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SUMMARY 

 Presented in the thesis are the results of the stability calculation performed on the 

body inside the quarry dump Bilina. Based on the mining of historical development and 

current knowledge were selected characteristic computing profiles with the corresponding 

mathematical assignment (spatial arrangement) and physical (geomechanical and 

hydrogeological conditions) parameters. The results indicated the degree of slope stability. 

Finally, the proposal is given geotechnical monitoring. 

 keywords: degree of stability, brown coal mine, dump 

Anotace 

 V prezentované diplomové práci jsou uvedeny výsledky výpo tu stability 

provedeného na t lese vnit ní výsypky lomu Bílina. Na základ  bá sko-historického 

vývoje a sou asných poznatk  byly vybrány charakteristické výpo etní profily s 

p i azením odpovídajících matematických (prostorové uspo ádání) a fyzikálních 

(geomechanické a hydrogeologické pom ry) parametr . Z výsledk  je uveden stupe  

bezpe nosti svahu. Záv rem je uveden návrh geotechnického monitoringu. 

 klí ová slova: stupe  stability, hn douhelný lom, výsypka 
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Seznam zkratek: 

eské zkratky:  

BPT   Bá ské projekty Teplice, a. s. 

SN   eská státní norma 

DB   Lom Bílina - Doly Bílina, SD, a. s. 

DMT   Digitální model terénu 

DP   Dobývací prostor 

HDBS   Hn douhelné doly a briketárny Sokolov 

HGF   Hornicko-geologická fakulta 

MKP   Metoda kone ných prvk  

OMG   Odd lení m i sko-geologické 

POPD   Plán otvírky, p ípravy a dobývání 

SHR   Severo eský hn douhelný revír 

S-JTSK   Systém jednotné trigonometrické sít  katastrální 

VŠB-TUO  Vysoká škola bá ská - Technická univerzita Ostrava 

VV   Vnit ní výsypka 

 

Cizojazy né zkratky: 

CAD   Computer-aided design 

DWG   Binary file format 

DXF   CAD format 

FEM   Final element method 

GPRS   General Packet Radio Service 

GPS   Global position systém 
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1 ÚVOD 
Cílem této diplomové práce je stanovení stupn  bezpe nosti vnit ní výsypky ve 

vybraných profilech na lomu Bílina pro rok 2012 a jejich interpretace. 

Stabilita výsypek v oblasti Severo eského hn douhelného revíru, dále SHR, byla, je 

a bude vždy velmi složitá. V této diplomové práci jsou zhodnoceny výsledky posouzení 

stability na vnit ní výsypce lomu Bílina. Pro objektivní posouzení chování t lesa výsypky 

z hlediska fyzikálních proces , jejich definování a p esné modelování, je stále málo 

adekvátních údaj . Z toho d vodu je nezbytn  nutné vždy využít historické prameny a 

vycházet z mnohaletých zkušeností lidí z oboru. Proto i v této práci je využito odborných 

posudk , stabilitních analýz a odborných konzultací s lidmi z projek ních kancelá í, 

p ípravy výroby a provozu. 

Posouzení bylo provedeno ve t ech charakteristických profilech metodou mezní 

rovnováhy s výpo tem stupn  bezpe nosti. Množství profil  je omezeno rozm rností 

vnit ní výsypky a složitostí nehomogenního prost edí. I z tohoto d vodu bylo pro výpo ty 

použito výpo etní technicky pracující na bázi dvojrozm rných analýz. Tyto profily byly 

zvoleny vzhledem k bá sko-historickému vývoji. 

Práce okrajov  uvedla do problému výpo tu stability vnit ní výsypky DB jako kvazi-

homogenního celku, poukázala na nedostatky b hem zadávání dat a jejich verifikace. 

Zárove  práce hodnotí stávajících technologické procesy, postupy a jejich vliv na vývoj 

t lesa výsypky, v záv ru popisuje možnosti geotechnického monitoringu a jeho 

ekonomické zhodnocení.  

2 CÍLE PRÁCE 
Cílem práce byl výpo et stupn  bezpe nosti VV DB ve t ech vybraných profilech 

ozna ených profil 1, profil 2 a profil 3. Výpo et byl proveden jednak na díl ích výškových 

stupních s nejmenším stupn m stability tak na generálním svahu. Ve výpo tu bylo použito 

metody mezní rovnováhy dle Spencera. Teorie výpo tu je uvedena v kapitole . 4. 

Geometrické vstupy byly generovány z prostorových model  roku 2012 pomocí softwaru 

ATLAS 5.0 DMT firmy Atlas, spol. s r.o. Prostorový model byl vyhodnocen na základ  
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zpracování fotogrametrie odd lením OMG DB [1]. T mto profil m byly na základ  studie 

bá ského vývoje, provedených pr zkumných prací, vyhodnocení laboratorních zkoušek a 

výsledk  monitoringu p i azeny jednotlivé parametry dle zvoleného fyzikálního modelu 

dle Mohr-Coloumba . 

Práce hodnotí kvalitu a kvantitu vstupních parametr  výpo etního modelu. Celkov  

pak hodnotí výsledky v závislosti na geomechanických a hydrogeologických pom rech v 

zájmovém území. V záv ru zpráva interpretuje výsledky spole n  s odsouhlasenými 

technickými režimy pro rok 2012 a navrhuje možnosti ešení možných problém . 

Dle platné legislativy [2] je požadován stupe  bezpe nosti na provozních svazích 1,3 a 

na záv rných svazích 1,5. Legislativa p ipouští i stupe  bezpe nosti 1,2 za jistých 

podmínek. Posouzení t chto požadavk  s navrhovaným stavem je v kapitole . 6 - 

Výsledky výpo t . 

Za textovou ástí práce jsou uvedeny grafické p ílohy, situace a výpo ty stability 

v profilech. 

3 LOKALITA 
Platná hranice dobývacího prostoru lomu Bílina je stanovena na základ  platného 

POPD na období 2010 - 2030. T žbu hn dého uhlí na lokalit  provádí spole nost 

Severo eské Doly, a. s., Doly Bílina. Zájmové území VV lze vymezit sou adnicemi. 

X= 980 600  Y= 785 000 

X= 984 600 Y= 785 000 

X= 980 600  Y= 781 000 

X= 984 600  Y= 781 000 

Pozn.: sou adný systém S-JTSK 
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3.1 Identifika ní údaje 
íslo dobývacího prostoru - základní:  3 

íslo dobývacího prostoru - surovinové: 0049 

OBÚ:      Most 

Nerost:      hn dé uhlí 

Kódy:      2, UH  

Organizace:     Severo eské doly, a. s. 

Plocha DP:     26,8300153 km2 

Stanovení DP:     10. 11. 1976 

Využití:      12 - ložisko t žené 

Okres:      Teplice 

P ehledn  je lokalita zobrazena na P íloze . 1 za textem práce. 

3.2 Historie 
Vnit ní výsypka lomu Bílina se nachází na míst , kde bylo v minulosti provozováno 

n kolik menších lom  [3]. Byly to lom Apollo, lom Korunní princ Rudolf, lom Emeran, 

lom Amalia I a lom Frieda. N které z t chto lom  byly provozovány až do roku 1964, kdy 

Obrázek 1 - Zájmová lokalita 



Ing. Tomáš Beránek: Stabilita vnit ní výsypky Dolu Bílina 

2012                                                                                                                           7 

za ala vlastní výstavba velkolomu Maxim Gorkij (dále VMG), dnes lom Bílina. VMG byl 

rozd len na dv  k ídla tzv. severní a jižní k ídlo. V první fázi výstavby do roku 1973 byla 

nasazena dv  rýpadla KU 800 a na vn jší výsypce první zaklada  n mecké výroby 

Lauchhammer A2RSB 8800.150/76. Nasazením nového komplexu TC 3 s rýpadlem K 

10000/ K74 v roce 1978 na horních dvou skrývkových ezech se umožnilo postupné 

vyrovnání vzájemného p edstihu a propojení severního a jižního k ídla. Úplné propojení 

obou k ídel bylo v roce 2002 a vznikla tak jednotná porubní fronta tém  p t kilometr  

dlouhá.  

Výsypky pro ukládání odt žené skrývky z nového velkolomu musely být od po átku 

nasazení prvního velkostroje v roce 1969 situovány mimo vlastní lom, kde zatím nebyl 

vytvo en dostate n  volný prostor pro vnit ní výsypku. Využívali se p edevším vn jší 

výsypky a to Patria - Ruiay, Radovesice a Pokrok. V roce 1985 byl nasazen další, velmi 

výkonný zaklada  ZPD 13000/94 na vn jší výsypce Radovesice. Tento zaklada  byl 

pozd ji p esunut na výsypku Pokrok, kde se ukon ilo sypání zemin v roce 2010. Poté byl 

zaklada  Z94 transportován na vnit ní výsypku lomu Bílina kde bude po GO ukládat 

zeminy 1. skrývkového ezu. 

Jak se postupn  v letech uvol oval vnit ní vyrubaný prostor, rozši ovala se vnit ní 

výsypka. Ve vlastním lomu zpo átku sypali dva staré zaklada e Z 1200 z dol  M. Gorkij a 

Jirásek a výkliz byl v tšinou ukládán autodopravou. Pozd ji byly k zakládání výklizu 

použity pásové zakládací vozy PVZ 2500. V roce 1983 byl na lomu sever nasazen nový 

zaklada  ZP 2500/92, který nahradil dosavadní PVZ. V dalších letech 1985-1989 byly 

postupn  zprovozn ny t i nové zaklada e ZP 6600/96, ZPD 8000/98 a ZP 3500/99, které 

na jednotlivých etážích vypl ují vyrubanou ást lomu.  

V sou asnosti je nasazeno na lomu Bílina 6 zaklada . 

 1. výškový stupe  - odkliz a išt ní hlavy sloje TC1 - ukládáno ZP 3500 

 2. výškový stupe  - TC2 - ukládáno ZPD 8000 

 3. výškový stupe  - TC2 - ukládáno ZPD 6600 

 4. výškový stupe  - TC2 - ukládáno ZPD 6600 

 5. výškový stupe  - TC2 - ukládáno ZP 5500 

 6. výškový stupe  - TC3 - ukládáno ZP 10000 
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 Všechny ukládají od roku 2010 t žené zeminy na vnit ní výsypku. Jiný výsypný 

prostor nemá lom Bílina k dispozici. Vzhledem k nar stající mocnosti nadloží sloje v 

severní ásti lomu a s tím spojenou geometrií otvírky lomu, se prostor vnit ní výsypky 

velmi zmenšuje. 

3.3  Morfologie  

Zvýšená pozornost b hem sestavování modelu byla v nována úklonu i morfologii 

podložky vnit ní výsypky. Práv  úklon podložky byl d vodem pro zavedení vrcholové, 

kontaktní a reziduální smykové pevnosti zemin do stabilitních výpo t .  Úklon dále 

ovliv uje technologii sypání tak, že se používá pomocných zemních t les i stabiliza ních 

p edvýsypek. V sou asné dob  jsou úklony podložky  klasifikovány jako: 

 subhorizontální  úklon = 0 až 5°

 uklon ná   úklon = 5 až 12°

 velmi uklon ná  úklon > 12°

D vodem pro toto rozd lení je dle [4] skute nost, že:

rozmezí 0 až 5° je menší než v tšina známých reziduálních pevností všech 

rozhodujících typ  výsypkových zemin. To znamená, že pokud se v kontaktní zón  

podložky neuplatní další zhoršující faktory, zejména hydrogeologické nebo reologicko-

geomechanické, lze na podložku s t mito sklony zakládat bez výrazn jších stabilitních 

problém  

rozmezí 5 až 12° odpovídá intervalu mezi obvyklými reziduálními pevnostmi 

jílovitých zemin tuhé nebo tuhé až pevné konzistence, ke kterým je možno p irovnat stav 

bazálních ástí výsypek v pokro ilém stadiu konsolidace. V praxi to tedy znamená, že na 

takto uklon né podložce lze po ítat pouze krátkou až st edn  dobou stabilitu p i aplikaci 

snížené smykové pevnosti kontaktní (povrchové). P i dlouhodobém trvání se asto 

projevují svahové deformace a to zejména dojde-li ke zm n  pórových tlak  p itížením 

novými etážemi nebo zvýšením vodní hladiny ve spojitosti s nevhodnými 

p edrekultiva ními úpravami  
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sklon v tší než 12° již p esahuje obvyklé hodnoty smykových pevností 

výsypkových zemin a na takové podložce nelze po ítat ani s krátkodobou stabilitou, nebo

porušování probíhá p i velmi nízkých smykových pevnostech reziduálních. Ke svahovým 

deformacím pak dochází v tšinou ješt  v pr b hu zakládání nebo s minimálním asovým 

odstupem. 

3.4 Geologie a Hydrogeologie 

Problematika podzemních vod v podloží výsypky se prolíná s podchycením a 

odvedením vod povrchových. Na vodní režim podložky výsypky a potažmo i na kontaktní 

zóny p i bázi výsypky mají vliv následující hlediska: 

3.4.1 Geomorfologie 

Geomorfologie má zásadní význam na režimu podzemní vody v podloží výsypky a 

do zna né míry p edur uje i režim podzemní vody ve vlastní výsypce. Je t eba 

p edpokládat, že morfologická deprese terénu pod výsypkou bude p sobit jako p irozený 

akumulátor povrchových i podzemních vod. Tento stav nenastal na vnit ní výsypce lomu 

Bílina vhledem k úklonu podložky  

3.4.2 Litologická stavba podloží výsypky 

Litologie ur uje jednak únosnost podložky a jednak schopnost samovolného 

odvodn ní. Jsou-li v podloží výsypky propustné typy zeminy, vytvo í to p edpoklad pro 

odvod ování bez v tší nutnosti technických opat ení. V p ípad  vnit ní výsypky lomu 

Bílina podložku tvo í málo propustné horniny, proto jsou nutné technické opat ení, které 

jsou popsána v kapitole . 7. 

3.4.3 Hydrogeologické hledisko 

Hydrogeologické podmínky zásadn  ovliv ují stabilitu výsypkového t lesa. Zejména 

je nutno se zam it na stanovení podmínek podloží výsypky a vymezení jednotlivých 

úrovní zvodní. V p ípad  kvazi-homogenního prost edí VV byl do geotechnického modelu 
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použit koeficient pórového tlaku ru . Tyto skute nosti byly brány v potaz p i sestavování 

modelu výpo tu. 

3.5 Geomechanické vlastnosti  

3.5.1 Charakter, kvalita, úklon a odvodn ní podložky výsypkového t lesa 

P i budování vn jších výsypkových t les je velmi d ležité, aby kubatury a výšky 

výsypek byly odvislé od fyzikáln  mechanických vlastností podložky, které se zhoršují v 

p ítomnosti m lké podzemní i povrchové vody. P i sypání na neodvodn nou i rozb edlou 

podložku dochází k vytla ení málo únosných zemin p ed patou výsypkové etáže a k 

následným sesuv m i p i malých sypaných výškách. Z bezpe nostních d vod  a hlavn  

pak z d vodu nízkého kubaturního využití výsypných prostor  byla p ijata opat ení k 

d slednému odvod ování podložky, k zákazu sypání do vody a k zákazu zám rného 

vytvá ení skluz . 

3.5.2 Geomechanická kvalita podložky 

Geomechanická kvalita podložky zemin výsypkového t lesa je jedním z ur ujících 

kritérií pro hodnocení únosnosti podložky a pro stanovení p edkládaného pr b hu kritické 

smykové plochy. Vzájemným pozorováním geomechanických vlastností zemin podložky s 

geomechanickými vlastnostmi zemin výsypky (hlavn  zemin ze spodní zóny sypaniny) lze 

kvalifikovan  zd vodnit p edpokládaný pr b h plochy porušení, tvar kluzné plochy a tomu 

p izp sobit odpovídající metodu stabilitního matematického ešení. Únosnost podložky dle 

[5] lze rozd lit na 4 skupiny: 

zcela nevhodná   < 0,1 MPa 

nevhodná    0,1 až 0,2 MPa 

podmíne n vhodná   0,2 až 0,4 MPa 

vhodná    > 0,4 MPa 
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 V p ípad  vnit ní výsypky lomu Bílina se jedná o vyuhlené podloží a spl uje 

kritéria podmíne n vhodného nebo vhodného podloží. 

3.5.3 Geomechanická a litologická kvalita sypaniny 

 Již výzkumy p ed více než 30 lety [4 - 6] [6] jednozna n  prokázaly, že 

geomechanická a technická kvalita zemin ve zna né mí e rozhoduje o chování a stabilit  

výsypkového t lesa a následn  o jeho kubaturním využití [7]. Základ hodnocení je dán 

zejména litologickým charakterem, petrograficko-mineralogickým složením a úrovní 

konsolidace zemin a hornin skrývky. Geotechnické vlastnosti jsou dány hlavn  vzájemným 

pom rem obsahu k emene a jílových minerál  a stupn m zpevn ní nebo konsolidace (resp. 

úrovní uložení ve vertikálním sloupci skrývky). Tyto faktory ovliv ují fyzikální a 

geomechanické vlastnosti skrývky a na základ  toho je možné jednotlivé typy rozd lit do 

t í hlavních klasifika ních t íd z hlediska použitelnosti a uplatn ní zemin ve výsypkových 

t lesech. 

Jsou to [9] [10] [11] [12] [7-11] 

zeminy vhodné pro použití do výsypek 

zeminy podmín n vhodné pro použití do výsypek 

zeminy nevhodné pro použití do výsypek 

 Tato obecná klasifikace má zásadní uplatn ní u vnit ních výsypkových t les a 

nevylu uje použití zemin ve výsypkových t lesech, ale sm uje zeminy do r zných partií 

výsypkového t lesa, kde se mohou nejlépe a nejvhodn ji uplatnit. Vhodnost uplatn ní je 

dána schopností zeminy p enášet vysoká nap tí bez výrazn jších destruk ních zm n, 

objemovou stálostí a malou náchylností k sycení vodou, k bobtnání a k rozb ídání. Princip 

kritéria a aplikace metodiky byl úsp šn  propracován a odzkoušen v p ípad  budování 

zemního t lesa Erv nického koridoru ze skrývkových zemin velkolom  Jan Šverma a 

eskoslovenské armády. 



Ing. Tomáš Beránek: Stabilita vnit ní výsypky Dolu Bílina 

2012                                                                                                                           12 

 zeminy vhodné – jsou prakticky všechny zpevn né nebo nezpevn né psefitické 

nebo psamitické typy terciérních a kvartérních zemin s podílem pískových nebo 

št rkových zrn p evyšujícím 50% objemu zeminy. Dále sem pat í jílovito-pís ité nebo 

jílovito-prachovité sedimenty se silným diagenetickým a konsolida ním zpevn ním, v 

jejichž jílovitém podílu se výrazn  neuplat uje montmorillonit. Sypanina tvo ená z 

uvedených typ  zemin nem ní své vlastnosti ani p i dlouhých dopravních trasách mezi 

skrývkou a výsypkou a je vhodná hlavn pro sm rování do nejspodn jších etáží 

výsypkového t lesa. 

 zeminy podmíne n vhodné – jsou hlavn  psefiticko-pelitické typy, u kterých 

podíl pís itých zrn kolísá v rozsahu mezi 30 – 50%. Dále to jsou p evažující pís ito-jílovité 

a prachovito-jílovité terciérní sedimenty, st edn  zpevn né a konsolidované, pevné a pevné 

až tvrdé konzistence s relativn  rovnom rným zastoupením všech t í hlavních jílových 

minerál  – kaolinitu, illitu a montmorillonitu. Sypanina tvo ená z uvedených zemin m ní 

svou kvalitu jak v pr b hu dopravy, tak i v procesu zakládání a je proto vhodná pouze do 

st edních nebo vyšších zón výsypkových t les. 

 zeminy nevhodné – jsou reprezentovány r znými typy málo zpevn ných 

pelitických a prachovito-jílovitých typ  terciérních a kvartérních sediment , mezi n ž pat í 

hlavn  plastické jíly regela ní zóny terciéru, kvartérní prachovito-jílovité sprašové hlíny, 

v tšinou tuhé až m kké konzistence. Dále sem pat í terciérní zeminy, v nichž je 

dominujícím minerálem montmorillonit, tedy tufitické jíly, zjílovat lé tufy a rozv tralé 

neovulkanické horniny. Uvedené typy zemin projevují své výrazn  snížené fyzikální a 

mechanické parametry již na skrývkové stran  výraznými projevy nestability, silnou 

rozb ídavostí a lepivostí. V procesu dopravy dochází k dalším zm nám, zemina je 

prohn tena a na výsypku se dostává v podob  kulovité struktury známé nap . z výsypek 

lom  Chaba ovice a Merkur. Na výsypce se zeminy projevují velmi malou stabilitou i p i 

malé výšce výsypkových etáží. Z t chto d vod  je možno uvažovat se zakládáním 

nevhodných typ zemin výhradn do nejsvrchn jších výsypkových etáží s omezenou 

sypnou výškou. Jediným p íznivým faktorem takovýchto zemin je jejich vhodnost k 

Rekultiva nímu využití. 

V celé doposud sledované dob  je tok zemin ze skrývky lomu Bílina rozd len do t í 

proud  podle vhodnosti a to: 
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I. ez  nevhodné zeminy   na vn jší výsypku Pokrok 

II. a III. ez  podmíne n  vhodné zeminy  na vn jší výsypku Radovesice 

IV. až VI. ez vhodné zeminy   do vnit ní výsypky 

Z ekonomických d vod  byly roku 2003 na vnit ní výsypku ukládány i podmíne n  

vhodné zeminy a to z d vodu zrušení vn jší výsypky Radovesice. Od roku 2010 jsou na 

vnit ní výsypku ukládány i nevhodné zeminy z d vodu zrušení vn jší výsypky Pokrok.  

3.6 Sou asné poznatky o budování a stabilit  vysokých 
výsypek 

Pro zpracování této diplomové práce jsem použil všechny dostupné podklady, 

týkající se dané problematiky, a to zejména: 

 archivní výzkumné zprávy  [8-23] 

 technologické a typiza ní sm rnice z let 1975 až 1992 [5, 24-31] 

 bezpe nostní p edpisy BÚ, OBÚ a rezortu SHD a HDBS z let 1953 až 1994 [2] 

[32] [33] 

Z archivních podklad  vyplívají všechny faktory ovliv ující zakládání a stabilitu 

výsypek a to zejména: 

 charakter, kvalita, úklon a d sledné odvodn ní podložky výsypkového t lesa 

 geomechanická a litologická kvalita sypaniny p i jejím toku do t lesa výsypky 

 vliv asového pr b hu a velikosti konsolidace 

 vliv dopravy na vlastnosti, strukturu a chování výsypkové sypaniny 

 možné metody ú inné sanace a stabilizace výsypkových t les 

 d sledné dodržování bá ských bezpe nostních p edpis  a jejich kontrola 

Z podklad  dále vyplývají zejména rizikové faktory: 

 ukon ení zakládání geomechanicky nevhodných sypanin na vn jších výsypkách 

Radovesice a Pokrok a jejich ukládání na vnit ní výsypku lomu Bílina, které budou mít 

negativní vliv na postupné zvyšování generálního sklonu svah . 
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 zvodn ní výsypky zejména vlivem zvýšených atmosférických srážek v posledních 

letech, kde je nebezpe ný sou asný trend snižování provozních náklad  na systém drenáží 

 celkový pokles technologické kázn  

4 METODIKA 

4.1 ešení stability 

 Pro stanovení stupn  stability byla použita metoda mezní rovnováhy, která je dnes 

b žn  používaná v inženýrské praxi. Je založena na p edpokladu vytvo ení stavu mezní 

plastické rovnováhy v definovaném prost edí. Pro definování zemin je nutný p edpoklad 

existence takového stavu napjatosti, p i kterém je v celém subsystému dosažena resp. 

p ekro ena smyková pevnost zeminy. Vystupuje-li tato oblast až mimo okrajové 

podmínky, m že v prost edí vzniknout spojitá plocha nestability, podle níž se ást 

subsystému posune a zaujme tak rovnovážný stav. P i ešení se hledá taková kinematicky 

p ípustná plocha, po které dojde k posunutí nejsnáze. 

P i ešení se zvolená metoda opírá o mezní rovnováhu vn jších a vnit ních sil 

p sobících v t lese svahu, jež je vymezeno povrchem svahu a zvolenou skluzovou 

plochou.  

K vn jším silám pat i zat žující, p ípadn  nadleh ující síly, k nimž se obvykle 

za azují povrchové p itížení svahu, ú inky pórového a pr sakového tlaku, nadleh ení 

hornin pod volnou hladinou podzemní vody, síly vyvolané tlakem napjaté podzemní vody.  

K vnit ním silám za azujeme síly odvozené z m rné tíhy zeminy, ze smykové, 

p ípadn  tlakové nebo tahové pevnosti, dále síly odvozené z primární napjatosti 

horninového masívu. Dále k nim pat í síly odvozené z reziduálních nap tí majících sv j 

p vod v procesech, jimž byla hornina vystavena od svého vzniku. Jsou to m nící se 

mocnost jejího nadloží sedimentací a denudací, horotvornými pohyby aj. [34] 

Podmínku rovnováhy lze zapsat takto [35]: 

 Ks =  Spas, in /  Sact,in > 1 (1) 
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kde: Sact,in - je silový ú inek normových hodnot zatížení, p sobících na vyšet ovanou 

zemní konstrukci nebo její ást (proužek nebo prvek) nad smykovou plochou k dosažení 

mezního stavu 

Spas, in - je silový ú inek normových efektivních hodnot zatížení a silový ú inek 

soudržnosti, jímž zemní konstrukce nebo její ást (proužek nebo prvek) nad smykovou 

plochou vzdoruje p ekro ení mezního stavu 

Ve výpo tu jsem použil metodu mezní rovnováhy dle Spencera. Metoda mezní 

rovnováhy vychází z rovnováhy sil na smykové ploše za p edpokladu jejího celkového 

porušení a aplikuje se nej ast ji pro stav rovinné napjatosti. Pro mechanizmus porušení 

není u této metody žádné kinematické omezení (potencionální skluzová plocha m že mít 

libovolný tvar) krom  podmínky, aby mechanizmus porušení byl reálný. [34] 

4.2 Výpo etní metoda 

Jako výpo etní metodu pro ešení problému jsem vybral metodu dle Spencera. Tato 

metoda pat í mezi metody p esné a to proužkové. Metoda vychází z Mohr-Coulombovy 

podmínky plasticity, která uvažuje s vnit ním t ením materiálu: 

 f( ) = I + J( ) – 0                            (2) 

kde :  - sou initel vnit ního t ení materiálu 

I – první invariant nap tí 

J( ) – invariant nap tí 

0 – smyková pevnost materiálu 

Charakteristickým znakem této metody je rozd lení posouvaného zemního t lesa na 

potenciální, resp. existující svahové poruše na kone ný po et svislých element , tzv. 

proužk . Rozd lení svahové poruchy na proužky umož uje v každém z nich analyzovat 

všechny p sobící síly. Jako základní podmínka rovnováhy se p itom uvažuje Mohr-
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Coulombovo kritérium smykové pevnosti zemin, vyjád ené v efektivních nebo totálních 

nap tích: 

  = .tg  + c  (3) 

kde: ,  jsou normálové resp. smykové nap tí 

, c – parametry smykové pevnosti zemin, úhel vnit ního t ení a soudržnost 

V obecném p ípad  je možné pro libovolný proužek definovat p sobící síly: 

W  - vlastní tíha proužku, 

TR ( XR,ER)  - výsledná síla p sobící na kontaktu s pravým proužkem, resp. její 

svislá a vodorovná složka, 

TL ( XL,EL) - výsledná síla p sobící na kontaktu s levým proužkem, resp. její 

svislá a vodorovná složka, 

R ( N,S)  - výsledná reakce p sobící ve smykové ploše, resp. její složky ve 

sm ru normálovém a tangenciálním k uvažované smykové ploše 

p íslušné geometrické veli iny: 

h, b  - výška a ší ka proužku, 

tR, tL - vzdálenost p sobišt  vodorovných meziproužkových sil od smykové 

plochy, 

 - úhel odklonu normálové síly od svislice. 

Výpo et stupn  stability svahu vychází p i aplikaci proužkových metod z ešení 

statické rovnováhy všech p sobících sil. Pro docílení úplné statické rovnováhy musí být 

spln ny vždy dv  silové a jedna momentová podmínka, a to jednak v každém zavedeném 

proužku, jednak v celém t lese vyšet ované svahové poruchy. Pro posuzování sesuvu jako 

celku je zaveden sou adnicovém sytém. 
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Rovnice statické rovnováhy v jednotlivém proužku: 

 X = O  : -N. sin  + E + S. cos  = 0 (4) 

 Y = O  : W – N. cos  – X – S.sin  = 0 (5) 

 Mc = O : -EL(tL – b/2.tg )–XL.b/2 + ER(tR+b/2.tg )–XR.b/2 = 0   (6) 

Rovnice statické rovnováhy pro celou svahovou poruchu: 

 X = O  : -  N. sin  +   S. cos  = 0 (7) 

 Y = O :  W –  N. cos  –  S.sin  = 0 (8) 

 Ma = O  :  N.f +  S.a -  W.x = 0 (9) 

kde:    f = x.cos  – y.sin  

    a = x.sin  + y.cos  

p i emž pro p ír stky meziproužkových sil musí sou asn  platit: 

 X = XL – XR : X = 0  (10) 

 E = EL – ER : E = 0  (11) 

Spencer p edpokládá, že sklon p ír stku meziproužkových sil z stává konstantní, 

tedy f (x) = 1. Vlastní ešení potom spo ívá ve vy íslení dvou základních suma ních 

rovnic, které zahrnují podmínky silové rovnováhy a momentové rovnováhy ke zvolenému 

bodu p i ur ité hodnot  tg  = . Výsledkem získaným interak ním p ibližováním je taková 

dvojice hodnot F a , která sou asn  vyhovuje ob ma suma ním funkcím EF( ) a FN( ) a 

která je v grafickém vyjád ení jejich pr se íkem. [36]  

4.3 Nedostatky výpo etní metody 

Závažným nedostatkem všech klasických metod mezní rovnováhy, tedy i 

meziproužkových metod, je skute nost, že jejich matematická ešení obecn  nezohled ují 
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skute né chování konkrétního svahu, resp. zemin v n m. P edpoklad mobilizace 

maximální smykové pevnosti podél celé smykové plochy je v p ípad  p ekonsolidovaných 

zemin nesprávný a vede k výraznému nadhodnocení stupn  stability. Skute ný stav 

výstižn  charakterizuje progresivní vývoj smykové plochy uvnit  svahu. Ten je výsledkem 

zm n podstatných parametr  stabilitního ešení v ase i v prostoru. V tomto p ípad  

odpovídá jednotlivým bod m na smykové ploše rozdílná mobilizace smykové pevnosti. 

V n kterých ástech není maximální pevnost ješt  dosažena, zatímco jinde je již 

p ekro ena a její hodnota klesá p ípadn  až na hodnotu tzv. zbytkové (reziduální) pevnosti. 

V praxi to znamená, že ve svahové struktu e mohou existovat lokální plastické zóny a 

p esto svah z stává stabilní. 

5 GEOMECHANICKÝ MODEL 

5.1 Historický vývoj výpo etních parametr  
 Geomechanický model byl zpracován na základ  práce RNDr. Ji ího Zmítka [4]. 

Stanovení jednotlivých pevnostních parametr  zemin je velmi složitý úkol, kterému se v 

minulosti v novalo mnoho specialist  revíru. Od 70. let 20. století byly parametry 

n kolikrát upraveny na základ  uplatn ní všech poznatk  aplikovaného výzkumu [24]. V 

letech 1994 a 1995 byly vyvíjeny ekologické tlaky pro likvidaci vn jších výsypek a 

maximální využití kubatur vnit ních výsypek. Proto bylo rozhodnuto, že do vnit ní 

výsypky DB budou ukládány pouze geomechanicky vhodné zeminy a to v po adí svého 

p vodního uložení [16].  

 lomové výsypky (odkliz a výkliz) 

 vnit ní výsypky  

o zeminy z IV. a V. ezu 

o zeminy z VI. ezu 

 Ve výpo etní aplikaci bylo s výše uvedenými výpo tovými parametry uvažováno 

pro generální svahy do roku 2030. Odvozené vrcholové parametry byly použity p i 

zavedení koeficientu bezpe nosti Ks = 1,1 pro stanovení limitních (kritických) výšek 

jednotlivých etáží. Pro vybrané typy zemin pak byla stanovena max. výška hloubkové 

etáže h = 40m, sypaná ve dvou lávkách. V postupovém schématu pak bylo uvažováno s 
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tím, že skladba zakládaných zemin se nebude m nit do roku 2011. Od roku 2011 bylo 

uvažováno se zakládáním zemin z III. skrývkového ezu a od r. 2021 i z II. ezu. Tyto 

zeminy m ly být sm rovány do nejsvrchn jší etáže. Bylo ale upozorn no na to, že i p i 

dvoulávkovém zakládání bude nutno upravit výšku i sklon této etáže s ohledem na 

zhoršenou geomechanickou kvalitu. 

5.1.1 Ov ené geomechanické parametry 

 Z prvních provedených vrt  do t lesa vnit ní výsypky bylo v roce 1994 [23] 

odebráno po 5 vzorcích ze severního i z jižního k ídla výsypky (celkem 10 vzork ). Byly 

vyšet eny vrcholové i reziduální smykové pevnostní parametry s následujícími 

pr m rnými hodnotami: 

 severní k ídlo: 

parametry vrcholové pevnosti ‘ = 17,6° c‘ = 45,8 kPa 

parametry reziduální pevnosti ‘r= 14,1° c‘r = 6,8 kPa 

 jižní k ídlo: 

parametry vrcholové pevnosti ‘ = 20,3° c‘ = 37,0 kPa 

parametry reziduální pevnosti r = 15,5° c‘r = 21,8 kPa 

vyhodnotíme-li parametry vrcholové pevnosti graficky a porovnáme je s minimem, 

ze souboru nám vychází p ibližn  stejné hodnoty 

’min = 16,7° c‘ min = 15,0 kPa 

5.1.2 Rozd lení na hloubkové horizonty 

 Vidina možné zm ny sklon  generálních svah  vyvolala další etapu 

geotechnického pr zkumu, tentokrát již hlubšími vrty (LE 143 a BZ 450). Vyhodnocení 

provedly BPT ve své zpráv z 11/1995 [16], kde auto i roz lenili testované vzorky podle 

hloubky na horizonty: 
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 hloubkové pásmo 0 – 25m (6 vzork ) 

 hloubkové pásmo 25 – 75m (9 vzork ) 

 hloubkové pásmo > 75m (8 vzork ) 

 Smyková pevnost byla ov ena pro dv  hlubší polohy s následujícími pr m rnými 

parametry: 

 pásmo 25 až 75m  ‘ = 16° 25‘ 

    c‘ = 14 kPa 

    = 20,6 kN/m3 

 pásmo > 75m   ‘ = 10° 40‘ 

    c‘ = 32 kPa 

    = 20,5 kN/m3 

 Doposud posledními odbornými posudky ešícími problematiku vnit ní výsypky 

lomu Bílina jsou elaboráty M. Boršiho [20] a nejnov ji pak L. Horáka [21] [22]. Borši se 

op t vrací k rozd lení na pásma (0-25m, 25-75m a > 75m). 

Ve výpo tech bylo použito rozd lení geotechnických vrstev sypaniny na hloubková 

pásma a poupraveny parametry smykové pevnosti na základ  nových pr zkum  a nových 

poznatk . 

U výsypkového pásma hlubšího jak 75m jsou uvedeny reziduální parametry 

smykové pevnosti vzhledem k výše uvedeným fakt m a to zejména úklonu podložky. 

Tabulka 1 - výchozí geomechanické parametry [22] 

Geotechnická vrstva Objemová 
tíha 

n [kN/m3] 

Úhel vnit ního 
t ení 
ef [°] 

Sou initel 
soudržnosti  

cef [kPa] 

Sou initel 
pórového 
tlaku ru [-] 

výsypka pásmo 0 - 25m 18,5 16 30 0 
výsypka pásmo 25 - 75m 19,5 12 20 0,10 
výsypka pásmo > 75m 20,0 9,5 5 0,25 
Podloží výsypky 20,5 25 35 0 
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5.2 Tvorba modelu 
Prostorov  byl model sestaven na základ  digitálních podklad  Odd lení m i ko-

geologického spole nosti Severo eské doly, a. s. [1] 

Jednotlivé ezy byly vygenerovány z prostorového modelu pomocí programu Atlas 

DMT 5.0.  

 
Obrázek 2 - 3D model podložky - vyzna ena vnit ní výsypka 

 
Obrázek 3 - 3D model lomu konci roku 2012 - vyzna ena vnit ní výsypka 
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Do programu byly importovány dva povrchy. Jeden povrch vyuhlené podložky 

(obrázek 2) a jako druhý byl použit p edpokládaný povrch t lesa výsypky na konci roku 

2012 (obrázek 3). Po té byly profily upraveny programem AutoCad tak, aby je bylo možné 

importovat do programu na výpo et stability Slide 5.0. Do programu jsou importovány 

externí a materiálové hranice jednotlivých hloubkových pásem. 

 
Obrázek 4 - úprava profilu .1 v programu AutoCAD 

Dále se v programu definují jednotlivé materiály a jejich charakteristiky dle tabulky 

. 1. Nejd ležit jším krokem je nastavení výpo tu stupn  bezpe nosti.  

V mém p ípad  bylo použito polygonální smykové plochy s optimalizací tvaru dle 

Spencera. Pro generální svahy se nadefinují okrajové podmínky za átku a konce smykové 

plochy, tak aby plocha procházela celým svahem. Pro výpo et plochy s nejmenším 

stupn m bezpe nosti nejsou zadány okrajové podmínky. 

V programu se dále definuje ur ité množství smykových ploch (v mém p ípad  

5000). Každá plocha je spo tena vybranou metodou a je dále up esn na dalším krokem 

výpo tu a to optimalizací. Optimalizace tvaru se zadává pro up esn ní pr b hu smykové 

plochy. Výpo et byl nastaven tak, že p i zm n  stupn  bezpe nosti menší než 0,00001 

bude výpo et ukon en.  
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Obrázek 5 - prost edí programu Slide  

Hydrogeologické podmínky byly modelovány pomocí sou initele pórového tlaku ru. 

Koeficient pórového tlaku ru udává pom r mezi pórovým nap tím a geostatickým nap tím 

v zemin . Objemová tíha se uvažuje v celém svahu zadanou hodnotou objemové tíhy  bez 

ohledu na velikost zadaných koeficient  ru. 

V t lese vnit ní výsypky jsou sice vybudovány pozorovací hydrogeologické vrty, ale 

vhledem k jejich finan ní náro nosti a problémy s jejich trvanlivostí vzhledem k postupu 

výsypky, zatím údaje nelze objektivn  zahrnout do výpo tu. Pravd podobnost souvislé 

"spojité" hladiny podzemní vody je ve velmi heterogenním prost edí málo pravd podobná. 

Spíše se jedná o r zné o ky nebo více horizont  zvodn ní.  

V sou asné dob  probíhají na VŠB-TU Ostrava projekty [37] zam ené na 

modelování t lesa vnit ní výsypky lomu Bílina pomocí metody kone ných prvk . 

Vzhledem k rozm r m t lesa je modelování velmi náro né na softwarové a hardwarové 

vybavení. Velmi citlivé je modelování na vstupní data a to na geometrii a na fyzikální 

vlastnosti kvazi-homogenního celku. 

6 VÝSLEDKY VÝPO T   
Výsledky stabilitních výpo t  v jednotlivých ezech jsou p ehledn  uvedeny 

v tabulce . 2 - P ehledné výsledky výpo t . Dále v kapitolách jsou jednotlivé výsledky na 

ezech podrobn ji popsány.  
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Tabulka 2- p ehledné výsledky výpo t  

Profil Stupe  bezpe nosti Poznámky Generální svah Díl í stupe  
1 1,457 1,153 1. etáž 
2 1,216 0,978 1. etáž 
3 1,282 1,054 1. etáž 

6.1 Profil 1 
Stabilitním výpo tem na profilu . 1 byly zjišt ny následující stupn  bezpe nosti a to 

jak na generálním svahu a tak na díl ích pracovních stupních s nejmenším stupn m 

bezpe nosti. 

6.1.1 Generální svah profil 1 
Stupe  bezpe nosti na generálním svahu je Ks = 1,457. 

Ks= 1,457 > 1,3 

V tomto profilu je podloží uloženo p evážn  subhorizontáln  a mocnost výsypky je 

menší než 75 m. P i použití parametr  smykové pevnosti dle tabulky . 1 je požadovaný 

stupe  bezpe nosti dle [2]  §46, odst. 1b, Ks = 1,3. Z toho vyplývá, že celý svah je svým 

charakterem do asn  bezpe ný tj. pro stav trvající mén  rok.  Dle p edb žných 

plánovacích map bude tento provozní stav v daném míst  upraven do konce roku 2013. 

6.1.2 Díl í stupn  profil 1 
Nejmenší stupe  bezpe nosti na provozním stupni je Ks = 1,153. 

Ks= 1,153 > 1,1 

P i použití parametr  smykové pevnosti dle tabulky . 1 je požadovaný stupe  

bezpe nosti dle [2] §47, odst. 2, Ks = 1,1. Z toho vyplývá, že výška pracovního stupn  1. 

výsypkové etáže t lesa vnit ní výsypky je na hran  bezpe nosti. Dodržováním postup  

uvedených v kapitole . 7 lze o ekávat udržení stability na stran  bezpe nosti.  

6.2 Profil 2 
Stabilitním výpo tem na profilu . 2 byly zjišt ny následující stupn  bezpe nosti a to 

jak na generálním svahu a tak na díl ích pracovních stupních s nejmenším stupn m 

bezpe nosti. 
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6.2.1 Generální svah profil 2 
Stupe  bezpe nosti na generálním svahu je Ks = 1,216. 

Ks= 1,216 > 1,2 

V tomto profilu je podloží velmi uklon né a mocnost výsypky je p es 75 m. P i 

použití parametr  smykové pevnosti dle tabulky . 1 je požadovaný stupe  bezpe nosti dle 

[2] §46, odst. 2b, Ks = 1,2. Z toho vyplívá, že celý svah je svým charakterem do asn  

bezpe ný tj. pro stav trvající mén  rok.  Dle p edb žných plánovacích map bude tento 

provozní stav v daném míst  upraven do konce roku 2013. 

6.2.2 Díl í stupn  profil 2 
Nejmenší stupe  bezpe nosti na provozním stupni je Ks = 0,978. 

Ks= 0,978 < 1,1 

P i použití parametr  smykové pevnosti dle tabulky . 1 je požadovaný stupe  

bezpe nosti dle [2] §47, odst. 2, Ks = 1,1. Z toho vyplývá, že výška pracovního stupn  1. 

výsypkové etáže t lesa vnit ní výsypky je nestabilní a tato etáž nep jde v tomto navrženém 

stavu ani vybudovat.  

Pro zvýšení stupn  bezpe nosti navrhuji vybudování p edvýsypkové etáže na tomto 

výškovém stupni pomocí bá ské technologie která bude 12,0 m vysoká a 11,0 m široká 

v korun , se sklonem svahu 1 : 2. P edvýsypka bude vybudována ješt  p ed sypáním 

vlastního výškového stupn  a následný postup sypání bude o tuto p edvýsypkovou etáž 

op en. Návrh etáže je znázorn n v p íloze . 3 - Profil 2 

Stupe  bezpe nosti provozního stupn  v etn  technického návrhu je Ks= 1,213. 

Ks= 1,213 > 1,1 

P i použití parametr  smykové pevnosti dle tabulky . 1 je požadovaný stupe  

bezpe nosti dle [2] §47, odst. 2, Ks = 1,1. Z toho vyplývá, že navržené technické opat ení 

zvýší stupe  bezpe nosti.  

6.3 Profil 3 

6.3.1 Generální svah profil 3 
Stupe  bezpe nosti na generálním svahu je Ks = 1,282. 

Ks= 1,282 > 1,2 
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V tomto profilu je podloží uklon né a mocnost výsypky p esahuje 75 m. P i použití 

parametr  smykové pevnosti dle tabulky . 1 je spln n požadavek na stupe  bezpe nosti 

dle [2] §46, odst. 2b, Ks = 1,2. Z toho vyplývá, že celý provozní svah je svým charakterem 

do asn  bezpe ný tj. pro stav trvající mén  rok.  Dle p edb žných plánovacích map bude 

tento provozní stav v daném míst  upraven do konce roku 2013. 

6.3.2 Díl í stupn  profil 3 
Nejmenší stupe  bezpe nosti na provozním stupni je Ks = 1,054. 

Ks= 1,054 < 1,1 

P i použití parametr  smykové pevnosti dle tabulky . 1 je požadovaný stupe  

bezpe nosti dle [2] §47, odst. 2, Ks = 1,1. Z toho vyplývá, že výška pracovního stupn  1. 

výsypkové etáže t lesa vnit ní výsypky je v labilním stavu s vysokou pravd podobností 

vzniku sesuvu výsypkového stupn . D sledným dodržováním navrhovaných ešení a 

postup  uvedených v kapitole . 7 lze docítil stability výsypkového stupn . Zejména 

vybudování stabiliza ním opat ením bá ského charakteru (p edvýsypková etáž).  

7 NAVRHOVANÁ EŠENÍ A POSTUPY 
Možností na udržení stability vnit ní výsypky v co nejv tší možné mí e je 

dodržování základních a dopl kových preventivních technických opat ení, vynucených 

aktuálním stabilitním stavem p edevším na prvním výškovém stupni t lesa výsypky. Na 

výpo etním profilu . 2 bylo vzhledem k nep íznivým výsledk m stability navrženo 

dopl kové opat ení a to výstavba stabiliza ních opat ení bá ského charakteru 

(p edvýsypkové etáže). Výpo et potvrdil vhodnost tohoto ešení. Dále v textu jsou 

uvedeny základní a dopl kové preventivní opat ení. 

7.1 Základní preventivní technická opat ení 
Jedná se o opat ení, která se budou realizovat v podstat  pr b žn , a proto je 

nutné s nimi po ítat v každodenní innosti bá ského provozu na výsypkové stran  a proto 

je lhostejno, zda budou zahrnuty do investi ních i provozních náklad . P i výpo tu se 

uvažovalo, že základní preventivní opat ení jsou provedena Mezi tyto opat ení pat í 

zejména: 
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 zabrán ní nestability spodních etáží výsypky p i postupu v oblastech reten ních 

nádrží erpacích stanic na dn  lomu periodickým odvozem usazených kal , i pot ebným 

zpevn ním kal  in-situ 

 odhrnováním a odstra ováním rozb edlých hmot t sn  p ed postupem výsypky 

 pravidelným prodlužováním, dopl ováním a udržováním funk ního odvod ovacího 

systému na podložce i v t lese výsypky 

 pravidelnou terénní úpravou etážových plošin minimalizovat plochu povrchu 

výsypky s cílem omezit vsakování atmosférických vod do t lesa  výsypky 

 likvidovat vodní plochy na etážových plošinách a zahrnovat p ípadné trhliny a 

poklesy 

 d sledn  aplikovat dvou i t ílávkové sypání úpadních (hloubkových) i výškových 

etáží s cílem zcela zamezit vytvá ení skluz  p i sypání jednotlivých výsypkových etáží 

7.2 Dopl ková preventivní opat ení 

 Jedná se o opat ení nepravidelná, která budou realizována provozem na základ  

doporu ení stabilitních posudk  projednaných a schválených stabilitní komisí. Na základ  

výše uvedených výpo t  byla v profilu . 2 s nedosta ujícím stupn m bezpe nosti, bylo 

navrženo na 1. výsypkovém stupni opat ení bá ského charakteru (p edvýsypková etáž). 

Dále mezi dopl ková preventivní opat ení pat í zejména: 

 úprava uklon né podložky výsypky do stup , i jakékoliv zdrs ování podložky 

 alternativní dopl ování drenážního systému na bázi výsypky 

 stabilizace (potenciáln ) rozb edlých etáží p ísypem z pevn jšího horninového 

materiálu nadloží (nap íklad stabilizace kone ných okraj  horních etáží výsypky, které 

jsou náchylné k nestabilit  dovozem materiál ) ze spodních ez  a vytvo ením 

stabiliza ních val  (viz stabilizace spodní etáže na výsypce Pokrok) 

 výstavba stabiliza ních opat ení bá ského charakteru (p edvýsypkové etáže menší 

bá skou technologií nebo technologií pomocných pasových voz  zaklada e). 

 výstavba stabiliza ních opat ení stavebního charakteru (stabiliza ní bloky, žebra a 

lavice, hutn ní vybraných etáží). 

 zatrav ování, ozelen ní (i do asné) 
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8 GEOTECHNICKÝ MONITORING 
Monitorovací systém vnit ní výsypky lomu Bílina je budován od roku 1995 [16]. Do 

té doby nebylo zapot ebí systémového sledování vzhledem k charakteru a množství 

ukládaných zemin.  

V této kapitole je shrnut aktuální stav geotechnického monitoringu na vnit ní 

výsypce lomu Bílina a dále je uveden i návrh a výhled sm ování dalšího vývoje 

monitorovacího systému. Aktuální kontrolní systém se skládá z kombinace dvou metod a 

to p edevším hydrogeologických pozorovacích vrt  a geodetického m ení povrchu. V 

kapitole dále uvádím další metody monitoringu a na záv r navrhuji a ekonomicky 

hodnotím vlastní návrh.  

8.1 Hydrogeologický monitoring 
Od roku 1995 do sou asnosti bylo na vnit ní výsypce vybudováno celkem 18 ks 

hlubokých hydrogeologických pozorovacích vrt . 

Tabulka 3 - seznam pozorovacích vrt  [38] 

Vrt Rok 
provedení 

Sou adnice1 Hloubka [m] Y X Z 
BZ 450 1995 781399,69 983064,48 224,27 102,0 
LE 143 1995 781404,54 982278,92 214,32 92,0 
HV-1 1996 782327,87 983260,93 174,93 194,0 

BST 266 2010 783771,87 982379,24 172,83 93,4 
BST 267 2010 783703,06 983574,40 174,29 93,0 
BZ 523 2010 782249,59 983369,10 225,98 150,3 
LE 181 2010 782342,16 981888,64 214,81 106,2 
BZ 524 2011 782939,10 983771,67 196,92 140,0 
HK 557 2011 784403,80 982133,09 109,47 58,0 
HK 590 2011 784398,76 981276,59 105,04 51 
HK 607 2011 784389,45 981099,40 108,84 36,0 
JU 1341 2011 784523,91 982786,77 96,04 56,5 
JU 1413 2011 784506,27 982642,83 98,31 56,5 
JU 1497 2011 784356,39 983660,08 108,27 85,0 
LE 182 2011 782130,56 981340,86 174,30 18,0 
LP 352 2011 783401,69 980580,35 207,01 32,0 
LP 353 2011 783379,30 981835,07 202,60 88,3 
LP 354 2011 783397,38 980571,72 207,34 35,0 

                                                 

1 Sou adný systém S-JTSK, výškový - B. p. v. 
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Všechny pozorovací vrty byly vybudovány tak, že m ení je provád no manuáln  z 

povrchu výsypky v pravidelných intervalech pomocí hydrogeologické "píš aly". Vzhledem 

k p ítomnosti zhlaví na jednotlivých etážích je životnost vrtu velmi omezená. Úpravou 

plán  dojde v tšinou z nedbalosti k destrukci zhlaví. V tšinou lze zhlaví opravit a vrt 

nadále používat. Limitou pro životnost je samotný postup vnit ní výsypky, kdy je vrt 

p esypán novou etáží. V budoucnosti se uvažuje s instalací m idel pórového tlaku do vrtu. 

Vrt by mohl sloužit i po p esypání etáží. Data by byla snímána kabelem z m idla a 

pomocí systému GPRS p enášena na server, kde by byla data vyhodnocena. 

8.2 Geodetický monitoring  
V sou asné dob  je povrch t lesa výsypka sledován pomocí pevn  stabilizovaných 

m i ských bod , které jsou pravideln  ru n  m eny pomocí systému GPS.  

Dnes je trend co nejv tší automatizace kontrolního sledování, hlavn  z d vodu 

kontinuálnosti m ení, rychlosti vyhodnocení a možnosti prezentace výsledk  uživateli 

tak ka on-line. Dále v textu uvádím další možnosti geodetického monitoringu. 

 m ení pomocí ru ního GPS p ístroje -tato metoda se provozu b žn  používá, není 

tak asov  náro ná jako klasická nivelace a navíc je možné sledovat pohybu bod  ve 3D. 

U této metody také není zabezpe eno kontinuální m ení. 

 automatická totální stanice - m ení pomocí automatické totální stanice s GPRS 

p enosem m eních dat v sou asnosti probíhá na lomu Bílina. Totální stanice automaticky 

vyhledává vložené body a po zvolených intervalech kontroluje jejich pozici. Zárove  se 

upravuje chyba a poloha kontrolním m ením na referen ní bod. Touto metodou jsou 

monitorovány záv rné svahy jižního okraje lomu, které jsou tvo eny horninovým 

prost edím. Systém je nastaven tak, že p i p ekro ení varovných stav  jsou vedoucí 

pracovníci informováni pomocí textových zpráv o pohybu na bodu. Pro použití na vnit ní 

výsypce by musely být osazeny dv  tokové stanice na severu a na jihu lokalitu z d vodu 

velké vzdálenosti zám ry na sledované body a s tím generovanou chybou vlivem refrakce 

sv tla. 

 radarové snímaní svah  - tato metoda pracuje na principu vysílání signálu a 

p ijímaní jeho odraženého obrazu. Tato metoda je velmi efektivní jak z d vodu 

nep etržitého m ení, tak i z d vodu, že se nemusí budovat kontrolní body, které mají být 

sledovány. Radarová metoda snímá kompletní povrch a vyhodnocuje každý jeho bod. 
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Velikost bodu je dána kvalitou vysíla e a p ijíma e. Daný systém IBIS - M nabízí nap . 

firma IDS Ingegneria dei Sistemi S.p.A. [39] 

 
Obrázek 6 - systém IMBIS-M [39] 
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Obrázek 7 - p íklad zpracování dat systémem IBIS – M [39] 

 stereofotogrammetrie - jedná se o dvousnímkovou fotogrammetrii, kdy je možné 

ur it nejen polohové sou adnice, ale i výškové sou adnice. Tento systém m ení s 

digitálním vyhodnocením se v sou asnosti používá na lomu Bílina jako základní prvek pro 

tvorbu režimových map, kdy je prostor lomu snímán jednou za m síc z malého letadla za 

dobré viditelnosti. Pro pot eby monitoringu záv rných a trvalých svah  je tato metoda 

dosta ující, pro sledování v provozu nebo pro sledování aktivního sesuvu je ten systém 

nevyhovující. 

8.3 Další možnosti geotechnického monitoringu 
V této kapitole uvádím jeden typ monitorovacího systému, které nem í povrch, ale 

m í deformace pod povrchem.  

 m ení pomocí inklinometrických vrt  - oproti p edešlým metodám tato metoda 

sleduje vývoj deformací pod povrchem terénu. Technologie spo ívá v osazení vrt 
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speciálními pažnicemi s vodící drážkami. Do vrtu je pak v pravidelných intervalech 

spoušt na sonda, která m í zm nu polohy v jednotlivých nastavených úrovních. K 

deformaci povrchu dochází až poslední ad  až v dob  p ekro ení mezního stavu.  Nejd íve 

dochází k deformaci uvnit  t lesa a až následn  se deformace projeví na povrchu. 

Inklinometrie ve vrtu je schopná lokalizovat vznik smykové plochy a její úrove  od 

povrchu terénu. Tato metoda s kontinuálním snímáním vrtu je vhodná pro sb r informací o 

stavu výsypkového t lesa, ale vzhledem k technologii metody a relativn  rychlém postupu 

provozu ekonomicky náro ná. 

8.3.1 Ekonomické zhodnocení geotechnického monitoringu 
Ekonomické zhodnocení vychází z idealizovaných podmínek na lomu Bílina. Pro 

danou lokalitu o vým e cca 18 km2 byla nastavena hustota sít  m ících bod  100 x 100 m 

což je 1800 bod . Investi ní náklady tvo í p ibližn  nákup pot ebného za ízení, instalace 

prvk  sít  a nákup softwaru a hardwaru. U inklinometrie jsem zvolil 50 prvk , kde vychází 

p ibližn  10 vrt  na každý výsypkový stupe . Zhodnocení náklad  slouží pro orientaci 

mezi jednotlivými metodami a systémy m ení. Zhodnocení je zpracováno pomocí 

p ehledné tabulky. 
Tabulka 4 - p ehled ekonomického zhodnocení 

Metoda Po et bod  
m ení Rozsah m ení Kontinuita m ení Inv. náklady 

[K ] 
Ru ní GPS 1800 3D Ne 1.200.000,- 
Aut. totální stanice 1800 3D Ano 10.000.000,- 
IBIS - M - 3D Ano 40.000.000,- 
Stereofotogrammetrie - 3D Ne - 
Inklinometrie 50 2D Ano 13.750.000,- 

  Z výše uvedené tabulky vyplývá, že nejmenší náklady na monitoring by byly za 

použití ru ního GPS p ístroje. Tato metoda je, ale asov  velmi náro ná a je náchylná na 

chybu lidského faktoru. Navíc u této metody není zaru en kontinuální p enos z d vodu 

následného vyhodnocování m ených sou adnic. M ení pomocí totální stanice vychází v 

porovnání s ostatními metodami jako nejefektivn jší. M ení pomocí radaru IBIS - M 

vychází nákladov  p ibližn  4 x více. Tento systém, ale není vázaný na vybudovanou sí  

bod , ale snímá celý povrch. Metodu leteckého snímkování nelze objektivn  posoudit 

vzhledem k neznalosti cen za pot ebné vybavení atd. Systém inklinometrie ve vrtu nelze s 

ostatními systémy srovnávat z d vodu odlišného charakteru m ení. Navíc vzhledem k 
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technologii provád ní ekonomicky velmi nákladný. Ostatní systémy po vybudování již 

svojí funkci plní pouze s provozními náklady. U inklinometrie je nutné systém vybudovat 

znova, p i každém postupy výsypky.  

Z ekonomického i geotechnického hlediska je neú inn jší a nejefektivn jší 

kombinace uvedených metod. Pokud by se jednalo o sledování trvalých, záv rných svah , 

kde se p edpokládají min. deformace a pevn  vybudované body nejsou ohroženy postupem 

lomu, hodnotil bych systémy m ení jinak. V mém p ípad  se jedná o posouzení 

geotechnického monitoringu na vnit ní výsypku lomu Bílina.  

9 ZÁV R 
Ú elem této diplomové práce bylo posouzení stability t lesa vnit ní výsypky lomu 

Bílina pro rok 2012. Stupn  bezpe nosti byly stanoveny na t ech vybraných profilech jak 

na generálním svahu výsypky, tak i na jednotlivých výsypkových stupních.  

Ve výsledcích jsou uvedeny pouze výsypkové stupn  s nejmenším stupn m 

bezpe nosti. Výsledky v etn  jejich interpretace dle platné legislativy [2] jsou uvedené v 

kapitole . 6.  U výpo tu jednotlivých výsypkových stup  na profilu . 2 byl zjišt n 

nevyhovující stupe  bezpe nosti Ks < 1,1. Na základ  tohoto zjišt ní byla na této etáži 

navržena p edvýsypková etáž vybudovaná pomocí bá ské technologie. Následný výpo et 

již odpovídá legislativním požadavk m [2] §47, odst. 2, Ks = 1.251 > 1,1.    

V následující kapitole . 7 jsou navrženy ešení a postupy jak stupe  bezpe nosti 

zvýšit nebo aspo  udržet na požadovaných hodnotách. Vzhledem ke geometrii lomu Bílina 

a nar stající mocností skrývky bude bez navržených ešení a postup  velmi obtížné udržet 

t leso výsypky ve stabilním stavu.  

Dále jsou v diplomové práci uvedeny možnosti geotechnického monitoringu. T leso 

vnit ní výsypky je provozn  velmi vytížené místo, a proto je vybudování systému s 

pevnými kontrolními body velmi obtížné. Z tohoto d vodu se jeví jako neú inn jší metoda 

radarová. Její z ízení je velmi nákladné a v dob , kdy je vedení Doly Bílina nuceno na 

stran  jedné snižovat náklady na provoz a na stran  druhé nuceno zvyšovat t žbu uhlí, je 

investice v ádu desítek milión  nereálná. V sou asnosti se ke geotechnickému 

monitoringu využívá kombinace geodetického m ení pomocí ru ní GPS stanice, 

automatické totální stanice, kde se sleduje povrch výsypky záv rných svah , a sí  

hydrogeologických vrt  pro sledování hladiny podzemní vody v t lese výsypky. 
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