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ANOTACE: 

 
Tato bakalá�ská práce se zabývá hodnocením realizace stabiliza�ních opat�ení na 

severozápadních bo�ních svazích lomu �SA v SHP. 

Ú�elem této práce je vyhodnotit bá�sko-technické �ešení k zajišt�ní stability svahu 

v sesuvném území.  

Cílem práce je posouzení vliv� a d�sledk� hornické �innosti a výhled do budoucna 

pro tuto lokalitu v�etn� návrh� �ešení na jeho využití. 
 

Klí�ová slova: hydrogeologie, stabilita svahu, sanace sesuvného území 

 

 

 

SUMMARY: 

 
This work deals with assessing the implementation of stabilization measures on 

the northwestern side slopes of refractive CSA in the SHP.  

The purpose of this work is to evaluate the mining and technical solutions to 

ensure the stability of slopes in landslide territory.  

The goal of this work is to assess the impact and consequences of mining 

activities and future outlook for this locality, including proposals for a solution to its 

use. 

 
Keywords: hydrogeology, slope stability, redevelopment of slumping area 
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1.  Úvod 
 

Zajistit stabilitu jednotlivých dobývacích �ez� a výsypkových stup�� je 

nezbytnou podmínkou bezpe�nosti dobývací a zakládací techniky. Zajišt�ní 

dostate�né stability svahu lomu je potom rozhodující pro úsp�šnost celého 

bá�ského provozu.  

Bá�ské podmínky v dobývacím prostoru lomu �eskoslovenské armády (dále 

jen �SA) jsou mimo�ádn� složité po geotechnické, bá�ské a hydrogeologické 

stránce. 

Hn�douhelná sloj je totiž v dobývacím prostoru �SA vyvle�ena pod zna�ným 

úhlem na svahy Krušných hor. P�imknutí uhelné sloje ke krušnohorským svah�m 

ur�ilo i bá�ské postupy lomu. Z d�vod� stability svah� lomu bylo nutné postup 

porubní fronty vést kolmo k svah�m Krušných hor. Tímto zp�sobem lze dosáhnout 

v maximální možné mí�e zmenšení prostoru dobývání v oblasti výchozu sloje a 

obnaženosti svah� Krušných hor s nestabilními horninami. Zárove� za postupem 

porubní fronty založenou vnit�ní výsypkou zp�tn� podpírat a stabilizovat bo�ní 

svahy. 

Pro zvýšení bezpe�nosti bá�ského provozu byla vytvo�ena sí� 

monitorovacích za�ízení, jakožto varovný systém p�ed pohybem masivu �i zemin. 

Tyto opat�ení byly nutné, nebo� oblast lomu �SA s výchozem sloje na strmé 

Krušnohorské svahy je zna�n� nestabilní a dobývání provázejí �etné projevy 

sesuv� svahu. 

Bakalá�ská práce hodnotí poslední rozsáhlý skluz zemin a realizovaná 

stabiliza�ní opat�ení. 

Zárove� se práce zabývá i pohledem na celou oblast a možnostmi ve 

výhledu zvýšení bezpe�nosti bá�ského provozu v prostoru severozápadních 

svah� lomu �SA. 
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2.  Charakteristika zájmové oblasti 
 

Složitost bá�ských pom�r� t�žby lomu p�i svazích Krušných hor je výrazn� 

ovlivn�na t�mito aspekty: geologickou strukturou,  morfologií terénu a hydrologií 

oblasti. Bez znalosti uvedených aspekt� není možné pochopit probíhající d�je na 

západních svazích lomu �SA. Není potom možné stanovit opat�ení ke stabilizaci 

svahu a navrhnout �ešení do budoucnosti. Proto jsou dále nastín�ny základní 

stránky uvedených aspekt�, ovliv�ujících stabilitu svah� v oblasti severozápadních 

svah� lomu �SA. 
 

2.1. Geomorfologie oblasti  
 

Nad  dobývacím prostorem lomu �SA se po celém okraji ty�í strmé, �asto 

skalnaté svahy Krušných hor, které p�evyšují pánevní krajinu až o 400 m. Svah je 

pro�íznut hlubokými údolími, která v�tšinou sm��ují k lomu �SA.  

Pochybnosti a obavy z kompaktnosti krušnohorského krystalinika a s tím 

spojených obav o „vyjetí“ mohutných blok� do lomu, vedly k realizaci štol Jezerka, 

Jeze�í a Ji�etín a jámy s rozrážkou �ernice, vedoucích z úbo�í svahu do hloubi 

t�lesa hor. P�i ražb� byla dokumentována 

geologická a geotechnická (tektonika a 

narušenost)  struktura masivu. Následn� byly 

štoly a jámy osazeny soustavou 

monitorovacích za�ízení.  

Pohled na  vstup do štoly Jeze�í spolu 

s pohledem na stejnojmenný zámek dává 

obrázek �.1.   Obrázek �.1 : Štola Jeze�í 

„Nadloží je na celé ploše území v jílovém vývoji. V jílovcích jsou ob�as 

zjiš�ovány pelokarbonátové vložky.  

Kvartérní zeminy jsou nejkriti�t�jší z pohledu stability severozápadního svahu 

lomu. Jedná se o št�rky a št�rkopísky. Granulometrické složení je velmi 

prom�nlivé. Nejrozší�en�jší jsou nevyt�íd�né, ostrohranné až polozaoblené 

úlomky krystalinických hornin o velikosti n�kolika dm. Výpl� tvo�í drobn�jší 

horninová dr� až hlinitopís�itý materiál.“ [3] 
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2.2. Hydrogeologie oblasti 
 

Významným hydrologickým prvkem je rozsáhlé povodí nad lomem, tvo�eném 

strmými svahy Krušných hor. Samotný lom, p�imykající se ke svah�m Krušných 

hor tak tvo�í depresi s rozsáhlým povodím.  

Hydrograficky náleží území do povodí Bíliny, jejíž p�vodní koryto je jižn� od 

tohoto prostoru.  

Šramnický  a �ernický potok byly p�ed postupem t�žby, zachyceny v horské 

�ásti svahu a jsou p�evedeny štolami do um�lého koryta podél hor k Hornímu 

Ji�etínu.  

Rozsáhlé povodí lomu p�edznamenává i zna�ný p�ítok vody do lomových 

prostor. D�íve popsaná geomorfologie okolí lomu navíc zvyšuje po deš�ových 

srážkách a p�ívalových deštích rychlost p�ítoku. 

„Klimatické pom�ry jsou rovn�ž dány morfologií. Pánevní prostor je 

markantn� ovlivn�n deš�ovým stínem hor. Zatímco v oblasti vlastního lomu �SA, 

tj. v pánvi, se pr�m�rné ro�ní srážky pohybují kolem 500 mm, na svazích hor a na 

h�ebenech od 700-900mm. Uvedené dokumentuje následující obrázek. 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek �.2: Pr�m�rný úhrn srážek v oblasti lomu �SA 

 

Nejen povrchová voda má vliv na geomechaniku svah� lomu. Velmi 

významným, ne-li rozhodujícím faktorem je propustnost a akumula�ní schopnost 

jednotlivých geologických horizont�.  

Zásadním zp�sobem jsou hydrogeologické pom�ry lomu �SA ovliv�ovány 
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p�edevším podzemními vodami svah� a údolí Krušných hor.  

M�lká podzemní voda ve spojitém kolektoru odtéká k vodním tok�m v 

krušnohorských údolích, nebo p�ímo k úpatí Krušných hor, kde dotuje kolektor 

kvartérních št�rk� a sutí, uhelnou sloj a místy i nadložní a podložní písky. 

Hydrologicky jsou rovn�ž pro lom významné p�ítoky vod pocházející 

z bývalých hlubinných d�l. 

V oblasti lomu �SA se vyskytují následující zvodn�né kolektory :  

krystalinikum, k�ídová a terciérní bazální klastika, hn�douhelná sloj a kvartér. Pro 

�ešení problematiky stability severozápadních svah� mají zejména návaznost 

kolektory: krystalinikum, k�ídová a terciérní bazální klastika a kvartér.“ [4] 

Vody z uhelné sloje nemají zásadní vliv na �ešení stability vyzna�eného 

území, které je p�edm�tem bakalá�ské práce.  
 

2.3. Geomechanické pom�ry oblasti SZ svah� lomu �SA 
 

Stabilita svah� je pro úsp�šné bá�ské dobývání rozhodující. Na stabilitu 

svah� má rozhodující vliv geologická struktura a hydrologické pom�ry v zemním 

t�lese (propustnost, vodní dotace, možnost akumulace, hydraulický a pórový tlak). 

Efektivní odvod�ování p�edpolí a m�lkých podpovrchových vod je rozhodující 

pro stabilitu. Tektonické a strukturální náležitosti jsou pevn� dány a jde jen o 

stupe� jejich poznání pro zadání do stabilitních výpo�t�. U vody je naopak zna�ná 

variabilita. P�ítomnost a forma vody v zemním t�lese je prom�nlivá a závislá na 

mnoha faktorech v�etn� �asu. D�raz proto musí být kladen na zajišt�ní 

maximálního snížení p�ítok� vody do zemního t�lesa (svahu). 

P�estože realizovaná pr�zkumná hlubinná díla (štoly) a zna�ný po�et 

provedených pr�zkumných vrt� p�inesl množství poznatk� o tektonice a skladb� 

t�lesa, p�esto je oblast severozápadních svah� lomu �SA z bá�ského hlediska 

velmi složitá. Množství faktor� ovliv�uje stabilitu svahu a tak dochází i p�es 

veškeré úsilí k projev�m nestability a k sesuv�m. 

 

Zejména �asté jsou drobné díl�í sesuvy kvartérních zemin. Jejich projevy jsou 

patrné z následujících obrázk� �.3 a 4. 
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Obrázek �.3 : Sesuv území Vesnického potoka Obrázek �.4 : Sesuv svahu lomu  
 

K nejzávažn�jšímu sesuvu svahu došlo v �ervnu roku 2005. Šlo o území 

p�iléhající k ochrannému pilí�i souboru kulturních památek Jeze�í (dále jen SKPJ), 

které je citliv� vnímáno zejména ve�ejností.  

Pilí� SKPJ byl stanoven až p�i probíhající t�žb�, jako dodate�ný politický a 

ve�ejnoprávní požadavek. Bylo nutné zm�nit postupy a zna�n� oddálit t�žbu od 

svah� Krušných hor. Nedošlo proto k odt�žení nestabilních kvartérních zemin. 

D�sledkem bylo rozší�ení vsakové zóny pro vodu a tak zm�na geomechanických 

parametr�  rozhodných pro stanovení úhlu svahu jednotlivých �ez� i generálního 

sklonu bo�ního svahu lomu v této oblasti. Došlo tím k zna�nému zatížení hlavy 

 zemního t�lesa svahu. Odborné posudky, které upravovaly svahy lomu na toto 

nebezpe�í upozor�ovaly.  

Pohled na svahy lomu v místech kde byly zeminy odt�žovány až na 

krystalinikum ukazuje obrázek �.5 a 6.  

 Obrázek �.5: Bo�ní svah lomu �SA s navazujícími svahy Krušných hor  
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Obrázek �.6: Odt�žení klastik z bo�ního svahu lomu �SA  

 
 

Podklady geologického a tektonického charakteru jsou p�evzaty z projektové 

dokumentace BÁ�SKÉ PROJEKTY TEPLICE: Bá�ská �ást 2.etapy lomu �SA. 

Projektová dokumentace, 1993  a  ELZNIC, A.: Záv�re�ná geologická zpráva 

V�SA II. Vrtný a geologický pr�zkum Osek, 1993. [3] 

Hydrogeologické údaje jsou p�evzaty ze zprávy: ING.J.HALÍ	,Ph.D.: 

Aktualizace hydrogeologických pom�r� v lokalit� �SA, VÚHU MOST, 2004 [4] a 

ING.J.HALÍ	,Ph.D.: Provedení a vyhodnocení režimního m��ení v p�edpolí lomu 

�SA,  VÚHU Most,  2004. [5] 
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3.  Stabilitní �ešení sanace bo�ních svah� lomu 
�SA 

 
3.1. Vznik sesuvu  

 

Dne 19. 6. 2005 zaznamenal monitorovací systém na lomu �SA náhlý posun 

bloku zemin na severozápadních bo�ních svazích v oblasti ochranného pilí�e 

SKPJ. Nejv�tší posun a pohyb sm��oval k jihovýchodu. P�i posunu došlo k 

narušení komunikace v míst� bývalé obce Albrechtice, porušení �erpací stanice 

Albrechtice, posunu bývalé v�trné jámy �.6 Dolu Maršál Kon�v v�etn� �erpací 

technologie, sloupu el.napájení 35 kV, sloupu el.retransla�ní stanice sloužící k 

ovládání dvou technologických celk� �ady TC2 a destrukci odvod�ovacího 

systému. 

Pro názornost uvádím dvojici snímk� zachycující �erpací stanici Albrechtice, 

která podchycovala okolní vody a p�e�erpávala je do odvod�ovacího p�íkopu „E“, 

který ústí do bezejmenného potoka (pro ú�ely této práce byl zvolen název 

Bezejmenný potok). První snímek je z doby provozu �erpací stanice a druhý 

z doby skluzu zemin. 

Obrázek �.7: �S Albrechtice                                            Obrázek �.8: Havarovaná �S Albrechtice              

 

Rozsah pohybu povrchu skluzového území je z�etelný z grafu �.1 (p�iložen 

k bakalá�ské práci na konci), který uvádí vektorový pohyb bod�, zaznamenaný 

geodetickým monitoringem v období m�síce �ervna 2005. Jak z grafu �.1 vyplývá, 

nejv�tší délkové pohyby byly zaznamenány až 22 metr�. 

Celkový objem zeminy, u které došlo k pohybu, byl odhadnut na cca 6 mil. m3 

a zátrhy zasáhly cca 100 m za horní hranu ochranného pilí�e. 
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 Bo�ní pohled na sesuté zeminy je 

patrný z vedlejšího snímku. 

  

  

 

 

          Obrázek �.9: Sesuv zemin pod pilí�em SKPJ 
 

Na inkriminovaném území jsem byl jako zástupce vedoucího úseku lomu 

�SA p�ítomen mezi prvními. Pro zjišt�ní p�í�in havárie svahu jsem provedl 

provozní a terénní prohlídku celé zasažené oblasti. 

Poznatky a zjišt�ní z mého pr�zkumu svážného území: 

• zemina na pat� skluzu vykazovala plasticitu, což je výrazem zvýšeného 

obsahu vody 

• na mnoha místech skluzové oblasti jsem objevil projevy výtoku vody 

• prov�rkou provozní dokumentace z n�kolika zbylých monitorovacích vrt� 

v p�edpolí jsem zjistil, že v jarních m�sících byl výrazný nár�st hladiny vody 

ve vrtech 

Z  terénních poznatk� a zjišt�ných hydrologických údaj� z monitorovacích 

vrt� usuzuji, že pravd�podobnou p�í�inou vzniklé nestability SZ svahu lomu �SA 

v oblasti pilí�e SKPJ byl: 

• v�tší pr�nik spodní vod do svahu lomu 

• pr�nik vody pravd�podobn� pochází z výrazn� vyšší dotace vody 

z podzemních kolektor� z jarního tání sn�hu na p�ilehlých svazích 

Krušných hor. V zim� r.2004/2005 totiž z�stala ležet extrémní vrstva sn�hu 

na p�ilehlých svazích až do jarního tání. 

• pokles ú�innosti odvod�ovacích vrt�, t�snících st�n a dalších d�íve 

provedených hydrologických opat�ení 

 

Tyto p�í�iny sesuvu zemin potvrdili svým šet�ením i geomechani�tí odborníci 

VÚHU v Most�.  
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3.2. Pr�zkum a podklady o stavu skluzového t�lesa  

Aby bylo možno navrhnout ú�elné a ekonomicky efektivní sana�ní opat�ení, 

bylo nutné stanovit co nejp�esn�jší pr�b�h smykové plochy. Pro ú�ely lokalizace 

smykové plochy byla zvolena metoda statické penetrace. 

Principem penetra�ního sondování je m��ení odporu p�i pronikání 

(vtla�ování) kuželového hrotu zeminou. Vyhodnocením grafických výstup� je 

možno ur�it jednotlivá díl�í rozhraní a odvodit, v souvislosti s m��ením odporu na 

penetra�ním hrotu(MPa), pláš�ového t�ení(MPa) a silového zatížení souty�í (kN) 

pravd�podobný pr�b�h smykové plochy. Dále je možno ur�it pomocí karotáže 

objemovou hmotnost zeminy v celém hloubkovém rozsahu sondy.  

„Vlastní m��ení prob�hlo ve dnech 24.-30.6.2005. Celkem bylo prom��eno 16 

sond statické penetrace o celkové metráži 489,8 m.  

Sondy byly situovány do míst, kde se p�edpokládalo nalezení rozhraní, na 

n�mž se vytvo�ila smyková plocha. Sondy byly situovány na dvou horizontech:  

a) 232-239mn.m  SP2, SP4-SP9, SPI7  

b) 2I9-224mn.m  SPIO-SPI4, SPI6, SPI8  

Situování jednotlivých sond je vyzna�eno v map� ozna�ené v práci jako p�íloha 

�.3.  

Sondy, které zachytily rozhraní zemin s rozdílnými smykovými parametry s 

pravd�podobným výskytem smykové plochy se nacházejí ve st�ední a východní 

�ásti postižené oblasti. Jejich p�ehled uvádí tabulka �.1.  

U všech uvedených sond bylo nalezeno výrazné rozhraní porušených 

jílovc� z hlediska jejich smykových pevností.  

Uvedený výsledek potvrzuje p�edpoklad, že primární impuls blokového 

posunu vzešel z oblasti východní �ásti arboreta, v linii albrechtické silnice. 

Sekundárn� byly zasaženy i p�ilehle oblasti sm�rem na východ i západ.  

Výsledky penetra�ního pr�zkumu vyhodnotil a provedl i stabilitní výpo�ty 

VÚHU Most. Zárove� navrhl opat�ení k stabilizaci oblasti ve zpráv� "Návrh 

stabiliza�ního opat�ení na základ� penetra�ního sondování v prostoru 

jihozápadních svah� lomu �SA" (a.�. OGTRI82/05) z prosince 2005.  

Výpo�et stability svahu pro profil procházející centrální �ástí postiženého 

území je dokumentován v p�íloze �.4. Jedná se o profil V2-V2/ pro který je 
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proveden výpo�et nov� navrženého tvaru svahu s ohledem na stupe� 

bezpe�nosti. Z následující tabulky �.1 je z�ejmé, že navržený profil nového svahu 

vyhovuje vyhlášce �BÚ, stanovující stupe� bezpe�nosti nejmén� 1,2.“ [6] 
 

Tabulka �.1: Stupn� bezpe�nosti svahu v profilu V2-V2/ 

profil V2 – V2/ X: 982 860, Y: 798 800        X/: 982430, Y/: 799 505 

I = 825 

Stupe� bezpe�nosti Smyková plocha 

na horizontech [m] 

Pr�m�t smyk.pl. 

do horiz. rov. [m] ks požadovaný ks zjišt�ný 
Vyhovuje vyhl. 

�BÚ 26/1989 Sb. 
Výpo�et �íslo 

Polygonální smykové plochy (Sarma) 

251 - 205 352 1,2 1,32 ano 1 

245 - 205 290 1,2 1,29 ano 2 

245 - 220 184 1,2 1,36 ano 3 

231 - 205 174 1,2 1,23 ano 4 

 
Tabulka je p�evzata ze zprávy VÚHU v Most� "Návrh stabiliza�ního opat�ení na 

základ� penetra�ního sondování v prostoru jihozápadních svah� lomu �SA" (a.�. 

OGTRI82/05) z prosince 2005 [6]. 
 
3.3. Stabilitní �ešení sanace bo�ního svahu,  I. etapa  
 

V pr�b�hu let 2005 a 2006 bylo vypracováno technické �ešení vedoucí k 

zajišt�ní stability sesuvného území. Realizace byla rozd�lena do t�í etap. Autorem 

návrhu byl VÚHU v Most�. VÚHU ve zpráv� "Stabilitní �ešení sanace bo�ního 

svahu lomu �SA - I. etapa" [7] s archivním �íslem zakázky (dále a.�.) OGTR-

045/05 z �ervence 2005, navrhl posunout horní hranu bo�ního svahu k linii 

vládního usnesení �. 444/91, tj. odt�žit skrývkové �ezy �.1. a �.1a až k citované 

linii. D�lní mapa s vyzna�ením sanace 1. a 1a. �ezu tvo�í p�ílohu �.1 této 

bakalá�ské práce. 

T�žba na t�chto �ezech za�ala 29.9.2005 a ukon�ena byla 23.2.2006.  

Vyt�žené hmoty o objemu 686 774 m3 byly odvezeny k rýpadl�m KU 800. Menší 

objem hmot 255 266 m3 byl odvezen na výsypku bývalého lomu OM. Mimo 

dlouhodobých úkol� stabilizace svahu bylo nutno zajistit okamžité odleh�ení 

vrchní �ásti skluzu a zabrán�ní vsaku povrchových vod do otev�ených skluzových 

ploch. Výsledkem bylo okamžité zpomalení posun� a jejich stabilizace. 
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 Za dva roky po realizaci sana�ních prací na �ezech 1 a 1a mohu 

konstatovat, že p�edm�tné �ezy jsou stabilní. Nedošlo prozatím ani 

k lokálním projev�m nestability. 

Byl okamžit� navržen a realizován monitoring inkriminované oblasti, což 

se ukázalo být jednozna�n� správným �ešením.  Posouzení ú�innosti 

provedených stabiliza�ních opat�ení je zajiš�ováno pomocí kontinuálního 

geodetického monitoringu. 

Následné využití výsledk� m��ení v rozhodovacím procesu se projevilo 

jako jednozna�n� správné �ešení.  
Cílem nasazení automatického monitorovacího systému bylo p�edevším 

zajistit nep�etržitost sledování vybraných oblastí v bo�ních svazích lomu �SA, 

v�etn� vyhodnocování prostorových 

zm�n sledovaných bod� a následné 

využití výsledk� z m��ení 

v rozhodovacím procesu. Ke spln�ní 

tohoto cíle byla vybrána automatická 

stanice Leica TCR 2003A 

s obslužným programem GeoMoS. 

Jako m��ické stanovišt� bylo 

vybráno geologicky stabilní území na 

dn� lomu.  

            Obrázek �.10: Monitorovací m��ické stanovišt�  
 

     

Sledované území je osazeno 45 

odraznými hranoly, umíst�nými 

v ochranném plechovém pouzd�e 

a p�ipevn�ných na 3,5 m dlouhé 

ocelové trubce, stabilizované v terénu 

tak, že nad terén vy�nívá 1,5 m.  

Obrázek �.11: M��ící bod pevný 
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 Z d�vodu místních úprav 

svahu bylo  nutné rovn�ž instalovat 

operativní body. Pro tyto m��ící body 

byla zvolena instalace odrazného 

hranolu na ocelovou trubku o 

pr�m�ru 30 mm a 1,5 m dlouhou, 

zasazenou pomocí kovové objímky 

do b�žného plastového mezníku.  

 

     Obrázek �.12: Operativní m��ící bod  

 

V rámci automatického monitoringu je nyní celkem sledováno 69 pevných a 

operativních podrobných bod�. 

Výsledky m��ení jsou doložitelné a neovlivnitelné, p�esto ale docházelo z 

externí strany ke zpochyb�ování opat�ení, které provádí  Litvínovská uhelná a.s. 

(d�íve MUS a.s.) 

Z tohoto d�vodu bylo p�istoupeno k monitorování území i dalšími metodami. 

Jsou ov��ovány metody: pozemního laserového skenování a radarové 

interferometrie – dálkový pr�zkum Zem�. 

Výsledky obou uvedených metod jsou pozitivní a vhodn� dopl�ují a 

podporují základní instalovaný kontinuální monitoring. 
 

Laserové skenování 

„Laserové skenování je u nás relativn� nová a doposud nep�íliš využívaná 

metoda p�esného zam��ování. Bylo proto provedeno ov��ení použitelnosti této 

metody v  podmínkách lomu �SA.  

P�edevším šlo o ujišt�ní reálného dosah skeneru. Dalším cílem bylo srovnat 

efektivitu skenování a klasického zam��ení a porovnání takto získaných výsledk�. 

Pro laserové skenování byl použit skener ILRIS-36D. Výrobce udává dynamický 

dosah skeneru od 3 m až do cca 1200 m (p�i 90% odrazivosti).  

První skenování na povrchovém lomu �SA  prob�hlo v roce 2007 a bylo 

provád�no pouze z jednoho stanoviska cca 250 m od nejbližší st�ny.  
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V zorném poli skeneru bylo n�kolik etáží lomu v�etn� hn�douhelné sloje. 

Hustota jednotlivých bod� byla volena 15 cm na 300 m. V zam��ované oblasti 

byla rozmíst�na sí� identických bod� signalizovaných pozemními ter�i. Na 

vlícovací body byla volena v�tší hustota skenování bod� (5 cm na 300 m).  

Zam��ené území bylo následn� georeferencováno do S-JTSK metodou 

nejmenších �tverc� a výsledná p�esnost se pohybovala v �ádu centimetr�.  

Nejvzdálen�jší použiteln� naskenovaná uhelná sloj byla 450 m a skrývka 

600 m od stanoviska stroje.  

Odrazivost hn�dého uhlí je cca 15% a nadloží 25%. 

Vyhodnocením mra�na bod� získáme vrstevnice a jednotlivé hrany ve 

vektorové form�. Následn� m�žeme vytvo�it i �ezy (profily). Zaplochované 

mra�no bod� tvo�í podrobný DMT a lze v n�m jednoduše po�ítat objemy.“ [8]   

Ukázka vytvo�ených model� z m��ení je na níže uvedených obrázcích. 

 

Obrázek �.13:  Drátový DMT   Obrázek �.14: Zaplochovaný DMT 
 

Hlavní výhoda tohoto skeneru je p�edevším ve velkém dosahu laserového 

paprsku a to i na mén� odrazné hn�dé uhlí, což umož�uje zam��it požadovanou 

oblast z menšího po�tu stanovisek. P�ínosem použitelnosti laserového skenování 

je nesporn� snadn�jší zam��ení stavu v t�žce p�ístupných místech na lokalit� 

nebo v místech, kde je ohrožena bezpe�nost zdraví a provozu! Je výhodná pro 

opakované zam��ování menších oblastí lokality, kde je úplná viditelnost. 
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Radarová interferometrie – dálkový pr�zkum Zem� 

„Metoda radarové interferometrie je založena na snímkování radary z družic 

obíhajících kolem Zem�, které jsou vybaveny vlastním zdrojem mikrovlnného 

zá�ení o vlnové délce v rozmezí 1mm až 1m. Díky delší vlnové délce mikrovlnné 

zá�ení lépe prostupuje oblaky, p�ípadn�  mlhou  apod. než viditelné sv�tlo (vlnová 

délka 0,4 až 0,7 mm). 

Z družice jsou po�ízeny dvojice snímk� z kterých lze následn� vytvo�it 

digitální model terénu. Zpracováním sady dvojic snímk� lze vyhodnotit digitální 

model terénu, nebo posuny, ke kterým došlo mezi ob�ma m��eními, a vypo�íst tak 

rozdíly ve výškách na zemském povrchu.“ [9]   

Podle mého názoru nelze po jednom radarovém m��ení dosud u�init 

relevantní záv�ry použitelnosti této metody z pohledu  ekonomického, p�esnosti, 

pracnosti a dalších aspekt�. V každém p�ípad� jde o perspektivní metodu. 

Uvedeným systémem je možné spolehliv� sledovat a vyhodnocovat 

stabilitu svahu. Lze tak relativn� hodnov�rn� posoudit výsledek a ú�innost 

provedených opat�ení k zajišt�ní stability svahu SKPJ a tím bezpe�nosti 

bá�ského provozu v této oblasti. 
 

Rozbor výsledk� kontinuálního monitoringu za dvouleté období 

jednozna�n� prokázal, že p�ijaté a realizované technické �ešení bylo 

správné. 
 

Podklady o m��ickém monitoringu svah� �SA v této bakalá�ské práci 

jsou p�evzaty z p�ednášky Ing.J.BLÍN (MUS,a.s.), Doc.Ing.M.MIKOLÁŠ Ph.D. 

(VŠB Ostrava): Využití metody pozemního laserového skenování na bo�ních 

svazích povrchového hn�douhelného lomu �SA – Mostecká uhelná a.s. [8]  a  

p�ednášky Ing.J.BLÍN (MUS,a.s.), Doc.Ing.M.MIKOLÁŠ Ph.D. (VŠB Ostrava), 

Doc.Ing.L. HALOUNOVÁ, CSc.(�VUT Praha): Nové monitorovací metody na 

bo�ních svazích lomu �SA. [9]   
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V naší spole�nosti byl zaveden kontinuální geodetický monitoring pro 

sledování pohyb� svahu lomu �SA. Toto �ešení je nejvhodn�jší, a to nejen 

z d�vodu p�esného geodetického monitoringu, ale i rychlosti zjišt�ní 

okamžitého stavu v návaznosti na výrobní dispe�ink provozní lokality a 

následnou �innost inspek�ní služby. Z mé vlastní zkušenosti mohou 

konstatovat, že ostatní uvedené a ov��ované metody nedosahují v sou�asné 

dob� požadované operativnosti a p�esnosti. Navíc by znamenaly vydání 

dalších zna�ných náklad� bez viditelného p�ínosu oproti zavedené metod�. 
 

Práce na odleh�ování hlavy skluzové partie ukazují snímky dole textu. 

 

Obrázek �.15: Odleh�ování hlavy sesuvu   Obrázek �.16: Svahování pod pilí�em  
 

 

3.4. Stabilitní �ešení sanace bo�ního svahu,  II. a III. etapa 

Postup na nižších skrývkových �ezech 2a a 2b, mezi horizonty 220 - 245 m n. 

m. �ešila zpráva VÚHU v Most� ze srpna 2005: "Stabilitní �ešení sanace bo�ního 

svahu lomu �SA – II. a III. etapa" a. �.OGTR-045/05 [10]   

Navržené sana�ní úpravy zna�n� zmírnily celkový generální sklon svahu 

pilí�e a v návaznosti na I. etapu dále odleh�ili „hlavu“ skluzu. 

Sana�ní t�žba na �ezech 2a. a 2b. za�ala 21.2.2006 a ukon�ena byla 

1.6.2006.  

P�i sana�ních prací na 2.�ezu bylo za toto období vyt�ženo 1 580 000 m3 zemin.  
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   Obrázek �.17: Provedené sana�ní práce 

 

 

Provedení sana�ních prací na �ezech 2a. a 2b. bylo úsp�šné z hlediska 

snížení tlaku zemin. D�sledným utažením povrchu svahu buldozery výrazn� 

snížila možnost pr�niku srážkové vody do svah� �ezu. Z mých pozorování a 

poch�zkou sledované oblasti �ez� jsem nezaznamenal výtok spodní vody ze 

svahu. 

Ani touto etapou nebyl �ešen problém výskytu spodních vod, avšak 

kompletn� bylo vy�ešeno odvodn�ní vod povrchových. 
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4. Návrh odvodn�ní sanovaného svahu 
 

4.1. Návrh odvodn�ní sanovaného území 

Pro navržení systému odvodn�ní sanovaného území byl v prosinci 2005 

zpracován odborný posudek VÚHU MOST: Provedení hydrologického zhodnocení 

a návrh odvodn�ní pilí�e souboru kulturních památek Jeze�í a p�ilehlého území, 

2005, a.�. OGTR 127/2005. [11]   

Posudkem bylo potvrzeno, že p�í�inou svahových deformací na okraji 

ochranného pilí�e SKPJ byla jednozna�n� voda.  

Posudek ozna�il: „Za hlavní hybnou sílu blokového posunu lze považovat 

zvýšený tlak podzemních vod a zv�tšené zatížení z období anomálních 

srážkových úhrn� na za�átku roku 2005. Dlouhodobý normál �tvrtletního (leden - 

b�ezen) úhrnu srážek nejbližší meteorologické stanice Lounice u Litvínova byl 

p�ekro�en o 55,4 mm, tj. 1,3 násobek“ [11]  . Konkrétní m�sí�ní hodnoty deš�ových 

srážek za první pololetí roku 2005 jsou uvedeny v p�iloženém grafu �.2. 

Zdrojem m�lké podzemní vody, která se vyskytuje v t�lese kvartérních sutí, je 

nejen voda srážková, ale též dotace vody z kolektoru krystalinika.  

Zdrojem povrchové vody, která v jednotlivých krušnohorských údolích stéká v 

podob� vodních tok�, není pouze voda srážková, ale také voda z pramenných 

výv�r� z krystalinika.  
 

V posudku byla navržena následující opat�ení:  

„1. Eliminovat vsak vody z obou potok� (Albrechtického a Bezejmenného) do 

podloží realizováním jejich nepropustných koryt až po zaúst�ní do p�íkopu E.  

2. Po ukon�ení sana�ních prací vybudovat na plošin� cca 230 m n.m. centrální 

t�sn�ný p�íkop zaúst�ný do nové t�sn�né jímky. Odvodn�ní na jednotlivých 

�ezech zajistit systémem t�sn�ných p�íkop�. Vody z nové �erpací stanice �erpat 

do p�íkopu E.  

3. Vy�istit, ut�snit a opravit p�íkop „E“ v celé délce.  

4. Pro snížení p�ítok� na skrývkové �ezy realizovat 4 odvod�ovací vrty do kvartérní 

akumulace.  
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5. V souvislosti s dalším postupem lomu zvážit možnost vybudování liniových 

odvod�ovacích prvk�, drenážních a t�snicích st�n na úbo�ích hor a v údolích 

potok�.“ [11]    
 

Dle mého názoru, doporu�ení VÚHU v Most�, postihují požadavky a pot�eby 

k odvodn�ní svahu. Jedin� snížení kvartérní akumulace pouze 4 vrty je dle 

mých provozních zkušeností nedostate�né.   

 

Z provozního hlediska dopl�uji opat�ení navržená VÚHU a rozpracovávám jejich 

aplikaci následovn�: 

1. odborn� posoudíme funk�nost stávajících odvod�ovacích vrt� 

2. zpracujeme hydrogeologické posouzení situování stávajících vrt� a 

navrhneme jejich dopln�ní dalšími vrty dle pot�eby 

3. aktualizujeme systém hydrologického monitoringu, který bude zahrnovat: 

• m��ení hladiny ve vrtu, p�ípadn� pórový tlak 

• množství od�erpané vody z m�lkých podzemních kolektor� 

• stav hladiny podzemní vody 

• stanovení koeficientu filtrace geologických struktur p�ináležejících 

k oblasti svahu lomu u pilí�e SKPJ 

• sm�r a rychlost dotace vody do svahu lomu 

4. pro sledování hydrometeorologických údaj� zajistíme technické prost�edky, 

které budou shromaž
ovat údaje: 

• vodní srážky na svahu �SA a Krušných hor 

• sn�hovou pokrývku a její úbytek v �ase p�i jejím tání 

• pom�r odtoku povrchové vody po svahu p�ímo do lomu a pr�sak vody do 

   podpovrchových vrstev p�i p�ívalových deštích a p�i b�žných srážkách 

5. navrhuji ustanovit odbornou komisi, která bude vyhodnocovat 

hydrogeologické a geotechnické údaje. Ze získaných a vyhodnocených 

poznatk� pak tato komise posoudí p�edpokládaný stabilitní stav svahu a 

stanoví další postup.   
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4.2. Pr�b�h realizace opat�ení k povrchovému odvodn�ní svahu  

P�i realizaci odvodn�ní byla �ást odvod�ovacích prvk� realizována podle 

d�íve uvedeného posudku z roku 2005 (a.�. OGTR 127/2005). �ást byla �ešena 

podle posudku VÚHU: Sanace pilí�e SKPJ - návrh hydrogeologického �ešení (a.�. 

GH-10l/06) z 10.1.2006. [12]  Tento nov�jší posudek up�esnil v n�kterých bodech 

p�edcházející �ešení a doplnil ho o další návrhy.  

Obecn� byla oblast odvodn�ní rozd�lena na západní a východní �ást.  
 

4.2.1.  Západní �ást odvodn�ní  

Západní �ást odvodn�ní navazovala na zemní práce p�i sanaci JZ svah�.  

Tato oblast byla odvodn�na kombinací odvod�ovacích a stabiliza�ních 

opat�ení, která se navzájem dopl�ovala.  

Pro sanaci svahu bylo navrženo na vhodných místech svahu vytvá�et retence 

a poldry za ú�elem zvýšení podílu vegetace a vody v budoucí krajin� (v�tší 

množství slune�ní energie se váže do vodní páry). Deponie rašelinných 

sediment�, vyskytující se v sanované oblasti, byly doporu�eny pro následné 

biologické oživení svah� s protierozní funkcí.  

Provedeny byly následující práce: 
 

Eliminace vsak� vody do sediment� a klastik  
 

Ke snížení erozního smyvu a pro neškodné odvedení krátce trvajících odtok� 

zp�sobených p�ívalovými dešti, byl navržen a následn� i  vybudován poldr, 

zpevn�ný zatravn�ním.  

Nad záchytným p�íkopem byly  vytvo�eny zatravn�né protierozní pásy pro 

zachycení splavenin.  
 

Eliminace vsak� potok�  

Byl zatrubn�n celý požadovaný úsek Bezejmenného potoka. Rovn�ž 

Albrechtický potok je zatrubn�n v požadovaném úseku.  
  

 Zachycení vyv�rajících vod na sanovaných svazích  

pro zachycení vod v JZ �ásti svah� byly provedeny následující práce:  
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stabiliza�ní žebro, odvod�ovací drény, žlabovky na odvod�ovacích drénech, 

zatrubn�ní vývod� ze stávajících a nového odvod�ovacího žebra, stabiliza�ní 

pohoz na 2b. �ezu a stabiliza�ní lavice na 2a. �ezu. 
 

Stabilizace svahu nad jímkami �S Albrechtice - byl proveden drén u jímky P�S 

Albrechtice. 
 

Realizovaná opat�ení k eliminaci vsak� vody z odvod�ovacích p�íkop� a 

potok� jsou z mých pozorování ú�inná. Zejména zatrubn�ní Bezejmenného 

potoka bylo nejvýrazn�jším p�ínosem k omezení vaku z vodote�í vyskytujících se 

nad svážným územím. 

Pro zjišt�ní ú�innosti vybudovaného poldru se zatravn�ním, doporu�uji 

managementu provést ov��ení pomocí tritiové zkoušky. Provést iniciaci tritia do 

poldru a odebírat a vyhodnocovat vzorky vody na západní �ásti svahu lomu. 

 

4.2.2.  Východní �ást odvodn�ní  

Realizace odvodn�ní ve východní �ásti sanované oblasti prob�hly a byly 

dokon�eny do konce roku 2007.  

Byl zkapacitn�n provozn� vytvo�ený centrální p�íkop na horizontu cca 230 m 

n.m. Do tohoto centrálního p�íkopu jsou svedeny p�íkopy z vyšších �ez�. Všechny 

p�íkopy jsou konstruovány jako t�sn�né pomocí geomembrány a geotextílie a 

�áste�n� vyložené št�rkem.  
 

Dle mých pozorování je z�ejmé, že t�sn�ný centrální p�íkop spl�uje své 

poslání a nedochází k pr�niku vody z n�j do svahu lomu. Vyhodnotit ú�innost 

zatravn�ných ploch na snížení vsaku srážkové vody bez pot�ebného technického 

vybavení je obtížné. Rozhodn� však p�isp�lo ke snížení vsaku vody. 

Souhrn provedených prací je vyhovující a dodnes plní svou funkci. Údržbu 

odvod�ovacího systému zajiš�uje firma Humeco a provozující úseky. �etnost prací 

je zvýšená zejména po zimním období. 
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5. Vyhodnocení provedených stabiliza�ních 
opat�ení 

 
 

5.1. Vyhodnocení hydrologické sanace 

P�i analýze p�í�in skluzu byla prokázána zásadní role vody v zemním 

t�lese. P�i hodnocení realizovaných opat�ení proto musí být i hodnocena 

záležitost omezení p�ítok� vody do svahových zemin. 

Sondami a terénním pr�zkumem byla prokázána dobrá funkce 

zatrubn�ných potok� a zajišt�ní nepropustnosti dna odvod�ovacích p�íkop�. 

Ú�innost provedených rekultiva�ních prací nemohu spolehliv� hodnotit. 

Vegeta�ní pokryv rekultivovaných ploch není tak vzrostlý, aby pln� zabránil 

erozi a zlepšil zadržení a výpar vody. 

Doporu�uji však v�novat lepší pé�i údržb� odvod�ovacích p�íkop� 

(jejich �išt�ní a opravy) a odvod�ovacím vrt�m v p�edpolí. Nem�lo by se 

rovn�ž zapomínat i na související vodohospodá�ská za�ízení (retence 

Loupnice, t�snící st�ny v údolí Krušných hor). 

V rámci sanace skluzu etapy I.-III. byla �ešena pouze povrchová voda. 

Etapa zamezení p�ístupu podzemních vod za�ala až po vyhodnocení stavu 

svahu po prvotních pracích. 

Budoucnost prov��í ú�innost t�chto opat�ení. 

 
 
5.2. Zapracování stabiliza�ních opat�ení do POPD 
  

Veškeré výše zmi�ované sana�ní práce v�etn� systému odvodn�ní na nov� 

vytvo�ených �ezech byly jako 12. dopln�k POPD, zapracovány do dokumentace 

POPD lomu �SA v Erv�nicích na období let 2000 - 2014.  

Obvodní bá�ský ú�ad v Most� vzal písemn� tuto zm�nu na v�domí dne 7.2. 

2006 pod zna�kou 731/06 "Hornická �innost na lomu �SA v Erv�nicích podle 

POPD na období let 2000 až 2014 - 12.zm�na". 
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6.Výhled stability svah� lomu  
 

6.1. Stabilita pilí�e SKPJ 
 

Na základ� provedeného stabilitního �ešení, se zmír�uje celkový generální 

sklon JV svahu pilí�e Jeze�í oproti p�vodnímu projektu.  

„Celkový generální sklon (dále CeGS), který je dán spojnicí paty posledního a 

hrany prvního skrývkového �ezu se svým vodorovným pr�m�tem, lze ú�elov� 

rozd�lit na spodní (dále SpGS) a horní �ást generelního sklonu (dále HoGS). 

P�echod mezi ob�ma díl�ími generely tvo�í horizont 195 m n.m., kterým p�ibližn� 

procházela pata blokového posunu hmot v �ervnu 2005.“ [13]   
 

M�žeme tedy definovat t�i generální sklony:  

1. CeGS - úhel tvo�í spojnice paty posledního S	 a hrany prvního S	 se svým 

vodorovným pr�m�tem  

2. SpGS - úhel tvo�í spojnice paty posledního S	 a hrany horizontu 195 m n.m.se 

svým vodorovným pr�m�tem  

3. HoGS - úhel tvo�í spojnice paty S	 nad horizontem 195 m n.m. a hrany prvního 

S	 se svým vodorovným pr�m�tem  
 

Podrobné parametry všech t�í GS svahu po provedené sanaci v profilech JV1 až 

JV5 udává následující tabulka �.2 : 

 

Tabulka �.2: Sklony svah� pilí�e Jeze�í 
 
Profil 

Pata 
posled. 

S� 

Horiz.vzdál. 
pata 

posled. S� 
195 m n.m. 

 
SpGS Hrana 

prvního 
S� 

Horiz.vzdál. 
hrana 1.S� 
195 m n.m. 

 
HoGS Horiz. 

vzdál. 
pata 

 
CeGS 

 [m n.m.] [m] [1 :x] [m n.m.] [m] [1 :x] [m] [1 :x] 

JVI 81,4 430,3 1:3,8 252,0 329,9 1:6,0 773,6 1: 4,5 

JV2 74,9 435,9 1:3,6 247,3 313,8 1:6,0 755,4 1:4,4 

JV3 78,4 441,8 1:3,8 251,5 383,2 1:6,8 838,5 1:4,9 

JV4 77,6 446,5 1:3,8 259,5 418,3 1:6,5 869,0 1:4,8 

JV5 86,0 444,0 1:4,1 260,3 396,7 1:6,1 862,4 1:5,0 

 
Tabulka p�evzata ze zprávy: „Stabilitní �ešení sanace bo�ního svahu lomu �SA“ 

VÚHU Most, archiv.�. OGTR-045/05 z 6/2005. [13] 
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6.2. Stabilita podkrušnohorských svah� lomu �SA 
 

Hodnotím-li stabilitu svah� lomu �SA a tím i bezpe�nost zam�stnanc� a 
bá�ské techniky, nelze se omezit jen na v sou�asné dob� kritický úsek pilí�e 
SKPJ. Jak bylo �e�eno v úvodu, je celý úsek lomu �SA navazující na strmé svahy 
Krušných hor bá�sky náro�ný  a je zde nezbytné v�novat maximální obez�etnost 
stabilit� svah� a hydrogeologii v celé podkrušnohorské oblasti. 

Pokud se týká vlastní stability svahu pilí�e SKPJ v delším �asovém horizontu, 
musím vzít na z�etel možný vliv v souvislosti s charakterem porubní fronty p�i 
dalším postupu lomu severovýchodním sm�rem. Pokud dojde ke zrušení 
stávajících omezení t�žby a lom bude postupovat do prostoru obce �ernice, 
zm�ní se do ur�ité míry hydrogeologické a geotechnické pom�ry pilí�e SKPJ. 
Bude proto nutné p�i projektování postupu lomu za tzv. ekologické hranice t�žby, 
vzít zm�nu pom�r� v potaz a p�ehodnotit znovu i stabilitu pilí�e. 
 

Rozhodující pro zachování dostate�né stability svah� lomu �SA 
v podkrušnohorské oblasti bude zajistit: Odvod�ování povrchové, srážkové a 
m�lké podzemní vody podél severních bo�ních svah� lomu.  

Zastávám názor, že odvod�ování nem�že být soust�ed�no jen na území 
v p�edpolí budoucího postupu lomu, ale musí se navázat na již vybudovaný 
odvod�ovací systém a hlavn� udržet jej i nadále pln� funk�ní. Jen tak lze zabránit 
dotacím m�lkých podzemních kolektor� a tím pronikání vody do oblastí probíhající 
t�žby. 

Protože p�itékající m�lké podzemní vody narušovaly stabilitu krušnohorského 

bo�ního svahu lomu �SA, bylo nutné zachycení m�lkých podzemních vod, 

postupujících kvartérním pokryvem z krušnohorských svah� do lomu �SA.  

Hlavním zdrojem p�ítok� m�lkých podzemních vod k obvodu lomu jsou št�rková 

lože v p�í�ných údolí jižního svahu Krušných hor. Jejich podstatnou �ást lze 

zachytit  podzemními t�snícími st�nami, vybudovanými nap�í� údolí. Proto byly 

vybudovány t�snící st�ny „Jeze�í“ a v údolí Vesnického potoka.  

Vesnický potok sytil oblast sesuvného území svých zvodn�ných náplav� 

pod vrchem Jezerka. Tato vodárensky využívaná vodote� byla p�ehrazena v údolí 

cca 1 km od hrany lomu. Prakticky veškeré p�ítoky vody jsou odtud jímány do 

vodovodní sít�. P�ed širším rozev�ením údolí potoka byla postavena t�snící st�na, 

která zachycuje veškeré m�lké podzemní vody údolního náplavu. 
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T�snící st�na Jeze�í zachycuje m�lké vody z údolí u vrchu Jeze�í. Tuto 

t�snící st�nu zárove� se studnami s osazenými �erpadly pro p�e�erpávání vody 

zachycují obrázky �.18 (t�snící st�na) a �.19 (studny s �erpadly). 

Obrázek �.18 : T�snící st�na Jeze�í  Obrázek �.19 : Studny TS Jeze�í s �erpadly 

 

Podchycení povrchových a m�lkých podzemních vod   z p�ilehlých svah� a 

jejich odvedení mimo dobývací prostor je udržováno pomocí vybudovaných:  

- záchytné odvod�ovací p�íkopy podél lomu (obrázek �.20) 
- �erpacích stanic odvád�jící svedenou vodu z vrt� a p�íkop� �S 

Kundratice a �S „C“(obrázek �.21) 
- m�lké odvod�ovací vrty, �erpající vodu do �S a odvod�ovacích koryt 

 

 Obrázek �.20: Odvod�ovací koryto                   Obrázek �.21: �erpací stanice „C“ se záchytným 
                                                                                                       P�íklopem „D“ 

 

V kvartérním pokryvu je propustnost je závislá na zrnitostní skladb�, efektivní 

pórovitosti a dutinatosti. Št�rkopís�ité sedimenty jsou nej�ast�ji ov��ovaným 
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kolektorem p�i úpatí Krušných hor, kde výrazné akumulace sutí a št�rk� mají 

podstatný vliv na stabilitu svahu v p�edpolí V�SA.  

Vzhledem k povaze kvartérních sediment�, zejména k jejich zvodn�ní, 

bezprost�edn� závislé na atmosférických srážkách, dle mého názoru není 

ú�elné a ani efektivní odvod�ovat je v p�edstihu.  

T�žišt� jejich odvod�ování proto spo�ívá p�edevším v podchycení 

m�lkých podzemních vod drenážním systémem na obvodu lomu a na 

nejvyšších skrývkových �ezech.  

„Koeficienty filtrace kf se pohybují v rozsahu �ád� 10-4 až 10-8 m.s-1, 

koeficienty transmisivity T v �ádech 10-3  až 10-7 m2.s-1 a index pr�to�nosti Y v 

hodnotách 2,7 až 6,4 (pr�m.Y 4,7). Št�rkopísky náplavu Bíliny jsou výrazn�ji 

vyt�íd�n�jší a propustnostní parametry jsou cca o �ád vyšší než v p�edchozím 

p�ípad�.“ [5] 
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7. Záv�r  
 

Nazna�ené složité geotechnické pom�ry v dobývacím prostoru lomu �SA,  

vedly k provedení �ady vodohospodá�ských,  geotechnických a d�lních d�l pro 

zajišt�ní bezpe�ného bá�ského provozu.  

P�esto je nutné konstatovat, že nelze vylou�it  za sou�asného stavu 

opakování nestability bo�ních svah� lomu �SA. D�vodem je ponechání 

propustných zemin a hornin na úpatí Krušnohorského masivu vlivem následn� 

vynucených pilí��.  

Projektová dokumentace stanovila d�sledné odt�žení nestabilních a 

rozvoln�ných zemin a hornin až na pevné krystalinikum. Takto bylo i postupováno 

p�i „rozfárání“ lomu a jeho prvotním rozvoji. Horní odleh�ovací �ezy v sutích a 

rozvoln�ných rulách byly provád�ny speciálními dieselovými a elektrickými 

lopatovými rýpadly typu POCLAIN za pomocí t�žké automobilní p�epravy. Tento 

zp�sob t�žby na svazích Krušných hor spolu s d�sledným vyuhlováním spodních 

partií, zajiš�oval pom�rn� stabilní svahy. Docházelo jen k tzv. opadávání skalních 

�ez�. Úplné obnažování svah� hor prob�hlo až tém�� k úpatí vrchu Jeze�í. 

Politické rozhodnutí s novým rozd�lením hranic možné t�žby (tzv. ekologické 

hranice t�žby), p�ineslo radikální zásah do probíhající t�žby lomu. Nešlo jen o 

ekonomické hledisko a zkrácení životnosti lomu vlivem výrazného zmenšení 

vyt�žitelných zásob uhlí. Podstatný byl i bá�sko technologický zásah do 

probíhající t�žby. 

Bylo nutné p�eprojektovat postup porubní fronty a i jednotlivých �ez�. 

Nejvýrazn�jší zásah byl práv� v oblasti svah� Krušných hor. Požadavek na 

vytvo�ení pilí�� SKPJ a dále i diskutovaných pilí�� obcí �ernice a Ji�etín, znamená 

ponechání velkých objem� vysoce propustných hmot na uklon�né podložce a 

navíc s nekontrolovatelnou dotací vody. Odvod�ování povrchové, srážkové a 

m�lké podzemní vody podél severních bo�ních svah� lomu je proto nezbytnou 

podmínkou pro umožn�ní t�žby v oblasti svah� podél Krušných hor. 

Jak již bylo zmín�no, hydrogeologické pom�ry celé oblasti vytvá�ejí 
komunikaci vody v rozsáhlém území. Velké povodí lomu, ale hlavn� blízké strmé 
svahy Krušných hor, jsou velkým nebezpe�ím v podob� možných p�ívalových vod.  
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Ji�etínský potok a potok Loupnice 

byly zabezpe�eny p�ed vyb�ežením 

vybudováním velké reten�ní nádrže 

s vysokou hrází. Retence byla 

realizována p�ímo na potoce Loupnice. 

Na Ji�etínském potoce je odleh�ovací 

objekt s korytem do reten�ní nádrže. 

Retence Loupnice s vodo�etnou latí je 

na vedlejším snímku.  

                                                                             Obrázek �.22: Reten�ní nádrž Loupnice 

 

Podchycení p�ívalových vod Zálužského a 

Bílého potoka zajiš�uje vodní dílo Rudý sever. 

Krom lomu �SA toto vodní dílo slouží jako 

ochrana i pro m�sto Litvínov a velké chemické 

závody CHEMOPETROL (obrázek vlevo). 

 

Obrázek �.23: Reten�ní nádrž Rudý sever  
 

 

Dosud je hlavní pozornost t�žební organizace up�ena na geodetický 

monitoring stavu svahu. Zde však jde o pasivní konstatování nastalého stavu 

a ne o sledovaní �initel� zp�sobivší geomechanickou nestabilitu svahu lomu. 

Sledování stavu zvodn�ní zemin a ú�innosti odvod�ování je nutné 

up�ednostnit. Jen tak lze poznat a zjistit p�í�iny nestability svahu a realizovat 

opat�ení ke snížení vzniku skluzu zemin. 

Dle mého názoru je proto nutné opat�ení k náprav� výrazn� posunout 

sm�rem k �ešení p�í�in, než jen ke sledování projev� chování svahu  

(geodetickému monitorování svahu).  

Podchycení vod se musí realizovat i na území v širším p�edpolí. 

Reten�ní vodní díla je nezbytné doplnit ú�inným odvod�ovacím systémem, 

snižujícím dotaci vody do vodonosných vrstev v oblasti lomu.  
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Jak bylo dokladováno v odborných posudcích VÚHU v Most�, p�í�inou 

havárie svahu byla  dotace vody a neú�inné odvod�ovací vrty.  

Záv�rem je možné shrnout, že stabilita svah� lomu �SA je  odrazem 

ú�innosti podchycení m�lké a povrchové vody v celé širší oblasti  svah� Krušných 

hor. Bá�ské postupy lomu, sklony svah� a systém odvod�ování bude v dalším 

období souviset p�edevším s rozhodnutím kde a jak bude probíhat linie možné 

t�žby podél svah� Krušných hor.       

V minulosti zpracovaném „Generelu SHP (Severo�eská hn�douhelná 

pánev)“, který byl v p�tiletých cyklech aktualizován, se p�edpokládal paralelní 

postup porubní fronty po m�sto Litvínov. Následovat m�l v�jí�ový postup fronty, 

který znamenal oto�ení lomu sm�rem na Chemické závody, v�etn� odt�žení 

prostoru Kopistské výsypky. Jednalo se o výhled t�žby až k roku 2070. Prostor 

pod Krušnými horami m�l být proto vysypán vnit�ní výsypkou. Na ní m�ly být 

vytvo�eny prohlubn� s vodními retencemi pro zachytávání vod z Krušných hor. Ty 

m�ly být propojeny vodote�í. 

Vládním stanovením tzv. ekologických limit� t�žby, nastala zcela jiná situace. 

Lom �SA v krátké dob� vyt�ží zásoby uhlí ve vymezeném území a ukon�í t�žbu. 

Vznikne velká zbytková jáma. Reálné možnosti sanace území se tak mohou ubírat 

t�mito sm�ry: 

1.  Zbytkovou jámu zatopit svedením �ásti vod z vodote�í stékajících z Krušných 

hor, p�ípadn� z �eky Bíliny. Vytvo�it mohutné jezero, které bude nejlépe 

odpovídat p�irozeným podmínkám, které zde byly odedávna. Velké 

podkrušnohorské jezero bylo vysušeno p�i regulaci �eky Bíliny teprve v letech 

1860 až 1870. Z n�ho zbylo jen Komo�anské jezero. Že k mostecké oblasti 

jezerní krajina pat�í, potvrzují i místní názvy: Most (ha�ové mosty p�es bažiny 

pro cesty do Saska), Souš (byla na kraji jezera), Komo�any (zde byly komory 

na ryby), Záluží (obec „za louží“, za jezerem) atd.  

2.  Vytvo�it ve zbytkové jám� nadregionální skládku ostatních odpad�. Pro tento 

zám�r jsou vhodné místní podmínky: 



 
 

Tomáš Be�as: Hodnocení stabiliza�ních opat�ení na SZ bo�ních svazích lomu �SA 
 
 

 2009 29

•  Jíl výsypky je p�irozen� nepropustný. Není nutné vytvá�et um�le drahou 

nepropustnou isola�ní vrstvu. 

•  Vle�kové kolejové napojení na železnici, umož�uje ekonomicky únosný 

svoz odpad� i z velkých vzdáleností. 

•  V širokém okolí není obydlené území 

•  Velký objem skládky znamená velmi dlouhou životnost a tudíž i ekonomický 

p�ínos investic do zám�ru vytvo�ení skládky. 

 

3.  Zasypat prostor zbytkové jámy skrývkovými hmotami z jiného lomu není reálné. 

    Jediné v úvahu p�icházející lomy Vršany a lom Bílina si vysta�í s vlastním 

    vnit�ním prostorem. 

 

4. Možnou variantou budoucího výhledu je zrušení dosavadního omezení tzv. 

    ekologických limit� t�žby. Mohl by tak následovat další bá�ský rozvoj lomu. 

    Prostor pod svahy Krušných hor by byl vysypán vnit�ní výsypkou. Na vytvo�ené 

    pláni by v rámci rekultivace vznikly vodní retence, zadržující p�ívalovou vodu.   

 

Z mého profesního hlediska se p�ikláním k možnosti �ešení vyspecifikované 

ve variant� �íslo �ty�i. Prolomení ekologických limit� t�žby je nejlepším 

�ešením situace nejen z hlediska technologicko-bá�ského, ale i z pohledu 

zabezpe�ení stability energetického mixu �eské republiky.  
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