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ANOTACE 
 

V mé diplomové práci je zpracována problematika stabilizace břehové linie jezera 

Most. Cílem je pak vyhodnocení stávajících stabilizačních opatření na příbřežní 

komunikaci, která kopíruje břehovou linii, navržení dalších stabilizačních opatření. 

V obecné části je popsána historie zájmového území, tvorba břehové linie a stávající 

stabilizačních opatření. V praktické části jsou navrženy nové stabilizační prvky a 

monitoring problematické skluzové oblasti. V další části je práce zaměřena na obslužnost 

obvodové komunikace z hlediska bezpečného míjení vozidel. 

 

Klíčová slova: jezero Most, břehová linie, stabilizace, monitoring, drenáž. 

 

 

 

SUMMARY 

In my thesis is processed problems stabilizing the bankline of Lake Bridge. The 

aim is to evaluate the existing stabilization measures on the coastal road, which follow the 

bankline, and to propose further stabilization measures. In the general section, describes 

the history of the area, creating the current shoreline stabilization measures. In the practical 

part of the thesis is proposed new stabilizing elements and monitoring the problematic slip 

area. In another part of the work is focused  the accessibility of peripheral communication 

to ensure safe passing of vehicles.  

Keywords: lake Most, bankline, stabilization, monitoring, drainage.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
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GNSS – RTK       Global navigation satellite system – real time kinematic 

GNSS – FS           Global navigation satelite system – fast static 

GPS                      Global position systém  

GSM                     Global system for mobile communication 

HOV                     Horizontální odvodňovací vrt 

CHEZA        Chemické závody 

MUS                     Mostecká uhelná společnost 

POPD                   Plán otvírky, přípravy a dobývání 

PVN                      Průmyslový vodovod Nechranice 

PE                         Polyetylén 

PKÚ                      Palivový kombinát Ústí 

PVC                      Polyvinilchlorid 

VÚHU                  Výzkumný ústav hnědého uhlí 
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1 ÚVOD
 

Cílem této diplomové práce je stabilizace a optimalizace břehové linie jezera Most. 

Toto téma jsem si zvolil proto, že jsem měl možnost osobně se podílet na úpravách 

břehové linie, a to především na výstavbě protiabrazivního opatření. Firma, ve které 

pracuji, se specializuje především na práce prováděné hornickým způsobem a získala ve 

výběrovém řízení zakázku, která řešila úpravy břehové linie jezera Most s ohledem na její 

stabilizaci. Tyto práce zajišťovala naše organizace dodavatelsky pro Palivový kombinát 

Ústí, státní podnik. 

Náplní projektu bylo vybudování stabilizačních opatření břehové linie jezera Most, 

která je tvořena obvodovou komunikací. Protože jsem byl během realizace zakázky plně 

obeznámen s problematikou stabilizace břehové linie, nemohl jsem si nevšimnout 

vzniklých nedostatků, a proto jsem navrhl další úpravy. 

Diplomová práce je rozdělena na část obecnou a praktickou. V obecné části jsem se 

věnoval historii území z hlediska vzniku ložiska a jeho dobývání a způsobu následné 

likvidace lomu. Dále jsem popsal rekultivaci zbytkové jámy, hodnocení klimatických 

podmínek, výstavbu a stabilizaci břehové linie. 

V praktické části jsem vyhodnotil technické řešení stabilizace břehové linie 

a popsal projevy nestability v severozápadní části břehové linie a navrhl další opatření. 

Poté je práce zaměřena na vybudování výhyben pro míjení automobilů, jelikož po celém 

jejím obvodu není tento problém vyřešen a po předání díla by nebyla zajištěna obslužnost 

jezera z hlediska bezpečnosti. 

 

 

  

 

 

 

 



Bc. Jaromír Kessler: Stabilizace a optimalizace břehové linie jezera Most  
 

2014 Stránka | 2 
 

2 HISTORIE ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ  
 

2.1 Vznik ložiska v lokalitě jezera Most 

Na konci období paleogénu, epochy třetihor vznikla v této oblasti velká mělká 

pánev, jejíž okraje přesahují na jihovýchodě koryto řeky Ohře a na severozápadě hřebeny 

Krušných hor. Tato mělká pánev je paleograficky pouze jihovýchodním výběžkem 

rozsáhlého pánevního prostoru německé části krušnohorské oblasti. Podkrušnohorská část 

pánve se postupně vyplňovala ve třech etapách. V dnešní době je výplň pánve uchována ve 

třech podkrušnohorských pánvích. Severočeská pánev se nachází na východní části, 

uprostřed se nachází sokolovská pánev a na západě chebská pánev [1]. 

Eocén-oligocén, jakož nejstarší etapa se zachovala ve formě redeponovaných 

zvětralin podloží, říčních štěrků a písků, vyplňující deprese reliéfu. Další, druhá etapa 

začala po hiátu, který byl provázen kernými pohyby a zahájením sopečné činnosti. Jako 

důsledek byl rozpad pánve na dvě sedimentační deprese, které se dále vyvíjely samostatně. 

Jedná se o pánev severočeskou a pánev chebsko-sokolovskou [1]. 

V krušnohorské pánvi o rozloze 1450 km
2 

se nachází hnědouhelné sloje o celkové 

rozloze 680 m
2
 a mocností cca 40 metrů. Tato pánev, příkopového charakteru, je ze 

severozápadu ohraničena úpatím Krušných hor, ze západu Doupovskými horami, 

jihovýchodně Českým středohořím a jihozápadně přechází do Žatecké plošiny. Nadloží 

slojí je tvořeno většinou nezpevněnými horninami a terén je výškově rozčleněn vodními 

toky a nerovnostmi na povrchu pánve zmírňují čtvrtohorní závěje spraší, rozvlečené suti, či 

usazeninami starších říčních teras. V podloží hnědouhelných slojí se nachází třetihorní 

sedimenty tvořeny písky a jíly usazenými na krystaliniku. Uhelné sloje vznikaly v etapě 

třetihor [10]. 

 

 

 

 

 



Bc. Jaromír Kessler: Stabilizace a optimalizace břehové linie jezera Most  
 

2014 Stránka | 3 
 

2.2 Historie dobývání uhlí  

První zmínka o dobývání uhlí v lokalitě jezera Most sahá až do dob středověku a je 

úzce spjata s těžbou rud v blízkém okolí.  Těžba rud probíhala velice intenzivně, čímž 

vyčerpávala místní zdroje dřeva, které bylo využíváno nejen ke stavbě výztuží v rudných 

šachtách, ale i jako druh paliva. Dřeva v této lokalitě ubývalo a stalo se surovinou, jehož 

cena neustále stoupala, proto byla pozornost obrácena na nový zdroj paliva, a to na těžbu 

hnědého uhlí. Dobývání uhlí se tedy rychle rozšiřovalo i mimo Krušné hory do 

severočeské hnědouhelné pánve [1].  

 

 

Nejstarší dochované zprávy o těžbě uhlí v severočeské hnědouhelné pánvi jsou dle 

literatury [10] zapsány v duchcovské městské knize, kdy 6. května roku 1403 měl být 

prodán podíl na dole, ležícím v hraničním lese, čtyřem místním občanům za čtyři kopy 

grošů. 

Další zprávy o hornické činnosti v severozápadních Čechách sahají do poloviny 16. 

Století, kdy roku 1550 bylo králem Ferdinandem I. uděleno výsadní povolení 

k hornickému podnikání. Toto povolení k těžbě získal horní hejtman z Jáchymova 

Bohuslav Felix Hasištejnský z Lobkovic v krajích s nedostatkem palivového dřeva. 

Obrázek 1 - Geomorfologické jednotky [1]  
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V roce 1613 získal mostecký měšťan Weidlich se synem Hanušem zvláštní výsadu 

na těžbu kamenného (hnědého) uhlí v širším okolí města Mostu. Tehdy se hnědé uhlí 

nepoužívalo jako topivo v domácnostech, ale jako palivo v pecích místo dříví při pálení 

kamence, vápna a k získání síry. 

V 16. až 18. století bylo období, kdy doly měly pouze místní význam, to znamená, 

že se dolovalo velice nepravidelně a pouze pro vlastní potřebu. Nejprve se dolovalo 

povrchovým způsobem dobývání na výchozích uhelné sloje, později pak způsobem 

hlubinným, čili štolami a jámami. Z těchto jam se dále razily chodby do všech směrů 

přímo v uhelné sloji. Vydobytá surovina se pak k jámám dopravovala v putnách a na 

povrch se dopravovalo uhlí pomocí rumpálů. Tato technologie byla velmi náročná 

a neekonomická. K pronikání do větších hloubek bránily přítoky spodních vod, proto se 

hloubka jam pohybovala pouze šest až osm metrů. Později však hloubka jam atakovala 

hranici třiceti metrů. Po vyrubání blízkého okolí jámy se jáma zasypala a její blízkosti se 

vyrubala nová. Po celém území tak vznikala síť malých šachtiček. 

Uhelných dolů přibývalo a tím se zvyšoval zájem státních orgánů o toto nové 

podnikání. Roku 1768 bylo ve Vídni dvorní komorou nařízeno, aby bylo zaručeno 

přednostní právo k otevření dolů majitelům pozemků. Později, roku 1772 byly osvobozeny 

od desátku neuvedené suroviny v Maxmiliánově horním řádu. Pravomoc k dobývání uhlí, 

rašeliny a stavebního kamene bylo majitelům pozemků opět potvrzeno dvorním dekretem 

z roku 1789. Uhlí se zařadilo mezi vyhrazené nerosty Horního regálu (horní právo) 

dvorním dekretem ze dne 6. 8. 1789, kdy bylo majitelům pozemků přiřazeno přednostní 

právo k dobývání nerostů, a tím strmě stoupala touha po hornickém podnikání úměrně 

zvětšující se poptávce po levném palivu. 

Od roku 1789 byly tedy těžaři povinni žádat o povolení k hornické činnosti, avšak 

dekret vydaný v roce 1791 přidělil právo na dobývání výlučně vrchnosti. Je-li však uhlí 

těžaři dobýváno na cizích pozemcích, musí vrchnosti zaplatit desátek a způsobené škody 

na pozemcích dobýváním. Toto právo však bylo v roce 1794 upraveno a to zrušením 

desátku po dobu deseti let pro podporu těžařů k dobývání nerostů. 

Po dobu napoleonských válek byl v 19. století rozvoj uhelného hornictví nepříznivě 

ovlivněn a teprve po jejich ukončení byl v severočeském hnědouhelném revíru 
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zaznamenán stálejší nárůst poptávky po uhlí, jakož paliva pro rozvíjející se průmyslové 

závody. Jednou z nejsilnější a největší podnikatelskou skupinou byly vrchnostenské doly, 

které byly lídry v těžbě uhlí až do 40. let 19. století. 

Ovšem opravdový rozvoj uhelné těžby v severočeské hnědouhelné pánvi byl 

zaznamenán spolu s výstavbou železnice. První zprovozněná dráha byla roku 1858 z Ústí 

nad Labem, přes Teplice, Most až do Chomutova. S rozvojem výstavby drah po celých 

Čechách až do Rakouska byl odbyt uhlí zajištěn. 

Podél železničních tratí byly zakládány nové doly, což mělo příznivý vliv na 

produkci uhlí. Od té doby vznikala celá řada těžařských společností, většinou slučováním 

menších podniků. V roce 1871 byla založena Mostecká společnost pro dobývání uhlí, roku 

1876 Státní hnědouhelné doly v Mostě, v roce 1889 Těžařstvo lomských uhelných dolů 

a v neposlední řadě roku 1890 Severočeská společnost uhelných dolů.  

Se vznikem stále nových těžařských společností stoupala i těžba hnědého uhlí. 

Roku 1867 dosáhla těžba uhlí na hranici 1 miliónu tun, v roce 1879 však těžba vzrostla na 

5 miliónů tun ročně, roku 1890 činila těžba 10 miliónů tun a v roce 1913 překračuje hranici 

13 miliónů tun vytěženého uhlí ročně. V letech za druhé světové války činila těžba uhlí 20 

miliónů tun uhlí. Další rozvoj byl zaznamenán až po ukončení války. 

 

2.3 Dobývání uhlí v lokalitě jezera Most (lom Ležáky) 

Dnešní název Ležáky vznikl dne 12. 7. 1945 na základě dekretu ministra průmyslu 

a obchodu podle vypáleného města nacisty během druhé světové války. Téhož roku, 

dne 24. 10. se lom Ležáky stává majetkem státního podniku Severočeské hnědouhelné doly 

na základě znárodňovacího dekretu. Roku 1952 se důl rozrostl o dobývací prostor 

hlubinného dolu a lomu Evžen. Způsob hlubinného dobývání uhlí byl volen dle báňsko-

geologických podmínek a současně s rozvojem a stavem techniky v daném časovém 

období. Nejpoužívanější metody hlubinného dobývání uhlí bylo komorování na zával na 

plnou mocnost sloje, lávkové komorování na zával (2-5 lávek) a komorování 

v podsednutí [10].  
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Jelikož v této oblasti se nachází kvalitní uhlí s velkým množstvím vytěžitelných 

zásob, probíhalo zároveň s hlubinným způsobem dobývání uhlí i lomové dobývání. Zprvu 

byly na skrývku nasazeny parní lopatová rypadla, která vytěžený materiál nakládala na 

vozíky o objemu 1 m
3
 a odtahovány koňmi. Později s rozvojem kolejové dopravy byly 

nasazeny úzkorozchodné parní lokomotivy. 

Během druhé světové války byla na těžbu uhlí nasazena menší korečková rypadla 

E 350 a E 400 a výkonnější lokomotivy s většími vozíky. Odtah vytěženého uhlí 

zajišťovala řetězová lanovka. Lom tímto způsobem dobývání dosáhl maximální těžby 875 

tisíc tun uhlí za rok.    

Později po skončení války byla na těžbu uhlí nasazena lopatová rypadla s parním 

a naftovým pohonem. Jednalo se o stroje typu MB-2 s kolejovou dopravou o rozchodu 

kolejí 900 mm, parními lokomotivami typu BS 200 a přepravními BH vozy s objemem 

korby 6,3 m
3
. 

V období elektrifikace lomu Ležáky byla nasazena lopatová rypadla s obsahem 

lžíce 2,5 m
3
, kolesová rypadla K 300 a korečkový zakladač Z 1200. Kolejová doprava 

o rozchodu kolejí 900 mm byla zachována. Pouze vozový park byl modernizován a byly 

nasazeny elektrické lokomotivy E 17 se samovýklopnými vozy typu LH o objemu 

korby 25 m
3
. 

Zvyšující se spotřeba hnědého uhlí si vynutila nasazení výkonnější technologie na 

lomu Ležáky. Diskontinuální technologie byla později nahrazena kontinuální technologií 

a na lom byla nasazena kolesová rypadla KU 300S a KU 800. Kolejová doprava byla 

postupně nahrazena dálkovou pásovou dopravou o šířce 1200 – 1800 mm. Na výsypkách 

byla lopatová zakladačová rypadla a kolejový korečkový zakladač typu Z 1200 nahrazen 

pásovými zakládacími vozy (PVZ), ZP 2500 a ZP 6 600. S touto technologií dosahoval 

lom roční těžby 2,500 až 3,400 miliónů tun. Nejkrajnější hranice postupu lomu byla 

stanovena ochranná pásma obec Kopisty, popelová skládka CHEZA a severní hranice 

nového města Mostu [1].  
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Obrázek 2 - Těžba v blízkosti starého města Most [www.muzeum-most.cz] 

 

Rok 1962 znamenal pro starou část města Mostu zkázu, jelikož ÚV KSČ rozhodl 

o jeho likvidaci v rámci rozvoje těžby a zajištění potřebného množství uhlí. Otvírka lomu 

Most byla rozdělena do dvou časových etap. 

První etapa mezi léty 1969 – 1980 se zaměřila na vytěžení uhlí v oblasti stavby tzv. 

Koridoru, kam byly později přeloženy veškeré dopravní sítě (silnice Most – Litvínov, 

silnice č. 13, železniční trať Most – Chomutov), inženýrské sítě a řeka Bílina. Dále těžba 

pokračovala pod vrchem Hněvín a v nezastavěné části města Mostu a vzhledem 

k příznivým příkryvným poměrům (0,68 : 1) byla skrývka těžena lopatovými rypadly E 2,5 

a odvážena na vnější výsypku Vrbenský a vnitřní výsypku Matylda. Těžba uhlí započala 

roku 1971. 

V druhé etapě od roku 1979 proběhlo přemístění děkanského kostela, rušila se 

dopravní a občanská vybavenost a těžební fronta se rozvinula do uvolněného ochranného 

pilíře starého města Mostu a přilehlého dobývacího prostoru Kopisty. Na vytěžení uhlí 

z tohoto prostoru byla nasazena tři rypadla typu KU 300 a dálková pásová doprava o šířce 

1000 mm, která dopravovala uhlí k překládací stanici, odkud byla vyvážena 
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elektrifikovanou úzkorozchodnou tratí na úpravnu uhlí Herkules. Později byla tato doprava 

nahrazena dálkovou pásovou dopravou o šíři 1200 mm. Těžební fronty se postupně 

propojily s lomem Ležáky a vytvořily jednu porubní frontu. Těžba uhlí v pilíři starého 

města Mostu stoupala až k hranici přesahující 7 miliónů tun za rok. 

 

Obrázek 3 - Přesun kostela [www.muzeum-most.cz]  

 

V roce 1983 byl lom naposledy modernizován a na těžbu skrývky byl nasazen 

technologický celek řady TC 2. Tato řada měla na dobývací straně lomu rypadlo KU 800 a 

na straně zakládací zakladač ZP 6600. V roce 1995 bylo rozhodnuto o útlumu dobývací 

činnosti v lomu Ležáky, a proto byly postupně odstaveny oba technologické celky 

(TC 1 a TC 2) [10]. 

 

2.4 Výsypkové hospodářství a svahy lomu 

Nadložní vrstvy zemin byly ukládány na vnějších i vnitřních výsypkách. Pro lom 

Ležáky se vnějšími výsypkami staly prostory zrušené obce Střimice a pod vrchem Špičák 

na západní straně obce Rudolice. Pro lom Most se určily plochy bývalého lomu Vrbenský. 

Vnitřní výsypka byla založena jihozápadním směrem od Kočičího vrchu, v prostoru 

bývalého závodu Ležáky na střimické výsypce.  
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Vnitřní výsypka lomu Ležáky – Most byla zakládána zprvu diskontuální 

technologiíí (kolejová doprava), později však byla nahrazena technologií kontinuální. 

Jednalo se o zakladač typu ZP 2500 s pasovou dopravou. Později byl dodatečně nasazen 

zakladač typu ZP 6600. Tento stroj byl nejprve nasazen na vrchní etáže střimické výsypky 

a po vytvoření dostatečného vnitřního prostoru lomu Ležáky byl stroj přesunut na vlastní 

vnitřní výsypku [10]. 

Na základě geomechanických posudků a opatření byla mezi léty 1988 až 1991 

stanovena konečná podoba jihozápadních svahů lomu Ležáky. Geomechanické posudky 

a opatření vycházely z fyzikálně-mechanických vlastností hornin a stabilitních výpočtů, 

které byly zjištěny monitoringem oblasti. Systém kontrolního sledování byl vybudován 

v roce 1990 následujícím způsobem. Přesnou inklinometrií, skládající se z 11 základních 

vrtů ve 4 profilech. Další 4 vrty byly doplněny v místě přerušení 1 vrtu. Dále probíhalo 

měření pórových tlaků, skládající se ze 17 měřidel a systém geodetického sledování. 

Geodetické sledování nejprve obsahovalo 39 sledovaných bodů, později se systém doplnil 

o dalších 31 bodů [1]. 

Výsledky těchto měření byly promítány nejen do hodnocení stability svahu, ale i do 

těžebních postupů. Proto dotěžení výchozového pruhu v prostoru pod koridorem 

a Hněvínem bylo zasypáváno nejprve v nízkých lavicích a průběžným přitěžováním paty 

jílovitou zeminou. Odvodnění svahu bylo řešeno hlubokými odvodňovacími drény, které 

dosahovaly hloubky až 10 metrů. Kvůli stabilitě tělesa koridoru, aby nedošlo k poškození 

inženýrských objektů, byla přijata rozsáhlá opatření, která spočívala v přeložení toku řeky 

Bíliny do velkoprůměrového potrubí a v podepření tělesa vnitřní výsypkou lomu Ležáky. 

Severovýchodní svahy lomu Ležáky, dnes nazývané Pařidelský lalok, byly na 

základě geomechanického sledování vytvářeny od sedmdesátých let. V návaznosti na 

geomechanické průzkumy byl projektován systém výjezdů kolejové dopravy. Konečná 

podoba svahů téměř sledovala tvar obnažení znělcového svahu postupným zahlubováním 

skrývkových řezů až na kontakt se znělcovým masivem s odtěžením uhelných partií. 

Stabilitu svahů nakonec zvýšilo částečné zasypání vnitřní výsypkou po odtěžení uhlí. 

Svahy v území zlikvidované obce Konobrže byly dodrženy dle plánu otvírky, 

přípravy a dobývání pro lom Most – Kopisty. Svrchní část svahu, tvořena převážně 
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zvodnělými sprašovými zeminami o výšce 90 metrů, projevovala znaky nestability 

a zapříčinila mohutné skluzy přes stabilní spodní řezy svahu. Došlo k ohrožení obslužné 

komunikace Most – Kopisty, a proto bylo přijato opatření spočívající v podepření paty 

skluzu na kótu 230 m n. m., které bylo realizováno roku 1998 po dohodě vedení MUS, a.s. 

s Obvodním báňským úřadem v Mostě. 

Severozápadní svahy lomu Ležáky byly dotvarovány dle podmínek stanovených 

v POPD 1992 – 5. Generální svah. Podmínky byly dodrženy a konečný sklon svahu činil 

1 : 2,8. Mezi roky 2004 až 2007 byly zeminy z prvního a druhého skrývkového horizontu 

odtěženy a založeny na dno lomu. Sloužily k utěsnění uhelné sloje. Jednalo se 

o 13 miliónů m
3
 z kóty 245 – 215 m n. m. Generální svah lomu tím byl upraven na 

hodnotu 1 : 6,5.  

Západní svahy lomu Ležáky byly dotěženy při vyuhlování lomu v generálním 

svahu 1 : 2,6. Protože v těchto místech vystupovala uhelná sloj těsně pod původní terén, 

byly tyto partie zasypány skrývkovými zeminami na kótu 220 m n. m., a tím propustné 

vrstvy utěsněny. 

Východní svahy lomu jsou dotvarovány od vrchní hrany svahu na 

kótu 190 m. n. m. Spodní etáže Střimické výsypky byly zasypávány zeminami vytěženými 

rypadlem K 800 a byly zde založeny stabilizační etáže na kótě 190 m. n. m. a 200 m n. m. 

Pata Střimické výsypky byla při probíhajících sanačních pracích stabilizována zasypáním 

dna lomu z kóty 124 m n. m. na 150 m n. m [1]. 

Obrázek 4 - Pohled na jezero [Bc. Kessler Jaromír] 
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3 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STÁVAJÍCÍCH 

PROTIABRAZIVNÍCH OPATŘENÍ 

 

3.1 Všeobecné údaje o Lomu Ležáky (jezero Most)  

Lom ležáky je vymezen dobývacím prostorem Most, jehož jihovýchodní hranice je 

tvořena přirozenými výchozy sloje a z ostatních směrů ohraničena sousedními dobývacími 

prostory. Průměrná nadmořská výška terénu v lokalitě jezera Most má hodnotu 230 metrů 

nad mořem. Povrchovým dobýváním uhlí v této lokalitě vznikla deprese s minimální kótou 

pohybující se okolo 108 m n. m.  Uvnitř území ložiska vystupuje Kočičí vrch s nejvyšší 

kótou 282 m n. m. V okolí ložiska vystupují vrchy Českého středohoří, které převyšují 

terén o 100 až 150 m. Jedná se o vrchy Hněvín (408 m n. m), Špičák (399 m n. m.) 

a Červený vrch (365 m n. m.). 

Lokalita nacházející se severně od současné polohy města Mostu vznikala postupně 

sloučením několika dobývacích prostorů. Jedná se o dobývací prostory Richard (Ležáky I), 

Evžen (Ležáky II), Venuše, pilíř města Mostu a části dobývacích prostorů Julius III 

a M. J. Hus. V současnosti se lokalita rozděluje do dvou dobývacích prostorů Most - 

Kopisty (č. 3227400) a Ležáky (č. 3076300). 

Jižní okraj dobývacího prostoru tvoří silniční a železniční koridor – silnice první 

třídy č. 13 a železnice Ústí nad Labem – Chomutov. Západní okrajem dobývacího prostoru 

vede silnice Most – Litvínov a železniční trať Most – Moldava. V rámci likvidace starého 

města Mostu byl vytvořen koridor inženýrských sítí, do něhož byly situovány silniční 

komunikace společně s železnicí, tramvají Most – Litvínov a řekou Bílinou. 

Řeka Bílina je hlavní odvodňovací tepnou povrchových vod, pramenící v Krušných 

horách nedaleko obce Kalek. Bílina, vlévající se do řeky Labe, protéká z větší části 

hnědouhelnou pánví. Celkové povodí řeky Bíliny o rozloze 1 040 km
2
 s ročním průtokem 

činícím 1 560 l/s. V důsledku hornické činnosti musela být řeka přeložena do umělého 

koryta, do kterého se přečerpávají z retenční nádrže povrchové a mělké spodní vody 

z dobývacího prostoru. Řeka Bílina je důležitým zdrojem užitkové vody na Mostecku, do 

které se odvádí kromě srážkových a odpadních vod také vody důlní. 
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Temeno hřbetu mezi vrchem Špičák a městem Braňany bylo zasypáno, a tím se 

podstatně přeformoval reliéf terénu i s výškovými poměry. Hlavní směry odtoku 

povrchových a srážkových vod však zůstaly zachovány a jsou v podstatě stejné jako před 

zasypáním. Na rekultivovaných plochách výsypek Střimice a vnitřních výsypek lomu 

Ležáky na východní části je vybudovány systémy odvodňovacích příkopů, drénů, 

retenčních a zachycovacích nádrží. Srážkové a mělké podzemní vody byly v době těžby 

uhlí odváděny na dno lomu a odtud čerpány z čerpací stanice do řeky Bíliny. Nyní se tyto 

vody zachycují na dně lomu a slouží k napuštění jezera Most. Všeobecné údaje o Lomu 

ležáky byly použity z literatury [1]. 

 

3.2 Hodnocení klimatických podmínek  

Oblast lomu Ležáky se zahrnuje do přechodové oblasti středoevropského klimatu. 

Značně je klima proměňováno dle převládajícího vlivu přímořského nebo kontinentálního 

prostředí. Průměrná teplota pánevní oblasti se pohybuje okolo 8°C s dlouhodobým 

průměrem vzdušné vlhkosti 72%. Lokalita leží v dešťovém stínu Krušných hor, množství 

srážek je podmíněno nadmořskou výškou a místní expozicí vůči převládajícím směrům 

větrů. Průměrná rychlost větru se pohybuje v rozmezí 1,5 až 3,5m/s jihozápadního až 

severozápadního směru. Roční úhrn srážek činí 400 až 600 mm, naopak klimatický výpar 

v oblasti činí okolo 80%. Měsíc srpen je z dlouhodobého hlediska označován za měsíc 

s nejvyšším množstvím srážek v průměru okolo 56 mm. Naopak únor je měsícem 

s nejmenším srážkovým množstvím, jehož průměrná hodnota činí 20,4 mm. Oblast se řadí 

mezi nejoblačnější části České republiky, což nepříznivě ovlivňuje délku slunečního svitu. 

Délka slunečního svitu v této oblasti se pohybuje v rozmezí 1500 až 1700 hodin ročně, což 

je pod průměrem slunečního svitu v ostatních částech České republiky, kde slunce svítí 

cca 1800 hodin ročně [2]. 

 

 



Bc. Jaromír Kessler: Stabilizace a optimalizace břehové linie jezera Most  
 

2014 Stránka | 13 
 

 

Obrázek 5 – Průměrný počet srážkových dní s úhrnem nad 10 mm [2] 

 

3.3 Rekultivace zbytkové jámy 

Vytěžení uhelných zásob, tvorba vnitřní výsypky a vnějších výsypek měla 

devastující dopad na lesnické a zemědělské pozemky, ale i na krajinu v širokém okolí 

zbytkové jámy. Proto se musel zvolit postup rekultivačních a sanačních prací a vytvořit 

tzv. Generel rekultivací. Generel rekultivací je oficiální norma, schválená Ministerstvem 

životního prostředí, jež umožňuje koordinovat postup sanačních a rekultivačních činností. 

Generel rekultivací se pravidelně aktualizuje a obsahuje dvě části. V první části se graficky 

a textově pasportizují již ukončené stavby na rekultivovaných plochách. Druhá část pak 

popisuje rozpracované a připravované rekultivační stavby [10].  

První kroky k zahlazení hornické činnosti na Lomu Ležáky směřovaly k rekultivaci 

vnějších a vnitřních výsypek – Rudolické výsypky, Pařidelské výsypky a Kopistské 

výsypky. Tyto sanační a rekultivační práce byly zahájeny na přelomu 60. a 70. let 

20. století. 
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Na Rudolické vnější výsypce probíhaly rekultivační práce ve dvou etapách. V první 

etapě od roku 1968 došlo k zalesnění 15,7 ha jihovýchodních, jižních a jihozápadních 

svahových partií a v průběhu pěstební péče byla započata výstavba komunikace z Mostu 

do Braňan. Tato fáze byla ukončena v roce 1985. V druhé etapě započaté roku 1976 došlo 

k zalesnění 7,85 ha svahových partií a náhorní plošina o výměře 38,5 ha byla povezena 

sprašovými zeminami a vytvořena zemědělská plocha. Tato zemědělská plocha byla po 

ukončení rekultivace předána do rukou Státního statku Most a dalším podnikatelským 

subjektům. V důsledku nevyjasněných majetkoprávních vztahů bylo obhospodařování 

přerušeno a nyní se na této ploše nachází sukcesní stepní společenstva, která bez injekce 

dalších peněz, nedovolují další zemědělské obdělávání. Lesnické rekultivace však splnily 

svůj záměr a staly se plnohodnotnou součástí okolní krajiny. 

Na Pařidelské vnější výsypce byla rekultivační činnost zahájena v roce 1969. Tyto 

plochy byly řešeny lesnickou a zemědělskou rekultivací. Zemědělská rekultivace měla 

výměru 14,68 ha a byla povezena 42 230 m
3 

ornice. Lesnická rekultivace měla 

výměru 6,44 ha. Rekultivační činnost byla ukončena v roce 1985. 

Zemědělským způsobem rekultivace byla řešena patní část Kopistské vnější 

výsypky. Terén výsypky byl řešen do maximálního sklonu 1:10. Po dokončení hrubých 

terénních úprav byla plocha povezena sprašovými zeminami o mocnosti 0,4 m a ornicí 

o mocnosti 0,3m. Dále bylo na ploše provedeno protiplevelné opatření tím, že byla na 

plochu vyseta hořčice. Celková výměra rekultivované plochy byla 24,76 ha. Po hrubých 

terénních úpravách byl na ploše aplikován osmiletý agrocyklus s možností ukončení po 

pěti letech. K organickému hnojení byl po zaorání hořčice použit kompost v dávce 

1000 m
3
/ha. Práce byly dokončeny v roce 1996.  

Rekultivační práce v okolí Děkanského kostela započaly v roce 1986 ve čtyřech 

etapách. V roce 1996 proběhla biologická rekultivace a vybudování komunikačního 

propojení prostoru Děkanského kostela s areálem hřbitova. V rámci pěstební péče, která 

zahrnovala dosadbu, tvarové ořezy, vyžínání a přihnojování dřevin došlo i k ošetření 

a rekonstrukci travních porostů a výsadbu květin o celkové ploše 16,57 ha. V roce 1994 

došlo v okolí kostela k výstavbě vodní nádrže o ploše 1,83 ha, která měla plnit funkci nejen 

parkovou, ale i estetickou. Nádrž byla dokončena v roce 1995 a je napájena řekou Bílinou. 
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Nádrž je průtočná a voda před vstupem upravována v popílkovém filtru. Vypouštěcí objekt 

je zaústěn do řeky Bíliny. 

V roce 1990 byly započaty dvě etapy rekultivačních prací na Střimické vnější 

výsypce a na vnitřní výsypce lomu Most. V první etapě došlo ke zrekultivování 

východních svahů nad silnicí Most – Braňany. Po ukončení terénních prací byla zvolena 

rekultivace lesnická o celkové výměře 21 ha. Druhá etapa zahrnovala zrekultivování 

zemědělské plochy o výměře 12 ha. Obě etapy byly ukončeny v roce 1997. Třetí etapa 

zahájena v roce 1993 a došlo k zalesnění plochy o výměře 21,65 ha, tvořící prstenec okolo 

skládky komunálního odpadu. Pěstební péče ukončena v roce 2005. V lesnické rekultivaci 

se pokračovalo i ve čtvrté a páté etapě, které byly zahájené v roce 1995 o výměrách 

95,93 ha a 21,65 ha. Pěstební péče byla ukončena v roce 2008. V rámci čtvrté etapy byly 

na Střimické výsypce deponovány sprašové zeminy a následně tyto deponie byly 

zatravněny.  

V roce 1996 byly započaty odvodňovací práce. Jednalo se o samostatný 

rekultivační projekt, který řešil odvodnění Střimické výsypky s odvedením povrchových 

vod do zbytkové jámy. Jedná se o soustavu odvodňovacích příkopů, průlehů, retenčních 

nádrží a poldrů. Další samostatnou rekultivační stavbou zahájenou v témže roce bylo 

vybudování cestní sítě sloužící ke zpřístupnění jednotlivých etáží a ploch. Jedná se 

o soustavu zpevněných štěrkových komunikací. 

Rekultivační práce v lokalitě jižních svahů byly zahájeny v roce 1998. V první fázi 

byly provedeny hrubé terénní úpravy o celkové výměře 98,82 ha. V druhé fázi byly 

následně provedeny práce odvodňovací a následně povážkou zúrodnitelných zemin. 

Podstatná část rekultivovaných ploch jižních svahů byla zatravněna s vtroušenou výsadbou 

zemin o výměře 2,7 ha. Na zbylých částech byla provedena výsadba dřevin. Ukončení 

rekultivačních prací proběhlo v roce 2009. 

Vnitřní výsypka Lomu Most se začala rekultivovat v roce 1997. Bylo provedeno 

terénní dorovnání svahů s ohledem na odvodnění ploch a povezení ploch zúrodnitelnými 

zeminami. Biologická rekultivace o výměře 31,9 ha řešila plochy zatravněním se 

skupinovou výsadbou dřevin. Práce ukončeny v roce 1998. 
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Pařidelský lalok o celkové výměře 34 ha, který je situován v severovýchodní části 

lomu Most tvoří z větší části upravené skrývkové řezy. Rekultivační práce na této lokalitě 

byly zahájeny v roce 1998. V rámci technické rekultivace bylo na části svahů provedeno 

zapravení organických substrátů, jakož protierozní opatření. Biologická rekultivace byla 

zvolena kombinace travnatých a zalesněných ploch, mokřadů a ploch sukcesních. Sukcesní 

plochy jsou řízeny tak, aby vznikala pestrá mozaika ploch s druhovou diversitou. V této 

lokalitě dochází poměrně často k zátrhům na svazích. Proto je tento prostor stále 

monitorován pozorovacími vrty a monitoringem. Pěstební péče ukončena v roce 2011. 

Konobržský lalok o celkové výměře 15,41 ha je situovaný na severovýchodní části 

lomu. Rekultivační práce byly zahájeny v roce 2005, kdy byly provedeny terénní úpravy, 

odvodnění, rekonstrukce cestní sítě a povezení ploch zúrodnitelnými zeminami. Biologická 

rekultivace je řešena kombinací zatravněných ploch, ploch ostatní zeleně a řízenou sukcesí, 

jejímž záměrem je vytvořit souvislý lesní porost na severních svazích. Ukončení 

biologické rekultivace proběhlo v roce 2011. 

Rekultivace západních svahů proběhla mezi léty 2001 až 2009. Nejprve došlo 

k terénnímu urovnání skrývkových řezů lomu o celkové výměře 25,42 ha. Bylo vytvořeno 

takzvané kaskádovité uspořádání svahů a odvodnění svahů řešeno odvodňovacími drény 

a příkopy. Dále byla provedena meliorační úprava zemin povážkou organickými hmotami. 

V témže roce, v rámci biologické rekultivace bylo provedeno zatravnění na ploše 11,87 ha, 

které bylo doplněno skupinovou výsadbou dřevin na celkové ploše 13,55 ha. V roce 2002 

došlo k výsadbě dřevin na svažitých partiích. Do roku 2009 byla realizována pěstební péče. 

Terénní úpravy v lokalitě severozápadních svahů lomu byly zahájeny v roce 2008 

po ukončení těžby sanační skrývky. Úpravy proběhly na ploše o celkové výměře 

141,76 ha. Projekt sanace a rekultivace zahrnoval komplexní řešení s ohledem na budoucí 

využití lokality. Byla vybudována síť odvodňovacích příkopů v celkové délce 6 932 m 

a síť příjezdových komunikací v délce 8 455 m. Kromě plošných terénních úprav musel 

být proveden úklid a vyčištění ploch od stavebních sutí a jiných odpadů. Biologická 

rekultivace byla řešena v souladu na napojení na sousední lokality. Její koncept byl řešen 

převážně zatravněním s rozptýlenou zelení na plošinách a souvislým zalesněním svahů. 

Celkem bylo provedeno zatravnění 91,84 ha, dále skupinová výsadba dřevin na ploše 

27,60 ha, skupinová výsadba keřů na ploše 32,24 ha. Plocha o výměře 7,12 ha byla 
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ponechána řízené sukcesi. Předpoklad pro ukončení pěstební péče na severozápadních 

svazích je rok 2015. 

Technická rekultivace na severních svazích byla zahájena v roce 2008 na ploše 

o celkové výměře 43,60 ha. Předmětem prací bylo napojit řešené území na okolní upravené 

lokality. Stejně jako na okolních lokalitách zde byla vybudována síť příjezdových 

komunikací a příkopů. Po zahlazení erozních rýh a plošných úpravách bylo myšlenkou 

biologické rekultivace vytvořit na rovných plošinách zatravněné plochy s rozptýlenou 

zelení. Svahy byly řešeny klasicky souvislou výsadbou dřevin.  Plocha zatravněných ploch 

činí 22,72 ha, plocha vtroušené zeleně činí 3,30 ha a lesnická výsadba na svazích je na 

celkové ploše 18,79 ha. Zbylá plocha o výměře 2,09 ha byla ponechána sukcesi. Do roku 

2015 bude probíhat pěstební péče. Celkový rozsah rekultivačních prací je patrný 

z přílohy 1. Popis rekultivačních prací na výsypkách lomu dle literatury [1]. 

Cílem rekultivačních prací zbytkové jámy a přilehlých svahů výsypek lomu Ležáky 

bylo vytvořit ekologicko-estetickou rozmanitou krajinu s vodní plochou s ohledem na 

budoucí využití. Rekultivace území byla koncipována tak, aby mohlo být využíváno nejen 

pro příměstskou rekreaci, ale i oddych, sport, turistiku nebo rybolov. V rámci revitalizace 

krajiny došlo k vybudování parku kolem děkanského kostela, stavba pravoslavného 

kostela, nového hřbitova a samozřejmě nové infrastruktury. V budoucnu, v rámci 

revitalizace, se zde najde prostor pro nové revitalizační projekty, jako například 

vybudování přístaviště lodí, nových cyklostezek okolo jezera Most, pláží nebo repliky 

starého města Mostu (MINIMOST). Samozřejmostí bude vybudování nových příjezdových 

komunikací, parkovišť, restaurací a ubytovacích zařízení. Na jižních svazích pak budou 

ideální podmínky k výstavbě rodinných domků [10]. 

 

3.4 Napouštění zbytkové jámy Lomu Most – Ležáky 

Z hlediska sanací a rekultivací byla vybrána nejvhodnější varianta pro rekultivaci 

zbytkové jámy lomu Most – Ležáky. Jako finální etapa dlouhodobých rekultivačních 

aktivit byla zvolena hydrická rekultivace, tzn. zatopení zbytkové jámy a vytvoření jezera 

Most.  
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Před samotným napouštěním jezera Most byla realizována celá řada nelehkých 

sanačních prací. Tyto práce spočívaly ve vybudování a utěsnění budoucího dna, vytvoření 

podzemní těsnící stěny, stavba břehové linie a samozřejmě zřízení přivaděče vody do 

zbytkové jámy. 

Po ukončení hydrické rekultivace zbytkové jámy byla vytvořena vodní plocha 

o výměře 311 ha s celkovým objemem vody 68,9 mil. m
3
. Nejvyšší kóta vodní hladiny 

osciluje na 199 m n.m., nejhlubší místo jezera je pak 75 m. Přehled napouštění jezera 

uveden v tabulce 1. 

Tabulka 1 -  Harmonogram napouštění jezera Most [11] 

 

Původní záměr byl napuštění jezera vodami z řeky Bíliny. Napouštění z tohoto 

vodního toku by však bylo limitováno celou řadou podmínek. Kvalita vody byla ovlivněna 

odpadními vodami z blízkých chemických závodů a neodpovídala by pro budoucí 

rekreační využití. Dalším faktorem byl malý průtok vody. V roce 2001 se od původního 

záměru opustilo a jako hlavní zdroj vody pro napuštění jezera byl zvolen tok řeky Ohře. 

Musel však být vybudován přivaděč z nedaleké Nechranické nádrže. Vodovodní potrubí, 

přivádějící vodu do jezera, DN 800 je napojeno na rozdělovací šachtu průmyslového 



Bc. Jaromír Kessler: Stabilizace a optimalizace břehové linie jezera Most  
 

2014 Stránka | 19 
 

vodovodu Nechranice (PVN) v blízkosti areálu teplárny v Komořanech. Délka přivaděče 

činí 4 928,85m a průměrné množství přiváděné vody je 800 l/s. Druhým povoleným 

zdrojem vody pro napouštění jezera byly důlní vody z bývalého dolu Kohinoor. Tyto vody 

byly do jezera přivedeny vodovodním potrubím DN 400 o délce 3569 m a zajišťovaly 

udržování projektované kóty jezera. V případě nastoupání hladiny jezera na kótu 

199,30 m n.m. budou tyto nadbilanční vody čerpány čerpací stanicí do řeky Bíliny. 

Nezbytnou součástí sanačních a rekultivačních prací, před samotným napouštěním 

jezera Most, bylo vybudování těsnící vrstvy dna jezera a těsnící stěny. Těsnění dna řešil 

2. doplněk plánu sanace a rekultivace, který spočíval ve vytěžení 855 000 m
3
 minerálního 

těsnění z druhého skrývkového řezu na severozápadních svazích a překrytí obnažené 

uhelné sloje až do úrovně 140 m n.m. Ve 4. doplňku plánu sanace a rekultivace došlo 

k zatěsnění uhelné sloje až do horizontu 167 m n. m. v severozápadní části břehové linie. 

K tomu bylo zapotřebí vytěžit 510 000 m
3 

minerálního těsnění. V rámci 5. doplňku plánu 

sanace a rekultivace lomu Most – Ležáky bylo utěsnění dvou míst, pracovně označených 

jako plochy C1 a C2. Na těchto dvou plochách bylo použito celkem 2 253 250 m
3
 jílů 

vhodných k zatěsnění dna jezera.  

Tvorba těsnění dna jezera probíhala stavebním způsobem, i když původní záměr 

byl využít zakladačovou techniku. Těžba zemin vhodných pro utěsnění dna probíhala za 

pomocí rypadel, doprava zemin automobilovou dopravou. Zeminy byly rozprostřeny ve 

třech vrstvách dozery a hutněny vibračními válci. Tyto vrstvy jílů o mocnostech 280 mm, 

280 mm a 560 mm byly zhutněny na 96 % PS (proktor standard), až do docílení mocnosti 

200 mm, 200 mm a 400 mm, tedy na celkovou mocnost 800 mm. Následně bylo toto 

minerální těsnění převrstveno nehutněnými zeminami zabraňující vysušování a následného 

rozpraskání minerálního těsnění [3]. 
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3.5  Problematika abrazních účinků větrem vyvolaných vln na hladině jezera  

Prognózování vývoje tvaru břehů, v souvislosti s abrazním působením větrem 

vyvolaných vln na hladině jezera je neobyčejně komplikované, protože přetváření břehů je 

ovlivňováno celou řadou faktorů: 

 Parametry vodní plochy (tvar břehové čáry, velikost vodní plochy) 

 Morfologie okolního terénu (oblasti exponované větru:oblasti v závětří, 

hloubka posuzovaného místa pod okolním terénem) 

 Parametry vzdušného proudění (výskyt větrů v třídách rychlosti 

a jednotlivých směrech v posuzované lokalitě, rozhodující je zastoupení větrů 

o vysokých rychlostech s trváním řádově v minutách) 

 Morfologie dna a břehů (např. přiblížení mělčiny ovlivňující parametry 

větrových vln a redukují energii vln, v návětrných místech dochází k odnosu 

rozplavené horniny od paty břehu, v závětří dochází k jejich usazování, 

na objem abraze má vliv výška břehu nad hladinou) 

 Geomechanické vlastnosti hornin dna a břehů (propustnost, soudružnost, 

koef. filtrace, atd.) 

 Doba působení vlnové abraze v posuzované části břehu (trvalá úroveň 

hladiny – např. na kótě 199,00 m n. m. ku dočasnému působení v průběhu 

napouštění) 

 Kolísání hladiny jezera (viz tabulka 1) [4] 

 

Pro účely stanovení očekávaného konečného a dílčího (z hlediska času) přetvoření 

břehu byly použity metody Pyškinova a Kačuginova. Pyškinova metoda je relativně 

jednoduchá, spíše orientační a vstupními daty jsou údaje o topografii břehů, geologické 

poměry, větrnné poměry a kolísání vodní hladiny. Naopak metoda Kačuginova  je ve 

výpočtu exaktnější, výpočet je matematicky náročnější a výsledky výpočtů jsou citlivé na 

vstupní údaje [5]. 
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3.5 Výsledky pedologického výzkumu v roce 2011  

V roce 2011 byla provedena rešerše archivů VÚHU a.s., Báňských projektů Teplice 

a.s. a  Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy Praha v.v.i. Bylo získáno 

18 odborných posudků, článků v odborném tisku a ve sbornících konferencí. Celkem bylo 

získáno 48 využitelných pedologických analýz vzorků. Získaná data byla umístěna 

v archivu pedologických dat na VÚHU a.s. 

Na základě mapování a odběru vzorků byla oblast břehů jezera Most rozčleněna na 

3 hlavní oblasti. 

První oblast (cca 80 % břehu) tvoří rekultivačně vhodné kaoliniticko illitické 

hnědé jíly. V oblasti se místně objevují velmi malé oblasti bez vegetace (jejich výskyt byl 

zmapován). Příčinou je zpravidla výskyt fytotoxických kyselých zemin uhelné sloje, méně 

často pak výskyt tvrdých, sideritem nabohacených zemin. 

Druhou oblast (cca 5 % břehu) tvoří bývalá těžebna kameniva (fonolitu). Je 

tvořena různě zvětralými bělavými fonolity, od prakticky pevného štěrku po kaolinicky 

zvětralou zeminu. Rekultivačně jsou tyto zeminy zcela nevhodné, z hlediska krajiny tvoří 

bývalý lom zajímavý fenomén, který je doporučeno ponechat přirozené sukcesi. 

Třetí oblast (cca 15 % břehu)  tvoří strmý svah Pařidelského laloku. Zeminy jsou 

zde  podobně jako v případě oblasti 1 tvořeny rekultivačně vhodnými kaoliniticko-

illitickými jíly. Vzhledem k nebezpečí eroze a sesuvů však zde byly v minulosti v rámci 

technické rekultivace aplikovány organické hmoty z bývalé papírny Štětí (kůra z odkornění 

a celulózové kaly). 

Společností AZ-CONSULT s.r.o. bylo realizováno 10 odběrných sond a provedeny 

vstupní odběry a analýzy vzorků [6].  

 

3.7 Výstavba břehové linie a protiabrazivních opatření  

Další nedílnou součástí plánu sanace a rekultivace zbytkové jámy bylo vytvoření 

opevnění břehové linie budoucího jezera. Projekt opevnění břehové linie tvoří soubor 
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staveb protiabrazivního opatření, obvodová komunikace a odvodnění. Tyto projekty byly 

plánovány s ohledem na ochranu horninového prostředí dna a břehů budoucího jezera proti 

vnějším vlivům. Břehová linie byla koncipována tak, aby byla odolná vůči větrem 

vyvolaným vlnám, včetně stabilizačního opatření. Břehová linie se nachází na vrstevnici 

s kótou 199 m n. m. 

Druh opevnění byl volen podle skutečného sklonu okolních závěrných svahů 

a předpokládaných geomechanických a hydrologických podmínek. V místech, kde byla 

předpokládána největší intenzita vln, byly vybudovány základní a vratné rozražeče vln. 

Rozražeč má podobu patky z lomového kamene, jehož základ je zapuštěn 1 metr pod 

úroveň stávajícího terénu a vrch patky vyčnívá nad okolní terén na kótě 198,50 m n. m. 

Základna patky vratného rozražeče je 1,6 m široká a základního rozražeče je 2,95 m. 

Základní a vratné rozražeče se střídají po 100 m a jsou oproti sobě výškově odsazené. Ve 

zbývajících částech opevnění břehové linie jsou vybudovány kamenné pohozy zahloubené 

0,5 m pod úroveň stávajícího terénu a celé opevnění je od základové spáry odděleno 

geotextilií. Od kóty 195 m n.m, až po spodní část  kamenného opevnění, byl proveden 

hydroosev (biologický nástřik) chráněný proti odplavení perforovanou geotextilií [5]. 

Opevnění břehové linie je tvořeno také konstrukcí obslužné obvodové komunikace 

v celkové délce 9 815 m. Skladba vozovky naprojektována pro občasnou nákladní dopravu 

v případech nutného převozu materiálu pro údržbu a opravy. Vozovka je navržena jako 

polní cesta se zpevněnou korunou o šířce 4 m s navrhovanou rychlostí 30 km/h. Tato 

komunikace je tvořena štěrkovým hutněným podkladem frakce 63 – 125 mm, s krycí 

vrstvou vibrovaného drceného štěrku frakce 0 – 32 mm. Součástí obvodové komunikace je 

cestní odvodňovací příkop sloužící k zachytávání povrchových vod z okolních svahů [5]. 

 Z důvodu navýšení maximální hladiny jezera z kóty 199 m n. m. Musela být 

dodatečně upravena i stávající břehová linie jezera. To znamená, že následný projekt musel 

řešit nejen přisypání obvodové komunikace, úpravu stávajících protiabrazivních opatření, 

úpravu cestních propustků a příkopů, ale i nový výpočet výběhu vln. Cílem projektu mělo 

být vytvoření podmínek pro bezpečné užívání vodního díla při možných mimořádně 

velkých srážkách v této klimatické oblasti. Musela být také provedena aktualizace celkové 

vodohospodářské bilance jezera Most (viz. tabulka 2 na straně 24) [5]. 
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Obrázek 6 - Stavba břehové linie 1 [Bc. Kessler Jaromír] 

 

 
Obrázek 7 - Stavba břehové linie 2 [Bc. Kessler Jaromír] 
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Tabulka 2 - Vodohospodářská bilance [5] 

 

CELKOVÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ BILANCE JEZERA Most 

  

Kóta minimální hladiny (zahájení dopouštění jezera) 198,40 m n. m. 

Kóta provozní hladiny (ukončení dopouštění jezera) 199,00 m n. m. 

Kóta maximální hladiny (zahájení čerpání vody z jezera) 199,60 m n. m. 

Kóta provozní hladiny (ukončení čerpání vody z jezera) 199,55 m n. m. 

Povolené kolísání hladiny jezera kolem kóty 199 m n. m. ± 60 cm 

Nejnižší kóta dna jezera 124,5 m n. m. 

Maximální hloubka jezera 75 m 

Plocha hladiny jezera při kótě stálého nadržení 309,4143 ha 

Objem vody při výšce hladiny stálého nadržení 70 480 462 m
3
 

Objem vody při maximální provozní hladině  71 414 704 m
3
 

Objem retenčního prostoru 934 242 m
3
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Z  uvedených aktualizovaných bilancí (tabulka 2) vyplývala následující technická 

opatření pro zachování správné funkce jezera a souvisejících částí, které byly ovlivněny 

novými skutečnostmi a provozními stavy: 

 Stávající protiabrazivní opatření vybudována do kóty 199,30 m n. m. byla 

dostačující a jejich vrchní úroveň nebylo nutno navyšovat až do kóty 199,60 m n. m. 

 Pro jednotlivá místa, na obvodu břehové linie, musel být proveden nový 

výpočet vybíhajících vln s ohledem na posouzení stability břehů. 

 Výšky koruny obvodové komunikace a cestních propustků musely být 

navrženy tak, aby byl zajištěn bezpečný provoz po příbřežní komunikaci. 

 Pro novou kótu maximální hladiny jezera (199,60 m n. m.) upravit stavební 

a výškové provedení čerpací stanice nadbilančních vod. 

 

V rámci nového projektu proběhlo přisypání obvodové komunikace v celkové délce 

6005,45 m v různých mocnostech pohybujících se od 250 mm až 500 mm vzhledem 

k vypočteným výběhům vln pro maximální hladinu jezera 199,60 m n. m. 

 Přisypání probíhalo na stávající rozrytý povrch, na tento podklad došlo k aplikaci 

vrstvy štěrku frakce 63 – 125 mm se zhutněním. Finální vrstva komunikace tvořena 

štěrkovou 100 mm vrstvou vibrovaného štěrku frakce 0 – 63 mm se zakalením. Koruna 

vozovky má pak jednostranný sklon 2 %. V místech, kde maximální hladina jezera 

199,60 m n. m. zasahovala do konstrukce komunikace, byla cesta vyztužena dvouosou 

geomříží v celém profilu.  

Kamenné násypy na návodní straně byly urovnány do sklonu 1 : 3 a vzdušná strana 

násypu byla urovnána do sklonu 1 : 2. Podél této komunikace byl po jejím vybudování 

vytvořen cestní příkop o minimální hloubce 0,5 m, který nebyl vyspádován. 
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Obrázek  8 - Stavba břehové linie 3 [Bc. Kessler Jaromír] 

 

Z důvodu zajištění stability svahů byly v problematických místech navrženy 

přísypy břehové linie kamenivem frakce 63 – 350 mm, a to od obvodové komunikace až 

k vlnovým rozrážečům. Úpravy těchto míst vycházely na základě stabilitního posouzení 

a mají podobu opěrných lavic.  Dále bylo provedeno doplnění protiabrazivního opatření 

k minimální hladině jezera. Kamenivo frakce 63 – 350 mm, o mocnosti 500 mm, bylo 

uloženo do předem vyhrabaného kufru a přehutněno. 

Na trase obvodové komunikace se nacházelo 15 trubních propustků, které by 

navýšením maximální hladiny jezera byly zatopeny. Proto musely být stávající propustky 

buď upraveny, nebo vybourány a nahrazeny novými propustky.  
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 Obrázek 9 – Úprava stávajících propustků 1 [Bc. Kessler Jaromír] 

 

 

 

    

  

  

     

Obrázek 10 – Úprava stávajících propustků 2 [Bc. Kessler Jaromír] 
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4 VYHODNOCENÍ A NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ÚPRAV 

BŘEHOVÉ LINIE 

 

Hodnocení stavu břehové linie jezera je soustředěno na návrhy několika úprav 

z hlediska bezpečnosti a obslužnosti břehové linie, kterou tvoří opevněná obvodová 

komunikace. Prvním významným problémem je projev nestability v severozápadní časti 

příbřežní komunikace, kde dochází k častým sesuvům půdy. Dochází zde k přímému 

ohrožení příbřežní komunikace a současně provedené opatření projevy nestability zcela 

neřeší. Z hlediska bezpečnosti a obslužnosti příbřežní komunikace není vyřešeno míjení 

vozidel. Současná komunikace má v koruně šířku 4 m a není tak připravena na bezpečný 

obousměrný provoz vozidel. Proto dalším návrhem je vybudování výhyben, které budou 

sloužit k míjení vozidel na komunikaci.   

 

4.1 Geologické a hydrogeologické poměry severozápadní části  

V postiženém území byl proveden inženýrsko-geologický průzkum, který vycházel 

ze 13 kopaných sond. Na základě těchto vzorků byly provedeny zrnitostní zkoušky. 

Zastižená mocnost kvartérních uloženin se pohybuje od 0,2 m až do mocnosti více než 

4 m. Kvartérní uloženiny se vyskytují pouze na plošině, v nejvyšší části území, které 

nebyly na rozdíl od níže položených částí svahu odstraněny v důsledku těžby povrchového 

dobývání uhlí. Sedimenty jsou převážně tvořeny písčitými hlínami a hlinitými štěrky. 

Předpoklad je takový, že jejich maximální mocnost nepřesahuje v žádné části 

řešeného území mocnost 6 m. Dále byla hydrogeologickým průzkumem zjištěna 

a zdokumentována ustálená hladina podzemní vody v hloubkách pohybujících se od 0,3 m 

do 3,8 m. 

Předkvartérní podklad je budován terciérními jílovci, jež v takzvané regulační zóně 

při povrchu, která může dosahovat až cca. 20 m, jsou postiženy intenzivním mechanickým 

zvětráváním a rozpukáním. Tyto účinky se na povrchu projevují charakteristickým drobně 

lupenitým rozpadem jílovců. Po kontaktu jílovce s vodou se tyto jílovce stávají silně 

rozbředavými a maximálně náchylnými ke všem projevům svahových deformací. 
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Z hlediska řešeného problému má význam mělký kvartérní kolektor. Propustnost 

vrstev v něm je možné charakterizovat koeficienty filtrace 1 x 10
-4

 až 1 x 10
-5

 m/s. 

Je tedy velice pravděpodobné, že propustný kvartérní materiál slouží jako kolektor 

podzemní a srážkové vody. Tento kolektor vyúsťuje v rozhraní kvartérních uloženin 

a terciérních jílů a jílovců, kde vytéká na povrch a nasycuje tak nižší partie svahu vodou, 

tvořící odhalené terciérní pánevní sedimenty [6]. 

 

4.2 Stabilizace severozápadní části břehové linie  

V této zájmové oblasti dochází k problémům se stabilitou konstrukce břehové linie, 

která je ovlivněna z jedné strany abrazivním účinkům jezera a z druhé strany tlakům 

okolních svahů. Tento prostor jeví známky nestability, projevující se sesuvy půdy a zátrhy 

ve svazích. Konstrukce břehové linie, jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, je 

tvořena obvodovou komunikací a břehovým opevněním, která leží ve skluzové oblasti, 

o délce cca 1 500 m. Tuto oblast se zatím stále nepodařilo stabilizovat, proto dochází nejen 

k poklesům a zátrhům na obvodové komunikaci, ale i k zavalení komunikace skluzovým 

materiálem z přilehlých svahů. Tyto charakteristické projevy nestability jsou zapříčiněny 

zvodněnými místy a drobnými vývěry vody nad komunikací. Přilehlé svahy jsou dnes 

tvořeny již zarovnanými, bývalými skrývkovými řezy, jejichž nadmořské výšky se 

pohybují v rozmezí 70 m (od 197 m n. m do cca. 267 m n. m.). Problematika je blíže 

popsána v následujících kapitolách. 

  

4.2.1 Současné opatření pro stabilizaci severozápadní části břehové linie  

Na základě geologického a hydrogeologického průzkumu byl učiněn závěr, že 

hlavní příčinou nestability svahů, které ovlivňují břehovou linii, je sycení svahu podzemní 

a povrchovou (srážkovou) vodou, přitékající z výše položeného kvartérního kolektoru. 

Odvodňování, jako problém inženýrské praxe, je nejčastěji spojen se stabilizací 

nestabilních svahů nebo stěn umělých zářezů. 
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Pro účely zachycení podzemní a srážkové vody byl v zájmovém území instalován 

systém odvodnění svahu hloubkovou drenáží pomocí metody sifonových drénů. Drenážní 

systém je uspořádán ze tří nespojitých zalomených drenážních řad, které přibližně sledují 

linii horní úrovně bývalého nejvyššího skrývkového řezu. Řady jsou tvořeny celkovým 

počtem 255 sifónových drénů o jednotlivé hloubce 11,5 m a roztečí 6 m. Drenážní řady 

jsou ve 12 uzlových bodech napojeny na řady výtokové. V linii výtokových řad je 

umístěno 21 výtokových šachet. Z výtokových šachet je voda svedena k 10 místům 

finálních výtoků zachycené podzemní a povrchové vody [6].  

Gravitační metoda hloubkové drenáže pomocí sifonových drénů je založena na 

principu sifonu (násosky). Do svislých vrtů (drénů) jsou vloženy násoskové sifonové 

trubice o průměru 10 až 30 mm. Vrty jsou uspořádány v řadě, s obvyklou roztečí 3 až 6 m 

a mají dostatečnou hloubku pro zajištění požadovaného snížení hladiny podzemní vody. 

Umožněno je odvodnění až do hloubek 10 m. 

Funkčnost systému je zajištěna jednak pomocí stálé vodní rezervy ve vrtech a dále 

pomocí speciálních regulačních výtokových kusů, umístěných na dolním výtokovém konci 

každé sifónové trubice ve společné výtokové šachtě. Při zvýšení vodní hladiny podzemní 

vody ve vrtu na srovnávací rovinu je proudění sifonovou trubicí okamžitě obnoveno a voda 

je tak odváděna do výtokové šachty a dále mimo zájmové území. Při poklesu (snížení) 

vody zpět ke srovnávací rovině je proudění zastaveno při zachování vodního sloupce 

v sifónové trubici. Zavzdušnění systému a ztrátě funkčnosti je zamezeno použitím 

automatických regulačních výtokových kusů, které zastavují proudění při minimálních 

hodnotách průtoků. Systém je vhodný do prostředí s koeficientem filtrace méně než 

10
 5

 m/s a přítoky 0 až 0,3 l/s na drén. Hlavní výhodou sifónových drénů je samočinnost, 

bez nároku na elektrickou energii, neustálou provozuschopnost, vysoce efektivní systém 

umožňující odvodnění až do hloubky 10 m, snadné revize funkčnosti a účinnosti drenáže 

vůči projevům nestability svahů [6]. 

Drény jsou uspořádány v drenážní řadě umístěných dle morfologie terénu nebo 

nejčastěji nad odlučnou hranou sesuvu nebo nad místy, kde dochází k výronům vody. 

Každý z drénů je opatřen drenážní šachtou z důvodů ochrany proti zamrzání vody 

v sifonových trubicích a mechanickému poškození záhlaví vrtů. Sifonové trubice jsou 

vedeny mezi jednotlivými šachtami a ve společném plastovém trubkovém kolektoru. 
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Drenážní řada je vedena na řadu výtokovou. V linii výtokové řady jsou situovány výtokové 

šachty, kam jsou svedeny všechny dolní konce sifonových trubic. Tyto trubice jsou 

opatřeny speciálními automatickými regulačními výpustmi. Velikost výtokových šachet je 

závislá na počtu drénů, které jsou do nich svedeny. Výškové umístění výtokových šachet je 

dáno v terénu srovnávací rovinou konkrétních drénů. Z výtokových šachet je voda 

odvedena trubkovým kolektorem mimo postiženou lokalitu, například samospádem místní 

vodoteče do jezera [6]. 

Drenážní šachty jsou vyhotoveny z monolitických betonových dílců o průměru 

600 a 800 mm s litinovým poklopem. Mezi šachtami jsou umístěné trubkové kolektory 

z tvrzeného plastu o průměru 200 až 300 mm, které slouží k vedení sifónových trubic mezi 

jednotlivými šachtami. Výtokové šachty o průměru 1 500 mm, jsou podobně jako šachty 

drenážní, řešené pomocí prefabrikovaných dílců a jsou zcela zapuštěné pod terén [6]. 

 

4.2.2 Monitoring vod jezera Most  

Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje č. j. 662/ZPZ/05/A-22/Kr 

ze dne 18. 7. 2005 jsou s četností a v rozsahu stanoveném schváleným provozním řádem 

pro jezero Most monitorovány vody akumulované v jezeře Most. Dále jsou na základě 

provozního řádu monitorovány vody napouštěné (z přivaděče z PVN) a přítoky z povodí 

jezera.  

Již v době před zahájením napouštění jezera bylo v intervalu 1x měsíčně pravidelně 

monitorováno odběrné místo JM5 (viz přiložená mapa odběrných míst). Od zahájení 

napouštění je toto místo monitorováno dle provozního řádu. Od září roku 2011 byla 

monitorovací síť přítoků vod do jezera rozšířena o odběrná místa JM4, JM8 a JM9. 

V posledním čtvrtletí roku 2012 byly zjištěny v jižní části jezera Most zhoršené senzorické 

vlastnosti ohraničené části jezera. Pravidelný monitoring vod při nátoku do této oblasti, 

označených jako JM13, jsou pravidelně monitorovány od ledna 2013.  

Monitoring na jednotlivých odběrných místech je prováděn pouze za předpokladu, 

že v daném místě je v den odběru dostatečný přítok. Proto k jednotlivým odběrným 

místům je různý počet dostupných výsledků. V grafickém zhodnocení jsou vybrány 

polutanty s nadlimitní koncentrací ve vzorcích povrchových vod. Limitní koncentrace pro 
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povrchové vody je stanovena přílohou č. 3A Nařízení vlády č. 23/2011 Sb., kterým se 

mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do 

vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády 

č. 229/2007 Sb. V níže uvedených grafech jsou na ose x jsou stanovena pouze pořadová 

čísla jednotlivých odběrů, bez ohledu na datum odběru. Časová posloupnost odběrů je však 

zachována. Osa y znázorňuje koncentraci jednotlivých ukazatelů .  

Z odběrného místa JM5 je největší počet analýz. V grafech jsou zaneseny hodnoty 

z let 2011 – 2013. Naopak nejméně analýz bylo provedeno v odběrném místě JM9. 

Z důvodu klimatických a místních podmínek nebyl v tomto odběrném místě 

v nadpoloviční většině odběrů v roce 2012 zjištěn přítok [7]. 

Graf 1 - Přítoky vod s obsahem Ca [5] 
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Graf 2 - Přítoky vod s obsahem Mg [5] 

 

4.2.3 Vybudování nového opatření stabilizace severozápadní části břehové linie 

Stávající systém odvodnění pomocí sifonových drénů není dostatečně účinný, aby 

v dostatečné míře dokázal zabezpečit dlouhodobou stabilitu svahu a tím účinně ochránit 

příbřežní komunikaci proti deformacím. Důvodem nedostatečné účinnosti tohoto 

odvodňovacího systému je ucpávání sifónových trubiček sedimenty vápníku (Ca) a hořčíku 

(Mg), který je obsažen v čerpané vodě. Spodní voda protékající vápenatým podložím do 

sebe absorbuje tyto prvky a ty se usazují na stěnách sifónových trubiček. Jeho kvantitativní 

přítomnost ve vodě se technicky označuje jako tvrdost vody. Struktura vápníku ve vodě 

způsobuje, že stěny trubiček jsou znehodnocovány tvrdými nánosy – vodním kamenem. 

Síla vrstvy vodního kamene úměrně roste s časem a množstvím vápníku přítomného ve 

vodě, což se projeví ucpáním trubiček a nefungování systému. 

V zásadě by bylo možné tvorbě tvrdé vody zabránit její úpravou, respektive 

úpravou struktury vápníku ve vodě, což je možné provézt dvěma způsoby. Buď úpravou 

fyzikální, která pracuje na principu fyzikální přeměny, nebo úpravou chemickou, kde se 

voda upravuje přidáním chemických roztoků. Při fyzikální úpravě vody se např. využívá 

specifické magnetické pole, které společně s hydrodynamickými vlastnostmi vody se 
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tvorbě krystalů a jejich ulpívání na stěnách trubiček zabrání. Dostatečně silné a usměrněné 

magnetické pole způsobí rezonanční rozkmitání molekul, což následně rozbije krystalickou 

strukturu. Velké krystaly se rozmělní na množství malých krystalů (několik setin 

původního rozměru) se zaobleným povrchem, které nemají tendenci se usazovat. 

Obě varianty jsou však finančně nákladné a vyžadují neustálou kontrolu odborným týmem 

pracovníků, což by po dokončení prací a předání původním vlastníkům mohlo být 

zatěžující prvkem pro následné užívání území. Proto je dobré zvolit jinou variantu 

odvodnění území. 

Z tohoto důvodu je výhodnější zabezpečit stabilitu svahu gravitačním odvodněním 

pomocí hloubkového drénu, který bude napojen na stávající vrtný (sifonový) systém. 

Řešení spočívá v obnažení stávajících perforovaných pažnic vrtů a jejich napojení na nové 

perforované drenážní trubky z PVC-U plastu o průměru 150 mm s vysokou mechanickou 

i chemickou odolností a malou hmotností. Poloha, tvar a velikost vstupních otvorů 

rovnoměrně rozložených po obvodu trubky zaručuje malý odpor při pohlcování vody 

a rovněž optimální odtok. Vlnovcová konstrukce zajišťuje vysokou ohebnost trubek, což 

přináší značné výhody při pokládání a také při požadavku malého poloměru ohybu. Dále 

jejich flexibilita eliminuje drobné projevy nestability i po realizaci nového gravitačního 

způsobu odvodnění. 

Výše uvedené drenážní trubky budou obaleny separační geotextílií 

(150 a 200 g/m
2
) a položeny na dno výkopu o šířce dna 1 metru a sklonu bočních 

svahů 1:1. Tento výkop, který bude zároveň sloužit jako hloubkový drén, bude mít dno 

vystrojeno těsnící folií (například geomembrána Nicoflex, Nicotarp) a boky budou 

odděleny od okolních jílovitých zemin separační geotextilií (150 – 200 g/m
2
). Drenážní 

trubky budou obsypány kamenivem frakce 63 – 125 mm a zaústěny do stávajícího příkopu 

podél příbřežní komunikace. Výkopové zeminy budou odvezeny a uloženy na deponii na 

Pařidelském laloku.  
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Obrázek 11 - Vzorový řez drénu [Bc. Kessler Jaromír] 

 

Stávající cestní příkop příbřežní komunikace bude prohlouben do hloubky 0,8 m 

pod korunu komunikace o šířce dna 1 m a sklonu boků 1 : 2, aby kapacitně odpovídal 

přítokům z nového odvodňovacího systému. Aby nedocházelo k podtékání vody pod 

stávající příbřežní komunikaci a jejímu podmáčení, popřípadě deformacím, bude dno 

příkopu v celé délce postiženého území vystrojeno těsnící fólií a gabionovými matracemi 

o rozměrech 2 x 1 x 0,20 m (velikost ok matrace 0,1 m). Gabionové matrace budou strojně 

vyplněny kamenivem frakce 63 – 250 mm. Od okolních jílovitých zemin budou matrace 

odděleny separační geotextilií (150 – 200 g/m
2
). 

Drátkokamenné matrace (gabiony) budou zajišťovat dostatečnou ochranu dna proti 

erozí činnosti povrchové vody a svou flexibilní konstrukcí umožní přizpůsobit se 

případným deformacím podloží. K zajištění stabilizace gabionových matrací v podélném 

směru bude příkop opatřen stabilizačním prahem tloušťky 0,5 m z betonu C 25/30. Prahy 

budou rozmístěny po 50 m. Gabionové matrace a těsnící folie musí být osazeny těsně 



Bc. Jaromír Kessler: Stabilizace a optimalizace břehové linie jezera Most  
 

2014 Stránka | 36 
 

k čelu propustku, respektive k jeho nátoku. Příkop bude odveden a vyspádován k trubnímu 

propustku SP 1 s vyústěním do jezera. 

 

 

Obrázek 12 - Vzorový řez příkopu [Bc. Kessler Jaromír] 

4.3 Monitoring skluzové oblasti břehové linie  

 Monitoring je z geotechnického hlediska chápán a definován jako sledování pohybů 

(deformací) probíhajících v masívu (skluzové oblasti) v čase. Pomocí monitoringu 

můžeme provádět kontrolu stability stavby v zemské kůře, ať se již se jedná o důlní dílo, 

podzemní stavbu nebo jakýkoliv geotechnický prvek, například svah. Je také možné 

sledovat původní stav horninového masívu před vlastní výstavbou nebo dobývacích prací. 

Monitorování má několik funkcí a dle literatury [8] jsou nejčastěji uváděné tyto: 

 Zjistit a zmapovat hloubku, tvar a rozsah skluzové plochy. Údaje, které se takto 

získají, se použijí v projektu a jsou datovou základnou pro srovnání s účinky 

a následky výstavby 

 Zjistit směr a rychlost svahového pohybu 
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 Zajistit bezpečnost během výstavby díla 

 Kontrolovat údaje a předpoklady projektu 

 Kontrolovat úspěšnost sanačních a stabilizačních opatření 

4.3.1 Geodetický monitoring 

Monitoring je navržen na severozápadní části břehové linie, která se nachází v 

nestabilním území. V současné době je území odvodněno systémem sifonových drénů, 

který není dostatečně účinný. Z tohoto důvodu byl navržen systém hloubkové gravitační 

drenáže. 

Pro účely sledování účinnosti navrženého systému je doporučeno v tomto území 

provádět geodetický monitoring. Vzhledem k umístění a přístupnosti sledovaného území 

není možné na sledovaných bodech použít permanentní cíle (např. automatický monitoring 

totální stanicí a soustavou odrazných 

hranolů, nebo permanentními přijímači 

GNSS). Nebezpečí vandalismu je příliš 

vysoké. Proto je navrženo osadit území 

betonovými pilíři s nucenou centrací a 

provádět pravidelný monitoring 

metodou GNSS (global navigation 

satellite system . 

Stabilizace sledovaných bodů je 

navržena jako betonové pažnice, 

osazené ve vývrtu o hloubce 3 m a 

průměru 0,25 m. Nadzemní část 

betonové pažnice bude chráněna PVC 

rourou. Na hlavě betonové pažnice 

bude osazená kovová ploška s 

nerezovým šroubem, na který je možné 

uchytit trojpodstavcovou soustavu 
Obrázek 13 - Betonová pažnice [Ing. Blín Josef] 
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s aparaturou GNSS.            

Tyto pažnice budou rozmístěny v navržených profilech, první profil bude umístěn 

přímo u břehové linie jezera Most, druhý profil bude procházet středem svahu a třetí profil 

na vrchní hranici zájmového území. V první etapě sledování bude dostatečná vzdálenost 

mezi body v profilu 200 m. 

V místech, kde budou naměřeny větší pohyby, může být profil zahuštěn body 

o vzájemné vzdálenosti 100 m. 

V první etapě sledování bude měření probíhat se čtvrtletní periodou. Tuto periodu 

lze v dalších etapách upravit dle zjištěných pohybů.  

Diferenční metoda v reálném čase  

Metoda GNSS – RTK (diferenční metoda GNSS s měřenými hodnotami v reálném 

čase) se vyznačuje přesností měření pohybu ± 0,03 m v poloze (X, Y) a ± 0,06 m ve výšce 

(Z). Metoda GNSS – FS (rychlá statická metoda) dosahuje přesnosti 0,02 m v poloze 

(X, Y) a 0,04 m ve výšce (Z). 

Tato metoda spočívá v určení reziduálních chyb družicových efemerid 

a atmosférické korekce z měření v síti permanentních stanic. Tyto chyby jsou v centrále 

vypočítávány v reálném čase a po přihlášení se účastníka do sítě a sdělení přibližné polohy 

jsou mu zaslány zpět diferenciální korekce vypočtené z modelu průběhu diferenciálních 

korekcí nad územím, která daná síť pokrývá. Tato korekce odpovídá místu, kde se účastník 

nachází a jde o tzv. virtuální referenční stanici. Přenos dat mezi centrálou a účastníkem je 

zajištěn technologií GSM. Přesnost měření je řádově několik centimetrů, což pro běžné 

měřické práce stačí. Přesnost výsledků není závislá na vzdálenosti, pro práci postačí jeden 

měřící přístroj. Tato metoda je závislá na vybudování sítě permanentních stanic, což je 

značně nákladná záležitost [9]. 
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Rychlá statická metoda  

Rychlá statická metoda (Rapid static, Fast static) je v zásadě podobná klasické 

statické metodě, avšak výrazně se zkracuje doba měření. Zkrácení doby observace se 

dosahuje technologií rychlého určení ambiquit, což se dosahuje dvěma způsoby. První 

spočívá ve využití technických zlepšení při měření pseudovzdáleností. Byly vyvinuty 

přijímače, které při příjmu P-kódu dosahují přesnost větší než 10 cm. Kombinací těchto 

přesných vzdáleností s fázovými měřeními se určí ambiquity v průběhu několika minut. 

Druhý způsob využívá speciální statické postupy, které při příjmu signálu z většího počtu 

družic využívají větší počet nadbytečných měření a určí ambiquity rovněž během několika 

minut. Úspěch metody spočívá výrazně na počtu družic nad horizontem a jejich 

geometrické konfiguraci. 

Body na měřických profilech budou rozděleny na body hlavní a vedlejší. Vedlejší 

body budou sledovány metodou GNSS – RTK a body hlavní metodou GNSS – FS. 

Tímto monitoringem jsou sledované povrchové pohyby zájmového území. Pro 

sledování pohybů v podloží bude nutné navrhnout síť inklinometrických vrtů. 

Předpokladem úspěšného monitoringu je provádět včasné vyhodnocení zjištěných 

jevů a včas na ně vhodně reagovat. Je zapotřebí zohlednit klimatické jevy ovlivňující 

sledované území jako celek. V rámci monitoringu je přínosné provádět rekognoskaci 

celého území, tato činnost lze vhodně spojit se zaměřováním, kdy měřič provádějící měření 

zároveň pozoruje změny v terénu a případně dokumentuje například fotograficky a to stále 

ze stejných stanovisek. Porovnáním získaných fotografií lze zjistit změny, které uniknou 

lidskému oku. V případě, že jsou v terénu nalezeny trhliny, které svahové pohyby 

doprovázejí, je možné je osadit dvěma plastovými deskami, stabilizovanými nad a pod 

trhlinou a měřit zvětšování trhliny vzájemným pohybem těchto desek. Tímto způsobem lze 

vystihnout zvětšování trhlin v řádech mm [9]. 

4.3.2 Přesná inklinometrie [11] 

 Geodetický monitoring je nutné v dané oblasti doplnit inklinometrickým 

měřením, abychom získali ucelenější obraz o možných pohybech v řešené oblasti. 
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Inklinometrické měření se provádí v síti vrtů tvořenou profily, jejichž poloha je určena po 

rekognoskaci terénu zkoumané oblasti. 

Přesnou inklinometrií  se měří horizontální deformace ve vrtu vyvolané pohybem 

na smykové ploše. Inklinometrický vrt se po odvrtání osazuje inklinometrickými 

pažnicemi (materiál PE, PVC, Al apod.) se speciálními vodícími drážkami, vyfrézovanými 

na vnitřní straně pažnice. Tyto drážky musí být na sebe kolmé. Pata vrtu by měla být 

situována v geologicky stabilním prostředí. Mezikruží vrtného stvolu a vnější stěny 

pažnice se homogenizují jílo-cementovou směsí. 

Inklinometrická zařízení jsou sondy, dlouhé většinou 0,5 až 1,0 m, průměru 25 

až 30 mm, které obsahují přesná náklonoměrná čidla. Při vlastním měření se postupně 

odečítají hodnoty úklonu osy vodící pažnice pro každý úsek odpovídající délce měřící 

sondy, a to jak ve směru spádnice, tak ve směru vrstevnice  

Z výsledných údajů lze přesně určit hloubku smykové plochy i průběh změn 

rychlosti s hloubkou a časem.  

Pro vyhodnocení výsledku lze použít dva způsoby. První spočívá v tom, že se 

vynáší součtová čára posuvu ode dna vrtu směrem nahoru. V místě smykové plochy se pak 

postupně, s každým následujícím měřením, projevuje narůstající přírůstek posuvů. 

Vyhodnocení rozdílové představuje druhý způsob, u kterého se pro každou měřenou 

úroveň vynáší rozdíl ve vodorovném posuvu od prvního měření [13]. 

Obrázek 14 – Inklinometrické měření [13] 
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4.4 Návrh dalších stabilizačních opatření 

V případě, že na základě navrženého monitoringu, popsaného předchozí kapitole, 

zjistíme, že svah je stále neuklidněný a dochází k dalším projevům nestability svahu, který 

přímo ohrožuje příbřežní komunikaci, bude nutné vybudovat další stabilizační prvky. 

Stabilizační prvky budou zvoleny takové, aby odpovídaly kritériím sesuvu 

(mechanizmu pohybu, rychlosti pohybu a rozsahu havárie). Svahové pohyby dělíme do 

čtyř skupin (viz níže) [14]. 

 

 Ploužení - pomalé stékání hmoty, z geologického hlediska jde o dlouhodobý, 

zpravidla nezrychlující se pohyb zemin, přičemž hranice vůči pevnému podloží 

je nezřetelná. 

 Sesouvání - rychlejší, krátkodobý klouzavý pohyb zemin na svahu podél jedné 

nebo více smykových ploch a charakteristické je, že část hmot se nasune na 

původní terén. Výsledkem je sesuv zemin. 

 Stékání - rychlý, krátkodobý pohyb zemin ve vizkózním stavu. 

Charakteristické je, že část hmot vyteče z odlučné jámy a přemístí se po 

povrchu na velkou vzdálenost. Vyteklé zeminy jsou ostře odděleny od 

neporušeného podloží. 

 Řícení - definujeme jako rychlý a náhlý pohyb horninových hmot na strmých 

svazích. Při řícení se zeminy po uvolnění pohybují volným pádem. 

 

Po zjištění možných příčin a rozsahu sesuvu zemin ze svahu, můžeme použít různé 

metody stabilizace. Jedná se o metody, které byly již v praxi aplikovány a lze je využít 

jednotlivě nebo v kombinaci. 
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Stabilizace svahů odtěžením nebo zakládání hmot 

Prakticky se jedná o změnu geometrie svahu. Je to metoda nejjednodušší a nejdéle 

používaná. Pata sesuvu se přitíží násypem a tím dojde ke zvýšení stability. Jako násypové 

hmoty můžeme použít např. štěrk, lomový kámen nebo také zeminy z odtěženého skluzu. 

S tím je spojeno i případné zmírnění sklonu svahu nebo vytvoření tzv. laviček apod. 

Při výstavbě těchto přitěžovacích lavic je nutno dbát na vhodnost použitého materiálu 

a jeho dostatečné míry zhutnění. Dále musíme mít na zřeteli, že s vybudováním 

přitěžovacích lavic může docházet ke vzniku lokálních sesuvů. Zde je nutnost správně 

dimenzovat velikost, tvar a umístění těchto lavic. Zpravidla se umisťují na odvodněné 

podloží.  Výhodou použití této metody je jednoduchost provedení, nenáročnost na 

speciální strojní vybavení a téměř nekonečná životnost bez nutnosti údržby. Nevýhodou je 

značný a nákladný přesun hmot s velkým půdorysným záborem terénu [8]. 

Opěrné stěny 

 Dalším možným stabilizačním prvkem jsou opěrné stěny vybudované na 

čele sesuvu (spodní části). Slouží především k ochránění objektů v našem případě 

k ochránění příbřežní komunikace před sesuvem přilehlého svahu. Před její výstavbou je 

však nutné provézt nové stabilitní a statické výpočty. Na jejich základě se pak dimenzují 

rozměry opěrné stěny. Opěrná stěna může být navržena jako prostá gravitační, nebo její 

polohu můžeme stabilizovat pomocí kotev popř. pilotů. Tyto stěny jsou vyrobeny 

nejčastěji z betonu, ale v současné době se stalo trendem vyrábět stěny z gabionónových 

konstrukcí nebo vyztužených zemin, jejichž výhodou je nižší cena a lepší vzhled. Výhodou 

gabionové konstrukce oproti betonu je propustnost vody, takže se nemusí dbát na 

odvodnění základové spáry pomocí příčné a podélné drenáže [14]. 

 Při stabilizaci sesuvů se obvykle kotví opěrné nebo pilotové stěny. Kotva je 

stavební objekt umožňující přenášet sílu do horniny. Vlastní kotva se provádí 

maloprofilovým (obvykle profil cca 150 mm) ukloněným (obvykle cca 40 - 90
o
 od 

svislice) vrtem, do kterého se vloží táhlo (ocelové lano, svazek kabelů, ocelová tyč anebo 

mikropilota) a kořen (tj. úsek v hornině dlouhý obvykle cca 6 m) se zainjektuje. Hlavice 

kotvy (tj. část vycházející na povrch) se předepne (t.j. hydraulickými lisy se natáhne silou 

předepsanou projektem) a pevně spojí s konstrukcí [14]. 
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Stěna z velkoprůměrových pilot 

 Stěny z velkoprůměrových pilot se nejčastěji budují, aby ochránily významnější 

objekty nebo komunikace, které jsou ohroženy sesuvy se smykovou plochou hlubší než 

10 m. Jedná se především vrty větší než 600 mm. Tyto vrty jsou prokrmovány a vyplněny 

betonem. Hloubka jednotlivých pilotů je stanovena tak, aby byly dostatečně ukotveny pod 

smykovou plochou. Obvykle jsou navíc spojeny trámcem a kotveny (viz kotvení opěrných 

stěn). Protože pilotová stěna tvoří hráz přirozenému proudění vody, tak musí být vždy 

dobře odvodněna [14]. Výhodou velkoprůměrových pilot je značná pevnost v ohybu. 

Středová vzdálenost mezi pilotami je určena podle je kromě zemního tlaku také ovlivněna 

pevnostními vlastnostmi podpírané horniny. Musí být však navržena tak, aby si piloty 

zachovaly funkci pilířů kleneb vzniklých v hornině a nedošlo tak k pohybu horniny mezi 

pilotami [8]. 

Mikropiloty 

Mikropiloty jsou stavební prvky, kdy se do maloprofilového vrtu (150 – 250 mm) 

vloží ocelová trubka (obvykle se používá ocelová trubka profilu 70/12, 89/10, 108/16 mm), 

kořen mikropiloty (spodní část) se zainjektuje cementovým mlékem (v některých 

případech se kořen neinjektuje, mikropilota se pouze do cementové zálivky vkládá). 

Výhodou této metody je, že mikropiloty se budují malou vrtnou soupravou s malými 

náklady na dopravu a zřízení staveniště. Nevýhodou je vysoká cena a spotřeba oceli a malá 

tuhost takovýchto prvků. Mikropiloty lze doporučit pouze pro malý rozsah prací, anebo pro 

sesuvy s mělkou smykovou plochou – běžné mikropiloty obvykle nevyhoví na ohyb při 

hloubce smykové plochy větší než cca 3 – 4 m pod terénem. Z mikropilot lze dělat 

podzemní stěny obdobně jako z velkoprofilových pilot, kdy hlavy mikropilot se spojí 

betonovým trámcem a přikotví se. Pokud je potřeba zvýšit tuhost stěny, lze navrhnout 

mikropilotovou stěnu jako dvojitou [14]. 
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4.5 Výstavba výhyben pro míjení vozidel  

Současná příbřežní komunikace je navržena pro osobní a občasnou nákladní 

dopravu v případech nutného převozu materiálu. Komunikace je navržena jako polní cesta, 

v kategorii P4, 0/30 -  tedy polní cesta se zpevněnou korunou v šířce 4 m s návrhovou 

rychlostí 30 km/h pro předpokládaný nárazový provoz 15 až 90 nákladních automobilů za 

den. Koruna vozovky má jednostranný příčný sklon 2 %. Konstrukce vozovky je tvořena 

hutněným násypem hrubého drceného kameniva frakce 63 – 125 mm a finální vrstva 

je z vibrovaného štěrku frakce 0 – 32 mm se zakalením. Návodní strana komunikace je 

urovnána do sklonu 1 : 3 z důvodu stability tělesa, které musí odolávat abrazivním 

účinkům jezera. Proto v místech, kde do konstrukce tělesa komunikace zasahuje 

maximální hladina jezera, je komunikace vyztužena dvouosou geomříží v celém jejím 

profilu. Vzdušní strana komunikace je urovnána do sklonu 1 : 2. Podél obvodové 

komunikace je cestní příkop se šířkou dna 0,5 m a se sklony svahů 1 : 1. Příkop není 

opevněn kamenivem ani vyspádován. Příkop slouží pouze pro zachytávání povrchových 

vod z okolních svahů a přes kamennou konstrukci komunikace bude voda drénovat do 

jezera [5]. 

V budoucnu lze očekávat zvýšený provoz automobilů po příbřežní komunikaci 

vzhledem k rekreačnímu využití jezera. Proto, aby byl zajištěn bezpečný provoz po 

příbřežní komunikaci, musí být vytvořena místa pro bezpečné míjení vozidel – výhybny. 

Výhybny jsou navrženy na vzdušní straně komunikace v místech, kde to poměry umožňují, 

a ve vzdálenostech nepřesahující 200 m, se zajištěním rozhledu na sousední výhybnu. 

 

4.5.1 Popis technického řešení  

V místě výhybny dojde k rozšíření profilu komunikace ze stávající šířky 4 m na 

šířku 7 m. Výhybny budou dlouhé 12 m. V rámci budování výhybny je v těchto místech 

navrženo sejmutí stávajícího štěrkového podkladu z komunikace v délce 12 m 0,50 m pod 

stávající terén vozovky. Tento materiál bude použit pro vyrovnání a rozšíření komunikace 

v místě výhybny. Tento podklad bude přehutněn. Protože v těchto místech se předpokládá 

s vymačkáváním podkladních vrstev vozovky, z důvodu zajíždění a vyjíždění z výhyben, 

je zde navržena aplikace dvouosé geomříže na zhutněný štěrkový podklad v celé šíři. Dále 
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bude aplikován podklad ze štěrku frakce 63 – 125 mm se zhutněním a finální vrstva 

komunikace bude z vibrovaného štěrku 0 – 32 mm se zakalením.  

Při realizaci výstavby výhyben bude narušen stávající příkop, který bude obnoven. 

Trasa nového příkopu bude kopírovat novou hranu příbřežní komunikace – podél výhybny, 

šířka dna 0,5 m se sklonem svahů 1 : 2. Příkop slouží pouze pro zachytávání povrchových 

vod z okolních svahů, a proto nebude vyspádován, voda bude drénovat štěrkovou 

konstrukcí komunikace do jezera. Navrhuje se pouze jeho osetí travinou. 

Z důvodu zajištění stability svahu na návodní straně komunikace bude v místech 

výhybny (délka 12 m) doplněn hutněný stabilitní přísyp z hrubého drceného kameniva 

frakce 63 – 350 mm. Kamenný pohoz bude veden od horní hrany až po minimální hladinu 

jezera 199,00 m n. m.  

Vzorový řez výhybnou je patrný v příloze č. 3. 
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5 ZÁVĚR 
 

Stabilizační opatření předpokládají změnu tvaru svahu a jeho odvodnění. Navržené 

řešení stability břehové linie jezera Most vychází z mých praktických zkušeností při 

realizaci zakázky „Stabilizace břehové linie jezera Most“ a dále z poznatků pracovníků 

PKÚ s. p. s provozováním stávajícího způsobu odvodnění skluzových oblastí. 

Proto jsem navrhnul nahrazení stávajících neúčinných sifonových drénů 

 hloubkovou gravitační drenáží a sledování skluzové oblasti pomocí geodetického 

monitoringu a přesné inklinometrie. 

 Pokud se jedná o mělké sesuvy, lze použít souvislé stěny nebo  stěny s těsně vedle 

sebe zatlučených pilot. Hlubší sesuvy lze úspěšně stabilizovat např. kotvenými stěnami, 

zavrtanými pilotovými stěnami nebo opěrnými stěnami z válcových pilot velkého průměru, 

které jsou vyplněny armovaným betonem vetknutých do pevné podložky. 

Přesto nelze zcela vyloučit drobné lokální projevy nestability do budoucna. 

V těchto případech je vhodné pro stabilizaci svahů použít pevné opěrné prvky - v tomto 

prostoru přestavují optimální řešení. Patří sem např. opěrné zdi založené na stabilní 

podložce pod úrovní patní části svážné plochy. 

Při návrhu sanace je nutno kromě účinnosti a ceny jednotlivých prvků zvážit také 

jejich životnost a případnou nutnost údržby. Jednotlivé prvky lze rozdělit na sanační prvky 

se životností, která přesahuje, nebo je srovnatelná se životností staveb, které chrání 

(tj. cca 100 let), a kde není potřeba údržba. Jedná se o kontrabankety (přitěžovací lavice) 

a ostatní úpravy geometrie svahu, velkoprůměrové betonové piloty, štěrková žebra 

zasahující pod smykovou plochu, opěrné stěny a některé odvodňovací štoly. Sanační prvky 

se životností desítek let, které vyžadují po uplynutí jejich životnosti kontrolu a případnou 

opravu či nahrazení – jedná se o prvky, které korodují – mikropiloty, kotvy, HOV. 

Součástí projektu by měl být odhad životnosti těchto stavebních objektů. (Toto se však 

obvykle nečiní a v sanační praxi i u těchto prvků se "předpokládá" nekonečná životnost). 

Sanační prvky vyžadující údržbu – jedná se o veškeré povrchové i podpovrchové 

odvodnění, které je potřeba v pravidelných intervalech kontrolovat a případně čistit. Návrh 

kontroly a údržby by měl být součástí projektu [14]. 
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V diplomové práci je také vyřešena problematika obslužnosti obvodové příbřežní 

komunikace, s ohledem na bezpečné míjení vozidel po celém její délce. Tento problém je 

vyřešen výstavbou výhyben, neboli rozšíření profilu stávající příbřežní komunikace. 

 Jezero Most je začleněno v územním plánu města Mostu jako plocha pro rekreační 

a sportovní využití. Z tohoto důvodu je nutné zajistit účinný způsob stabilizace jeho břehů. 
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