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Summary 

This thesis deals with the use of the dump pit heaps left Hamr I for the construction of an 

earth dam of a pond. The introduction presents brief characteristics exploited bearing 

Hamr, its historical development and present. Work continues simplified description of the 

geological, hydrogeological and tectonic conditions of the bearing area. The main work is 

to verify the nature of the soil heaps left from the dump pit, their size distribution and 

suitability of use in an earth dam of a pond. In addition to assessing the shape and stability 

of newly built dams, depending on the materials used, including natural subsidence 

predictions body. The conclusion summarizes the findings in the thesis, especially in terms 

of suitability of soils in the dam body and granularity. 
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Anotace 

 Diplomová práce se zabývá využitím haldoviny z odvalu jámy Hamr I k výstavbě 

zemní hráze odkaliště. V úvodu je prezentována stručná charakteristika exploatovaného 

ložiska Hamr, jeho historický vývoj a současnost. Práce pokračuje zjednodušeným 

popisem geologických, hydrogeologických a tektonických poměrů ložiskové oblasti. 

Hlavní náplní práce je ověření charakteru zemin haldoviny z odvalu jámy, jejich 

granulometrického složení a vhodnosti využití do zemní hráze odkaliště. Dále se posuzuje 

tvar a stabilita nově zbudovaných hrází v závislosti na použitých materiálech včetně 

prognozy sedání zemního tělesa. Závěr shrnuje poznatky při zpracování diplomové práce 

zejména z hlediska vhodnosti zemin do tělesa hrází a jejich zrnitosti.  

 

 

Klíčová slova: haldovina, odval, jáma, zemní hráz, granulometrická analýza, stabilita, 

sedání, fylity, pískovce, kolektor, proterozoikum, křída 
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1. ÚVOD 
 

Předložená Diplomová práce má za úkol pojednat o vhodnosti vytěžené hlušiny 

z otvírkových prací na Dolu Hamr I, která bude druhotně využita jako sypanina pro 

realizaci zemních hrází odkaliště ve Stráži pod Ralskem, kde jsou ukládány odpady po 

chemické těžbě uranových rud v rámci sanace podzemních vod zájmové oblasti. Odval 

jámy Dolu Hamr I u Stráže pod Ralskem vznikl jako deponie těžebního odpadu při 

budování otvírkového díla jámy č. 3, která byla hloubena v letech 1971 až 1975 v západní 

části dobývacího prostoru. Hlušina byla v minulosti posuzována jako nevyužitelný 

materiál, často byly problémy s rekultivacemi. V posledních letech se však situace mění. 

Na takto vytěžený a uložený materiál se nahlíží jako na levný stavební materiál pro 

rozličné zemní konstrukce. Pro úspěšné použití je však nutné detailně posoudit kvalitu 

soudržných a nesoudržných zemin, které tvoří hlušinový materiál. Dále je nutné provést 

jejich zatřídění dle platných ČSN a ověřit fyzikální a  geomechanické vlastnosti. Tyto 

parametry jsou rozhodné pro výsledný tvar a stabilitu budoucího zemního tělesa. 

Důležitým parametrem jak z hlediska realizovatelnosti tak i ekonomické náročnosti je také 

zpracovatelnost a vhodné inženýrské vlastnosti použitých materiálů po zhutnění. Vhodné 

násypové materiály mohou zahrnovat většinou zrnité přirozené zeminy a určité odpadové 

materiály. 

O tomto projektu pojednává předkládaná Diplomová práce. 

 

 Rád bych poděkoval za možnost zabývat se touto problematikou zejména svému 

odbornému konzultantu p. Ing. Ludvíku Kašparovi ze státního podniku Diamo, odštěpného 

závodu Těžba a úprava uranu Stráž pod Ralskem za podnětné připomínky a odborné 

vedení danou problematikou, dále p. St. Vágnerovi a p. Rejzkovi ze státního podniku 

Diamo za bezchybnou a vstřícnou spolupráci při plnění zadaného úkolu. Jejich přístup byl 

jednoznačně nad rámec jejich pracovních povinností, poskytnutá pomoc a podpora byla 

bezprostřední, okamžitá a efektivní. Spolupráce na vysoké úrovni byla i s p. Ing. 

Koštejnem ze státního podniku Diamo, který ochotně konzultoval a připravil podkladový 

materiál jako výchozí studnice informací o dané problematice. Dále bych rád poděkoval 

RNDr. Jiřímu Starému a Mgr. Johaně Lacinové za aktivní přístup a všestrannou pomoc při 

provádění terénních vrtných pracích a následného zpracování.  
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Poděkování míří i k vedení společnosti Zeman – Ingeo, s.r.o. Praha za bezplatné zapůjčení 

vrtné soupravy na kolovém podvozku s příslušenstvím pro realizaci 3 ks jádrových vrtů na 

odvalu jámy č. 3 Dolu Hamr I. Významnou pomoc mi poskytla akreditovaná laboratoř 

Gematest, s.r.o. Praha, pod vedením Mgr. Přemysla Urbana. Společnost provedla bezplatně 

granulometrickou analýzu vzorků zemin a jejich zatřídění dle ČSN. Práce by jistě 

nevznikla bez přispění, podpory a jazykové korektury mé manželky Jany. 

2. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA LOŽISKA HAMR 

2.1 Geografická charakteristika ložiska Hamr 

Oblast Hamr na Jezeře a Stráž pod Ralskem s uranovým zrudněním (ložiska 

vyhrazených nerostů) se nachází v severozápadní části metastruktury České křídové tabule 

s orografickou příslušností k Ralské pahorkatině. Přehledně graficky je lokalita uvedena na 

obrázku č. 1 a 2, v detailnější podobě je pak zobrazena v příloze č. 2 této práce.  

 

Obr. 1 Přehledná mapa zájmové lokality – strážského bloku [2] 
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Obr. 2 Přehledná situace jednotlivých ložisek ve strážském bloku s průběhem hlavních 

tektonických linií [1] 

 

Ložisko Hamr se nachází v Hamerské kotlině, která je peneplenizovaná do plochého 

reliéfu krajiny v extravilánu obce Hamr na Jezeře. Vlastní ložisko je v severní části 

ohraničeno spojnicí mezi obcemi Stráž pod Ralskem a Břevniště. K jihu pokračuje pod 

vlastní obec Hamr na Jezeře až k Hamerskému rybníku, z východu se přimyká k tercierním 

elevacím Hamerského Špičáku a sousedního Děvína. Západní hranici tvoří vodní nádrž 

Horka ve Stráži pod Ralskem. Z hlediska správního území spadá lokalita do Libereckého 

kraje (v působnosti Obvodního báňského úřadu pro území krajů Libereckého a Vysočina 

v Liberci).  

2.3 Historie otvírky, přípravy a dobývání 

V souladu s Technicko-ekonomickou studií hlubinného dobývání (zpracovanou PÚ UP 

Ostrov nad Ohří), byla v letech 1971 až 1975 v západní části dobývacího prostoru, 

v intravilanu obce Hamr na Jezeře, vyhloubena jáma č. 3. Výstavbu zajišťovaly 

specializované závody ČSUP Příbram. Jáma se světlým průměrem 5,50 m a instalovaným 
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těžním zařízením se stala postupně v letech 1975 a 1978 hlavní těžební jamou Dolu Hamr 

I. Těžní zařízení na jámě č. 3 bylo pro stabilní provoz schváleno v roce 1978 a umožňovalo 

dopravu rubaniny ve velkoobjemových důlních vozech a spouštění rozměrných částí 

kolových mechanismů. Hloubka jámy byla 235,40 m se dnem na kótě 92,10 m nad mořem. 

Na 4. patře jámy byly vybudovány žumpové chodby a hlavní čerpací stanice důlních vod. 

Po vyhloubení byla jáma určena jako vtažná a hlavní těžní pro Důl Hamr I [1]. 

2.4 Hlavní dobývací metoda 

Hlavní použitou a osvědčenou dobývací metodou při exploataci ložiska Hamr byla metoda 

komora – pilíř. V rámci dobývacího bloku byla metoda komora – pilíř realizována ražbou 

komor kolmým směrem na dělící (směrnou) chodbu převážně dovrchním směrem. 

Z počátku dobývání měly komory šířku 4,00 m, později na základě geomechanických 

poznatků a zejména díky využití kolových vrtacích a dopravních mechanismů byla šířka 

upravena na 5,00 m. V závislosti na mocnosti zrudnění v křídových sedimentech se měnila 

i výška dobývací metody komora – pilíř s úplným založením vyrubaného prostoru tuhnoucí 

základkou. Jednalo se o ražby komory o maximální výšce 5,00, resp. 8,00, resp. 10,00 m 

v jedné lávce (metoda označovaná jako KP-5, resp. KP-8, resp. KP-10). Délka komor byla 

120 m. Na základě geomechanického výzkumu křídových sedimentárních hornin – 

pískovců se uplatnil tzv. čtyřkomorový způsob rozvinu porubní fronty – viz obr. č. 3 a 4.   

Dobývání bylo prováděno v cenomanských horninách na bázi křídového útvaru. Horniny 

vlastního ložiska a přímého nadloží jsou budovány 5-ti základními druhy jemně až středně 

zrnitých pískovců, brekcií a slepenců. Velmi časté jsou jejich přechody v zrnitostním 

složení. Charakteristickým jevem je jejich značná proměnlivost pevnosti v tlaku. Horniny 

vykazují střední až silnou abrazivnost, vrtatelnost se pohybuje v rozmezí 30 cm až 2,50 m 

za minutu. Technologie vrtání – rotačně příklepové [1]. 
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Obr. 3 Schema rozvinování komor v dobývacím bloku 4 – komorovým způsobem [1] 

 

Rozpojování hornin bylo zajišťováno kolovými samohybnými vrtacími vozy BWA – 3,    

2. generace s dvěma vrtacími rameny s lafetami a vrtáním vzduchovými přiklepovými 

vrtacími kladivy typu BHSL – 33Z o průměru vrtů 40 mm a délkou vrtů 2,80 m a dále pak 

vrtacími vozy KVV – 101, které byly na dieselový pohon, kloubové s jedním vrtacím 

ramenem s lafetou a elektrohydraulickým rotačně příklepovým vrtacím kladivem RPH 

200, pro průměr vrtů 40 mm a délkou vrtů 2,80 m. 

Trhací práce byla prováděna trhavinou Permonex V19 s využitím elektrických rozbušek 

DeD [1]. 
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Obr. 4 Schema ražby dobývací komory metodou KP - 8 (komora – pilíř, výška komory 

8m) [1] 
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2.5 Vyztužování a výstroj důlního díla  

Vyztužování dobývacích komor se provádělo pomocí klínových, trubkových a 

hydraulických svorníků délky 1,60 – 2,50 m se zátahem drátěným pletivem. Počet 

svorníků byl v řadě 5 – 6 ks se vzdáleností řad od sebe 1,00 m. Výstroj komor spočívala 

v instalaci a prodlužování flexibilních větracích luten průměru 630 mm (separátní větrání), 

přívodu vody a stlačeného vzduchu, který byl zajišťován pomocí ocelového potrubí nebo 

vysokotlakovými hadicemi.  

2.6 Zakládací práce 

Na dole Hamr I byla poprvé v tehdejším Československu použita dobývací metoda 

kombinaci s plnou tuhnoucí základkou. To umožnilo v poměrně malé hloubce (150 – 200 

m) vydobýt ploše uložené či jen mírně ukloněné ložisko uranových rud (do 8°) o mocnosti 

až 10 m a přitom zajistit dosažení přípustných povolených deformací v nadloží i na 

vlastním povrchu území. Při dobývání metodou komora – pilíř, kombinovanou s plnou 

tuhnoucí základkou nevzniká zona chaotického zavalování a v nadloží pískovců, 

prachovců a jílovců křídového stáří se vytváří pouze zona spojitých poklesů a deformací, 

bez vzniku trhlin v masivu, které by následně umožňovaly migraci podzemních, resp. 

důlních vod. Výše uvedené umožnilo dodržet základní podmínku povolení hornické 

činnosti, aby dobýváním byla zachována izolační funkce vrstvy pelitů – jílovců mezi 

spodní cenomanskou a svrchní turonskou zvodní. Za celé období exploatace zásob Dolu 

Hamr I nedosáhly maximální poklesy povrchu území hodnotu vyšší jak 400 mm 

(maximální pokles byl stanoven na hodnotu 600 mm). Poklesová kotlina je plynulá, bez 

nespojitých deformací, které by způsobily škody na povrchových objektech (budovy, 

komíny, inženýrské sítě apod.). Tím byla v praxi potvrzena funkce tuhnoucí základky 

s normovanou pevností v tlaku 1,00 – 2,50 MPa, která tak nahradila původní horninový 

masiv plnohodnotným masivem základkovým [1]. 

2.7 Konzervace a likvidace Dolu Hamr I 

           Usnesením vlády ČR č. 429 ze dne 11.8.1993 bylo rozhodnuto o změně koncepce 

útlumu těžby uranu a konzervaci Dolu Hamr I. Práce v podzemí byly ukončeny 

k 18.11.1993. Hornická činnost probíhala podle dokumentace „Plán zajištění důlních děl – 
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suchá konzervace Dolu Hamr I a plán zajištění CHÚ pro rok 1994“ schválené OBÚ 

v Liberci pod čj. 1708-02-Če/94. Do května 1995 probíhaly konzervační práce v podzemí 

DH I a na CHÚ Stráž pod Ralskem. Usnesením vlády ČR č. 244/95 k realizaci útlumu 

těžby a úpravy uranových rud v ČR ze dne 26.4.1995 bylo rozhodnuto zahájit k 1.5.1995 

likvidaci Dolu Hamr I a souvisejících provozů. Tímto rozhodnutím byla ukončena 

konzervace těžebního a úpravárenského závodu. Dne 25.4.2001 bylo ukončeno čerpání 

neutrálních důlních vod z čerpací stanice na 4. patře jámy č. 3. Od 8.8.2001 bylo zahájeno 

řízené zatápění podzemí Dolu Hamr I upravenou odkalištní vodou. Likvidace jámy č. 3 

byla zahájena dne 25.4.2001. Zásyp jámy byl realizován do suchého prostředí třemi druhy 

materiálů : 

- základka s normativní pevností v tlaku 1 MPa 

- foukaný bentonit – izolační vrstva 

- čedičová drť 

Uzavírací ohlubňový poval byl dokončen dne 12.3.2002 [1]. 

3. GEOLOGICKÉ, HYDROGEOLOGICKÉ  a TEKTONICKÉ 

POMĚRY 

Ložisko Hamr se nachází v severních Čechách, v okrese Česká Lípa, kraj Liberecký. Je 

součástí severozápadního křídla České křídové pánve. Česká křídová pánev je 

charakterizována velmi mocným souvrstvím pískovců a aleuropelitů. Mocnost dosahuje až 

1000 m. Sedimenty pánví a výskytů svrchní křídy Českého masivu jsou naspodu 

vymezeny svým diskordantním uložením na zvrásněném podloží (proterozoikem, 

paleozoikum), navrchu pak denudační hranicí nebo litologicky odlišnými sedimenty 

tercieru. V subhorizontálně uložených sedimentech svrchní křídy převažují usazeniny 

mořského původu [3]. Zájmová oblast Hamru na Jezeře spadá do lužické litofaciální 

oblasti České křídy. Podloží tohoto mocného souvrství tvoří horniny proterozoického stáří, 

horniny spodního paleozoika a granitoidní horniny. 
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3.1 Horniny proterozoika 

V zájmovém území Dolu Hamr I je výskyt podložních hornin proterozoika v hloubkách 

180 – 200 m pod terénem. Jsou zastoupené zejména chlorit – sericitickými fylity. Jsou to 

epizonálně metamorfované horniny pravděpodobně sedimentárního původu. Jejich složení 

je : křemen, chlorit, sericin, karbonáty a rudní akcesorie. Charakteristickým znakem 

fylitových hornin je jejich časté, velmi detailní zvrásnění. Velikost vrás je značně 

variabilní. tyto plastické deformace horninových tlaků byly pozorovány jak v návrtech tak 

i v důlních dílech dobývacího prostoru Hamr. Výše uvedené horniny byly postiženy 

aridním zvětráváním do hloubky až 30 metrů (tzv. „rudé zvětraliny“) s následným 

povrchovým vybělením tzv. „Kaolinické kůry“ o mocnosti do 2,50 m [1]. 

3.2 Horniny spodního paleozoika 

Jedná se o světle růžové až červené sericitické fylity a kvarcity s polohami stejně 

zbarvených mylonitizovaných porfyroidů (vysokodraselných metabolitů a metatufů). 

Horniny tohoto komplexu jsou často silně prokřemenělé a obsahují příměs nebo drobné 

polohy bazičtějších vulkanogenních produktů. Dále se v této formaci vyskytují 

svrchnoordovické sericitické fylity s přechody do kvarcitických fylitů a sericitických 

kvarcitů (vysoký obsah nerostu křemene). Komplex siluru je zastoupen nejpestřejším 

komplexem jednotlivých typů hornin. Grafitické kvarcity a grafitické fylity s vložkami 

lyditů, vápnité chlorit – sericitické fylity, polohy krystalických vápenců, zelené břidlice a 

metadiabasy. Do tohoto komplexu pestré serie pronikají granitoidní horniny ve formě žil a 

drobných pňů. 

3.3 Horniny svrchní křídy (mesozoikum) 

Bazální perucké souvrství (KC1) nemá v území lokality Hamr I úplný profil. Perucké 

vrstvy mají nesouvislé, lokální rozšíření při mocnosti několik metrů až několik desítek 

metrů. Bázi tvoří pískovce až slepence, které výše přecházejí do prachovců, podřadně až 

do jílovců. Pískovce jsou nejčastěji jemně až středně zrnité, s příměsí hrubší klastické 

frakce. Vyplňují lokální deprese v proterozoickém a paleozoickém podloží. V nadloží  jsou 

převážně jílovité a křemenné pískovce korycanského souvrství (KC2). Jsou šedavé, 

bělavé nebo nažloutlé. Při jejich usazování působily mořské proudy, při bázi se usazoval 
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tzv. rozmyvový horizont. Tento horizont je bazálním členem uloženin mořského 

cenomanu se znaky příbřežní facie, vzniklé rozmýváním podložní vrstvy. Mocnost tohoto 

horizontu dosahuje do 10 m. Dalším významným členem v sedimentaci korycanského 

souvrství je horizont „rozpadavých“ pískovců, který reprezentuje poněkud mělkovodní 

prostředí s výrazným ovlivněním sedimentujících klastických materiálů účinky vlnění 

mořské hladiny. Jsou to jemně až středně zrnité bělavé pískovce s polohami hrubě zrnitých 

hamitů a písčitých konglomerátů. Prachovce jsou vzácné. Hlavním minerálem je zde 

křemen, místy se uchoval i zvýšený podíl kaolinizovaných živců. Místy jsou křížově 

zvrstvené, časté jsou polohy s příměsí oxidů železa. Tyto polohy vykazují vyšší pevnosti 

než pískovce bez limonitové výplně. Mocnost se pohybuje od 15 do 50 m. Dalším 

významným horizontem v oblasti je horizont „fukoidových“ pískovců. Ten je zastoupen 

světle šedými až šedými dobře vytříděnými pískovci. Ve svrchní části profilu jsou 

pískovce obohaceny zelenavým akcesorickým glaukonitem. Mocnost fukoidových 

pískovců se pohybuje od 30 do 50 m. Při hranici s turonem se vyskytuje jílovitý prachovec 

s tmelem sideritu a význačnou fosilií Actinocamax plenus (plenozona). V nadloží 

fukoidových pískovců sedimentovala poloha bělohorské souvrství (stupeň turon). Jeho 

stáří je spodnoturonské a jeho bázi představuje poloha středně zrnitého pískovce. Nad 

touto bazální polohou jsou uloženy šedožluté jemně písčité slínovce (KT2), pevné, 

deskovitě odlučné. Ve svrchní části souvrství je obsah prachové a písčité složky vyšší, 

takže se zde objevují až slinité, prachovité, jemnozrnné pískovce. Křídová sedimentace 

pokračovala ukládáním tzv. jizerského souvrství, které je charakteristické největšími 

změnami ve fatálním vývoji i změnami ve své mocnosti. Do spodní části jizerského 

souvrství je řazena formace jemně zrnitých až prachovitých pískovců, střední část vykazuje 

negativní gradační cykly. Tyto cykly nastupují sedimentací středně zrnitých pískovců a 

končí polohami polymiktních slepenců. Celkově převládají kvádrové pískovce, které jsou 

jemně zrnité, žlutohnědé, v poloze limonitické. Celková mocnost křídy zájmové oblasti 

dosahuje v průměru 220 m. 

 

 Kvartérní pokryv je vzhledem k povaze práce nepodstatný, proto mu zde nebude 

vytvořen žádný prostor. 
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3.4 Hydrogeologické poměry ložiska Hamr 

Komplex svrchnokřídových sedimentů v severočeské oblasti lze zjednodušeně 

charakterizovat jako část hydrogeologické struktury České křídové pánve tektonicky 

rozdělené do bloků, ve kterých je několik významných vodonosných kolektorů oddělených 

navzájem izolátory a tektonickými liniemi. Ve strážském bloku se vydělují dva základní 

hydrogeologické kolektory : cenoman a turon, ve kterých se uplatňuje zejména průlinová 

propustnost – viz obr. č. 5. V tomto prostředí se odehrává prakticky veškerý pohyb 

podzemních vod dané oblasti. Podzemní voda vázaná na kvartérní pokryv a podložní 

krystalinikum a horniny spodního paleozoika má minoritní význam. Oběh v podložních 

horninách se uskutečňuje v plochách nespojitosti – puklinách a není vydatný. 

Cenomanský kolektor je souvrství pískovců s průlinovou propustností. Generelní směr 

proudění podzemní vody byl, před zásahem těžbou, od SV k JZ. V červenci 1967 

(neovlivněný stav hlubinnou těžbou) se hladina podzemní vody v cenomanu pohybovala 

od 325 mnm u lužické poruchy do 280 mnm na jz okraji strážského bloku. Pro celý 

cenomanské kolektor byl stanoven koeficient filtrace k = 3,4.10
-6

 – 5,7.10
-5

 m.s
-1

. 

Turonský kolektor je souvrství pískovců, na které je vázána turonská průlinová zvodeň. 

Tato zvodeň je významným zdrojem pitné vody pro celý region a je spjata s výskytem 

kvádrových a slinitoprachovitých pískovců středněturonského stáří. K ovlivnění úrovně 

hladiny turonské zvodně došlo pouze lokálně v okolí čerpacích vrtů. Pro kvádrové 

pískovce je charakteristická průlinová propustnost s koeficientem filtrace k = 1,5.10
-4

 m.s
-1

 

Zvodně jsou od sebe odděleny souvrstvím nepropustných prachovců a slínovců spodního 

turonu (petický vývoj). Mocnost tohoto poloizolátoru se pohybuje od 40 do 60 m [1]. 

Chemismus důlních vod – na důlních dílech byly důlní vody rozdělovány podle svého 

chemického složení a podle původu svého vzniku.  

V prostředí Dolu Hamr I lze odlišit následující typy důlních vod : 

- čiré vody – vody jímané drenážními vrty, voda se jímala přímo z cenomanského 

kolektoru, voda byla čistá s minimálním obsahem nerozpuštěných látek 
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- rmutné vody – vody, jejichž hlavními zdroji bylo zbytkové zvodnění cenomanu, 

zakládková a technologická voda 

- kyselé důlní vody – jsou produktem činnosti dolu chemické těžby. Tyto vody byly 

jímány dovrchními drenážními vrty na překopech 5. patra. Drenážní systém musel díky 

agresivitě vod být sestaven z nerezových materiálů. 

 

Obr. 5 Hydrogeologický profil významnými křídovými zvodněmi – kolektory a 

izolátorem, s polohou bazálního zrudnění [2] 

3.5 Tektonická stavba ložiska Hamr 

Po ukončení křídové sedimentace započal v oblasti pánve platformní vývoj. V průběhu 

alpského orogenního cyklu nastal v již stabilizovaném území kerný rozpad. Většina ker má 

povahu vertikálně posunutých bloků. Nejdůležitější směr zlomových linií je směr 

krušnohorský (SV – JZ) a směr sudetský (SZ – JV). Kra, která má zásadní význam pro 

ložisko Hamr na Jezeře a Stráž pod Ralskem se označuje jako strážský blok s rozměry cca 
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10 x 20 km. Tato kra je ze všech stran omezena významnými zlomy. Stavba bloku a jeho 

omezení je přehledně zobrazena na obrázku č. 2 předložené práce.  

Strážský blok je na severozápadě omezen komplikovanou strukturou strážského zlomu. 

Složité tektonické pásmo o šířce až 800 m je severovýchodním ukončením středohorského 

zlomu. Na severovýchodě je strážský blok oddělen od metamorfovaných hornin 

ještědského krystalinika regionálním lužickým zlomem. Generelní směr lužické poruchy je 

SZ – JV. V jihovýchodním směru je strážský blok ohraničen tektonickým pásmem se 

systémem neovulkanitových žil Čertových zdí. Pásmo široké až 3 km je složitou vulkano-

tektonickou strukturou. Jednotlivé žíly a zlomy strmě zapadají k severozápadu. Hranici 

bloku na jihozápadě tvoří hradčanský zlom, který je pokračováním českolipského 

zlomového pásma [1]. V oblasti severovýchodu dolového pole Hamr I se vyskytuje 

výrazná tektonická struktura – žíla Anežka. Ta je většinou vyplněná produkty vulkanismu. 

Má směr krušnohorský. Četnost puklin v pásmu činí až 20/m, celková mocnost polohy je 1 

– 3 m. V roce 1973 došlo na Dole Hamr I k mimořádné události. Byla nafárána zlomová 

struktura žíly Anežka a došlo k razantnímu průvalu vod a výnosem písčitého materiálu do 

důlních prostor. Událost si nevyžádala újmu na lidských životech. V roce 1974 probíhalo 

odvodňování zatopených prostor a postupné zpřístupňování této části dolu.  Následně bylo 

započato s dalším dobýváním metodou komora – pilíř. 

4. ODVALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

Odvalové hospodářství jámy č. 3 Dolu Hamr I je reprezentováno odvalem hlušiny 

z uvedené jámy, který je situován severovýchodně od těžní jámy č. 3 ve vzdálenosti cca 

420 m v těsné blízkosti bývalého rudného plata jámy č. 3. Přehledně je dispoziční umístění 

uvedeno v příloze č. 4.  

Hlavní údaje o odvalu  - viz Tabulka č. 1   

 

Tabulka č. 1, dle [1] : Základní charakteristika odvalu jámy č. 3 

objekt plocha objem hlušiny výška tělesa rekultivace 

     

odval jámy 3 4,73 ha 488 000 m
3
 20 m žádná 
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Z tohoto odvalu je záměr využít důlní haldovinu k výstavbě zemních hrází na blízkém 

odkališti, kde se deponují odpady po chemické těžbě v rámci dlouhodobých sanačních 

pracích. Konstrukce nových hrází spadá do projektu : Konečné řešení odkaliště, DIAMO, 

s.p., o.z. Těžba a úprava uranu Stráž pod Ralskem. 

4.1 Terénní vrtné práce 

Pro ověření charakteru materiálů deponovaných na odvalu a jejich vhodnost do 

zemního tělesa hrází byly v koruně odvalu realizovány jádrové inženýrskogeologické vrty 

v počtu 3 ks – viz příloha č. 5 této práce. Umístění vrtů bylo zvoleno tak, aby postihlo co 

možná největší kubaturu uložených materiálů s ohledem na vlastní přístupnost vrtné 

soupravy a dodržení pravidel a požadavků BOZP na vlastním pracovišti. Před vlastní 

realizací průzkumných sond absolvovala vrtná osádka a další spolupracovníci školení 

bezpečnosti práce na pracovišti v areálu státního podniku Diamo ve Stráži pod Ralskem.  

V závěru školení zástupci vrtné osádky  podepsali se zástupci podniku řízený dokument : 

Dohoda o koordinaci provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví. 

Vytýčení průzkumných děl  (jádrových inženýrskogeologických  vrtů označených 

symbolem DHI JV 1 – DHI JV 3) jsme provedli pomocí jednoduchých vytyčovacích 

pomůcek (optický hranol, pásmo, laserový dálkoměr) od pevných bodů, které jsou 

zakresleny v příloze č. 5. Vytýčená místa vrtů byla zanesena do převzatého 

geodetického zaměření, které tvoří přílohu č. 5 - situace provedených sond a profilu, 

měř. 1 : 500. 

Výšky ohlubní sond byly zaměřeny technickou nivelací ve shodném výškovém systému 

jako zaměření, tj. v systému Bpv – viz tabulka č. 2. 

 

Tabulka č. 2 : Jádrové vrty – souřadnice a nadmořské výšky 

Polohopisný systém : S – JTSK, výškový systém - Bpv 

sonda hloubka Y X Z (mnm) typ sondy 

DHI JV1 19,0 m 704451,07 978408,31 337,77 strojně vrtaná sonda 

DHI JV2 20,0 m 704404,02 978357,68 336,57 strojně vrtaná sonda 

DHI JV3 15,4 m 704360,71 978407,34 334,26 strojně vrtaná sonda 
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        Jádrové vrty, označené symbolem DHI JV 1 – DHI JV 3 o  průměru 137 - 195 mm 

technologií rotačního hloubení bez výplachu, tj. na sucho roubíkovou korunkou  JJRK, 

provedli pracovníci společnosti Zeman – Ingeo, s.r.o., Divize zemních a vrtných prací, 

pracoviště Dobříč, hydraulickou soupravou UGB 1VS / PV3S (obr. č. 6 a 7). Hloubení 

jádrových vrtů proběhlo ve dnech 24. – 28.02.2014. Větší průměr jádrovnice byl využit 

jako pracovní pažnice v polohách, kde byla snížená pevnost stěn vrtného stvolu. Průměry 

vrtného nářadí jsou pro každý průzkumný vrt, včetně detailního petrografického popisu, 

samostatně uvedeny v prvotní geologické dokumentaci, která tvoří přílohu č. 1 této práce. 

Konečné hloubky sond jsou též uvedeny v tabulce č. 2. Vrtné jádro bylo ukládáno do 

typizovaných dřevěných vzorkovnic délky 1,00 m. Po zdokumentování vrtného jádra a 

odběru vzorků zemin haldoviny byly všechny  inženýrskogeologické jádrové vrty 

likvidovány zpětným záhozem. Vytěžené jádro ze všech vrtů zdokumentoval zpracovatel 

zprávy přímo na lokalitě, na základě makroskopického popisu a vyhodnocení laboratorních 

rozborů. 

V příloze č. 9 je fotografická dokumentace vytěženého vrtného jádra. 

 

Obr. 6 Celkový pohled vrcholové části odvalu, na pozadí silueta vrchu Ralsko a těžní věž 

 



David Zeman : Odval jámy Hamr I a odkaliště DIAMO, s.p., o.z. TÚU Stráž pod Ralskem 

 

2014 16 

 

 

Obr. 7 Pohled do prostoru jádrového vrtu DHI JV 1 s vrtnou soupravou UGB 1VS 

osazené na podvozku Praga V3S 

Poznámka : bylo uvažováno s hloubkou jednotlivých jádrových vrtů 19 – 20 m z úrovně 

stávající koruny odvalu s tím, že měla být dosažena báze odvalu. U sondy DHI JV 1 a 2 

tento předpoklad byl splněn. Průzkumná sonda DHI JV 3 dosáhla hloubky pouze 15,40 m 

neboť v této hloubce vrtná osádka narazila na překážku, kterou vrtná korunka osazená 

roubíky ze slinutého karbidu nedokázala překonat. Došlo k destrukci rozpojovacího orgánu 

vrtné kolony, vrt zhavaroval a v této hloubce byl ukončen (dle poškození vrtné korunky 

předpokládám výskyt masivního železného předmětu – fragment kolejnice, traverzy či 

možná část důlního vozu apod). 

4.2 Měření příkonu dávkového ekvivalentu 

V rámci vrtných prací na odvalu jámy č. 3 Dolu Hamr I bylo provedeno dozimetrické 

měření příkonu fotonového dávkového ekvivalentu (Hx) vytěženého jádra. Po výnosu 

vrtného jádra z vrtu a uložení do dřevěných vzorkovnic výše uvedené měření provedli 

pracovníci závodu Diamo, s.p., o.z. Těžba a úprava uranu pod vedením pana Rejzka ve 

dnech 25. – 28.02.2014. Měření bylo provedeno přenosným víceúčelovým operativním 

měřičem typu RDS 110 (ověřovací list č. 9051-PS-8810-2012). Měření bylo situováno 
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do bezprostřední blízkosti vytěženého vrtného jádra v hloubkových intervalech 1,00, resp. 

0,50 m hloubky vrtu. Výsledky jednotlivých měření jsou uvedeny bez odečtení přírodního 

pozadí. Z uvedených výsledků měření příkonu fotonového dávkového ekvivalentu 

vyplývá, že vytěžená hlušina na odvalu jámy č. 3 Dolu Hamr I obsahuje malé množství 

přírodního uranu, který je zdrojem naměřeného ionizujícího záření. 

Výsledky jednotlivých měření jsou shrnuty v následující tabulce č. 3: 

Tabulka č. 3 – Příkon dávkového ekvivalentu Hx na vrtném jádru [µSv.h
-1

] 

DH  I JV 1 DH  I JV 2 DH I JV 3 

hloubka (m) H (μS.h
-1

) hloubka (m) H (μS.h
-1

) hloubka (m) H (μS.h
-1

) 

      

0,50 0,35 0,30 0,53 0,30 0,34 

1,40 0,34 0,70 0,47 0,70 0,33 

2,50 0,35 1,30 0,49 1,30 0,52 

3,60 0,33 2,00 0,59 1,70 0,38 

4,40 0,29 2,30 0,47 2,30 0,35 

5,50 0,33 2,70 0,53 2,70 0,43 

6,40 0,34 3,30 0,54 3,30 0,40 

7,70 0,32 3,70 0,53 3,70 0,38 

8,60 0,34 4,20 0,86 4,20 0,39 

9,60 0,40 4,80 0,79 4,80 0,37 

10,50 0,41 5,20 0,66 5,30 0,51 

11,60 0,39 5,70 0,70 5,70 0,48 

12,40 0,45 6,30 0,69 6,30 0,38 

13,50 0,45 6,70 0,68 6,70 0,44 

14,60 0,35 7,20 0,41 7,30 0,43 

15,40 0,36 7,70 0,55 7,70 0,52 

16,60 0,49 8,20 0,54 8,30 0,55 

17,50 0,36 8, 70 0,56 8,70 0,51 

18,60 0,35 9,20 0,52 9,30 0,48 

  9,80 0,49 9,80 0,41 

  10,20 0,48 10,30 0,50 

  10,70 0,44 10,80 0,51 

  11,20 0,51 11,30 0,56 

  11,70 0,46 11,70 0,58 

  12,30 0,43 12,20 0,50 

  12,80 0,47 12,80 0,49 

  13,20 0,46 13,20 0,44 

  13,80 0,38 13,80 0,41 

  14,20 0,48 14,30 0,49 

  14,80 0,49 14,80 0,48 

  15,20 0,52 15,20 0,42 

  15,80 0,50   

  16,20 0,60   

  16,80 0,46   
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  17,80 0,55   

  18,20 0,52   

  18,80 0,51   

  19,20 0,48   

  19,80 0,52   

5. GRANULOMETRICKÁ  ANALÝZA 

5.1 Odběr vzorků zemin z odvalu, laboratorní rozbory 

Po odvrtání jádrových vrtů na odvalu a uložení vrtného jádra do připravených 

vzorkovnic autor práce odebral z předem vytypovaných hloubkových intervalů 

poloporušené vzorky zemin. Vzorky byly odebrány tak, aby postihly v celém vrtném 

profilu charakteristické typy zastižených zemin, jejich petrografii a zrnitost. Vzorky ihned 

po odběru byly předány do laboratoře společnosti Gematest s.r.o. Praha ke zpracování. 

Zpracování, metodika a výsledky jsou přehledně uvedeny v protokolech o zkoušce, které 

tvoří samostatnou přílohu č. 8 diplomové práce s vyhodnocením, které je přehledně 

uvedeno tabelárně. 

Tabulka č.4.1 : Fyzikální paramentry zemin z vrtu DHI JV 1  

hloubka odběru [m] 1,50  – 1,70 8,80 – 9,00 15,8 - 16,0 18,0 – 18,2 

číslo vzorku 249 250 251 252 

vlhkost [%] 5,6 5,8 6,9 7,8 

mez tekutosti [%] 43 38 37 38 

mez plasticity [%] 28 25 24 24 

index plasticity [%] 15 13 13 14 

klasifikace ČSN 73 6133 G4 GM G4 GM G5 GC G5 GC 

klas. ČSN EN ISO 14688-2 saclGr saclGr clGr sagrclS 

klasifikace ČSN 75 2410 G4 GM G4 GM G5 GC G5 GC 

index konzistence [-] 2,49 2,00 1,45 2,16 

index koloidní aktivity [-] 2,50 3,25 2,60 2,00 

obsah frakce [%] - jíl 6 4 5 7 

obsah frakce [%] – prach 19 12 12 21 

obsah frakce [%] – písek 23 28 19 33 

obsah frakce [%] - štěrk 52 56 64 39 
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Tabulka č.4.2 : Fyzikální paramentry zemin z vrtu DHI JV 2  

hloubka odběru [m] 2,20 – 2,40 7,00 – 7,20 13,5 – 13,7 16,8 – 17,0 

číslo vzorku 253 254 255 256 

vlhkost [%] 26,4 10,5 13,1 8,4 

mez tekutosti [%] neplastický 35 40 35 

mez plasticity [%] neplastický 25 28 23 

index plasticity [%] neplastický 10 12 12 

klasifikace ČSN 73 6133 S4 SM G4 GM G4 GM G5 GC 

klas. ČSN EN ISO 14688-2 grsiSa saclGr saclGr grsaclS 

klasifikace ČSN 75 2410 S4 SM G4 GM G4 GM G5 GC 

index konzistence [-] nelze 2,45 2,24 2,21 

index koloidní aktivity [-] nelze 1,67 2,40 1,71 

obsah frakce [%] - jíl 3 6 5 7 

obsah frakce [%] – prach 14 15 18 17 

obsah frakce [%] – písek 42 31 34 38 

obsah frakce [%] - štěrk 41 48 43 38 

 

Tabulka č.4.3 : Fyzikální paramentry zemin z vrtu DHI JV 3 

hloubka odběru [m] 2,00 – 2,20 4,40 – 4,60 6,30 – 6,50 9,60 – 9,80 

číslo vzorku 257 258 259 260 

vlhkost [%] 6,8 29,9 12,7 15,1 

mez tekutosti [%] neplastický neplastický 34 28 

mez plasticity [%] neplastický neplastický 23 23 

index plasticity [%] neplastický neplastický 11 5 

klasifikace ČSN 73 6133 S4 SM S4 SM S5 SC S4 SM 

klas. ČSN EN ISO 14688-2 grSa grclSa grsaclS grsiSa 

klasifikace ČSN 75 2410 S4 SM S4 SM S5 SC S4 SM 

index konzistence [-] nelze nelze 1,37 2,58 

index koloidní aktivity [-] nelze nelze 1,83 1,67 

obsah frakce [%] - jíl 4 4 6 3 

obsah frakce [%] – prach 11 15 21 18 

obsah frakce [%] – písek 62 50 37 48 

obsah frakce [%] - štěrk 23 31 36 31 
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Zeminy odvalu jámy č. 3 Dolu Hamr I svým zrnitostním složením spadají do třídy S4 SM 

a S5 SC, resp. G4 GM a G5 GC dle ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa 

pozemních komunikací (2010). Jedná se o nesoudržné zeminy písků a štěrků s hlinitou, či 

jílovitou složkou. 

Vlhkost je vyjádřena poměrem hmotnosti vody k hmotnosti vysušeného skeletu. Vlhkost 

zásadně ovlivňuje chování zemin. U jemnozrnných soudržných zemin může vlhkost 

nabývat hodnot i více jak 100%. Ve vzorku je tedy více vody než skeletu. Dle vztahu (1) : 

w = mw/md [%]      (1) 

kde mw …………….. hmotnost vody [kg] 

 md …………….. .hmotnost skeletu [kg] 

Konzistence je velice významná u jemnozrnných soudržných zemin. Stupeň konzistence 

je závislý na vlhkosti a na vodě, která je k zrnům vázána různými silami. Zemina může být 

tekutého stavu, kdy neklade žádný odpor proti přetvoření, nemá tedy prakticky žádnou 

pevnost ve smyku. Stavu plastického, kdy je hmota schopna zvětšovat přetvoření, aniž by 

narůstalo napětí. Plastičností je vnímána tvárnost horniny při konstantním objemu. Hlína, 

jíly a písek s nepravou soudržností jsou horniny plastické. Plastický stav vymezují mez 

tekutosti a mez plasticity. Mez tekutosti wl je taková vlhkost, při které zemská tíha překoná 

účinek adhesní vody, tj. povrchového napětí mezi dvěma sousedními zrny, takže se tato 

zrna od sebe vzájemně odlepí. Mez plasticity wp je taková vlhkost, při které zemina začíná 

ztrácet soudržnost a objevují se trhliny. Rozdíl mezi těmito hraničními vlhkostmi je rozsah, 

v němž má zemina plastické vlastnosti. Index plasticity Ip je tedy dán vztahem (2) : 

Ip = wl – wp       (2) 

kde wl …………… vlhkost na mezi tekutosti [%] 

 wp …………... vlhkost na mezi plasticity [%] 

 

 

http://www.geotouch.cz/wp-content/uploads/image/Geotouch/Kapitola%203/zp%C5%AFsoby%20v%C3%A1z%C3%A1n%C3%AD%20vody.jpg
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Mez tekutosti : 

Stanovuje se jako vlhkost, kde se zemina ve speciálním přístroji (dle Casagrandeho) spojí 

na délku 10 mm při 25 úderech nebo vlhost, při které se speciální kuželník (Vasiljevův) 

zaboří vlastní vahou 10 mm 

Mez plasticity : 

Stanovuje se jako vlhkost, při které se válečky zeminy o průměru 3 mm začnou rozpadávat 

na kousky 8 mm až 10 mm dlouhé 

Index konzistence popisuje pevnost určité zeminy a má obdobný význam jako relativní 

ulehlost u nesoudržných zemin. Je dán vztahem (3) : 

Ic = 
     

      
, kde                  (3) 

kde wl …………… vlhkost na mezi tekutosti [%] 

 wp …………... vlhkost na mezi plasticity [%] 

 w ……………. přirozená vlhkost vzorku [%] 

Vymezení hlušinových zemina odvalu do kvazihomogenních poloh (celků) přehledně 

uvádí příloha č. 7 této práce – Lomený geotechnický profil odvalem, měř.: 1 : 400/200. 

5.2 Posouzení vhodnosti materiálů 

 Na základě zrnitostní analýzy a zatřídění hlušinových zemin z odvalu lze dle 

Tabulky A.1 ČSN 73 6133 posoudit materiály z hlediska jejich vhodnosti do násypových 

těles. Laboratorně byly zeminy určeny do třídy S4, S5, resp. G4 a G5. Jedná se o hlinitý a 

jílovitý písek a hlinitý a jílovitý štěrk. Z hlediska použitelnosti zemin pro stavbu zemního 

tělesa jsou to zeminy podmínečně vhodné k přímému použití bez úprav (Tabulka 1 ČSN 

73 6133). Na stavbu násypu se smí použít pouze taková hlušina, která nepoškozuje životní 

prostředí a za předpokladu splnění podmínky výluhu (Tabulka C.1 ČSN 73 6133). 

Hlušinovou sypaninu je dále možné použít tehdy, nepřekročí – li limitní hodnotu měrné 

aktivity Ra228 ve výši 1 000Bq.kg
-1

 stanovený Vyhláškou SÚJB č. 307 / 2002 Sb. 
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Použitelnost zemin pro stavbu zemního tělesa se musí posoudit podle skutečných vlastností 

následujícím postupem : pokud wl > 50% nebo Ic ≤ 0,5 nebo ρd max PS < 1500 kg.m
-3

 (pro 

násyp); ρd max PS < 1600 kg.m
-3

 (pro aktivní zonu) zeminy se musí upravit. Při použití do 

násypu se zeminy dále posoudí podle IBI. Zeminu je možné použít bez úprav, pokud je 

hodnota IBI rovna min. 10% pro násyp. Pro účely návrhu se použitelnost posoudí podle 

dalších vlastností (zhutnitelnost, pevnostní parametry, stlačitelnost apod. [4]. Dle 

provedených laboratorních rozborů kromě dvou vzorků jsou odebrané zeminy na odvalu 

vápenité až silně vápenité – viz příloha č. 8 této práce. 

6. GEOMETRIE,  STABILITA  a  SEDÁNÍ  HRÁZÍ 

Haldovina z odvalu jámy č. 3 Dolu Hamr I se uvažuje druhotně využít jako materiál do 

zemních sypaných hrází v rámci projektu Konečné řešení odkaliště Diamo, s.p., o.z. Těžba 

a úprava uranu Stráž pod Ralskem. Odkaliště je od pozice odvalu vzdáleno cca 4 km. Do 

odkaliště se ukládáají odpady po chemické těžbě, v současnosti odpady po sanačních 

pracech chemické těžby. Uvažuje se o zvýšení stávajících hrází a tím o navýšení objemu 

ukládáaných odpadů.    

6.1 Geomechanické vlastnosti zemin odvalu 

 Na základě provedené granulometrické analýzy byly zeminy ověřené vrtnými 

pracemi zatříděny dle ČSN 73 6133 do tříd S4, S5 a G4, G5. Těmto zeminám jsem přiřadil 

směrné normové charakteristiky písčitých a štěrkovitých zemin – viz následující přehled 

objemové tíhy, efektivního úhlu vnitřního tření a efektivní soudržnosti [5]: 

1)   SYPANINA PRO ZEMNÍ HRÁZE Z ODVALU (NOVÁ HRÁZ) 

 třída dle ČSN 73 6133                S4 
 objemová tíha        kNm

-3
            19,5 

 objemová tíha sat. zeminy  sat kNm
-3
            20,0 

 efektivní úhel vnitř.tření  ef     
o
                  31 

efektivní soudržnost   cef   kPa               35 

 

 třída dle ČSN 73 6133                S5 
 objemová tíha        kNm

-3
            20,0 

 objemová tíha sat. zeminy  sat kNm
-3
            20,5 

 efektivní úhel vnitř.tření  ef     
o
                  28 

efektivní soudržnost   cef   kPa               38 
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 třída dle ČSN 73 6133                G4 
 objemová tíha        kNm

-3
            20,0 

 objemová tíha sat. zeminy  sat kNm
-3
            20,5 

 efektivní úhel vnitř.tření  ef     
o
                  36 

efektivní soudržnost   cef   kPa               18 

 

 třída dle ČSN 73 6133                G5 
 objemová tíha        kNm

-3
            20,5 

 objemová tíha sat. zeminy  sat kNm
-3
            21,0 

 efektivní úhel vnitř.tření  ef     
o
                  32 

efektivní soudržnost   cef   kPa               22 

 

2)   STARÁ HRÁZ  

 objemová tíha        kNm
-3
            19,5 

 objemová tíha sat. zeminy  sat kNm
-3
            20,0 

 efektivní úhel vnitř.tření  ef     
o
                  32 

efektivní soudržnost   cef   kPa               10 

 

3)   ŽLUTAVÉ KALY – CENTRÁLNÍ ČÁST 

 třída dle ČSN 73 6133                F7 
 index konzistence   IC            < 0,1 

 objemová tíha      kNm
-3
            13,43 

 objemová tíha sat. zeminy  sat kNm
-3
             14,0 

 efektivní úhel vnitř.tření  ef     
o
                 32,7 

efektivní soudržnost   cef   kPa               26 

totální soudržnost   cu   kPa               40 

 

4)   ZELENOŠEDÉ KALY – LAGUNA 5 

 třída dle ČSN 73 6133                F5 
 index konzistence   IC            < 0,1 

 objemová tíha      kNm
-3
            15,3 

 objemová tíha sat. zeminy  sat kNm
-3
            16,0 

 efektivní úhel vnitř.tření  ef     
o
                  22 

efektivní soudržnost   cef   kPa               20 

totální soudržnost   cu   kPa               50 

 

5)   ŠEDOŽLUTÉ KALY – LAGUNA 2 

 třída dle ČSN 73 6133                S3 
 index konzistence   IC          NELZE 

 objemová tíha      kNm
-3
            14,3 

 objemová tíha sat. zeminy  sat kNm
-3
            15,0 

 efektivní úhel vnitř.tření  ef     
o
                  26 

efektivní soudržnost   cef   kPa                0 

 

 



David Zeman : Odval jámy Hamr I a odkaliště DIAMO, s.p., o.z. TÚU Stráž pod Ralskem 

 

2014 24 

 

6)   DELUVIA A ELUVIA 

 třída dle ČSN 73 6133                S4 
 objemová tíha        kNm

-3
            18,5 

 objemová tíha sat. zeminy  sat kNm
-3
            19,0 

 efektivní úhel vnitř.tření  ef     
o
                  28 

efektivní soudržnost   cef   kPa                8 

 

7)   PÍSKOVEC MÍRNĚ ZVĚTRALÝ 

 třída dle ČSN 73 6133                R4 
 objemová tíha        kNm

-3
            22,0 

 objemová tíha sat. zeminy  sat kNm
-3
            22,0 

 efektivní úhel vnitř.tření  ef     
o
                  45 

 

Výše uvedené geomechanické parametry postihují i zeminy a kaly v prostředí odkaliště 

v místech, kde se projektuje navýšení stávajících hrází (kaly jednotlivých lagun a centrální 

části). Ty budou tvořit spolu se starými hrázemi podloží budoucích nových hrází. 

6.2 Návrhové modely geometrie hrází odkaliště, výpočet stability 

Metodika posouzení stability : dle stupně bezpečnosti SFs 

Dle Tabulky č. 1 Přílohy č. 1 ČSN 75 3310 jsem stupeň bezpečnosti zavedl hodnotou : 1,5 

Tento stupeň bezpečnosti platí jak pro dočasnou, tak i trvalou návrhovou situaci – viz 

jednotlivé fáze výstavby a ukládání jemnozrnných kalů – viz obrázek č. 8 [5]. 

Do výpočtu není zanesen účinek zemětřesení ani není uvažováno s tahovou trhlinou. 

 

Posuzované jednotlivé fáze výstavby : 

FÁZE 1 stávající stav, staré hráze, kaly tř. F7 naplavené na plnou mocnost laguny 

FÁZE 2 realizace tělesa nové hráze v předepsané výšce a sklonech jednotl. svahů 

FÁZE 3 kaly tř. F7 na plnou mocnost nových hrází (cca 1,00 m pod úroveň koruny) 

Pro výpočet stability svahů v charakteristických plochách a řezech jsme použili tyto 

metody výpočtů : 

- metoda výpočtu dle Pettersona – viz obrázek č. 9 

- metoda výpočtu dle Bishopa – viz obrázek č. 10 

za použití mechanicko – fyzikálních charakteristik zemin a hornin uvedených výše. 

 

 



David Zeman : Odval jámy Hamr I a odkaliště DIAMO, s.p., o.z. TÚU Stráž pod Ralskem 

 

2014 25 

 

 

Obr. 8 Jednotlivé fáze budování násypu nové hráze a plného stavu kalů [5] 
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       Obr. 9 Model stability svahu nové hráze dle Pettersona [5] 
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        Obr. 10 Model stability svahu nové hráze dle Bishopa [5] 



David Zeman : Odval jámy Hamr I a odkaliště DIAMO, s.p., o.z. TÚU Stráž pod Ralskem 

 

2014 28 

 

6.3 Sedání nově zbudované hráze 

 Sedání podloží násypů nové hráze a časová konsolidace byla posuzována jako 

návrh dle ČSN EN 1997 – Eurokod 7 Navrhování geotechnických konstrukcí, Část 1 

s metodou výpočtu pomocí edometrického modulu. Deformační zona je ovlivněna 

strukturní pevností podloží. 

Použité fyzikálně – mechanické vlastnosti zemin, hornin a kalů jsou následující [5]: 

 

1)   SYPANINA PRO ZEMNÍ HRÁZE Z ODVALU (NOVÁ HRÁZ) 

 objemová tíha        kNm
-3
            19,5 

 objemová tíha sat. zeminy  sat kNm
-3
            20,0 

 edometrický modul   Eoed MPa              20 

koef. strukturní pevnosti  m   -                0,3 

zemina         nekonsoliduje 

 

2)   STARÁ HRÁZ  

 objemová tíha        kNm
-3
            19,5 

 objemová tíha sat. zeminy  sat kNm
-3
            20,0 

 edometrický modul   Eoed MPa              18 

koef. strukturní pevnosti  m   -                0,3 

zemina         nekonsoliduje 

 

3)   ŽLUTAVÉ KALY - CENTRÁLNÍ ČÁST 

 objemová tíha      kNm
-3
            13,43 

 objemová tíha sat. zeminy  sat kNm
-3
             14,0 

 edometrický modul   Eoed MPa             4,20 

koef. strukturní pevnosti  m   -                 0,1 

zemina             konsoliduje 

 konsolidační součinitel  cv m
2
den

-1
         7,9829.10

-5
  

 

4)   ZELENOŠEDÉ KALY – LAGUNA 5 

 objemová tíha      kNm
-3
            15,3 

 objemová tíha sat. zeminy  sat kNm
-3
            16,0 

 edometrický modul   Eoed MPa            2,40 

koef. strukturní pevnosti  m   -                 0,1 

zemina             konsoliduje 

 konsolidační součinitel  cv m
2
den

-1
         6,4261.10

-5
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5)   ŠEDOŽLUTÉ KALY – LAGUNA 2 

 objemová tíha      kNm
-3
            14,3 

 objemová tíha sat. zeminy  sat kNm
-3
            15,0 

 edometrický modul   Eoed MPa            12,1 

koef. strukturní pevnosti  m   -                 0,3 

zemina             konsoliduje 

 konsolidační součinitel  cv m
2
den

-1
         1,2019.10

-2
  

 

6)   DELUVIA A ELUVIA 

 objemová tíha        kNm
-3
            18,5 

 objemová tíha sat. zeminy  sat kNm
-3
            19,0 

 edometrický modul   Eoed MPa             18 

koef. strukturní pevnosti  m   -                0,3 

zemina             nekonsoliduje 

 

7)   PÍSKOVEC MÍRNĚ ZVĚTRALÝ 

 objemová tíha        kNm
-3
            22,0 

 objemová tíha sat. zeminy  sat kNm
-3
            22,0 

edometrický modul   Eoed MPa            200 

koef. strukturní pevnosti  m   -                0,3 

zemina             nekonsoliduje 

 

poznámka : při výpočtu se neuvažuje o vlastním sedání zemin v násypu, je posuzováno 

jako tuhé těleso při předpokladu, že je násyp optimálně zhutněný, a dále je uvažována 

stlačitelná poloha pod celým novým násypem (stav ve skutečnosti je příznivější). 

Dostatečně zhutněný násyp z hrubozrnných zemin (třídy S4, S5, G4 a G5) zpracovaný dle 

ČSN 72 1006 má stlačení velmi malé. Stlačení základové půdy pod násypem tvoří největší 

část celkové deformace- sednutí – viz čl. 5.5.4.2 ČSN 73 6133.  

 

Z výpočtů stability vyplývá, že celkové sednutí podloží budoucí hráze bude nabývat 

hodnoty 95 mm s maximální hloubkou deformace podloží cca 7,00 m. Sednutí nové hráze 

v době naplnění prostoru ukládanými kaly nehraje významnou roli. Přitížení od uložených 

kalů se projeví sednutím v řádu desetin milimetrů. 

 

Detailní početní model sedání nové hráze přehledně uvádí obrázek č. 11. 
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        Obr. 11 Model sedání nové hráze pomocí edometrického modulu [5] 
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7. ZÁVĚR 

 

V úvodu práce je komentována stručná charakteristika ložiska Hamr, metody dobývání, 

historie a současnost vlastního Dolu Hamr I. Dále je uvedena stručná geologická a 

hydrogeologická situace zájmového území a tektonická stavba. 

Tato práce předkládá výsledky z průzkumu materiálu haldoviny odvalu jámy č. 3 Dolu 

Hamr I v Hamru na Jezeře. Hlušina z tohoto odvalu má být použita jako levný stavební 

materiál pro výstavbu nových zemních hrází na blízkém odkališti v rámci projektu : 

Konečné řešení odkaliště ve Stráži pod Ralskem. Na odvalu byly provedeny vrtné práce 

s cílem ověřit charakter navezených materiálů, které vznikly hornickou činností při 

hlubinném dobývání uranových rud. Na odebraných vzorcích vrtného jádra byla provedena 

granulometrická analýza pro stanovení tříd jednotlivých zemin. Hlušina je charakteru 

nesoudržných zemin tříd S a G dle ČSN 73 6133. Tyto materiály jsou jako stavební 

materiál do hrází podmínečně vhodné. Zeminy jsou vápenité až silně vápenité. Na 

sestaveném profilu odvalem byly vymezeny polohy (celky) stejného či obdobného 

petrografického složení. Na vrtném jádru proběhlo měření příkonu dávkového ekvivalentu 

se závěrem, že haldovina není pro životní prostředí rizikem. Dále práce pojednává o 

geomechanických vlastnostech zastižených zemin a byl vytvořen model nové hráze 

s ohledem na stabilitu svahů s požadovaným stupněm bezpečnosti. Matematický model 

zkoumal i míru sednutí vlastního násypu a podloží násypu. 
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