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Anotace 

 Diplomová práce popisuje zp!sob sanace a rekultivace ekologických škod zp!so-

bených nešetrnou t"žbou v severo#eské hn"douhelné pánvi na úpatí Krušných hor. Ve 

zjednodušené form" je zde popsán problém takto vzniklých ekologických škod. Dále je 

p$edstaven konkrétní zp!sob $ešení ve velmi problematické a rozsáhlé oblasti a zárove% 

osv"tlen ú#el realizované stavby. Sou#asn" je tato práce zpracována jako základní technic-

ko-výrobní dokumentace stavby k rychlé orientaci v problematice.   

 V úvodu je obecn" popsána daná problematika a uvedení do tématu. V první #ásti 

práce jsou uvedeny základní informace o problémovém území, jeho historickém vývoji, 

sou#asném stavu a plánem do budoucích let. V kapitole základních údaj! a technického 

$ešení je projekt sanací $ešen konkrétn", v#etn" p$edstavení hlavních stavebních objekt!, 

návrhu za$ízení staveništ", návrhu hlavních stavebních mechanism! apod. Technologický 

postup popisuje zp!sob provád"ní daných prací, bezpe#ností zásady a závazné p$edpisy p$i 

provád"ní takto specifické zakázky. V poslední #ásti je provedeno stru#né technické, eko-

nomické a ekologické zhodnocení této stavby. 

Klí!ová slova: 

etapa, Lom &SA, odvodn"ní, sanace 

Summary 

This diploma thesis describes the ways of remediation and recultivation of ecologi-

cal damages caused by inconsiderate mining in the northbohemian brown coal basin at the 

base of Krušné hory. The problem of the damages is tackled in a simplified way. 

Further in the thesis, a specific solution method in the problematic and extensive area is 

introduced;  also, the purpose of the construction site is clarified. At the same time this 

thesis is processed as a basic technical-production documentation for a quick orientation in 

the issues. 

The introduction contains general information about the issue together with intro-

ductory information about the topic. The basic information about the problematic area, its 

historical development, its current situation and the future plans is in the first part of the 
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thesis. The particular remediation  project is dealt with in the fifth part of the thesis, inclu-

ding the presentation of the main construction objects, the plan of the construction site and 

the project of the main building machines. The sixth part of the thesis includes the descrip-

tion of the procedures, the safety regulations and the procedural rules for governing a spe-

cific contract. The last part of the thesis consists of a brief technical, economic and ecolo-

gical evaluation of the construction. 

 

Keywords: 
!
stage, &SA quarry, drainage, remediation  

!

!

 
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!



!

!

!
Obsah 

1. Úvod ............................................................................................................................... 1 

2. Historie a všeobecná charakteristika zájmového území........................................... 1 

2.1. Lokalizace území .................................................................................................... 1 

2.2. Historie a budoucnost .............................................................................................. 2 

3. D"sledky t#žby a ú!el stavby ....................................................................................... 3 

4. Etapizace výstavby ......................................................................................................  4 

5. Základní údaje stavby, zásadní objekty, technické $ešení  ....................................... 6 

5.1. Základní identifika#ní údaje o stavb" ..................................................................... 6 

5.2. Hlavní ú#astníci výstavby ....................................................................................... 7 

5.3. &len"ní stavby na stavební objekty ......................................................................... 7 

5.4. Situace stavby a dopravní napojení staveništ" ........................................................ 9 

5.5. Zp!sob provád"ní hlavních technologických #inností .......................................... 10 

5.6. Realizace jednotlivých etap v #ase ........................................................................ 13 

5.7. Návrh za$ízení staveništ" a pracovní #ety ............................................................. 13 

5.8. Návrh hlavních stavebních mechanism! ............................................................... 14 

5.9. Zkoušky a pr!zkumné práce provád"né b"hem výstavby ..................................... 16 

5.10.   Monitoring a geodetické práce .............................................................................. 18 

5.11.   Geotechnický dozor .............................................................................................. 18 

5.12.   Kvalitativní, environmentální a bezpe#nostní požadavky .................................... 19 

6. Technologický postup – Realizace sanace a rekultivace severozápadních svah" 
lomu %SA dle povolení k hornické !innosti..................................................................... 21 

6.1. Zadání stavby ........................................................................................................ 21 

6.2. Bezpe#nostní zásady ............................................................................................. 21 

6.3. Mechanizace a zam"stnanci .................................................................................. 22 

6.4. Provád"ní zemních prací ....................................................................................... 24 

6.5. Ochrana zdraví ...................................................................................................... 24 

6.6. Ochrana životního prost$edí .................................................................................. 24 

6.7. D!ležité kontakty .................................................................................................. 24 

6.8. Související dokumentace ....................................................................................... 25 

7. BOZP, PO a OŽP, výb#r z interní dokumentace LUAS ......................................... 26 



!

!

8. Stru!né technicko-ekonomické a ekologické zhodnocení navrhovaného $ešení ... 31 

9. Záv#r ............................................................................................................................ 33 

10. Seznam použité literatury: ......................................................................................... 35 

11. Seznam obrázk": ........................................................................................................ 37 

12. Seznam tabulek: .......................................................................................................... 38 

13. Seznam p$íloh: ............................................................................................................ 39 

!

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



!

!

"#$%&'!()*+,-./0!$12&-#13!

BZS  - Bá%ský záchranný sbor                                     

&SA   - &eskoslovenské armády 

&S “C” -  &erpací stanice  

&SN  - &eská technická norma 

&S PD 20 - Trvale provozovaná #erpací stanice na vnit$ní výsypce lomu &SA 

DN  - Jmenovitý vnit$ní pr!m"r potrubí 

DP  - Dobývací prostor 

FS  - Fast static 

GPS  - Global positioning system 

HBZS  - Hlavní bá%ská záchranná služba 

HDM  - Hlavní d!lní m"$i# 

HDPE  - High Density PolyEtylene (termoplast) 

HP   - Havarijní plán  

HZS  - Hasi#ský záchranný sbor  

KZP  -  Kontroln" zkušební plán                                                                        

MU  -  Mimo$ádná událost 

MUS  - Mostecká uhelná spole#nost 

MF &R - Ministerstvo financí &eské republiky 

OBÚ  - Obvodní bá%ský ú$ad 

OOPP  - Osobní ochranné pracovní prost$edky 

PE  - Polyethylen 

PKÚ  -  Palivový kombinát Ústí nad Labem, s.p. 

POPD  - Plán otvírky, p$ípravy, dobývání 

PVC  - Polyvinylchlorid 

RTK  - Real time kinematic 

SBS &R - Státní bá%ská správa &eské republiky                     

TP  - Technologický p$edpis         

VLH  - Vedoucí likvidace havárie                                             

VÚHU  -  Výzkumný ústav hn"dého uhlí                                      
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1.  Úvod 

 Diplomová práce popisuje zp!sob sanace a rekultivace ekologických škod zp!so-

bených nešetrnou t"žbou v severo#eské hn"douhelné pánvi na úpatí Krušných hor. Vizuál-

ní a estetická hodnota krajiny jsou atributy, které byly v minulých dobách #asto opomíjeny 

a to p$edevším v tomto konkrétním území. Motivem ochrany t"chto funkcí je krom návratu 

k p!vodnímu rázu a podoby krajiny také i navrácení rekrea#ního potenciálu.  

 Cílem této práce je zjednodušenou formou popsat problém takto vzniklých ekolo-

gických škod, p$edstavit konkrétní zp!sob $ešení ve velmi problematické a rozsáhlé oblasti 

a zárove% osv"tlit ú#el realizované stavby. Sou#asným cílem této práce je zpracování zá-

kladní technicko-výrobní dokumentace stavby a technologického postupu. Posledním úko-

lem této práce je stanovení resp. odhad denních náklad! stanovených na základ" návrhu 

pracovní #ety. 

2.  Historie a všeobecná charakteristika zájmového území     

 2.1. Lokalizace území 

Zájmové území severozápadních svah! hn"douhelného lomu &SA se nachází 

v Ústeckém kraji, v okresech Most a Chomutov. Území o rozloze cca 76,5 ha se rozkládá 

mezi obcemi Vysoká Pec a &ernice (místní #ást Horního Ji$etína). Z d!vodu rozsáhlých 

sesuv! je nep$ístupné a komunika#n" již nepropojené. P!vodní propojení bývalou komuni-

kací I/13 již neexistuje, nebo' toto bylo rozsáhlými sesuvy zni#eno. Území je opušt"né, 

dlouhodob" nevyužívané a #etnými sesuvy i nebezpe#né. Majoritními vlastníky zasaže-

ných pozemk! jsou PKÚ, s. p., MUS a. s., malou #ást vlastní Lesy Jeze$í, k. s., Lesy &R, 

s. p. a Povodí Oh$e, s. p.. 
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Obr. 1 mapa s vyzna!enou polohou území!"#$%&'()***+,-./+0$1"

! 2.2. Historie a budoucnost  

! Lom &SA je hn"douhelný povrchový lom, který se nachází v severo#eské hn"dou-

helné pánvi pod úpatím Krušných hor. Na okraji lomu se nachází obce Vysoká Pec a &er-

nice. Hn"dé uhlí zde t"ží spole#nost Litvínovská uhelná, která vznikla rozd"lení Mostecké 

uhelné v roce 2008. V minulosti se v oblasti lomu nacházelo m"lké Komo$anské jezero o 

p$ibližné rozloze 5600 ha, jímž protékala $eka Bílina. V první polovin" devatenáctého sto-

letí za#alo jeho vysoušení již se zám"rem budoucí d!lní t"žby. První skrývka povrchového 

dobývání za#ala ze severu od zaniklé obce Nové sedlo nad Bílinou. T"žba pokra#ovala 

severovýchodním sm"rem k Jeze$í a pod patou Krušných hor se stá#ela k dnešním &erni-

cím, od kterých je dnes lom vzdálen cca 500 m. Na lomu &SA probíhala rozsáhlá t"žba 

v letech 1985 až 1992, od té doby však dochází k výraznému útlumu t"žby. Uhlí je p$ímo 

z lomu dopravováno po pásových dopravnících do místní úpravny uhlí, odtud do tepelné 

elektrárny, Elektrárny Komo$any a ostatním zákazník!m. V d!sledku postupu t"žby došlo 

k p$eložení páte$ní komunikace I/13 z Chomutova do Litvínova vedoucí p!vodn" pod úpa-

tím Krušných hor. Dále z d!vod! bezpe#nosti t"žby byla p$eložena i $eka Bílina a železni-

ce. Jako náhrada komunikace I/13 slouží dnes Erv"nický koridor.     

 Budoucnost t"žby lomu &SA je zde omezena územními ekologickými limity t"žby, 
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které vznikly usnesením vlády &R #. 444 z roku 1991. V rámci t"chto limit! jsou zde do-

stupné zásoby uhlí maximáln" do roku 2021. P$i p$ípadném prolomení limit! se zde ješt" 

nachází 750 milión! tun vysoce kvalitního hn"dého uhlí. 

3.  D"sledky t#žby, ú!el stavby  

 Vlivem rozsáhlé, nešetrné t"žby v 80. a 90. letech minulého století nastala nebez-

pe#ná situace vznikem nestabilních kone#ných svah! lomu &SA, což m"lo za následek 

vyhlášení vzniklé situace za ekologickou škodu. Tato ekologická škoda bude postupn" 

likvidována formou sanace.          

 Navrhovaná sanace p$edm"tného území je situována v oblasti, kde neprobíhá aktiv-

ní hornická #innost ve smyslu zákona #. 44/1988 Sb. ve zn"ní pozd"jších p$edpis!. 

Z tohoto d!vodu sana#ní práce provád"né v této oblasti nepodléhají Stavebnímu zákonu.

 Dot#ené území je charakterizováno velmi komplikovanými strukturn"-

geologickými a strukturn"-tektonickými pom"ry horského masivu a sedimentární pánevní 

výplní p$i kontaktu s horským masivem. P$i vytvá$ení bo#ních svah! lomu &SA došlo k 

uvol%ování krušnohorských sutí do t"žebního prostoru, které pokrývají jižní úpatí horského 

masivu, mnohdy až ve 300 m širokém pásu. Sesuvnými procesy byly zasaženy partie roz-

voln"ného krystalinika i mohutné akumulace sutí, dejek#ní kužel Vesnického i Šramnické-

ho potoka, tvo$ený hlinitými št"rky s balvany a se zna#ným podílem hlinité frakce a #ásti 

rekultivovaných ploch. Výsledná komplexní svahová deformace p$edstavuje nejrozsáhlejší 

deformaci svého druhu v &eské republice. 

 

             Obr. 2 foto sesuvné oblasti SZ svah" Lomu #SA, P.Ort 2011 
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 Poz!statky hlubinné i lomové t"žby a starých dol! p$i výchozu uhelné sloje výrazn" 

p$isp"ly k porušení stability bo#ních svah! lomu &SA. Svahy horského masivu jsou p$isy-

pávány vnit$ní výsypkou okrajov", v sanovaných úsecích se p$edpokládá  úrove% výsypky 

do výše 220 - 240 m n.m. Za podmíne#n" stabilní území lze považovat #ást ponechaného 

uhelného pilí$e Jezerka s &S "C" s funk#ním odvod%ováním su'ového t"lesa, které podléhá 

plouživým pohyb!m.         

 Ú#elem stavby je postupné odleh#ení sesuvných oblastí za sou#asného budování 

p$it"žujících t"les a p$evedení srážkových a m"lkých podzemních vod (odvodn"ní) mimo 

sesuvné oblasti. Jednotlivá sana#ní opat$ení jsou popsána dále v této práci. Výsledkem by 

m"lo být vybudování p$evážn" lesních porost! ekologicky a p$írodov"dn" orientovaného 

území. 

4. Etapizace výstavby 

 Z d!vodu omezených možnosti vstupu do prostoru nestabilního území, je nutné po-

stup výstavby rozd"lit a naplánovat po etapách.      

 Území nad p$edpokládanou kone#nou úrovní výsypky podléhá opakovaným ploš-

ným svahovým pohyb!m sesutých hmot. Návrh sanace spo#ívá v postupném odleh#ování 

sesuvných oblastí (odt"žení hmot) a odvedením srážkových a m"lkých podzemních vod 

mimo sesuvnou oblast pomocí n"kolika záchytných koryt a potrubí a stavb" p$it"žovacích 

t"les z hornin uvoln"ných p$i postupném odleh#ování sesuvných oblastí. Etapizace výstav-

by je navržena na základ" možnosti p$ístupu techniky, rozdílných stabilitách podmínek a 

zvoleného zp!sobu sanace. 

I. etapa prací – Stabilizace svah! pod p"ítokovým korytem do nádrže Hedvika 

Cílem této etapy  je zhotovení prvotního  zá$ezu pro p$eložku el. vedení 6 kV a p$e-

ložku výtla#ného $adu z &S "C". &erpací stanicí "C" je zajiš'ována snížená hladina v kvar-

térních sutích, proto z!stává zachována. Práce budou provád"ny v nesoudržných zeminách 

3. t$ídy t"žitelnosti se zrny nad 100 mm v objemu nad 20 % z celkového objemu rozpojo-

vané zeminy (&SN 73 6133 – Návrh a provád"ní zemního t"lesa pozemních komunikací). 
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II. etapa prací – Stabilizace svah! pod p"eložkou Vesnického potoka  

 Hlavním cílem této etapy je likvidace uhelných jílovc! s vysokým obsahem uhelné 

hmoty. Ty jsou náchylné k nízkoteplotní oxidaci a následnému samovzn"cování uhelné 

hmoty. Proces samovzn"cování uhelné hmoty je v tomto prostoru díky výskytu starých 

d!lních d"l dosud aktivní. Náchylnost uhlí k oxidaci je také podporována zejména stávají-

cími hydrogeologickými podmínkami (oxida#ními produkty jako je vzdušný kyslík, labilní 

slou#eniny železa a síry ve styku s vodou). Jejich uložení do výsypky je podmín"no zónou 

nepropustnosti. Na p$evážn" svažitém území o v"tším sklonu než 16 %, rozbrázd"ném 

ronovými rýhami, nelze tyto fytotoxické hmoty povrchov" p$evrstvovat, a tudíž je nutné je 

skrýt a stanoveným technologickým postupem uložit do hutn"ného výsypkového t"lesa. Z 

hlediska t"žitelnosti se jedná o horniny 2. t$ídy, soudržné, tuhé konzistence. (&SN 73 6133 

– Návrh a provád"ní zemního t"lesa pozemních komunikací) 

III. etapa prací – Stabilizace svahu úpatí Krušných hor 

 Smyslem této etapy prací je odt"žení #ásti podkrušnohorských sutí zp!sobujících 

sesuvné pohyby. V"tšinou jde o heterogenní sm"s kvartérních zemin s terciérními jíly a 

jílovci s nižším podílem uhelné hmoty. Vyzna#ují se nízkým obsahem p$ijatelných živin 

(fosfor, dusík) s kyselou p!dní reakcí podle kategorizace rekultivovatelných hornin. Je 

nutné je skrýt ješt" z dalších d!vod!, zejména jejich sklonu ke ztekucení a sesuvným pro-

ces!m. Z hlediska t"žitelnosti se jedná o zeminy a horniny 3. t$ídy t"žitelnosti (&SN 

73 6133 – Návrh a provád"ní zemního t"lesa pozemních komunikací). 

IV. etapa prací – Stabilizace plošného sesuvu pod Vesnickým potokem 

 (eší odstran"ní sesunuté zvodn"né horniny narušující stabilitu svahu. Výhradn" jde 

o heterogenní sm"s kvartérních sutí a zvodn"lých terciérních jíl!, op"t nepoužitelných pro 

p$ímou rekultivaci jako u III. etapy. Z hlediska t"žitelnosti se jedná o zeminy a horniny 3. 

t$ídy t"žitelnosti (&SN 73 6133 – Návrh a provád"ní zemního t"lesa pozemních komunika-

cí). 

!
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V. etapa prací – Stavba záchytných a odleh#ovacích koryt 

 (eší podchycení a odvedení vod do provozované &S PD 20 &SA, která je situová-

na do prostoru mimo postupující zakládané výsypkové etáže. Odvedení vod ze svah! bude 

$ešeno jednoduchou soustavou t"sn"ných koryt, sedimenta#ních a uklid%ovacích jímek a 

HDPE potrubí. 

VI. etapa prací – Zatravn$ní a zalesn$ní sanovaných ploch 

 Je #ástí biologické obnovy sanovaného území jejím postupným zatravn"ním a za-

lesn"ním. Na dot#ených lesních pozemcích bude provedeno zalesn"ní skupinami d$evin s 

p$evahou teplomiln"jších druh!. 

!

5. Základní údaje, technické $ešení, provád#ní prací 

 5.1. Základní identifika#ní údaje o stavb" 

Ozna#ení stavby: Sanace a rekultivace severozápadních svah! lomu &SA v dobývacím 

prostorou Erv"nice, Rozhodnutím FMPE &SR #. j. 71/1356/85 ze dne 29. 11. 1985; upra-

veno Rozhodnutím OBÚ v Most" #. j. 1536-15/99 ze dne 4. 8. 1999; s výjimkou sesuvných 

oblastí zasahujících za hranici DP povolené hornické #innosti 

Dominantní vlastník pozemk!: PKÚ v jehož kompetenci je $ešení pozemk! právní doho-

dou s ostatními vlastníky 

Místo stavby (pozemky): Území o celkové sanované ploše 76,5 ha, dot#ené bá%skou 

#inností v letech 1985 až 1992, leží v Ústeckém kraji, okresech Most a Chomutov, v t"chto 

k. ú.: okres Chomutov – Kundratice u Chomutova, Vysoká Pec, Podh!$í u Vysoké Pece; 

okres Most – D$ínov u Komo$an  

Charakter stavby: Stabilizace svah! po nejrozsáhlejším lomovém dobývání uhlí p$i 

úpatí Krušných hor s cílem vybudování p$evážn" lesních porost! a ekologicky a p$írodo-

v"dn" orientované-ho území podle vládního usnesení #. 189 ze dne 20. 2. 2002 a #. 272 ze 

dne 18. 3. 2002 

!
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 5.2. Hlavní ú#astníci výstavby 

Žadatel projektu – právnická osoba: 

- Firma:   Litvínovská uhelná  a. s. 

- Sídlo:   Most, V. (ezá#e 315, PS& 434 67  

- I%/DI%:   28677986/CZ28677986     

- Registrace:  Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1986 

- Zastoupená:  Ing. Petr Kolman, generální $editel 

Zpracovatel dokumentace: 

- Firma:   Výzkumný ústav pro hn"dé uhlí  a. s.  

- Sídlo:   Budovatel! 2830, 434 37 Most 

- I%/DI%:   44569181/CZ44569181 

- Registrace:  Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. B, vložka 

#. 205 

 5.3. &len"ní stavby na stavební objekty 

 Sanace severozápadních svah! lomu &SA bude provád"na formou n"kolika typo-

vých stavebních objekt! sestavených do p"ti resp. šesti etap technické #ásti stavby. Popis 

jednotlivých konkrétních stavebních objekt! v#etn" ozna#ení není sou#ástí této práce. 

V textu práce jsou popsány nejhlavn"jší objekty a to pouze v obecné rovin". Jejich ozna#e-

ní Sanace a následná rekultivace území spo#ívá v odvedení povrchových a m"lkých pod-

zemních vod mimo sesuvnou oblast a dalších doprovodných prací a dále ve stavb" p$it"žu-

jících t"les na vnit$ní výsypce lomu &SA z hornin uvol%ovaných sesuvnými pohyby na 

strmých svazích úpatí Krušných hor. Rozsah navrhovaných sana#ních prací p$ihlíží k ma-

ximálnímu možnému dosahu poslední p$evyšované výsypkové etáže s plánovanou kótou 

240 m n. m. 

!
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 Stabiliza#ní t"lesa 

 Stabiliza#ní t"lesa budou zakládána výhradn" na upravenou náhorní plošinu vnit$ní 

výsypky &SA, kde byla již bá%ská #innost ukon#ena celoplošnou úpravou ve spádu, umož-

%ujícím gravita#ní odvád"ní povrchových vod. Stabiliza#ní t"leso ST1, které je situováno 

do mírného svahu a p$ímo $eší problém lokální nestability, bude provedeno z materiálu 

kvartérních sutí jako t"leso hutn"né. Stabiliza#ní t"lesa ST2 a ST3 situované na stabilizo-

vanou výsypkovou etáž budou tvo$eny zejména jílovci a ostatními nehutnitelnými materiá-

ly. 

- ST1 – 420 000 m3 

- ST2 – 830 000 m3 

- ST3 – 820 000 m3 

 Parametry $ez" 

 Základním prvkem sanací sesuvných území je odleh#ení území. Terén bude odt"-

žován a svahováním tvarován do jednotlivých $ez!. 

- výška $ezu a výsypkových etáží    4 – 6 m 

- ší$ka pracovních záb"r! rýpadel    15 m 

- nakyp$ení rozpojených hornin    20 – 30 % 

- t$ída rozpojitelnosti     3. a 4.  

- odstup rýpadla od paty t"ženého $ezu   2 – 4 m 

 Odvod&ovací prvky 

 Odvodn"ní prostoru stavby bude provedeno systémem t$í záchytných koryt, do kte-

rých budou zaúst"ny provozní otev$ené p$íkopy. Každé záchytné koryto bude zakon#eno 

sedimenta#ní a uklid%ovací jímkou, odkud bude voda odvedena již v PE potrubí. Veškeré 

jímací objekty, drény a záchytná koryta budou svedena do sedimenta#ní jímky v úrovni 

výsypkové etáže na kót" 240 m n. m. a z této jímky bude voda odvedena otev$eným p$íko-

pem, který bude napojen na stávající systém odvodn"ní lomu zakon#eného #erpací stanicí 

PD20. Pro dlouhodobou funkci revitaliza#ního opat$ení jsou záchytná a odleh#ovací koryta 

zvolena jako t"sn"ná! 

!
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 Komunikace 

- páte$ní komunikace – 2 340 m 

- ostatní provozní komunikace – 3 860 m  

! Páte$ní komunikace stavby bude využívána po celou dobu provád"ných sanací, ale i 

rekultivací. Komunikace je situována od bývalé komunikace I/13 do prostoru stabiliza#-

ních t"les ST1, ST2 a ST3. Skladba vozovky je tvo$ena vrstvou 0,3 m hutn"ných št"rkodr-

tí, tkaná geotextilie 400 g a pro p$ekrytí koruny silnice dr' 8-16 mm v tlouš'ce 100 mm.  

- ší$ka dopravních cest     10 - 12 m 

- maximální stoupání a klesání trati   8,6 % 

- p$ípustná hloubka bo$ení dempr!   20 cm 

- provizorní p$echody vodote#í 

 5.4. Situace stavby a dopravní napojení staveništ" 

 Severozápadní svahy lomu &SA se nachází na úpatí Krušných hor. P$ístup na sta-

veništ" je možný p$es obec Vysoká Pec po bývalé komunikaci I/13, která byla sesuvy p!dy 

v 80. letech p$erušena a musela být nahrazena sou#asným koridorem mezi m"sty Most a 

Chomutov. Úsek cesty o délce cca 1 km je již od Vysoké Pece pro motorová vozidla uza-

v$en. Za$ízení staveništ" m!že být tedy umíst"no p$ímo na asfaltové komunikaci p$i vjezdu 

na samotné staveništ". Stejn" jako druhá p$ístupová cesta z jihozápadu bude opat$ena uza-

mykatelnou závorou. Staveništ" má rozlohu 76,5 ha, je tedy možné zabránit pouze vjezd! 

automobil!. Vn"jší hranice staveništ" kopíruje území lomu a bude ozna#eno výstražnými 

cedulemi.          

 V"tšina mechanizm! a stavebních stroj! bude na stavb" p$ítomna po celou dobu 

výstavby. Materiálu dopravovaného na stavbu bude vzhledem k délce a velikosti stavby 

minimální a nebude t$eba speciálních opat$ení vyjma #išt"ný p$íjezdové komunikace, která 

je místními obyvateli využívána k rekrea#ním ú#el!m.  

!
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  Pro p$ístup do sanovaného území je nutné zajistit dohodou o stanovení základních 

podmínek pro p$edání pracovišt" sanací v DP Erv"nice. Vybraný zhotovitel sana#ních pra-

cí, podle „Smlouvy o provedení prací p$i sanaci ekologických škod a následné rekultiva-

ci“, uzav$ené zpravidla mezi objednavatelem MF &R a zhotovitelem, si zajistí touto doho-

dou p$ístup a používání p$ístupových cest v  DP. 

 Organizace zajiš'ující sana#ní práce musí bezpodmíne#n" dodržovat podmínky 

stanovené povolením hornické #innosti podle POPD schváleného OBÚ v Most". Musí tedy 

mít vlastní povolení hornické #innosti podle odst. 4 § 30 zákona #. 44/1988 Sb. v platném 

zn"ní (závodního lomu oprávn"ného k hornické #innosti). 

 5.5. Zp!sob provád"ní hlavních technologických #inností 

 Kácení d"evin 

 P$ed zahájením samotných stavebních prací musí být provedeno kácení d$evin, 

které se bude provád"t v sesuvných plochách a v #ásti staveništní plochy kolem bývalé 

komunikace I/13, kde se vyskytuje smíšený les (buk, dub, akát a b$íza). Celkem se jedná o 

kácení plochy o rozloze 6,6 ha. Vzrostlé stromy budou pokáceny a p$ipraveny k odvozu 

jednotlivým vlastník!m p$íslušných pozemk!, ostatní náletové d$eviny a ke$e budou drce-

ny na míst". 

I. etapa 

 Prvotní zá$ez bude proveden z d!vodu nutnosti p$eložení el. vedení 6kV a výtla#-

ného $adu. V pr!b"hu zemních prací bude nutné odstranit asfaltové t"leso bývalé komuni-

kace I/13, zhroucené bývalé koryto Vesnického potoka a nefunk#ní vodovodní potrubí 

PVC DN 160, které bude operativn" následn" použito pro provozní odvodn"ní, p$ípadn" 

jako propustky.  Sou#ástí první etapy je provedení likvidace n"kolika stávajících vrt!. Sut" 

t"žené v této etap" poslouží k založení hutn"ného stabiliza#ního t"lesa ST1 a budování 

páte$ní komunikace. B"hem zakládání hutn"ného stabiliza#ního t"lesa bude provád"no 

také jeho odvodn"ní plošnou drenáží, která bude t"sn"ným drénem p$es kontrolní jímku 

svedena do stávajícího systému odvodn"ní lomu. 

!

!
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II. etapa 

 Sou#ástí této etapy stavebních prací jsou p$edevším úpravy sklon! kone#ného $ezu 

278 až 298 m n. m. sejmutím dvou až t$í metrové zv"tralé vrstvy hornin podle jejich vý-

skytu a odstran"ní uhelných poloh. Dále vybudování odvod%ovacího p$íkopu o délce 

650 m a vsakovací jímky cca 30 x 15 m odvád"jící vodu ze sanované plochy gravita#n". 

 Po odstran"ní zbytk! uhelné sloje a vytvo$ení stabilních svah! je prostor p$ipraven 

pro deponování balvanitých sutí a komunika#ní zp$ístupn"ní sanovaných ploch v sesuvné 

oblasti páte$ní komunikace.        

 V rámci této etapy bude také proveden odvod%ovací p$íkop s propustkem pod pá-

te$ní komunikací, sb"rná jímka vod o objemu 18 000 m3 a bude založeno stabiliza#ní t"le-

so ST2. T"leso ST2 bude z d!vodu nevhodných zemin provád"no jako nehutn"né a jeho 

umíst"ní bude na výsypkové etáži. K t"lesu se vybuduje obslužná komunikace o délce 

730 m a výšce 6 m. 

III. etapa 

! Sou#ástí této etapy prací jsou provozní obslužné komunikace na únosném podkladu 

su'ových hornin a jejich t"žba z prostoru pod Vesnickým potokem a z prostoru pilí$e Je-

zerka. P$epravované horniny budou ukládány do stabiliza#ních t"les ST1 a ST2. Zakládané 

zeminy do ST1 se budou hutnit po 30 cm vrstvách podle p$edem stanovené technologie.

 Sana#ní práce p$i úpatí Krušných hor budou provád"ny z v"tší #ásti nad hladinou 

podzemní vody, jen #áste#n" ve zvodn"ném prost$edí. Výšky $ez! se navrhují v mezích 4 

až 6 m, ve sklonu 1 : 2,0. Žádoucí mírn"jší sklon pro zatravn"ní a zalesn"ní nedovoluje 

pom"rn" strmý generální sklon svah!.      

 P$i svahování $ez!, u nichž plošiny budou mít menší ší$ku než 10 m, je možné vy-

svahovat dva $ezy navzájem, tak aby hrnutý materiál byl zcela odt"žen a svah se nacházel 

v rostlém masivu. Po#ítá se s provozním, do#asným odvod%ováním svah! a pr!b"žným 

opravováním obslužných komunikací.      

 Poslední založené výsypkové t"leso ST 3 je ur#eno pro nezhutnitelné zeminy a je 

zakládáno v p$edstihu p$ed t"žbou v rámci #tvrté etapy. Bude vrstvit do dvou úrovní 258 a 

266 m n. m., na kone#né úrovni vnit$ní výsypky lomu &SA. Tato #ást výsypky prosedá 

vlivem její velké mocnosti a saturace vodou z krušnohorských svah!. Sou#ástí tohoto t"le-
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sa bude obslužná komunikace o délce 260 m a mocností 6 m s úpravou základové spáry 

zpevn"né št"rky a lomovou výsivkou. 

IV. etapa 

! Postup prací v sanované ploše #tvrté etapy musí být pr!b"žn" koordinován zodpo-

v"dným geotechnikem, nebo' jsou soust$ed"ny do oblasti aktivních sesuvných pohyb! 

s plošným výskytem mok$ad!. Z d$íve monitorovaných vrt! jednozna#n" vyplývá ohrožení 

stability území zasahujícího prostor mezi bývalým korytem Vesnického potoka a sou#as-

nou potrubní p$eložkou potoka. Úplné odt"žení plochy potenciálního sesuvu horninového 

bloku nad destruovaným územím je blokováno nejen touto provizorní p$eložkou, ale i pro-

vozovanými #erpacími vrty KU 393 a KU 394.      

 Po ukon#ení terénních úprav se terasováním vybudují záchytná a odleh#ovací kory-

ta, kterými budou zachyceny a odvedeny povrchové i podzemní vody. Spolu s následnou 

doprovodnou vegetací se tím zmírní erozní procesy s doprovodným vyplavováním ne-

soudržných zemin.         

 V této etap" budou provedeny provozní komunikace o délce 1 360 m pro zp$ístup-

n"ní jednotlivých stavebních objekt!, z kterých bude celkem odt"ženo a p$emíst"no na 

nehutn"ná stabiliza#ní t"lesa ST2 a ST3 celkem 706 000 m3 zemin. 

V. etapa  

! Jímacími a odleh#ovacími objekty se zajistí zachycení a odvedení vod po ukon#ení 

prací na objektech #tvrté etapy. Odvod%ovací koryta K2, K3 a K4 budou sbírat p$ítoky 

z drén! a dalších provizorních odvod%ovacích opat$ení. Koryta budou ukon#ena uklid%o-

vacími jímkami a p$es systém potrubí a dalších jímacích objekt! bude voda svedena do 

sedimenta#ní jímky o rozm"rech 20 x 24 m s hloubkou 4 m se st"nami ve sklonu 1 : 2,0. 

Do této jímka se stéká v"tšina vod z celé stavby a odtud dále pokra#uje korytem K1 do 

stávajícího odvodn"ní lomu &SA a následn" do provozované #erpací stanice &S PD 20 

&SA, která je situována do prostoru mimo postupující zakládané výsypkové etáže. 

VI. etapa  

- celková plocha zatravn"ní – 764 823 m² 

- po#et d$evin – 14 456 ks 
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! Zatravn"ní a zalesn"ní se provede jako záv"re#ná fáze dosud ukon#ených staveb-

ních objekt!. Po dokon#ení terénních prací budou plochy bezprost$edn" zatravn"ny tak, 

aby byla snížena erozní náchylnost upravovaných ploch. Zatravn"ní bude fungovat zejmé-

na jako biotechnické protierozní opat$ení. To spo#ívá ve zpevn"ní povrchové vrstvy p!dy 

prost$ednictvím ko$en! travin v kombinaci s hlubokými ko$eny bobovitých rostlin – tedy 

ochran" proti unášecí síle povrchového odtoku srážek a tlumení energie dopadajících vod-

ních kapek (ni#ení p!dních agregát!) rychle vytvo$eným vegeta#ním pokryvem.  

 Zatravn"ní se bude provád"t pomocí hydroosevu a to co nejd$íve po dokon#ení jed-

notlivých stavebních objekt!, dle klimatických podmínek. 

 5.6. Realizace jednotlivých etap v #ase 

 Etapa     doba trvání  poznámka 

- I. etapa    15 m"síc!  bez zakládání ST1  

- II. etapa     10 m"síc!  bez zakládání ST2  

- III. etapa    7 m"síc!  bez zakládání ST3  

- IV. etapa    9 m"síc!   

- V. etapa     12 m"síc!    

- VI. etapa    plánuje se následn" po ukon#ení (p$edpoklad 

do roku 2022)   

Podrobn"jší harmonogram stavby viz p$íloha #. 2 

 5.7. Návrh za$ízení staveništ" a pracovní #ety 

! Vybudování objekt! za$ízení staveništ" bude provedeno p$ed zahájením vlastních 

prací. Všechny objekty za$ízení staveništ" jsou p$edpokládány jako do#asné.   

 Sociální za$ízení pro d"lnický personál bude $ešeno #ty$mi kusy mobilních wc 

s pravidelnou údržbou.        

 Objekty pro $ízení a správu stavby byly dimenzovány na 3 ks kancelá$í pro stavby-

vedoucí a mistry, 4 ks pro d"lnický personál a 1 ks jako sklad drobného materiálu a ná$adí. 

 Oplocení staveništ" vzhledem k rozsahu není možné realizovat. Za$ízení staveništ", 

odstavná plocha pro stavební stroje a mechanizmy bude osv"tlena a neustále pod dozorem 

ostrahy. Pro skladování materiálu byla ur#ena plocha navazující na odstavnou plochu pro 

stavební stroje a je také pod dozorem ostrahy staveništ".    
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 Napojení za$ízení staveništ" na elektrickou energii bude provedeno z místní tra-

fostanice, ze které jsou zásobované #erpací vrty a #erpací stanice C na pilí$i Jezerka.  

 Napojení na užitkovou vodu bude provedeno z #erpacích vrt! situovaných v míst" 

za$ízení staveništ". 

- Složení pracovní #ety pro jednu 12 hod. sm"nu, p$i maximálním nasazení 

- vedoucí projektu    1x 

- stavbyvedoucí    1x 

- mistr     1x 

- strojník pásového rýpadla  3x 

- $idi# dampru    8x 

- strojník dozeru    4x 

- $idi# nákladního automobilu  8x 

- strojník ježkového vibra#ního válce 2x 

- d"lník     10x 

- obsluha kropícího vozu   1x 

- geodeti     2x 

! Celkem 39 pracovník! na jednu sm"nu, dále budou nárazov" nasazeny sedmi #len-

ná skupina p$i sázení a další pé#i o d$eviny, #ty$ #lenná skupina se soupravou pro hydroo-

sev a osmi #lenná skupina s k$ovino$ezy. 

 5.8. Návrh hlavních stavebních mechanism! 

Pásové rypadlo VOLVO EC360C (3x) 

- Objem lopaty      2,78 m3 

- Maximální hloubka hloubení    8,2 m 

- Dosah       11,7 m 

- Provozní hmotnost     38,0 t 

Kloubový dampr VOLVO A35F (8x) 

- Výkon motoru      329 kW 

- Maximální nosnost     33,5 t 

- Navršený objem korby     20,5 m3 



Bc. Roman Vildner:  P$edvýrobní technologická p$íprava stavby "Sanace SZ svah! lomu &SA“ 
!

2013   15 

Pásový dozer CAT D8T (2x) 

- Výkon motoru      231 kW 

- M"rný tlak      1 bar 

- Objem radlice      11,7 m3 

- Provozní hmotnost     37,1 t 

Pásový dozer CAT D6RII (2x) 

- Výkon motoru      123 kW 

- M"rný tlak      0,53 bar 

- Objem radlice      5,61 m3 

- Provozní hmotnost     20t 

Nákladní automobil Tatra T158 8x8 (8x) 

- Výkon motoru      340 kW 

- Maximální nosnost     28,28 t 

- Navršený objem korby     18 m3 

Vibra!ní válec BOMAG BW 213 DH-4 (2x) 

- Provozní hmotnost     12,7 t 
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 5.9. Zkoušky a pr!zkumné práce provád"né b"hem výstavby 

Zat$žovací zkoušky statické a dynamické 

 Podle &SN 721006 "Kontrola únosnosti zemin a sypanin" je provád"ní statických a 

dynamických zat"žovacích zkoušek požadováno na páte$ních komunikacích a p$i zakládá-

ní stabiliza#ního t"lesa ST1. V celé mocnosti aktivní zóny musí být dodržena p$edepsaná 

míra zhutn"ní 96 % PS. Na komunikacích musí být dodržena hodnota modulu p$etvárnosti 

z druhého zat"žovacího cyklu min. Edef2 = 20 MPa. Nam"$ené hodnoty modulu p$etvár-

nosti podloží páte$ní komunikace nesmí být nižší o více než 10 % od této p$edepsané hod-

noty.           

 Pro všechny hutn"né vrstvy zemin používaných ke stabilizaci svah! a zpev%ování 

konstruk#ních vrstev páte$ních a obslužných komunikací je stanoven základní technolo-

gický postup:  

- navážení št"rkových zemin na upravený (urovnaný) a zhutn"ný povrch 

(D = 96 % PS)  

- rozprost$ení a zhutn"ní zemin o max. mocnosti 30 cm ježkovým válcem 6x, 

hladkým 4x  

- zhotovitel stavby provádí nejmén" na každých 20 000 m3 uloženého a zhutn"-

ného materiálu kontrolu míry zhutn"ní statickými nebo dynamickými zkouška-

mi  

- pot$ebný rozsah zjišt"ní fyzikáln"-mechanických vlastností stanoví geotechnic-

ký  

- dozor podle nasazené technologie 

Kopané sondy 

! Základním prvkem pr!zkumných prací budou kopané sondy pomocí pásových ry-

padel. Sondy budou provád"ny a dokumentovány za ú#asti geotechnika zhotovitele. Kopa-

né sondy budou sloužit p$edevším pro ov"$ení základové spáry, mocnosti vrstev jednotli-

vých hornin a zjiš'ování možných pramenných výv"r! vody. Hloubka sond bude provád"-

na dle možností jednotlivých rypadel (cca 6 m).  
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Statická penetrace 

 Statické penetrace budou provád"ny t"žkou penetra#ní soupravou o tla#né kapacit" 

200 kN v místech bahnotoku a v místech, kde je t$eba ov"$it geologickou skladbu podloží a 

získat geotechnické parametry d!ležité pro budování $ez!, pop$ípad" jiných objekt!. 

 Tato metoda je oproti kopaným sondám cenov" nákladná, ale její hloubkový dosah 

je významn" vyšší. Hloubka cca 20 statických penetrací se p$edpokládá od 6 do 30 m. 

Oproti klasickým jádrovým vrt!m se jedná o výrazn" rychlejší a ekonomicky p$ízniv"jší 

variantu. 

! Statickou penetrací budou m"$eny následující hodnoty: 

QST [MPa]  – odpor na hrotu 

FS [MPa]   – pláš'ové t$ení 

QT [kN]   – zatížení souty#í 

RF [%]   – t$ecí pom"r 

 

Dynamická penetrace 

 Dynamické penetra#ní zkoušky budou provád"ny za ú#elem prov"$ení kvality pod-

loží základových spár. K penetraci bude použito mobilní sestavy pro dynamickou penetraci 

s hmotností beranu 30 kg. Úrove% základové spáry bude ur#ována geotechnikem dle ná-

r!stu dynamických odpor!. 

Jádrové vrty 

 Jádrové vrty budou provedeny metodou rota#n" jádrového vrtání. Hloubka vrt! 

bude, dle podmínek v podloží cca 50 m. V pr!b"hu vrtání budou m"$eny úrovn" hladiny 

podzemní vody naražené, ustálené. Vrtná jádra budou p$edána geotechnikovi k vyhodno-

cení. Vrty budou osazeny  PVC pažnicemi s perforací pro sledování úrovn" hladiny pod-

zemních vod a dále spodními ocelovými pr!chodom"ry pro stanovení spodní hranice smy-

kových ploch. 

!
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 5.10. Monitoring a geodetické práce 

Trvalý monitoring 

 Na základ" požadavk! projektové dokumentace bude m"$i#ský monitoring zajišt"n 

v pr!b"hu stavebních prací a následn" i po celou dobu provád"ného rekultiva#ního cyklu. 

V rámci monitoringu bude vybudována sí' monitorovacích pažnic, jejich následné m"$ení 

a vyhodnocení stability. Monitorovací práce budou provád"ny metodou GPS-FS nebo tri-

gonometrickým m"$ením bod!. V pr!b"hu technické #ásti 1 x 2 m"síce, v pr!b"hu biolo-

gické rekultivace 1 x 3 m"síce.       

 Pažnice budou provedeny jako ocelové trubky s betonovým základem opat$ené 

držáky pro soupravu GPS. Celkový po#et pažnic na plochu stavby bude stanoven dle po-

t$eby v pr!b"hu prací (p$edpoklad 30 ks). 

Provozní monitoring 

 V pr!b"hu stavebních prací se p$edpokládá vznik lokálních nestabilit, menších trh-

lin, #i jiných projev!. Monitoring t"chto jev! bude probíhat provozn" sledováním osaze-

ných geodetických mezník! metodou GPS RTK (m"$ení v reálném #ase). Jde o n"co mén" 

p$esnou metodu oproti metod" GPS FS (m"$ení rychlé statické), ale její výhodou je vyšší 

rychlost m"$ení. &etnost a pot$ebná p$esnost bude dle konkrétní situace stanovena geo-

technikem. 

Kubaturní m$"ení 

 Stav severozápadních svah! bude zam"$ován leteckou fotogrammetrickou meto-

dou. V p$ípad" pot$eby dopl%ován o tachymetrické m"$ení. Toto vyhodnocení bude probí-

hat v rámci nálet! pro celý lom &SA, které se provádí každé dva m"síce. 

 5.11. Geotechnický dozor  

 Staveništ" se nachází na pozemcích, kde byly dlouhodob" t"ženy zásoby nerost-

ných surovin ve výchozové #ásti uhelné pánve, ve strmých svazích úpatí Krušných hor. Jde 

tedy o území sesuvného charakteru, s blízkou hladinou podzemní vody pod povrchem te-

rénu, s p$evažujícím podílem zvodn"ných sediment!.     

 Z geotechnické kategorizace území vyplývá nezbytnost stálého geotechnického 

dozoru z d!vodu: 

- zajišt"ní starých d!lních d"l 
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- likvidace zachovaného pažení vrt! 

- operativního vyhodnocování monitorovaných bod! 

- zajiš'ování a vyhodnocování penetra#ních zkoušek pro ov"$ování míry zhutn"ní 

stabiliza#ních t"les a ov"$ování skluzných ploch 

- funk#nost vybudovaných vodohospodá$ských objekt! pro zachycení a odvedení 

vod 

- zajiš'ování údržby a #išt"ní jímek podle pot$eby, nejen po celou dobu provád"-

ných sana#ních i rekultiva#ních prací podle tohoto projektu 

- iniciování p$ípadných metodických zm"n 

 5.12. Kvalitativní, environmentální a bezpe#nostní požadavky 

 Specifické podmínky stavby vyžadují stálý geotechnický dozor, m"$ický monito-

ring, pr!kazní zkoušky míry hutn"ní stabiliza#ního t"lesa ST1 a pr!zkum aktivních sesuv-

ných oblastí ur#ených geotechnikem po celou dobu provád"ní stabiliza#ních a rekultiva#-

ních prací. Režim podzemních vod bude sledován tzv. stopovací zkouškou. 

Vstup do území navrženého k sanaci a rekultivaci je podmín$n: 

Identifikací starých d"lních d#l 

 V prostoru dobývání výchozové partie mocné hn"douhelné sloje pod obcí Vysoká 

Pec se vyty#í stará a opušt"ná d!lní díla v záv"rném svahu lomu &SA. Na zajišt"ní d!lních 

d"l je nutno zpracovat odborný posudek, který zajistí HBZS a.s. 

Vyhledáním, vyty!ením a likvidací nefunk!ních vrt" 

 Jednozna#n" vystrojené a pravd"podobn" zachované vrty s pažením jsou ur#ené k 

likvidaci. Tyto vrty se vyhledají a vyty#í a až po úrove% nov" upraveného terénu se pažení 

zkrátí. Z databáze vrt! m!že zajistit HDM MUS" 

Zajišt#ním m#$ického monitoringu 

 Provádí se již v pr!b"hu stavebních prací a po celou dobu návazného rekultiva#ního 

cyklu. Na stávající monitoring HDM MUS a. s. je návazný a vyžaduje zpracování separát-

ního aktuálního projektu. 
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Ochranou odvod&ovacího za$ízení %S "C" Jezerka 

 P$eložku elektrického vedení a výtlaku do prvotního zá$ezu - je nutno provést 

s provozovatelem #erpací stanice HUMECO, a. s. Na p$eložení linek je nutno zpracovat 

up$esn"ný návrh podle skute#ného aktuálního stavu #erpací stanice. 

Geotechnickými zkouškami, penetra!ním m#$ením, kontrolou hutn#ní vrstev 

 Musejí být návazné na dosavadní geotechnické pr!zkumy provád"né t"žkou static-

kou penetra#ní soupravou o tla#né kapacit" 200 kN. 

%išt#ním sedimenta!ních jímek 

 &išt"ní a p$ípadnou opravou ostatních vodohospodá$ských objekt! po celou dobu 

provozu &S PD 20.         

 Stavba sama o sob" je sou#ástí zahlazení následk! t"žby uhlí, tedy odstran"ní staré 

ekologické zát"že, má tedy prokazateln" pro životní prost$edí pozitivní p$ínos. Polétavá 

a sedimenta#ní prašnost na zpevn"ných komunikacích roznášecí vrstvou sutí bude v p$ípa-

d" akutní pot$eby okamžit" likvidována zkráp"cími vozy.     

 V sanovaném území existuje riziko propadnutí osob, stroj! nebo za$ízení do starých 

nebo opušt"ných d!lních d"l a kaveren pod sesunutými zemními t"lesy. Pro p$ípad vyproš-

t"ní osoby a poskytnutí první pomoci musí být na pracovišti k dispozici žeb$ík, lano, úni-

kový dýchací p$ístroj, prost$edky první pomoci. V p$ípad" propadnutí do podzemního pro-

storu sm"jí k propadnuté osob" vstupovat pouze bá%ští záchraná$i.    

 P$ed vstupem zam"stnanc! do sesuvného území, p$i kterém m!že dojít k ohrožení 

života a zdraví osob, k ohrožení bezpe#nosti provozu v#etn" provozovaných za$ízení, za-

jistí provozovatel prokazatelné seznámení s tímto nebezpe#ím a povinnost hlášení projev! 

nestability svahu. V p$ípad" mimo$ádné události stanoví provozovatel se zodpov"dným 

geotechnikem zp!sob likvidace a pot$ebné množství nasazené mechanizace na úpravu sva-

h! p$emis'ováním zemin z odlu#né oblasti do akumula#ní.     

 Instituce, které budou informovány nebo povolány k p$ípadné mimo$ádné události: 

Obvodní bá%ský ú$ad Most   ……………………………...  

(v pracovní dny od 6:30 do 15:00 hod)  ……………………………… 

pohotovostní služba OBÚ,    ……………………………… 

rychlá léka$ská pomoc – HBZS   ……………………………… 

p$ípadn" další ve$ejné záchranné systémy ……………………………… 
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6. Technologický postup – Realizace sanace a rekultivace severozápadních svah" 

 lomu %SA dle povolení k hornické !innosti 

 6.1. Zadání stavby 

 Cílem stavby je obnova ekologických, hydrologických, estetických, produk#ních, 

rekrea#ních a dalších funkcí krajiny.       

 Stavba bude realizována dle projektové dokumentace up$esn"né týdenními kontrol-

ními dny za autorského dozoru VÚHU a s denním operativním up$es%ováním rozsahu prá-

ce za vedení vedoucího projektu realizace. 

 6.2. Bezpe#nostní zásady 

Kontakty pro p"ípad vzniku MU 

- závodní lomu LUAS   …………………………….. 

- závodní lomu sdružení   ……………………………...   

- výrobní dispe#er     ……………………………...   

- bezpe#nostní technik   ……………………………...   

- zdravotnická záchranná služba ÚK ………………………………  

- léka$ská služba první pomoci – HBZS ……………………………… 

OOPP 

- Všichni zam"stnanci jsou vybaveni následujícími OOPP, které jsou povinni po 

celou dobu p$ítomnosti na staveništi používat: 

- pracovní obuv 

- pracovní od"v 

- ochranná p$ilba 

- ochranné brýle (jejich použití je indikováno pov"trnostními podmínkami a p$í-

padnou prašností, p$ípadn" druhem provád"ných prací) 

- výstražná vesta 

- ochranné rukavice. 
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Pravidla bezpe#nosti a zakázané #innosti 

 V celém dot#eném prostoru je zvýšené riziko st$etu s nákladním vozidlem, ry-

padlem #i dozerem.          

 Je zakázané p$edjížd"ní nákladním automobilu nákladním automobilem. 

 Bezpe#nostní vzdálenost okraje cesty od hrany $ezu ur#í vedoucí projektu realizace 

sanace a rekultivace severozápadních svah! lomu &SA.     

 Je nutná zvýšená opatrnost všech osob p$i pohybu po stavb".   

 Je zakázáno vstupovat do pracovního prostoru rypadel, dozer! a nákladních vozi-

del. Stavbyvedoucí ur#í p$ístupové cesty pro p"ší pohyb. Je zakázáno pohybovat se mimo 

tyto cesty.           

 Je zakázáno se na pracovišti pohybovat bez OOPP.   

 Pro provoz autodopravy platí Dopravní $ád kolové dopravy a dopravy osob Litví-

novské uhelné a.s. v celém rozsahu, vyjma kapitoly dopravy osob, která zde neprobíhá. 

 Pro provoz zemních stroj! platí TP #. 83 Provoz pomocné mechanizace. 

P"estávky v práci 

 P$estávky v práci jsou organizovány pro celou stavbu v jeden stanovený #as 

s evidencí ve stavebním deníku. 

 6.3. Mechanizace a zam"stnanci 

T$žební technologie s nízkým m$rným tlakem na podložku 

- lopatová hydraulická rýpadla, nap$. typu CAT nebo Volvo 

- kloubové dampry nebo Volvo pro málo únosné terény, nap$. typu CAT  

- dozery s U radlicí a se sníženým m"rným tlakem na podložku 

- ježkové válce v záv"su buldozeru pro hutn"ní stabiliza#ních t"les 

- hladký válec 

- bourací kladivo pro rozbití kompaktních balvan! a drcení na podsypové materi-

ály 

Pro údržbu dopravních cest a odstavných ploch 

- buldozery vyšší výkonové $ady 

- grejdr pro úpravu cest 

- kolový naklada# balvan! 
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- rypadlo pro vyhloubení koryt 

- post$ikovací terénní cisterna 

- taha#ový válec pro úpravu a zpevn"ní cest 

Pro hutn$ní stabiliza#ních t$les a roznášecích vrstev komunikací 

- ježkové válce, kompaktory 

- penetra#ní souprava pro kontrolu hutn"ní: 

- ve zhut%ovaných podkladních vrstvách vozovky a stabiliza#ních t"lesech 

- ve zhut%ovaných vrstvách stabiliza#ního t"lesa ST1 

- Mechaniza#ní a dopravní prost$edky budou obsluhovat kvalifikovaní zam"st-

nanci s p$íslušným oprávn"ním. 

Zajišt$ní p"ívodu vody a energií, sociálního zázemí 

 Zdroj pitné vody stavba ve své podstat" nevyžaduje. Doporu#ena je dodávka balené 

pitné vody se z$ízením stravovacího za$ízení, resp. odvozem pracovník! po dobu p$estávky 

mimo prostor stavby. Užitková voda v množství pot$ebném pro zkráp"ní komunikací je 

dostupná p$ímo z Vesnického potoka nad bývalou silnicí I/13. P$ípadný odb"r bude 

v p$edstihu projednán se správcem toku.      

 Za$ízení staveništ" m!že být napojeno na elektrickou linku Czech Coal services, 

operativní pot$eba bude $ešena náhradním zdrojem – dieselagregát p$íslušného výkonu. 

Zhotovitel stavby si zajistí mobilní sociální za$ízení. 

P"íjezdy na staveništ$ 

 P$íjezd na staveništ" je ve své podstat" pouze jeden z ve$ejné komunikace I/13 po 

Erv"nickém koridoru a z obce Vysoká Pec po bývalé komunikaci I/13. Po t"chto p$ístupo-

vých komunikacích bude zajiš'ována veškerá doprava pracovník!, p$eprava materiálu a 

technologie používaná na staveništi. 
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 6.4. Provád"ní zemních prací 

 Použije se t"žební technologie s nízkým m"rným tlakem na podložku, p$edevším 

kloubové dempry, hydraulická rýpadla, buldozery, ježkové a hladké válce. 

Provozní parametry realizovaného projektu 

- výška $ezu a výsypkových etáží    6 m maximáln" 

- ší$ka pracovních záb"r! rýpadel    15 m maximáln" 

- t$ída rozpojitelnosti     3. a 4. 

- doporu#ená ší$ka dopravních cest   4 – 12 m 

- selektivní t"žba balvan! o objemu nad 0,5 m3 

 6.5. Ochrana zdraví 

 Stavba bude $ízena kvalifikovanými odborníky a realizována vyškolenými a zkuše-

nými zam"stnanci s dostate#nou praxí v oboru, pravideln" proškolovanými a p$ezkušova-

nými. P$i provád"ní všech výkon! je vyžadováno a kontrolováno dodržování všech práv-

ních norem v oblasti BOZP.        

 Zam"stnanci jsou vybavení všemi pot$ebnými osobními ochrannými prost$edky a 

jsou seznámeni s podmínkami a zp!sobem jejich používání. Používání OOPP je d!sledn" 

kontrolováno vedoucím práce. 

 6.6. Ochrana životního prost$edí 

 S p$ípadn" vzniklými odpady bude naloženo v souladu se Zákonem #.185/2001 o 

odpadech v úplném aktuálním zn"ní. P$ípadné havarijní úniky budou zam"stananci spole#-

nosti schopni sanovat dle platných interních p$edpis!, na tyto práce jsou vybaveni. 

Opat"ení v p"ípad$ vzniku prašnosti 

 Poletavá prašnost na komunikacích stavby bude likvidována zkráp"ním. 

 6.7. D!ležité kontakty 

 závodní lomu LUAS   …………………………………..  

 závodní lomu zhotovitele  …………………………………..  

 vedoucí projektu realizace  …………………………………..  

 autorský dozor VÚHU  …………………………………..  

 bezpe#nostní technik   ………………………………….. 
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 6.8. Související dokumentace 

Závazná externí dokumentace 

- na$ízení vlády #. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpe#nost a ochranu 

zdraví p$i práci na staveništích 

- na$ízení vlády #. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpe#nost a ochranu 

zdraví p$i práci na pracovištích s nebezpe#ím pádu z výšky nebo do hloubky 

- zákon #. 309/2006 Sb. o dalších požadavcích na bezpe#nost a ochranu zdraví p$i 

práci 

- zákon #. 44/1988 Sb. o ochran" a využití nerostného bohatství 

- zákon #. 61/1988 Sb. o hornické #innosti, výbušninách a o státní bá%ské správ" 

- vyhláška #. 26/1989 Sb. o bezpe#nosti a ochran" zdraví p$i práci a bezpe#nosti 

provozu p$i hornické #innosti a p$i #innosti provád"né hornickým zp!sobem na 

povrchu 

- vyhláška #. 392/2003 Sb. o bezpe#nosti provozu technických za$ízení a o poža-

davcích na vyhrazená technická za$ízení tlaková, zdvihací a plynová p$i hornic-

ké #innosti a #innosti provád"né hornickým zp!sobem 

- vyhláška #. 74/2002 Sb. o vyhrazených elektrických za$ízeních 

- vyhláška #. 75/2002 Sb. o bezpe#nosti provozu elektrických technických za$í-

zení používaných p$i hornické #innosti a #innosti provád"né hornickým zp!so-

bem 

- vyhláška #. 298/2005 Sb. o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou 

zp!sobilost p$i hornické #innosti nebo #innosti provád"né hornickým zp!sobem 

a o zm"n" n"kterých právních p$edpis! 
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7. BOZP, PO a OŽP, výb#r z interní dokumentace LUAS 

Pohotovostní #ást havarijního plánu lomu %eskoslovenské armády a úpravny uhlí 

 Havarijní plán pro zdolávání závažných provozních nehod (havárií) je zpracován v 

souladu s p$íslušnými ustanoveními vyhlášek &BÚ #. 26/1989 Sb. a #. 55/1996 Sb. Všichni 

zam"stnanci musí být prokazateln" pou#eni o tom, jak se mají chovat p$i zjišt"ní havárie, 

v dob" havárie, v dob" likvidace havárie nebo jiné mimo$ádné události. Všichni zam"st-

nanci, kterým HP ukládá zvláštní povinnosti, musí být s nimi prokazateln" seznámeni. Se-

známení zam"stnanc! musí být seznámeni p$ed za$azením na pracovišt", opakované se-

známení musí být provedeno p$i každé zm"n", která se jich týká a dále minimáln" jednou 

za rok.           

 Povinnosti prokazatelného seznámení platí i pro zam"stnance cizích organizací, 

kte$í pracují na pracovištích LUAS, podléhajících dozoru orgán! SBS &R.  

 VLH (vedoucím likvidace havárie) je závodní lomu, v p$ípad" jeho nep$ítomnosti 

zástupce závodního lomu. Do jeho p$íchodu je VLH a likvidaci $ídí inspek#ní služba.

 Pohotovostní #ásti HP je tvo$ena seznamy osob, které musí být o mimo$ádné udá-

losti informovány vždy; osoby, které budou informovány na p$íkaz VLH; kontakty na veš-

keré dispe#inky; seznam institucí, které budou informovány, nebo povolávány na p$íkaz 

VLH; povinnosti zam"stnanc!; úkoly VLH; povinnosti inspek#ní služby; povinnosti vý-

robního dispe#era; povinnosti technologického dispe#era; povinnosti vedoucích zam"st-

nanc!; povinnosti dispe#era HBZS; povinnosti velitele HZS; povinnosti velitele BZS; po-

vinnosti personálního $editele. 

Operativní #ást havarijního plánu lomu %eskoslovenské armády a úpravny uhlí 

- operativní #ást HP je tvo$ena t$inácti p$ílohami 

- provozní nehoda – havárie 

- prost$edky pro zdolávání mimo$ádné události 

- evakuace osob 

- opat$ení pro p$ípad stávky 

- sledování stability bo#ních svah! lomu &SA 

- požár podzemního d!lního díla a jiných podzemních prostor ústících na povrch 

- havárie zdroje ionizujícího zá$ení 

- požár 
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- mimo$ádné události na štolách Jeze$í a Ji$etín 

- mimo$ádný povozní stav p$i zhoršených rozptylových podmínkách 

- odstra%ování kleneb, p$evis! a nálep! v zásobnících sypkých hmot 

- ochrana ovzduší p$i MU na zdrojích zne#iš'ování ovzduší 

- vstup neoprávn"né osoby 

Z dopravního "ádu vyplývají následující minimální požadavky na seznámení "idi#! ci-
zích organizací: 

 Na ú#elových komunikacích platí obecná pravidla bezpe#nosti silni#ního provozu 

stanovená zákonem #. 361/2000 Sb., ve zn"ní pozd"jších p$edpis!.  

 Na dopravních cestách platí obecná pravidla bezpe#nosti silni#ního provozu stano-

vená zákonem #. 361/2000 Sb., ve zn"ní pozd"jších p$edpis!, pokud není D( stanoveno 

jinak.           

 (idi# je vždy povinen dát zvukové výstražné znamení p$ed vjezdem do nep$ehled-

ných a zúžených míst a p$ed zahájením couvání, vyžadují-li to okolnosti, zejména nedosta-

te#ný rozhled, nebo terén.        

 Používání výstražné vesty p$i odstra%ování poruch, ke kterým dojde b"hem jízdy na 

dopravních cestách, kdy je nutno na n" vstoupit.     

 (idi# je povinen hlásit nad$ízenému nebo na p$íslušný dispe#ink všechny pracovní 

úrazy a každou dopravní nehodu, na které m"l ú#ast. Utrpí-li pracovní úraz u jiné organi-

zace, než u které je v pracovním nebo jiném pom"ru, ohlásí úraz, pokud je toho schopen 

sám, nebo sv"dek na p$íslušný výrobní dispe#ink, který zajistí ohlášení dle havarijního 

plánu a p$íslušnému vedoucímu zam"stnanci organizace zran"ného.   

 P$ed každým kolejovým p$ejezdem, který není zabezpe#en sv"telnou signalizací, 

musí $idi# zastavit vozidlo v bezpe#né vzdálenosti (nezasahovat do pr!jezdného profilu) na 

takovém míst", aby m"l rozhled na ob" strany. Pohledem se musí p$esv"d#it, zda se po 

kolejích neblíží kolejové vozidlo. Za snížené viditelnosti (mlha, sn"žení, hustý déš' apod.) 

si zajistí p$ejížd"ní kolejového p$ejezdu v sou#innosti s nejbližším hradlem nebo za pomo-

ci pou#eného zam"stnance.        

 Není-li nad kabinou vozidla ochranný štít, musí $idi# p$ed  zahájením nakládání a 

vykládání pomocí zdvihacího za$ízení, lopatových rýpadel apod. vystoupit z kabiny a ode-

brat se na bezpe#né místo.        

 Nejvyšší dovolená rychlost na neve$ejných dopravních cestách je 40km/hod. Sku-
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te#ná rychlost však musí být p$izp!sobena místním podmínkám, zejména pohybu osob 

nebo jiných vozidel, stavu dopravní cesty apod. Snížení dovolené rychlosti je v kompetenci 

správce komunikace a musí být stanovena dopravní zna#kou.    

 Je zakázáno vjížd"t bez souhlasu odpov"dné osoby do nebezpe#ného dosahu rýpa-

del a zaklada#! a do prostor! provozoven.      

 P$i odstavení vozidla musí být zachována mezera nejmén" 0,6 m od objekt!, za$í-

zení nebo uloženými p$edm"ty a obrysem stavebního stroje, motorového vozidla, motoro-

vého vozíku nebo p$epravovaného nákladu. Nejsou-li $idi# nebo p$epravované osoby chrá-

n"ny konstrukcí stroje, musí být mezera zachována i od t"chto osob.    

 Je zakázáno p$ejížd"t nechrán"né elektrické kabely, hadice s tlakovou vodu, potrubí 

bez souhlasu provozovatele.         

 Doprava výbušnin a nebezpe#ných látek musí být nahlášena na p$íslušný výrobní 

dispe#ink.            

 Každá dopravní nehoda musí být ohlášena na p$íslušný výrobní dispe#ink.  

 (idi#i je zakázáno jezdit se po neozna#ených cestách (jízda ve volném terénu), po-

kud neabsolvoval zvláštní pou#ení nebo pokud nemá zajišt"n doprovod kompetentní oso-

bou.            

 (idi# je povinen dodržovat dopravní zna#ení, zvláš' obez$etn" se musí chovat na 

železni#ních p$ejezdech. 

Hlavní povinnosti obsluhy stroj! 

 Provést p$ed zahájením, b"hem i na konci sm"ny kontrolu stroje dle pokyn! a ná-

vodu pro obsluhu a údržbu stroje od výrobce, tzn. i funk#ní kontrolu základních funkcí 

stroje.            

 Mít u sebe veškeré doklady spojené s výkonem pracovního za$azení (strojnický 

pr!kaz, je$ábnický pr!kaz, $idi#ský pr!kaz atd.).      

 Používat OOPP (p$id"lený pracovní od"v, obuv, chráni#e sluchu, atd.).   

 Používat stroj v souladu s pokyny na provoz a údržbu, bezpe#ností práce, pracov-

ních a technologických postup!.  
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 Každý $idi# stroje, jemuž je ur#ena odb"ratelem konkrétní práce, p$i které je na 

pracovišti sám, je povinen se každé 2 hodiny hlásit na p$íslušný dispe#ink.   

 Nastupovat a vystupovat ze stroje #elem ke stroji, dodržovat zásadu t$íbodovým 

principem, zásadn" v klidu stroje. Je zakázáno seskakovat ze stroje!   

 Pokud se ur#ený zam"stnanec, který se p$edem dohodnutými signály dorozumívá s 

obsluhou stroje, dostane z dohledu obsluhy, musí obsluha okamžit" #innost zastavit. 

 Osoba navád"jící stroj se musí dorozumívat s obsluhou stroje p$edepsanými a p$e-

dem domluvenými dorozumívacími signály. 

Zakázané úkony a #innosti se stroji  

! Je zakázáno používat stroje a jejich pracovní za$ízení, pokud by jejich #inností 

mohl být ohrožen jejich technický stav, bezpe#nost (život a zdraví) osob, objekt! a v"cí, 

pop$. silni#ní provoz a jeho plynulost. Zejména je zakázáno:    

 Uvád"t do chodu a používat stroj, jsou-li krom" obsluhy v kabin", na stroji nebo v 

jeho nebezpe#ném dosahu další osoby.      

 Uvád"t do chodu a používat stroj, je-li otev$eno, odmontováno nebo poškozeno 

n"které ochranné za$ízení.        

 Ovládat stroj zp!sobem, který je v rozporu s podmínkami, stanovenými v návodu 

k použití.          

 P$et"žovat stroj ve vyšší t$íd" rozpojitelnosti horniny než je dovoleno.  

 Pracovat se strojem a s pracovním za$ízením v míst", na které není z místa obsluhy 

vid"t a kde by mohlo nastat ohrožení osob nebo majetku, pokud není bezpe#nost práce 

zajišt"na jiným zp!sobem, nap$. zprost$edkované signalizací náležit" pou#enou osobou. 

 Pracovat se strojem nebo s jeho pracovními za$ízeními, #i jinými vy#nívajícími 

#ástmi v ochranném pásmu elektrického vedení a trafostanic, bez signaliza#ního bezpe#-

nostního za$ízení nebo náhradních opat$ení.       

 Pracovat se strojem za snížené viditelnosti a v noci, není-li pracovní prostor stroje a 

celé pracovišt" dostate#n" osv"tleno (dohlednost minimáln" do vzdálenosti nebezpe#ného 

dosahu stroje).           

 Používat stroj, z jehož systém! uniká olej, palivo nebo jiné hmoty (chladicí kapali-

ny, kapaliny systému brzd aj.).  
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 Kou$it a manipulovat s otev$eným ohn"m p$i kontrole a #erpání pohonných hmot a 

p$i používání lehce vzn"tlivých #isticích prost$edk! a p$i kontrole a dopl%ování akumuláto-

r!.           

 P$i #innostech stroj! (hrnutí materiálu, urovnávání plán", p$ehrnování) nesmí stroj 

pracovním orgánem p$esahovat p$es hranu $ezu nebo výsypkové etáže. 

Ochranná pásma elektrických za"ízení - § 46 zákona #. 458/2000 Sb.  

- Ochranná pásma venkovních vedení:  

- p$esuvné venkovní vedení v povrchových dolech do nap"tí 35 kV - 5 m  

- u nap"tí nad 1 kV do 35 kV v#etn"  

- vodi#e bez izolace - 7 m  

- vodi#e s izolací základní - 2 m 

- záv"sná kabelová vedení - 1 m 

- u nap"tí nad 35 kV do 110 kV v#etn" - 12 m 

- u nap"tí nad 110 kV do 220 kV v#etn" - 15 m 

- u nap"tí nad 220 kV do 400 kV v#etn" - 20 m  

- u nap"tí nad 400 kV - 30 m 

- u záv"sného kabelového vedení 110 kV - 2 m 

- Ochranné pásmo nadzemního vedení je vymezené svislou rovinou od krajního 

vodi#e kolmo na zem po obou stranách vedení. 

Zmáhání zápar a d!lních požár! 

! Stavba je situována v dobývacím prostoru lomu &SA, kde v 19. století byla prová-

d"na hlubinná t"žba uhlí. V této oblasti je tudíž stále riziko výskytu starých d!lních d"l a 

starých chodeb malých pr!m"r! na výchozech uhelné sloje v míst" kontaktu bo#ních svah! 

a výškové úrovn" sou#asné výsypkové etáže na kót" 240 m n. m.    

 V p$ípad" vzniku záparu bude postupováno v souladu s TP MUS #. 32, který je 

zpracován v souladu s vyhláškou  &BÚ  #. 26/1989 Sb., o bezpe#nosti a ochran" zdraví p$i 

práci a bezpe#nosti provozu p$i hornické #innosti a p$i #innosti provád"né hornickým zp!-

sobem na povrchu, ve zn"ní pozd"jších p$edpis! a zákonem o ochran" ovzduší a o zm"n" 

n"kterých dalších zákon! (zákon o ochran" ovzduší #. 86/2002 Sb.).   
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8. Stru!né technicko-ekonomické a ekologické zhodnocení navrhovaného $ešení 

! Územní plán statutárního m"sta Mostu a obce Vysoké Pece po#ítá s vybudováním 

jezera, navazující obnovou p$írodního prost$edí a motokrosového areálu o ploše 26 ha. 

Umíst"ní tohoto motokrosového areálu vyžaduje další zvláštní posouzení. Ostatní plochy 

nad hladinou uvažovaného budoucího jezera, v úrovni nad 180 m n. m., jsou $ešeny nejen 

podle zákona #. 44/1988 Sb., o ochran" a využití nerostného bohatství (horní zákon), 

v platném zn"ní, podle § 31 odst. 5, ale i ve smyslu vládního usnesení #. 272/02, které $eší 

ekologické škody p$ed privatizací d!lních spole#ností. Zám"r je tedy v souladu se soubo-

rem #inností sm"$ujících k tvorb" a obnov": lesních porost!, zem"d"lských pozemk!, vod-

ních složek krajiny, krajinné zelen", biokoridor! a biocenter, území pro ú#ely využití vol-

ného #asu a ekologicky a p$írodov"dn" orientovaných území, detailn"ji rozpracovaný ve 

studii „Koncepce $ešení ekologických škod vzniklých p$ed privatizací hn#douhelných 

t#žebních spole!ností v Ústeckém a Karlovarském kraji“ a její aktualizaci.  

 Z ekonomického hlediska není stavba hodnocena jako celek nebo' veškeré podkla-

dy, které m"l zpracovatel k dispozici, podléhají obchodnímu tajemství. Z tohoto d!vodu 

byl proveden pouze odhad denních náklad! a to ve vazb" na stanovenou pracovní #etu 

p$edstavující hlavní použitou mechanizaci, dopravní prost$edky a pracovníky – viz tabulka 

1. 
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Odhad náklad" na pracovní sm#nu 

Náklady Po#et 
stroj! 

Sazba 
(K#/hod) 

Sm"na 
(hod) 

Náklady na 
sm"nu (K#) 

Hlavní prost$edky     

  Rýpadlo 3 2100 12 75600 

Dozer D6 2 1800 12 43200 

Dozer D8 2 2200 12 52800 

Nákladní auto 8 900 12 86400 

Dampr 8 1400 12 134400 

Válec 2 900 12 21600 

Vedlejší prost$edky     

  Kropicí v!z 1 700 12 8400 

Personální náklady     

  Manažer 1 700 12 8400 

Stavbyvedoucí 1 500 12 6000 

Mistr 1 300 12 3600 

D"lník 10 200 12 24000 

  Strojník+$idi# 26 250 12 78000 

Ostatní náklady     

  Bu%ky 8 100 12 9600 

TOI 4 100 12 4800 

Náklady celkem   556800 

     Tab.1 náklady na sm$nu 
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9. Záv#r 

 Cílem této diplomové práce bylo zjednodušenou formou popsat problém takto 

vzniklých ekologických škod, p$edstavit konkrétní zp!sob $ešení ve velmi problematické a 

rozsáhlé oblasti a zárove% osv"tlit ú#el realizované stavby. Sou#asn" byla tato práce zpra-

cována jako základní technicko-výrobní dokumentace stavby, která m!že sloužit vedoucím 

pracovník!m dodavatelské spole#nosti k rychlé orientaci v problematice. Sou#ástí zpraco-

vané dokumentace je rovn"ž harmonogram stavby, plán za$ízení staveništ", plán doprav-

ních cest, návrh pracovní #ety, hlavních stavebních mechanizm! a plán zkoušek a monito-

ringu. V technologickém postupu prací jsou zpracovány bezpe#ností zásady, popsáno pro-

vád"ní hlavních #inností v#etn" uvedení užité mechanizace a podmínky ochrany zdraví a 

životního prost$edí.           

 Celkové ekonomické zhodnocení stavby nebylo v této práci provedeno. Zpracovatel 

m"l sice k dispozici zcela konkrétní podklady, ale vzhledem k tomu, že se jedná o citlivé 

obchodní informace a zpracovatel byl vázán ml#enlivostí v!#i poskytovateli všech infor-

mací, byl proveden pouze odborný odhad denních náklad! bez jakýchkoli vazeb na struk-

turu rozpo#tu a tedy bez vazby na celkovou cenu díla. Odhad náklad! byl zpracován pro 

pracovní #etu stanovenou na základ" p$evládající technologie provád"ných prací a zárove% 

s ohledem na objem realizovaných prací. Z odhadu jednozna#n" vyplývá, že zásadním a 

d!ležitým úkolem p$i realizaci stavby a to s ohledem na stanovenou výši denních náklad! 

musí být jednozna#né dodržování harmonogramu stavby za sou#asného respektování tech-

nologických a kvalitativních pravidel. Nerespektování harmonogramu prací m!že ovlivnit 

nejenom etapizaci stavby, kone#ný termín dokon#ení, ale hlavn" celkové náklady stavby. 

 Z kvalitativního hlediska je zásadní odvedení všech povrchových a m"lkých pod-

zemních vod tak, aby základové spáry pod stabiliza#ními t"lesy zabezpe#ovaly únosné 

založení t"chto t"les a byl spln"n navržený režim podzemních vod. Dále je nutné, aby byl 

striktn" dodržován technologický postup stanovený pro zemní práce a to zejména postup 

p$i vrstvení násypových t"les a hutn"ní jednotlivých vrstev t"chto násyp! – hutn"ných sta-

biliza#ních t"les. Nerespektování p$edepsaných postup! m!že mít obrovské následky 

v podob" opakovaných poruch stability a následné rekultivace a m!že mít samoz$ejm" 

dopad i do celkové ekonomiky stavby. Kvalita provád"ných prací bude pr!b"žn" sledová-

na (kontrolována) dle zpracovaného KZP za ú#asti všech zú#astn"ných stran a režim pod-

zemních vod bude prokazován tzv. stopovací zkouškou – viz p$íloha #.4.  
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 Technické $ešení bylo p$i zpracování této práce pln" respektováno a zpracovatelem 

není žádným zp!sobem hodnoceno a upravováno což nebylo ani jeho cílem. Faktem z!stá-

vá skute#nost, že poskytnutá projektová dokumentace stavby bude p$i realizaci bezesporu 

upravena dalším stupn"m, v kterém budou zapracovány pot$ebné detaily pop$. jiné d!ležité 

poznatky. 
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