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Anotace 

Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou sesuvu v dobývacím prostoru 

Dolů Nástup Tušimice, severovýchodního svahu hnědouhelného lomu Libouš.  

V první části práce je charakterizováno vybrané území se zaměřením na 

litostratigrafické a litofaciální celky. Dále je uveden stručný přehled příkladů tvorby 

generálních svahů a jsou zde popsány způsoby stabilizace sesuvem postižených svahů.  

 Druhá část práce je věnována konkrétnímu případu sesuvu svahu v zájmovém území 

(PD 251). V práci je diskutováno technické řešení a monitoring svahu. Výsledkem této práce 

je technicko- ekonomické zhodnocení navržené sanace a posouzení vhodnosti postupu prací.   

Klíčová slova: stabilizace, sesuv, geotechnický monitoring, závěrný svah, sanace, Doly 

Nástup Tušimice 

 

Annotation 

The bachelor thesis deals with issues of landslide in the mining space of Doly Nástup 

Tušimice mine, north-eastern slope of lignite quarry Libouš. 

First part of the thesis characterizes the selected area with focus on lithostratigraphic 

and lithofacies units. Futher on, brief overview of main slopes creation is introduced and 

methods of stabilization of slopes affected by landslide are described.  

Second part of the thesis deals with a specific example of slope slide in the area of 

interest (PD 251). The thesis discusses the technical solution and slope monitoring. Result of 

this thesis is the technical-economical assessment of the proposed redevelopment and 

evaluation of the work progress appropriateness. 

Key words: stabilization, landslide, geotechnical monitoring, slope conservation, 

redevelopment, Doly Nástup Tušimice mine  
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Seznam použitých zkratek 

Bpv Výškový systém Baltský - po vyrovnání 

ČBÚ Český báňský úřad 

DNT Doly Nástup Tušimice 

DP Dynamická penetrace 

JTSK Jednotná trigonometrická síť katastrální 

KL Kamenná lavice 

PD 251 Pásový dopravník  

POPD Plán otvírky, přípravy a dobývání 

PS Prostor standard (zkouška zhutnitelnosti) 

SD Severočeské doly 

VB Vytyčovací bod 

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 
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Úvod 

Úvodem lze jednoznačně říci, že nestabilita svahu u lomového dobývání negativně 

ovlivňuje báňské podnikání v mnoha aspektech. Často vlivem sesuvu dochází k dočasnému 

poklesu plánovaných těžeb. Někdy je dokonce nutné přehodnotit původní báňské závěry. Toto 

má dopad na ekonomiku těžby a následně jsou požadovány další nutné náklady na sanaci 

sesuvu. V neposlední řadě může nestabilita ohrozit lidské životy a poškodit těžební zařízení.  

Je tedy nezbytné charakterizovat předmětnou oblast z hlediska fyzikálně mechanických 

vlastností zemin, které tvoří jak provozní, tak závěrné (konečné) generální svahy lomu.   

Z těchto důvodů je nutné vytvořit monitorovací síť jako důležitou kontrolu stability 

horninového masivu a popsat preventivní i sanační opatření za účelem stabilizace svahu při 

koordinaci báňské činnosti s inženýrskou geologií, geotechnikou a důlním měřičstvím.  

Bakalářská práce popisuje návrh stabilizace konkrétního sesuvu, který bezprostředně 

ohrozil pásovou dopravu v blízkosti skluzu, a bylo nutno okamžitě přistoupit k průzkumu 

dotčené oblasti, samotné sanaci pomocí žebrového bloku a dalšímu sledování (geodetickému 

monitoringu). 

Řešení této problematiky je zvlášť důležité a aktuální vzhledem k likvidaci zbytkové 

jámy, vytváření závěrných svahů na okraji dobývacího prostoru a budoucí hydrické 

rekultivaci, tedy napouštěním zbytkové jámy vodou. 
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1 Charakteristika území 

Zájmové území se nachází uvnitř dobývacího prostoru Dolů Nástup Tušimice (viz 

Obrázek 1). Území je situováno na západě až jihozápadě od Chomutova v Ústeckém kraji na 

katastrech obcí Ahníkov, Březno u Chomutova, Černovice u Chomutova, Droužkovice, 

Kralupy u Chomutova, Krbice, Místo, Prunéřov, Spořice a Tušimice. 

Z geografického hlediska náleží lokalita do mostecké pánve (západní části 

geomorfologického podcelku Chomutovsko – teplické pánve). Jedná se o plochou 

pahorkatinu, mírně ukloněnou od severozápadu k jihovýchodu. Na severu je pánev ohraničena 

prudce se zvedajícími svahy Krušných hor [1]. 

 

Obrázek 1 Dobývací prostor Dolů Nástup Tušimice. (zdroj vlastní) 

1.1 Charakteristika litostratigrafických a litofaciálních celků  

 

Krystalinikum 

Je nejstarší jednotkou na lokalitě. Se svrchně křídovými sedimenty a terciérními 

vulkanickými horninami tvoří vlastní podloží terciérní sedimentární výplně pánve. 

Petrograficky je zde zastoupena pestrá škála mesozonálně  metamorfovaných hornin. 

Převládajícím petrografickým typem jsou dvojslídné až biotitické pararuly s vložkami 

svorových, drobových a metakonglomerátových rul a svorů, ojediněle i granulitových rul a 
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metaultrabazitů. Podél krušnohorského svahu se vyskytují různé typy ortorul označované jako 

„okaté ruly“. Všechny typy hornin jsou postiženy migmatitizací. 

Horniny krystalinika jsou druhotně postiženy kaolinizací, karbonatizací, hematitizací a 

chloritizací. Intenzita přeměn obvykle klesá s hloubkou, výjimkou jsou tektonicky porušené 

partie, kde uvedené změny provází mylonitizace. 

Křída 

Sedimenty svrchní křídy se vyskytují při východním okraji zájmového území. Jedná se 

o nepravidelné denudační zbytky převážně hrubozrnných hornin, které dosahují maximálních 

mocností cca 20 m. 

Sedimentace křídy začíná bazálním slepencem, na který nasedají bílé kaolinické písky 

s vložkami tmavě šedých prachovců s uhelnou příměsí (sladkovodní až brakický cenoman). 

Nad nimi jsou vyvinuty bílé kaolinické písky (patrně spodní turon). U Spořic byly v jejich 

nadloží zjištěny glaukonitické pískovce a „pestré jílovce“ (snad střední turon). Na povrchu 

křídy se místy vyskytuje lavice pevných šedých křemenců.  

Terciér 

Sedimenty terciéru severočeské hnědouhelné pánve jsou stratigraficky členěny dle 

upravené účelové stratigrafie, která bere v potaz litofaciální charakteristiku jednotlivých 

horizontů. Vlastní výplň pánve je tvořena vulkanity, vulkanoklastiky, písčito – jílovitými 

sedimenty a v neposlední řadě uhelnými horninami.  

Kvartér 

Kvartér je na lokalitě reprezentován hlinitými štěrkopísky a kamenitými hlínami 

výplavových kuželů a teras, místy jsou vyvinuty hlíny sprašového charakteru a náplavové 

hlíny. U Málkova byl na okraji dobývacího prostoru odkryt několik metrů mocný fosilní 

(kvartérní) sesuv, tvořený písčitými hlínami s ostrohrannými úlomky až bloky terciérních 

křemenců (dosahují až metrových rozměrů).  

V pruhu, probíhajícím paralelně s krušnohorským svahem, se vyskytuje kvartér ve 

zvýšených mocnostech. Kvartérní horniny zde dosahují mocnosti až prvních desítek m a jsou 

zastoupeny hlinitými, písčitými a ve svrchní partii štěrkovitými horninami. Lokálně byly 

zaznamenány bloky křemence a hornin krystalinika metrových rozměrů.  
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Na povrchu kvartéru je vyvinut horizont tmavě šedé jílovité ornice mocný několik 

desítek cm [1]. 

1.2 Strukturní a tektonické poměry 

Ložisko Tušimice – Libouš se nachází v pánvovité depresi, vytvořené jako důsledek 

alpinské orogeneze mezi Krušnými horami na severozápadě a střezovským hřbetem na 

jihovýchodě. Jihovýchodní část struktury má velmi malý úklon směrem k ose pánve, 

severozápadní část, přiléhající ke krušnohorskému zlomu je strmější a úklony dosahují běžně 

20 °, v prostoru pod Málkovem byla odkryta sloj velmi strmě uložená, lokálně až překocená. 

Uhelná sloj vznikala jako subhorizontální deskovité těleso a na její současné podobě se v 

největší míře podepsaly jevy spojené s rozdílnou kompakcí sedimentárních hornin v průběhu 

diageneze a tektonické děje v okolí ložiska. Do prostoru DNT zasahuje svým okrajem šest 

významných geologických struktur (viz Obrázek 2) [1].  

 

Obrázek 2 Geologické struktury. (zdroj [1]) 
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2 Fyzikálně-mechanické vlastnosti zemin tvořící svah 

 Celé souvrství nadložních jílovců DNT (skrývka) je z pohledu geomechanických 

vlastností a chování horninového prostředí při změnách jeho napěťodeformačního stavu 

považováno za zeminy. Problematika svahů skrývky v tomto prostředí je proto řešena 

v souladu se zněním vyhlášky ČBÚ č. 26/1989 Sb. 

Prostředí uhelné sloje se naopak vyznačuje vlastnostmi, které jsou charakteristické pro 

chování hornin (křehké porušování, význam ploch nespojitosti na celkové chování prostředí 

apod.). Proto je z pohledu stability vytvářených svahů považováno již za horninové prostředí. 

Pro stanovení celkového generálního svahu lomu je použita vhodná výpočtová metoda 

mezní rovnováhy sil a při výpočtech se využívá nejaktuálnějších informací o konkrétních 

místních geologických podmínkách i mechanických vlastnostech jednotlivých typů 

horninového prostředí.  

Ve smyslu vyhlášky ČBÚ č. 26/1989 Sb. § 33 je generální svah lomu definován jako 

úhel, který svírá spojnice hlavy nejvyššího řezu a paty nejspodnějšího řezu s vodorovnou 

rovinou. Generální svah zjišťujeme na základě mechaniky zemin, resp. hornin s ohledem na 

jejich mechanické vlastnosti, rozměry jednotlivých řezů s přihlédnutím na použitou dobývací 

metodu, dobývací stroje a dopravní zařízení. 

U generálních svahů lomu v bočních a konečných závěrných svazích je pak nutno 

přihlédnout k významu chráněného objektu a území [1], [2]. 

2.1  Stanovení generálního svahu tvořeného zeminami (skrývky)  

 Ve smyslu vyhlášky ČBÚ č. 26/1989 Sb. § 34 zjišťujeme stupeň bezpečnosti 

generálního svahu tvořenému zeminami vhodnou výpočtovou nebo grafickou metodou a musí 

být nejméně:  

a) 1.5 pro svahy trvalého charakteru (stav trvající déle než rok).   

b) 1.3 pro svahy dočasného charakteru (stav trvající méně než rok). 

c) 1.2 uvažuje-li se o reziduální pevnosti zemin v převážném rozsahu svahu. 

 Stupeň bezpečnosti se přiměřeně zvyšuje u svahů: 

a) v zeminách náchylných k přijímání vody ke skluzům, 

b) v potrhané zemině nebo jinak narušené, 

c) proti úklonu vrstev,  
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d) v zeminách jejichž mechanické vlastnosti se mohou podstatně změnit odlehčením, 

e) v nepříznivých geologických podmínkách (tektonika, úložní poměry apod.), 

f) poddolované. 

Stanovení mezního generálního svahu skrývky na DNT bylo prováděno grafickou 

metodou s použitím níže uvedených výchozích geomechanických parametrů:  

n = 19 kN/m
3
 

= 16.5 

 

c = 100 kPa   

Kde n je objemová tíha;  je úhel vnitřního tření a c vyjadřuje soudržnost.  

Definovaný vzájemný limitní poměr mezi výškou a sklonem provozního generálního 

svahu pro daný stupeň bezpečnosti Ks  uvádějí následující tabulky 1 a 2: 

Tabulka 1 Výška a sklon generálního svahu skrývky při Ks = 1,5 [1] 

výška svahu (m) 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 

sklon svahu (
o
) 25 22 20 18 17,3 17 16,3 16 15,3 15 14,3 

sklon svahu 1:2,1 1:2,5 1:2,8 1:3,1 1:3,2 1:3,3 1:3,4 1:3,5 1:3,6 1:3,7 1:3,9 

 

Tabulka 2 Výška a sklon generálního svahu skrývky při Ks = 1,3 [1] 

výška svahu (m) 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 

sklon svahu (
o
) 29 27 24 22 21 20,5 20 19,0 18,5 18,0 17,5 

sklon svahu 1:1,75 1:2,0 1:2,25 1:2,5 1:2,6 1:2,7 1:2,8 1:2,9 1:3,0 1:3,1 1:3,2 

 

Jak už bylo výše uvedeno, Tabulka 1 je platná pro svahy „trvalé“, tj. s neměnným 

stavem trvajícím více než jeden rok, zatímco Tabulka 2 má platnost pro „dočasné“ svahy, u 

nichž se do generálního sklonu svahu výraznějším způsobem zasahuje do jednoho roku od 

jeho původního vytvoření [1],[2],[3]. 

2.2 Stanovení sklonu těžebních (uhelných) řezů   

Výška a sklon těžebních řezů jsou s ohledem na příznivé mechanické vlastnosti uhelné 

substance dány v jednoduchých geomorfologických poměrech pouze dosahovými parametry 

používaných velkostrojů.  
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 Při stabilitních analýzách jsou přitom používány následující geomechanické parametry 

prostředí: 

n = 13,5 kN/m
3
 

= 25 

 

c = 50 kPa  

Kde n je objemová tíha;  je úhel vnitřního tření a c vyjadřuje soudržnost.  

V následující Tabulka 3 jsou uvedeny tvary uhelných těžebních řezů.  

Tabulka 3 Výška a sklon uhelných řezů při Ks = 1,2 [1] 

 

V případě nepříznivě ukloněné podložky uhelné sloje se mohou uplatňovat i pevnostní 

parametry kontaktních nebo jiných ploch nespojitosti, případně i vliv celkové morfologie 

dočasného generálního svahu lomu. V těchto odůvodněných případech musí být konkrétní 

situace posuzovaného uhelného řezu řešena samostatným geomechanickým posudkem, jehož 

závěry schvaluje závodní lomu. Jednou z možností, jakým způsobem eliminovat negativní 

vlivy ukloněné podložky v určitých částech konečných generálních svahů při severním okraji 

dobývacího prostoru, je dotěžování uhelné sloje odshora postupným zahlubováním [1],[2],[3].  

 

 

Posouzení úhlu těžebního uhelného řezu   

Stupeň bezpečnosti 1.2 těžební řezy 

 

smykové parametry fi=25 st.  soudržnost c = 50 000 Pa 

 Posouzení dle D. W. Taylora 

gama 13.5  gama - G  c-po úpravě výška H G x H svahový úhel sklon svahu 

gama 13.5         13 500     41000 6      0.506               90.00     1 :     0.000     

gama 13.5         13 500     41000 8      0.380               90.00     1 :     0.000     

gama 13.5         13 500     41000 10      0.304               90.00     1 :     0.000     

gama 13.5         13 500     41000 12      0.253               90.00     1 :     0.000     

gama 13.5         13 500     41000 14      0.217               90.00     1 :     0.000     

gama 13.5         13 500     41000 16      0.190               90.00     1 :     0.000     

gama 13.5         13 500     41000 18      0.169               87.00     1 :     0.052     

gama 13.5         13 500     41000 20      0.152               81.50     1 :     0.149     

gama 13.5         13 500     41000 22      0.138               77.50     1 :     0.222     

gama 13.5         13 500     41000 24      0.127               73.50     1 :     0.296     

gama 13.5         13 500     41000 26      0.117               69.50     1 :     0.374     
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2.3 Závěrný (konečný) generální svah předmětného území 

Na severním okraji dobývacího prostoru DNT budou vytvářeny trvalé svahy v celkové 

délce více než 5 kilometrů. Tato oblast je z pohledu stability sklonů svahů z geotechnického 

hlediska výrazně komplikovanější než oblast centrální pánve.  

Závěrné svahy lomu se vytvářejí v  prostředí, které se od sebe významně odlišuje 

hloubkou a úklonem uložení uhelné sloje, geomorfologickými i celkovými geologickými 

poměry a které má pro návrh svahů i další charakteristické zvláštnosti, jež stabilitu svahů 

významně ovlivňují. 

Pro účely hodnocení stabilitní situace byla celková délka hlavní porubní fronty 

pracovně rozdělena do pěti dílčích, prostorově vymezených, oblastí, označovaných A, B, C1, 

C2, D (viz Obrázek 3). Vzhledem k orientaci porubní fronty ve směru západ - východ jsou 

tyto oblasti přibližně vymezeny y - pořadnicemi v používaném souřadnicovém systému JSTK. 

Pro bakalářskou práci je určující konkrétně zájmová oblast D (D - y = 811 700 - 810 600) 

.  

Obrázek 3 Prostorové vymezení hlavní porubní fronty. (zdroj [8]) 

Oblast D tvoří východní část okraje dobývacího prostoru. Je charakteristická tím, že 

konečné svahy jsou budovány v prostředí nadložních jílovců. Svahy jsou tvořeny 

v nadložních sedimentech, v jejichž patě bude ponechána prakticky vodorovně uložená uhelná 

sloj v přirozeném vývoji. V celém předpolí svahů jsou vybudovány ochranné valy. Konkrétní 

výšku svahů ovlivňuje především geomorfologie povrchu terénu na straně jedné a poloha 

tělesa vulkanických hornin v podloží sloje na straně druhé [1],[4]. Tabulka č. 4 uvádí 

konkrétní výšky a sklony svahů v oblasti D. 
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Tabulka 4 Generální sklony svahů v oblasti D [1] 

Výpočtový 

profil 

D – 19A 

Počáteční bod (horní) Koncový bod (dolní) Obecná 2.14 
Generální 

sklon 
IV P8-8 811 

422.16 
996 

305.19 
811 

715.12 
993 

325.74 
Kruhová 

2.33 

Č. hrana Pata délka výška úhel svahu poměr 1  

1 320.8 305.1 101.5 15.7 8.80 
                      

6.46     

2 320.8 296.4 156.2 24.4 8.88 
                      

6.40     

3 

výsypka 
320.8 280.3 223.2 40.5 10.28 5.51 
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3 Možnosti sanace svahů 

Sanační práce představují komplex prací, jejichž úkolem je zastavit pohyb svahové 

deformace a zamezit pokračování pohybu či rozvíjení svahové deformace v budoucnu. 

Sanační práce by měly být vykonávány na základě odborně zpracovaného projektu, kde 

účinek veškerých opatření bude prokázán stabilitními, případně i statickými výpočty. 

Metody sanace porušených svahů lze podle úrovně průzkumu a znalosti příčin sesuvu 

rozdělit do několika skupin, které lze v některých případech použít samostatně, v mnoha 

případech je však nezbytná jejich kombinace.  

 úprava tvaru svahu 

 odvodnění  

 technická stabilizační opatření 

 zpevňování hornin a zemin 

 ochrana svahu před zvětráváním a erozí 

Při rozhodování o použití některé ze sanačních metod je kladen důraz zejména na typ 

svahové deformace, její hloubkový i plošný rozsah, objekt, který je svahovými pohyby 

ohrožen, příčina vzniku nebo skutečnost, zda k pohybům dochází ve skalním nebo zemním 

masivu. Z finančního hlediska hraje významnou roli důležitost objektu [5],[6]. 

3.1 Úprava tvaru svahu 

O úpravě svahu rozhoduje způsob jeho destrukce. Samotné odtěžení sesouvajícího 

svahu v patě je většinou vnímáno jako způsob dočasné, nebo havarijní sanace. Obecně vede 

ke zlepšení stability svahu zmenšení objemu zemního tělesa, případně upravení sklonu svahu. 

Tyto metody doprovází značné přesuny hmot s nejistým výsledkem na stabilitu. 

Lepší metoda stabilizace je odtěžení části objemu sesutých hmot a jejich nahrazení 

propustnými materiály, které stykem s vodou nemění své pevnostní vlastnosti. Možností je 

zhutnění sesouvajících se hmot a opatření drenáží, nebo přeskupení svážné plochy a její 

zhutnění. Tyto metody jsou vhodné pro malé sesuvy. 

Jiná metoda, která byla využita v této bakalářské práci, je stabilizace spojená s 

odtěžením zeminy s horní části svahu sesuvu, zmenšení úhlu svahu a vytvoření lávek z 
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propustného materiálu. Odtěžení hmot v koruně svahu sesuvu je účinné u sesuvů s hluboko 

probíhající smykovou plochou. Stabilizačním prostředkem v patě sesuvu je vytvoření 

zatěžovací lavice (náspu), včetně účinného odvodnění. Nevýhoda u tohoto způsobu je velký 

objem prací a značný půdorysný zábor území u paty svahu, což ovšem v našem případě není 

problém [5],[7]. 

3.2 Odvodnění svahu 

Odvést povrchovou vodu patří k prvním opatřením při stabilizaci svahů. Provádí se 

otevřenými odvodňovacími příkopy, nejlépe po spádnici svahu, díky čemuž se omezí vsak do 

svahu a zároveň se sníží riziko aktivace skluzu. Budované otevřené příkopy by měly být 

dostatečně dimenzované, měly by mít dostatečný spád a mělo by být dbáno na jejich 

nepropustnost. Výtoky z příkopů se zachycují do sběrného příkopu a do sběrné nádrže a dále 

přečerpávají nebo gravitačně odvádí do veřejného toku. Podobně slouží i drenážní žebra, kdy 

se ovšem nejedná o otevřený příkop, ale tentokrát jsou rýhy vyplněny štěrkem. Proti 

kolmataci může být štěrk chráněn geotextilií a na dně může být umístěno drenážní potrubí. 

Tento způsob ve formě plošného kamenného drénu byl uplatněn u sesuvu, kterým se zabývá 

bakalářská práce v kombinaci se stabilizací odtěžením a nahrazením hmot. 

Hloubkové odvodnění je již rozsáhlejší zásah do svahové deformace. Jeho základním 

úkolem je snížit vztlak vody na smykové ploše a měl by mu předcházet alespoň geologický a 

hydrogeologický průzkum. Hloubkové odvodnění se nejčastěji provádí pomocí svislých 

odvodňovacích vrtů. Možnost odvodňování svislými čerpacími vrty je však značně nákladné a 

problematické vzhledem ke svahovým pohybům, kterými může být vrt zničen. Pro náš případ 

není ani vhodné provedení odvodňovací bariéry, což je kombinace dvou až tří paralelních řad 

odvodňovacích vrtů, které svým překrytím vytvářejí depresní kužely [5],[7]. 

3.3 Technická stabilizační opatření 

Pokud není možné upravit čelo sesuvu do stabilních sklonů, je jedna z možností sanace 

svahu pomocí opěrných zdí. Opěrná stěna se buduje před čelem sesuvu a může být navržena 

jako prostá gravitační nebo založena na pilotách, případně i kotvená. Zatímco dříve se jednalo 

o masivní konstrukce, v současné době se přistupuje k tenkostěnným zdem, které mohou být 

založeny na pilotách nebo se kotví do horninového masivu.  
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Stále rozšířenější jsou gabionové stěny, což jsou drátěné koše plněné kamenivem. 

Gabiony lze snadno přizpůsobit nepravidelnému povrchu, kladou vysoký odpor tlakovému i 

tahovému namáhání, jsou propustné a při jejich aplikaci lze případně využít místní materiál. 

Pilotové stěny jsou významným prvkem stabilizace svahových deformací. Používá se 

jich nejen k ochraně dílčích objektů, ale často jsou využívány jako hlavní prvek stabilizace 

celé svahové deformace. Pilotovou stěnu představuje soustava vrtů obvykle většího průměru. 

Do vrtu se zasune armovací koš a následně se vyplní betonovou směsí. Nevýhodou může být 

vyšší cena, popř. v nepřístupném terénu vyšší nároky na přesun těžkých pilotových souprav. 

Podobně jako opěrné stěny navíc musí být také pilotová stěna odvodněna, protože tvoří 

přirozenou hráz proudění vody. 

Pro sesuvy s mělkou smykovou plochou (max. 3 – 4 m) se úspěšně využívají 

mikropiloty tvořené maloprofilovým vrtem, do kterého se vloží ocelová trubka a kořen 

mikropiloty se zainjektuje cementovým mlékem. Mikropiloty se realizují malou vrtnou 

soupravou, kterou lze použít i ve stísněných podmínkách. Nevýhodou je vysoká cena 

podmíněna vysokou spotřebou oceli a malá tuhost štíhlých prvků. 

K dalším způsobům patří použití předpjatých kotev. Tyto kotvy umožňují přenášet 

značné tahové síly ve skalních horninách. U mělkých nestabilních vrstev ve svahu ze skalních 

hornin je možné použít svorníkové výztuže, drátěná pletiva, případně geotextilie ke zpevnění 

povrchových vrstev svahů násypů a zářezů v zeminách [5], [7]. 

3.4 Zpevňování hornin a zemin 

Zpevňováním hornin se docílí zvýšení jejich smykové pevnosti a následně růstu 

pasivních sil. K tomu slouží především injektování. V případě měkkých jílů se do nich pro 

zvýšení únosnosti a urychlení konsolidace přidává nehašené vápno ve formě vápenných pilot. 

Tyto zároveň pomáhají snižovat vlhkost a zvyšovat pevnost právě jemnozrnných zemin. 

Zřídka se používá tepelné zpevňování zemin, elektrotechnické zpevňování, nebo 

rozrušení již vzniklých kluzných ploch odpalem náloží trhavin ve vrtu [5]. 

3.5 Ochrana svahu před zvětráváním a erozí 

Způsob ochrany svahu před zvětráváním a erozí se volí zejména s ohledem na 

skutečnost, zda je svah tvořen zeminami nebo skalním masivem 
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Přirozenou avšak omezenou možností odvodnění svahu  zeminového prostředí může být 

využití vegetace, která navíc svým kořenovým systémem zpevňuje svrchní část svahu. Kromě 

výsadby trav jsou vhodné listnaté dřeviny s hlubokým kořenovým systémem a velkou 

spotřebou vody. U sesuvů s hluboce vytvořenou smykovou plochou toto řešení není účinné, 

nicméně vhodný porost může omezit pronikání povrchové vody do hloubky. 

U skalních stěn se osvědčily pláště ze stříkaného betonu, torketové omítky, kotvené 

obkladové stěny či geomříže [5], [6], [7]. 
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4 Sanace pomocí žebrového bloku 

   I přes dodržení veškerých zásad při vytváření závěrných svahů u severního okraje 

dobývacího prostoru DNT docházelo a dochází k lokálním stabilitním problémům. 

Hlavní rizika sesuvů v předmětném území lze shrnout do následujících bodů: 

 Výsledná stabilita svahu je často závislá na geomechanických vlastnostech 

tektonických linií, poruchových pásmech, kontaktních plochách mezi jednotlivými 

horninami a jejich úklonem.  

 V některých částech svahu se nelze vyhnout vytváření závěrného svahu přes všechny 

geologické struktury zastižené v této oblasti, včetně šikmo uložené uhelné sloje. 

Stabilitu dále snižuje existence predisponovaných skluzných ploch na počvě a stropu 

sloje.  

 Z důvodu poddolování je snížena pevnost nadložních zemin.  

 Vliv napjaté hladiny stařinové zvodně hlubinného dolu Václav na geomechanické 

vlastnosti nadložních zemin. 

 Možnost vlivu odvodnění stařin dolu Václav na poklesy v předpolí lomu. 

 Strmě ukloněné tektonické linie v nadložních sedimentech a blízkost vybudovaných 

ochranných valů a tratí ČD – možnost nestability 

[8]. 

4.1.1 Rozsah zájmového území 

V zájmovém území u PD 251, viz Příloha č. 1 – Koordinační situace, došlo k rozšíření 

sesuvu. Vzhledem k možnému ohrožení pasové dopravy a vzhledem k charakteru sesuvu bylo 

nutno bezprostředně po vzniku skluzu bezodkladně přistoupit k sanaci 

Zájmové území je výrazně postižené tektonikou, kdy jednou z příčin vzniklé situace 

jsou primárně oslabené zlomově porušené zóny, které vznikly historickým vývojem. Tyto 

projevy jsou zejména znásobené právě v severovýchodní části lomu, kde sedimentace a 

konsolidace probíhala na vrcholu a úbočí vulkanických elevací, budovaných tvrdšími 

vyvřelými čedičovými horninami. Podle informací hlavního geologa se tyto poruchy chovají 

v terciérních jílovcích nepředvídatelně, tj. bez varování mění směr, úklon, výšku skoku, štěpí 

se na vícero poruch a jsou fakticky zjistitelné až po projetí rýpadlem. 
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Prostor sanace můžeme vymezit souřadnicí JTSK Y = 810 624 až po Y = 810 563. 

Výšková úroveň zájmového prostoru je cca 268,0 - 291,0 m. n. m.  Návrh je zpracován s 

respektováním předpokládané hranice zátopové oblasti na kotě 275,0 m. n. m. [9]. 

 

Obrázek 4 Pohled na zájmový prostor 07/2014(vlevo) a 08/2014(vpravo). (zdroj [9]) 

4.1.2 Průzkumné práce  

V rámci řešení sanace sesuvu u PD 251 byl proveden geotechnický průzkum za účelem 

stanovení hloubkového dosahu rozvolněných hmot a objektivizovat tak návrh hloubky 

založení sanačního opatření. V ploše sesuvu byly provedeny tří série dynamických penetrací 

(viz. Tabulka 5). Penetrace byly polohopisně (JSTK) a výškopisně (Bpv) zaměřeny a 

vyhodnoceny společností GeoTec-GS, a.s.  

Penetrace byly provedeny středně těžkou pneumatickou penetrační soupravou MRS typ 

M90 (hmotnost beranu 30 kg, plocha hrotu 15 cm
2
; vrcholový úhel hrotu 90 °, výška pádu 

0,5 m). Souprava splňuje technickými parametry normu ČSN EN ISO 22476-2. Při 

penetrování byl odečítán počet úderů beranu, potřebných na vnik hrotu o 10 cm a průběžně po 

1 m byla měřena velikost krouticího momentu na soutyčí momentovým klíčem. Vyhodnocení 

bylo provedeno na základě hodnoty měrného dynamického odporu, vypočítaného podle 

empirického vztahu z redukovaných úderů.  

Tabulka 5 Dynamické penetrační zkoušky provedené v oblasti sesuvu u PD 251 [9].  

Číslo sondy Hloubka (m) X Y Z 

GTC 795 (DP4) 2,2 994 619.55 810 608.84 273,49 

GTC 796 (DP5) 3,7 994 607.43 810 599.94 275,02 

GTC 797 (DP6) 6,8 994 586.57 810 586.70 283,06 
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Dynamické penetrace DP4, DP5 a DP6 byly realizovány na vybraných místech sesuvu u 

PD 251.  Podle vyhodnocení provedených penetrací lze smykovou plochu očekávat v úrovni 

cca 2,0 m pod stávajícím terénem. Její úroveň byla stanovena na základě vzrůstajících hodnot 

měrného dynamického odporu, fotodokumentace a znalosti zdejších podmínek. Průběh 

smykové plochy je vyznačen v Příloze č. 4, 5 a 6 – Penetrační zkouška DP4, DP5 a DP6.   

Jednou z hlavních příčin havarijního stavu na konečných lomových svazích je 

dlouhodobé zadržování vod ve vyšších skrývkových řezech. V současné situaci stávající 

příkopy nevyhovují daným podmínkám. Je tedy nutné v prvé řadě, stávající příkopy 

revitalizovat a v částech, kde je to nutné, vybudovat nové [9]. 

4.1.3 Technické řešení 

Samotná sanace svahu je řešena odtěžením sesutých hmot, které vznikly při pohybu 

svahu a následnou výstavbou sanačních prvků v patě a ve střední části svahu. Konkrétně je 

navržena výstavba dvou kamenných lavic, plošného drénu a výstavba zemních těles, které 

zvyšují přitěžovací efekt v patě svahu a celkově umožňují dotvarování svahu.   

Z hlediska charakteru stavby není území členěno na jednotlivé stavební objekty, pouze 

na jeho dílčí části. 

 Kamenné lavice  

 Plošný drén 

 Zemní tělesa 1 a 2 

 Odvodnění základové spáry 

 Úprava příkopů v zájmovém prostoru 

Kamenné lavice  

Hlavním prvkem sanace je výstavba dvou kamenných lavic a to v patě svahu (kamenná 

lavice 1) a ve střední části svahu (kamenná lavice 2). Násyp lavic je proveden z lomového 

kamene o minimální frakci 350 mm s podílem menší frakce do 10 %. Stykové plochy lavic se 

zemním tělesem jsou odděleny separační geotextilií o plošné hmotnosti min. 350 g/m
2
. 

    Kamenná lavice 1 

Těleso kamenné lavice je orientováno ve směru severozápad – jihovýchod a respektuje 

linii skrývkového řezu a celkového povrchu původního terénu. Základ kamenné lavice je 

obdélníkového tvaru o rozměrech 60,0 x 18,0 m a výškově je rozdělen na 3 stupně o výšce 
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každého stupně cca 1,2 m. Šířka základových spár je 8 m, 6 m a 4 m a jsou ukloněny směrem 

k patě svahu ve sklonu 3 %. Výkop základu zasahuje do linie stávajícího odvodňovacího 

příkopu a vzhledem k nutnosti odvodnění celé oblasti je nutná jeho úprava. Příkop v úseku 

kamenné lavice je prohlouben a vystrojen trubním perforovaným propustkem o minimálním 

průměru 500 mm.  

Výška násypu je v přední části kamenné lavice 6,0 m (5,0 nad terénem) a dále se snižuje 

směrem do svahu na cca 3,0 m. Koruna je obdélníkového tvaru o rozměrech 10,3 m x 52,0 m 

na výškové úrovni 272,80 m a směrem do svahu klesá ve sklonu 2,5 % na kótu 272,50. V 

příčném řezu má lavice sklon 1:1.5. Těleso kamenné lavice 1 je zobrazeno na Obrázek 5. 

 

Obrázek 5 Kamenná lavice. (zdroj vlastní) 

Kamenná lavice 2 

Linie tělesa kamenné lavice 2 je rovnoběžná s KL1, ale je posunutá do střední části 

svahu o cca 32 m. Základ kamenné lavice je obdélníkového tvaru o rozměrech 52,0 x 13,0 m 

a výškově je rozdělen na 2 stupně o výšce cca 1,0 m. Šířka základových spár je 6 m a 5,5 m a 

jsou ukloněny směrem k patě svahu ve sklonu 3 %.  

Násyp lavice je lichoběžníkového tvaru o výšce 5,7 m a sklony svahů 1:1. Koruna je 

obdélníkového tvaru o rozměrech 50,0 m x 4,0 m na výškové úrovni 284,60 m. Tvar výkopu a 

násypu je patrný z Přílohy č. 3 - Vzorový řez.  
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Plošný drén 

Po odkopu sesutých zemin a provedení svahových stupňů v pevném podloží je 

realizován plošný kamenný drén v celém prostoru sesuvu. Násyp je proveden z lomového 

kamene o minimální frakci 350 mm s podílem menší frakce do 10 % a to v mocnosti 

minimálně 1,0 m. Styková plocha se zemním tělesem je oddělena separační geotextílií o 

plošné hmotnosti min. 350 g/m
2
 (viz Obrázek 6). Zásyp bude prováděn kontinuálně s 

výkopem a násypem kamenných lavic. 

V případě, kdy v průběhu výstavby budou zaregistrovány neočekávané výrony vody ve 

svahu nebo jeho okolí, budou bez výjimky odvedeny. Zavezení a přehutnění takového výronu 

je rizikovým faktorem celé sanace. 

V průběhu provádění výkopů je nutná účast geotechnického dozoru, který posoudí, zda 

je základová spára umístěná dostatečně hluboko pod ověřenou smykovou plochu sesuvu. 

 

Obrázek 6 Pokládka separační fólie. (zdroj vlastní) 

         Zemní těleso 

Součástí sanace je přitížení a dotvarování svahu realizací zemních těles, která doplňují 

prostor mezi KL1 a KL2 a prostor mezi zátrhovou hranou a KL2. Základ těchto těles a 

svahové stupně na okrajích sesuvu tvoří plošný kamenný drén.   
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Násyp těles bude ukládán a hutněn po vrstvách o tloušťce max. 30 cm a to 6- ti pojezdy 

ježkového válce bez vibrace na míru zhutnění min. 95 % PS.  

Průkazem požadované míry zhutnění navážených vrstev bude protokolární vyhodnocení 

statických zatěžovacích zkoušek - jedna zkouška na každých 1000 m
3
 zpracované zeminy. 

Minimální požadované hodnoty výsledných parametrů zhutnění jsou stanoveny následovně: 

             

 

(1) 

                

 

(2) 

kde  Edef – modul přetvárnosti (MPa). 

Zemní těleso 1 začíná 3,5 m od horní hrany KL1 a pokračuje ve sklonu 1:3,1 až na 

úroveň 277,80, kde je zřízena lavička o šířce 6,7 m se sklonem 3 %. Od hrany lavičky je svah 

tvarován ve sklonu 1:3,7 až 1,0 m pod horní hranu KL 2. Zemní těleso 2 je realizováno od 

horní hrany KL2 po úroveň horní hrany sesuvu.  

Projekt předpokládá cca 70 % využití výkopku do zpětných zásypů. Vhodné zeminy 

budou rovnou po odtěžení deponovány do zemníku a skládky zemin. O vhodnosti, a tedy o 

zpětném použití výkopku, musí rozhodnout geotechnický dozor stavby zápisem do stavebního 

deníku. Zbývající objem je doplněn vhodným materiálem ze skrývkového řezu (vzdálenost 

300 m).  

   Odvodnění základové spáry 

Odvodnění základové spáry je zajištěno jejím úklonem a plošným kamenným drénem, 

který vody odvádí do prostoru stávajícího příkopu v patě svahu.  

Vzhledem k hloubce založení kamenné lavice je nutno stávající příkop prohloubit o cca 

1,0 m a v prostoru násypu KL1 tento úsek zatrubnit. Délka potrubí je 70 m o průměru min. 

500 mm. Potrubí je navrženo s perforací po obvodě 280 °. Projekt předpokládá použití 

ocelového potrubí s dodatečnou perforací proražením, ale je možné využít i jiný dostupný 

materiál o minimálně stejných parametrech, popřípadě 2 x HDPE DN 300.  
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Z důvodu prohloubení příkopu je nutné prohloubit i stávající propustek pod pasovou 

dopravou PD251, který je zobrazen na Obrázek 7. Samotný podkop PD je nutno s 

dostatečným předstihem koordinovat s provozem DNT. Hloubky příkopu jsou dány 

vytyčovacími body VB 01 – VB 50. 

 

Obrázek 7 Propustek pod pasovou dopravou. (zdroj vlastní) 

   Úprava příkopu v zájmovém prostoru 

Jedním z hlavních důvodů nestability svahu je vždy nedostatečné nebo nefunkční 

odvodnění a následné sycení. Z tohoto důvodu je nutné před zahájením samotné sanace 

upravit veškeré okolní plochy pro odvedení vod mimo oblast sesuvu (zejména za horní hranou 

svahu) a vyčistit patní příkop horního řezu k prvnímu trubnímu svodu. Na Obrázek 8 je 

zachycena úprava patního příkopu, respektive jeho prohloubení a na Obrázek 9 je pak 

zobrazeno jeho zatrubnění [9]. 

Předpokládané délky čištění:  

 200 m - příkop nad sesuvem.   

 100 m - příkop pod sesuvem. 
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Obrázek 8 Úprava patního příkopu. (zdroj vlastní) 

 

 

Obrázek 9 Zatrubnění patního příkopu. (zdroj vlastní) 
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5 Možnosti geotechnického monitoringu 

Monitoring je chápán jako kontrola a sledování stavu sesuvu v čase. Monintoringem se 

zjišťují zvláště změny rychlosti pohybu sesuvu, změny geometrie a změny mechanických 

a fyzikálních vlastností v zóně sesouvání. 

Kontrolní měření by měla započít před sanací svahové deformace, měla by probíhat 

během sanace a  měla by pokračovat ještě řadu let po sanaci. Zároveň je nutno revidovat 

funkčnost použitých monitorovacích prvků a zabezpečit jejich údržbu. 

Geotechnický monitoring se skládá z následujících etap: 

 Stanovení cíle monitoringu. 

 Instrumentace, tzn. návrh a osazení měřících přístrojů a zařízení. 

 Vlastní monitoring, jeho měření a zdokumentování. 

 Vyhodnocení a interpretace výsledků. 

Důležitou součástí monitorování svahových deformací jsou však také pravidelné 

vizuální prohlídky povrchu svahu prováděné kvalifikovaným odborníkem, který zaregistruje 

první známky poruchy svahu. O těchto prohlídkách je nutno vést pravidelné záznamy, 

doplněné fotodokumentací. Samotné měření se tak skládá z nejjednodušších metod 

pozorování a měření, až po složitější systémy, často složeny z automatických prvků, které 

svahové deformace sledují kontinuálně s přenosem naměřených dat do vyhodnocovacího 

střediska. 

Mezi nejčastější metody monitorování pohybu svahu jak na povrchu, tak uvnitř, patří: 

 Geodetické metody 

 Extenzometrické metody 

 Měření na trhlinách 

 Přesná inklinometrie 

 Pomocí polohových sond 

 Ostatní metody 

Na Dolech Nástup Tušimice se ze všech metod sledování svahů nejlépe osvědčil 

geodetický monitoring, přesná inklinometrie a monitoring žeberního bloku. Tyto metody jsou 

podrobněji rozepsány v následujících kapitolách [10],[11]. 
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5.1 Geodetický monitoring 

     Geodetický monitoring stability svahů je zabezpečován totální stanicí Leica TCA 

1800, která je zobrazena na Obrázek 10. Jedná se o totální stanici s automatickým cílením. 

Měřičská stanoviska jsou budována jako stabilní s nucenou centrací. 

Cílem je nepřetržité sledování vybraných míst, včetně vyhodnocování prostorových 

změn, sledování bodů a následně využití výsledků. Sledované území je osazeno odrazovými 

hranoly, umístěnými v ochranném plechovém pouzdře a připevněných na ocelové trubce [11]. 

 

Obrázek 10 Totální stanice Leica TCA. (zdroj vlastní) 

5.2 Přesná inklinometrie 

     Pro sledování posunů v určité hloubce pod terénem je využívána metoda přesné 

inklinometrie. Inklinometrické vrty obvykle umisťujeme u horní hrany či paty svahu, a to 

často v blízkosti tektonických poruch nebo důležitých objektů. Perioda proměřování je závislá 

na aktuálních stabilitních poměrech (např. měsíčně, v případě potřeby téměř denně). 

 Měření probíhá ve vrtech, které jsou vystrojeny speciální drážkovou pažnicí o průměru 

76 mm. Dno vrtu by mělo být ukotveno v pevné hornině (referenční hloubka). Do takto 

vystrojeného vrtu se spustí tyčovitá sonda až na dno vrtu a potom se po určitých intervalech 

(0,5, 1 m – dle délky sondy) vytahuje nahoru. Je registrována odchylka od svislice. Při prvním 

měření dojde k zaměření průběhu vrtu v klidovém stavu (horninový masiv je stabilní). Pokud 

následně vzniká kluzná plocha, dochází k prohnutí pažnice a sonda může zjistit jak její 

hloubku, tak i velikost deformace. Na Dolech Nástup Tušimice je již několik let používána 

vertikální inklinometrická souprava firmy GLŐTZL – typ NMG 30/2,[11]. 
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5.3 Monitoring žeberního bloku u PD 251 

Na základě konzultace se zástupcem DNT je zřizován pouze geodetický monitoring a to 

jen jeden měřící bod při horní hraně svahu. Přesné umístění monitorovacího prvků bude 

upřesněno až podle skutečného provedení stavby a po konzultaci s geotechnikem SD. Patrně 

bude navazovat na stávající monitorovací síť na Dolech Nástup v Tušimicích.  

Měřičský bod bude vyroben z plastové pažnice ø 160 mm a délky 340 cm. Vyplněné 

betonovou směsí. Spodní část měřičského bodu bude na délku 200 cm zabudována do země a 

bude opatřena ochranným nátěrem. Horní plocha měřičského bodu je upravena pro upevnění 

měřící stanice. Pažnice je v tomto místě zaslepena ocelovou záslepkou (plechu tloušťky cca 

4 mm kruhového tvaru, průměr plechové záslepky je shodný s průměrem pažnice), v jejímž 

středu je čep průměru 16 mm se závitem 5/8“ pro upevnění měřící stanice nebo odrazového 

hranolu. Ve finální podobě bude nadzemní část měřičského bodu natřena žlutou barvou [9]. 

 

Obrázek 11 Geodetický bod (A) a inklinometrický vrt (B). (zdroj vlastní) 
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6 Technicko – ekonomické zhodnocení 

Již při navrhování a posuzování závěrných svahů výsypkového tělesa v prostoru 

zbytkové jámy Libouš se předpokládalo, že podstatná část celého území bude v konečné fázi 

pod hladinou jezera.  S metodou hydrické rekultivace, jako variantou konečného řešení 

zahlazení důlní činnosti, se tedy počítá rovněž při otevření východní části dobývacího 

prostoru Tušimice, kde se nachází předmětná oblast postižená sesuvem.  Problematika tvaru, 

geomechanické vlastnosti, modelování a parametry závěrných svahů a výsypkových těles 

nejsou předmětem této bakalářské práce. Nicméně vytváření všech projektovaných profilů 

musí být v souladu se společnou koncepcí, která je vyzkoušena letitou praxí, a zároveň je 

podložena důkladnou analýzou. 

Pro ekonomický ukazatel je tedy důležitá efektivnost vynaložených nákladů na 

obrovské ploše závěrných (konečných) svahů, při použití dostupné technologie a materiálů, 

které budou vyhovovat jak prostředí budoucí hydrické rekultivace, tak navrženému způsobu 

sanace.  

V případě velkolomu se nepracuje na malé části území, což je zpravidla důvod pro 

použití pilot nebo opěrných stěn, navíc je potřeba respektovat stávající linii řezů a zachování 

její kontinuity. Pokud bychom spodní přitěžovací kamennou lavici nahradili opěrnou zdí, 

následný postup úpravy celého sesuvu (odtěžení, násyp lomového kamene) by zůstal stejný 

jako u varianty čistě kamenného provedení spodní opěrné lavice a navíc by bylo nutno lépe 

vyřešit odvodnění opěrné zdi, která by se stala přirozenou hrází.  

Pro představu a porovnání: stávající výkaz výměr by musel být v případě zvolení opěrné 

stěny nebo pilotáže rozšířen o práce speciálního zakládání (hloubkové vrtání, odvodnění), 

přesuny hmot (doprava a ukládání betonu), vyztužování (armovací koš), betonáže (betonová 

směs, bednění, ošetřování betonu, zařízení staveniště) a další VRN, což znamená řádově 

nárůst o 30 - 40 % v konečném rozpočtu stavby [8],[12].  

 Současně s poznáním této problematiky, doporučuji pro snížení rizik sesuvu svahu 

lomu Libouš tato koncepční opatření: 

 Na horní hraně svahu odstranit všechny navážky, zbytky kvartéru a nejvíce 

navětralé horniny. 
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 Přerušit komunikaci povrchových vod z kvartérních sedimentů v předpolí 

směrem do svahu a vytvořit prostor pro páteřní odvodňovací prvek ve svahu 

(stavebně provedený těsněný vyspádovaný příkop). 

 Snížit výšky řezů – v části závěrných svahů z 30 m až na 12 m. 

 Postupně vytvářený svah chránit před erozními účinky vod. 

 Navrhnout dlouhodobě stabilní závěrné svahy lomu Libouš. 

 Úpravy svahu (svahování) provádět do sklonu 1:3 ž 1:1,25. 

 Začít budovat systém základního geodetického a geotechnického monitoringu a 

sledovat všechny odezvy horninového prostředí na snižování úrovně hladiny 

vody ve stařinách a přibližující se skrývku nadloží.  
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Závěr 

V předložené bakalářské práci byla nastíněna problematika závěrných svahů a zajištění 

stability svahu v  komplikovaných inženýrsko – geologických podmínkách, těsně pod 

Krušnými horami. Přes veškeré úsilí a připravenost v podobě vypracované geologické 

databáze, zpracování Rizikové analýzy svahů a sledování pomocí geotechnického 

monitoringu, docházelo a bude docházet k lokálním stabilitním problémům. Zatímco znalost 

geologie a charakteristika zájmového území nás teoreticky připraví na otvírku a dobývání, pro 

určení nejvhodnější navrhované metody je důležitá znalost fyzikálně - geomechanických 

vlastností zemin tvořících svah a použití kvalitního geotechnického monitoringu. Tato 

problematika spolu s možnostmi sanace svahu je diskutována v první části této bakalářské 

práce.  

Druhá část bakalářské práce je věnována sanaci svahu pomocí žebrového 

bloku,  konkrétně místa v dobývacím prostoru Doly Nástup Tušimice v  nejvýchodnější 

oblasti „D“ (u PD 251). 

Po řádném zmapování zájmového území a provedení zkoušky dynamickou penetrací, 

byl určen způsob sanace, a to odtěžením sesutých hmot a následně výstavbou sanačních prvků 

v patě a střední části svahu, plošného drénu a odvodněním základové spáry. 

Dle poznatků, které jsem získal v průběhu zpracování této bakalářské práce, a 

prostudování možností sanace svahů, považuji zvolený způsob sanace za vhodný a to jak 

z hlediska účinnosti, tak i ekonomického pohledu. Tento způsob je možné využít v dalších 

lokalitách, které mají podobné inženýrskogeologické a hydrogeologické poměry. 

Na samotný závěr bakalářské práce a jako jedinou připomínku, bych v souvislosti s 

dokončením sanace svahu žeberním blokem v DNT prostoru u PD 251, doporučil osadit 

kromě navrhovaného jednoho měřícího bodu pro geodetický monitoring na horní hraně svahu, 

ještě inklinometrický vrt umístěný u paty svahu. Na základě předchozích zkušeností je 

potřeba uplatnit více monitorovacích metod, tak aby byla poskytnuta včasná a kvalitní 

informace báňským inženýrům o pohybu svahu.  
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