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Summary 

Submitted work is dedicated to the storage of non-traditional energy products in the body 

of the dump. A specific location where this method of storing will be done is the mine 

Bilina. Part of the work is devoted to the composition and general characteristics of 

secondary energy products. Next part is dedicated to the way of deposition to inner dump 

of the mine Bilina, and the associated risks, above all, geomechanical. The alternative 

ways of saving-energy products are listed here. 

Keywords: mine, geomechanical, dump, energy products, work 

 

 

 

Anotace 

 

Předložená práce je věnována netradičnímu ukládání vedlejších energetických produktů do 

tělesa výsypky. Konkrétní lokalitou, kde se tento způsob ukládání bude provádět je důl 

Bílina. Část práce je věnována složení a obecným vlastnostem vedlejších energetických 

produktů. Dále pak způsobu ukládání na vnitřní výsypce dolu Bílina, a s tím spojená 

především rizika geomechanická. Jsou zde řešení i alternativní způsoby ukládání 

vedlejších energetických produktů. 

 

Klíčová slova: důl, geomechanická, výsypka, vedlejší energetické produkty, práce 
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Úvod 

 Problematika ukládání popelovin do báňských výsypek je v podmínkách 

hnědouhelných dolů řešena již dlouhodobě.  Požadavek na ukládání vedlejších 

energetických produktů do vnitřní výsypky Dolů Bílina z elektrárny Ledvice byl 

projednáván v nedávné minulosti v souvislosti s očekávaným naplněním kapacity 

současného plaviště Fučík. Byla řešena i možnost, kdy vedlejší energetické produkty od 

vzdálenějších spotřebitelů byly dopravovány k ukládání po železnici.  

 

 Pro realizaci výstavby nového zdroje 660 MW je tedy nutné zajistit úložné prostory 

produktů po spalování uhlí, v rámci  celé doby jeho plánované životnosti. To je možné jen 

při splnění nezbytných podmínek (dostatečná kapacita a stabilita vnitřní výsypky, 

vodohospodářské řešení, doprava a certifikace vedlejších energetických produktů atd.),  

ukládat do vnitřní výsypky dolu Bílina.  

 

 

Cíl práce: 

Hlavním cílem mojí diplomové práce je navrhnout ukládání vedlejších energetických 

produktů z elektrárny Ledvice do vnitřní výsypky dolu Bílina. 

 

Za dílčí cíle jsem si stanovil: 

- Vliv procesu ukládání na hydrogeologické poměry výsypky. 

- Vliv ukládání na stabilitu vnitřní výsypky. 

- Vliv ukládání na další vývoj vnitřní výsypky. 
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1. Geografie, geologie a hydrogeologie ložiska a okolí  

        Mostecká pánev (dříve též Severočeská hnědouhelná pánev) je třetihorní pánví, která 

byla založena v oligocénu. Hlavní fáze vyplňování pánve a vlastní uhlotvorby spadá do 

období spodního miocénu (stáří 22 – 17 mil. let). Podloží pánevní výplně je proto tvořeno 

staršími jednotkami, především proterozoickými rulami a žulorulami, permokarbonskými 

vulkanity a sladkovodními sedimenty, křídovými mořskými sedimenty a oligocenními 

vulkanity, případně sedimenty. Zásoby hnědého uhlí jsou soustředěny v hlavní uhelné sloji 

o mocnosti kolem 30 m, která je souvislá na většině plochy Mostecké pánve s výjimkou 

neuhelné části tzv. žatecké delty. Uhlonosná část pánevní výplně je řazena k holešickým 

vrstvám, miocenní podloží sloje k duchcovským vrstvám a nadloží tvoří jílovité vrstvy 

libkovické a lomské. Souborná mocnost pánevní výplně se pohybuje od 0 do 500 m. 

Společně tyto vrstvy tvoří Mostecké souvrství. Vlivem mladších tektonických pohybů byla 

značná část pánevní výplně v minulosti erodována [5]. 

 

                     

Obr. 1 Letecký snímek dolu Bílina 2011 
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1.1 Stratigrafie ložiska 

 

Nadloží uhelné sloje v DP Bílina je tvořeno prachovitými jíly libkovických 

vrstev a komplexem písčitojílovitých sedimentů bílinské delty, který je spolu s uhelnou 

slojí řazen k vrstvám holešickým. Jak nadloží sloje, tak sloj samotná je tedy 

spodnomiocenního stáří (Uličný et al. 2000). Objemově nevýznamná, avšak významná 

z rekultivačních důvodů, je nesouvislá vrstva spraše a štěrků, místy kryjící miocenní 

sedimenty. Tato vrstva je čtvrtohorního stáří. 

 

1.2 Petrografická charakteristika ložiska 

Libkovické vrstvy jsou tvořeny prachovitými jíly kaolinit–illit–

montmorillonitového složení. Na bázi vrstvy se vyskytují 2-3 tenké (0,2-0,3 m) 

proplástky pelokarbonátu až sideritického jílovce. Svrchní, až 25 m mocná vrstva těchto 

jílů je v silně zvětralém stavu (regelační zóna), což se projevuje změnou barvy ze šedé 

na žlutohnědou a výrazným zhoršením geotechnických vlastností zeminy (intenzivní 

vývoj skluzů na řezech). Mocnost vrstvy dosahuje v současnosti na dolu Bílina až 90 m. 

Libkovické vrstvy jsou v podobě jílů rozšířeny po celé ploše osní části pánve a chybějí 

pouze v některých částech „žatecké delty“. 

Komplex bílinské delty, o mocnosti 100-150 m, je tvořen složitým systémem 

deltových písčitých těles a písčitých výplní pravěkých říčních koryt, vzájemně 

oddělených víceméně souvislými vrstvami prachovitých a písčitých jílů. Počet aktuálně 

a do budoucna těžených deltových a korytových těles se pohybuje kolem 20. Vrtný , 

geologický průzkum a dokumentace dosavadní těžby takovýchto těles odhalila více než 

50 (Mach 2002). Řezy dolu Bílina jsou orientovány zhruba kolmo ke směru přínosu 

klastického materiálu, takže zachycují téměř kompletní vývoj tohoto komplexu. 

Z dosavadní dokumentace vyplývá, že v celé okryté části tělesa bílinské delty bylo 

zachyceno 7 významných progradačních cyklů na pozadí jednoho megacyklu, 

spočívajícího v postupné progradaci delty od východu k západu a její ústup, zakončený 

sedimentací libkovických vrstev (Dvořák a Mach 1999). Architekturní studie v tělese 

bílinské delty rozlišily několik základních architekturních prvků (Rajchl a Uličný 1998, 
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1999). Největší objem zaujímají vrstvy prodeltových prachovitých a písčitých jílů, 

následují písčitá tělesa samotných deltových těles a aluviální systémy složené z výplní 

říčních koryt a pásů jemnozrnných nivních usazenin[6]. 

 

1.3 Hydrogeologická charakteristika ložiska 

 

           Vodonosné kolektory v nadloží ložiska jsou tvořeny desítkami dílčích, vzájemně 

hydraulicky nesouvisejících zvodní v jednotlivých tělesech deltových vějířů a výplní 

říčních koryt. Plošné rozměry těchto dílčích kolektorů se pohybují od tisíců do milionů m
2
. 

Na většině plochy, vyjma jižních svahů dolu, tělesa zvodní zapadají ve směru postupu 

dolu, takže pouze část z nich je odvodňována do dolu. V současné době probíhá budování 

druhé části odvodňovací bariéry „H“, která má zabezpečit odvodnění části nadložních 

písčitých kolektorů hojně rozmístěných v oblasti POPD, především v jeho jižní části 

západně od elevace Albert, kde je momentálně nasycenost vodou téměř 100 %.  Celý 

systém tohoto odvodnění je součástí platného POPD. Do provozu byl uveden vrt H2 

(svodový) a H1. Doposud jsou funkční rovněž tři vrty v bariéře G (13, 14, 15), odvodňující 

jedno velmi objemné deltové těleso. Přímo na ploše dolu byl v letech 2005/2006 jeden vrt 

bariéry F (F23) díky své lokalizaci převrtán jako svodový a momentálně svádí vodu 

z nadložních písčitých kolektorů do chodeb bývalého dolu Mír, podobně jako do provozu 

uvedené svodové vrty SV1/2006 a SV1/2007. V letech 2007 byl rovněž dokončen původně 

pozorovací vrt KO 10 v prostoru nejhlubší části bývalého hlubinného dolu Venuše. Vrt 

zasáhl chodbu a funguje jako svodový. Voda z těchto svodových vrtů vytéká ve střední 

části dolu z důlních chodeb. Předpokládá se, že funkce těchto vrtů skončí v letech 2012 – 

2015. V roce 2003 zbudovaným pozorovacím vrtem LB278 byl zjištěn pozvolný nárůst 

hladiny podzemní vody v severozápadní části nadloží ložiska, způsobený likvidací vrtného 

odvodňovacího systému hlubinného dolu Kohinoor, provedeného v rámci likvidace tohoto 

dolu. Je tudíž zjevné, že i původně odvodněné nadložní kolektory se budou postupně 

zavodňovat. Kolem roku 2030 začne být velmi aktuální problém odkaliště Venuše 

v bývalém povrchovém dole Nové pole v jihozápadní části ložiska. Samotné plaviště se 

nachází těsně za hranicí předkládaného konečného stavu dolu, avšak je prokázána 

komunikace písčitých těles, která již budou částečně zasahovat do skrývkových řezů dolu, 
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s vodní hladinou v tomto plavišti a postupný nárůst hladiny v těchto původně zcela 

odvodněných tělesech, sledující nárůst hladiny v plavišti. Výtok vody z těchto těles do 

dolu může způsobit narušení stability jihozápadní části  1. a 2. řezu dolu. V této době bude 

nutno zahájit odvodňování těchto písčitých těles, a tím i další pronikání vody z plaviště do 

těchto těles. Neopominutelná je předpokládaná kontaminace těchto vod především 

čpavkem a dusičnany. 

 

           Druhou, ovšem relativně souvislou vodní oblasti je systém chodeb a závalových 

ploch, vzniklých historickým hlubinným rubáním v uhelné sloji. Tyto zvodně jsou 

průběžně odvodňovány přímo nafáráním na dně dolu. Přes fakt, že chodební systémy jsou 

podle důlních map vybaveny řadou hrází, evidentně dochází ke komunikaci důlních vod.     

I v budoucnu budou chodební systémy využívány ke svádění vod z písčitých nadložních 

kolektorů v rámci nově budovaných bariér H a I. Hlavním objektem zájmu v tomto směru 

bude oblast bývalého hlubinného dolu Venuše v jihozápadní části ložiska, jehož chodební 

systém je propojen tzv. Vvnušskou chodbou s již nafáraným chodebním systémem dolu 

Mír. Přepad mezi těmito dvěma revíry se momentálně nachází v oblasti „venušského 

kříže“ zhruba na kótě 59 m n. m. a směrem na západ bude postupně klesat, takže v roce 

2015 bude přepad z venušské chodby asi na výšce 53 m n. m. a ke konci životnosti dolu 

v oblasti Venuše bude voda vytékat na kótách kolem 20 m n. m. Totéž se týká chodebního 

systému v severní části bývalého dolu Mír, který se nachází převážně na kótách kolem 30 – 

50 m n. m. Jižní chodební a závalová oblast dolu Mír je v současné době od té severní 

oddělena souvislým pilířem a funguje hydraulicky zcela samostatně. Možnosti této oblasti 

z pohledu odvodňování jsou však již v současnosti vyčerpány.Přes relativní oddělenost 

revíru uzavřeného dolu Kohinoor od ploch, které se předpokládají k těžbě, existuje 

propojení přes puklinové systémy ve sloji, zejména do oblasti dolu Venuše, a je proto 

potřeba i nadále zajistit odvodňování pole dolu Kohinoor minimálně na úroveň nižší, než 

jsou plánované postupy dolu Bílina. V závěrečných letech těžby dolu Bílina dojde 

v severní polovině dolu na kótách kolem 28 m n. m. dokonce k nafárání těžebních ploch 

bývalého dolu Kohinoor. K tomuto účelu je potřeba zajistit po celé období čerpání 

stařinové zvodně na jámě Kohinoor, jak je tomu doposud. Otázkou je nafárání stařin 

bývalého dolu Alexander během těžby nadložní loje na severním svahu dolu. Podle 

posledních studií VÚHU a. s., Most je tato oblast odvodňována do pole dolu Kohinoor       
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a hladina se zde drží na –10 m n. m. Pokud by v tomto nenastala změna, dobývání nadložní 

sloje by nemělo představovat hydrogeologické riziko[4]. 

 

 

 

 

Obr. 2 Letecký snímek dolu Bílina 2012 
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2. Problematika ukládání VEPU 

2.1 Koncepce ukládání vedlejších energetických produktů na DB 

Hlavním cílem je zhodnotit uskutečnitelnost záměru vytvořit vhodné podmínky pro 

zakládání vedlejších energetických produktů z elektrárny Ledvice technologií GEHO do 

prostoru vnitřní výsypky dolu Bílina v množství 900 000 m3
 ročně počínaje rokem 2014.  

 

Jako hlavní výchozí podklad byla použita nedávno zpracovaná studie rozvoje dolu 

Bílina , která upřesňuje báňské postupy Dolu Bílina v období 2010-2015 a výhledově až do 

roku 2030 v rámci linií územních ekologických limitů (dále „ÚEL“) upravených 

usnesením vlády č. 1176  ze dne 10.září 2008. Tato studie pak měla sloužit také jako 

podklad pro žádost o povolení hornické činnosti po roce 2010. V ní bylo respektováno 

snížení původně předpokládané objemové kapacity vnější výsypky Pokrok plynoucí 

z omezení jejího postupu na západ linií ÚEL a některými geomechanickými a provozně-

technickými vlivy[2]. Při práci na výchozích podkladech byla předpokládána 

nejnepříznivější  varianta vývoje do roku 2010     a z těchto důvodů bylo uvažováno 

s ukládáním VEP do vnitřní výsypky až po roce 2015 (Příloha 1).  

 

Při projektování báňských postupů výstavby vnitřní výsypky byl použit, stejně jako                   

u výchozího podkladu, koeficient nakypření kn= 1,1, který je považován za minimální,                       

ale současně je ověřen provozní zkušeností v konkrétních podmínkách vnitřní výsypky. 

 

Dále byl respektován požadavek geomechaniků, rozdělit masiv ukládaných 

produktů na několik menších těles, a proto bylo roční ukládané množství zvýšeno               

o předpokládaný objem dělících hrázek na celkových 1 mil. m
3
 za rok. 

  

Výběr míst pro úložiště vycházel z těchto podmínek: 

- co nejmenší vzdálenost od zdroje 

- minimální křížení s báňskou technologií 

- snadné odvodnění úložišť mimo prostor vnitřní výsypky 

- možnost co nejdřívějšího převrstvení prostoru pomocí báňské technologie 



Bc. Alfréd Prášil: Problematika ukládání VEPU do prostoru vnitřní výsypky dolu Bílina. 

2013                                                                                                                                                                 8 

 

2.2 Obecné vlastnosti a složení vedlejších energetických produktů 

2.2.1 Obecný popis aditivovaného granulátu 

 

„Aditivovaný granulát litý do výsypek povrchových lomů SD a.s.“ z nového zdroje                

660 MW, jehož výstavba se připravuje v Elektrárně Ledvice, je určený do výsypek 

povrchových dolů pro násypy a zásypy při zahlazování důlní činnosti.  

Výrobek bude připravován  v míchacím centru elektrárny, které je součástí 

projektovaného PS 10 - Hospodářství VEP. Smísením vedlejších energetických produktů 

po spalování uhlí a hmot z odsíření spalin, tj. popílku, strusky a energosádrovce, se 

záměsovou vodou bude ve formě zahuštěné suspenze dopravován potrubím do prostoru 

vnitřní výsypky. Za účelem stabilizace výrobku bude v míchacím centru ke směsi popílku, 

strusky a energosádrovce přidáváno vápno v množství 2 % hmotnosti vztaženo k celkové 

hmotnosti  popílku a strusky. Toto množství vápna zajistí zatvrdnutí a zvýšení pevnostních 

parametrů výrobku. Vytvořená plošina musí být po vytvrdnutí a převrstvení zakládanými 

hmotami,  únosná pro pojezd technologických zařízení.Vyplněná kazeta musí umožňovat 

splnění nezbytných stabilitních podmínek daných báňskou legislativou [8].  

 Jako záměsová voda bude využívána směs technologických a odpadních vod 

z odsíření vyhovující svými vlastnostmi požadavkům na kvalitu vody pro míchací centrum. 

    

Obecně se předpokládá, že výrobek bude využíván pro separátní, kombinované nebo 

směsné zakládání při stavbách vnitřních a vnějších výsypek povrchových dolů a stavbách 

násypů a zásypů v rámci zahlazování důsledků hornické činnosti prováděné 

technologickými postupy stanovenými ve schválených Plánech otvírky,  přípravy               

a dobývání. 

 

 

2.2.2 Geomechanické a technologické vlastnosti aditivovaného granulátu 

Vlastnosti výrobku byly ověřovány na vzorcích výrobku vytvořených dle 

následujících receptur:  
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L2-S : EGS + popílek + struska + 2 % vápna  

L3-S : EGS + popílek + struska + 3 % vápna  

Pozn.: Množství přidaného vápna je vztaženo k sušině popílku a strusky. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Tab.1 Pevnosti v prostém tlaku vzorků granulátu 

 

 

Obr. 3 Stanovení obsahu záměsové vody 

Doba zrání vzorků [dny] aditivovaný granulát litý 

L2-S 

aditivovaný granulát litý 

L3-S 

14 1,51 1,77 

21 1,85 2,19 

28 1,66  2,78 

60 2,53 6,12 
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 Obr. 4 Popílková suspenze z mísící nádoby 

 

2.2.3 Charakteristika VEP 

 

          Litý aditivovaný granulát bude vyráběn v míchacím centru elektrárny a to míšením 

vedlejších produktů spalování uhlí a odsíření spalin, tj. popílku, strusky a energosádrovce, 

se záměsovou vodou a ve formě zahuštěné suspenze bude dopravován potrubím na místo 

uložení. 

Za účelem stabilizace výrobku bude na míchacím centru ke směsi popílku, strusky              

a energosádrovce přidáváno vápno v množství 2% hmotnosti vztaženo k součtu hmotnosti 

popílku a strusky. Toto množství vápna zajistí zatvrdnutí a zvýšení únosnostních parametrů 

výrobku tak, aby byl následně pojízdný stavebními mechanizmy. Jako záměsová voda 

bude využívána směs technologických vod a odpadních vod z odsíření, vyhovující svými 

vlastnostmi požadavkům na kvalitu vody pro míchací centrum. 

Takto je uvažovaný granulát popisován v Technické dokumentaci výrobku, zpracované v 

listopadu 2006 (Ing.Košařová, EG7-HK, s.r.o.). 
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Technická dokumentace byla vypracována na základě série ověřovacích zkoušek 

vlastností. Ty byly provedeny v akreditovaných laboratořích firem Aquatest,a.s. (chemické 

rozbory), resp. SG-Geotechnika, a.s. (geotechnické zkoušky). Zjištěné vlastnosti 

deklarované v technické dokumentaci jsou uvedeny v tabulce na konci kapitoly. 

Výše uvedené míšení odpovídá zkoušenému vzorku, označenému ve Zprávě ověřovacích 

zkoušek jako L2-S. Optimální množství záměsové vody bylo stanoveno na 37% hmotn. - 

tentokrát vztaženo k součtu hmotnosti popílku, strusky, energosádrovce a vápna. Při tomto 

poměru je suspenze dostatečně tekutá, aby bylo možné její rozlití bez dalších 

mechanických podnětů. Současně při této vlhkosti nedochází k odlučování přebytečné 

vody. Veškerá záměsová voda se tak zúčastňuje chemických reakcí při procesu tvrdnutí 

hmoty. 

Tento fakt je podstatnou změnou oproti podkladům, z nichž vycházel posudek BPT z roku 

2006. Tehdy jsme byli informováni, že množství záměsové vody pro plavení stabilizátu je 

cca 50% z čerpaného množství suspenze. Množství volné vody, která se nezúčastní 

chemických reakcí, se odhadoval na 5-7 % z uloženého množství stabilizátu. 

   

2.2.4 Vliv ukládaného VEP na poměry výsypky 

 

            Ukládání granulátu technologií GEHO do prostoru vnitřní výsypky se předpokládá 

po roce 2013. 

Podle platného POPD dolu Bílina ve variantě postupů do linie ekologických limitů těžby 

budou v té době na temeni vnitřní výsypky k dispozici tři vhodné lokality o celkové 

kapacitě 7,5 mil m
3
. Při předpokládané produkci do 1 mil. m

3
 VEP ročně to znamená 

kapacitu pro období 7-8 let. Přitom mezi roky 2015-2020 bude připraven další prostor        

s celkovou kapacitou 6 mil. m
3
. Současně však budou první tři deponie překryty dalšími 

výsypkovými stupni, to znamená, že jejich kapacita zřejmě nebude plně využita. 

Ve variantě těžby přes dosud závazné limity, jsou nároky na výsypný prostor větší. Už       

v roce 2013 bude k dispozici ve třech lokalitách pouze 5,5mil m prostoru. Přitom 

jihozápadní deponie bude již v roce 2015 přesypána další etáží výsypky. Větší časový tak 

bude i na deponie vytvořené mezi léty 2015-2020 [7]. 

Z uvedeného vyplývá, že v daném prostoru se budou neustále střetávat zájmy báňského 

provozu a provozu elektrárny. Tato otázka je diskutována podrobněji mezi SD a.s. a ELE. 
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Při vlastním geotechnickém posouzení vlivu ukládání stabilizátu na vnitřní výsypku je 

nutno řešit následující otázky: 

 

- vliv procesu ukládání na hydrogeologické poměry výsypky 

- vliv ukládání stabilizátu na stabilitu výsypky 

- vliv úložiště na další vývoj výsypky 

 

- Vliv procesu ukládání na hydrogeologické poměry výsypky 

 

Stabilizát bude ukládán na upravenou podložku do prostoru ohraničeného z delších stran 

svahy výsypkové etáže. Zvláštní úprava prostoru deponie (hutnění, zatěsnění) se 

nepředpokládá. Dno a boky, tvořené výsypkovými zeminami budou omezeně propustné     

v závislosti na litologickém složení sypaniny. V místech, kde bude kontakt s deponií 

tvořen výsypkovými písky, se dá očekávat infiltrace vod do výsypkového tělesa. 

Podle nově uváděných a producentem garantovaných údajů prakticky žádné nadbilanční 

vody nevznikají. Transportní voda je spotřebována na chemické reakce, proplachová voda 

je vedena v uzavřeném okruhu. Ovlivnění vodního režimu vnitřní výsypky bude tedy 

prakticky nulové. 

Při vlastním průběhu vyplňování jednotlivých prostor je však nutné se vyvarovat 

neorganizované koncentraci povrchových vod, ať už srážkových, případně 

technologických (v případě poruchy zařízení či krátkodobé provozní nutnosti zvýšení 

množství transportní vody). Stabilizát znemožní přirozený povrchový plošný vsak. Vytvoří 

nepropustnou plochu, která bude koncentrovat odtok do jednoho či několika míst dle 

morfologie naplaveného tělesa. Tyto vody je nutné organizované odvádět, například 

provozními příkopy v čele deponie a páteřním příkopem, zaústěným do systému 

povrchového odvodnění dolu. 

Z výše uvedeného vyplývá, že proces ukládání VEP  neovlivní vodní režim výsypky, nebo 

bude mít vliv pouze na bezprostřední okolí deponie. Toto však neznamená žádnou hrozbu 

pro stabilitu výsypky nebo technologii dalšího zakládání vyšších výsypkových etáží. 
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- Vliv ukládání na stabilitu vnitřní výsypky 

 

Obecně lze konstatovat, že ukládání stabilizátu do vytipovaných prostor vnitřní výsypky 

má na její stabilitu dvojí vliv, v obou případech však bude zřejmě zanedbatelný. 

Stabilizát vyplní prostor, který by dříve nebo později byl prosypán dalšími výsypkovými 

hmotami. V tomto případě tedy vliv na stabilitu tkví v rozdílu hmotností mezi 

výsypkovými hmotami a stabilizátem. Druhý jmenovaný je lehčí, a protože bude ukládán 

do horní, tedy aktivní části svahu, je nižší hmotnost zlepšujícím faktorem. Objemově se 

však ve srovnání s celým tělesem výsypky jedná o tak malé množství, že tento vliv bude 

nepatrný [6]. 

 

-Vliv ukládání na další vývoj vnitřní výsypky 

 

Výsypkové těleso prochází po založení dlouhodobým reologickým vývojem, všeobecně 

označovaným jako konsolidace. Vzhledem k převážně jílovitému charakteru založených 

zemin, má přetvářný proces prakticky výhradně plastický charakter. 

Naproti tomu u stabilizátu dojde v krátké době po uložení k jeho zpevnění. Po něm se 

chová jako prvek s vyšší tuhostí a křehkým přetvářením (Příloha 2). 

Vnesením relativně velkého tuhého prvku do plastického prostředí tedy dojde k určitým 

disproporcím v chování, což v zóně vzájemného kontaktu může vyvolat některé negativní 

projevy. Tuhé těleso stabilizátu nebude schopno reagovat na nerovnoměrné sedání svého 

podloží, takže v určité fázi může docházet až ke vzniku dutin na bázi stabilizátu. Vlastní 

pevností těleso stabilizátu s největší pravděpodobností tyto dutiny překlene (bude působit 

jako tuhý nosník), ovšem při vnějším zatížení (např. přesypáním další etáží výsypky) dojde 

k náhlému prolomení. Nebude se jednat o žádné extrémní propady, které by ohrozily 

technologická zařízení, ovšem je nutno s nimi předem počítat. Jejich náhlý vznik může 

totiž připomínat tahové trhliny sesuvů. O sesuvný jev v užším slova smyslu se však 

nejedná. 

Pro částečnou eliminaci projevů nerovnoměrného přetváření doporučuji prostor 

jednotlivých úložišť rozdělit systémem postupně zvyšovaných zemních hrázek na více 

úložných polí. Celé těleso zpevněného stabilizátu pak bude prostoupeno dilatacemi a každý 

blok bude mít možnost samostatné deformace. 
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Obr. 5 Kazeta č. 1 (izolace podložky) 

 

           

Obr. 6 Kazeta č. 1 (výstavba) 
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2.3  Technologie zakládání VEP v řešeném období 

 

          Ve výchozích hypotézách je plánována  obnova technologie a nasazení zakladače 

řady TC 2 na zakládání vnitřní výsypky. Vzhledem k řešené technologii zakládání kazet 

pro ukládání VEP jsou v následující podkapitole uvedeny rozhodují technické                    

a technologické parametry uvažovaného zakladače [12]. 

 

    

Zakladač pro zakládání nadložních zemin na housenicovém podvozku, příhradovou 

ocelovou konstrukcí s těmito základními parametry: 

 

1) Teoretický výkon  6 300 m
3
.s.z.h

-l
 

2) Měrná hmotnost přepravované zeminy  1,6 t/m
3
.s.z. 

3) Vstupní kusovitost zeminy předávané pasovou dopravou  max. 0,75 m 

4) Vzdálenost osy vratného bubnu výložníku od osy otáčení stroje 90 m 

5) Otočnost výložníku vůči spojovacímu mostu  ±115° 

6) Vzdálenost osy vrat. bubnu spoj.mostu od osy otáčení stroje  min 78 m 

7) Maximální výška osy vratného bubnu výložníku nad terénem  +26 m 

8) Maximální výška osy vratného bubnu spoj.mostu nad terénem  +2 m 

9) Dovolené převýšení pojezdových rovin podvozků  ±4 m 

10) Střední měrný tlak na pláň hl.podvozku/podpěrného vozu  0,08/0,075 Mpa 

11) Rychlost pojezdu  2,5 – 10,0 m/min 

12) Pracovní sklon pojezdové roviny  - podélný  5,8 % 

  - příčný  5,8 % 

13) Transportní sklon pojezdové roviny - podélný  7,0 % 

      - příčný  5,8 % 

14) Poloměr zatáčení hlavního podvozku  60 m 

15) Poloměr zatáčení podpěrného vozu  na místě 

16) Podvozek zakladače a podpěrného vozu spojovacího mostu        housenicový  
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3. Technicko – ekonomické vyhodnocení navržených řešení 

3.1 Odhad investičních nákladů 

 

      Pro první část zkušebního úložiště č.1 bylo předběžně odhadnuto, že se nezbytné 

náklady budou pohybovat mezi 150 až 180 mil. Kč. 

 

 Dle propočtů zpracovatelů je odhad zcela relevantní, i když při použití ceníkových 

položek a odborného odhadu na nespecifikované a související práce činí: 

 

v rozsahu předkládaném a doloženém ve výkresových přílohách rozpočtované 

náklady 

 

181 500 000,-Kč – 231 600 000,-Kč (bez DPH) 

 

Pozn.:  

 

a.) Rozpětí je dáno náklady na zřízení filtračních a přechodových vrstev z jednicových 

(dovážených) materiálů – štěrků a štěrkopísků (900Kč/m
3 

) a nebo ze zemníků         

a náhradních zdrojů (300Kč/m
3 

) 

 

b.) S ohledem na vysoké objemy zemních i ostatních prací je možné docílit slev do 

výše cca 10 – 12%. 

 

3.2 Výkaz objemů 

 

Následně jsou uvedeny základní objemy zemních prací pro přesvahování výsypek 

určených k ukládání litého granulátu. 

Úložiště č.2 

Svahování ve sklonu 1:3 na kótu dna 227,0 m      3 465 m
3
  

Svahování ve sklonu 1:3 na kótu dna 225,0 m    21 250 m
3
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Celkem svahování       24  715 m
3 

 

Plocha dna celkem       118 400 m
2
 

Zatěsnění dna         47 360m
3
 

Úložiště č.3 

Svahování ve sklonu 1:3 na kótu dna 229,0 m    53 760 m
3
  

Svahování ve sklonu 1:3 na kótu dna 231,0 m      8 330 m
3
  

Celkem svahování       62  090 m
3 

 

Plocha dna celkem       151 800 m
2
 

Zatěsnění dna        60 720 m
3
 

 

Úložiště č.4 

Svahování ve sklonu 1:3 na kótu dna 228,0 m         210 m
3
  

Svahování ve sklonu 1:3 na kótu dna 230,0 m         450 m
3
  

Hráz         33 075 m
3
 

Celkem svahování       33  735 m
3
 

 

Plocha dna celkem       358 900 m
2
 

Zatěsnění dna       143 560 m
3
 

 

Úložiště č.5 

Zvýšení jižní hráze ve sklonu 1:3 na kótu koruny 233,0 m   23 115 m
3
  

Zesílení jižní hráze s navýšením kótu koruny 233,0 m   17 145 m
3
  

Celkem svahování       40  260 m
3
 

 

Plocha dna celkem       348 190 m
2
 

Zatěsnění dna       139 280 m
3
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Úložiště č.6 

Nová jižní hráz ve sklonu 1:3 na kótu koruny 233,0 m   12 700 m
3
  

Svahování ve sklonu 1:3 na kótu dna 221,0 m   16 480 m
3
  

Svahování ve sklonu 1:3 na kótu dna 223,0 m   57 300 m
3
  

Celkem svahování       86  480 m
3
 

 

Plocha dna celkem       232 150 m
2
 

Zatěsnění dna       92 860 m
3
 

 

Úložiště č.7 

Zvýšení jižní hráze ve sklonu 1:3 na kótu koruny 240,0 m   17 320 m
3
  

Zesílení jižní hráze s navýšením kótu koruny 242,0 m   14 630 m
3
  

Celkem svahování       31  950 m
3 

 

Plocha dna celkem       492 840 m
2
 

Zatěsnění dna       197 130 m
3
 

 

 

Celkový předpokládaný objem zemních prací spojený s úpravou svahů na úložištích č. 2 až 

7 je vzhledem k postupu prací rozmělněn do roků 2013 až 2030. Rozmělnění prací v čase 

tedy nepředstavuje takovou jednorázovou finanční náročnost, která musí být vynaložena na 

úpravu úložiště č.1 (Příloha 3). 
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3.3 Předběžný odhad investičních nákladů 

 

Úložiště č.2        216 000 000,-KČ 

 

Úložiště č.3        258 000 000,-KČ 

 

Úložiště č.4                           474 000 000,-KČ 

 

Úložiště č.5                      369 000 000,-KČ 

 

Úložiště č.6                   332 000 000,-KČ 

 

Úložiště č.7                   627 000 000,-KČ 
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4. Zhodnocení technicko-ekonomických výstupů 

 

V této stati jsem předběžně zhodnotil rozdíly v přípravě zatěsněných a nezatěsněných 

úložišť. 

Hlavním důvodem je ta skutečnost, aby při předběžných obchodních jednáních byly vzaty 

v úvahu ty skutečnosti, které konstatují, že pro ukládání VEP jsou v zásadě rozlišitelné       

3 stupně přípravy a vybavení báňsky vytvořených prostor: 

 

1. Bez dalších nákladů na zemní práce (tvarování, svahování, odstraňování 

nevhodných zemin) je možno postupovat pouze tam, kde je používána shodná či 

obdobná technologie jako pro zakládání zemino výsypky – sypání zakládací 

technikou. 

 

2. Zatěsnění úložišť se používá všude tam, kde není přípustné ani zvodňování 

ukládáním materiálů s obsahem volné vody ani kontaminace průsaky apod. Použití 

litých granulátů může být výhodné právě z důvodů neovlivňování okolního 

prostředí, musí se však prokazatelně ověřit. 

 

3. Odvodnění území je zcela nezbytné pro velkoplošná úložiště, protože nejen po 

zatěsnění, ale i po pouhém dotvarování svahováním, úpravou či zhutněním podloží 

se výrazně zvyšují koeficienty odtoku vod. 

Přípravou úložiště se tak v prostoru výsypky vytváří prvek, kde se výrazně zvyšují 

a soustřeďují odtoky ze zájmového území. To pak může v tělese výsypky nebo        

i v těžebním poli vysoce zvýšit rizika škod a havárií (Příloha 4). 

 

Přetvarování báňsky připraveného tělesa výsypek  

 

Svahování a úprava báze úložiště v nezbytném rozsahu je z hlediska posudků geotechniků 

nezbytná. Ani při úspěšném zvládnutí zkušebního provozu tedy není možné předpokládat, 

že by mohlo lití granulátu probíhat do báňsky ohraničeného provozu. 
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Na druhé straně je nutno konstatovat, že ocenění zemních prací bylo prováděno dle 

příslušných stavebních ceníků a konečná výše vynaložených prostředků bude záviset od 

nasazené techniky a použitých postupů. 

 

Z hlediska jednotkových nákladů na připravení úložných prostor je tato položka významně 

vyšší pro úzké typy úložišť s celkově nízkým objemem. 

 

Zatěsnění úložiště 

 

Tato další významná položka v investiční přípravě se nezbytně musí vynaložit pro              

1. zkušební etapu ukládání. 

Pokud se po provedení a vyhodnocení nezbytných zkušebních cyklů prokáže, že vliv lití 

granulátu na vodní režim v tělese výsypky je zanedbatelný (prakticky nulový), bude možno 

od požadavků na těsnění dalších prostor odstoupit. 

 

Plošný drén 

 

Pro toto vybavení platí zcela stejné podmínky jako pro předchozí stať. Drén je nezbytným 

doplněním pro podchycení průsakových vod a pokud bude odstoupeno od realizace 

těsnění, automaticky odpadá i drén. 

 

Trubní drény 

 

nebo jiné srovnatelné odvodnění úložiště (po urovnání podloží) bude však pro dané řešení 

nezbytné. I když nebude potřebné realizovat těsnění s plošnými drény, není možné počítat 

s prováděním dalších nezbytných prací (stavba dělících hrázek, přestavby naplavovacích 

odboček, atd.) v báňsky nasypaném prostoru. 
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5. Závěr 

 

 Cílem předkládané diplomové práce bylo zhodnocení možného ukládání  

aditivovaného litého granulátu z ELE do prostoru vnitřní výsypky dolu Bílina na její 

celkovou geotechnickou situaci. Posouzeno bylo zejména ovlivnění hydrogeologických 

poměrů, stability svahů a dalšího konsolidačního procesu vývoje výsypky. 

          Cíle mé diplomové práce byly splněny. Z výše uvedených odstavců vyplývá 

jednoznačně, že negativní vlivy jsou ve všech případech zanedbatelné a neohrozí provoz 

vnitřní výsypky. Proti možnosti ukládání VEPů pomocí technologie GEHO do 

vytipovaného prostoru vnitřní výsypky dolu Bílina tedy nemáme z geotechnického pohledu 

žádné zásadní připomínky a doporučujeme pokračovat v dalších přípravách tohoto záměru. 

          Připomínky, závěry a doporučení: 

Teoretické nebezpečí ohrožující stabilitu výsypky spočívá především v možnosti 

vsakování nadbytečné vody z plavení VEP do propustných zemin (písků), jež mohou tvořit 

preferenční cestu ve výsypce, kterou bude voda proudit v tělese výsypky a tedy ohrožovat 

stabilitu výsypky na neznámém místě.  

 

          Pro eliminaci těchto možností navrhuji následovná řešení: 

- Co nejrychleji odvést přebytečnou vodu povrchovou drenáží, což by mělo být učiněno v 

každém případě. 

- Zvážit možnost zjištění preferenční cesty, např. geofyzikou, následně zvážit možnost 

posunutí úložiště nebo vybudovat lokální nepropustnou izolaci. 

- Uložit popílek na nepropustnou podložku, tj. zvážit možnosti: zhutnění povrchu výsypky, 

vybudování jílového podloží úložiště, případně položení geotextilie či jiné izolace atd.  

Časem se izolace může porušit sedáním, ale VEP je po ztuhnutí nepropustný. 

- Je třeba vyřešit otázku možnosti izolace boků úložiště, protože boky úložiště budou 

fungovat jako hlavní místa infiltrace po ztuhnutí první várky VEP. 

- Rovněž je třeba vyřešit, zda izolace může fungovat jako potenciální smyková plocha 
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Organizace musí vyhodnotit následovné nejasnosti: 

 

- Kolik bude nadbytečné vody z plavení VEP. Dle aktuálních informací ČEZu údajně 

žádná nadbytečná voda nebude, proplachová voda bude vedena v uzavřeném okruhu, ale 

pro jistotu je nutno počítat s tím, že tyto informace nemusí odpovídat pravdě při skutečném 

provozu. 

- Možnost nepropustné izolace dna a boků plaviště 

- Skutečné rozvrstvení písčitých zemin, a tedy možnost zjištění preferenční cesty v okolí 

plaviště. 

 

Z dostupných podkladů a konzultací vyplývá:  

- Nadbytečná voda bude tvořit jen zlomek (1-1,4% viz Borši 2006) celkového množství 

vody, jež spadne dešťovými srážkami na výsypku - tedy v globále její stabilitu neohrozí. 

Teoretický vliv plavení bude jen lokální, pravděpodobně jen v nejbližším okolí plaviště. 

- Písky tvoří lokálně rozsáhlé relativně propustné partie (kf řádu 10-5
 m/s). 

- VEP je jako celek nepropustný (kf řádu 10-8
-10

-7
 m/s), ale při křehkém porušení může být 

lokálně puklinově propustný. 

- Výsypka je jako celek nepropustná (kf řádu 10-7
 m/s). 

 

  Proti ukládání VEP (tzn. vedlejší elektrárenské produkty, v tomto případě litý aditivovaný 

granulát) na vnitřní výsypce dolu Bílina nebyly shledány zásadní důvody. Teoretické 

nebezpečí pro stabilitu výsypky plynoucí z vysokého podílu propustných zemin (písků)     

v zájmovém území bude nanejvýš vhodné omezit technickými opatřeními formou izolace 

dna i boků úložného prostoru a odvodněním nadbytečné vody při provozu úložiště. 
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