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1 ÚVOD 

 Uhelný lom Československé armády je jediným činným dolem, jehoţ těţba 

probíhá v přímém kontaktu s jiţním úbočím masivu Krušných hor. 

Na rozvoj těţby lomu v těchto sloţitých báňsko-geologických podmínkách a při 

dodrţení platných legislativních podmínek působila celá řada vlivů. Dominantní bylo 

vyřešení stabilitní problematiky průchodu těţby porubních front v nejnepříznivějším 

prostoru vymezeném vrchy Jezerka a skalním ostrohem na kterém stojí zámek Jezeří.  

Přestoţe byly provedeny rozsáhlé průzkumně geologické práce a jejich výsledky 

byly zohledněny do řešení stabilitních úloh, včetně poţadavků ochrany přírody a 

kulturních památek, nebylo moţno dát definitivní záruku, ţe okrajová část svahů 

nepodlehne lokálním projevům nestability a porušení. 

S ohledem na nejistoty, které vycházely z plánovaného rozsahu báňské činnosti 

ve velmi sloţitých báňských podmínkách kontaktu pánevního okraje s úbočím 

krystalinického masivu Krušných hor, byla hledána moţnost včasné predikce změn v 

geotechnickém chování svahů. V roce 1981 byl proto vyprojektován a postupně 

realizován systém kontrolního sledování – monitoring. 

Cílem předkládané bakalářské práce je shrnutí vývoje monitorovacího systému 

v průběhy postupu těţby lomu ČSA od doby jeho vybudování aţ do současnosti. Dále 

se zaměřuje na posouzení moţností monitorování v nejbliţší budoucnosti, v hranicích 

plánové těţby, po linii územně ekologických limitů. 
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2 CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ A STABILITNÍ POMĚRY 

2.1 Úvod 

Lom Československé armády byl zaloţen v roce 1901 jako malolom s původním 

názvem Hedvika. Po 2. světové válce byl lom postupně rozšiřován a rekonstruován na 

velkolomovou technologii s kolejovou dopravou. Protoţe v dobývacím prostoru lomu a 

v jeho výhledovém těţebním prostoru se nacházejí nejkvalitnější, lomovou technologií 

vytěţitelné zásoby s objemem umoţňujícím ţivotnost lomu přibliţně do 20. let 22. 

století, vyuţitelné nejen pro spalování v klasických kotlích, ale také pro čisté uhelné 

technologie (CCT), zplyňování a chemické vyuţití, byl lom v průběhu 70. aţ 80. let 

min. století nákladem přesahujícím 5,5 miliardy Kč vybaven moderní, výkonnou 

technologií s dálkovou pásovou dopravou. 

Takto vybavený lom se rozvinul vějířovitým postupem těţebních front do 

kontaktu s úpatím Krušných hor a dále paralelním způsobem postupuje východním 

směrem. 

Dle původních záměrů, na základě kterých bylo přistoupeno k nákladné 

rekonstrukci lomu, byl jeho postup předpokládán v návazných, tzv. ekonomických 

etapách: 

 I. etapa byla územně ohraničena ochranným pásmem osady Černice, 

 II. etapa předpokládala pokračování lomu jihovýchodním směrem přes osadu 

Černice a  obec Horní Jiřetín k ochrannému pásmu Chemopetrolu, 

 etapy postprognózní (III. a IV.), jejichţ výhledové území mělo být zpřístupněno 

postupem lomu v I. a II. etapě. O případném postupu lomu v III. a IV. etapě mělo 

být definitivně rozhodnuto podle aktuální energetické situace v rozhodném období, 

tj. cca v polovině 21. století. 

Současné rozvojové moţnosti lomu jsou ovlivněny usnesením vlády 

č. 444/1991 k tzv. územně ekologickým limitům těţby (ÚEL), podle kterých je rozvoj 

lomu umoţněn pouze v rozsahu I. etapy. Dle státní energetické koncepce z r. 2004, však 

je s těţbou lomu za ÚEL počítáno, aniţ byly limity zrušeny. Tento rozpor je v současné 

době předmětem řešení. 
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2.2 Vymezení a popis zájmového území lomu ČSA 

Zájmové území lomu spadá do mostecko-komořanské oblasti severočeské 

hnědouhelné pánve. Pro postup lomu dle výše uvedené koncepce byly, v souladu 

s ustanoveními zákona č. 44/1988 Sb. (horní zákon), stanoveny dobývací prostory: 

Ervěnice – stanovilo v r. 1970 MP ČR a upravilo FMPE rozhodnutím z 29.11.1985, 

další úprava OBÚ Most pod č.j. 1536-15/99 

 plocha 18,57 km
2
 

 KÚ Kundratice u Chomutova, Vysoká Pec, Podhůří u Vysoké Pece, 

Nové Sedlo nad Bílinou, Dřínov u Komořan, Albrechtice u Mostu, 

Komořany u Mostu, Jezeří, Černice u Horního Jiřetína, Horní Jiřetín, 

Ervěnice 

Komořany – stanovilo MP ČR rozhodnutím ze dne 12.6.1970 pod 

č.j. 320/1521/Sta/MB/70, upraveno OBÚ Most pod č.j. 1536-10/99 

 plocha 14,39 km
2
 

 KÚ Komořany u Mostu, Dolní a Horní Jiřetín, Souš, Třebušice, 

Černice u Horního Jiřetína, Čtrnáct Dvorců, Janov u Litvínova, 

Albrechtice u Mostu, Záluţí u Litvínova. 

Jak jiţ bylo uvedeno, původní rozvojové záměry lomu byly zásadním způsobem 

ovlivněny usnesením vlády ČR č. 444/1991 k tzv. územně ekologickým limitům těţby 

(ÚEL), podle kterých je rozvoj lomu umoţněn pouze v rozsahu I. ekonomické etapy, tj. 

k hranici hygienického ochranného pásma osady Černice. Této hranice lom dosáhl v r. 

1996 a od této pozice opustil původní – východní – směr postupu a postupuje 

jihovýchodním směrem ke zbytkové jámě bývalého lomu Obránců míru, kde by měl 

svůj postup cca v r. 2017 definitivně ukončit. Usnesením č. 211 z března 2004 schválila 

vláda Státní energetickou koncepci (SEK) do r. 2030. Ve schváleném scénáři počítá 

SEK s tím, ţe těţba hnědého uhlí v r. 2030 dosáhne 32,59 mil. tun. Toho však lze 

dosáhnout pouze pokračováním těţby lomu ČSA ve II. etapě jeho rozvoje, tedy za 

hranicemi ÚEL dle vládního usnesení č. 444/1991. 

Ze severní strany je dobývací prostor lomu ČSA vymezen linií vystupujícího 

krystalinického masivu Krušných hor, který se morfologicky výrazně zdvihá nad 
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plochou sedimentární výplň uhelné pánve. Báze mocné hnědouhelné sloje leţí 

v hloubce cca 100 m pod povrchem. Podélná osa pánve, která zhruba sleduje průběh 

krystalinika, se uklání směrem k východu a báze uhelné sloje klesá do větších hloubek. 

 

Obr. 1 Boční svahy lomu ČSA 

Původním záměrem bylo vytěţení veškerých uhelných zásob v této části 

dobývacího prostoru. Provedené výpočty vedly ke korekci původního záměru. 

Kompromisním řešením báňských postupů v místech nejsloţitější a nejméně příznivé 

geologické stavby horského úbočí bylo ponechání ochranných pilířů nadloţních 

sedimentů, včetně vyvlečené uhelné sloje. Cílem ponechání pilířů bylo zvýšení podílu 

pasivních sil v oblasti paty svahu. Komplikované báňsko-geologické podmínky ještě 

zhoršoval stav hlubinného podrubání v prostoru pilíře Jezeří, kde v minulosti (50. léta) 

těţil dovrchním způsobem důl Maršál Koněv. Postupem dobývání ve směru k horám 

docházelo ke zhoršování podmínek a rozvolňování zmenšující se mocnosti nadloţí. To 

vedlo aţ k porušení soudrţnosti a následnému pohybu nadloţních hmot po šikmo 

ukloněné bázi vyvlečené uhelné sloje (flexi). Geomechanické parametry smykové 

plochy byly ovlivňovány průsaky povrchových vod z kvartérního suťového pokryvu a 

průsaky vod z krystalinické zvodně. V důsledku tohoto stavu došlo k destrukci povrchu, 

včetně stavebních objektů. Pohyby na staré smykové ploše byly oţiveny a indikovány 
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aţ přibliţující se těţbou lomu. V této době bylo dosaţeno shody o průběhu budoucí 

horní hrany lomu v inkriminovaném úseku s ohledem na tvarování svahů a jejich 

předpokládané stabilitní chování. Následně došlo k posunutí horní hrany lomu směrem 

do pánve. V tomto případě nešlo o opatření, které mělo stabilizující charakter, ale 

důvodem bylo uplatnění ochranářsko-kulturních hledisek zabezpečujících ochranu 

zbytku zámeckého parku, arboreta. Takto upravená horní hrana lomu zohledňující 

ochranu arboreta byla jiţ definitivní. V tělesech pasivních pilířů Jezerka a Jezeří tak 

zůstalo vázáno cca. 99 milionů tun bilančních uhelných zásob. 

2.3 Geologie zájmového území 

 Styk sedimentů severočeské hnědouhelné pánve s Krušnými horami 

(krušnohorský okraj pánve) představuje velmi komplikovanou strukturu, která se 

dlouhodobě projevovala v geologickém vývoji oblasti. Bez ohledu na různé názory 

 

Obr. 2 Geologický profil v oblasti pilíře Jezeří 

na vývoj této struktury můţeme v krušnohorském krystaliniku vymezit tři bloky: 

- krušnohorský  

- podpánevní - tvořený pevným krystalinikem  

- tektonickou (poruchovou) zónu, která bloky odděluje. 
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Tektonická zóna je charakterizována jako zóna tlakového postiţení vyskytující se jak ve 

svahové části Krušných hor, tak i v přilehlé části krystalinika zakrytého sedimentární 

pánevní výplní. Její existenci je však nutno předpokládat i dále v masivu Krušných hor. 

Jako celek lze celou poruchovou zónu povaţovat za strukturu starou, jejíţ funkce byla 

oţivena na počátku pánevní sedimentace a měla limitující vliv na utváření břeţní linie 

terciérní sedimentace v této části pánevního prostoru. Hlavní pohyby však spadají do 

období výzdvihu Krušných hor na konci terciéru a v kvartéru. 

2.3.1 Krušnohorské krystalinikum 

Krušnohorské krystalinikum tvoří vlastní masiv Krušných hor a fundament 

sedimentární výplně.  

Dominantními horninami krušnohorského krystalinika jsou ortometamorfity. 

Parametafority jsou zachovány jen buď jako denudační trosky obalové partie, nebo jako 

tektoniky zakleslé kry nevelkých rozměrů (první desítky metrů). 

Ortometamorfity zahrnují drobnozrnné aţ střednozrnné (zrnito-plástevnaté, 

zrnito-šupinaté) nebo aţ okaté ruly hrubozrnné, často s náznaky plástevnaté textury a 

jsou navzájem spojeny pozvolnými metamorfními přechody. Metamorfními přechody je 

vyznačen i styk okaté ruly s hrubozrnnými metagranity (klastickou ţulou). 

Rulové horniny krystalinika jsou proniknuty četnými ţilami jemnozrnných aţ 

střednozrnných granitoidů (aplitů), aplopegmatitů i hrubozrnných pegmatitů o 

mocnostech většinou v cm či dm, vzácně i větších. 

Téměř všechny ţíly jsou po obou stranách doprovázeny výraznou alterací 

(argilitizací, hematitizací apod.) do vzdálenosti několika dm. Alterací různé intenzity 

jsou postiţeny prakticky všechny horniny obnaţené odkryvem na skrývkových řezech. 

Jedná se o husté rozpukání hornin, částečnou nebo úplnou destrukci hornin. Výsledkem 

je sníţení pevnosti hornin, případně aţ ztráta soudrţnosti.  

Význačným porušením hornin krystalinika je tlakové postiţení vyskytující se 

v širokém pásmu svahové části Krušných hor i v přilehlé části krystalinika zakrytého 

sedimentární pánevní výplní. Byla zjištěna široká škála těchto hornin od kataklasticky 

postiţených přes tektonické brekcie různé zrnitosti aţ po mylonity. 
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S ohledem na charakter mechanicky postiţených hornin, lze konstatovat, ţe se 

vesměs jedná o porušení staré, vázané nejspíše na variskou orogenezi, případně i 

orogeneze starší. 

Z provedeného hodnocení výsledků průzkumných prací a dílčích 

dokumentačních prací vyplývá, ţe pevnost hornin krystalinika je oslabena procesy 

alterace v širokém pruhu zahrnujícím jak niţší partie svahů Krušných hor, tak i 

přilehlou část krystalinika pod sedimentární výplní. Z tohoto hlediska a v souladu 

s geotechnickým dělením krystalinika vymezujeme v uvedeném prostoru zónu alterace 

(pevnostního oslabení hornin), uvnitř které je moţné vydělit uţší pásmo intenzivní 

alterace. 

1.3.2 Pánevní sedimenty 

 

Vzhledem ke značné šířce poruchové zóny se výzdvih Krušných hor projevil v 

plastických pánevních sedimentech jejich směrným flexurovitým ohybem podél úpatí a 

krátkými příčnými zlomy kolmo na krušnohorský okraj. Významným projevem 

flexurovitého ohybu pánevních sedimentů je mezivrstevní skluz s vyhlazením 

vrstevních ploch v sedimentech jílového charakteru, který se zřetelně projevuje jiţ od 

úklonu vrstev 30°.  

2.3.3 Podloţí uhelné sloje 

 

Jako podloţí uhelné sloje chápeme tu část pánevních sedimentů, která je v 

přímém podloţí uhelné sloje. Jedná se pestrý celek sedimentů, v němţ jsou zastoupeny 

sedimenty (jílovce, pískovce i hrubší klastika) terciérního a někde (zejména v jiţnější 

části) i svrchnokřídového stáří. 

Ve svrchní části takto pojatého komplexu sedimentů, v bezprostředním podloţí 

uhelné sloje, bývá vyvinuta několikametrová poloha jílů a jílovců. Směrem ke 

krušnohorskému okraji pánve v jílovcích přibývá klastická sloţka a jílovce přecházejí v 

písčité jílovce aţ jílovité pískovce. Spodní část podloţí uhelné sloje je tvořena písky a 

pískovci s vloţkami písčitých jílů.  

V příbřeţní zóně jsou sedimenty tvořeny především hrubými klastiky (slepence, 

brekcie, slepencové brekcie apod.). Objevují se zde polohy s většími i menšími valouny 
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nebo kusy krystalinických hornin. Pískovce v podloţí uhelné sloje přecházejí místy v 

polohy křemenců nebo silně prokřemenělých pískovců a slepenců o mocnosti aţ 

několika metrů.  

2.3.4 Uhelná sloj 

 

 V souladu se sedimentačními podmínkami a paleogeografickým vývojem oblasti 

v neogénu lze vymezit v uhelné sloji dvě oblasti: 

1) oblast typického pánevního vývoje 

2) oblast okrajového (příbřeţního) pásma  

ad 1) V oblasti typického vývoje dosahuje mocnost sloje 25 – 30 m a zřetelně má 

vyvinutý charakteristický třílávkový profil. Svrchní lávka o mocnosti 2 – 4 m 

je typická střídáním proplástků jílů, jílovitého uhlí a uhlí. Střední lávku 

(mocnost 15 – 25 m) tvoří pevné, ale křehké uhlí bez jílovitých proplástků. 

Střídají se vrstvy páskovaného detritu a xylitického detritu, pouze na bázi, na 

hranicích se spodní lávkou, poněkud stoupá podíl jílovitých popelovin.  

Spodní lávka mocnosti 2 – 6 m je tvořena střídáním jílovitých proplástků, 

jílovitého uhlí a uhlí. Směrem do podloţí přechází spodní lávka do neuhelného 

aţ jílovitého vývoje plynulým přibýváním klastické sloţky (jílovité i písčité). 

ad 2) V oblasti okrajového (příbřeţního) pásma je mocnost uhelné sloje vţdy menší 

neţ 25. Ztrácí se typický třílávkový vývoj a směrem k okraji pánve dochází k 

postupné redukci mocnosti uhelné sloje způsobené intenzívnějším přibýváním 

klastické (jílovitopísčité) sloţky. Část sloje je nahrazena písky a písčitými jíly 

aţ postupně celá sloj přejde v izotopickou facii, značně mocnější neţ původní 

uhelná sloj, tvořenou převáţně střídáním písků, písčitých jílů, slabých poloh 

jílů i uhelných jílů, místy i uhelných pískovců.  

2.3.5 Nadloţní jíly a písky  

 

Vrstvy nadloţních jílů jsou budovány ve spodní části illiticko-kaolinitickými jíly 

aţ jílovci s proměnlivým výskytem pelokarbonátů. Ve svrchní části nadloţí byl zjištěn 

variabilní podíl montmorillonitu.  
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Svrchní, silně zvětralá, část nadloţí pod kvartérním pokryvem je označována 

jako regelační zóna. Jílovce jsou dezintegrované na drobné, střípkovité úlomky 

centimetrové velikosti. Jako celek je regelační zóna plastická, náchylná k rozbřídání. 

Přechod do nezvětralých jílů je více či méně ostrý. Podle nejnovějších průzkumných 

prací jsou jíly zásluhou střípkovitého rozpadu částečně propustné a hranice s jílovci je 

zvodnělá. Mocnost pásma zvětrávání se pohybuje kolem 30 – 40 m. 

Hranice nadloţních jílů se svrchní lávkou uhelné sloje je ostrá a výrazná. 

Rozhraní nadloţních jílů a písků v nadloţí uhelné sloje u krušnohorského okraje pánve 

je méně výrazné a ostré; často se tu uplatňuje přechodná plocha písčitých jílů o 

mocnosti aţ 1 m. 

2.3.5 Kvartérní pokryv 

 

Ve vývoji kvartérního pokryvu se v oblasti lomu ČSA a jeho předpolí zřetelně 

projevují tyto oblasti: 

- svah Krušných hor,  

- spodní část krušnohorského svahu s přilehlým podhůřím, 

- údolí v Krušných horách a dejekční kuţely toků, 

- pánevní oblast a v ní sedimenty Komořanského jezera 

V oblasti vlastního svahu Krušných hor tvoří kvartérní pokryv především 

sedimenty charakterizované vesměs jako balvanité sutě s proměnlivým podílem 

hlinitopísčité sloţky. Jejich mocnost se pohybuje většinou v rozmezí 0 – 5 m. Materiál 

sutí je tvořen ostrohrannými aţ špatně opracovanými úlomky rul a křemene od velikosti 

štěrku aţ po několikametrové balvany.  

Při úpatí svahu Krušných hor se jiţ na terciérních pánevních sedimentech 

vytvořila relativně úzká deprese s velkou akumulací kvartérních sedimentů, která 

dosahuje mocnosti 30 aţ 40 metrů. Jedná se především o o hrubozrnné sutě a štěrky s 

proměnlivým podílem hlinitopísčité sloţky. Také tyto materiály byly transportovány 

pouze krátce, takţe opracování je minimální. Pro tuto oblast je charakteristická 

existence fosilních sesuvů. 

Dalším typem kvartérních sedimentů jsou sedimenty v údolích Krušných hor. 

Kvartérní pokryv je tvořen převáţně hrubozrnnými štěrky, které směrem do bočních 
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svahů plynule přecházejí do hrubých sutí. Při vyústění údolí do pánve se vytvořily 

dejekční kuţely v nichţ mocnost sedimentů přesahuje 10 m.  

Na přechodu z oblasti maximální akumulace do pánevní oblasti mocnost 

kvartérního pokryvu rychle klesá na 2 – 5 m. V pánevní oblasti jsou převáţně 

zastoupeny hlíny s proměnlivým podílem kamenité sloţky nebo silně zahliněné štěrky. 

Organogenní sedimenty Komořanského jezera (gytja a rašelina) byly jiţ prakticky 

odtěţeny. 

Procesy, které formovaly morfologii krušnohorského svahu, jsou především 

kvartérního stáří. Zde převaţuje mechanické zvětrávání s odnosem nad chemickým 

zvětráváním. 

2.3.6 Hydrogeologické poměry území 

  Plošně nejrozsáhlejší zvodněný kolektor představují kvartérní sedimenty. Jejich 

zvodnění závisí na zrnitostním sloţení, mocnosti, zahliněním a dotaci. Doplňování 

podzemních vod v kvartéru je v přímé závislosti na atmosférických sráţkách.  

  Dalším významným kolektorem je uhelná sloj, jejíţ vody jsou doplňovaný 

infiltrací ve výchozových partiích. Původní puklinová propustnost uhelné sloje byla 

důlní činností změněna. Tento typ propustnosti je zachován v nerubaných pilířích a 

výchozových partiích. 

        Komplex hornin krystalinika je nutné povaţovat za sloţitou málo propustnou 

zvodeň s převáţně puklinovou propustností. Byly v něm rozlišeny dva typy zvodnění, 

které do sebe přecházejí a vzájemně se doplňují. První typ je vázán na krystalinikum na 

svazích nad výchozy terciéru, na povrchové pásmo alterace a rozpojení puklin bez 

kaolinického zvětrávání. Tento typ vykazuje přímou závislost na atmosférických 

sráţkách. Druhým typem zvodnění je napjatá zvodeň hlubokého puklinového systému. 

Její propustnost je dána otevřeností puklin a jejich četností. Kaolinicky zvětralý povrch 

krystalinika pod pánevními sedimenty vytváří téměř nepropustný strop napjaté zvodni. 

V krušnohorské části nad výchozy pánevních sedimentů dochází místy k vzájemnému 

kontaktu obou systémů a napjatý puklinový systém přechází do systému s volnou 

hladinou a naopak. 
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         Hydraulická spojitost kvartérní podzemní vody s podzemní vodou přípovrchové 

zóny byla ověřena na některých vrtech a dokumentuje hydrogeologický význam 

puklinové zvodně krystalinika jako zdroj dotace suťových uloţenin. 

2.4 Stabilitní poměry zájmového území 

  K posuzování a hodnocení stabilitního chování přírodních svahů a navrhování 

svahů antropogenních je vyuţíváno řady matematických metod a postupů, kterými jsou 

vyšetřovány stavy mezní rovnováhy mezi působením aktivních a pasivních sil. Účelu, 

ke kterému je svah budován a době po kterou by měl zůstat stabilní, musí odpovídat 

vypočtený koeficient bezpečnosti Fs. Pro svahy povrchových lomů jsou koeficienty 

bezpečnosti stanoveny v příslušných báňských předpisech (Vyhláška ČBÚ č.8/1994Sb). 

Stabilitní chování řešeného svahu je vyšetřováno v jednotlivých geologických profilech 

posuzovaného území. Vychází z detailních poznatků geologické stavby, znalostí 

litologického sloţení hornin, strukturní stavby, morfologie, hydrogeologických poměrů 

a laboratorního stanovení geomechanických veličin hornin budujících dané území, 

kterým je profil veden. Cílem a smyslem vyšetřování stabilitních poměrů svahu je 

stanovení takového bezpečného sklonu a výšky, aby u svahu působením přírodních i 

antropogenních procesů v čase nedošlo k ovlivnění stabilitních poměrů do takové míry, 

ţe povedou aţ ke vzniku svahového pohybu.  

2.4.1 Stabilitní chování krystalinika 

  Na počátku řešení stabilitní problematiky byl proveden komplexní geologicko 

geotechnický doprůzkum morfologicko-strukturně nejsloţitějšího úseku bočního svahu 

lomu ČSA v místě kontaktu s jiţním úbočím Krušných hor. Na základě doplněných a 

upřesněných podkladů bylo území rozděleno na „kvazihomogenní“ celky, které 

zahrnovaly horniny obdobných fyzikálně-mechanických, geotechnických a 

hydrogeologických vlastností a pro které byly sestaveny optimalizované a typizované 

geotechnické profily zkoumaných úseků. Takto upřesněné podklady byly pouţity jako 

vstupní podmínky pro výpočet stabilitního chování svahu metodou konečných prvků. 

  Získané výsledky výpočtů MKP a modelů simulovaly chování svahu 

v jednotlivých stádiích jeho odtěţování (odlehčování paty) a umoţňovaly stanovit meze 
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stability, nebo posoudit projevy nestability. Takto zjištěných dat bylo vyuţito při 

zpracování a stanovení přípustných mezí deformací označených jako varovné stavy. 

Varovné stavy byly stanoveny pro kaţdou litologickou jednotku zvlášť. 

 Pro zhodnocení a predikci stabilitního chování kontrolovaného profilu jsou 

prováděny tzv. sbliţovací výpočty s aktualizovanými vstupními daty, tzn., ţe do 

výpočtu jsou zaváděny hodnoty skutečně naměřených deformací v horninovém 

prostředí. Sbliţovací výpočty jsou prováděny jako součást vyhodnocení kontrolního 

sledování – monitoringu předmětného úseku svahu. 

  Výsledky posuzování stabilitního chování krystalinika v geologicky a 

strukturně nejméně příznivém úseku bočního svahu lomu ČSA ukazují ţe: 

 Stabilita pevného krystalinika není těţební činností lomu ČSA 

ovlivňována. Těleso horského masivu reaguje na tektonické aktivity 

probíhající ve svrchních částech zemské kůry, ale jejich původ je mimo 

území ČR (reakce na rozpínání Alpského masivu). Jiţní svahy Krušných 

hor, které jsou tvořeny horninami krystalinika, jsou stabilní. V případech 

jejich obnaţení a vystavení dlouhodobému působení povětrnostních 

vlivů dochází k  lokálnímu a dílčímu vypadávání zvětralinového 

povrchu, který neohroţuje provoz lomu. 

 V oblasti poruchového pásma krystalinika nebyly dosud zaznamenány 

takové hodnoty deformací, které by znamenaly porušování svahu. Ostroh 

krystalinického bloku, na kterém stojí zámek Jezeří je hodnocen a 

povaţován za stabilní. Ponechaný pilíř „Souboru přírodních a kulturních 

památek“ pod zámkem představuje oporu a přitíţení v patní části 

horského úpatí s ohledem k jeho nepříznivé blokové stavbě.  

 

2.4.2 Stabilitní chování pánevních sedimentů 

  V bočních svazích lomu ČSA, které přiléhají k jiţnímu úpatí krystalinického 

masivu Krušných hor, dochází od roku 1984 k postupnému vytváření a rozvoji 

sesuvných oblastí. První projevy nestability jsou zachyceny v tělese kvartérních sutí. 

Následně, postupem času, dochází k propagaci sesuvných pohybových aktivit směrem 

do povrchové zóny tělesa nadloţních jílů, na kterých kvartérní uloţeniny spočívají. 
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V tělese nadloţních jílů je pohybově nejprve postiţena jejich „regelační zóna“. Jedná se 

o svrchní, silně zvětralou část tělesa nadloţního jílů aţ jílovců. Rozvětralé jíly jsou 

plastické, náchylné k rozbřídání a dezintegrované na drobné úlomky, které mají 

střípkovitý tvar. Geomechanické charakteristiky pevnostních parametrů takto 

postiţených hornin regelační zóny jsou zvětráváním výrazně ovlivněny, sníţeny a 

v těchto horninách lze očekávat vznik smykových zón porušení. 

 Kontrolním sledováním byly identifikovány, zdokumentovány a následně jsou 

kontrolovány deformační změny sedimentů bočních svahů lomu, které svědčí o 

postupném nárůstu porušování zemin. 

 Rozhodujícím faktorem, který ovlivňuje stabilitní chování bočních svahů 

vytvořených v sedimentárních horninách je mělká podpovrchová a sráţková voda. 

Zvýšení pohybové aktivity sesuvných oblastí následuje s časovým odstupem za 

obdobím zvýšené sráţkové aktivity (jarní tání sněhu, přívalové deště) nebo anomálních 

klimatických projevů. 

 Pro prognózování sesuvného chování svahů jsou sestavovány křivky víceletých 

postupných sráţkových úhrnů. Ve většině případů jejich průběh dobře koresponduje se 

změnou zvodnění jílovitého horninového prostředí. Součtové křivky rozdílů skutečných 

a dlouhodobě průměrných měsíčních úhrnů atmosférických sráţek umoţňují predikovat 

stabilitní chování svahu. 

            V bočním svahu lomu ČSA docházelo postupně v čase k vytváření sesuvných 

oblastí. Pro přehlednost byly sesuvné oblasti označeny písmeny A aţ H (ve směru západ 

– východ). Sesuvné plochy A, B, C a D leţí v oblasti pilíře Jezerka a postiţené plochy 

E, F, G a H pak v prostoru pilíře Jezeří. (příloha č. 1) 

  Sesuvná oblast A: 

            Pozvolný postup sesuvu v povodí Vesnického potoka, v jeho horní části a 

zjištěné hloubkové porušení doprovázené poklesem povrchu prostoru nad sesuvem 

pokračuje. V budoucím období lze očekávat porušení silnice I/13 a odříznutí přístupu ke 

štole Jezerka a provozovaným čerpacím objektům. 
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 Sesuvná oblast B: 

            Vlivem těţebních prací dochází k sesouvání suťových materiálů pilíře Jezerka. 

Prohlubující se poklesy mohou způsobit i zneprůchodnění štoly Jezerka, coţ by vedlo 

k odříznutí monitorovacích prvků krystalinika a čerpací jímky. V  současné době tento 

sesuv neohroţuje provoz lomu ani postup vnitřní výsypky. 

Sesuvná oblast C: 

             Oblast sesouvání označovaná jako C je lokalizována v bočním svahu Jánského 

vrchu. Opakující se projevy nestability vedly k obnaţování povrchu rozrušeného a 

alterovaného krystalinika. Sesuvy byly doprovázeny výronem vod. Současný postup 

lomu výrazně omezil riziko, které by vzniklo ztrátou stability suťové akumulace oblasti 

C do prostoru lomu. 

 Sesuvná oblast D: 

            Jde o oblast svahu ostrohu Jánského vrchu. Jánský vrch je na základě 

geologických průzkumů klasifikován jako uvolněný rulový blok, oddělený od horského 

masivu. V sesuvném tělese pod ostrohem Jánského vrchu nebyl od roku 2000 

registrován vizuální pohyb. 

Sesuvná oblast E: 

            Je vytvořena v jiţních svazích pilíře Jezeří. Mimo nízké pevnostní parametry jílů 

je důvodem sesouvání postupné zavodňování území. Rozvoj sesuvu je nepříznivě 

ovlivňován vodami zavodněného suťového pokryvu, který leţí v horní části svahu. 

Tento stav vedl ke zrychlení sesouvání v patní části. Vytvořil se splaz zvodnělých 

zemin o šířce ca 80 m a délce 800 m, který přetékal těţební řezy vytvořené v pevných 

jílovcích. Dochází k postupnému propojování projevů nestability oblasti E s nestabilní 

oblastí G. 

Sesuvná oblast F: 

            Svahy pod arboretem byly postiţeny mělkými sesuvy. Svah byl sanován a 

doplněn o hloubkově zaloţená odvodňovací ţebra, coţ vedlo k ukončení pohybové 

aktivity. V 04/2000 došlo k oţivení sesuvné činnosti a došlo k porušení betonových 

ţlabovek a narušení činnosti odvodňovacích ţeber. Postupně se propojovala skluzová 

území ploch E a F. Pokles lze dávat do souvislosti s hlubinnou důlní činností, která 
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probíhala v tomto území v průběhu 50. let. V následujícím období lze očekávat 

pokračování postupu mělkého sesouvání porušených jílů v závislosti na nárůstu 

zvodnění.  

Sesuvná oblast G: 

            Sesuvná oblast je prostorově situována ve svazích pod zámkem Jezeří. Vývoj 

sesuvných aktivit je zde obdobný jako v pilíři Jezerka, jen s tím rozdílem, ţe je zde 

patrné časové zpoţdění v deformačním vývoji vázané na pozdější průchod lomu. 

Pohybová aktivita suťového tělesa je dlouhodobě identifikována a sledována na 

inklinometrických vrtech vybudovaných v tělese pilíře. Příčinu deformací lze spatřovat 

v procesech uvolňování napětí v tělese nad hlubinně odtěţenou uhelnou slojí 

doprovázenou odpruţením tělesa ponechaného pilíře sedimentárních hornin, které 

následovalo po průchodu těţby lomem ČSA. Významnou úlohu v průběhu těchto 

procesů sehrává i podzemní voda vyvěrající z puklinových systémů krystalinika.  

V oblasti G lze očekávat rozšiřování sesuvu suťových materiálů s tím, ţe bude docházet 

k rozšíření ve východním směru.  

     Sesuvná oblast H: 

            Dne 19. 6. 2005 v časných ranních hodinách došlo k blokovému sesuvu, 

v prakticky celém rozsahu těţbou obnaţeného svahu pilíře Jezeří vytvořeného v 90.tých 

letech minulého století. Toto území bylo pod kontrolou nepřetrţitého monitorování 

geodetickým systémem, který byl převeden do provozního uţívání od 1. 4. 2005 a pro 

jeho provoz je závazné opatření ZL č. 109. 

Za hlavní, rozhodující příčinu a hybnou sílu blokového posunu lze označit 

zvětšené zatíţení z období anomálních sráţkových úhrnů z počátku roku 2005. 

            V oblastech, kde dochází k projevům nestability lze očekávat pokračování 

smykových pohybů a s tím související postupné rozšiřování ploch sesuvů za jejich 

současné, vymezené hranice. 
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3 HISTORIE MONITORINGU DO ROKU 2005 

 

3.1 Úvod 

Přestoţe byly provedeny rozsáhlé průzkumně geologické práce a jejich výsledky 

byly zohledněny do řešení stabilitních úloh, včetně poţadavků ochrany přírody a 

kulturních památek, nebylo moţno dát definitivní záruku, ţe okrajová část svahů 

nepodlehne lokálním projevům nestability a porušení. 

  S ohledem na nejistoty, které vycházely z plánovaného rozsahu báňské činnosti 

ve velmi sloţitých báňských podmínkách kontaktu pánevního okraje s úbočím 

krystalinického masivu Krušných hor, byla hledána moţnost včasné predikce změn v 

geotechnickém chování svahů. V roce 1981 byl proto vyprojektován a postupně 

realizován systém kontrolního sledování – monitoring. Monitoring je souhrnné označení 

pro soubor činností zabezpečujících průběţné měření geotechnických změn, deformací, 

které probíhají v horninovém prostředí jako odezva na působení přírodních a 

antropogenních procesů. Smyslem a cílem je, v dostatečném časovém předstihu, 

vyhodnotit takový stav porušování horninového prostředí, který by vedl ke ztrátě 

stability kontrolovaného území a jehoţ důsledkem by bylo ohroţení lidských ţivotů, 

staveb, ekosystémů nebo důlní techniky. Systém kontrolního sledování zahrnoval 

všechny litologické i strukturní jednotky na straně lomu i jeho předpolí, včetně 

vystrojení průzkumných štol Jezerka, Jezeří, které byly vyraţeny v délce několika set 

metrů do krystalinického masivu Krušných hor. Z metodického hlediska bylo nezbytné 

zajistit sledování svahu v celém jeho vymezeném plošném rozsahu a s dostatečným 

hloubkovým dosahem, tj. v odlišných typech hornin. 

 S přihlédnutím na částečně odlišnou strukturně geologickou stavbu 

přechodového poruchového pásma pánev – krystalinikum, morfologii povrchu a 

kubaturní i tvarovou odlišnost navrţených bezpečnostně přitěţovacích ochranných 

pilířů byl kritický úsek horského úbočí rozdělen do dvou samostatných monitorovacích 

polí. Konkrétním podmínkám odpovídalo prostorové vybudování monitorovacích 

objektů (bodů) a jejich rozmístění v terénu. Kontrolní body byly seskupovány do 

kratších, či delších profilových linií vázaných na prostor výpočetního geologického a 

stabilitního profilu. Kontrolní sledování krystalinika, včetně přechodové oblasti styku 
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krystalinikum – pánevní sedimenty, bylo soustředěno do průzkumně geologických štol 

Jezerka a Jezeří. Štola Jezerka byla vyraţena v délce 476,6 m a v čelbě byl vyvrtán 

150m dlouhý jádrový vrt. Štola Jezeří dosáhla délky 430,0 m a v geologicky 

oslabených, či naopak kompaktních zónách byly vyraţeny do boků krátké rozráţky pro 

osazení vhodných měřidel. Propojením povrchových, podpovrchových a ve štolách 

instalovaných kontrolních geotechnických bodů vzniklo monitorovací pole, které bylo 

v té době svým rozsahem a vybavením unikátní stavbou nejen v evropském, ale i 

světovém měřítku. Osazené monitorovací body byly geodeticky sledovány výškově i 

polohově. Za jeden z nedostatků je moţno povaţovat to, ţe výstavba monitorovacího 

systému s ohledem na postup přibliţující se těţby lomu neumoţnila postihnout tzv. 

klidový, nebo téţ „nulový“ stav horninového prostředí.  

 Z hlediska identifikace vznikající deformace, její velikosti a určení směrového 

vektoru pohybu lze pouţité metody kontrolního měření rozdělit do následujících skupin: 

A) identifikace a měření deformačního vývoje uvnitř horninového prostředí: 

 měření pomocí křehkých páskových vodičů – indikuje vznik smykové plochy 

a její hloubku přerušením průtoku proudu v elektrickém obvodu. Při pozitivní 

identifikaci deformace je ukončena jeho ţivotnost. 

 Extenzometrická měření jsou vysoce přesná měření změn délek mezi pilíři 

extenzometrických profilů. Pouţívá se drátových, nebo tyčových 

extenzometrů. 

 Inklinometrická měření – je pouţíváno v inklinometrických vrtech 

k identifikaci sledování změn sklonu stvolu vrtu a tím ke stanovení smykové 

plochy, včetně prostorové orientace vektoru pohybu. 

 Měření pórových tlaků – jsou sledovány relativní změny pórových napětí 

v horninovém tělese a okolí potenciálních smykových zón. Měření je velice 

citlivé a poskytuje informace s velikým časovým předstihem. Daleko dříve 

neţ dojde k porušení, deformaci. 

B) měření uvnitř horninového masivu:  

 Náklonoměrná měření – identifikace a stanovení změn náklonů měřících 

bodů 
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 Měření sázecími deformetry – přesné sledování vývoje pohybové aktivity na 

prasklinách, puklinách, plochách vrstevnatosti a ostatních predisponovaných 

plochách, kde se předpokládají deformační pohyby velmi malého rozsahu. 

 Hydrostatická nivelace – sledování relativních výškových změn soustavy 

profilových bodů. 

C) Ostatní techniky pouţívané pro kontrolní sledování vývoje geotechnických změn: 

 Sledování vývoje hladin podzemní vody ve vrtech  

 Měření a bilancování atmosférických sráţek a teplot 

 Sledování vývoje seizmické aktivity 

 Geodetická měření výšková a polohová bodů kontrolního systému a 

širokého předpolí ve vazbě na body státní geodetické sítě. 

 Náklonoměrná měření na skalních kulisách 

 Povrchová extenzometrie mezi body pilířů 

 

   3.2 Historie monitoringu 

  Na pomoc při řešení obtíţné velkolomové těţby byla povolána řada odborných 

institucí v naší zemi, a roku 1981 i pracovníci gravimetrického oddělení Geofyzikálního 

ústavu tehdejší Československé akademie věd v Praze. Tato skupina disponovala totiţ 

extrémně citlivými sklonoměry. Zdálo se nadějné instalovat tyto přístroje v kontrolních 

štolách Jezerka a Jezeří, kde mohly výraznou měrou přispět ke sledování deformačních 

procesů jak pevného vnitřního krystalinika, tak i ohroţených svahů. Proto byly v letech 

1982 – 1987 v obou štolách uvedeny do provozu celkem tři náklonoměrné stanice, a 

později - jak bude uvedeno dále - ještě čtvrtá v průzkumné štole Jezeří. Situaci v těţební 

oblasti ukazuje přehledně obr. 3.  

      Při hodnocení sesuvů byla konstatována potřeba účinného odvodňování 

suťových uloţenin. Pro tento účel byla vyuţita nedokončená průzkumná jáma Jezerka, 

na které bylo v září 1986 zahájeno čerpání vod ze sutí a miocénních sedimentů. 

Čerpáním byla prokázána dobrá shoda měsíčních úhrnů čerpané vody a sráţkové vody. 
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Obr. 3 Rozmístění náklonoměrných stanic v těžební oblasti 

V polovině roku 1989 byla do odvodňovací soustavy zapojena štola Jezerka. Čerpaná 

voda pak pochází z přítoků puklinové vody v krystaliniku do štoly. 

 V polovině roku 1998 se situace monitorování výrazně změnila, protoţe 

vzhledem k postupu těţby východním směrem se sledování deformačních procesů 

v oblasti Jezerky stalo pro těţební společnost nepotřebným a tato štola byla uzavřena. 

V trvalém provozu zůstala jen stanice na konci štoly Jezeří, vybavená původním, jiţ 

zastaralým zařízením s ruční obsluhou bez moţnosti dálkového přenosu naměřených dat 

a tedy i bez moţnosti nepřetrţité operativní kontroly průběhu deformačních procesů 

personálem dolů v nově vybudovaném domku „Monitoringu“ nad štolou.  

Aby se zabránilo hrozícímu přerušení dlouhé řady naměřených dat 

a znehodnocení mnohaleté práce i vynaloţených prostředků a umoţnilo i těţební 

společnosti – Mostecké uhelné společnosti a.s. – získat opět bezprostřední informace 

o náklonovém reţimu v oblasti Jezeří, byl předloţen v r. 1999 v rámci „Programu 

podpory cíleného výzkumu a vývoje“ Akademie věd ČR grantový projekt č. S3012008 
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s názvem „Rozšíření a modernizace systému náklonoměrného monitorování rizikových 

svahů velkolomu ČSA v Mostě“ s cíli jednak modernizovat stávající stanici, nazvanou 

nyní „Jezeří-1“, a současně vybudovat ve štole druhou stanici „Jezeří-2“, situovanou 

poblíţ ústí štoly v tektonicky oslabené zóně krystalinika. 

 

Obr.4  Náklonoměrné stanice ve štole Jezeří 

Začátkem roku 2000 Rada programu AV ČR oznámila, ţe projekt úspěšně 

prošel veřejnou soutěţí a bude finančně podpořen s dobou řešení tři roky.  

Přibliţně v polovině plánované doby výstavby byly obě stanice ve štole Jezeří 

jiţ ve zkušebním provozu a uţ první výsledky analýz naměřených dat potvrdily ţe, na 

nové stanici Jezeří-2 poblíţ ústí štoly byly registrovány několikanásobně větší náklony, 

neţ na původní stanici Jezeří-1 v zadní části štoly v pevném krystaliniku (přibliţně 8 – 

10krát), s monotónním trendem ve směru přibliţně jihozápadním, tedy ve směru do 

těţební oblasti. 

V pracích našich i zahraničních autorů byla jiţ v minulosti vícekrát prokázána 

souvislost slapových i neslapových pohybů zemského povrchu s kolísáním výšky 

hladiny podzemní vody. Všechna tato pozorování vedla k tomu, ţe by bylo vhodné 

doplnit náklonoměrná měření ještě dlouhodobým sledováním hladiny spodních vod ve 

vybraných vrtech a získat tak komplexnější obraz deformačních procesů v rizikové 
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oblasti. Byl tedy vypracován další, navazující grantový projekt, který by přidělením 

finančních prostředků umoţnil jak pokračování dosavadních náklonových měření, tak 

jejich rozšíření o měření hydrologická, meteorologická. Projekt opět prošel úspěšně 

veřejnou soutěţí, byl podpořen finančními prostředky ze zdrojů Akademie věd ČR. 

Pro studium pohybu hladin spodních vod byla graficky zpracována měření v 

jedenácti vrtech, prováděná ruční sondou dvakrát měsíčně. Z nich pro přesnější 

hodinová měření byly vybrány tři nejvhodnější vrty: JZ 41, JZ 115 a JZ 212 pro jejich 

dobrou přístupnost a situování v blízkosti štoly Jezeří. Tlakové sondy po spuštění do 

vrtu pod hladinu vody měří výšku její hladiny jako součet tlaku vodního sloupce a 

barometrického tlaku vzduchu. 

3.3 Varovné stavy 

 Aby bylo moţné posuzovat geomechanický stav a deformační vývoj měřených a 

kontrolovaných oblastí osazených body vybudovaného monitorovacího systému, byly 

definovány hodnoty přípustných deformací tzv. varovné stavy. Hodnoty varovných 

stavů byly definovány pro kaţdou litologickou jednotku zvlášť. Hodnoty varovných 

stavů byly důleţité pro stanovení prognóz očekávaného stabilitního vývoje ve vztahu 

k postupující těţbě lomu. Současně s pravidelným vyhodnocováním aktuálního 

geomechanického vývoje byla přijímána a realizována technická opatření 

k minimalizaci moţných rizik. 

 Na základě výsledků stabilitních přepočtů byly navrţeny hodnoty přípustných 

vzájemných posunů horninových těles, eventuálně jejich částí. Těchto stavů bylo 

definováno několik a to tak, aby byly postiţeny různé velikosti pohybů a tím i 

pravděpodobnost moţného ohroţení. Byly rozlišovány následující stupně varovných 

stavů: 

1. a stav klidu – nejsou naměřeny ţádné pohyby 

1. b stav neklidu – měření indikuje minimální pohybovou aktivitu 

1. c stav přípustných změn 

2. varovný stav zvýšené ostraţitosti – naměřené deformace signalizují počátek a  

moţný nástup k progresivnímu porušování masivu 
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3. kritický varovný stav – naměřené hodnoty kontrolního sledování signalizují  

dosaţení stupně bezpečnosti předepsaného báňským předpisem 

4. mezní varovný stav – je stavem, kdy skutečný stav bezpečnosti svahu klesne  

pod hodnotu 1,0 a je moţno očekávat nástup závěrečné fáze deformace hrozící  

ohroţením provozu lomu 

      Průběţné vyhodnocování kontrolního sledování od roku 1984 se odrazilo i 

v upřesňování hodnot varovných stavů a jejich zahrnutí do havarijního plánu. 

3.4 Geodetická měření 

 Relativně levnou, přesnou a operativní metodou kontrolního sledování jsou 

geodetická měření, která jsou aplikovatelná v celém časovém průběhu kontrolního 

sledování tj. od stavu relativního klidu aţ do období probíhajících závěrečných fází 

deformace. 

 Ve sledovaném území byly vybudovány přesné geodetické sítě pro polohová 

měření a sítě nivelační pro výšková měření. Nivelační pořad (síť), který spojuje výchozí 

skupinu nivelačních bodů v oblasti Červeného Hrádku a kontrolní monitorovací sítě 

v úseku Jezerka – Jezeří za celou dobu provozu nedoznal změn. Výchozí nivelační body 

jsou situovány ve vzdálenosti ca 3 km západním směrem od těţební lokality. Jejich 

lokalizace a stabilizace byla provedena ve spolupráci s Výzkumným ústavem 

geodetickým, topografickým a kartografickým Praha. Jako nejvhodnější způsob 

stabilizace vertikálně měřených bodů byla zvolena stabilizace na pevných skalních 

výchozech, nebo v ocelových paţnicích vyplněných betonovou směsí s dostatečnou 

hloubkou zakotvení ve skalním podkladu. Tímto způsobem byly stabilizovány i body 

účelové nivelační sítě monitorovaných lokalit, kde byl poţadavek na velmi vysokou 

přesnost měření. V průběhu roku 1994 došlo ke sloučení vnitřní a vnější geodetické 

polohové sítě, byl vytvořen jediný homogenní celek a při měření se začalo vyuţívat 

systému GPS (Global Positioning Systém). Toto řešení umoţnilo posuzovat vývoj 

pohybových tendencí a chování celé sledované oblasti v širších souvislostech působení 

geodynamických sil, které jsou ovlivňovány recentními pohyby odehrávajícími se 

v zemské kůře.   
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 Podstatou sledování pohybových tendencí stabilizovaných kontrolních bodů 

proměřovaných výškově a polohově v daných časových etapách byla snaha o nalezení 

vztahů mezi naměřenými pohyby a těţebními postupy lomu. Znalost těchto vztahů 

umoţňuje predikci geotechnického stavu, který ve svém důsledku můţe znamenat ztrátu 

stability. 
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4 AUTOMATIZACE MONITORINGU OD ROKU 2005 

 

 

4.1 Úvod 

 

  Kontrolní měřící systém vývoje změn geotechnického chování sledované oblasti 

byl budován postupně od roku 1981. V období 24 let provozu a získávání zkušeností byl 

postupně modifikován a modernizován. Některé metody měření byly postupně 

omezovány a nahrazeny novými, technicky modernějšími. V současné době jsou 

pouţívány a upřednostňovány metody geodetické, které poskytují přesné výsledky a 

informace o deformačním vývoji v reálném čase.  

       Tam kde není moţno garantovat dlouhodobě stabilitu a předepsané stupně 

bezpečnosti Fs  je nutné a nezbytné provádět náhradní řešení tj. monitorování svahu, aby 

svahy, jejichţ stupeň bezpečnosti Fs se blíţí hodnotě 1, byly pod geotechnickou 

kontrolou. V průběhu roku 2003 byl projektově připraven automatický systém 

geodetického monitoringu s vyuţitím kontinuálního měření totální stanicí Leica TCA 

2003 ve vazbě na periodická měření základního důlního bodového pole metodou GPS.  

  Kontrolní systém sledování je navrţen v celém rozsahu, ale vybudovány a 

osazeny jsou jen jeho stěţejní body v jednotlivých litologických jednotkách. Navrţený 

systém umoţňuje zahuštění kontrolních bodů a kontinuitu prováděných měření v čase 

v závislosti na skutečném geomechanickém chování sledovaného území. Dosáhne-li 

porušování horninového prostředí takového stavu, ţe vypočtené stupně bezpečnosti 

svahu Fs se blíţí 1, je nutné, dle dikce vyhlášky ČBÚ č.26/1989, § 34, odst. c, provádět 

kontrolní sledování trvale. V této fázi je vhodné pouţít geodetického sledování pomocí 

automatické monitorovací stanice s ohledem na sníţení rizik ohroţení pracovníků 

zajišťujících provoz lomu a monitoringu v dané oblasti. Tento systém kontroly je plně 

v souladu s citovaným paragrafem vyhlášky ČBÚ č.26/1989. 

4.2 Automatizovaný monitorovací systém 
 

 Jednou ze základních metod sledování stabilitních poměrů bočních svahů lomu 

Československé armády společnosti Mostecká uhelná a.s., se od roku 2005, kromě 

doplňkových geotechnických metod, stal automatický měřický monitoring. Cílem 

nasazení automatického monitorovacího systému je především zajistit nepřetrţitost 
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sledování nestabilních nebo potenciálně nestabilních oblastí, včetně vyhodnocování 

prostorových změn sledovaných bodů, jejich vizualizaci a následné vyuţití výsledků 

měření v rozhodovacím procesu. Ke splnění tohoto cíle byla vybrána automatická 

totální stanice Leica TCR 2003A s obsluţným programem GeoMoS. 

 Celý systém lze rozdělit do několika logických celků: 

A. Monitorovací stanoviště 

 

Obr. 5 Monitorovací buňka 

 Jako měřické stanoviště bylo vybráno geologicky stabilní území vzdálené od 

sledovaného svahu 1400 aţ 1800 m. Pro vlastní umístění a provoz automatické totální 

stanice bylo nutné vybudovat objekt měřického stanoviště, který musel, s ohledem na 

poţadavek celoročního kontinuálního provozu, splňovat stanovené poţadavky: 

- Přímá viditelnost ve směru měřících bodů a ve směru zajišťovacích bodů 

- Konstantní provozní prostředí uvnitř objektu 

- Ochrana před povětrnostními vlivy 

- Prostor pro obsluhu a údrţbu 
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- Zajištění napájení elektrickou energií 

- Sběr, vyhodnocování a archivace měřených dat 

- Přenos dat 

- Zabezpečení objektu 

Protoţe takto specifický objekt není moţné běţně zakoupit nebo vyrobit na 

základě dostupné projektové dokumentace, vznikl v montáţních dílnách společnosti 

Mostecká uhelná a.s. projekt monitorovací buňky splňující výše uvedené poţadavky. Ve 

vnitřní části je umístěna paţnice s nucenou centrací pro umístění automatické totální 

stanice Leica TCA 2003. Tato paţnice je konstrukčně spojena se spodní, základovou 

                                 Obr. 6  Automatická totální stanice Leica TCA 2003 

stavbou měřické buňky a je nezávislá na podlaze. Tím je zaručena vysoká stabilita 

stanoviště i při pohybu obsluhy v buňce. Konstantní provozní prostředí uvnitř objektu 

zajišťuje klimatizační jednotka a topné těleso. Protoţe objekt je umístěn na otevřené 

ploše, bez moţnosti stínění a teploty v zimě nebo za slunného léta by dosahovaly 
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extrémních teplot přesahující teploty provozních podmínek TCA 2003, je klimatizační 

jednotka a topné zařízení v provozu celoročně. 

Monitorovací buňka je osazena počítačem s operačním systémem Windows 

2000, který zabezpečuje provoz obsluţného, řídícího a pomocného programového 

vybavení, sběr, vyhodnocování a archivaci měřených dat. Jako vstupní zařízení je k PC 

připojen tzv. Meteosat, který zabezpečuje ve zvoleném intervalu měření venkovního 

atmosférického tlaku a teploty pro potřeby zaváděných oprav měřených délek. Tento 

senzor je umístěn nad horní částí měřické buňky pod ochrannou stříškou.  

B.Soustava odrazných hranolů 

 Za základ soustavy byly zvoleny čtyři pevné orientační body, ke kterým se 

měření vztahuje. Podle projektu, který vypracoval VÚHU, bylo připraveno celkem 

 

Obr. 7 Pevný orientační bod 

45 bodů v deseti směrech. Byly vybudovány jako pevné stabilizované body (obr. 7). 

Ţelezné paţnice o délce 3,5 m a průměru 50mm byly zasazeny do vyvrtaného základu 

hlubokého 2 m a zality betonem. Vrcholy byly osazeny odrazovými hranoly a následně 
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na ně byly připevněny kryty, které chrání hranoly před nepříznivými povětrnostními 

podmínkami a případně i před krádeţemi (i tak byly některé ukradeny). 

 

                Obr. 8 Pevný monitorovací bod                               Obr. 9 Operativní monitorovací bod 

 V průběhu provozu automatického monitoringu vznikla potřeba instalovat tzv. 

operativní monitorovací body (obr. 8), tj. odrazné hranoly s omezeným časovým 

vyuţitím, zejména z důvodu místních úprav svahu. Pro tyto měřící body byla zvolena 

instalace odrazného hranolu na ocelovou trubku o průměru 30 mm a 1,5 m dlouhou, 

zasazenou pomocí kovové objímky do běţného plastového mezníku. Výhodou tohoto 

řešení je vysoká operativnost a moţnost přizpůsobovat rozmístění měřících bodů 

provozním podmínkám. Nevýhodou je volné umístění odrazných hranolů v terénu a 

niţší míra stabilizace. 

C.Přenos dat 

 Pro spojení počítače v měřické buňce s podnikovou počítačovou sítí se vyuţívá 

bezdrátové technologie WIFI. Počítač i bezdrátové přenosové zařízení jsou zabezpečeny 

proti výpadku přívodu elektrické energie náhradním UPS zdrojem. 
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D.Zpracování a vyhodnocení měření 

Pro ovládání totální stanice a k vytvoření souboru naměřených hodnot slouţí 

program GeoMoS, který je programovým vybavením přístroje Leica (obr. 10). 

 

Obr. 10 Soubor naměřených hodnot v programu GeoMoS 

 

 

Obr. 11 Vyhodnocení dílčích posunů v programu Monitoring 
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Pro vyhodnocování naměřených hodnot, byl firmou KVASoft Karlovy Vary 

vytvořen program Monitoring (obr. 11). 

 Samotné měření probíhá automaticky v zadaném časovém intervalu 1 hodiny. 

Měří se úhly a délky k jednotlivým monitorovaným bodům. Z těch se vypočítají 

souřadnice a ty se pak porovnávají s archivním souborem souřadnic. Na základě 

porovnání souřadnic se pak vypočítává: 

- celkový posun – horizontální vektor (posun od prvního po aktuální měření) 

- dílčí posun – horizontální vektor (posun od posledního po aktuální měření) 

- celková rychlost – mm/den (rychlost posunu od prvního po aktuální měření) 

- dílčí rychlost – mm/den (rychlost posunu od posledního po aktuální měření) 

Tyto hodnoty se porovnávají s hodnotami varovných stavů. Pro kaţdou skupinu 

parametrů lze u kaţdého bodu zadat limitní hodnoty (posuny a rychlosti) pro čtyři 

stupně varovných stavů: 

   dílčí posun   četnost měření 

- klidový stav  0 – 50 mm/hod  1x za hod 

- stav neklidu  50 – 100 mm/hod 1x za hod 

- kritický stav  100 a více mm/hod 1x za hod 

celkový posun 

- klidový stav 0 – 50 mm/den 

- stav neklidu 50 – 100 mm/den 

- kritický stav 100 a více mm/den 

Program porovnává naměřené posuny s hodnotami varovných stavů. Toto 

probíhá pravidelně při kaţdém měření. Dojde-li k dosaţení nebo překročení limitů 

varovných stavů, objeví se informace na obrazovce a dojde i ke zvukové signalizaci. 

V těchto případech pak dispečer postupuje podle zpracovaného opatření závodního 

lomu. 

4.3 Provozní zkušenosti 

V současné době je v rámci automatického monitoringu sledováno celkem 69 

pevných a operativních podrobných bodů. 
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-  Podle projektu VÚHU byly vybudovány pozorovací body. Při zkušebním provozu 

bylo zjištěno, ţe pokud jsou body (odrazné hranoly) v zorném poli dalekohledu 

blízko u sebe (jakoby v zákrytu), přístroj automaticky najede na bod, od kterého má 

silnější signál. Z tohoto důvodu bylo nutno celkem pět monitorovacích bodů ze 

sledování vypustit.  

-  V případě dešťových sráţek nebo mlhy docházelo k tomu, ţe byly špatně spočítány 

souřadnice bodů a byly vykázány vysoké hodnoty posunů. Následně byly vyvolány 

plané poplachy.  

-  V případě špatné viditelnosti docházelo k tomu, ţe stroj nenalezl orientační body a 

tím pádem nebylo moţné správně spočítat souřadnice. Toto bylo ve spolupráci 

s firmou KVASoftware programově ošetřeno s vyuţitím tzv. zástupných směrníků.  

-  I přesto, ţe na odrazných hranolech jsou připevněny kryty, které je mají chránit před 

povětrnostními podmínkami a krádeţemi, byly celkem tři hranoly odcizeny. 

 

Obr. 12 Čištění skel měřičské buňky 
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- S ohledem na vyšší prašnost v ovzduší v prostoru uhelného lomu, bylo nutné objekt 

měřické buňky dostatečně utěsnit. Okna a dveře jsou osazeny profilovanou gumou a 

ostatní otvory (přívod elektrické energie, klimatizace, atd.) byly zajištěny montáţní 

pěnou a silikonovým tmelem. Tím se podařilo vyloučit pronikání prachu do 

vnitřního prostoru měřické buňky. Naproti tomu dochází k velkému znečištění 

skleněných průhledových částí od deště a atmosférické vlhkosti s následným 

zasycháním polétavého prachu (obr. 11). Z tohoto důvodu je nutné v pravidelných 

časových intervalech provádět čištění skel měřické buňky.  

- Umístěním měřické buňky ve volném prostoru povrchového lomu, je objekt 

vystaven, zejména v letním a v zimním období, extrémním klimatickým 

podmínkám, proto je nutné stále udrţovat teplotu uvnitř buňky v rozsahu teploty 

provozní. 
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5 NÁVRH ŘEŠENÍ ROZMÍSTĚNÍ MONITOROVACÍCH BODŮ 

V SOUVISLOSTI S POSTUPEM TĚŢBY LOMU ČSA 

 

 

5.1 Současný stav 

 Vzhledem k postupu těţby lomu ČSA, vznikla a vzniká potřeba instalovat nové 

monitorovací body. Důvodem k novým rozmístěním jsou předně postupy porubních 

front, místní úpravy svahů a rovněţ moţnost mimořádných událostí – sesuvů bočních 

svahů lomu. 

 Z tohoto pohledu je významnou událostí monitoring pohybu tzv. Albrechtické 

výsypky. Kde je výraznější pohyb zaznamenán od listopadu 2007 s výrazným 

zrychlením pohybu v lednu 2008 a následným dozníváním pohybu do dnešních dnů 

(graf č. 1). 

 

Graf č. 1 Vývoj pohybu monitorovacích bodů během sesuvu Albrechtické výsypky 

 

Specifické vlastnosti výsypného tělesa Albrechtické výsypky jsou příčinou dlouhodobé 

deformace zemin v předpolí lomu ČSA. 

 Existuje tedy předpoklad pokračování svahových pohybů v tomto prostoru. Tím 

vzniká potřeba doplnění stávajícího pole monitorovacích bodů o body nové v uvedeném 

prostoru tzv. Albrechtické výsypky. Zde ovšem naráţíme na určité problémy.  
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5.2 Posouzení moţných variant    

Zásadní pro vyřešení zmíněných problémů, je současná poloha automatické 

monitorovací stanice. Jelikoţ postup lomu od jejího zbudování v roce 2005 pokročil a 

rovněţ vznikla potřeba sledování svahových pohybů tzv. Albrechtické výsypky, jsme 

vystaveni obtíţím vznikajících z nárůstů vzdáleností k monitorovacím bodům. ATS 

Leica TCA 2003 pracuje v reţimu automatického vyhledávání cílů (tzv. ATR), jenţ 

spočívá v hledání polohy bodu z předchozího měření. Došlo-li k posunu daného bodu, 

prohledá ATS nastavený okruh 5 m a zaznamená novou polohu. Tímto způsobem 

vyhodnocuje dílčí posun mezi dvěma po sobě následujícími zaměřeními a rovněţ posun 

celkový mezi původní a poslední zaměřenou polohou. Stanice pracuje s celkovým 

dosahem cca 2500m na jeden odrazný hranol, s výrobcem deklarovanou přesností cílení 

pro ATR 1mm do 200m a 2-3mm do vzdálenosti 500m při měření délek a 0,5´´ při 

měření úhlů. Přestoţe výrobce garantuje přesnost 2-3mm do 500m, jsou přesnosti 

výsledků při měřeních v rámci monitoringu (do cca 2000m) srovnatelné. Vycházíme-li 

z předpokladu dosahu ATS a postupu těţby, bez ohledu na nabyté zkušenosti 

s přístrojem, je zcela zřetelné, ţe současné umístění stanice se dostává ke svým limitům 

a je nutné ho přehodnotit. 

 Pro řešení se nabízí několik variant (příloha č. 2): 

5.2.1 Úprava stávajícího stanoviště 

Omezení:  Postup vnitřní výsypky směrem ke stanovišti  

 

Řešení:   Pootočení buňky s ATS a tedy její čelní průhledové stěny o úhel, který 

zabezpečí dokonalejší výhled na bodové pole, zejména pokud jde o tzv. Albrechtickou 

výsypku 

Výhody:    Nízké náklady na úpravu 

 

Nevýhody:  

 

 Dočasné řešení (postup vnitřní výsypky)  

 Velká vzdálenost k bodům pole monitorujícím oblast Albrechtické výsypky 
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Obr. 13 Albrechtická výsypka 

5.2.2 Přemístění buňky s ATS 

Omezení:   

 Ţivý báňský provoz, omezující zajištění stability nového stanoviště 

v hranicích těţby 

 Nestabilita oblasti při umístění stanice v prostoru hranice bývalého lomu 

Obránců míru 

Řešení:     Vytvoření nového stanovišti blíţe k bodovému poli 

 

Výhody:   Zlepšení výhledu na monitorovací pole a zkrácení vzdáleností k bodům  

 

Nevýhody: 

 

 Vyšší náklady ve srovnání s předchozí variantou, vyplívající z úpravy 

stanoviště a přívodu elektrické energie 

 Značně komplikované zajištění stabilní polohy ATS vlivem báňského 

provozu (pohyb techniky) nebo nestability oblasti (hranice lomu OM). Ve 

srovnání se současným stanovištěm, které spočívá na pevném podloţí, je 

umístění v hranicích těţby či v prostoru bývalého lomu OM o poznání méně 

stabilní. 
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5.2.3 Přemístění buňky s ATS s vyuţití technologie GPS 

Omezení:  Ţivý báňský provoz při umístění buňky v hranicích těţby 

Řešení:     Vytvoření nového stanoviště ATS blíţe k bodovému poli a dovybavení ATS 

a zajišťovacích bodů pole přijímači GPS  

Výhody: 

 Zlepšení výhledu a zkrácení vzdáleností k monitorovacím bodům 

 Technologie GPS zajistí nepřetrţité ověřování polohy totální stanice, čímţ 

eliminuje omezení vyplívající z nestability stanoviště, která je nutná. 

Nevýhody: 

 Náklady na zbudování nového stanoviště viz 4.2.2. 

 Další navýšení nákladů o doplnění o technologii GPS spolu s potřebným 

softwarovým vybavením. Podle údajů výrobce se cena pohybuje od 3,5 mil 

výše. 

5.2.4 Vyuţití dvou monitorovacích stanic s technologií GPS 

Omezení:   

 Postup vnitřní výsypky směrem k současnému stanovišti 

 Ţivý báňský provoz při umístění nové buňky v hranicích těţby 

Řešení:   Vytvoření systému dvou monitorovacích stanic, vyuţitím stávající stanice a 

vybudování stanice druhé na novém stanovišti blíţe k bodovému poli a doplnění 

systému přijímači GPS 

Výhody: 

 Eliminace problému výhledu a vzdáleností k monitorovacím bodům. Zorná 

pole obou stanic by se překrývala a otevřela by se tak moţnost přímého 

výhledu pro kaţdou z nich na jednu ze dvou stěţejních oblastí, spolu 

s částečným výhledem na oblast druhou. Jako nejvýhodnější se jeví směrovat 

současnou ATS na oblast Jezeří a stanici novou, ke sledování svahových 

pohybů Albrechtické výsypky a dalších nově instalovaných bodů. 

 Zajišťování nepřetrţitého ověřování polohy stanic pomocí technologie GPS. 

 Moţnost vyuţití při pokračování těţby za ÚEL 
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 Operativnější systém z hlediska nových poţadavků báňského provozu 

Nevýhody: 

 Vysoké náklady na zbudování druhé monitorovací stanice a jejího stanoviště. 

Náklady na současný kompletní monitorovací systém dosáhly v době 

uvedení do provozu 2,5 mil. Kč. 

 Další navýšení nákladů o pořízení technologie GPS spolu s potřebným 

softwarovým vybavením. Podle údajů výrobce se cena pohybuje od 3,5 mil. 

Kč výše. 

 Vytvoření nového stanoviště pro současnou stanici po přiblíţení vnitřní 

výsypky a jejího přemístění a doplnění o přijímač GPS. A tedy další náklady 

spojené s touto úpravou.  
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6 ZHODNOCENÍ A ZÁVĚR 

 

 

 Výběr nejvhodnější alternativy pro zajištění budoucnosti celého monitorovacího 

systému, je v současné době nejvíce ovlivňován předpokládaným útlumem těţby 

souvisejícím s přiblíţením linie ÚEL. Lze proto předpokládat, ţe uvolnění potřebných 

finančních prostředků pro jeho rozšíření můţe být značně problematické. 

 S přihlédnutím k těmto okolnostem, se jeví jako dočasně nejvhodnější variantou 

úprava současného stanoviště ATS pootočením buňky a tak dosaţením nového rozsahu 

ve výhledu. Avšak s postupem vnitřní výsypky lomu směrem k monitorovacímu 

stanovišti bude v budoucnu nutné rozhodnout o tom, jak v monitorování pokračovat. 

Nezbytné patrně bude, při zachování jediné ATS, zvolit nové vhodné stanoviště blíţe 

k bodovému poli a doplnit stanici a zajišťovací body přijímači GPS a tím zajišťovat 

informace o její poloze. Připustíme-li moţnost pokračování těţby za ÚEL, bude 

nejspolehlivější a zřejmě i nutné vyuţít variantu se dvěma stanicemi osazenými 

technologií GPS. 

 Automatický systém monitorování, který vznikl jako náhrada dřívějších metod 

sledování, má nesporné výhody. Především je to kontinuita měření, vyhodnocování 

výsledků, porovnávání s varovnými stavy a signalizace jejich překročení na dispečinku. 

Tato vlastnost umoţňuje operativně řešit potenciální ohroţení bezpečnosti provozu a 

pracovníků, jejich včasným odvoláváním z postiţených prostorů.  Z dlouhodobého 

hlediska pravidelné monitorování umoţňuje získávat dostatek poznatků, na základě 

kterých pracovníci VÚHU navrhují umístění nových monitorovacích bodů a tím 

zpřesňování sledování bočních svahů. 

 Tento systém se jiţ osvědčil při událostech výše zmíněných. Včasné varování 

pomohlo zmenšit materiální škody a upozornilo i na ohroţení ţivotů (po varování se 

v ohroţených místech nikdo nepohyboval). Je tudíţ mimořádně hodnotným 

pomocníkem v zajišťování bezpečnosti a v chápání procesů pohybů bočních svahů. Ze 

všech zmíněných důvodů je jeho zachování funkčnosti v budoucnosti nanejvýš důleţité. 
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