
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – 

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 

Institut hornického inženýrství a bezpečnosti 

 
 

 
 
 

Návrh sanace a monitoring Braňanské výsypky 

 

 

bakalářská práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor:       Eliška Fiedlerová 

Vedoucí bakalářské práce:       Ing. Jindřich Šancer, Ph.D. 

 

Ostrava 2015 



 



 

Prohlášení 

- Celou bakalářskou práci, včetně příloh, jsem vypracovala samostatně a uvedla jsem 

všechny použité podklady a literaturu. 

- Byla jsem seznámena s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 

121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – využití díla v rámci občanských a 

náboženských obřadů, v rámci školních představení a využití díla školního a § 60 – 

školní dílo. 

- Beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB – TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou práci užít (§ 

35 odst. 3). 

- Souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v Ústřední knihovně 

VŠB – TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího 

bakalářské práce. Souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci, obsažené v Záznamu 

o závěrečné práci, umístěn v příloze mé bakalářské práce, budou zveřejněny 

v informačním systému VŠB – TUO. 

- Souhlasím s tím, že bakalářská práce je licencována pod Creative Commons 

Attribution – NonCemmercial - ShareAlike 3.0 Unported licencí. Pro zobrazení 

kopie této licence, je možno navštívit http://creativecommons.org/licences/by-nc-

sa/3.0/. 

- Bylo sjednáno, že s VŠB - TUO, v případě zájmu o komerčním využití z její strany, 

uzavřu licenční smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského 

zákona. 

- Bylo sjednáno, že užít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

komerčnímu využití mohu jen se souhlasem VŠB – TUO, která je oprávněná 

v takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které 

byly VŠB – TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 

V Ostravě dne 30. 4. 2015     ........................................ 

                   Eliška Fiedlerová 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Ráda bych poděkovala vedoucímu bakalářské práce panu Ing. Jindřichu 

Šancerovi, Ph. D. a oponentovi bakalářské práce panu Ing. Milanu Větrovskému, Ph. D. 

za profesionální přístup, věnovaný čas a pomoc při zpracovávání bakalářské práce. 

Děkuji společnostem Severočeské doly a.s. a GeoTec - GS, a.s. za poskytnutí 

informací a materiálů pro vypracování bakalářské práce.  



 

Anotace 

První kapitola se věnuje geotechnickému popisu zájmové oblasti. Vzhledem ke 

skutečnosti, že se jedná o antropogenní výsypku, je potřeba se v této kapitole rovněž 

věnovat historii vzniku zájmové oblasti. Z historického přehledu je patrné, že se jedná o 

dlouhodobě nestabilní území v blízkosti obce Braňany, které je nutno vhodně sanovat a 

monitorovat. Předmětná bakalářská práce se věnuje jak analýze dosud provedených 

sanačních a monitorovacích opatření, která jsou nedostačující, tak návrhu doplnění další 

sanace a monitoringu. V závěru práce je provedeno technicko – ekonomické zhodnocení 

sanačních opatření vzhledem k celkovému odtěžení svahu. 

 

Klíčová slova: Braňanská výsypka, sanace, monitoring, stabilizace, kamenné žebro č. 6 

Summary 

The first chapter is devoted to geo technical description of the area of interest. 

Due to the fact that it is an anthropogenic dump, it is necessary in this chapter also pay 

the history of the region of interest. From a historical overview shows that it is a long 

unstable territory near the village Braňany to be properly redevelop and monitor. The 

present thesis is devoted to impact of the redevelopment and monitoring measures are 

insufficient, so the proposal to add further redevelopment and monitoring. The 

conclusion is made techno - economic evaluation of redevelopment measures in relation 

to the total excavation slope. 
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Úvod 
Braňanská výsypka se nachází v blízkosti obce Braňany na lomu Bílina, který je 

jednou z těžebních lokalit společnosti Severočeské doly a.s. Lom Bílina se rozkládá na 

hranici okresu Most a Teplice. Lom dosahuje hloubky přes 200 m, a tudíž je nejhlubším 

lomem v mostecké pánvi.  Uhelná sloj má mocnost od 25 m do 35 m.  

Složitá geologická stavba je pro těžbu komplikací. Těžba probíhá ve směru 

východ – západ. Severní část ložiska je omezena řadou bezeslojných pásem a z jihu 

výchozem sloje v oblasti bílinského zlomu.  Západní hranici ložiska omezují závazné 

linie (Usnesení vlády české republiky č. 444/1991). Pro těžbu jak skrývky, tak uhlí se 

využívají kolesová rýpadla. 

Těží se zde nízkosirnaté energetické uhlí. Roční těžba se pohybuje na hranici 10 

mil. tun uhlí. Většina vytěženého uhlí je použita jako palivo pro elektrárnu Ledvice. 

Předmětem bakalářské práce je zajistit kontinuitu v definování činností, které 

v prostoru Braňanské výsypky proběhly či probíhají a které mají za úkol zajistit 

maximální možnou stabilitu území. Pokud by svah nebyl sanován, mohlo by dojít 

k nestabilitě území, která má za následek velké finanční ztráty a komplikace při dalším 

postupu lomu. 

Braňanská výsypka představuje oblast, která do budoucna bude velmi důležitá 

z toho důvodu, že zde povedou hlavní uhelné odtahy, které jsou tepnou každého 

těžařského komplexu. Základní podstatou všech doposud zpracovaných studií zůstává 

řešení průchodu uhelného lomu cca 600 - 700 metrů dlouhým úsekem bočních jižních 

lomových svahů.   
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1. Geotechnický popis zájmové oblasti 

Pro objasnění geotechnického popisu zájmové oblasti je nutné shrnout všechny 

podstatné informace o dosavadní báňské činnosti, která v minulosti v prostoru 

Braňanské výsypky proběhla. Právě tyto informace, současně spolu s charakteristikou 

geologických poměrů, vymezují možnosti sanačních opatření a monitoringu. Na 

obrázku č. 1 je zájmová oblast znázorněna červeně. 

 

Obrázek č. 1: Znázornění oblasti Braňanské výsypky na lomu Bílina 

1.1. Historické informace o posuzované části území  

Od druhé poloviny 19. století bylo známo, že při jižním výchozu sloje na 

severozápad, sever a východ od obce Braňany existuje cca 3 km dlouhý a 1 km široký 

mělký záliv uhelné sloje. Hloubka uložení uhelné sloje je pouze 15 až 50 m (prostor pro 

příznivé báňsko-technologické podmínky). Díky tomu zde bylo založeno několik 

hlubinných dolů (Antonín Poustevník, Král Albert I a II, Saxonie a Fügner). [1] 
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Od konce II. světové války zde těžil lom Svoboda I v západní části a ve 

východnější části lom Svoboda II (po roce 1955 se celý lom přejmenoval na Velkolom 

Maxim Gorkij I. Do roku 1952 byl lom rozvinut jen do 150 – 300 m širokého a cca 

1200 m dlouhého prostoru podle slojového výchozu na jižní straně u obce Braňany. 

V 60. letech dosáhl při postupu severním směrem až k bílinské tektonické poruše a do 

přerubaných ploch starých dolů Amália III ve východní části, ve střední části k dolu 

Poustevník a k dolu Král Albert v západní části. Přibližně v této době se zahájilo 

zakládání vnitřní výsypky. Zakládání výsypky probíhalo po celou dobu provozu 

malostrojovou technologií s automobilovou dopravou. [1] 

Po vyuhlení prostoru a ukončení lomového provozu se na vnitřní výsypku, 

vytvořenou ve zbytkové jámě, přesunul zakladač Z 1200, který zahájil zakládání hmot 

z odlehčovacích řezů jižního křídla otevíraného lomu Maxim Gorkij II (dnešní lom 

Bílina). V druhé polovině 80. let 20. století bylo ukončeno zakládání, mimo jiné poté, 

kdy se začaly projevovat obtížně zvládnutelné sesuvné pohyby v tehdejší patě výsypky. 

V roce 1989 byla navržena sanace paty této výsypky, která spočívala ve vybudování 

sedmi kamenných žeber. Tato sanace doporučovaná odborníky se nikdy nerealizovala i 

přes opakované sesuvy v dalších letech (např. 1995). [1] 

Výsypkové těleso, vyplňující zejména východnější část vytěžené zbytkové jámy 

lomu Velkolom Maxim Gorkij I, dosahuje mocnosti přes 80 metrů, v kritické části 

území. [1] 

Vznikla zde bezodtoká deprese zbytkové jámy mezi nestabilní patou výsypky a 

závěrným svahem původního lomu, která byla vyplněna rozsáhlou vodní plochou. 

V dalších letech byl celý prostor postupně vyplňován nesourodými výsypkovými 

hmotami z provozu lomu Bílina. To mimo jiné dočasně svahové pohyby paty výsypky 

zastavilo. [1] 

1.1.1. Obnovení sesuvu výsypky a sanační práce v letech 2008 - 2010 

Již od počátku Velkolom Maxim Gorkij II (současný lom Bílina) musel 

předpokládat, že skrývkové řezy se při postupu lomu na západ v určitém čase proříznou 

do prostoru bývalé zbytkové jámy a že na délce cca 500 m dojde ve zvodněných 

výsypkových zeminách k obnovení svahových pohybů. Možný rozsah těchto deformací 
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však zůstal poněkud nedoceněn a z toho vyplývající nároky na následnou stabilizaci 

území, která bude podmiňovat záměr vytěžení všech uhelných zásob z prostoru pod 

Bílinským zlomem. [1] 

V důsledku uvolňování předpolí (v polovině roku 2008), se obnovily povrchové 

deformace povrchu výsypky. V září tohoto roku byl skrývkovým rypadlem K99 

proříznut závěrný svah lomu Velkolom Maxim Gorkij I. Zásahem došlo k rozvolnění 

výsypkových hmot a dalším záběrem rypadla k destrukci svahu, viz obrázek č. 2. [1] 

 

Obrázek č. 2: proříznutí bočního svahu při postupu rypadla K99 (09/2008) [1] 

Na základě dostupných informací bylo na tuto vzniklou situaci adekvátním 

způsobem reagováno. Začátkem roku 2009 bylo v patě sesouvající výsypky 

vybudováno první sanační kamenné žebro a do konce roku byla vybudována další tři 

žebra. Systém geodetických bodů a inklinometrických vrtů byl vybudován a průběžně 

obnovován v celém prostoru. Dále bylo řešeno odvodnění vod, které vytékaly ze 

sesuvného území a bezodtokových oblastí. Použila se buldozerová technika, která 

jednak zahlazovala vznikající trhliny na povrchu výsypky, jednak přesunovala hmoty 

z nejvíce ohrožených částí území. [1] 
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Opatření se však ukázala jako nedostatečná. V letech 2009 – 2010 v zimním 

období došlo k výraznému zhoršení stabilitní situace, protože se navíc aktivizoval sesuv 

v dosud stabilním prostoru na západním svahu písčité struktury Poustevník. Vytékající 

vodou došlo k intenzivnímu sycení sesuvu. Tím došlo k „přetečení“ paty výsypky přes 

tři kamenná žebra a posunutím se dále směrem na sever, tj. do lomu. Hrozilo zde reálné 

nebezpečí, že pokud se nepodaří zastavit tyto svahové pohyby, nebude možné dotěžit 

významné objemy zásob uhlí v předpolí Bílinského zlomu. Stabilitní komise zvažovaly 

a diskutovaly o třech jediných možných variantách dalšího postupu:  

a) ponechání uhelného pilíře pod povrchovým pásmem Bílinského zlomu 

a novým sklonem výsypky s patou na tomto uhelném pilíři 

b) změna postupu jednoho skrývkového rypadla bočním směrem a 

v postižené části území odtěžení podstatné části Braňanské výsypky 

c) zastavení pohybu paty výsypky v takovém místě, které bude umožňovat 

zabezpečení svahu Bílinského zlomu i za cenu nákladných 

mimořádných technických opatření. [1] 

První varianta byla zamítnuta prakticky hned. Bylo by nutné na ukloněné 

podložce ponechat zásoby uhlí v objemu minimálně 8 mil. m3. V té době se projekčně 

dokončovala realizace dlouhodobě připravované koncepce přemístění uhelných odtahů, 

která toto řešení prakticky vylučovala. [1] 

Druhá možnost se také ukázala jako nerealizovatelná. Odtěžení více než 1 mil. 

m3 zvodnělých výsypkových zemin na ukloněné podložce celkovou situaci nijak 

výrazně neřeší, což prokázaly stabilitní analýzy. Došlo by k přesunutí rizik dále na jih 

k okraji dobývacího prostoru, tedy do bezprostřední blízkosti obce Braňany. [1] 

Pro řešení zhoršující se situace byla vybrána třetí možnost. Sanace paty výsypky 

bude uskutečnitelná s ohledem na intenzitu probíhajících pohybů. V této době nebylo 

ještě možné přesně specifikovat, jaká opatření a za jakou cenu bude nutné v omezeném 

čase realizovat podle postupu lomu a v závislosti na postupně zjišťovaných informacích 

o stavu geologického prostředí a o průběhu poruchového pásma. Sanační práce byly 

realizovány ihned. Až v průběhu se upřesňovaly názory postupu řešení. [1] 
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1.2. Celková charakteristika problému 

V dnešní době můžeme konstatovat, že posun výsypkových hmot se podařilo na 

většině plochy Braňanské výsypky zastavit a prostor bývalého sesuvu je stabilizován. 

Bezprostřední nebezpečí v dané oblasti nehrozí, ale v určitých místech hodnoty stupňů 

bezpečnosti neodpovídají báňským předpisům. Existuje zde tak malá pravděpodobnost, 

že by další progrese zátrhové hrany bývalého sesuvu směrem na jih mohla negativně 

ovlivnit současné stabilitní poměry a při působení dalších negativních faktorů svahové 

pohyby obnovit.[2]  

V horní hraně svahu, kde se nachází Bílinský zlom je situace výrazně složitější. 

Západněji v kritické části se poruchové pásmo rozpadá na několik samostatných částí 

díky elevaci Albert a později může dojít ke snížení funkčnosti či ohrožení kamenných 

žeber 4, 5 a 6. [2] 

Problematiku stabilizace prostoru severního a severozápadního okraje Braňanské 

výsypky můžeme rozdělit do čtyř bodů, které problematiku stručně charakterizují a jsou 

uvedeny v následujících podkapitolách. [2] 

1.2.1. Odvodnění prostoru nad odlučnou plochou sesuvu 

V roce 2008 se objevily svahové pohyby. I když skrývkové rypadlo prořízlo patu 

výsypky a tím narušilo stabilitu paty výsypky, dominantní příčinou deformací byla 

trvalá dotace povrchovou a podzemní vodou. [2] 

Za písčitou strukturou Poustevník se nachází bezodtoká deprese (na výškových 

kótách 220 – 245 m n. m.), která je zásadním zdrojem vody. Je prokazatelně plně 

nasycena a stále dotována srážkovými vodami.  Srážková voda do deprese zasakuje po 

obvodu bývalé zbytkové jámy lomu Svoboda I. [2] 

Přirozený terénní val (na výškové kótě 243 m n. m.) v centrální části území je 

prvořadý pro dotaci výsypky vodou. Přes něj v hloubce cca 20 m voda přetéká do 

původního prostoru odlučné plochy sesuvu. Dalším zdrojem dotace dotčeného prostoru 

jsou vody, které ze stejného zdroje prosakují přes propustné prostředí písčitých 

sedimentů Poustevníka. V potaz musíme vzít i nevhodně zvolené retenční prostory pro 

zachycování srážkových vod, které vznikly v rekultivované části výsypky. [2] 
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Pro názornost je situace vyobrazena v příloze č. 1. 

1.2.2. Stabilizace v patě výsypky  

V zimě roku 2009 výsypkové hmoty „přetekly“ přes nedostatečně 

nadimenzovaná sanační žebra. Hrozilo reálné nebezpečí, že těžba uhlí dál nebude 

pokračovat. [2] 

Kamenná žebra č. 1, 2 a 3 byla posílena stabilizovanými a kotvenými 

železobetonovými bloky v těsné blízkosti hrany svahu. Dále se odsouhlasilo podchycení 

hrany svahu dvěma řadami kotev. [2] 

Postupem uhelného lomu a odkrýváním Bílinského zlomu se zjišťuje, že při 

úpatí vyvřelé struktury Albert se charakter a průběh zlomové linie mění, poruchové 

pásmo je rozsáhlejší a sahá výrazně dál na jih. V závěru roku 2013 zde byly realizovány 

doplňující monitorovací vrty. [2] 

Žebro č. 6 bylo dlouhodobě vystavováno působení tlakové vody ve výsypce. 

Stav žebra vykazoval vážné poruchy z pohledu dlouhodobé stability, proto dochází k 

jeho rekonstrukci. [2] 

Pro názornost je situace vyobrazena v příloze č. 2. 

1.2.3. Odvodnění západní části území  

Likvidací retenčního prostoru ČS Braňany I (tzv. Jedové jímky) byla odstraněna 

možnost, jak z širokého spádového území zachycovat a odčerpávat vodu mimo lom. 

Z území většího než 1 km2 je voda povrchová i podpovrchová sváděna do předpolí 

žebra č. 6, dále provizorním příkopem na uhelný řez až směrem na dno lomu. [2] 

Tyto problémy řeší nová výstavba sítě odvodňovacích příkopů na výškově 

vyrovnaném a upraveném povrchu. Cílem je, aby všechna voda byla odváděna do 

recipientu ČS Jih 3 budované v blízkosti tras nových uhelných odtahů na jižních 

svazích. [2] 

Pro názornost je situace vyobrazena v příloze č. 3. 
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1.2.4. Stabilizace Bílinského zlomu na úpatí Alberta  

Je pravděpodobné, že možné plochy nestability vznikají podstatně hlouběji 

v masivu. Pro stabilitu celého svahu začíná být rozhodující, jaký je úklon a pozice tzv. 

nebilanční uhelné sloje. Situace je znázorněna na obrázku č. 3. Konečná stabilizace 

zbývajícího úseku Bílinského zlomu musí být posuzována jako celek. Délka porušení 

úseku je 200m. Kvůli postupu lomu bude technická realizace časově rozdělena do 

samostatných etap. [2] 

Pro názornost je situace vyobrazena v příloze č. 4. 

 

Obrázek č. 3: Geologická interpretace poruchového pásma a prostoru za Bílinským zlomem v místě 

výstavby 3. etapy lavice PVZ [2] 
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2. Možnosti sanace a monitoringu 

Braňanská výsypka do budoucna představuje jednu z nejdůležitějších oblastí 

lomu Bílina. Plánuje se zde přeložení hlavních uhelných odtahů, které jsou pro 

fungování lomu životně důležité. Z tohoto důvodu musí být Braňanská výsypka stabilní 

a svou úlohu bez problému plnit. První část kapitoly obsahuje všechny doposud 

provedené sanace. Druhá část kapitoly se věnuje geotechnickému monitoringu, který je 

nezbytný pro správný návrh sanačních opatření. 

2.1. Sanace Braňanské výsypky 

V roce 2010 se průběžně podařilo zcela zastavit sesuvné pochody v rozhodující 

části území.  Proběhly práce na dotvarování povrchu ve střední části výsypky. [1] 

Stávající kamenná žebra (4) byla posílena a navýšena, tři z nich se podchytila 

prostorovým systémem mikropilot v základové spáře. Koncem roku 2010 se kamenná 

žebra propojila do jedné souvislé kamenné lavice včetně nově vystaveného kamenného 

žebra č. 5. Začalo se stavebními pracemi, které postupně obnažovaly strmě ukloněné 

poruchy Bílinského zlomu. Nově vytvářený svah byl ukotven v koruně a uhlí bylo bez 

větších problémů úspěšně vytěženo až na podložku. [1] 

Téhož roku na území spadlo extrémní množství srážek, třikrát bylo dosaženo 

srážkové intenzity, která odpovídala hodnotám stoletých denních úhrnů. Proto další 

postup prací směřoval k definitivnímu vyřešení odvodnění území stabilizovaného 

sesuvu. Jak už bylo výše zmíněno, v oblasti areálu SIAD došlo k svahovým pohybům. 

Neprodleně byla vystavena kotvená pilotová stěna v prostoru před ohroženým 

objektem. Až dotvarováním této části území bude stabilita trvalá. [1] 

Sanační práce vzhledem k rozlehlosti oblasti byly rozděleny do čtyř oblastí A, B, 

C, D. Všechna provedená sanační opatření jsou znázorněna v příloze č. 5 
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Obrázek č. 4: Základní rozdělení na zájmové oblasti [1] 

2.1.1 Konečná sanace paty výsypky a lomového svahu (A) 

Kapitola obsahuje opatření pro definitivní stabilizaci paty Braňanské výsypky a 

zajištění dlouhodobé stability bočního závěrného svahu lomu tvořeného Bílinským 

zlomem. Oblast je znázorněna žlutě na obrázku č. 4. [1] 

 Kotvení Bílinského zlomu 

Ke kotvení došlo v průběhu roku 2011. Zahlubováním lomu se zjistilo, že 

poruchové pásmo má anomální průběh a horninové prostředí je podrcené. Stavebními 

pracemi nebylo možné operativně na vzniklou situaci reagovat. [1] 

Na kótě cca 176 m n. m. došlo k uvolnění bloku svahu při dokončování 

kotevních bloků, poslední řada osmi kotevních bloků se porušila. Nicméně díky nově 

vytvořenému kotevnímu prahu a zkrácení kotev se podařilo kotvy předepnout. [1] 

Kvůli sesuvu svahu podél strmě ukloněné poruchy na zbylou část území bylo 

možno upevnit jen 12 kotev. Z důvodu dočasné stabilizace svahu byla vytvořena zemní 

lavice z hutněných slínovců, která se v patě na kótě cca 155 m n. m. o dočasnou 

výškovou etáž uhelného lomu opírala. [1] 
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Naskytla se otázka, jak bude prostor pod touto porušenou částí douhlován. Pilíř 

zanechat, či dotěžit malou technologii za současné výstavby patní zemní lavice se 

zamítlo. Nakonec se uhlí odtěžilo (bez výstavby patní zemní lavice), sesuv se rozšířil na 

celou výšku svahu, horní řada kotev byla porušena. Situace byla neprodleně řešena 

výstavbou druhé etapy Lavice PVZ, která byla dokončena v prosinci 2012. V roce 2013 

opět došlo k poruše této Lavice. [1] 

Problém byl řešen stavebními úpravami pro zpevnění předpolí žeber č. 4 a 5. 

Existovala obava, že výraznějším snižováním terénu by mohlo dojít k nestabilitě na 

kontaktu žebro – podložka. Kotvení železobetonovými bloky u těchto kamenných žeber 

chybělo. Žebra byla posílena a navýšena a pata žebra č. 4 upravena. Dalším krokem 

bylo snížení terénu o cca 5 metrů kvůli uvolnění prostoru pro převedení povrchových 

vod do jímky Braňany II. [2] 

Sanační kamenné žebro č. 6 

Oproti původním návrhům zde došlo k výrazným změnám. Jednou ze změn bylo 

vytvoření výplňové části žebra z poloskalních slínovců. Nebylo však splněno včasné a 

dostatečně zajištění odvodnění písčitých výsypkových hmot za vybudovaným žebrem. 

Což způsobilo ztrátu stabilizační funkce celého kamenného žebra. [1] 

Z tohoto důvodu měl být navržen způsob jak funkci kamenného žebra obnovit a 

posílit. Této problematice se budu samostatně věnovat ve třetí kapitole: Vlastní návrh 

sanace a monitoringu.  

Obvodový odvodňovací příkop v patě sanované výsypky 

Dle návrhu měl navrhovaný příkop v patě stabilizované výsypky v konečné 

podobě (spojení kamenných žeber č. 1 – č. 5 sanační lavicí) podchytit všechny vody, 

které prosakují z tělesa výsypky přes kamenná žebra a organizovaně je svést mimo 

prostor svahu Bílinského zlomu do jímky čerpací stanice Braňany II. [1] 

Záměr se v dané době ukázal jako nerealizovatelný. Velkolomová technika pro 

odkrývání nadložních zemin postupovala se zpožděním. Prostor nebyl zahlouben na 

úroveň, díky které by šlo odvodnit patu žeber č. 4 a č. 5 a následně žebro č. 6. [1] 
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Příkop nyní odvodňuje žebra č. 1 – č. 3 a zbylá žebra jsou provizorně odvodněná 

směrem do uhelného lomu. Stejně se řeší podchycení povrchových vod ze střední části 

výsypky. Kvůli této situaci může docházet k omezení bezpečného postupu lomu 

západním směrem a může zde docházet k lokálním nestabilitám horní hrany 

poruchového pásma Bílinského zlomu. [1] 

Situace je řešena dodatečně výstavbou obvodového příkopu, který je výškově a 

směrově trasován, je napojen na funkční část stávajícího příkopu u žebra č. 2. Příkop je 

dimenzován na očekávaný průtok vod, dále se řeší tvar a těsnění, podchycení vod 

z hloubkových drénů, základových spár žeber č. 4 a č. 5 a jejich odvod obvodovým 

příkopem. Výstavba je řešena podchycením všech výronů vod a jejich převedením 

mimo prostor uhelného lomu. [2] 

Přitěžovací lavice v prostoru „uzlu PVZ“ 

Díky relativně příznivé stabilitě svahu bylo v prvním návrhu upuštěno od 

budování přitěžovací lavice z kamenitého materiálu a navrhla se podstatně levnější 

varianta stavby lavice za použití méně kvalitních místních materiálů, slínovců. [1] 

Oproti předpokladům došlo k výrazným změnám ve vnímání funkce a celkového 

významu této přitěžovací lavice. V potaz se musel brát postup uhelného rypadla K102 a 

výstavbu přitěžovací lavice bylo nutno rozdělit do tří samostatných časových etap. 

Může dojít i ke čtvrté etapě, která by přitěžovací lavici prodlužovala dále na západ. [1] 

Nejvýchodnější část Bílinského zlomu je dostatečně zabezpečena díky dvěma 

řadám kotevních bloků a přitěžovací lavici na výškovou kótu cca 265 m n. m. [1] 

Podstatně složitější situace nastala při postupu lomu západnějším směrem roku 

2012. Charakter Bílinského zlomu se velmi liší od předpokladů. Podrcené pásmo je 

podstatně širší a posunuto na jih. Dočasná stabilizace svahu byla porušena při dotěžení 

uhlí. Sesuv svahu se rozšířil, 8 kotev první řady i některé kotvy druhé řady byly 

zničeny. [1] 

Během druhé etapy výstavby přitěžovací lavice byla projektová dokumentace 

aktualizována. Přitěžovací lavice byla navýšena ze svého půdorysného tvaru o 25 m, 
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aby částečně obnovila funkci kotvení horní části svahu. Byla zde vytvořena plošina pro 

nutné pracovní mechanismy. Zničené kotvy se podařilo znovu napnout a obnovit. [1] 

K třetí etapě výstavby došlo poté, co uhelné rypadlo „podřízlo“ svah dalším 

záběrem směrem na západ. Během stavby došlo počátkem června 2013 k destrukci části 

zemního tělesa přitěžovací lavice po intenzivních deštích. Pata posunutého tělesa byla 

podpořena dodatečnými kamennými žebry a dohutněným materiálem přitížena. Byla 

snížena a přetvarována odlučná část sesuvu. Dnes je prostor stabilizován, problémem 

zůstává obnažená část svahu výšky cca 15 – 20 metrů, která je v nestabilní pozici. 

Ohled se musí brát také na dostatečné odvodnění daného území. [1] 

Výstavba retenční a čerpací jímky – ČS Jih 3 

Původní návrh byl, že dno lomu bude ochráněno před přívalovými nebo 

dlouhodobými dešti výstavbou dostačujícího retenčního prostoru. Kapacita jímky by 

přesahovala 2 km2. Kapacita byla vypočítána na základě hydrotechnických výpočtů 

z povodí, uvažovalo se i o dotaci vod z prosakujících výsypkových prostorů. [1] 

Poslední návrh předkládá to, že retenční prostor je výrazně omezen a retenční 

jímka má pouze prioritní účel pro ředění kontaminovaných vod před jejich přečerpáním 

do ÚDV Emerán. Do budoucna se s ČS Jih 3 počítá jako s konečným místem, kam 

budou odváděny veškeré vody ze širšího Braňanského prostoru. [1] 

2.1.2. Stabilizace prostoru sesuvu Braňanské výsypky (B) 

Kapitola obsahuje činnosti směřující k zajištění trvalé stability prostoru bývalého 

sesuvu Braňanské výsypky. Oblast je znázorněna červeně na obrázku č. 4. [1] 

Realizace trvalých odvodňovacích příkopů 

Záměrem bylo vybudovat tři funkční odvodňovací příkopy. Příkopy byly 

původně budovány jako dočasné, tím se většina vody vsakovala do výsypkového tělesa. 

[1] 

Do vystrojeného příkopu „Východ“ u paty Poustevníka byla vybudována 

perforovaná roura. Příkop byl dále posílen jako kamenné žebro, tudíž velice dobře 
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odvodněný a vytvarovaný jako hluboký drén ve východní části výsypky, která již byla 

stabilizovaná. Dále zde zaúsťují vody z dokončeného odvodňovacího zářezu č. 5. [1] 

Příkop „Střed“ odvádí povrchové srážkové vody i vody ze zátrhové hrany 

sesuvu a z dokončeného odvodňovacího zářezu č. 4. Příkop je vybudován na hutněném 

zemním tělese. [1] 

Příkop „Západ“ je nevystrojený pro provozní odvodnění západního okraje 

odlučné oblasti sesuvného území. Funkčnost bude záviset na tom, jaká bude zvolena 

varianta konečných terénních úprav v této lokalitě. [1] 

Odvodnění horní hrany sesuvu drenážními žebry č. 3, 4 a 5 

Svahovými pohyby vznikl strmý svah v odlučném pásmu sesuvu Braňanské 

výsypky. Stabilita strmého svahu byla ohrožována výrony vod z výsypkového tělesa. 

Jediným řešením bylo podchycení těchto vod a následné vsakování mimo ohrožený 

prostor. [1] 

V letech 2011 a 2012 bylo srážkové období podnormální, proto výstavba 

navrhovaných drenážních žeber nebyla prioritní. [1] 

Při výstavbě zářezů č. 4, 5 docházelo ke svahovým posuvům. V oblasti 

zářezu  č. 3 se provizorně podchytily podzemní vody, aby nedošlo ke zhoršení situace.  

V současné době jsou drenážní žebra stavebně dokončena. [1] 

Terénní úpravy území 

Hlavním úkolem terénních úprav bylo převedení srážkových vod do 

vystrojených odvodňovacích příkopů, pomocí výškové úpravy terénu, které budou 

s respektováním požadavků na stabilitu území řešit prostorové podmínky pro trasy 

příkopů. Tím dojde k minimalizaci vsakování těchto vod do už tak zvodněného 

prostředí výsypky. Výsledek dokončených úprav se ukázal jako efektivní, podařilo se 

úplně zastavit povrchové deformace terénu. [1] 
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2.1.3. Stabilizace západního prostoru zbytkové jámy (C) 

Kapitola obsahuje činnosti směřující k zajištění trvalé stability západního 

prostoru bývalé zbytkové jámy. Oblast je znázorněna modře na obrázku č. 4. [1] 

 

Sanace jímky Braňany I 

Tzv. „Jedová jímka“, která se nacházela v předpolí postupu lomu směrem do 

struktury Albert a na okraji sesuvného území, byla vážným stabilitním problémem.  

V druhé polovině roku 2011 se zahájila její likvidace a sanace, do konce roku se 

odtěžilo její předpolí a odvodňovací příkopy. Konsolidace extrémního množství bahna a 

odvodnění bylo umožněno přes zimní období. V létě roku 2012 se podařilo dokončit 

likvidaci všech usazenin.  

Trvalé retenční nádrže Braňany  

Likvidací jímky Braňany I vznikla potřeba vybudování nových retenčních 

prostorů. Hlavním důvodem výstavby je koordinace srážkových vod z této části jižních 

svahů, aby nestékaly na dno lomu. [1] 

Když se ukázalo, že betonová jímka ČS Braňany II ve východním okraji 

sanované paty nemůže z kapacitního hlediska tuto funkci plnit, začaly se hledat nové 

prostory pro vybudování další dostatečně kapacitní jímky. V místě s vhodnými 

prostorovými podmínkami byl proveden geologický průzkum. Ovšem ten ji vyhodnotil 

jako lokalitu nevhodnou. Všechny povrchové vody jsou svedeny otevřeným příkopem 

do prostoru uhelného lomu na úpatí Albert. [1] 

Tyto problémy řeší možnost využití gravitačního převádění naakumulovaných 

vod z retenčních prostorů do jímky stávající ČS Braňany II a dále do ČS Jih 3. [2] 

Sanační lavice č. 7 

Hlavním účelem sanační lavice je umožnění trvalé stability celého území 

severně od obce Braňany. Dokončena byla v roce 2013 a svůj účel plní. [1] 
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Odvodnění horní hrany sesuvu drenážními žebry č. 1 a 2 

Aktivace sesuvných pohybů v horní (jižní) části Braňanské výsypky, které 

doprovázely sesuv části území a areálem SIADu, musely být okamžitě řešeny. 

K události došlo v druhé polovině roku 2010 a jediným možným řešením časově 

realizovatelným bylo vytvoření drenážních žeber. Tím se výrazně snížila úroveň 

podzemní vody. Výsledky monitoringu sice ukazují, že svahové pohyby zcela neustaly, 

ale byly výrazně omezeny. Muselo se však urychlit vyplňování prostoru za sanační 

lavicí č. 7 a svah v jeho patě upevnit. [1] 

2.1.4. Konečné úpravy a rekultivace území (D) 

Kapitola obsahuje konečné úpravy a postupnou rekultivaci území. Oblast je 

znázorněna zeleně na obrázku č. 4. [1] 

 

Dočasná rekultivace prostoru sesuvu 

Realizace probíhala postupně. Bralo se v potaz, jak budou v konkrétní oblasti 

dokončovány rozhodující objekty, tedy zajištění stability či odvodnění území. [1] 

Celý východní prostor je stabilizován a vytvarován do konečné podoby. U 

některých ploch je část ošetřena hydroosevem, resp. tam, kde to bylo možné. [1] 

Trvalé zpevněné přístupové komunikace ve východním a západním 

prostoru 

Klíčovou investiční stavbou je tzv. výstavba „Nových uhelných odtahů.“ 

V souvislosti s touto výstavbou se očekávalo i propojení komunikací hlavního přístupu 

na dno lomu s prostorem Braňanské výsypky s napojením na skrývkové řezy. [1] 

Na jižní straně lomu je jedinou přístupovou komunikací na skrývkové řezy 

komunikace přes strukturu Poustevník. Po zimě roku 2013 byla tato komunikace 

zpevněna kamenitým materiálem, tudíž i v zimních měsících sjízdná.  
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Plánovaná byla i přístupová komunikace z jižních svahů. Kvůli změně řešení 

jímky ČS Jih 3 se komunikace z prostoru této jímky jeví jako nerealizovatelná z důvodu 

náročného technického řešení. [1] 

Z tohoto důvodu byla v západním prostoru navržena změna hlavní přístupové 

komunikace na skrývkové řezy. V dalších letech se uvažuje o přetrasování i do prostoru 

uhelného lomu na úpatí a úbočí elevace Albert. [2] 

Trvalá rekultivace širšího prostoru struktury „Poustevník“ 

V druhé polovině roku 2012 byly provedeny veškeré terénní úpravy včetně 

ohumusování prostoru Poustevník. [1] 

Etapové provozní vyplňování „výklizového výsypného prostoru “ pod 

SIADem za opěrnou Lavicí č. 7 

Vzhledem k výskytu „Jedové jímky“ musel být prostor bývalého zálivu sanován, 

aby mohla proběhnout výstavba Lavice č. 7. Prostor zálivu byl odbahněn a zavezen 

dostatečně únosným a hutněným materiál. [1] 

Vzhledem k tomu, že v kotvách pilotové stěny pod SIADem byly zaznamenány 

začátkem roku 2013 změny napětí, byl zde preventivně vybudován lokální přitěžovací 

násyp, který má za úkol stabilizovat patu potencionálního sesuvu. [1] 

Do budoucna je zde možno ukládání nebilančních hmot (cca 1,0 – 1,5 mil. m3), 

resp. jako součást pokračující investiční výstavby nebo jako nouzový výkazový prostor 

pro očišťování uhelných zásob na Albertu. V každém případě se tyto hmoty můžou 

ukládat pouze stavebním způsobem a hutněním. [1] 

2.2. Monitoring Braňanské výsypky  

Z důvodu potřeby sledování chování hornického prostředí při postupu uhelného 

lomu proti struktuře Albert byl zpracován projekt geotechnického monitoringu. [2] 

 Geotechnický monitoring nám umožňuje zpětně analyzovat a charakterizovat 

pohyb výsypky, tím pádem napomáhá rozhodnutí o dalších možnostech výstavby. [3] 
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2.2.1. Inklinometrické vrty  

K určování smykových ploch a sledování jejich vývoje je typické použití přesné 

inklinometrie. Zhotoví se vrt, který se vystrojí pažnicí a vodicími drážkami a daným 

zhlavím. Vrt musí být vyčištěn před osazením inklinometrické pažnice. Do 

projektované hloubky se zapustí pažnice, dále se provede injektáž prostoru mezi 

stěnami vrtu a vnějším povrchem pažnice. V našem případě je směs jílocementová 

v poměru voda ∶ cement ∶ bentonit = 1 ∶ 2 ∶ 0,1. Kvalitně provedená injektáž, tedy po 

celé délce vrtu včetně jeho paty, je nutná pro spolehlivé výsledky. Vrt musí být 

injektován od paty, opačným způsobem, resp. shora, je injektáž nepřípustná. Pro 

injektážní směs je maximální přípustná měrná tíha 15,5 kN/m3, po zatvrdnutí pevnost 5 

MPa. [3] 

Průmyslově vyráběné inklinopažnice (např. systém Glötzl, Stump apod.) se 

používají jako vodicí prvek měřicí sondy. Výrobce zaručuje přesné provedení vodicích 

drážek a provedenými „zámky“ vzájemnou návaznost jednotlivých pažnic. Celá sestava 

inklinopažnic, tedy jak spoje, tak i dno, musí být provedena vodotěsně, aby nedošlo 

k proniknutí směsi do vnitřku inklinopažnice. [3] 

Úvodní ocelová pažnice se osadí před zatuhnutím směsi o min. průměru 180 mm 

a délky cca 2,0 m. Horní hrana inklinopažnice musí být cca 70 mm nad úrovní hrany 

ocelové pažnice. Ve finále se zhlaví inklinometrického vrtu natře červenou barvou. 

Výtyčka s terčem, dosahující cca 2,50 m nad terén, bude označovat zhlaví. [3] 

Z důvodu špatné stabilitní situace se navrhlo šest inklinometrických vrtů 

v začátcích sanačních opatření, které byly okamžitě realizovány. Dnes se na území 

Braňanské výsypky nachází celkem 27 inklinometrických vrtů, z toho 8 v jižní oblasti, 

ve střední oblasti 6 a zbylých 13 v oblasti paty a sanačních žeber. [2] 

2.2.2. Monitorování podzemní vody 

Kvůli výskytu podzemní vody v oblasti Braňanské výsypky bylo vybudováno 

několik vrtů pro měření hladiny podzemních vod. 
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Z mechanického a stabilitního hlediska má podzemní voda podstatný vliv. 

V případě Braňanské výsypky je voda pod nízkým tlakem, čímž dochází k ztekutění 

hornin.  

Měření probíhá pomocí hladinoměru. Princip měření spočívá v tom, že se do 

vystrojeného vrtu spustí sonda, která po dotyku s vodou vydá zvuk. Pásmo je navinuto 

na bubnu a obsahuje číselnou stupnici své délky.  

Dnes se na území Braňanské výsypky nachází celkem 5 hydrovrtů ve střední 

oblasti. [2] 

2.2.3. Geodetické sledování 

Tento systém je založen na síti geodetických vrtů, které jsou kontinuálně 

sledovány pevnou monitorovací stanicí, která je osazena systémem „Georobot.“ 

V našem případě pro lom Bílina se používá název „Citrón.“ [2] 

V prostoru Braňanské výsypky jsou lokálně instalované čtyři stabilizované 

měřičské body ve dvou monitorovacích profilech. Během výstavby je monitoring řešen 

operativně pomocí geodetických mezníků, které jsou vhodné z důvodu pohybu 

stavebních strojů. Při zničení je jejich náhrada zatížena minimálními náklady. Zaměřují 

se pomocí GPS. [3] 

Měřičský bod je vyroben z plastové pažnice o průměru 160 mm, délky 340 cm a 

vyplněn betonovou směsí. 200 cm spodní části měřičského bodu je zabudováno do 

země. Horní plocha měřičského bodu je upravena pro upevnění měřicí stanice nebo 

odrazového hranolu. Nadzemní část měřičského bodu je natřena žlutou barvou. Dnes se 

na území Braňanské výsypky nachází celkem 121 3D geodetických měřických bodů, 

z toho 26 v jižní oblasti, ve střední oblasti 41 a zbylých 54 v oblasti paty a sanačních 

žeber. [3], [2] 
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Obrázek č. 5: Měřičský bod s odrazovým hranolem 

2.2.4. Dynamometr 

Dynamometr je přístroj k měření napětí, v našem případě je použit na měření 

změn v napětí kotev. [4] 

Dynamometr se skládá z měřicí buňky, která je naplněna kapalinou a má tvar 

mezikruží. Měřicí buňka se připevní na konec svorníku mezi dvě ocelové podložky. 

Díky změně osové síly se změní i tlak kapaliny v měřicí buňce a tím se nám na 

manometru ukáže hodnota osové síly. [4] 

Dynamometr se umisťuje buď do výztuže, nebo horniny, či orientovaně mezi 

horninu a výztuž. Velikost je určována podle tenkosti výztuží. [4] 

Dnes se na území Braňanské výsypky nachází 44 funkčních dynamometrů, 

z toho 16 v jižní oblasti (6 elektrických, 10 s manometrem a předpínací síla je 600 kN) a 
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zbylých 28 v oblasti paty a sanačních žeber (všechny s manometrem, s předpínací silou 

200 kN – 3 dynamometry, 400kN – 14 dynamometrů a 500 kN – 11 dynamometrů). [2] 

2.2.5. Náklonoměrná měření 

Náklonoměrná měření se využívají pro monitorování změny sklonu. V našem 

případě se využívá přenosného náklonoměru, který se skládá z destičky, odečítací 

jednotky a stojanu, na kterém je zavěšené závaží. Destička musí být vyrobena 

z takového materiálu, aby zachovávala inertnost vůči teplotním změnám. Destička se 

upevní na monitorovací podklad a v různých časových intervalech se na ni nasadí 

měřicí zařízení. Po odečtu zjistíme hodnoty a porovnáváme je s předchozím měřením. 

Dnes se na území Braňanské výsypky nachází 21 funkčních destiček, z toho 10 v jižní 

oblasti (6 horizontálních a 4 vertikální) a zbylých 11 v oblasti paty a sanačních žeber 

(všechny vertikální). [4], [5] 

  



Eliška Fiedlerová: Návrh sanace a monitoringu Braňanské výsypky 
 

22 

2015 

3. Vlastní návrhy sanace a monitoringu 
Vzhledem k rozsáhlosti území a omezenému rozsahu bakalářské práce jsem si 

pro vlastní návrhy sanace a monitoringu vybrala oblast kamenného žebra č. 6. 

3.1. Dosavadní návrhy sanace 

V zimním období let 2012 – 2013, jak už bylo výše uvedeno, došlo 

k extrémnímu zvodnění oblasti. Tím došlo ke zvodnění a destrukci struktury slínovců. 

Tato situace si vyžádala nové posouzení a stanovení konečného návrhu. [3] 

 

Obrázek č. 6: Pohled na 6. kamenné žebro 

3.1.1. Výkopy 

Tvar základu kamenného žebra je obdélníkový o rozměrech 18,0 × 23,0 m. 

Orientace je ve směru sever – jih a respektuje linii Bílinského zlomu. Niveleta klesá 

severním směrem ve spádu 3 % a odvodnění je situováno do nového kamenného drénu. 

Základová spára, dle geologických podkladů, by měla být umístěna již v prostředí 

pevných poloh. Výkopové práce byly v podélném směru rozděleny na pracovní záběr 
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cca 7,5 m. U výkopových prací musí být vždy přítomný geotechnik, který může 

operativně měnit plán pro výstavbu kamenného žebra. [3] 

3.1.2. Násyp kamenného žebra 

Z lomového kamene je proveden násyp kamenného žebra. Minimální frakce 

dosahuje 350 mm s podílem menší frakce maximálně do 10 %.[3] 

Násyp půdorysně připomíná písmeno T. Severní část (I) představuje kamenné 

žebro a jižní část (-) představuje spojení všech žeber do podoby lavice. [3] 

3.1.3. Plošný drén, drenážní pero a zemní násyp 

Za šestým žebrem, resp. za slínovcovým zásypem, byla vytvořena plošná drenáž 

o mocnosti 1,5 m. Drenážní vrstva obsahuje kamenivo o frakci 125 – 350 mm a je 

překryta separační geotextílií 350 g/m2. Základová spára musela být přehutněna a 

vyspádována do tělesa šestého žebra před návozem kamene. Zbylá výška se dotvarovala 

zemním násypem a vzdušný líc je pohozem lomového kamene ochráněn. [3] 

Z důvodu posílení funkce odvodnění, jak už bylo výše uvedeno, je z plošné 

drenážní vrstvy vybudované kamenné pero. Šířka kamenného pera je 2,0 m, hloubka 

minimálně 3,0 m a z frakce 125 – 350 mm. Pero bylo zataženo cca 20 m do prostoru 

výsypky a situováno ve středu sanačních úprav. Výstavba pera probíhala od severu 

k jihu, resp. proti spádu dna. [3] 

Pro stavbu zemního náspu se použilo cca 60% jílovité zeminy a slínovce, zbytek 

tvoří vhodný výsypkový materiál. Materiál byl hutněn po vrstvách 30 cm, konkrétně 

šesti pojezdy ježkovým válcem. Dalším krokem do budoucna je pokrýt tuto část 

rekultivační vrstvou z důvodu náchylnosti degradace jílovitých zemin a slínovců. [3]  

3.1.4. Odvodnění žebra č. 6 

V západní části je navržen kamenný drén, který svádí vody do hloubkového 

drénu č. 2. Ve východní části je cílem co nejvíce vod odklonit od pásma linie 

Bílinského zlomu. Tím pádem jsou všechny vody svedeny do vystrojeného příkopu pod 

žebry 1 - 5, resp. do ČS Braňany II. [3] 
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3.2. Návrh sanace 

Při projektování posílení stabilizační funkce šestého žebra se brala v potaz již 

vybudovaná žebra, která byla dle projektové dokumentace navýšena. Z důvodu 

zhoršené stabilitní situace v prostoru jihozápadního okraje Braňanské výsypky jsme 

dospěli k závěru, že šesté žebro a oblast za ním, resp. v jižní části, bude také navýšeno 

s dalšími úpravami. Návrhy sanace byly konzultovány s mým oponentem a společností 

GeoTec - GS, a.s. Tyto kroky dopomůžou k dalšímu posílení stabilizačního účinku 

v patě bývalého sesuvu. S jiným sanačním opatřením se v tomto prostoru zatím 

nepočítá.  

3.2.1. Rozšíření základové spáry 

Původní šířka základové spáry bude rozšířena z 10 m na hodnotu 19 m. Výkop 

bude proveden na projektovanou hloubku základové spáry a v celé šíři meziprostoru 

stávajících žeber.  

Jedním z důležitých kroků navržené sanace je dodržení zvýšené technologické 

kázně při propojení základových spár původních a nového žebra, napojení ostruhy před 

odvodňovacím drénem a dodržení výškové úrovně a spádu základové spáry.  

3.2.2. Navýšení násypu kamenného žebra 

Původní koruna žebra bude navýšena na úroveň 204,0 m n. m., tedy navýšení 

jeho koruny o 1,5 m lomovým kamenem o frakci min. 350 mm.  

Tvar nového žebra je patrný z přílohy č. 6. 

3.2.3. Náhrada slínovcové výplně 

V oblasti za kamenným žebrem bude dodatečně provedena změna materiálu, 

původně zvolený materiál slínovec/jílovec bude nahrazen kamenivem o frakci 125 - 350 

mm.  

Kamenné žebro a násyp, který se nachází za ním, dosahují značné rozlohy. 

Z tohoto důvodu je třeba docílit zamezení pronikání povrchových vod do sanačního 
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tělesa. Je doporučeno překrytí kamenné frakce 125 – 350 mm vrstvou zeminy o 

mocnosti 0, 5 m, nebo vystavit nové funkční obvodové odvodnění.  

U posílení stabilizační funkce žebra č. 6 musí být přítomný geotechnický dozor 

z důvodu kontroly kvality prováděných prací.  

3.3. Návrh monitoringu  

Předmětem této kapitoly je návrh doplnění a obnovení monitorovacího systému 

v oblasti Braňanské výsypky. Původně navržené inklinometrické vrty nebudou 

realizovány a návrh spočívá ve vybudování 21 kusů pevných geodetických bodů. Návrh 

monitoringu byl konzultován s mým oponentem a společností GeoTec - GS, a.s. 

3.3.1. Pevný měřičský bod 

Posuny povrchu svislé a vodorovné budou sledovány geodeticky. Pevný 

měřičský bod bude vyroben z plastové pažnice s betonovou výplní vyztužené ocelovým 

prutem. Průměr ocelového prutu bude 32 mm a délka 350 cm. Na délku cca 200 cm 

bude část geodetického bodu vetknuta do země.  

V horní ploše geodetického bodu se bude nacházet kruhová deska o průměru 

200 mm, bude osazena šroubem pro zasazení odrazového zrcátka. Jako předchozí pevné 

měřičské body budou i nově vystavěné pevné měřičské body opatřeny ochranným 

žlutým nátěrem.  

V oblasti odvodňovacího zářezu č. 3 na Braňanské výsypce se bude nacházet 9 

geodetických bodů a v oblasti posíleného sanačního žebra č. 6 na Braňanské výsypce 12 

geodetických bodů.  
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4. Technicko - ekonomické zhodnocení 
Poslední kapitola BP se zabývá technicko – ekonomickým zhodnocením 

Braňanské výsypky. Jak již bylo uvedeno výše, v budoucnu povedou přes Braňanskou 

výsypku hlavní uhelné odtahy. Zajištění stability této oblasti je proto nezbytně nutné. 

Stabilitu je možné zajistit buď pomocí sanačních opatření, která byla popsána ve 2. 

kapitole, nebo celkovým odtěžením nestabilních zemin a následnými úpravami tvaru 

svahu. V technicko – ekonomickém zhodnocení budu porovnávat tyto dvě varianty. 

 Kdyby došlo k odtěžení nestabilní plochy, vznikly by cca 20 m vysoké svahy. 

Nastal by problém při budování nových uhelných odtahů, protože pásové dopravníky 

správně pracují do 14° sklonu. Došlo by k dalšímu technickému problému, který by 

musel být neprodleně řešen buď novým návrhem, kudy by vedly hlavní uhelné odtahy, 

nebo technickými opatřeními, která by zajistila provoz hlavních uhelných odtahů 

v prostoru Braňanské výsypky. 

 

Obrázek č. 7: Dosavadní vedení hlavních uhelných odtahů v oblasti pod Braňanskou výsypkou 
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Dalším problémem by bylo zpevnění nově vytvořených svahů. Musel by se 

vytvořit nový technický postup pro sanaci a monitoring, který by se svou složitostí mohl 

podobat dosavadním technickým postupům. 

4.1. Náklady na sanace a monitoring 

Dosavadní náklady na sanace a monitoring Braňanské výsypky byly cca 1,2 

miliardy Kč. Přehled základních dosud realizovaných sanačních opatření obsahuje 

tabulka č. 1. Přehled dosud použitých metod monitoringu uvádí tabulka č. 2 

Tabulka č. 1: Základní a dosavadní sanační opatření 

Odvodňovací příkopy 

Výstavba drénu 1 - 5 

Výstavba kamenných žeber  1 - 6 

Kotvení Bílinského zlomu 

Přitěžovací lavice ze slínovců 

Sanační lavice č. 7 

Výstavba retenční a čerpací jímky ČS Jih 3 

Likvidace a sanace jímky Braňany I 

Pilotová stěna 

Zpevnění přístupové komunikace 

Stavební úpravy 

Terénní úpravy 

Rekultivace 
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Tabulka č. 2: Přehled použitých metod monitoringu  

Inklinometrické vrty 

Monitorování podzemní vody 

Geodetické sledování 

Dynamometr 

Náklonoměrná měření 

 

Jelikož těžba postupuje západním směrem, můžeme předpokládat, že do 

budoucna budou náklady na sanaci a monitoring jižních svahů dále narůstat. 

4.2. Ekonomické zhodnocení 

Dosavadní náklady na odtěžení zemin z nestabilní plochy, resp. 1 232 804 m3 

činily cca 86 296 280 Kč. 

Tabulka č. 3: Rozloha a objem nestabilní plochy 

Plocha sesouvající se oblasti 32 ha 

Objem zemin na nestabilní ploše   cca 5 683 314 m3 

Objem odstraněné zeminy 1 232 804 m3 

Tabulka č. 4: Ceník pro odtěžení zemin z nestabilní plochy 

Cena odtěžení m3 cca 38 Kč 

Cena odvozu (do 500 m) cca 32 Kč 

 

Pokud by došlo k odtěžení všech nestabilních zemin, resp. 6 916 118 m3, 

náklady by činily cca 484 128 260 Kč. Ceny jsou uvedeny bez DPH.  

Musíme brát v potaz, že kdyby došlo k odtěžení nestabilní plochy v oblasti 

Braňanské výsypky, vznikly by svahy vysoké cca 20 metrů. Jak již bylo v kapitole 1.1.  

této BP uvedeno, nestabilní plochy se nacházejí i za hranicí lomu Bílina. Tyto svahy by 
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musely být opět sanovány a monitorovány, aby nedošlo k jejich sesuvu, resp. ohrožení 

prostoru Braňanské výsypky a posunutí závazné hranice lomu Bílina. Tím by se 

původní cena 1,2 miliardy Kč mohla navýšit až na 1,5 miliardy Kč. 
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Závěr 
Bakalářská práce řeší dílčí část sanačních a monitorovacích opatření reagujících 

na zhoršenou stabilitní situaci v prostoru jihozápadního okraje Braňanské výsypky. 

Předmětem práce je úprava stávajícího návrhu, resp. posílení stabilizační funkce 

kamenného žebra č. 6. Konkrétně se jedná o rozšíření základové spáry kamenného žebra 

a navýšení jeho koruny o 1,5 m. Dalším opatřením je náhrada stávající slínovcové 

výplně za žebrem za kamenivo o frakci 125 - 350 mm. Návrh monitoringu spočívá 

v rozšíření geodetické sítě o 21 stabilizovaných geodetických bodů. 

V technicko - ekonomickém zhodnocení byly srovnány náklady na dosud 

provedené sanace a monitoring nestabilního území s variantou případné 

sanace odtěžením zemin z celé nestabilní plochy. Z tohoto technicko - ekonomického 

zhodnocení vyplynulo, že dosavadní sanační a monitorovací opatření jsou i přes vysoké 

náklady převyšující 1 miliardu Kč, stále ekonomicky i technicky výhodnější. 
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