví jako nevhodná. Další 

nevýhodou je i značné množství vývrtů pro přípravu presplitingu. Pokud budu 

počítat jen se současně odkrytou částí podložního závěrného svahu o šířce 240 

m, pak pro přípravu odstřelu na jedné etáži o výšce 10 m a roztečí vývrtů 1 m 

bude zapotřebí 241 x 14 = 3374 m. Jedná se z ekonomického hlediska o značný 

náklad, který společně se ztrátou části zásob nepřináší očekávaný přínos a vzniká 

potřeba vyhodnocení dalších řešení přicházejících v úvahu na této lokalitě. 

4.1.2 Variantní řešení č. 2 

I v této variantě bude základem použití trhacích prací na svahu s cílem 

vytvořit vhodná stanoviště pro biologickou stabilizaci svahu. Podstatou je narušení 

podložního svahu soustavou krátkých vývrtů v délce max. 2 m a jejich 

dimenzování v pásmu natřesení tak, aby v žádném případě nedošlo k odhození 

rozpojovaného materiálu. Vývrty budou vedeny kolmo na svah a situovány 

v řadách rovnoběžných s jednotlivými etážemi. Po realizaci trhacích prací dojde 

k rozrušení rozpojovaného materiálu a jeho částečnému vyzvednutí nad profil 

svahu. Tím se vytvoří vhodná stanoviště pro kořenový systém dřevin a keřů. Výběr 

rostlin, vhodných k použití v daných podmínkách, je velmi omezený. K tomuto 

účelu doporučuji použít následující: 
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Jehličnaté rostliny:  Pinus silvestris – borovice lesní 

    Pinus mugo – kleč 

Listnaté dřeviny:  Betula verrucosa – bříza bílá – pouze ve velmi 

omezené míře, neboť na skalní stěně je schopna se dobře uchytit, ale má 

poměrně mělký kořenový systém. 

Keře :   Genista germania – kručinka německá 

    Genista tinctoria – kručinka barvířská 

    Cytisus scoparius - janovec 

V tomto případě nebudu zhotovovat žádný situační nákres, jelikož se 

jedná o velmi jednoduchý způsob řešení a slovní vyjádření je dostačující. 

Rozmístění jednotlivých řad bych volil nepravidelně po závěrném svahu, avšak 

tak, aby nevznikala prázdná místa ve směru dolů po svahu, jelikož i v této variantě 

bude materiál vyzvednutý po trhacích pracích nad profil svahu tvořit ochrannou 

bariéru proti pádu kamenů. Vrtací souprava se bude pohybovat po zbytcích 

jednotlivých etáží a v rozsahu výškového dosahu vrtací lafety bude podle plánu 

připravovat jednotlivé řady vývrtů pro trhací práce. Poté budou tyto řady nabity 

trhavinou např. Emsit M 75 / 2500 a k iniciaci náloží bude použit elektrický roznět 

v časové řadě DeM – S. Po odstřelu bude provedena biologická část rekultivace 

zasazením doporučených dřevin a keřů. V dalším kroku bude sestřelen zbytek 

etáže až po kontakt s podložním svahem a po jeho odtěžení se bude celý cyklus 

opakovat. 

V tomto kontextu se nabízí otázka, zda použitím této metody nedojde 

k dalšímu zhoršení erozní stability svahu. Dá se očekávat, že při jarním tání sněhu 

nebo při větších dešťových srážkách bude docházet k vyplavování jemného podílu 

z rozrušeného materiálu. Je těžké předpokládat, jak rychlý bude nástup 

naturalizace, ale v každém případě bych doporučil stabilizovat jednotlivé řady 

pomocí ochranných sítí např. systému Tecco, které jsou vyrobeny z 

vysokopevnostního ocelového drátu, jehož tahová pevnost je min. 1770 N/mm2. 

Tento systém využívá dostatečně tuhé roznášecí desky, které jsou vyztužené 

žebrováním zajišťující optimální přenos sil ze zemních nebo skalních kotev na síť. 
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Spojovací svorky z vysokopevnostního ocelového drátu umožňují spojení pásů 

sítě bez přesahů a stále garantují stoprocentní přenos sil. Síť může být ukotvena 

podle návrhového konceptu standardními zemními nebo skalními hřeby. 

 

Obr. č. 7: Realizace sítě TECCO, Zdroj: Snímek autora 

Mezi výhody tohoto systému patří možnost předepnutí sítě umožňující 

větší rastr kotev = úspora práce, materiálu, času, dále volitelné kotevní body, 

rychlá instalace a možnost instalace po etážích. Tento systém je po ozelenění 

prakticky neviditelný s možností prostřihů sítě pro sazenice. 

Zhodnocení 2. varianty 

Tato varianta navrhuje v podstatě jednoduché i finančně nenáročné řešení 

s velkou výhodou v úplném vytěžení zásob v dané části lomu. Přináší však i 

podstatnou nevýhodu a tou je narušení povrchu podložního svahu. I když na této 

lokalitě nejsou žádné zkušenosti s touto metodou, s velkou pravděpodobností se 

dá předpokládat, že provedením trhacích prací dojde ke zvýšení erozní nestability. 
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Bez použití ochranných sítí je metoda víceméně nepoužitelná a s jejich použitím 

se naopak zvýší vynaložené náklady na další stabilizaci svahu. Navíc takový 

zásah do podložního svahu bez předchozích zkušeností sebou přináší značná 

rizika, která se dají snížit odzkoušením navrhovaného řešení na podložním svahu 

v jiné části lomu a jejich následným vyhodnocením.  

Bez obav mohu říci, že je tato metoda použitelná na svazích s menším 

svahovým úhlem s podobnými geologickými podmínkami, avšak na zadaném 

podložním svahu použití nedoporučuji. 

4.1.3 Variantní řešení č. 3 

Poslední navrhovaná metoda v sobě skrývá výhody obou předchozích 

řešení. Tím je myšleno úplné vytěžení zásob v dotčené oblasti, jak je navrženo ve 

2. variantě a zároveň minimální zásah do struktury podložního svahu a tím jeho 

vyšší odolnost povětrnostním podmínkám a erozním činitelům.  

Vycházím ze současné situace na lokalitě, kdy je ještě možný pohyb vrtací 

soupravy i dalších potřebných mechanismů po nejvyšší etáži 752 m n.m.  Na 

počátku bude nezbytné realizovat stabilizační opatření svahu nad kótou 752 a 

bude se jednat o instalaci ochranných sítí systému Tecco v pozicích nepravidelně 

rozmístěných po svahu, především v místech, kde je podložní závěrný svah 

nejvíce erozně narušen. Jedná se tedy hlavně o narušení svahu hydrotermálními 

poruchami a jejich okolí, které jsou značně narušené a je nezbytné je stabilizovat. 

Takto vzniknou velmi vhodné pozice pro zachycení rostlin, případně je možno 

provést výsev travního semene. Je nabízeno travní semeno obalované lepivou 

složkou, která zadrží semena na svazích a zvýší pravděpodobnost zakořenění. 

Ostatní nestabilní místa tvoří zejména velké desky kvarcitu uvolněné 

z tělesa svahu. V tomto případě navrhuji technické opatření spočívající ve 

zpevnění svahu ocelovými svorníky, zakotvenými ve svahové hornině ve vývrtech 

vedených kolmo na plochu destičkové odlučnosti. Svorníky by měli být umístěny 

šachovitě, s tím, že konkrétní vzdálenost by měla být závislá na stavu kvarcitů 

v konkrétní oblasti.  
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V posledním kroku budou navrtány nepravidelně po svahu 1 m dlouhé 

vývrty, do kterých budou zasazeny hluboko kořenící dřeviny v kombinaci 

s polodřevinami. Z nabídky doporučuji využít rostliny, dřeviny a keře vyjmenované 

v části 4.3.2. Následující situační nákres č. 3 zobrazuje stabilizační opatření 

provedená nad kótou 752 m.n.m. 

 

Situační nákres č. 3 – Stabilizace svahu nad kótou 752 m.n.m. 

Nejdůležitějším stabilizačním prvkem je instalace ochranných plotů, které 

budou plnit funkci ochrany pracovníků a zařízení pohybujících se na nižších 

těžebních řezech. Tyto ploty budou instalovány pro zadržení skalních úlomků 

do max. vel. 30 cm, pohybujících se rychlostí do 25 m/s. Výška plotu se 

zpravidla pohybuje od 1,5 m do 2,0 m a jeho trasa je navrhována dle 

geomorfologie očištěného svahu v tomto konkrétním případě kolmo na svah. 

Ochranný plot je tvořený samozavrtávacími injekčními kotevními tyčemi ve 

vzdálenostech cca 3,0 m, plnících funkci sloupků a upevňovacích kotev. Systém je 

doplněn napínacími lany a vysokopevnostní ocelovou sítí TECCO. Všechny prvky 
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jsou opatřeny antikorozní úpravou. Jelikož byla již provedena stabilizační opatření 

formou instalace ochranných sítí a ocelových svorníků, nepředpokládá se uvolnění 

větších skalních úlomků a ochrana plotem je dostatečná. 

Další řady ochranných plotů budou instalovány po očištění dalších 

přibližně 50–ti metrů podložního svahu, celkem tedy 3 řady s poslední na úrovni 

690 m n.m. Dále je již počítáno s vnitřní výsypkou a další instalace ochranného 

plotu již není potřeba. 

 

Obr. č. 8: Instalace ochranného plotu, Zdroj: Snímek autora 

V dalším kroku bude odtěžena etáž 752 m n.m., očištěn podložní svah a 

rovněž budou provedena stabilizační opatření, tedy montáž ochranných sítí a 

sadba rostlin do připravených vývrtů. 
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Situační nákres č. 4  – Stabilizace svahu nad kótou 740 m n.m. 

Následuje exploatace etáže 740 m n.m. na úroveň 723 m n.m., kde bude 

instalována druhá řada ochranného plotu. Nebudu dále s pomocí situačních 

nákresů dokumentovat další postup odtěžování, úpravy a stabilizace závěrného 

svahu a rovnou přejdu do kroku č. 5, kde již dojde k otevření 6- té etáže na úroveň 

690 m n.m., na které bude instalována poslední řada ochranného plotu. V 

návaznosti na tento těžební postup budou otevřeny další těžební řezy podle plánu 

otvírky, přípravy a dobývání a to etáže na úrovních 680, 670 a 660 m n.m. V té 

době budou již realizovaná navržená stabilizační opatření na svahu od úrovně 690 

m n.m. po korunu podložního svahu v úrovni 798 m n.m. 



Bc. Pavel Kurek: Zajištění stability závěrných svahů na lomu Smrčník - Pomezí 

2014  24 

 

Situační nákres č. 5 – Stabilizace svahu nad kótou 690 m n.m. 

Následně přeskočím až do kroku č. 11, kde je již v situačním nákresu č. 5 

zakreslena vnitřní výsypka. Předpokládá se vyplnění vytěženého prostoru po 

úroveň 690 m n.m. Toto ovšem záleží na dalším postupu těžby SV směrem do 

bloků zásob č. 1 až 6. DP pokrývá i zásoby v této oblasti, musí však být 

vypracován návazný POPD, včetně plánu sanace a rekultivace území dotčeného 

těžbou. 

Pokud se těžba nerozšíří do zmíněné oblasti, potom vnitřní výsypka 

nebude zaplněna po úroveň 690 m n.m.. Toto již ale nemá vliv na navrhovaný 

postup stabilizace podložního závěrného svahu a budou se realizovat stabilizační 

opatření i do části svahu pod úrovní 690 m n.m. ve stejných krocích, až po úroveň 

vyplnění lomu vnitřní výsypkou. 
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Situační nákres č. 6 – Stabilizace svahu pod kótou 690 m.n.m. 

Zhodnocení 3. varianty 

Poslední navrhovaná varianta přináší koncepci stabilizace zadaného 

svahu, která respektuje úplné vytěžení zásob v dané oblasti, zároveň vhodným 

způsobem řeší podporu nástupu vegetace a v neposlední řadě bezpečnost práce 

na nižších těžebních úrovních. Systém TECCO nabízí mnoho variantních řešení 

s ohledem na předpokládané zatížení. S návrhovým konceptem, může být 

optimální přenos sil v místech ukotvení sítě určen jako funkce geotechnických 

parametrů a je prokázána povrchová stabilita celého systému. 

V kombinaci s ochranným plotem tvoří tato varianta nejvhodnější řešení 

stabilizace podložního závěrného svahu. Poněkud vyšší pořizovací náklady budou 

vyváženy hodnotou suroviny, kterou bude možno při tomto řešení vytěžit. Další 

úsporou bude minimalizace vrtných prací, oproti předchozím návrhům a 
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nejpodstatnějším hlediskem je již zmíněná míra bezpečnosti a ochrana pracovníků 

na nižších pracovištích. 

Vzhledem k výše uvedeným důvodům, doporučuji tento návrh k realizaci, 

jako nejlepší řešení zadaného úkolu a závěrem nabízím situační nákres 

zobrazující finální podobu svahu z ptačí perspektivy. 

 

Situační nákres č. 7 – Stabilizace svahu z ptačí perspektivy 
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4.2 Monitoring pohybu podložního svahu 

Monitoring je chápán jako kontrola a sledování pohybu svahu v čase.  

Geotechnický monitoring se zpravidla skládá z několika na sebe 

navazujících etap:  

 stanovení cílů monitoringu,  

 návrh a osazení měřících přístrojů a zařízení,  

 vlastní monitoring – vlastní měření a sledování,  

 vyhodnocení a interpretace výsledků.  

Při geotechnickém monitoringu by se měly dodržovat následující zásady:  

 každou požadovanou veličinu je vhodné měřit alespoň dvěma na 

sobě nezávislými způsoby,  

 měřících bodů musí být dostatečný počet,  

 vhodně zvolit přesnost měření – zpravidla je výhodnější obětovat 

přesnost měření ve prospěch spolehlivosti ne naopak,  

 v místech těžko přístupných nebo nepřístupných je účelné mít k 

dispozici dálkové odečítání měřených hodnot,  

 včas definovat varovné stavy – které indikují pokles stability svahu.  

Nedílnou součástí monitorování svahových deformací by měly být 

pravidelné vizuální prohlídky povrchu svahu. Prohlídky musí provádět 

kvalifikovaný odborník, který pozná již první známky porušování svahu. O 

prohlídkách je nutné vést záznamy a je nezbytné prostou obhlídku terénu 

doplňovat fotodokumentací.  

Cílem monitoringu na zadaném svahu je včasné zachycení svahového 

pohybu a následně provést vhodná stabilizační opatření. K dosažení tohoto cíle 

navrhuji stabilizovat na svahu systém pevných měřících bodů a měřičsky jejich 

polohu ověřovat v rámci doměřování ZDM dvakrát ročně. Jelikož body budou po 

odtěžení suroviny poměrně těžko dostupné, navrhuji jejich osazení měřičskými 

terči s možností dálkového zaměření pomocí totální stanice s laserovým 

paprskem. Stejným způsobem jsou již na této lokalitě monitorovány svahy na 

vnější výsypce. Na počátku navrhuji instalaci minimálně tří bodů. Další body 
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budou v potřebném počtu osazovány v závislosti na vzrůstající výšce svahu. Tento 

monitoring musí být kombinován s pravidelnými prohlídkami minimálně jednou 

týdně a o provedené prohlídce provést záznam v knize prohlídek pracoviště. 

4.3 Přístrojové a programové vybavení 

Základní mapa lomu je 2 x ročně doměřována a aktualizována 

dodavatelskou organizací. Jako podklad pro moji práci bude výstup dat 

z posledního měření ze dne 1. ledna 2014. Toto měření bylo provedeno Totální 

stanicí LEICA TCR 1203. Pro úplnost přikládám kalibrační list měřila. 

Data budou transformována do Systému DMT 8.00, což je programová 

nadstavba systému MicroStation  2004  Edition, MicroStation  XM  Edition, 

PowerMap 2004  Edition nebo PowerMap  XM  Edition. Poskytuje základní 

prostředky pro digitální modelování terénu. Systém DMT může být použit přímo 

nebo jako rozšiřující modul systému ProGEO. Všechny mé výpočetní modely budou 

zpracovány tímto programem. 

Softwarové požadavky: 

 MicroStation 2004 edition 

 MicroStation V8 XM edition (08.09.03.66 a vyšší) 

 Bentley PowerMap 2004 edition 

 operační systém Windows NT (pouze 2004 edition), Windows 

2000, Windows XP, Windows Vista (pouze XM edition). Pro 

bezchybnou funkci VBA programu je při instalaci MicroStation 2004 

edition nutné při volbě Typická instalace nebo Minimální instalace 

zaškrtnout v poli 'MicroStation system files' položku 'Programming 

tools'. 
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Hardwarové požadavky: 

 počítač s procesorem Intel Pentium nebo AMD Athlon minimálně 

800MHz (doporučeno 2,4GHz a více), 

 operační paměť minimálně 256 MB (doporučeno 1GB a více), 

 minimálně 70 MB (v závislosti na množství volitelných modulů) 

volného prostoru na disku, na který je program instalován, 

 podporovaná grafická karta (alespoň 256 barev), v případě 

MicroStation V8XM edition je vyžadována grafická karta podporující 

DirectX 9.0. 

Vzhledem k tomu, že systém MicroStation standardně  využívá kartézský 

souřadný systém (další možností je polární nebo sférický), je pro systém S-JTSK 

využívána kresba ve třetím kvadrantu, tzn.:  

 jsou zaměřeny osy x a y 

 používá se obrácená orientace os x a y 

 je možnost transformace do programu Surpac 
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5 TECHNICKO–EKONOMICKÉ  ZHODNOCENÍ NAVRHOVANÉHO 

ŘEŠENÍ 

5.1 Technické zhodnocení 

Toto hodnocení se opírá o skutečnost, že stabilizace podložního 

závěrného svahu neřeší pouze vlastní technické provedení, ale zároveň 

požadavek na úplné vytěžení zásob, bezpečnost práce a monitoring provedených 

opatření.  

Technicky navrhované řešení splňuje především tyto základní cíle: 

 Řeší stabilizaci svahu s ohledem na bezpečnost práce tím, že jsou 

instalovány ochranné ploty a ochranné sítě zabraňující ohrožení 

pracovníků na nižších stupních zejména proti pádu uvolněné 

horniny směrem dolů po svahu. 

 Navrhovaným řešením budou úplně vydobyty zásoby ložiska v této 

části lomu a zároveň nebude zmenšen prostor pro vnitřní výsypku 

po dosažení báze lomu. 

 Budou vytvořeny vhodné podmínky pro biologickou část stabilizace 

svahu, především vytvořením pozic vhodných pro uchycení a růst 

nejen navržených druhů keřů dřevin, ale i přírodní sukcesi. 

 V návaznosti na předchozí bod, budou vytvořeny životní podmínky 

pro mnoho živočichů, kteří právě takové lokality vyhledávají a tím 

zaručena biodiverzita.  

 Závěrný svah bude vhodně začleněn do krajiny a tím se zmenší 

dopad těžby nerostu na okolí. 

 Následný monitoring svahu zajistí jeho bezpečnost i v budoucnosti 

a zajistí včasnou identifikaci jeho možného pohybu.  

 Řešení je aplikovatelné na všech svazích s podobnými 

geotechnickými podmínkami, nejen na této lokalitě. 
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5.2 Ekonomické zhodnocení 

Smyslem navrhovaného řešení bylo nalezení vhodné možnosti stabilizace 

závěrného podložního svahu v souladu s požadavkem těžební organizace na 

úplné vydobytí zásob v dotčené oblasti a bezpečnosti práce. Včasná stabilizace 

odkrytého podložního svahu navrhovanou variantou, přináší výhody, které lze 

obtížně v současnosti vyčíslit. Zde uvádím seznam přínosů navrhovaného řešení: 

 Z ekonomického hlediska je zřejmé, že důsledné zajištění stability 

svahu bude finančně nákladnou záležitostí, avšak daleko 

nákladnější by bylo dodatečné řešení stabilizace tělesa, u něhož by 

došlo k narušení stability. 

 Úplné vydobytí zásob v dané oblasti zajistí těžební organizaci 

dostatečnou zásobu kvalitní suroviny na několik let. 

 Zajištění bezpečnosti práce na pracovištích je základním 

požadavkem organizace, která provádí hornickou činnost na dané 

lokalitě a toto řešení podstatně snižuje riziko úrazu na pracovištích 

pod závěrným svahem. 

 Vhodně navržený monitoring svahu zajistí jeho bezpečnost i 

v budoucnosti a zachycení případného pohybu svahu včas, sníží 

náklady na jeho dodatečnou stabilizaci. 

 Postupnou sanací a rekultivací území za postupující těžbou bude 

zmenšena plocha postižená hornickou činností. Na tyto práce je 

těžební organizací vytvořena dostatečná rezerva.  
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6 ZÁVĚR 

V předložené práci jsem se snažil přehledně vysvětlit důvody navrženého 

postupu a osoba, která se u této organizace bude zabývat stabilitou podložních 

svahů dostane do rukou materiál, který jí pomůže vyřešit stávající stav. 

Dodržováním navržených postupů se zajistí erozivní stabilita svahu a zároveň 

s rostoucí výškou i jeho bezpečnost. 

Výběr možných variant řešení vycházel ze studia podkladů, které jsem 

obdržel od těžební organizace Omya CZ s.r.o. Následovala fyzická obhlídka 

lokality, včetně pořízení fotodokumentace. Po zhotovení řezů v ZDM jsem 

navrhnul 3 možné varianty. Tyto jsem následně vymodeloval v  systému DMT 

8.00. Ve vyhodnocení jednotlivých variant jsem zohlednil výhody i nevýhody 

každého řešení. K realizaci jsem navrhnul variantu č. 3, která respektuje jednak 

úplné vytěžení zásob v dané oblasti, tak i bezpečnost práce na pracovištích pod 

řešeným svahem. Varianta č. 2 je realizovatelná na svazích s menším sklonem a 

první variantní řešení předpokládá značné množství zásob, které tak budou 

vázány v závěrném podložním svahu. 

Je pochopitelné, že jsem v této práci nemohl zohlednit všechny situace, 

které mohou v průběhu exploatace tohoto ložiska nastat. Řešeny byly pouze ty 

předvídatelné a další, které v průběhu těžby nastanou, musí být včas 

vyhodnoceny a navržen další postup. Tento by však výrazně neměl překročit 

rozsah této práce a její výsledky by měli být respektovány. 
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5. Hydrogeologický průzkum  ložiska a.s. UNIGEO Zlaté Hory. 
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