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ANOTACE 
 

Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou sesuvů na severních svazích 

lomu Ležáky – Most v mostecké pánvi. Na konkrétním příkladě řešení problematiky 

sesuvů nahlíží tato bakalářské práce do přírodních podmínek geologického útvaru 

zájmového území s objasněním příčin sesuvných projevů, kterým je věnována první část 

této práce. 

Druhá část práce je věnována možnostem řešení sanace území, vedoucí ke  zvýšení 

stability jednotlivých sesuvů a dále geotechnickým monitoringem dotčených svahů. 

Popisovanou metodou sanací je hloubkové odvodnění svahů pomocí sifonových drénů. 

Závěrem je shrnutí poznatků při zpracování bakalářské práce. 

 
 
KLÍČOVÁ SLOVA 
sesuv, stabilita, Mostecká hnědouhelná pánev, sifonový drén, geotechnický monitoring 
 
 
ANNOTATION 
 

Submitted thesis is concerned with the questions of landslides on the northern 

slopes of the Ležáky open-pit mine, Most coal basin. This thesis considers the natural 

conditions of geological unit and its relations to the specific examples of landsliding, 

including its treatment. 

The second part of the thesis is devoted to the different possibilities of remeady of 

the present landslides having impact on increasing of its stability. Geotechnical monitoring 

is introduced as well. A chosen method of remeady by a deap subsurface seal-pipe 

drainage is described. 

A summary of achieved knowledge is closing this thesis. 
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1. ÚVOD 
 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou sanace sesuvy postižených svahů 

lomu Ležáky – Most v mostecké pánvi. 

Řešení této problematiky je důležité a aktuální z hlediska budoucího využití 

zbytkové jámy lomu Ležáky – Most. 

Tato bakalářská práce se šířeji zaobírá teoretickou a praktickou stránkou použití 

konkrétní sanační metody – hloubkové odvodnění pomocí sifonových drénů. Zároveň jsou 

stručně popsány další doplňkové metody použité při stabilizaci těchto svahů. 

Cílem této bakalářské práce je ukázat možnosti v současnosti používaných 

sanačních opatření a zhodnotit jejich význam v dané lokalitě. 

 

2. VŠEOBECNÁ ČÁST 

2.1 POPIS A CHARAKTER ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

Zájmové území se nachází na severních svazích lomu Ležáky – Most. Lom Ležáky 

– Most leží při jižním okraji mostecké části severočeské hnědouhelné pánve. 

Svahy jsou částečně tvořeny bývalými skrývkovými řezy, v dnešní době již z větší 

části zarovnanými. Nadmořské výšky řešené oblasti jsou od cca 200 m. n. m do cca 260 m. 

n. m. 

2.2 GEOLOGICKÉ POMĚRY 
Zájmové území se nachází v tzv. chomutovsko-mostecko-teplické pánvi. Ta se 

rozkládá mezi Krušnými  horami a Českým středohořím ve směru přibližně JZ-SV. Je 

největší terciérní podkrušnohorskou pánví, její plocha činí asi 1050 km2. Je odvodňována 

v severní části řekou Bílinou a jejími přítoky, v jižní části Ohří a jejími přítoky. 

Severozápadní hranici pánve tvoří krystalinikum Krušných hor, proti němuž je pánev 

omezena celkem přímočaře krušnohorským zlomem. Na V zasahuje pánev do Českého 

středohoří, jehož vulkanogenní souvrství je rovněž z části tvořeno limnickými sedimenty, 
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vůči pánevním sedimentům stratigraficky  staršími. Z geologického hlediska dělíme pánev 

na tři části: chomutovskou, mosteckou a teplickou.  

Chomutovská část pánve je oddělena od střední, mostecké části jezersko-ryzelským 

hřebetem, teplická od mostecké lahošťským hřbetem. Podloží pánve tvoří krušnohorské, 

resp. oharské krystalinikum, zčásti sedimenty permokarbonu a větší měrou sedimenty 

svrchní křídy. Převážně psamitické uloženiny I. sedimentační etapy vznikaly zřejmě ve 

středním oligocénu v mělkých depresích podkřídové paroviny. Jejich rozšíření bylo 

podstatně větší než je rozsah pozdějších miocénních pánví. Tato počáteční terciérní 

sedimentace byla přerušena ve svrchním oligocénu obnovením tektonických pohybů a 

sedimenty I. etapy tak byly do značné míry denudovány. Po uvolnění tlaku tektonické fáze 

dochází v krušnohorské oblasti počátkem miocénu k rozsáhlé vulkanické činnosti a později 

k hlavní pánevní sedimentaci (II. etapa). Tato druhá etapa je v chomutovsko-mostecko-

teplické pánvi charakterizována vulkanickou a uhlotvornou činností. Po ukončení hlavní 

vulkanické fáze dochází k dalšímu pozvolnému prohlubování oblasti mezi Krušnými 

horami a Českým středohořím a k založení hnědouhelné pánve. Podložní souvrství je 

odděleno od vulkanogenního souvrství kratším hiátem, během něhož došlo k fosilnímu 

zvětrávání a denudaci svrchních partií vulkanogenního souvrství. Zvětrávání podlehla 

nejen pyroklastika, ale i vlastní vulkanity. Výsledný jílový minerál závisí na chemismu 

matečné horniny. Podložní souvrství vystupuje v chomutovsko-mostecko-teplické pánvi 

k povrchu pouze při jejích okrajích. Má různý fatální vývoj a proměnlivé mocnosti.  

Uhlotvorná sedimentace byla potlačena prohloubením jezerní pánve. Dochází k usazování 

nejmohutnějšího souvrství v komplexu miocénních pánevních sedimentů – nadložního 

souvrství. Nadložní souvrství dosahuje max. mocností (až 500 m) v nejhlouběji zaklesnuté 

mostecké části pánve. V teplické části pánve dosahuje toto souvrství max. 150 m mocnosti, 

v chomutovské části pak pánve vykliňuje zhruba směrem k JZ. V nadložím souvrství 

převažují jíly a jílovce většinou šedohnědých až hnědošedých barev, převážně nepísčité a 

nevrstevnaté, zpravidla velmi hutné. Méně často se vyskytují polohy tence lupenitě 

vrstevnatých jílů až jílovců. Přítomny bývají i tenčí polohy jílů šedobílých, modrošedých 

až nazelenalých, někdy zabarvených hydroxidy železa žlutě až žlutohnědě. V mostecké 

části pánve se vyskytují v nadložním souvrství čočkovité polohy zvodněných písků, tzv. 

kuřavek (znesnadňují těžbu) o různé mocnosti (několik dcm až 50 m) a přecházejí laterálně 

i vertikálně do písčitých jílů až jílů. Písčitý materiál kuřavek tvoří především zrnka 
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křemene, dále jsou nepatrně zastoupeny živce (ortoklas) a šupinky slídy. Jílové proplástky 

jsou tak tvořeny velmi jemným písčitým jílem, který ztěžuje odvodnění kuřavek. 

(Svoboda, 1964) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr č.: 1   Přehledná geologická mapa severočeské pánve (Svoboda, 1964) 
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Kvartérní pokryv užšího zájmového území je tvořen převážně písčito hlinitými 

sedimenty eolitického původu, štěrkovito-písčitými a antropogenními sedimenty, místy 

pak deluviálními hlinito-kamenitými sedimenty. Kvartérní pokryv se nachází pouze na 

plošině v nejvyšší části řešeného prostoru. 

Svahy zbytkové jámy nad uhelnou slojí jsou tvořeny terciérními jíly a jílovci 

mosteckého souvrství s čočkami vodou nasycených písků (kuřavky). 
 

2.3 HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY 

Po hydrogeologické stránce náleží širší zájmová oblast do rajónu 2131 – Mostecká 

pánev – severní část o ploše 542,21 km2, patřící do skupiny rajonů Terciérních a křídových 

sedimentů podkrušnohorských a jihočeských pánví. Jedná se o nevymezený kolektor, s 

puklino– průlinovou propustností, převážně o napjaté hladině podzemní vody, se střední 

transmisivitou 1.10-4-1.10-3 m2.s-1.  

Z hydrogeologického hlediska se jedná pánevní oblast téměř bez kolektorů se 

specifickým odtokem < 0,5 l.s-1.km-2. Nachází se zde kolektory menšího rozsahu a to 

průlinové kolektory, tvořené štěrkopísky, sledující převážně vodní toky. Dále odtok 

podzemní vody ovlivňují deluviální a eluviální sedimenty (nespojitý kolektor připovrchové 

zóny zvětralin a rozevřených puklin). Okrajovými podmínkami bývají obvykle vodní toky, 

většinou s drenážním účinkem. Podkrušnohorská oblast je charakteristická výskyty 

minerálních vod a současně výrazným umělým ovlivněním hydrogeologických poměrů a 

přírodního prostředí těžbou uhlí. Tato skutečnost tak zcela znemožňuje stanovení velikosti 

neovlivněného podzemního odtoku. Vzhledem k propustnosti pánevních sedimentů, 

plochému terénu, nízkým srážkovým úhrnům a poměrně vysoké střední teplotě vzduchu, 

náleží toto zájmové území k oblastem s vůbec nejnižším podzemním odtokem v ČR. 

Kritériem pro vymezení oblasti s nepatrným odtokem podzemní vody bylo zastoupení 

písčitých a jílovitých sedimentů s dominujícím povrchovým rozšířením jílů a jílovců. 

(www.heis.vuv.cz) 
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Obr č.: 2   Mapa hydrogeologické rajonizace (www.heis.vuv.cz) 
 

2.4 GEOMORFOLOGICKÉ POMĚRY 

Lokalita se nachází na pravém břehu Labe. Dle Demkova (1987) orografického 

členění řešené území patří do subprovincie: 

 

III   Krušnohorská soustava 

IIIB Podkrušnohorská podsoustava  

IIIB - 3    Mostecká pánev 

IIIB – 3 B    Chomutovsko – teplická pánev  

IIIB – 3 B f    Duchcovská pánev 

IIIB – 3 B e    Komořanská kotlina 

 

Chomutovsko – teplická pánev - jedná se o část třetihorní příkopové propadliny 

v pruhu při úpatí Krušných hor. Má rozlohu 567 km2 a je budována miocenními jezerními 
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jíly a písky, horninami oharského krystalinika, svrchní křídy a třetihorních vulkanitů a je 

překryta čtvrtohorními sedimenty. Pánev vytváří erozně denudační reliéf plošin, mírných 

svahů a široce rozevřených údolí řeky Bíliny a Ohře a akumulační reliéf náplavových 

kuželů, říčních teras, údolních niv a sprašových pokryvů. Oblast je výrazně porušena 

antropogenními tvary (uhelné lomy, výsypky). 

Komořanská kotlina – leží ve střední části Chomutovsko-teplické pánve, vytváří 

mělkou tektonickou sníženinu na miocenních jílech a píscích s uhelnými slojemi při střední 

Bílině mezi Krušnými horami a výběžkem Českého středohoří. V těch místech se 

nacházelo historické Komořanské jezero s původně měkkým reliéfem hranáčových osypů, 

náplavových kuželů, nízkých teras a širokých niv se slatinami. Povrch je v současné době 

z největší části zcela pozměněn antropogenními tvary ( hnědouhelné lomy a výsypky). 

(Demek et al. 1987) 

 

 

 

 

 
 

Obr č.: 3   Geomorfologické členění ČR (Demek et al. 1987) 
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2.5 KLIMATICKÉ POMĚRY 

Zájmové území se podle klimatologického členění Quitta (1971) nachází v mírně 

teplé oblasti T 2, jenž má dlouhé teplé a suché léto, velmi krátké přechodné období s 

teplým až mírně teplým jarem i podzimem. Zima je zde krátká, mírně teplá, suchá až velmi 

suchá, s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrná teplota v lednu činí 2 až –

3°C, v červenci dosahuje průměrná teplota hodnot 18 až 19°C. Dlouhodobý průměrný 

srážkový úhrn ve vegetačním období se pohybuje okolo 350 až 400 mm a v zimním období 

klesá na 200 až 300 mm. Průměrný počet dnů se srážkami většími než 1 mm je v této 

klimatické oblasti 90 až 100 dnů. Celé území je klimaticky dosti suché a průměrný roční 

úhrn srážek  se pohybuje mezi 550 - 600 mm. (Quitt, 1971) 

 

 

 

 

 
 

Obr č.: 4   Mapa klimatické oblasti (Quitt, 1971) 
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3. MOŽNÉ PŘÍČINY VZNIKU SESUVŮ S VYMEZENÍM PROSTORU A DÍLČÍCH 

OBLASTÍ 

Přestože aktuálními sesuvnými poruchami je zasažena významná část vymezeného 

prostoru lze konstatovat, že podle řady indicií sesuvy netvoří souvislou plochu. Jednotlivé 

sesuvy jsou plošně oddělené problémy se souvisejícími příčinami. Na tomto zjištění je 

založena koncepce navrhovaných opatření. (Kurka, 2008) 

Vymezený prostor byl rozdělen na čtyři oblasti s dílčími podoblastmi: 

- Oblast S (střed) , jedná se o nejvíce postiženou část s podoblastmi SS1, SS2, SS3, 

SS4 a SS5. 

- Oblast Z (západ) s podoblastmi ZO1 a ZS1. 

- Oblast V (východ) s podoblastmi VO1, VS1 a VS2. 

- Oblast H, není graficky určena, ale jedná se o horní hranu na severním okraji 

zájmového území. 

Vymezený prostor s dílčími oblastmi a podoblastmi je orientačně zakreslen na 

obrázku č.5. 

Fotografická dokumentace k jednotlivým sesuvným oblastem je uvedena v příloze 

č. 1. 

 

 



David Schaffner:  Sesuv svahu, severní svahy lomu Ležáky - Most 

2009  Str. 9 

983200
983400

983600
983800

984000
984200

789000789200789400789600789800790000790200790400790600790800

S

SS1                                                                                             

VS1

ZS1

VS2
SS3

SS4

SS5

SS2

 

Obr č.: 5   Hranice vymezeného prostoru a dílčích oblastí (Kurka, 2008) 

 

Na základě místního šetření a studia archivních materiálů se na vzniku sesuvu 

podílejí následující faktory. 

Působení povrchové a mělké podzemní vody. V severním předpolí jámy se 

dlouhodobě vyskytuje mělká podzemní voda místy vystupující až k povrchu terénu 

v množství, které zdánlivě neodpovídá ploše příslušného povodí. Podrobněji se hydrologií 

a hydrogeologií zájmového prostoru zabývaly například studie (Kučera et al. 2006 a Nol, 

2006). Z nich vybíráme: Kvartérní uloženiny jsou v zájmovém území zastoupeny 

především hlinitými štěrky a písčitými hlínami pleistocénního stáří. Holocénního stáří jsou 

jíly, písky a štěrky, které se vyskytují v prostoru původních koryt řeky Bíliny a Bílého 

potoka. povrch je místy překryt mocnými antropogenními uloženinami (plavený popílek, 

hlušinový odval, aj.). V zájmovém území lze vymezit dva základní hydrogeologické 

kolektory: 
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 mělký kvartérní kolektor, který je vázaný na hlinitopísčité až písčité štěrky a 

zónu rozpukání terciérních jílovců. Jeho mocnost se pohybuje řádově v 

metrech, 

 hlubší kolektory 

Z hlediska zkoumané potřeby odvodnění má význam mělký kolektor. Propustnost 

vrstev v něm lze charakterizovat koeficienty filtrace 1.10-4 až 1.10-5 m.s-1, v prostředí 

rozpukaných jílovců se tento parametr pohybuje o 2 řády níže. Infiltračním územím 

vymezeného zájmového území je mimo jiné přilehlá část Růžodolské výsypky. Generální 

směr proudění podzemní vody je od severu k jihu až jihovýchodu, převážně k 

povrchovému lomu Ležáky, který je současnou hlavní drenážní bází území. 

Obecnější poznatky o situaci jsou významné a užitečné. Především však s ohledem 

na vysokou míru přetvoření okolní krajiny nepřináší vytváření podrobnějších hypotéz o 

hydraulickém režimu zvláštní užitek pro nalezení způsobu řešení problémů, které s sebou 

přítomnost vody na horní hraně severních svahů přináší. Zásadní otázkou zůstává nalezení 

způsobu jímání vody a její převedení do míst, kde její účinky nebudou působit negativně 

především z hlediska napjatosti v zemním tělese. 

S vědomím této skutečnosti byla řízena operativní opatření přijatá havarijní komisí. 

Na severním okraji svahů v místě báze kvartérních štěrkových vrstev byly po cca 100 m 

vyhloubeny kopané sondy, v nich sledován výskyt vody a v případě jejího zastižení byl 

odebrán vzorek k chemické analýze. 

Střídání materiálů v původním rostlém stavu a kyprých přemístěných zemin 

v jednom svahu. Svahy po skončení těžby uhlí (těžební řezy) zůstaly ve sklonech, které 

nebylo možné ponechat pro další bezpečné užívání. Proto došlo k úpravám, které převážně 

spočívaly v přehrnutí části zemin z horních poloh níže po svahu tak, že nedošlo k zásadní 

změně generálního sklonu svahu, nýbrž ke snížení maximálního sklonu. Na svahu je tak 

vytvořena struktura, kde relativně pevnější podklad tvořený jílovci v původním stavu 

(povrchově zvětralé, odlehčené a případně nakypřené účinkem bývalé hlubinné těžby) 

s lomeným obrysem je překryt kyprou zeminou shodného původu. Tato výplň má 

proměnnou mocnost dosahující maximálních hodnot blízkých výšce těžebního řezu. Pokud 

uvažujeme s možností (a veškerá terénní ohledání a studie map tomu nasvědčují), že 

stávající sesuvy jsou omezeny na nehutněnou, dlouhodobě saturovanou výplň dotvářející 
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na povrchu jednotný sklon svahu, je možné k řešení přistoupit jako sanaci plošně i 

hloubkově omezených sesuvů vzájemně ne zcela souvisejících. To má pozitivní vliv na 

celkový rozsah prací, ev. na možnost dělení prací do dílčích etap. 

Existence poruch ve svazích vzniklých v souvislosti se sesuvy z předcházejících 

období. Nejpodrobnější informace o předcházejících sesuvech a snahách o jejich 

stabilizaci podává zpráva (Mudroch, Kostohryz, 1996). Informace o provozních sesuvech, 

které posléze nebyly odtěženy nebo jinak sanovány, nejsou k dispozici. I omezená zjištěná 

fakta mají významný vliv na volbu parametrů do stabilitních modelů, na dlouhodobě se 

rozvíjejících smykových plochách v jílovitých zeminách se smyková pevnost postupně 

redukuje až k reziduálním hodnotám. 

Nevhodný či nepřiměřený sklon svahů v některých částech. Tento faktor je 

možné dokumentovat na dvou konkrétních případech. V západní podoblasti vzniká díky 

minimálnímu sklonu svahu bezodtoká plocha o rozměrech cca 50x50 m (proměnlivá podle 

ročního období), která je kvůli mokřinám neprůchodná, místy se stojatou hladinou a 

vodomilným porostem. Naproti tomu v zářezu obvodové komunikace u severovýchodního 

cípu budoucího jezera (SS4) jsou sklony dílčích svahů až 1:1,8 a to je hodnota 

z dlouhodobého hlediska neodpovídající požadované stabilitě v přítomných zeminách. 

(Kurka, 2008) 

 

4. POPIS NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ 

4.1 ROZDĚLENÍ ŘEŠENÝCH OBLASTÍ NA STAVEBNÍ OBJEKTY (SO)  
 
Sesuvná oblast ZO1 a ZS1…..SO1 

Sesuvná oblast SS1…………..SO2 

Sesuvná oblast SS2 a SS4……SO3 

Sesuvná oblast SS3…………..SO4 

Sesuvná oblast SS5…………..SO5 

Sesuvná oblast VO1 a VS1….SO6 

Sesuvná oblast VS2………….SO7 

Oblast H……………………...SO8 
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Rozmístění jednotlivých stavebních objektů je patrné z přílohy č. 2 – Přehledná 

situace stavby 

 

4.2 NAVRHOVANÁ ŘEŠENÍ NA ZVÝŠENÍ STABILITY JEDNOTLIVÝCH 

OBLASTÍ 

Na základě stabilitních výpočtů, místního šetření a studiem archivních materiálů 

byla navržena následující sanační opatření pro jednotlivé oblasti, jejichž stručný popis je 

uveden v této kapitole. Podrobněji se touto problematikou zabývá zpráva (Kurka, 2008). 

 

Podoblast ZO1:  

Jde o nejzápadněji situovanou oblast, jejíž stabilizace bude provedena pomocí 

podpovrchových uzavřených drénů, které budou zaústěny do drenážního systému SO8 

(hloubkové odvodnění sifonovými drény). 

Jedná se o základní a pomocnou větev drenážního systému, kde pomocná větev je 

napojena do základní ve vzdálenosti cca 34 m od počátku základní drenážní větve.  

Drenážní větve jsou řešené jako výkopy obdélníkového tvaru cca 2 m hluboké a 

šířky cca 1,2 m. Výkopy drenážních větví budou v celém profilu vyloženy geotextilií 200 

g/mm2 s přesahem min. 20 cm. Dno bude vysypáno kamenivem frakce 16 – 32 mm, tl. 10 

cm. Následuje pokládka perforovaného potrubí DN 150 mm, které bude přesypáno 

kamenivem frakce 32 – 63 mm do výšky cca 1 m. Následuje uzavření této výplně 

přečnívající částí geotextilie. Zbytek výkopu bude zahrnut zeminou. 

 

Podoblast ZS1: 

Ze závěru geotechnického zhodnocení vyplynul požadavek řešit stabilizaci pomocí 

čtyř trativodních žeber. 

Výkop trativodního žebra bude hluboký cca 2,5 – 3 m (dle terénu) a v celém profilu 

vyložený geotextilií s přesahem min. 20 cm. Následně bude výkop zasypán makadamem a 

dojde k překrytí zásypu konci geotextilie. Každé žebro je převrstveno jílovitou zátkou tl. 

20 cm. Jednotlivá trativodní žebra mají délku cca 27 – 30 m 
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Na spodní část každého žebra navazuje drenáž, která je zaústěna do drenážního 

systému SO8. 

 

Podoblast SS1: 

Stabilizace této části bude řešena terénními úpravami. Jedná se o snížení sklonu 

svahu při snížení hmot z aktivní části sesuvu. Konkrétně jde o posun horní hrany řezu o 

cca 10 – 15 m severním směrem. 

 

Podoblast SS2 a SS4: 

Sesuvná oblast SS2 s největším zátrhem ve středu svahu přesahující délku 200 m 

navazuje na vejcovitý sesuv SS4. 

U obou podoblastí se jedná o shodnou problematiku, která bude řešena úpravou 

sklonu svahu s vybudovaným zářezem pro konstrukci vyztužené zemní lavice. 

Z důvodu stability musí byt zářez těžen po částech (pruzích). Po odtěžení vždy 

jednoho pruhu bude provedena pokládka výztuže Basetex HS 200/50. Hutnění tělesa lavice 

by mělo mít min. hodnotu 95% PS. 

Před konečnou úpravou terénu bude čelo lavice chráněno protierozní georohoží. 

Pro následnou konstrukci výztužné lavice je potřeba použít téměř celou část 

kubatury výkopu ze zářezu. To však není možné vzhledem k indexovým parametrům této 

zeminy. Je nutná úprava vápnem, nebo s použitím stabilizovaných popílků. 

 

Podoblast SS3: 

Jedná se o menší splaz ve střední části zájmového území. Ze závěru geotechnického 

zhodnocení vyplynul požadavek řešit stabilizaci pomocí trativodního žebra. 

Výkop trativodního žebra bude hluboký cca 2,8 m (dle terénu a požadovaného 

spádu) a v celém profilu vyložený geotextilií s přesahem min. 20 cm. Následně bude výkop 

zasypán makadamem a dojde k překrytí zásypu konci geotextilie. Každé žebro je 

převrstveno jílovitou zátkou tl. 20 cm. Trativodní žebro má délku cca 25 m. 
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Na spodní část každého žebra navazuje drenáž, která je zaústěna do drenážního 

systému SO8. 

 

Podoblast SS5: 

Jedná se o sesuvné území nad SS4 pod horní hranou svahu. 

Princip řešení je shodný jako u SS2 a SS4 (SO3). Bude také řešena úpravou sklonu 

svahu s vybudovaným zářezem pro konstrukci vyztužené zemní lavice, ale s menšími 

objemy tj. cca 3550 m3.  

Do zářezu bude hutněna zemina s vrstvami výztuh parametrů Basetex HS 200/50 

Z důvodu stability musí byt zářez těžen po částech (pruzích). Po odtěžení vždy jednoho 

pruhu bude provedena pokládka výztuže parametrů Basetex HS 200/50. Hutnění tělesa 

lavice by mělo mít min. hodnotu 95% PS. 

Před konečnou úpravou terénu bude čelo lavice chráněno protierozní georohoží. 

 

Podoblast VO1 a VS1: 

Toto sesuvného území leží na východním okraji střední části zájmového oblasti. 

Jedná se o oblast s málo vhodnými zeminami pro zachování dlouhodobé stability, kde se 

brzy pozitivně projeví účinky odvodnění. Ze závěru tohoto geotechnického zhodnocení 

vyplynul požadavek řešit stabilizaci pomocí podpovrchových uzavřených drénů s plošnou 

úpravou terénu, kterou dojde k zatěsnění trhlin a odvodnění lokálních zamokřených ploch. 

Sanace navazuje na již provedené provizorní odvodnění v podobě otevřeného 

příkopu délky 417 bm s lichoběžníkovým profilem. Sanační práce spočívají ve vystrojení 

tohoto stávajícího příkopu a ve vybudování nového výkopu obdélníkového profilu, který 

propojí větve východ a západ tak, aby navazoval na odvodnění objektu SO3 v délce 146 

bm. 

Vystrojení stávajícího příkopu, vybudování nového a jeho vystrojení bude probíhat 

obdobně, jako u SO1 s vyjímkou částí , kde podpovrchová drenáž přechází pracovní 

plošiny řezů a výsypek. Zde bude geotextilie nahrazena PE folií min. tl. 1,0 mm a min. 

přesahem 20 cm 

 



David Schaffner:  Sesuv svahu, severní svahy lomu Ležáky - Most 

2009  Str. 15 

Podoblast VS2: 

Jedná se o nejvýchodnější sesuv v trase větve A odvodněni dolu Kohinoor, kde již 

v minulosti sesuv proběhl. Na základě geotechnického posouzení bude tento případ řešen 

odvodněním paty svahu pomocí zemní lavice, která je v základní vrstvě tvořena 

štěrkovitým materiálem. 

Nejprve bude proveden zářez pro založení konstrukce zemní lavice. Základová 

spára bude zhutněna. Následně bude rozprostřena filtrační vrstva štěrkovitého materiálu 

frakce 32 – 63 mm. Z této odvodňovací vrstvy je vyvedeno propojení s drenážním 

systémem SO8 délky cca 3 m. 

 

Oblast H: 

Jedná se o oblast v okolí horní hrany na severním okraji zájmového území, která 

slouží jako transportní oblast pro podpovrchové vody do problémových částí zájmového 

území. Z těchto důvodů byl navržen systém jímání vody v této části a její odvod do jezera. 

 Tato problematika je řešena společností TP.GEO. Podrobný popis tohoto řešení je 

uveden v následující kapitole. (Kurka, 2008) 

 

4.3 METODA SIFONOVÝCH DRÉNŮ 

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 – 30 mm. Vrty jsou uspořádány v řadě, s obvyklou roztečí 3 – 6 m a 

jsou dostatečně hluboké pro zajištění požadovaného snížení hladiny podzemní vody. 

Umožněno je odvodnění až do hloubek 8 – 10 m pod terénem. Funkčnost systému je 

zajištěna jednak pomocí stálé vodní rezervy ve vrtech a dále pomocí speciálních 

regulačních výtokových kusů, umístěných na dolním výtokovém konci každé sifonové 

trubice ve společné výtokové šachtě. Při zvýšení hladiny podzemní vody ve vrtu nad 

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 sifonové trubici. 

Zavzdušnění systému a ztrátě funkčnosti je zamezeno použitím automatických regulačních 
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výtokových kusů, které zastavují proudění při minimálních hodnotách průtoků. Systém je 

vhodný do prostředí s propustnostmi méně než cca 10-5 m.s-1 a přítoky 0 – 0.3 l.s-1 na 

drén. Hlavní výhody systému sifonových drénů: systém je zcela samočinný, bez nároků na 

elektrickou energii, neustále v provozu, vysoce efektivní, umožňující odvodnění až do 

hloubky 10 m a snadné revize i pozdější adaptace dle posouzení účinnosti drenáže či 

vývoje svahových deformací. Běžné průměry sifonových trubic 10 – 12 mm v některých 

případech nevyhovují vzhledem k vyšším přítokům podzemní vody do vrtů (drénů). 

Standardní průměr sifonových trubic lze rozšířit až na cca 20 – 25 (30) mm. V takovém 

případě nejsou na výtokových koncích každé z trubic umístěny automatické regulační 

výpusti. Neustálá funkčnost systému a zamezení zavzdušnění trubic je řešeno tzv. metodou 

„solárních sifonů”. Solární sifony řeší odvzdušňování systému pomocí jednoduchých 

malých podtlakových pump (24V), které jsou umístěny společně s malým vodním 

rezervoárem v drenážních šachtách daných drénů. Pumpy jsou poháněny solární energií za 

pomoci solárních panelů (1 – 7 m2 pro cca 10 – 50 drénů). Hlavními výhodami této 

adaptace je velmi jednoduchá údržba a možnost zvýšení očekávaných přítoků až na1m3.h-1. 

 
 

Obr č.: 6   Uspořádání sifonové drenáže (Bomont, Mrvík, TP.GEO, 2008) 
 

Obecné uspořádání 

Drény (vrty) jsou uspořádány v drenážní řadě (řadách) situovaných dle morfologie 

lokality a charakteru problému – nejčastěji např. nad odlučnou hranou sesuvu nebo nad 

místy s výrony podzemní vody atd. Každý z vrtů je opatřen drenážní šachtou z důvodů 

ochrany proti zamrzání vody v sifonových trubicích a mechanickému poškození zhlaví 

vrtů. Sifonové trubice jsou vedeny mezi jednotlivými vrty (šachtami) ve společném 

plastovém trubkovém kolektoru. Drenážní řada je napojena na řadu výtokovou. V linii 
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výtokové řady (řad) jsou umístěny výtokové šachty, kam jsou svedeny všechny dolní 

konce sifonových trubic a které jsou opatřeny speciálními automatickými regulačními 

výpustmi. Velikost a geometrie výtokových šachet je závislá na počtu drénů, které jsou do 

ní svedeny. Výšková pozice výtokových šachet v terénu je dána srovnávací rovinou 

konkrétních drénů. Z výtokové šachty je voda vytékající z jednotlivých sifonových trubic 

odvedena trubkovým kolektorem definitivně mimo lokalitu, nejlépe samospádem např. do 

místní vodoteče nebo vodní nádrže. 

 

 
Obr č.: 7   Základní komponenty systému sifonových drénů (Bomont, Mrvík, TP.GEO, 2008) 

 

Zaručení funkčnosti 

Na dně vrtu je pomocí vnitřního pažení (PVC trubek, obvykle ø 51 mm) zajištěna 

stálá vodní rezerva v mocnosti min. 3 m. Do vodní rezervy na dně vrtu (drénu) je zapuštěn 

násoskový konec sifonové trubice, obvykle ø 10 mm pro přítoky do cca 2.9 m3.den-1, až 20 

– 25 mm pro přítoky do cca 24 m3.den-1. Sifonové trubice ústí ve výtokové šachtě a jsou 

opatřeny automatickými regulačními výpustmi. Každý sifon je uveden do provozu jeho 

napuštěním vodou do systému. Po napuštění zůstává sifon trvale automaticky v provozu 

(za předpokladu pravidelné a řádné údržby). V průběhu prvních týdnů může dojít k 

vyplavování jemných částic a k odvádění vody s obsahem těchto částic. Během této doby 

je nezbytné provádět opakované kontroly systému pro zajištění správné funkčnosti. 
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Stálá vodní rezerva 

Je umístěna ve vrtech (drénech) jako vnitřní pažící trubka průměru 51 mm. Spoje 

jednotlivých dílců jsou šroubované. Jednotlivé dílce mají délku 3 m. Počet dílců a jejich 

délka závisí na úrovni srovnávací roviny pod zhlavím vrtu. Dolní, neperforovaný 3 m dílec 

je opatřen zátkou, čímž je ve vrtu (drénu) zajištěna potřebná stálá vodní rezerva. Spoj zátky 

a spodního dílce trubky je navíc utěsněn epoxidovým lepidlem! Díky těmto opatřením je 

stálá vodní rezerva v PVC pažnici na výšku 3 m zabezpečena i v suchých obdobích se 

zaklesnutou hladinou podzemní vody až pod srovnávací rovinu. Následující 3 m dílec je 

perforovaný pro umožnění vtoku podzemní vody do pažnice. Báze perforovaného dílce 

odpovídá přibližně srovnávací rovině drénu. Perforace je provedena strojově, se zářezy 

šířky 1 mm. Nečistoty a odřezky vzniklé při vrtání by měly být ze zářezů odstraněny. 

Následující dílce až po zhlaví vrtu, včetně posledního přířezu jsou neperforované (plný 

profil). Celá smontovaná pažnice je vložena do vrtu. Pažnice je zavěšena pomocí závlačky, 

provlečené otvory vyvrtanými min. cca 3 cm pod horním okrajem pažnice. Závlačka je 

opřena o vnější pažení (trvalé vystrojení) vrtu. Sifonové trubice jsou tvořeny flexibilními 

průhlednými polyamidovými trubicemi obvyklého vnitřního průměru 10 mm. Průměr 

sifonových trubic může být volen s ohledem na hodnotu průtoků drénem. Násoskový 

konec sifonových trubic je zasunut přibližně 1 m nade dno stálé vodní rezervy ve vrtu a je 

opatřen centračním kroužkem pro zamezení deformace trubice při zasouvání. Ohyb 

sifonové trubice při jejím vyústění u zhlaví vrtu je chráněn profilovanou plastovou 

chráničkou proti mechanickému poškození – zlomení trubice. Sifonová trubice je 

průběžná, bez jakýchkoliv spojů a je vedena trubkovými kolektory mezi šachtami až do 

příslušné výtokové šachty. Výtokový konec sifonové trubice je napojen na regulační 

výpust ve výtokové šachtě. Automatické regulační výpusti jsou sestaveny z plastových 

trubic různých průměrů a délek, montovány ve společnosti TP.GEO. Zacházení s nimi by 

mělo probíhat co možná maximálně opatrně. Celková výška regulační výpusti činí cca 1,9 

m. Regulační výpusti jsou umístěny ve výtokových šachtách na výtokových koncích 

každého z drénů. Regulační výpust automaticky obnovuje proudění v drénu při výstupu 

hladiny podzemní vody nad srovnávací rovinu k tzv. spouštěcí hladině cca 2 m nad 

srovnávací rovinou – v závislosti na délce drénu, tj. hodnotě ztráty výšky třením. Pomocí 

principu zvonu a postupného porušování rovnováhy vzrůstajícího tlaku vody a uzavřené 

vzduchové kapsy v systému trubic uvnitř výpusti je proudění obnoveno okamžitě a tím 
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dochází i k odplavení vzduchových bublin ze sifonové trubice. Průtokem v sifonové trubici 

je odváděna voda z vrtu a tedy snižována hladina podzemní vody až ke stanovené úrovni 

příslušné srovnávací roviny. Při snížení hladiny podzemní vody až ke srovnávací rovině 

hodnota průtoku drénem klesá, rychlost proudění se snižuje. Pomocí výše zmíněného 

principu zvonu a opětovného vyvažování snižujícího se tlaku vody a vzrůstajícího tlaku 

uzavřené vzduchové kapsy v systému trubic uvnitř regulační výpusti je proudění v určitém 

okamžiku přerušeno, čímž je zamezeno hromadění vzduchových bublin v sifonové trubici. 

Cyklus se opakuje, dojde-li k novému výstupu hladiny vody ve vrtu a k porušení 

rovnováhy v regulační výpusti. Při hladině podzemní vody zaklesnuté pod úroveň 

srovnávací roviny je systém v klidu. Stálá vodní rezerva ve vrtu je zachována a sifonová 

trubice zůstává přitom neustále plná vody. Proudění systémem pak může být kdykoliv 

obnoveno. 

 
 

 
Obr č.: 7   Stálá vodní rezerva – součásti (Bomont, Mrvík, TP.GEO, 2008) 
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Instrumentace a monitoring 

Pro ověření účinnosti a efektivnosti celého systému hloubkové drenáže (nebo 

jednotlivých vrtů) je doporučeno vytvoření systému režimního sledování dat na vybraných 

vrtech nebo úsecích drenáže. Standardní instrumentace pro monitoring zahrnuje měření 

hladin podzemní vody na vybraných drénech pomocí piezometrů pro ověření správné 

funkčnosti automatických regulačních výpustí. 

  
Údržba 

Drenážní systém nečiní nároky na elektrickou energii a vyznačuje se dlouhodobou 

životností (ve Francii existují projekty odvodnění pomocí sifonových drénů, které jsou v 

provozu již téměř 20 let). Pro zaručení dlouhodobé funkce drenáže je nezbytná řádná a 

pravidelná údržba. V průběhu prvního roku po uvedení systému do provozu by měly být 

prováděny pravidelné revize, zjištěny přítoky do jednotlivých drénů a množství odváděné 

vody a určen stupeň náchylnosti k vytváření různých typů minerálních a bakteriálních 

inkrustací a povlaků uvnitř a na povrchu sifonových trubic a regulačních výpustí (dle 

kvality podzemní vody, stanoveno na základě vizuálních kontrol nebo laboratorních 

rozborů). Dle pozorování uvedených výše může být systém adaptován: např. změněny 

průměry sifonových trubic vzhledem k aktuálním průtokům. Na základě výsledků prvních 

revizí je stanoven program budoucí údržby systému. Obvykle postačuje proplachování 

systému čistou vodou nebo přidáním vodou rozpustných přípravků cca 1 x - 3 x / rok. 

(Bomont, Mrvík, TP.GEO, 2008) 

 

4.4 PROJEKT DRENÁŽNÍHO SYSTÉMU 
 

 Celkové uspořádání 

Drenážní systém je uspořádán ze 3 nespojitých zalomených úseků drenážních řad, 

které přibližně sledují linii horní úrovně bývalého nejvyššího skrývkového řezu, jež se na 

mnoha místech dosud nápadně morfologicky projevuje náhlou změnou sklonu svahu 

zalomením na rozhraní nejvýše položené ploché části území a těžební jámou. Drenážní 

řady jsou složeny ze 12 úseků s koncovými body označenými jako A až R. Řady jsou 

tvořeny celkovým počtem 255 sifonových drénů SD1 – SD255 o jednotné hloubce 11.5 m, 
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s roztečí 6 m. Drenážní řady jsou ve 12 uzlových bodech napojeny na řady výtokové. 

V linii výtokových řad je umístěno 23 výtokových šachet OM1 – OM23. Z výtokových 

šachet je voda odvedena k místům finálních výtoků zachycené podzemní a povrchové vody 

– řešeno společností Šilhánek a syn, a.s. V době předávání sifonové drenáže  a zpracování 

této bakalářské práce nebyly práce na definitivním odvedení vody ukončeny a 

dokumentace skutečného provedení nebyla k dispozici. Předání plně funkčního systému 

drenáže v celém rozsahu objednateli, tj. zástupcům společnosti AZ SANACE, a. s., bylo 

uskutečněno dne 11.2.2009. 

 

Drenážní příkopy a šachty 

Poloha drenážních řad byla zvolena v nejvyšší části zájmového území nad, nebo co 

nejblíže hranice skrývkovými řezy obnaženého styku kvartérních uloženin a terciérních 

jílovců, s ohledem na požadavek zachycení co největšího množství podzemní a povrchové 

– srážkové vody, přitékající kvartérním kolektorem do bývalé těžební jámy. Drenážní řady 

se nacházejí rovněž nad oblastí veškerých dokumentovaných projevů nestability, tj. ve 

stabilním území. Nadmořské výšky se pohybují v rozpětí 235 – 265 m n. m. Celková délka 

drenážních řad činí 1491 m. Drenážní řady jsou budovány jako drenážní příkopy hloubky 

cca 1.0 – 1.5 m, šířky 0.6 – 1.0 m, se sklonem minimálně 2.5 (2.0 %) pro zaručení spádu 

v sifonových trubicích a samovolného odtoku zachycené povrchové vody. V drenážních 

příkopech je uložen PHDE kolektor sifonových trubic průměru 200 mm mezi jednotlivými 

šachtami a perforovaná PHDE trubka průměru 100 mm (průběžná) pro zachycení mělkých 

horizontů podzemní vody a infiltrované vody povrchové. V místech drénů byly provedeny 

drenážní šachty pro ochranu drénů proti mrazu a mechanickému poškození. S ohledem na 

větší rozdíl v pozici výtokových šachet oproti původnímu projektu, byly na přibližne 

polovině vzdálenosti mezi šachtami SD42-OM6 a SD82-OM10 vybudovány dodatečně 

revizní šachty označené jako IM1 a IM2. Zemní práce a drenážní šachty byly realizovány 

společností AZ–SANACE, a. s. 

 
 Drenážní vrty 

Bylo provedeno celkem 255 vrtů do jednotné hloubky 11.5 m, s roztečí 6 m: místa 

drénů SD1 – SD255. Vrty byly vyčištěny pomocí metody air-liftu. Protokoly z air-liftů 

s vypočítanými orientačními hodnotami přítoků do vrtů byly vytvořeny na základě dat 



David Schaffner:  Sesuv svahu, severní svahy lomu Ležáky - Most 

2009  Str. 22 

dodaných společností AZ–SANACE, a. s. a jsou součástí přílohy č. 6. Vrty byly vystrojeny 

vnějším pažením – perforovanou PVC trubkou průměru 103/113 mm se strojně 

provedenými zářezy (drážkami) průměru 1 mm po celé výšce pažení. Prostor mezikruží 

mezi zeminou a PVC pažnicí byl vyplněn drobným štěrkovým filtračním materiálem. 

Zhlaví vrtu tj. prostor mezikruží mezi zeminou a PVC pažnicí bylo na mocnost cca 0.5 m 

zatěsněno. Vrtné práce a drenážní šachty byly realizovány společností AZ–SANACE, a. s. 

a jejími subdodavateli. 

 
 Sifonové drény 

Funkčnost drenážního systému je zajištěna základními návrhovými prvky. Stálá 

vodní rezerva je řešena pomocí neperforované dolní části vnitřního pažení. Vnitřní pažení 

je provedeno jako PVC trubka průměru 51 mm se zátkou ve dně drénu. Výška vodního 

sloupce stálé vodní rezervy činí 3 m. Do stálé vodní rezervy ve dnech drénů jsou zasunuty 

sifonové trubice svými násoskovými konci. Sifonové trubice vyúsťují nad zhlavími vrtů 

v drenážních šachtách a dále průběžně probíhají v trubkovém kolektoru mezi jednotlivými 

drény. Trubice jsou dále svedeny do výtokových řad (příkopů) a poté vyvedeny ve 

výtokových šachtách a opatřeny speciálními automatickými regulačními výpustěmi. 

Sifonové trubice jsou plastové, průměru 10 mm. Všechny drény byly natlakovány vodou a 

uvedeny do provozu. Každý z drénů je chráněn proti účinkům mrazu a mechanickému 

poškození drenážní šachtou.  

 
 Výtokové řady a příkopy 

Realizováno bylo 12 výtokových řad. Výtokové řady směřují od uzlových bodů 

drenážních řad po svahu (kolmo na vrstevnice) směrem k zatápěné části rekultivovaného 

lomu. Výtokové řady jsou řešeny identicky jako řady drenážní. V příkopech výtokových 

řad jsou až ke vstupu do výtokové šachty uloženy: PHDE kolektor sifonových trubic 

průměru 200 mm a perforovaná PHDE trubka průměru 100 mm pro zachycení mělkých 

horizontů podzemní vody a infiltrované vody povrchové. V linii výtokových řad jsou 

situovány výtokové šachty OM1 – OM23. Na každou výtokovou šachtu je napojeno 6 – 15 

drénů. Ve výtokových šachtách jsou umístěny automatické regulační výpusti na každém 

konci každé z přivedených sifonových trubic. 
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 Definitivní odvedení vody 

Za výstupem z nižších výtokových šachet je v drenážním příkopu veden jednotný 

PHDE kolektor 200 mm odváděné podzemní vody i zachycených mělkých horizontů 

podzemní vody a infiltrované vody povrchové – řešeno společností Šilhánek a syn, a.s. V 

době předávání sifonové drenáže tj. 11.2.2009  nebyly práce na definitivním odvedení 

vody ukončeny a dokumentace skutečného provedení nebyla k dispozici. (Bomont, Mrvík, 

TP.GEO, 2008) 

Celková situace se zakreslením prací je uvedena v příloze č. 3. (Bomont, Mrvík, 

TP.GEO, 2008) 

 

4.5  PROJEKT MONITORINGU 

V místech vybraných drénů bylo po celé délce všech úseků drenážních řad 

rovnoměrně, tj. reprezentativně, instalováno 50 piezometrických sond pro sledování 

hladiny podzemní vody. Sledovány jsou hladiny podzemní vody v následujících místech: 

SD1; SD3; SD8; SD13; SD18; SD23; SD28; SD33; SD38; SD41; SD42; SD47; SD52; 

SD57; SD62; SD67; SD72; SD77; SD82; SD89; SD95; SD102; SD107; SD112; SD122; 

SD117; SD127; SD132; SD137; SD141; SD143; SD149; SD155; SD161; SD167; SD173; 

SD179; SD185; SD191; SD197; SD203; SD209; SD215; SD221; SD227; SD233; SD239; 

SD245; SD250; SD255. Data jsou zaznamenávána 2 centrálami opatřenými datalogery, 

modemem a napájecí baterií a jsou přenášena prostřednictvím GSM. Centrály jsou 

umístěny v drenážních šachtách SD41 a SD65. Mezi šachtami SD142 a SD143 byla 

položena elektroinstalační chránička cca 1 m pod zemí, pro propojení drenážních úseků 

signálním kabelem monitoringu. Naměřená a zpracovaná data s časovými průběhy 

podzemní vody na vybraných drénech budou pod heslem zpřístupněna odpovědným a 

zainteresovaným osobám na internetových stránkách monitoringu společnosti TP.GEO 

Uživatelsky přátelské rozhraní pro kontrolu dat je v současné době vytvářeno. V průběhu 

prvních revizních návštěv bude třeba naměřená data opakovaně zkalibrovat dle přímých 

měření hladin podzemní vody. Monitoring a instrumentace pro režimní záznam dat je dle 

smlouvy o dílo zajištěn pouze po dobu 1 roku od uvedení systému do provozu. 

Doporučujeme vybavení pro monitoring na vybraných drénech ponechat a provádění 
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režimního sledování hladin podzemní vody na zájmové lokalitě provádět po delší časový 

úsek, alespoň po dobu záruky, tj. 60 měsíců. (Bomont, Mrvík, TP.GEO, 2008) 

 

4.6  ZMĚNY OPROTI PŮVODNÍMU PROJEKTU 

Trasa drenážních řad v úseku SD143 – SD195 byla s ohledem na složitou 

morfologii terénu upravena - výtokové šachty úseků M-N-O a O-P-R byly realizovány jako 

klasické prefabrikované šachty namísto projektovaných 2 monolitických boxů - na základě 

dohody mezi zástupci objednatele, AZ SANACE, a. s., investora, Šilhánek a syn, a. s., a 

zhotovitele, společnosti TP.GEO, bylo původně 50 navržených solárních sifonů se solární 

energií nahrazeno klasickými sifony - s ohledem na předchozí bod bylo k napájení centrál 

monitoringu použito namísto solárních panelů standardních autobaterií - mezi šachtami 

SD142 a SD143 byla provedena elektroinstalační chránička cca 1 m pod zemí, pro 

propojení drenážních úseků signálním kabelem monitoringu - s ohledem na větší rozdíl v 

pozici výtokových šachet oproti původnímu projektu, byly na přibližne polovině 

vzdálenosti mezi šachtami SD42-OM6 a SD82-OM10 vybudovány dodatečně revizní 

šachty označené jako IM1 a IM2. (Bomont, Mrvík, TP.GEO, 2008) 

 

5. ZÁVĚR 
 

V předkládané bakalářské práci byly ukázány metody sanačních opatření použitých 

při stabilizaci sesuvy postižených svahů lomu Ležáky – Most. 

Dle poznatků získaných během zpracovávání této bakalářské práce považuji 

zvolená sanační opatření za vhodně navržená a to jak z hlediska rozsahu a účinnosti, tak i 

z pohledu jejich uplatnění v konkrétních geotechnických podmínkách. 

Způsob navrhování použitých metod lze s úspěchem využít i na další lokality 

v severočeské hnědouhelné pánvi, ve kterých lze očekávat podobné inženýrskogeologické 

a hydrogeologické poměry, tzn. lokality postižené těžbou, kdy svrchní partie lomových 

stěn jsou tvořeny pro vodu propustnými vrstvami, v jejichž podloží se nachází nepropustné 

horninové prostředí. 
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Pokud je těžbou zastiženo toto kritické rozhraní (a obvykle tomu tak je), dochází 

nevyhnutelně k deformacím svahů. A to je to pravé místo pro aplikaci výše popsaných 

sanačních metod. 
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