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Anotace: 

Předmětem mé diplomové práce bylo posoudit stabilitu vnitřní výsypky v oblasti 

Velkokapacitní skládky na Dolech Nástup Tušimice, kde došlo vlivem různých 

faktorů k deformaci svahu. Sesuvem tohoto svahu byl ohrožen provoz důležitých 

zařízení provozu lomu. Na základě měření a stabilitních analýz byly navrhnuty 

stabilizační opatření svahu výsypky a celková sanace přilehlého území.  

Klíčová slova: stabilita svahu, vnitřní výsypka, smyková plocha, stabilitní analýza 

 

 

 

 

Summary: 

The aim of my diploma work was to evaluate the stability of an inner dump in the 

area of a large capacity heap at Nástup Tušimice mine, where a slope was 

distorted due to an impact of various factors. The landslide of this slope caused a 

danger to the operation of essential facilities of the mine. On the base of 

measuring and stability analyses, stability precautions of the slope of the dump 

were introduced as well as the complete recultivation of the vicinity.          

Keywords: stability of slope, inner dump, surface of sliding, stability analysis 
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Úvod 

Ve své diplomové práci se budu zabývat inženýrsko-geologickými poměry 

závěrných svahů vnitřní výsypky Libouš na Dolech Nástup Tušimice (dále jen 

DNT) a to konkrétním problémem, resp. sesuvem a nestabilitou svahu vnitřní 

výsypky Libouš v oblasti Velkokapacitní skládky (dále jen VKS) a Homogenizační 

skládky (dále jen HMGS) u důležité čerpací jímky důlních vod. 

Celkově se při povrchovém dobývání hnědého uhlí setkáváme s otázkou stability 

svahů, a to svahů jak v původním přírodním stavu, tak i umělých, vzniklých 

zakládáním skrývkových hmot na vnější či vnitřní výsypku. V celé historii 

lomového dobývání hnědého uhlí v ČR proběhlo několik závažných sesuvných 

projevů výsypek. K největším můžeme přiřadit i sesuv, resp. porušení stability 

svahu vnější výsypky lomu Merkur v roce 1985.  

 Porušením stability svahů vznikají sesuvné jevy, podmíněné účinkem zemské 

tíže, při nichž těžiště pohybujících se hmot vykonává dráhu po svahu dolů. 

Sesuvem se označují náhlé pohyby hornin, při nichž jsou sesouvající se hmoty 

odděleny od pevného podloží zřetelnou smykovou plochou [6].  

Z hlediska inženýrské geologie je snaha jednak poznat svahy náchylné 

k sesouvání, jejichž rovnovážný stav by mohlo případné projektované dílo porušit 

a jednak stanovit největší sklony umělých svahů, které budou ještě stabilní. 

Studují se nejen vnější tvary a příčiny vzniku sesuvů, ale zároveň se hledají 

vhodné metody ke spolehlivému posouzení stability svahů, tak aby se mohla 

navrhnout vhodná opatření, a to jak preventivní k ochraně před vznikem nových 

svahových pohybů, tak k sanaci sesuvů, k zastavení pohybu hornin a zemin a 

záchraně postižených objektů. 

Při studiu svahových pohybů je velmi důležité rozpoznat podmínky, které 

způsobují náchylnost území k sesouvání, a faktory, které pohyb bezprostředně 

vyvolaly. Náchylnost svahu k sesouvání je dána geologickou strukturou, 

vlastnostmi hornin, hydrogeologickými poměry a popřípadě stavem 

morfologického vývoje území. Rozmanitost svahových pohybů je podmíněna 

nejen geologickou strukturou, ale také růzností faktorů, které sesouvání způsobují.  
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1. Charakteristika zájmového prostředí 

 

1.1. Úvod do problému 

Cílem mé diplomové práce je posoudit stabilitu svahu vnitřní výsypky v oblasti 

VKS a HMGS na Dolech Nástup Tušimice, kde došlo vlivem různých faktorů (viz 

níže) k porušení rovnovážného stavu a následně k sesuvu. Tento sesuv je 

lokalizován na vnitřní výsypce DNT  v lokalitě jihozápadního prostoru lomu Libouš 

– Východ. Tuto skutečnost bylo nutno vyhodnotit a navrhnout stabilizační opatření 

včetně sanace celého deformovaného území. 

K deformaci svahu a sesuvu zemin došlo v letních měsících roku 2009. 

Hrozilo zavalení a destrukce čerpací jímky pro důlní vody, což by z hlediska 

vodohospodářského i provozního přineslo řadu závažných problémů (obr. č.1 a 2). 

Zejména pak ohrožení bezpečnosti provozu Velkokapacitní skládky, uhelných 

odtahů, resp. pasových 

dopravníků a drtičů uhlí, 

které se nacházejí v 

bezprostředním okolí jímky. 

Z tohoto důvodu bylo 

nezbytné navrhnout řešení 

sanace deformovaného 

svahu výsypky, zhodnotit 

stabilitu nově vytvořeného 

svahu, resp. určit jeho nový 

sklon. Současně bylo 

potřeba sanovat celé území 

v okolí jímky včetně její 

rekonstrukce. 

                                                    .    Obr. č.1   Sesuv zeminy u čerpací jímky VKS 
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Obr. č.2   Detailní pohled na oblast sesuvu u jímky VKS 

 

1.2. Charakteristika lokality DNT 

Dobývací prostor Tušimice, který má těžební místa lom Libouš západ (v současné 

době je zde těžba na ústupu), Libouš východ, Libouš II – sever a Libouš II – jih je 

o celkové výměře 42 km2 a je situovaný v nejzápadnější oblasti Severočeské 

hnědouhelné pánve na území mezi Chomutovem a Kadaní. DNT jsou významnou 

lokalitou pro těžbu hnědého uhlí v ČR a jsou výhradním dodavatelem paliva pro 

tepelné elektrárny ČEZ Tušimice a Prunéřov. V rámci územně ekologických limitů, 

vyhlášených nařízením č. 444/91 české vlády z 30.10. 1991, má k dispozici ještě 

cca 260 mil. tun vytěžitelných zásob hnědého uhlí, které zajišťují životnost 

velkolomu na dalších cca 20 až 25 let.  

 Vlivem dosažení hranice dobývacího prostoru se v současnosti lom svými 

skrývkovými řezy začal otáčet z původního severního postupu směrem na východ. 

Vlivem otočení všech řezů včetně uhelných vznikne v tomto směru hlavní porubní 

fronta. V současné době již těží východním směrem kolesová rypadla 1. a 2. řezu. 
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Kvalita hnědého uhlí v  oblasti Libouš II se snižuje, což také zohledňují naši 

odběratelé při probíhajících rozsáhlých rekonstrukcích elektráren.  

Vnitřní výsypka, která se postupně od prvotního založení zakládá od jihozápadu, 

se rozšiřuje směrem na východ. Po dotěžení uhlí na hranici severních svahů 

západní části lomu dojde postupně k založení výsypky i zde. Tímto postupem 

dosáhneme opření zakládané zeminy o severní svahy a částečné stabilizace 

vytěženého prostoru pod Krušnými horami. 

  

1.3. Geologické zhodnocení dobývacího prostoru DNT 

Geologickou stavbu zájmového území, tedy lomu DNT lze rozčlenit na několik 

stratigrafických jednotek. 

 

1.3.1. Krystalinikum 

Krystalinikum je nejstarší jednotkou na lokalitě, spolu s křídovými sedimenty a 

terciérními vulkanickými horninami tvoří vlastní podloží terciérní sedimentární 

výplně pánve. Z petrografického hlediska je zde zastoupena pestrá škála 

metamorfovaných hornin. Převládajícím petrografickým typem jsou zde dvojslídné 

až biotitické pararuly s vložkami svorových, drobových a metakonglomerátových 

rul a svorů. Podél krušnohorského svahu se vyskytují různé typy ortorul. Všechny 

typy hornin jsou postiženy migmatitizací. Horniny krystalinika jsou druhotně 

postiženy kaolinizací, karbonatizací a chloritizací. Intenzita přeměn obvykle klesá 

s hloubkou. 

Obr. č.3   Pohled na závěrné svahy tvořené krystalinikem 
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1.3.2. Křída 

Ve východní části zájmového území se vyskytují sedimenty svrchní křídy a 

můžeme říci, že se jedná o nepravidelné denudační zbytky převážně písčitých 

hornin o maximální mocnosti cca 20 m. Sedimentace křídy začíná bazálním 

slepencem, na který nasedají bílé kaolinické písky s vložkami tmavě šedých 

prachovců s uhelnou příměsí a nad těmito vrstvami jsou vyvinuty bílé kaolinické 

písky. 

 

1.3.3. Terciér 

Sedimenty  terciéru celé severočeské hnědouhelné pánve jsou stratigraficky 

členěny dle účelové stratigrafie. Tato stratigrafie bere v potaz i litofaciální 

charakteristiku jednotlivých horizontů.         

Terciérní souvrství severočeské hnědouhelné pánve se dělí na souvrství 

starosedelské a mostecké.  

 

Starosedelské souvrství   

Horniny starosedelského souvrství se v dobývacím prostoru DNT vyskytují 

minimálně, prokazatelně byly nalezeny jen  v propadlině u Libouše (lokální místo). 

Na spodu tohoto souvrství jsou vulkanické brekcie, následují písčitojílovité 

sedimenty a na svrchu jsou pelity. 

 

Mostecké souvrství 

Sedimenty mosteckého souvrství se dělí na několik vrstevních částí a to na 

střezovské vrstvy, holešovické vrstvy (spodní a svrchní část) a libkovické vrstvy. 

 

• Střezovské vrstvy 

Střezovské vrstvy sedimentovaly v několika faciích, jejichž charakter a rozšíření 

jsou dány primární členitostí území a jeho vzdáleností od vulkanického zdroje. 

Vyskytují se zde například facie vulkanoklastik, tvořené sideritizovanými tufy a 

tufity, dále facie splachů z vulkanoklastik, tvořené šedozeleně zbarvenými 
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tufitickými jílovci a nebo facie hornin bez vulkanické příměsi, které se vyskytují 

v oblastech, kde nebyl vyvrhován ani splachován vulkanický materiál. V této facii 

jsou zastoupeny různé typy jílovců s vložkami písků a uhelných jílovců.    

                                                                                                       

• Holešovické vrstvy 

Při sedimentaci docházelo k postupnému zaplňování a zarovnávání primárně 

členitého sedimentačního bazénu, ze kterého vyčnívaly elevace odolnějších 

hornin krystalinika a vulkanitů. Po počáteční petrograficky pestré sedimentaci 

lokálního charakteru došlo postupně k jejímu uklidnění a svrchní část vrstev má již 

v celém dobývacím prostoru pravidelnou stavbu (hlavní sloj). Uhelná sedimentace 

byla v celé oblasti Chomutovska silně ovlivňována přínosem klastického materiálu 

od jihovýchodu z prostoru tzv. žatecké delty. Díky tomuto ovlivnění došlo 

k rozštěpení vrstev do poloh, které se navzájem liší obsahem klastického 

materiálu. Směrem k severozápadu přínos slábnul, až postupně zanikl a  

konečným důsledkem  tohoto trendu je jednotná uhelná sloj. Pomocí účelové 

stratigrafie rozdělujeme holešovické vrstvy na dvě části a na několik poloh a facií 

(viz. obr. č.5). 

 

Spodní část holešovických vrstev 

Ve spodní poloze uhelnatých jílovců /1/ se projevila členitost pánevního dna a 

zároveň docházelo ke zjemňování sedimentace od jihovýchodu k severozápadu, 

které vedlo ke vzniku tří facií. 

Na písčitou facii, tvořenou světle šedými prachovitými až písčitými jílovci, 

navazovaly facie zelenošedých jílovců a facie uhelná. 

Facie zelenošedých jílovců je nejrozšířenější a tvoří ji hnědošedé až zelenošedé 

jílovce, často sideritizované. V těchto jílovcích je vyvinuta nepravidelná a 

nesouvislá slojka uhelnatých jílovců. 

Facie uhelná  vznikala v místech s minimálním přínosem klastického materiálu a 

mluvíme o ní jako o spodní sloji. Na severu spodní sloj přímo nasedá na podložní 

horniny krystalinika a zároveň na ni přímo nasedá hlavní sloj. Směrem 

k jihovýchodu  nad touto slojí ztrácí mocnost meziloží a  spodní sloj  z hlediska 
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těžby v podstatě význam. Sloj je tvořena lesklým silně gelifikovaným xyliticko-

detritickým uhlím. 

Spodní poloha písčitých jílovců /2/ je tvořena dvěma faciemi, písčitou a jílovitou. 

Tyto facie obsahují jemnozrnné písky, jílovité písky a písčité jílovce, které směrem 

k severozápadu přecházejí na tmavé jílovce a postupně se v tomto směru jejich 

mocnost zmenšuje až dojde k úplnému vyklínění. 

Svrchní poloha uhelnatých jílovců /3/ je tvořena uhelnatými jílovci a dokonce 

můžeme říci, že na severu  má místy i charakter bilančního jílovitého uhlí. 

 

Svrchní část holešovické vrstvy 

Svrchní část holešovické vrstvy představuje vlastní ložisko hnědého uhlí a je 

označováno jako hlavní sloj. Dělíme ji na tři uhelné polohy, tedy sloje a dvě polohy 

neuhelné, které tvoří jejich meziloží (viz obr. č.5). 

Uhelné polohy /5,7,9/ dosahují největší kvality na severozápadě dobývacího 

prostoru, kde jsou neuhelné polohy nezřetelné a proto všechny uhelné polohy tvoří 

jednotnou sloj (viz obr. č.7). Směrem k jihovýchodu dochází k postupnému 

vyčleňování a zvýrazňování neuhelných poloh. 

Hlavním petrografickým uhelným typem na lokalitě je xylitický detrit, méně se 

vyskytuje detrit. Pásky a čočky xylitu dosahují obvykle mocnosti od 0,5 až 5 cm. 

Typický xylitický detrit je kostkovitě rozpadavý, křehký, pevný a pololesklý 

s lasturnatým lomem. Uhelné horniny obsahují značné množství síry zejména 

v podobě rozptýlených sulfidů železa, které se projevují zelenavým zbarvením 

uhelné horniny. 

Na výchozech sloje došlo k oxidaci uhlí, která se projevuje do hloubky až 30 m. 

Neuhelné polohy /6,8/ dosahují maximální mocnosti na jihovýchodě dobývacího 

prostoru a jsou tvořeny písčitými a prachovitými jílovci s četnými polohami 

jílovitých písků a písků. 
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• Libkovické vrstvy 

Sedimentace libkovických vrstev znamená zánik uhlotvorného  močálu a vytvoření 

postupně se zahlubujícího jezera vyplněného monotónními pelitickými horninami. 

Libkovické vrstvy lze rozčlenit z geologického hlediska na tři základní polohy: 

Poloha hnědých bituminózních jílovců je produktem mělkého teplého jezera 

s bohatstvím fauny a flóry. Tato poloha je tvořena kávově hnědými, bituminózními, 

výrazně slídnatými a páskovanými jílovci s proměnlivým obsahem karbonátu. Od 

sloje je poloha oddělena ostře, přechod do nadloží je pozvolný a mocnost kolísá 

mezi 0,5 až 2,5 m. Tyto jílovce označujeme jako lupek, resp. hořlavý lupek. 

Poloha šedých jílovců bez montmorillonitu je tvořena hnědavě šedými 

prachovitými jílovci o mocnosti  50 až 60 m a vyskytují se v nich tenké polohy 

karbonatických hornin. 

Poloha šedých monotónních jílovců s montorillonitem se v podstatě 

makroskopicky od podložní polohy příliš neliší. Tato poloha je tvořena jíly a jílovci 

a dosahuje mocnosti až 70 m. 

Při povrchu, do hloubky až 

30m, je vyvinut oxidovaný 

(degradovaný) horizont rezavě 

zbarvených rozbřídavých jílů, 

které vznikly mrazovým 

zvětráváním v kvartéru (obr. 

č.4). 

                                                                          Obr. č.4   Degradované jílovce          

1.3.4. Kvartér 

Morfologie území silně ovlivňuje charakter kvartérního pokryvu a ten se pak liší na 

úpatí Krušných hor a v ploché části lokality. 

Na úpatí krušnohorského svahu převládají svahové sutě a hlíny, které dosahují 

mocnosti až několik desítek metrů. V ploché části lokality je kvartér reprezentován 

hlínami a hlinitými terasovými štěrkopísky o mocnosti 1 až 3 m. Recentní povrch je 

tvořen ornicí. 

V kapitole 1.3. bylo čerpáno z literatury [1],[2],[4].  
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Obr. č.5   Litofaciální schéma holešovických vrstev 

 

 
Obr. č.6    Povodně na DNT v roce 2002 

 

 
Obr. č.7   Uhelná sloj se starými důlními díly 
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2. Cíl diplomové práce – posouzeni IG a stabilitních    

    poměrů závěrného svahu vnitřní výsypky 

 

2.1.Cíl diplomové práce 

Cílem této diplomové práce, jak už je uvedeno výše, je zhodnocení stability 

konkrétního svahu vnitřní výsypky, kde došlo k sesuvu a ohrožení funkčnosti 

čerpací jímky pro důlní vody a navrhnout řešení úpravy a sanace sesutého svahu.  

Celková výška vnitřní výsypky činí cca 70 m, nicméně z hlediska projektu celkové 

rekultivace DNT jsou jednotlivé etáže při zakládání od sebe odstupňovány několik 

desítek metrů. Mluvíme o závěrném svahu vnitřní výsypky v jihozápadní části 

lomu Libouš. K sesuvu došlo na poslední etáži, která má výšku 18 m a je 

rozdělena pracovní lavicí, resp. plošinou pro umístění čerpací stanice. K podstatné 

části sesuvu došlo až pod touto lavicí. Objem sesutého materiálu činí cca 4000m3 

(obr. č.1 a 2).  

V roce 2002 došlo k rozsáhlým povodním v dobývacím prostoru DNT, kdy nejnižší 

uhelný řez byl z velké části zaplaven a byla potřeba tuto vodu vyčerpat do výše 

položených čerpacích jímek (obr. č.6). Jedna z mnohých byla i jímka u VKS, tedy 

jímka u současného sesuvu. Se zvýšeným výkonem čerpání vod ze zatopených 

řezů a se zvýšeným 

přítokem povrchových 

srážkových vod došlo 

k zatopení prostoru v okolí 

jímky a ke zvýšení hladiny 

vody cca o 6 metrů nad 

povrchovou nivelitu jímky 

(obr. č.8). Vznikla zde tedy 

situace, která je jednou 

z příčin porušení a 

destabilizace svahu.                               Obr. č.8   Zatopení prostoru jímky VKS 
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2.2. Popis a charakteristika zájmové části výsypky a deformovaného  

       svahu 

Tato část výsypky, kde došlo k sesuvu, se nachází v jihozápadní části dobývacího 

prostoru již vyuhlené části lomu. Sesuv je lokalizován na svahu vnitřní výsypky 

orientovaném na severovýchod. Místo sesuvu včetně ohrožené jímky je ze západu 

ohraničeno západními uhelnými odtahy a HMGS a z jihu východními uhelnými 

odtahy a VKS (obr. č.9).  

 
Obr. č.9   Severovýchodní svah nad jímkou a jižní oblast pod svahem a jímkou 

HMGS postavená na hmotách vnitřní výsypky je z hlediska provozu důlní 

společnosti velice důležitá (viz kap. 2.4.) a je nezbytně nutné zajistit a kontrolovat 

dostatečnou stabilitu svahu výsypky pod touto stavbou. 

Vnitřní výsypka v této zájmové oblasti byla zakládána na pevnou podložku 

tvořenou podložím již vytěžené uhelné sloje a má charakter zelenošedých jílovců 

z holešovické vrstvy (založena na nivelační výšce 266 m.n.m). Výsypka je tvořena 

převážně libkovickou vrstvou terciérních skrývkových hmot a kvartérem (viz kap. 

2.6.). 

 

2.3. Čerpací jímka u VKS 

Tato čerpací jímka důlních vod je vybudována na pevném podzákladí v rostlém 

terénu podložních vrstev již vytěženého hnědého uhlí. Je umístěna u VKS a drtičů 

uhlí, které ji ohraničují z jižní strany. Na západní straně od jímky je homogenizační 

skládka a uhelné odtahy a ze severu je lemována svahem vnitřní výsypky. Velikost 

povodí této jímky je 640 ha, což značí největší oblast svodu povrchových 
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srážkových vod a veškerých důlních vod z rozdělených povodňových zón 

dobývacího prostoru  DNT (viz příloha č.1). Původní jímka byla rozdělena na dvě 

části, čerpací a sedimentační jímku. Celkový objem nádrží činil cca 3000 m3, 

přičemž při velkém přítoku povrchových vod a přečerpávání důlních vod z nižších 

řezů bylo počítáno i s rozlitím vody do větší plochy ohraničené strojním zařízením. 

Toto opatření zvýšilo kubaturu vody až na 70 000 m3. Čerpací stanice pro tuto 

jímku se skládá ze dvou soustrojí, tedy z jednoho podávacího čerpadla a         

dvou sacích čerpadel 

spojených do tandemu 

(obr. č.10). Každé toto 

tandemové soustrojí 

čerpadel dokáže vyčerpat 

až 8 m3 za minutu. 

Veškeré ovládání čerpací 

jednotky je řešeno 

automaticky a dálkovým 

přenosem dat.                       Obr. č.10   Čerpací stanice pro jímku VKS a v pozadí HMGS 

 

2.4. Homogenizační skládka  

Kvalita hnědého uhlí ve sloji v dobývacím prostoru DNT není rozvržena 

rovnoměrně a na jednotlivých místech nemusí splňovat požadavky odběratelů. 

Aby nebyly těžební ztráty  vzhledem k nesplněným požadavkům na kvalitu 

produktu, byla v roce 2000 postavena homogenizační skládka, která tento problém 

s vysokou účinností řeší. 

Homogenizační skládka je tedy stavbou související s hornickou činností a je 

umístěna v jihozápadní části dobývacího prostoru poblíž drtičů uhlí a ÚDUT I a II, 

kde dochází k rozdělení transportní cesty uhlí k zákazníkovi na kolejovou a 

pasovou dopravu (viz příloha č.1), (obr. č.10). 

 Skládá se ze tří ploch, dvě depa zabírají stejnou plochu o rozměrech 700 m x 40 

m a třetí má rozsah 700 x 60 m. Na skládce pracují dva skládkové stroje, které 

mohou uhlí jak na depa ukládat, tak i z depa odtěžovat. Způsob ukládání na depa 

má tři možnosti a jejich společným cílem je namíchat nebo navrstvit uhlí takovým 
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způsobem, aby pak při odtěžování ze skládky mělo hnědé uhlí potřebné parametry 

požadované zákazníkem. Pro tyto možnosti považujeme homogenizační skládku 

za strategicky důležitou pro provozní činnost těžební společnosti. 

  

2.5. Technologie zakládání s ohledem na stabilitu výsypky 

 V této lokalitě probíhalo 

zakládání skrývkových hmot 

zhruba před čtyřiceti lety. 

Odklizové hmoty byly zakládány 

ve stejném stratigrafickém 

sledu tak, jak byly odtěženy na 

skrývkové straně. Tak zvaný 

zákon superpozice znamená, 

že jsou zeminy z nejnižších 

skrývkových řezů zakládány do 

nejnižších stupňů vnitřní výsypky a zeminy z vyšších skrývkových řezů pak do 

vyšších stupňů výsypky. Vrstevní sled nadložních hmot je respektován z 

toho důvodu, že se s narůstající hloubkou mění fyzikálně-mechanické vlastnosti 

zemin a tyto zeminy pak vykazují ze stabilitního hlediska lepší vlastnosti.   

 Dále byly dodržovány takové technologické postupy zakládání, které vedly k 

omezení skluzových jevů na jednotlivých etážích a ke stabilitě výsypky jako celku. 

Spočívají v tom, že je nejdříve založena pata tělesa a do tohoto zapatovaného 

prostoru jsou pak zakládány jednotlivé stupně odklizového materiálu. Tyto stupně 

se musí zakládat takovým způsobem, aby nedošlo k jejich spojení a vytvoření 

kluzné plochy. Při dalším postupu velkostroje, tedy zakladače je postup s patou 

opakován (viz obr. č.11). 

Nicméně před čtyřiceti lety nebyly poznatky a zkušenosti se zakládáním a 

stabilitou výsypek na takové úrovní, aby z hlediska stabilizace výsypky byl kladen 

velký důraz na dodržování veškerých technologických postupů a zásad jako 

v dnešní době. V současnosti se musí provádět účinné odvodňování výsypky, 

hlavně její pracovní plošiny tak, aby nedocházelo k rozmáčení tělesa, musí se volit 
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sklon povrchu výsypky, aby voda přirozeně odtékala, je zakázáno vytvářet 

retence, resp. prohlubně náchylné k zatopení a v neposlední řadě je zakázáno 

zakládat do vody a na neodvodněnou podložku. 

 
Obr. č.11   Technologie zakládáni se založením paty (1) 

 

2.6. Charakteristika jílů a jílovců na výsypce v zájmové oblasti 

Odklizové hmoty ve vnitřní výsypce jsou v podstatě složeny jen z nadložních 

jílovců a jílů libkovické vrstvy a kvartéru. V menší míře a z pohledu celkového 

objemu odklizových hmot v nepodstatném množství je výsypka tvořena i z hornin 

podloží a meziloží uhelné sloje (viz kap. č.1.3.).  

Nejnižší vrstvy vnitřní výsypky v zájmové oblasti tvoří kávově hnědé, bituminózní, 

sideritické, jemně slídnaté jílovce, které tvoří nejmocnější vrstvu odklizových hmot. 

Další vrstvu tvoří tmavě hnědošedé silně prachovité jílovce bez montmorillonitu. 

Pro výše založené vrstvy jílovců je charakteristická větší pestrost v obsahu 

klastického křemene, karbonátů a ichnofosílií, v malé míře se objevuje i 

montmorillonit. Ve vyšších etážích byly zakládány hnědošedé jílovce 

s montmorillonitem, typický byl hojnější výskyt žlutavých ichnofosílií a dále silně 

prachovité jílovce až prachovce. V nejvyšších horizontech byly zakládány hnědavé 

jílovce s výrazným zastoupením montmorillonitu. Povrchové vrstvy tvoří žlutavé 
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degradované jílovce až jíly, které tvoří souvislou vrstvu na nejvyšší etáži utaženou 

lomovou mechanizací (buldozery). 

 

3. Metody zkoumání a stabilitní analýza 

Pro představu, jakým způsobem se získávají popisné fyzikální, hydrofyzikální, 

pevnostní a jiné vlastnosti pro potřebu stabilitních analýz  a stabilizačních opatření 

sesutých svahů, jsem orientačně popsal několik metod laboratorních zkoušek pro 

dané vlastnosti. 

 

3.1. Laboratorní zkoušky 

Pro zhodnocení vlastností zemin, resp. odklizových hmot, z kterých je založena 

vnitřní výsypka jsem využil archivní materiály, a to výsledky laboratorních zkoušek 

vzorků z vrtných jader. Pro zájmovou oblast vnitřní výsypky lomu Libouš byla 

zadána poslední rozsáhlá zakázka na odběr vzorků a laboratorní zkoušky v roce 

1990. Z hlediska inženýrsko-geologického sledování výsypky byly tedy provedeny 

vrtné průzkumy a z vrtných jader byly odebrány neporušené vzorky pro laboratorní 

geomechanická vyhodnocení. Bylo použito 55 vzorků z neporušených vrtných 

jader odebraných z hloubek od 3 m do 60 m. Na základě výsledků laboratorního 

měření odebraných vzorků ze zájmové oblasti se vyhodnocují vlastnosti zemin na 

vnitřní výsypce a stanovují  se opatření na zabezpečení stability tohoto tělesa. 

 Z naměřených výsledků jsem odebral  extrémně nízké nebo vysoké hodnoty, 

reálně nepravděpodobné, které byly zřejmě způsobeny nepřesností měření nebo 

špatným, porušeným zkušebním vzorkem, a ze zbytku intervalu hodnot jsem 

vypočítal průměrnou hodnotu vlastnosti zeminy. Tento výpočet je jen pro orientaci 

a představu, jakých hodnot mohou fyzikální vlastnosti zemin zakládaných hmot 

dosáhnout. 

Normy a postupy použité při zkouškách: 

Zdánlivá hustota pev. částic zeminy                  ČSN 72 1011 

Objemová hmotnost                                           ČSN 72 1010 

Vlhkost                                                               ČSN 72 1012 
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Mez plasticity                                                     ČSN 72 1013 

Mez tekutosti                                                      ČSN 72 1014 

Krabicová smyková zkouška                              ČSN 72 1031 

Triaxiální zkouška                                              ČSN 72 1030 

Křivky zrnitosti byly stanoveny na základě metod určování zrnitosti hornin. 

 

3.1.1. Základní popisné fyzikální vlastnosti  

 Objemová hmotnost zemin ρo   

Objemová hmotnost zemin byla stanovena pro zeminy v přirozeném stavu 

(přirozené vlhkosti) a pro suché zeminy. 

Objemová hmotnost v přirozeném stavu je hmota všech součástí zeminy 

v objemové jednotce (zahrnutí pevné, kapalné i plynné fáze). 

Objemová hmotnost suché zeminy (ρd) je hmota objemové jednotky zeminy, která 

je zbavena vody vysušením vzorku při 105 °C. U zemin, které se vysušením 

smršťují, se ρd určí jako podíl hmoty pevné fáze vzorku k jeho původnímu objemu. 

Objemová hmotnost v přirozeném stavu se pohybuje v rozmezí 1519 až 2183 

kg/m3 a průměrná hodnota je 1816 kg/m3. 

Objemová hmotnost v suchém stavu je v rozmezí od 1035 do 1826 kg/m3
 a 

průměrná hodnota je 1346 kg/m3. 

 

 Objemová tíha zeminy γγγγ 

Základní síla, kterou je zemina v přírodě namáhána, je její vlastní tíha, tzv. síla 

objemová, resp. objemová tíha. Definujeme ji jako tíhu objemové jednotky zeminy. 

Objemová tíha v přirozeném stavu  byla od 14,09 do 21,40 kN/m3 a průměrná 

hodnota vychází 17,80 kN/m3. 

Zemina je často v přírodě pod hladinou podzemní vody, kde je každé zrno zeminy 

nadlehčováno podle Archimedova zákona.  

Rozmezí hodnot objemové tíhy pod vodou je od 6,39 do 11,51 kN/m3 a průměrná 

hodnota je 8,32 kN/m3. 
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 Vlhkost w 

Přirozená vlhkost vyjadřuje množství vody, které má zemina v přirozeném uložení, 

neboli podle normy ČSN 72 1012 - laboratorní stanovení vlhkosti zemin: za obsah 

vody v zemině se považuje takové množství vody, které můžeme odstranit 

vysušováním zeminy při teplotě 105 až 110 °C do ustálení hmotnosti. 

Přirozenou vlhkost můžeme vyjádřit různou formou, např. :  

• přirozená vlhkost objemová 

• přirozená hmotnost hmotnostní   

• přirozená vlhkost vztažená na objem pórů 

 Přirozená vlhkost objemová (wo) je v rozmezí 35,7 až 59,1 % a průměrná hodnota 

je 47,1 %. 

 

 Stupeň nasycení Sr   

Stupeň nasycení – saturace je poměr objemu vody v pórech k celkovému objemu 

pórů. Jedná se o číslo bezrozměrné a pohybuje se v intervalu od  0 do 1, kdy 1 

znamená, že zemina je zcela nasycená vodou. 

Z laboratorních výsledků vyplývá, že stupeň nasycení  v zájmové oblasti je od 0,69 

do 1, přičemž průměrná hodnota je 0,93. U takto vysokých hodnot stupně 

saturace, kde se v podstatě jedná o zcela nasycené zeminy, se výplň pórů 

zúčastňuje přenášení normálového napětí v zeminách. 

 

 Pórovitost n 

Celkový objem zeminy je tvořen pevnými částicemi (úlomky hornin a zrna 

minerálů) a mezerami mezi nimi, tzv. póry. Póry tvoří v zemině složitý, klikatý, 

prostorový systém s proměnlivými tvary, který vytváří rozvětvenou síť vzájemně 

propojených kanálků. 

Pórovitost zemin je charakteristika, která má přímou souvislost s mechanickými, 

technickými  i technologickými vlastnostmi zemin. Na pórovitosti závisí řada 

parametrů fyzikálních a mechanických vlastností zemin a vyjadřujeme ji jako 
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poměr objemu pórů k celkovému objemu zeminy. Pórovitost je bezrozměrné číslo, 

které je udáváno v procentech. 

U vzorků z výsypky Libouš se pórovitost pohybuje v intervalu od 34,8 do 61,7 % a 

průměrná hodnota je 50,1 %. 

 

 Meze konzistence wL a wp  

Fyzikální stav soudržných zemin, závislý na vlhkosti, je tzv. konzistence nebo 

konzistenční stav. Rozeznáváme tvrdý, pevný, plastický a kašovitý konzistenční 

stav a přechod z jednoho konzistenčního stavu do jiného  nastává v určité 

konkrétní soudržné zemině vždy za stejných  vlhkostí, které označujeme jako 

meze konzistence, resp. Atterbergovy meze, podle norského odborníka, který je 

první použil pro charakterizování zemin (obr. č.12),[9]. 

Mez tekutosti wL  je vlhkost, kdy dochází k přechodu z měkce plastického stavu do 

kašovitého stavu. Určuje se pomocí Casagrandeho přístroje nebo Vasiljevovým 

přístrojem.  

Mez plasticity wP je vlhkost, při které nastává přechod mezi tvrdým a pevným 

stavem. Odpovídá vlhkosti, při které zeminy dalším vysušováním již nemění svůj 

objem. 

Mez tekutosti wL se podle laboratorních výsledku pohybuje v intervalu od 62,9 do 

120 % a průměrná hodnota je 92,8%. 

Mez plasticity wP se pohybuje od 24,1 do 63 % a průměrná hodnota je 40,9 %. 

 

Index plasticity IP  

Číslo plasticity vyjadřuje v procentech rozsah vlhkosti, v němž je zemina plastická 

a vyjadřuje se jako rozdíl meze tekutosti a meze plasticity. Vyjadřuje rozsah 

vlhkosti, v kterém je zemina plastická. Čím větší je specifický povrch zeminy a čím 

více je jílových minerálů, tím větší je schopnost zeminy vázat a udržovat vodu a o 

to větší je index plasticity. 

Z výsledků vyplývá, že průměrná hodnota indexu plasticity je 51,9 %. 
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Stupeň konzistence IC  

Stupeň konzistence vyjadřuje stav soudržných zemin. Porovnává konkrétní vlhkost 

zeminy s vlhkostními mezemi (mez tekutosti a mez  plasticity). U vzorků ze 

zájmové oblasti je průměrná hodnota stupně konzistence 1,1.  

 

 
Obr. č.12   Stav zemin rozlišovaný podle Atterbergových mezí 

 

 

3.1.2. Zhodnocení výsledků laboratorního měření fyzikálních vlastností  

 
Měřené vlastnosti Průměrná 

hodnota 
Interval 
hodnot 

Objemová hmotnost v přirozeném 
stavu [ρ ] 

1816 kg/m3 1519 – 2183 
Objemová hmotnost v suchém stavu 
[ρ ] 

1346 kg/m3 1035 – 1826 

Objemová tíha v přirozeném stavu [γ] 17,8 kN/m3 14,09 – 21,40 

Objemová tíha pod hladinou [γef] 8,32 kN/m3 6,39 - 11,51 
Objemová vlhkost [wo] 47,1 % 35,7 – 59,1 
Stupeň nasycení [Sr] 0,93 0,69 – 1 
Pórovitost [n] 50,1 % 34,8 – 61,7 
Mez tekutosti [wL] 92,8 % 62,9 – 120 
Mez plasticity [wP] 40,9 % 24,1 – 63 
Index plasticity [IP] 51,9 %  
Stupeň konzistence [IC] 1,1  
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Do tabulky jsem shrnul výsledky měření jednotlivých popisných fyzikálních 

vlastností [10]. Zeminy odklizových hmot na vnitřní výsypce vykazují vysoký 

stupeň nasycení, proto je považujeme za velmi mokré zeminy. Podle  indexu 

plasticity a meze tekutosti je můžeme zařadit do zemin s velmi vysokou až 

extrémně vysokou plasticitou a podle stupně konzistence mají stav pevných 

zemin. 

U pórovitosti zakládaných hmot mluvíme o tzv. dvojité pórovitosti, a to o pórech, 

které vyplňují prostor mezi jednotlivými pevnými zrny, a o mezerách (pórech) mezi 

jednotlivými kusy rozpojené a zakládané zeminy. Z hlediska zrnitosti a 

klasifikačního diagramu zemin zařazujeme zeminy výsypky všeobecně do 

jemnozrnných zemin a do tříd F6 (jíl s nízkou plasticitou nebo jíl se střední 

plasticitou) nebo F7 (hlína s vysokou, velmi vysokou nebo extrémně vysokou 

plasticitou). 

 

3.1.3. Zkoušky pevnostních vlastností zemin 

Pro laboratorní stanovení smykové pevnosti byla použita krabicová smyková 

zkouška a triaxiální zkouška. 

Krabicová smyková zkouška vychází z normy ČSN 72 1030 a udává způsob 

laboratorního stanovení smykové pevnosti krabicovým přístrojem (viz obr. č.14) 

s předurčenou rovinou smyku. Zkouška spočívá v tom, že zkušební vzorek se 

zatíží stálým normálovým napětím. Po konsolidaci vzorku se nanáší plynule 

vzrůstající smykové zatížení při konstantní rychlosti smykového posunutí do 

dosažení jeho stanovené hodnoty (viz obr. č.13). Podstatou zkoušky jsou hodnoty 

zjišťovaných parametrů, stanovují se tedy efektivní parametry vrcholové smykové 

pevnosti zemin (φef a cef)  a reziduální smykové pevnosti (φr a cr) [11]. 

 
Obr. č.13  Postup krabicové zkoušky 
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Pro zakázku  z DNT byly krabicové zkoušky provedeny jednak na původním 

materiálu, kdy byla zkušební tělesa připravena vyřezáním z neporušeného vzorku 

zeminy, a jednak z pasty. Při přípravě těchto zkušebních vzorků byla zemina 

nejdříve nastrouhána, přivlhčena a rozmíchána tak, aby bylo dosaženo pastovité 

konzistence. Všechna zkušební tělesa byla vždy konsolidována maximálním 

zatížením 1,2 MPa. Smykání pak probíhalo při požadovaném zatížení (0,1 – 0,3 – 

0,7 – 1,2 MPa). 

 

 
Obr. č.14   Krabicový přístroj 

 

Výsledky smykové pevnosti při použití krabicových zkoušek se u normálního 

vyřezaného vzorku pohybovaly v intervalech  φef (10,7 – 20,1º), cef (0,29 – 047 

MPa) a vzorku z pasty φef  (8,4 – 23º), cef (0,25 – 0,77 MPa) [10]. 

 

Triaxiální zkouška je založena na metodě namáhání zkušebního vzorku rostoucím 

osovým zatížením při konstantní rychlosti osové deformace ve směru stlačování a 

při konstantním tlakovém plášťovém napětí do porušení zkušebního vzorku 

usmyknutím nebo do dosažení stanovené deformace. V trojosém přístroji na 

válcový vzorek, který je obalen tenkou gumovou manžetou, působí komorový tlak 

vyvozený vodou v komoře přístroje a napětí vyvolané v ose válcového vzorku 

zatěžovacím pístem (viz obr. č.15), [12]. 

Pro DNT byly provedeny triaxiální zkoušky typu CAD na zkušebních vzorcích o 

průměru 4“. Zkušební tělíska byla připravena vyřezáváním z neporušeného 

materiálu. Triaxiální zkouška typu CAD znamená, že zkušební vzorek je v průběhu 
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zkoušky konsolidovaný anizotropně a během smýkání je odvodněný, resp. vzorek 

je zatěžován tak pomalu, že lze odvést veškerou vodu v pórech. 

 

 
Obr. č.15   Schéma triaxiálního přístroje a vyhodnocení smykové zkoušky 

 

Výsledkem triaxiálních zkoušek typu CAD jsou efektivní hodnoty φef, cef a u 

zkušebních vzorků výsypky Libouš se pohybovali v intervalech φef           

(2,7 – 19,9 º) a cef ( 0,13 – 0,83 MPa) [10]. 

 

3.2. Pojmy ze stability svahů 

Vyhodnocením výsledků smykových zkoušek obdržíme mezní obálky různých 

tvarů, tzv. obálky mohrových kružnic. Tyto obálky určují grafickou závislost mezi 

normálným napětím σ a smykovým napětím τ  pro různé druhy zeminy. 

Mohr-Coulombova hypotéza vysvětluje porušování zemin, kdy se za porušení 

považuje překročení plastické rovnováhy a smykové pevnosti. V oblasti, kde je 

vyčerpána smyková pevnost dochází k tvorbě smykové plochy, podél které se 

zemina usmykne. Smyková pevnost zeminy je tedy odpor proti usmyknutí na 

tvořící se smykové ploše. Podmínka porušení je definována jako obálka 

Mohrových kružnic. 

Soudržné zeminy vykazují kromě určitého třecího odporu, závislého na úhlu 

vnitřního tření φ i určitou soudržnost c. K porušení soudržnosti zemin nejčastěji 

dochází smykem, nebo tahem (méně obvyklý případ). Na obr. č.16 je mezní 

obálka soudržné zeminy znázorněna přímkou neprocházející počátkem souřadnic. 
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Na svislé ose τ vytíná tato přímka úsečku o velikosti c, určující soudržnost 

zeminy, tj. její mezní smykové napětí při nulovém normálném zatížení [3], [7]. 

 

Smyková pevnost je dána vztahem: 

          τ =  σ . tg φ + c          τ   ….. smyková pevnost      [kN] 

                                                                      σ   ….. normálné napětí      [kN]   
                                          φ  ….. úhel vnitřního tření   [ º ] 

                                          c   ….. soudržnost zemin     [MPa] 
 

 
Obr. č.16   Diagram Mohrovy kružnice 

 

3.3. Charakter založených výsypkových hmot  

Převzato (citováno) z mé diplomové práce z roku 2005 [3]. 

Volně založený skrývkový materiál má granulární charakter, při velmi nízkých 

hodnotách normálných (kolmých) napětí se chová jako rockfill z velmi měkkého 

kameniva a má při nulové soudržnosti úhel vnitřního tření kolem 30 º. Sypanina je 

dobře propustná a průvzdušná. 

Mírné zakřivení obálky smykové pevnosti při nízkých napětích souvisí s 

rozdrcováním jílovcových úlomků. Drcení úlomků při růstu normálného napětí 
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zvyšuje podíl jemnější frakce v sypanině a jejím stlačováním se postupně uzavírají 

mezery mezi zrny. 

V okamžiku, kdy v převážné části objemu zeminy dojde k uzavření spojitosti 

mezer mezi úlomky, materiál ztratí průvzdušnost a také jeho propustnost se sníží 

na hodnoty blízké propustnosti jílu. 

Napětí, při němž se ztrácí průvzdušnost materiálu, se nazývá mezí průvzdušnosti. 

Přetváření takového materiálu pak vyvolá stlačování vzduchu uzavřeného v jeho 

mezerách, který zde působí jako pórový tlak. Pokud zatěžování neprobíhá tak 

pomalu, aby vzduch mohl pod tlakem postupně pronikat jílovými můstky mezi 

mezerami směrem k méně zatíženým elementům zeminy, nejsou měřené hodnoty 

smykové pevnosti hodnotami efektivními. Obálka smykové pevnosti se v této fázi 

již více zakřivuje, tj. klesá sklon tečny k ní. Hodnota napětí na mezi průvzdušnosti 

závisí jak na pevnosti úlomků jílovce, tak zejména na množství drobných úlomků v 

sypanině. Její velikost lze očekávat zpravidla v rozmezí od 0,15-0,30 MPa, tj. 

sypanina ztrácí průvzdušnost obvykle v hloubce 10 až 20 metrů.   

Při dalším zvyšování úrovně středního normálného napětí dochází ke zvýšení 

drcení a hnětení úlomků jílovce a postupnému vymizení mezerovitosti. Sypanina 

nabývá charakteru jílu vzniklého prohnětením drobné jílovcové drti. Pevnější 

úlomky jílovce zůstávají zachovány uvnitř této jílové hmoty. Propustnost sypaniny 

v této fázi strukturních změn se již plně vyrovnává propustnosti jílu. Pokud 

zatěžování materiálu neprobíhá tak pomalu, aby se mohl plně rozptýlit pórový tlak, 

nejde, počínaje mezí průvzdušnosti, již o efektivní obálku smykové pevnosti. Sklon 

tečny k ní s rostoucím normálným napětím klesá postupně k nule. Normálné 

napětí, při němž se prakticky dosáhlo nulové hodnoty totálního úhlu vnitřního tření, 

nazýváme přechodovým napětím. Je to současně napětí, při němž mezerovitost 

sypaniny prakticky vymizela. Hodnota přechodového napětí opět závisí na 

pevnosti úlomků sypaniny a množství drobné frakce. Bude se pohybovat zhruba 

od 0.5 - 0.7 do 1.1 MPa, tj. bude dosažena při mocnosti výsypky 40 až 70 metrů v 

závislosti na druhu materiálu. 

Hodnoty meze průvzdušnosti a přechodového napětí jsou údaje vztahující se k 

danému materiálu, tj. zrnitosti sypaniny a pevnosti jílovcových úlomků. Jak bylo 
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uvedeno výše, sypanina je při nízkých úrovních napětí dobře propustná pro vodu. 

Protože současně napjatost od výše ležících vrstev sypaniny se uvnitř ní přenáší 

pouze silami na kontaktech úlomků, při vniknutí vody do sypaniny dochází k 

nasávání vody do úlomků a ke změně jejich konzistence a tím i pevnosti. Úlomky 

se potom deformují při podstatně menších úrovních napětí a snižují se obě shora 

uvedené meze. Obálka totální pevnosti je potom výrazně pod předchozí úrovní. 

Lze tedy konstatovat, že obálka totální pevnosti je vysoce citlivá na momentální 

stav materiálu a rozptyl hodnot pro výsypku je značný. Jestliže technologii 

stanovování smykové pevnosti přizpůsobíme změně drenážních podmínek 

(uzavírání spojitosti mezer) tím, že měříme vzniklý pórový tlak, obdržíme obálku 

efektivní smykové pevnosti. Až po hodnotu meze průvzdušnosti jsou efektivní a 

totální obálky smykové pevnosti totožné. Po překročení meze průvzdušnosti se již 

vlivem indukovaného pórového tlaku začíná obálka totální smykové pevnosti 

stáčet směrem k nižším hodnotám úhlu vnitřního tření. Protože v procesu 

přetváření sypaniny aplikovaným tlakem se do určité míry hnětou úlomky jílovce v 

sypanině (zejména drobnější), obálka smykové pevnosti se blíží k efektivní obálce 

smykové pevnosti normálně konsolidovaného jílu. Při obvyklém rozsahu hodnot 

čísla plasticity IP = 45% efektivní úhel vnitřního tření dosahuje rozmezí od l0 º do 

l4 º. 

 

3.4. Posouzení stability svahů vnitřní výsypky v zájmové oblasti 

K posouzení stability svahů vnitřních a vnějších výsypek v lomovém dobývání 

musíme v prvé řadě vzít na zřetel vyhlášku ČBÚ č.26/1989 Sb. O bezpečnosti a 

ochraně zdraví při práci, která ve třetí části stanovuje požadavky na výsypkové 

hospodářství.  

Paragraf 46 této vyhlášky říká, že stupeň bezpečnosti generálního obrysu svahu 

výsypky nebo ucelené skupiny výsypkových stupňů musí být nejméně: 

     a)  1,5 pro konečný závěrný svah  

     b)  1,3 pro provozní svah  
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Jsou-li při výpočtu oprávněné důvody pro zahrnutí reziduální smykové pevnosti 

zemin v převážném rozsahu svahu do výpočtu, může být stupeň bezpečnosti 

nejméně: 

a) 1,3 pro konečný závěrný svah  

b) 1,2 pro provozní svah 

Reziduální smyková pevnost je nejmenší hodnota ustáleného smykového napětí, 

dosažená při smykové zkoušce na translačním smykovém přístroji, nebo smykové 

napětí na skluzové ploše havarovaného svahu, zajišťující jeho nový labilní stabilní 

svah [8]. 

Tato skutečnost musí být vždy dodržena a je na geomechanikovi projektujícím 

stabilitní opatření, aby navrhl takové řešení, které tuto podmínku splňuje. 

 

3.4.1. Stabilitní výpočtová analýza 

K řešení stability svahu vnitřní výsypky v zájmové oblasti jsem použil kanadský     

výpočtový program SLIDE 5.018, který je používán na DNT. Z mapových podkladů 

důlně měřické dokumentace DNT jsem si v oblasti sesuvu navrhl tři nejpotřebnější 

profily, pro které byla z hlediska stability nutnost vypracovat stabilitní analýzu. 

V severovýchodním směru napříč  jímkou jsem použil dva profily (profil 1 a 2), 

které  vedou sesutým svahem, a třetí profil (profil 3) využiji ve směru západním pro 

stabilitní analýzu vzhledem ke svahu pod HMGS (viz př. č.2), jejíž funkčnost pro 

plynulý chod  odběru uhlí zákazníkovi musí být zachována (viz kap. 2.4.). 

Stabilitní analýzu je možné provádět v těchto variantách: 

Řešení v totálních napětích za využití totálních parametrů smykové pevnosti φu, 

cu. Při výpočtu se vychází z totálních  zatížení na smykové. Vliv tlaku vody 

v pórech se neuvažuje, neboť je zahrnut ve smykových parametrech. 

Řešení v efektivních napětích s užitím pórového tlaku Ru. Při rozboru se 

stanoví zatížení na smykové ploše a zde se rozloží na složku efektivní a tlak vody 

v pórech. 
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Řešení v efektivních napětích s užitím proudového tlaku vody Pv. Od 

předchozí varianty se liší tím, že se na smykové ploše určuje přímo efektivní 

zatížení. To je dané efektivní tíhou zeminy a proudovým tlakem vody [3],[7]. 

 

Pro účel řešení stability zájmového území jsem zvolil třetí způsob, tedy 

řešení v efektivních parametrech s užitím proudového tlaku. 

Při tomto řešení se vychází z pomalých zkoušek CD typu a získaných hodnot φef a 

cef. Při této metodě se stanovuje efektivní zatížení přímo na smykové ploše. 

 Tuto variantu jsem zvolil na základě podzemní vody  v založené výsypce v okolí 

čerpací jímky a na základě doporučení a zkušeností geologů a geomechanika 

Severočeských dolů. Bylo totiž zjištěno, že tato jímka prosakuje do okolní vrstvy 

silně pórového materiálu nejspodnější etáže vnitřní výsypky. Je to pórovitost 

vzniklá ukládáním rozpojeného materiálu, tedy mezery mezi jednotlivými kusy 

zakládané zeminy, která není vlivem tíhy vyšších vrstev výsypky dostatečně 

zhutněná. To znamená stlačena do stavu, při kterém nedochází k propustnosti jílů 

a jílovců. Hladina podzemní vody v zájmové oblasti je po zjištění piezometrickým 

měřením na úrovni hladiny vody v čerpací jímce. S touto skutečností počítám i při 

řešení stabilitních analýz.  

Výsledkem stabilitní analýzy programu SLIDE je výpočtový profil svahu 

s namodelovanými smykovými plochami a jejich vypočítaným stupněm 

(koeficientem) stability. Stupeň stability (ks) se určuje jako poměr sil bránících 

porušení rovnováhy (síly pasivní) a sil vyvolávajících porušení rovnováhy (síly 

aktivní). 

Stabilitní analýzy počítané a modelované počítačovým programem SLIDE 5.018 

jsou postavené na aplikaci metod mezní rovnováhy. Většina těchto metod používá 

techniku svislých proužků. Patří sem metody Petterssonova, Bishopova, Kennyho, 

Janbuova, Skemtonova, Spenserova a další [7]. 

Pro řešení stabilitních analýz jsem použil metodu Bishopovu. 
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3.4.2. Postup při řešení stabilitní analýzy 

Jak již je poznamenáno výše, z mapových podkladů důlně měřické dokumentace 

zájmové oblasti (viz příloha č.2) jsem navrhl profily, pro které zpracuji stabilitní 

analýzu.  

3.4.2.1. Stabilitní analýza pro profil 1 

Profil 1, tzv. východní, je vypracován v Autocadu (viz obr. č.17). Tento profil jsem 

importoval do programu SLIDE. Můžeme říci, že byl pouze přenesen do jiného 

programu a má stále stejnou formu. Následně do profilu zaneseme hladinu 

podzemní vody, tzn. do výšky povrchové hladiny vody v jímce.  

Na obrázku č.16, resp. profilu v autocadu, vidíme barevně vyznačené hranice 

jednotlivých stavů. Zelenou barvou je označena podložka výsypky, tedy vyuhlené 

dno lomu, červenou barvou původní svah, modrou barvou stav svahu po sesuvu 

zeminy a černou barvou je označen navrhovaný nový svah. 

 

 
Obr. č.17   Profil 1 v Autocadu s vyznačenými hranicemi 

 

Nejdříve jsem pro profil 1 po zadání potřebných údajů (geomechanické parametry) 

nechal programem namodelovat smykové plochy, resp. spočítat koeficienty 

stability. Výslednou analýzu vidíme ve výpočtovém profilu nestabilního svahu (obr. 

č.18) 

V následující tabulce (tab. č.1) jsou uvedeny výpočtové parametry použité při 

sestavení této stabilitní analýzy. Geomechanické parametry, které jsem využil pro 
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sestavení stabilitních analýz v zájmové oblasti, jsou součástí celkového 

inženýrsko-geologického posudku pro lom Libouš. 

 

 

Tabulka č.1 

Ve výpočtových profilech jsou barevně vyznačeny smykové plochy, pro které je 

také vypočítán koeficient bezpečnosti (Safety Faktor, ks). Na profilu 1 – Nestabilní 

svah vidíme, že deformovaný svah nemá dostatečný stupeň bezpečnosti, je tedy 

nestabilní a je potřeba navrhnout řešení stabilizace a sanace takového svahu. 

 

 

Obr. č.18   Profil 1 – Nestabilní svah 

 

 

GEOMECHANICKÉ VÝPOČTOVÉ PARAMETRY 

Druh zeminového 
prostředí 

Označení 
materiálu 

Objemová tíha   

γ(kN . m-3) 

Efektivní smyková pevnost 

φ (o)                    c (kPa) 

Podloží výsypky 
Podloží 
výsypky 

20,5 22 70 

Těleso výsypky Výsypka 18 10 8 
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Podrobným návrhem stabilizace a sanace tohoto svahu, resp. zájmového území 

se budu zabývat v kapitole 4. V této kapitole se ještě pokusím v několika 

výpočtových profilech namodelovat stabilitu svahů v okolí čerpací jímky po 

navrženém řešení úpravy a potřebné stabilizace svahu. 

 

Pro stabilizaci sesutého svahu v blízkosti jímky navrhuji po částečném odtěžení 

sesutých hmot (odlehčení hlavy sesuvu) vytvořit ve svahu stabilizační lavici, 

popřípadě pro zvýšení stability, resp. stupně stability, navrhuji vybudovat pod 

svahem kamennou lavici (žeberní blok). 

Navrhnutá řešení jsem postupně zadal a namodeloval do profilu 1 a provedl jsem 

stabilitní analýzu pro tento nový stav (viz obr. č.19). Geomechanické smykové 

parametry použité pro stabilitní analýzu se nemění, pouze jsou přidány parametry 

lomového kamene použitého na kamennou lavici (tab. č.2.). 

 

Tabulka č.2 

 

GEOMECHANICKÉ VÝPOČTOVÉ PARAMETRY 

Druh zeminového 
prostředí 

Označení 
typu 

Objemová tíha 

γ (kN . m-3) 
Efektivní smyková pevnost 
φ (o)                    c (kPa) 

Podloží výsypky 
Podloží 
výsypky 

20,5 22 70 

Těleso výsypky Výsypka 18 10 8 

Stabilizační materiál 
Kamenná 
lavice 

25 45 0 
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Obr. č.19   Profil 1 – Stabilita svahu (úprava svahu a kamenná lavice) 

 

 Na výpočtovém profilu se můžeme přesvědčit, že navrhovaná řešení dostatečně 

zajišťují stabilitu svahu. Koeficienty bezpečnosti pro svah v blízkém okolí jímky 

splňují podmínky vyhlášky ČBÚ č. 26/1989 Sb. stanovené pro stabilitu závěrných 

svahů. 

 

3.4.2.2. Stabilitní analýza pro profil 2 

Stabilitní analýza pro tento profil, který leží západněji od prvního profilu (viz 

mapová příloha č.2), je sestavena stejným způsobem. Nicméně jsem se na tomto 

profilu pokusil demonstrovat vhodnost navrhovaných stabilizačních opatření, resp. 

jak můžou varianty možných stabilizačních opatření ovlivňovat stupeň 

bezpečnosti, tedy stabilitu svahu. 

V první variantě profilu 2 jsem pro zvýšení stability svahu navrhl pouze lavice ve 

svahu bez stabilizačního kamenného žebra u paty svahu (obr. č.20). Stabilizační 

lavice nemají takovou šířku jako u profilu 1.   
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Obr. č.20   Profil 2 – Stabilita svahu bez stabilizační kamenné lavice 

 

Tato varianta s minimálními stabilizačními opatřeními je nedostačující a nevhodná, 

koeficienty bezpečnosti nedosahují požadované hodnoty pro závěrný svah. A 

proto by bylo potřeba změnit navrhovaná stabilizační opatření, která by již vedla 

k dostatečné stabilizaci svahu. 
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Obr. č.21   Profil 2 – Stabilita svahu s opěrnou stabilizační kamennou lavicí 

 

Ve druhé variantě profilu 2 bylo navrhnuto ke stávajícímu opatření (stabilizační 

lavice ve svahu) přidat další a to ve formě opěrné stabilizační kamenné lavice. Ve 

výpočtovém profilu (obr. č.21) můžeme vidět, že stupeň bezpečnosti se nám tímto 

opatřením výrazně zvýšil a že takto stabilizovaný svah již můžeme považovat za 

dostatečně zajištěný.  

 

3.4.2.3. Stabilitní analýza pro profil 3 

Vzhledem k tomu, že HMGS má takový význam pro funkčnost podniku, resp. pro 

import uhlí, rozhodl jsem se vypracovat stabilitní analýzu i pro výsypku a svah pod 

touto důležitou stavbou. 

Profil 3 je tedy orientován ve směru HMGS (viz příloha č.2). Při  vypracování 

stabilitní analýzy jsem postupoval stejným způsobem jako u předešlých profilů a i 

zadané geomechanické parametry byly stejné. Ve výpočtovém profilu (obr. č.22) 

se můžeme přesvědčit, že svah má dostatečnou stabilitu a nehrozí žádné sesuvy 

zeminy, které by ohrozily jímku. 
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Obr. č.22   Profil 3 - Stabilitní poměry vzhledem k HMGS bez opěrné kamenné lavice 

 

Tento svah je natolik stabilní a vykazuje tak vysoké koeficienty bezpečnosti, že je 

naprosto zbytečné vynakládat finanční prostředky na další stabilitní opatření jako 

mohou být opěrné kamenné lavice. Oproti tomu, přidáním a vybudováním tohoto 

stabilizačního opatření, výrazným, řekl bych maximálním způsobem zvýšíme 

stabilitu a bezpečnost svahu výsypky pod tak důležitou stavbou, jakou HMGS je 

(obr. č.23). 
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Obr. č.23   Profil 3 - Stabilitní poměry vzhledem k HMGS s opěrnou kamennou lavicí 

 

 

4. Vyhodnocení výsledků a navržená  stabilizační opatření 

4.1. Požadavky na sanační práce 

Sesuté zeminy, resp. deformovaný svah, který ohrožoval funkčnost čerpací jímky 

u VKS bylo potřeba v co nejbližší době řešit, aby nedošlo k havárii a destrukci  tak 

důležité čerpací stanice. Stabilitní analýza svahů v zájmovém území naznačila, 

kde bude potřeba navrhnout a udělat stabilizační opatření.  Při navrhování 

stabilizačních opatření si musíme v prvé řadě uvědomit a stanovit pořadí 

naléhavosti. V našem případě bylo prvořadé ochránit čerpací jímku před 

zavalením zeminami a uchovat její funkčnost. Proto jsem nejdříve navrhl odtěžit 

zeminy ve vyšších polohách sesuvu a částečně sanovat svah lavicemi. Po 

odlehčení zemin z hlavy sesuvu a po stabilizačním lávkování se v tomto prostoru 

částečně snížilo riziko dalšího sesutí a deformace svahu a získali jsme více času 

na komplexnější stabilizační opatření s vyšší účinností a rozsáhlejší projekt. 

Možností, jakým způsobem stabilizovat svah a sanovat okolní území, je mnoho, 

nicméně  jsme omezeni několika faktory, charakterem svahů vnitřní výsypky 
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v zájmové oblasti, požadavky úseku vodohospodářů, kteří spravují jímku a 

v neposlední řadě financemi.  

Charakterem svahů vnitřní výsypky mám na mysli skutečnost, zda tyto svahy 

považovat za konečné závěrné svahy či svahy, které ještě projdou rozsáhlými 

úpravami. V současné době, a ve stabilitních analýzách jsem k tomu i tak 

přistupoval, považujeme svahy v okolí jímky VKS za konečné závěrné svahy. 

Nicméně realizace projektů rekultivace je možné  měnit, proto  při úpravách a 

sanaci zájmového území budeme tuto skutečnost brát na zřetel. 

Požadavkem úseku vodohospodářů bylo, aby součástí projektu sanace byla i 

celková rekonstrukce čerpací stanice. To znamená nová výstavba čerpací a 

sedimentační jímky v současném prostoru jímek a vybudování pracovní plochy 

v blízkosti jímek pro čerpadla a ovládací zařízení. 

 

4.2. Konkrétní stabilizační opatření a sanační práce 

Z výše uvedených důvodů a požadavků jsem navrhl tato opatření. Úpravu svahu 

s vytvořením pracovní plochy, která zároveň bude sloužit jako stabilizační lavice 

(zářez) a  výstavbu stabilizačního kamenného žebra, které bude součástí čerpací 

jímky a bude pro vyšší účinnost zabudované do podložky výsypky, resp. stabilního 

podloží. Tyto varianty jsem již navrhl při počítaní stabilitních analýz a 

z výpočetních profilů lze vyčíst, že obě navrhovaná řešení dostatečně zvyšují 

stabilitu svahů (viz kap. č. 3.4.2). Stabilizační opatření se budou týkat jen 

severního svahu (profil 1 a 2), tedy v oblasti sesuvu. Svah vnitřní výsypky  

západním směrem pod HMGS (profil 3) ponecháme beze změn, protože po 

vypracování stabilitní analýzy jsme se přesvědčili, že tento svah vykazuje vysoký 

stupeň stability a není potřeba do svahu v současné době zasahovat. 

 

Terénní úprava svahu a kamenné žebro 

Pro stabilizaci severního svahu a sanaci území kolem jímky navrhuji stavební 

práce v následujícím pořadí.  

Navrhuji nejdříve odtěžit přebytečné zeminy v severním svahu nad jímkou a 

upravit svah podle profilů 1 a 2 (viz obr. č.19 a 20). Šířka pracovní plošiny pro 
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čerpací zařízení činí 10 m a  bude vybudována ve svahu ve výšce 7 m nad horní 

hranou žeberního bloku. Sklony jednotlivých svahů navrhuji v poměru 1:3.  

Dalším postupem při stavebních pracích bude  výkop pro žeberní blok včetně 

výkopu v prostoru čerpací jímky. Těmto pracím musí předcházet vyčerpání jímky a 

následné odtěžení kalů ze dna jímky. Základová spára kamenného žeberního 

bloku bude z důvodu zvýšené stability vetknuta do původního terénu, tedy 2 m 

pod úroveň dna jímky. Sklony svahu výkopu navrhuji v poměru 1:2, kdy kamenné 

žebro bude kopírovat budoucí svah jímky. 

Odtěžované hmoty při úpravě svahu a při budování výkopu pro kamennou lavici 

bude potřeba odvézt do patřičné vzdálenosti. K tomuto účelu bude zřízen výsypný 

prostor na vnitřní výsypce ve vzdálenosti 1 km severně od stavby. 

Kamenné žebro navrhuji po celé délce severního svahu jímky a částečně i na 

východní části svahu jímky. Celková délka kamenné lavice činí 110 m, výška  

v ose žebra bude 6 m a šířku navrhuji rozsahu od 5 do 7 m (ve spodní i horní 

úrovni). Kamenné žebro bude vybudováno z lomového kamene, který nesmí být 

zvětralý, aby při pojezdu a rozhrnování přivezeného materiálu nedocházelo k jeho 

destrukci na menší velikost. V rámci finančních úspor je možné pod úrovní dna 

jímky nahradit lomový kámen betonovými kusovitými zbytky, nebo jiným 

materiálem, který má větší kusovitost než lomový kámen. Tento odpadový 

materiál musí mít atest, že je z pohledu životního prostředí neškodný. V případě 

použití tohoto materiálu musí lomový kámen vhodně vyplnit prostor mezi chaoticky 

naskládanými zbytky betonů. Násyp z lomového kamene je nutné při výstavbě  

řádně tvarovat a pojezdem buldozeru zhutnit. 
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Závěr 

Pro řešení havarijního stavu výsypky byl navržen níže uvedený postup.  

• Příčiny sesuvu svahu z léta 2009 v zájmovém území byly analyzovány. 

• Následná sanace a stabilizační opatření byly provedeny na základě 

stabilizační analýzy softwarového programu SLIDE 5.018  Bishopovou 

metodou.  

• Ve dvou výpočtových profilech ve směru severovýchodním (směr sesuvu) 

byl vyhodnocen svah jako nestabilní. Navrženo je nové vysvahování 

výsypky se stabilizačními lavicemi. U paty svahu bude vybudováno 

stabilizační žebro z lomového kamene v délce cca 110 m. 

• Výpočty stabilizace v Profilu 3 ve směru HMGS prokázaly dostatečnou 

stabilitu svahu výsypky a není potřeba zde v současnosti provádět další 

stabilizační opatření. 

• Do souboru opatření lze zařadit i úpravu a rekonstrukci jímky VKS a sanaci 

okolního terénu. 

• Navržená opatření splňují podmínky stability výsypky dle vyhlášky ČBU 

č.26/1989 Sb. a zabezpečí provozuschopnost jímky VKS a dopravníkových 

tras uhelných odtahů pod výsypkou.   
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