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Anotace 

 

Lokalita Kozí Vrch je využívána jako ložisko pro těžbu stavebního kamene. 

Pro zajištění většího objemu vytěžitelných zásob je uvažováno o rozšíření bloků 

zásob až na hranici dobývacího prostoru. Vzhledem k této nové skutečnosti je 

přehodnocována stabilita závěrných sklaních svahů. Skalní masiv na lokalitě je 

postižen všesměrným puklinovým systémem. V práci je provedeno mapování 

strukturně tektonických prvků, dále je vyhotoven výpočet závěrných svahů pomocí 

početního programu SLIDE 5.0. Výpočet proběhl podle kritérií Hoek – Brown.     

 

Klíčová slova:skalní masiv, stabilita svahu, moravská droba, stupeň bezpečnosti, 

puklinový systém 

 

 

Annotation 

 

 Location of Kozi Vrch is used as a deposit for building stone extraction. The 

global thought is to enlarge resources up to the limit of extractive area to ensure 

higher capacity of gained resources. Considering this fact, stability of closer rock 

slopes has been revalued. The rock massif of this location is affected by fissure 

system in all directions. The thesis analyzes surveying of structural and tectonic 

elements, calculation of closer slopes via computer program SLIDE 5.0. 

Calculation had been made according to Hoek-Brown standard. 

 

Keywords:rock soild,  slope stability,  moravian greywackle, degree of safety, 

fracture system 
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 1.Úvod  

V současné době se řeší na většině ložisek nerostných surovin v České republice 

zajištění zásob pro budoucí období. Vzhledem k tomu, že otvírka nových ložisek je 

značně problematická jak ze stránky legislativní, tak i z pohledu investic do 

kompletně nových technologií. Je snahou mnoha těžebních organizací zvyšovat 

kapacitu těžitelných hornin v dobývacích prostorech. Dochází tedy 

k přehodnocování bloků zásob a přeřazování nebilančních zásob do bilančních. 

 Další alternativou řešení problému může být zvětšení generelního úhlu 

závěrných svahů. Jedná se o elegantní řešení pro vytěžení co nejvyšší kubatury 

ložiska. Je třeba si uvědomit, že napřímení generelního úhlu sebou přináší značná 

rizika.Už při samotné těžbě může případná nestabilita ohrožovat lidské životy, 

báňskou technologii  nebo vlastní ložisko v nižších partiích lomu. Proto je zapotřebí 

k tomuto problému přistupovat velmi obezřetně. V této práci řeším problematiku 

stability pomocí graficko – analytické metody a matematického modelování. Cílem 

je dosáhnout bezpečného sklonu svahu, který odpovídá stupni stability 

vyhovujícímu báňským předpisům a zároveň dosažení dotěžení ložiska. 

Problematika je řešena pomocí metody Hoek – Brown.  
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 2. Geografie, klimatické poměry 
 
Ložisko Loštice leží 2km JJZ od obce Loštice  a nachází se na listu mapy 1:25 000 

č.M-33-82-D-d Loštice. Lokalita se rozprostírá na katastrálním území Loštice 

v okrese Šumperk, v kraji Severomoravském. 

 Lom je založen v kulmských drobách na pravém břehu říčky Třebůvky, která 

tvoří severní ohraničení. Podél Třebůvky se rozprostírá široká údolní niva, kterou 

říčka vyerodovala. Třebůvka protéká kolem lomu ve směru přibližně Z – V. 

 Ložisko droby se rozprostírá jižně od stávajícího lomu v sedimentech 

kulmského flyše na severním okraji Drahanské vrchoviny, kde tyto horniny tvoří 

ploché území staré paroviny, mírně zvlněné, mající v okolí lomu průměrnou výšku 

340 – 400 m nad mořem. Parovina je rozbrázděna hluboko zaklesnutým údolím 

říčky Třebůvky a jejích přítoků. V místě lomu dosahuje pravý svah relativní výšky 

až 60 m od údolní nivy říčky Třebůvky. Terén ložiska je zčásti pokryt lesním 

porostem. 

 Komunikačně je ložisko spojeno silnicí bezprašného provedení s obcí 

Loštice. Po této silnici se dopravuje veškerý materiál z lomu. Železniční stanice je 

v Moravičanech a je vzdálená od lomu 7km. Ložiskem neprobíhá veřejné zařízení. 

 Podnebí oblasti je mírně teplé, mírně suché, převážně s mírnou zimou. 

Další klimatické údaje jsou uvedeny v následující tabulce č.1.[5] 

 
tabulka č.1 – přehled klimatických údajů  

průměrná roční teplota  7-8 0 C 

začátek období s průměrnou denní teplotou 0 0 C a vyšší 1.3. 

konec období s průměrnou denní teplotou 0 0 C a vyšší 6.12. 

datum prvního mrazového dne  11. – 12.10. 

datum posledního mrazového dne  21.4.-1.5. 

roční úhrn srážek  600-650mm 

počet dnů se sněžením 40 

počet dnů se sněhovou pokrývkou  60 

maximum sněhové pokrývky 20-30cm 

počet mrazových dnů v roce  90 



   
 
                Ing. Tomáš Větrovský : Posouzení stability závěrných svahů lomu Kozí vrch   
  Ing.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------           

2010 3 

 3.Geologická charakteristika širšího okolí ložiska 
 
Širší okolí ložiska Loštice náleží ke kulmu Drahanské vrchoviny, který  tvoří 

litologicky monotónní komplex skládající se z tmavých jílovitých břidlic, temně 

šedých masivních drob a z polymiktních slepenců. Tyto jednotlivé typy hornin 

vystupují buď samostatně v mocných souvrstvích, nebo se v různých rytmech 

střídají. Generelní směr vrstev je SV-JZ až SSV-JJZ, s úklony jak k JV až JVJ, tak 

k SZ až ZSZ. 

 Nálezy fosilií jsou v kulmu Drahanské vrchoviny velmi vzácné, stratigrafie je 

tudíž založena na litofaciálních vlastnostech jednotlivých souvrství a jejich stáří lze 

stanovit jen přibližně.  

 V zásadě je možno v kulmu Drahanské vrchoviny aplikovat stratigrafii kulmu 

Nízkého Jeseníku. Z tohoto pohledu je širší okolí ložiska součástí ekvivalentu 

hornobenešovských vrstev. Hornobenešovské vrstvy (resp. jejich ekvivalent) 

vystupují na Drahanské vrchovině v prostoru mezi Moravským krasem a Konicí a 

dále na sever pokračují až k Lošticím. V tomto silně zvrásněném území se střídají 

na povrchu pruhy hornobenešovských drob s pruhy podložních jílovitých břidlic. 

Směrem na západ od hornobenešovských vrstev vystupují buď jílovité břidlice, 

nebo dochází k intenzivnějšímu střídání jílovitých břidlic a drob, které se západně 

od vacetínské linie označuje jako mírovská série. Směrem na východ od 

hornobenešovských vrstev vystupují nadložní jílovité břidlice (ekvivalent 

moravických vrstev).[1] 

 3.1 Geologie vlastního ložiska 

 
Obrázek č.1 celkový pohled na lom severovýchodní směr 
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Obrázek č.2 celkový pohled na lom jihozápadní směr 

  

Lokalita je řazena do komplexu flyšových hornin moravskoslezského paleozoika 

(kulmu) Drahanské vysočiny.  

 Vlastní ložisko je součástí myslejovického souvrství. Hlavní těženou 

horninou je droba, v menší míře se vyskytují břidlice, prachovce a slepence.[6] 

 

Droba – světle až tmavě šedá jemnozrnná, místy středně zrnitá hornina, je tvořena 

křemenem, prachovcem, křemencem,živcem a břidlicí.Převažuje u ní podíl 

křemene, jenž se projevuje ve formě špatně opracovaných úlomků. Místy je častá 

příměs větších úlomků uvedených hornin, s jejich vzrůstající tendencí hornina 

plynule přechází do slepenců. Základní hmota je slabě silicifikovaná. Hornina je 

slabě metamorfovaná a  bývá často poměrně výrazně tlakově usměrněná. Hornina 

je převážně nepravidelně rozpukaná, bez zřetelné vrstevnatosti.Často i v lomových 

stěnách lze pouze v místech význačnějších litologických změn jednoznačně 

identifikovat vrstevní plochy.  V určitých partiích lomu je droba postižena sítí žilek 

kalcitu. Nezvětralá droba je kompaktní tvrdá hornina modré barvy s nepravidelnou 

odlučností. Při zvětrání se barva horniny mění v nazelenalou až hnědou, postupně 

až rezavou, pevnost horniny klesá.[1] 

 

Slepenec –  slepence tvoří druhou hlavní složku ložiskové výplně, kvalitativně 

nejvíce zastoupenou v jižní části ložiskového prostoru. V jižní části lomu byl 

proveden odkliz skrývkových hmot, zastoupení slepenců je zde velmi významné 

s neostrými přechody do drob.Barva slepenců je nahnědlá, struktura jemnozrnná 
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až hrubozrnná, polymiktní, špatně vytříděná složená z částečně zaoblených 

úlomků křemene, kvarcitu, břidlic a dalších hornin. Základní hmota je tvořena 

drobou. Hornina je slabě metamorfovaná a většinou silně usměrněná ve směru 

vrstevnatosti. Úlomky hornin jsou zploštělé a základní hmota je obtéká. Mezi 

úlomky a základní hmotou jsou četné drobné odlučné plošky a hornina má celkově 

brekciový vzhled. Slepenec podléhá snáze zvětrávání než okolní droby. Místy se 

v něm vyskytují větší nepravidelné útržky břidlic.[1]   

 

Břidlice – je šedá až tmavě šedá. S přibývajícím množstvím prachovitých částic 

plynule přechází do prachovců.Jednotlivá zrna nejsou makroskopicky rozlišitelná. 

Hornina je břidličnatá, místy nevýrazně provrásněná. Břidlice tvoří v drobách a 

slepencích většinou tenké vložky. Ve větší míře jsou břidlice zastoupeny pouze na 

severu zájmového území, kde tvoří prakticky přirozenou severní hranici ložiska. 

V průzkumných vrtech a lomových stěnách jsou zastoupeny, jen sporadicky, ve 

formě tenkých vložek a lamin. Mnohonásobně se střídají s drobami v gradačních 

cyklech. Také v břidlicích je možné sledovat variabilní zastoupení jemné, silitové a 

pelitické složky. V čerstvém stavu jsou celistvé, homogenní. Odlučnost horniny je 

destičkovitá až lupenitá, při zvětrání v přípovrchové vrstvě barva přechází do 

hnědé až rezavé a na odlučných plochách se objevují rezavé povlaky. Hornina je 

nepevná a má sklon k samovolnému rozpadu.[1]  

 

Slepence v lomu vytvářejí pruh směru JZ – SV. Na jihozápadě dosahuje mocnosti 

až několika desítek metrů. Směrem k severovýchodu patrně postupně vykliňuje 

nebo se štěpí do několika větví. Severozápadně od uvedeného pruhu jsou výskyty 

slepence ojedinělé, jihovýchodně od něj se vyskytuje v drobách v podobě četných 

vložek.Styk drob a slepenců je někde ostrý, většinou však do sebe horniny 

přecházejí zvolna.  

Celý sedimentární komplex je zvrásněný.Vrstvy generelně probíhají ve 

směru JZ – SV a zapadají pod úhlem 60°-90°  k jihovýchodu. Místy se vrstvy 

překlánějí k severozápadu. Vzhledem k neostrým přechodům mezi horninovými 

typy jsou vrstevní plochy v lomové stěně často obtížně identifikovatelné.   
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Horniny jsou velmi silně rozpukané několika systémy vesměs strmých puklin. 

Nejvýraznější je systém zhruba kolmý na vrstevní plochy (směr cca SZ – JV, úklon 

blízký 90°). Pukliny jsou průběžné i neprůběžné, často nerovné. Na některých 

puklinách a vrstevních plochách je patrná puklinová mineralizace 

(křemen,karbonát,sulfid), ve zvětralých partiích rezavý limonit. Pukliny mají často 

bělavé, hnědé, rezavé nebo černé povlaky. Pukliny a vrstevní plochy nesou 

ojediněle stopy pohybu (rýhování). 

Na ložisku byla nalezena řada převážně strmých poruch. (Viz mapa příloha 

č. 1 ) Směr nejvýznamnějších je shodný se směrem vrstev. Výplň poruch, mocná 

5-10 cm, je tvořena silně podrcenou horninou až mylonitem. Na některých 

poruchách na III. etáži byl zjištěn přítok vody. V západní stěně lomu byla nalezena 

výrazná poruchová zóna 220°/80° v drobách. Centrem poruchy probíhá žíla bílého, 

hrubě krystalického kalcitu o mocnosti 4-10 cm. Porucha je doprovázena pásmem 

podrcené, silně alterované horniny mocnosti 2 metrů.Při hydrogeologickém 

průzkumu bylo zjištěno, že má porucha funkci hydraulické bariéry.[1]   

 

 

 
Obrázek č.3. poruchová zóna 220°/80° v drobách.Centrem poruchy probíhá žíla bílého 
krystalického kalcitu (vpravo) o mocnosti 4-10 cm.( detail vpravo – kámen vylomený 

ze žíly ). 
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4. Hydrogeologie širšího okolí ložiska 
 
Podle hydrogeologické rajonizace ČR (Olmer et al. 1990) se zájmové území 

nachází v hydrogeologickém rajonu: 662 – Drahanský kulm.  

Dlouhodobý specifický odtok podzemní vody činí 2 - 3 l.s-1.km-2 (Krásný et 

al. 1981). Dlouhodobý koeficient odtoku podzemní vody (podíl odtoku podzemní 

vody a srážek) kolísá mezi 5 a 10 %. Sledované území je součástí  hydrologického 

povodí 4-10-02-116.  

Horniny moravskoslezského spodního karbonu - droby, břidlice a slepence 

protivanovského souvrství drahanského (bouzovského) kulmu, lze řadit k 

hydrogeologickému masivu. Komplex hornin drahanského kulmu tvoří z 

hydrogeologického hlediska jednotný celek, v němž je proudění podzemních vod 

vázáno především na systém puklin a pásmo přípovrchové zóny rozpukání a 

rozvolnění hornin. Celkově lze území budované drobami, břidlicemi, prachovci a 

slepenci drahanského kulmu označit jako oblast s nepříliš příznivými podmínkami 

pro existenci vodárensky významných zdrojů podzemních vod (Müller a kol. 2001). 

Zvodnění kulmu je převážně vázáno na systémy puklin - a to i ve 

slepencových a drobových polohách, protože i tyto horniny jsou silně stmelené a 

výskyt průlinové porozity je tak omezen pouze na pásmo přípovrchového 

rozvolnění hornin a na nadložní deluviální sedimenty. Intenzivní oběh je 

soustředěn jen na toto pásmo přípovrchového rozpojení hornin a na tektonicky 

postižené zóny. Podle klasifikace Krásného (1986) lze horniny kulmu zařadit mezi 

dosti nehomogenní kolektory s nízkou transmisivitou, jejichž využívání je možné 

pouze jednotlivými, víceméně nepravidelnými odběry pro místní zásobování. 

Nejvýznamnější oběhové cesty jsou vázány na příčné tektonické poruchy, podél 

kterých dochází k porušení hornin do značných hloubek a které drénují podzemní 

vodu z jejich širšího okolí a současně zprostředkovávají její proudění v generelním 

směru k SSV. Odvodnění kolektoru přípovrchové zóny rozpukání a rozvolnění 

probíhá plynulým výronem do povrchových toků a rozhoduje o velikosti 

regionálního podzemního odtoku a tedy i přírodních zdrojů podzemní vody. 

Vyústění těchto preferovaných oběhových cest do údolí lokálních drenážních bází 
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je ideálním místem pro situování jímacích objektů, které většinou vykazují ve 

srovnání s okolním hydrogeologickým masivem vyšší specifické vydatnosti. 

Časté střídání drob, břidlic a slepenců protivanovského souvrství, stejně 

jako problematické popisy geologických profilů nevelkého počtu jímacích vrtů, 

neumožňují zachytit rozdíly v hydraulických vlastnostech jednotlivých 

petrografických typů. Převládající transmisivita řadí prostředí protivanovského 

souvrství (včetně přípovrchové zóny zvětrání a rozvolnění hornin, avšak při 

vyloučení hydrogeologického vlivu kvartérního pokryvu) bez ohledu na jeho 

litologický vývoj do třídy s nízkou transmisivitou (Krásný 1986).  

Řádově vyšší transmisivita charakterizuje přípovrchovou zónu rozvolnění 

hornin drahanského kulmu do hloubky 10 m ve spojení s kvartérním pokryvem 

deluviofluviálních a deluviálních kamenitopísčitých až hlinitých sedimentů, která 

byla hydrodynamicky ověřována několika mělkými kopanými studnami. 

Základem celkové mineralizace podzemních vod v kulmu je rozklad silikátů. 

Podzemní vody jsou málo celkově mineralizované, měkké až středně tvrdé, 

převažuje chemický typ Ca-HCO3 a Ca-Mg-HCO3. Menší zdroje znečištění a 

poměrně měně propustné zvětraliny kulmu zachovávají vyhovující kvalitu 

podzemní vody i pro vodárenské účely (nezbytné jsou případně pouze dezinfekce, 

mechanické odkyselení, jednostupňová úprava). 

  Horninové prostředí protivanovského souvrství je charakteristické nízkou 

transmisivitou podle Krásného (1986) v rozpětí hodnot T = 1,3.10-5 – 9,1.10-4 m2.s-

1 (viz Hydrogeologická mapa ČR 1:50.000, list 14-43 Mohelnice), přičemž hodnoty 

specifické vydatnosti q se pohybují mezi 0,01 a 1 l.s-1.m-1.[6]  

 4.1 Hydrogeologická charakteristika ložiska 
 
Posuzovaný lom se nachází v území s relativně jednoduchými hydrogeologickými 

poměry. Dosud těžba ložiskového materiálu probíhá nad hladinou podzemní vody, 

nacházející se ve výšce cca 267 m n.m.Těžené droby jsou minimálně propustné. 

Komunikace podzemní vody probíhá po poruchových liniích. V těchto liniích se 

tvoří pouze nepravidelné zvodnění. Dokazují to výsledky průzkumných prací, kdy 

byla prozkoumána hydrogeologicky značně odlišná prostředí, která se liší 

intenzitou zvodnění v závislosti na porušenosti hornin (viz tab.č.2). 
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vrt 
čerpané 

množstvíQ(l.s-1) 
i 

(m) 
T  

(m2.s-1) 
mocnost 

zvodnění (m) 
kf  

(m.s-1) 
typ zkoušky 

H1 1,25 0,09 2,54.10-3 14,4 1,77.10-4 čerpací 
H1 (1,25) 0,25 9,15.10-4 14,4 6,35.10-5 stoupací 
H2 (0,25) 5,8 7,89.10-6 24,9 3,17.10-7 stoupací 
P1 (0,25) 7,15 6,4.10-6 30,7 2,08.10-7 stoupací 
tabulka č.2 intenzita zvodnění v jednotlivých vrtech ,  i …. směrnice přímky s = log t 

 

Přítoky do současného zahloubení pochází jednak ze zastřených příronů 

podzemních vod, jednak z atmosférických srážek, spadlých na počvu lomu. 

Přitékající povrchové i podzemní vody gravitačně stékají po puklinách k hladině 

podzemní vody, která se nachází těsně pod úrovní báze nejnižší etáže v lomu tzn. 

267 m n.m. Podzemní i povrchová voda z východního prostoru lomu doposud 

samovolně gravitačně odtéká a je směřována do koryta přilehlého zatrubněného 

potoka (cca 0.7 l.s-1 ). Ze západní části lomu se do Třebůvky dostává 1.33  l.s-1 . 

Čerpání vody na ložisku v souvislosti s těžbou dosud nebylo prováděno. V lomu 

jsou pozorovatelná místa s vlhnutím stěn, lokálně přecházejí do vývěrů vod. 

Celkový průměrný výtok vody z prostoru lomu činí cca 2 l.s-1. Při zahloubení lomu 

pod hladinou podzemní vody na kótu 240 m n.m. bude nutné odčerpávat důlní 

vody z nejnižší úrovně lomu (vodní sběrné jímky). Celkové přítoky podzemních 

srážkových vod do lomu při jeho zahloubení na kótu 240 m n.m. dosáhnou 

průměrných hodnot 6,5 l.s-1, s očekávanými výkyvy od 5 do 8l.s-1.[6]  
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 5.Strukturně tektonické prvky – diskontinuity 
 
V horninovém masivu se nachází velký počet diskontinuit. Podle ploch nespojitosti 

je masiv rozdělený na neporušené horniny. Diskontinuitou (plochou nespojitosti) je 

myšleno jakékoliv rozdělení horninového masivu bez ohledu na její vznik. Mezi 

plochy nespojitosti tedy řadíme vrstevné plochy, pukliny, praskliny, zlomy atd. 

Nesmíme opomíjet to, že horninový masiv byl po značné časové období 

vystavován exogenním a endogenním činitelům. Právě tyto vlivy utvořily v různých 

geologických obdobích různé napjatostní stavy ploch nespojitostí. 

 Z inženýrsko-geologického hlediska plochy nespojitosti negativně ovlivňují 

mechanické vlastnosti hornin jako například propustnost, pevnost, přetvářnost atd. 

Průběžné a vzhledem k masivu i velké plochy nespojitosti mají vliv na stabilitu 

skalních stěn. Proto je důležité znát jejich geometrické, mechanické a hydrologické 

vlastnosti. 

 Plochy nespojitosti mohou být buď tektonického původu nebo 

netektonického původu. Mezi tektonické plochy nespojitosti patří zlomové plochy a 

různé systémy puklin vzniklé při horotvorných procesech, mezi netektonické plochy 

nespojitosti patří: 

 

- plochy nespojitosti vzniklé ochlazováním nebo smršťováním magmatu, 

- systémy puklin zhruba rovnoběžných s povrchem terénu, vzniklé 

uvolňováním napětí po odlehčení tíhy nadloží, 

- systémy puklin a smykových ploch provázející gravitační pohyby na svazích 

i vertikální poklesy v důsledku nerovnoměrné koncentrace podložních 

hornin, 

- vrstevní plochy systému puklin provázející procesy diagenetického 

zpevnění sedimentů. 

  

Ve většině případů je ve skalních masivech několik systémů ploch nespojitosti 

např. jeden hlavní systém, který dělí horninový masiv na velké bloky a podružný 

systém nebo systémy. U sedimentů jsou většinou hlavními plochami nespojitosti 

vrstevní plochy a tektonické poruchy. U jílových sedimentů bývá hlavní systém 
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rovnoběžný se směrem vrstevních ploch, podružné systémy jsou tvořeny krátkými 

hustými puklinami kolmými k vrstevním plochám.[2] 

Diskontinuity se vzhledem k horninovému masivu dělí podle následujícího 

rozdělení: 

 

Diskontinuity 1. řádu –  do této skupiny řadíme svislé zlomy oddělující 

kontinentální kry (kontinentální zlomy) a diskontinuity oddělující jednotlivé 

hloubkové vrstvy zeměkoule (Mohorovičova diskontinuita, Gutenbergova 

diskontinuita atd. ). Diskontinuity prvého řádu většinou neovlivňují stabilitu 

podzemních děl. 

Diskontinuity 2. řádu – se dělí na primární a sekundární. Primární diskontinuity 

souvisejí se vznikem masivu. Mezi tyto diskontinuity řadíme např. vrstevné plochy 

a honové plochy. Sekundární diskontinuity nesouvisejí se vznikem masivu a jsou 

vesměs tektonického původu. Diskontinuity, jejichž vzdálenost se pohybuje řádově 

v centimetrech až kilometrech, vznikly makroseismickým porušením a ovlivňují 

stabilitu skalních svahů. Při makroseizmickém porušení zůstává masiv pevnou 

intaktní horninou.[2] 

 5.1 Měření ploch diskontinuit geologickým kompasem 
 
Při průzkumu ploch nespojitosti se používá pro jejich zaměřování geologický 

kompas, kterým měříme: 

- směr roviny α, který svírá hlavní přímka dané roviny  (průsečnice 

s vodorovnou rovinou) se směrem magnetického severu. Pohybuje se 

v rozmezí 0-3600. 

- poměr sklonu roviny úhel αf, který svírá ve směru klesání orientovaný 

půdorysný průmět spádové přímky dané roviny se směrem magnetického 

severu. Pohybuje se v rozmezí 0-3600. Sklon roviny úhel β, který svírá 

spádová přímka dané roviny s rovinou s rovinou horizontální, se zjišťuje 

sklonoměrem. Pohybuje se v rozmezí  0-900. viz obrázek č.4. 

Geologický kompas má své specifické vybavení a některé zvláštnosti, kterými se 

liší od běžných kompasů. Především má dělení azimutální stupnice provedeno 

proti směru hodinových ručiček, to znamená, že je přehozen východ a západ. Tato 
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změna umožňuje přímé odečítání směrových úhlů, s nimiž se pracuje v geologii. 

K měření sklonu geologických prvků slouží sklonoměr. Nejčastěji pracuje na 

principu závěsného závaží, které sleduje směr zemské tíže.[3]  

  

Zásady měření geologickým kompasem: 

- při měření úhlu pomoci magnetky musí být kompas ve vodorovné poloze, 

- kompas přikládáme hranou k měřené ploše, 

- při zaměřování sklonu geologických prvků musí být spojnice sever-jih ve 

směru spádové přímky, 

- směr sever je zásadně orientován ve směru klesání spádové přímky.[3] 

    

 
Obrázek č.4 princip měření geologickým kompasem 
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 5.2 Klasifikace strukturně tektonických prvků 
 
Tato kapitola se zabývá zpracováním a vyhodnocováním geologických údajů 

zjištěných v terénu. Masiv lze charakterizovat podle několika parametrů průběhů a 

orientace diskontinuit 2. řádu. Tyto informace jsou velmi důležité pro následné 

řešení stabilitní úlohy.  V kapitole je zobrazena stručná fotodokumentace těžebních 

etáží kamenolomu Kozí vrch a vyhodnocení nejdůležitějších parametrů 

horninového masivu. Na obrázku č.5 se nachází nedotěžená stěna ve třetí etáži. 

Detail na obrázku č.6 je pořízen po očištění stěny lopatovým rypadlem.  

 

 
obrázek č. 5.  III. etáž kamenolomu 

 

obrázek č.6. detail III. etáže kamenolomu 
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obrázek č.7 klasifikace puklin dle JRC III. etáž 

 

hornina 
Moravská droba s vložkami břidlic III.etáž zdravá, místy 

částečně navětralá 

zvodnění v době dokumentace nebyly zaznamenány úkapy vody z puklin 

výška svahu[m] 17.5  

směr / sklon spádnice pukliny 325/85 253/40 143/76 198/75 
 

305/82 

rozevření puklin 2,5-10 0,1-0,25 0,5-2,5 0,5-2,5 
 

0,1-0,25 

klasifikace dle JRC 10-12 0-2 10-12 8-10 
 

8-10 

kategorie pevnosti  R1 

popis dle drsnosti  převážně zvlněné vyhlazené 

interval puklin 200-600 mm 

počet puklin na 1m3 JV                                                   20 

velikost horninových bloků                                             0,008-0,2 m3   

stupeň zvětrání zdravá W1 zdravá A1 
tabulka č.3 klasifikace skalního masivu III.etáž 

 

Ve třetí etáži se nachází nejkvalitnější materiál z celé lokality, proto jsou parametry 

horninového masivu velmi dobré. 
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Druhá etáž je postižena obdobným puklinovým systémem jako etáž třetí. Na 

obrázku č.8 je zdokumentována druhá etáž, droby zde přecházejí nevýrazně do 

břidlic, přechod je na obrázku znázorněn čerchovanou čarou. Obrázek č.9 

vyobrazuje nevýrazný přechod břidlice-droba. Na této etáži je již patrný stupeň 

zvětrání, horniny mají pozměněnou barvu a klesá u nich pevnost. Pevnost jsem 

zkoušel pomocí geologického kladívka. Následně jsem provedl zařazení dle 

stupnice klasifikace skalních hornin R1 až R6.  

 

 
Obrázek č.8 II.etáž kamenolomu 

 

 
Obrázek č.9 detail II.etáže kamenolomu 
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obrázek č.10 klasifikace puklin dle JRC II.etáž 

 

hornina 
Moravská droba s přechodem do břidlic II.etáž  částečně 

navětralá  

zvodnění v době dokumentace nebyly zaznamenány úkapy vody z puklin 

výška svahu[m] 19  

směr / sklon spádnice pukliny 130/55 332/75 332/89 35/80 
 

345/55 

rozevření puklin 2,5-10 2,5-10 2,5-10 0,25-0,5 
 

0,25-0,5 

klasifikace dle JRC 10-12 10-12 14-16 5-8 
 

8-10 

kategorie pevnosti  R2 pro droby R3 pro břidlice 

popis dle drsnosti  převážně zvlněné drsné 

interval puklin 200-600 mm 

počet puklin na 1m3 JV                                                   25 

velikost horninových bloků                                             0,008-0,2 m3   

stupeň zvětrání droby 
 

navětralá W2 Částečně alterovaná A2 

stupeň zvětrání břidlic 
 

slabě navětralá W3 
 

slabě alterovaná A3 
tabulka č.4 klasifikace skalního masivu II. etáž 
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První etáž je tvořena převážně navětralými drobami s vložkami břidlic a prachovců. 

Hornina vykazuje velmi malou pevnost, dá se snadno rozbíjet geologickým 

kladívkem. V minulosti nebyl tento materiál zkoušen na pevnost v tlaku, podle 

zařazení do kategorie R3 stanovuji pevnost toho materiálu odhadem na 30 MPa. 

Kusovitost v I. etáži je po odstřelu v rozmezí 0-250mm.  

 

 
Obrázek č.11  I.etáž kamenolomu 

 
Obrázek č.12 detail II. etáže kamenolomu 
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obrázek č.13 klasifikace puklin dle JRC I.etáž 

 

hornina Moravská droba  I.etáž navětralá  

zvodnění v době dokumentace nebyly zaznamenány úkapy vody z puklin 

výška svahu[m] 19  

směr / sklon spádnice pukliny 298/80 285/85 330/87 55/70 
 

175/65 

rozevření puklin 2,5-10 2,5-10 2,5-10 2,5-10 
 

2,5-10 

klasifikace dle JRC 2-4 0-2 4-6 10-12 
 
4-6 

kategorie pevnosti  R3 

popis dle drsnosti  převážně vlnité vyhlazené 

interval puklin 200-600 mm 

počet puklin na 1m3 JV                                                   30 

velikost horninových bloků                                             0,008-0,2 m3   

stupeň zvětrání droby 
 

silně navětralá W4 silně  alterovaná A4 
tabulka č.5 klasifikace skalního masivu I. etáž 
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  6.Stabilita skalních svahů 
 
Zajištění stability skalních svahů je velice náročná disciplína, u které je třeba 

správně určit  použitou metodu i přesnost vstupních údajů. V mnoha případech je 

zapotřebí zobecnit skutečný stav. Vzhledem k tomu, že skalní tělesa mají 

různorodý tvar, není možné pokaždé určit stabilitu skalního svahu analytickým 

řešením, a to i za předpokladu pružného chování horniny.Pro modelování 

konkrétního horninového prostředí je nutné zvolit vhodnou výpočetní 

metodu.Stabilita sklaních svahů je vyjádřena stupněm stability F. Obecné vyjádření 

je v následujícím vzorci podle kterého platí.[2] 

 

íSílyaktivn

íSílypasivn
F =

 

 

 Pokud je stupeň stability roven 1,5, jsou síly pasivní ( zabraňující porušení 

skalního svahu) v převaze a síly aktivní (porušující stabilitu skalního svahu) 

v minoritním zastoupení, pak je možné považovat skalní masív za svah trvalého 

charakteru. Stupně bezpečnosti nám stanovuje vyhláška č.26/1989 Českého 

báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu 

při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu. 

  6.1 Faktory ovlivňující stabilitu skalních stěn 
 
Pevnost horninového masivu – jednak nám určuje pevnost neporušené horniny 

a jednak vlastnosti ploch nespojitosti nacházejících se v horninovém masivu.  

Řadíme mezi ně:četnost ploch nespojitosti, orientaci ploch nespojitosti,drsnost ploch nespojitosti, tření na 

plochách nespojitosti, vlastní pevnost plochy nespojitosti. 

Vlastní tíha horniny – při řešení stability skalního bloku, který leží na určité 

smykové ploše, musíme uvažovat se dvěma hlavními složkami, mezi něž řadíme 

pasivní síly( tření na smykové ploše), aktivní síly (tíha jako posouvající složka). 

V mnoha případech je tíha hlavním faktorem pohybu skalní horniny. 

Podzemní voda – působí na mnoho vlastností hornin, které následovně ovlivňují 

stabilitu. Řadíme mezi ně: zvětšení objemové hmotnosti hornin po vyplnění pórů a 
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dutin vodou. Při saturaci horniny zmenšení její pevnosti. Zmenšení odporu na 

smykových plochách. Hydrostatický tlak horninu nadlehčuje a může ji posouvat. 

Blízko povrchu může voda v zimě zmrznout, tím zvětšit svůj objem a horninu 

porušit . Pokud zamrzne výtok vody z horniny, stoupne v hornině hydrostatický 

tlak. 

Teplotní účinky – Kolísání teploty způsobuje v hornině poblíž povrchu objemové 

změny. To má za následek postupné rozevírání puklin na povrchu skalního 

masívu, což narušuje jeho stabilitu. 

Zvětrávání horniny – Exogenní činitelé působí pouze do určité hloubky pod 

povrch horninového masivu a mají za následek zhoršení kvality horniny. Vliv 

zvětrání se obecně do výpočtů zavádí velice obtížně, většinou se užívají empiricky 

zjištěné hodnoty. 

Seismické účinky – Zde je třeba počítat se seismikou z clonových odstřelů a 

pohybu automobilové dopravy po etážích kamenolomu. 

Vliv tvaru skalní stěny – Stabilitu skalní stěny neovlivňuje pouze její sklon, ale 

celkový tvar jejího povrchu.Z hlediska návrhu je nejvhodnější konkávní tvar, kde 

stěna vykazuje určitý klembový účinek – rozepření stěny do stran. Nejméně 

výhodný je vypouklý tvar. 

Vliv blokovitosti – Pokud je horninový masiv porušen plochami nespojitosti, 

musíme při posuzování  stability uvážit chování horninových bloků.  V některých 

případech je uspořádání bloků při povrchu skalní stěny takové, že výše umístěný 

blok vytlačuje blok pod sebou. 

Časový faktor – Většina výše uvedených faktorů je časově nezávislá. Z toho 

vyplývá, že při určování dlouhodobé stability bychom měli navrhovat větší stupeň 

stability F či mírnější skalní svahy. 

Rozeznáváme následující typy sesuvů ve skalních stěnách: 

- smykem po kruhové smykové ploše, 

- smykem po rovinné smykové ploše, 

- odtržením a zřícením skalních převisů, 

- překlopením horninových bloků.[2] 
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6.2 Obecné příklady metod řešení stability skalních masivů 
 
Skalní sesuvy 
Při porušení stability ve skalních sesuvech dochází k posunu skalních útvarů po 

kruhové nebo smykové ploše. Stupeň stability F je dán poměrem mezi pasivními a 

aktivními silami působícími na horninový blok.[2] 
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            (6.1)                                       ctgf .ϕ=                              (6.2) 

           

   
                                                                                                                  obrázek č.14 skalní sesuv    
Řícení skalních převisů 

 Skalní převis se zřítí za předpokladu, že se překročí mezní rovnováha na dělící 

rovině. Stupeň stability F je popsán rovnicí:[2] 
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                                                                                                           obrázek č.15 řícení skalních převisů 
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Překlopení horninového bloku 

Stupeň bezpečnosti skalního bloku při překlopení je dán výrazem:[2] 

 

hG
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=                                                                                                       (6.4) 

 

 
obrázek č.16 překlopení horninového bloku 

  6.3 Posouzení stability závěrných svahů 
 
Při následujícím posouzení návrhu tvarování svahů jsou limitující podmínky 

vyhlášky č.26/1989 Sb. § 34. Znění je následující: 

 

§ 34 Stupeň bezpečnosti generálního svahu tvořeného zeminami 

(1) Stupeň (koeficient) bezpečnosti generálního svahu tvořeného zeminami se 

zjišťuje vhodnou výpočtovou nebo grafickou metodou a musí být nejméně : 

a) 1.5 pro svahy trvalého charakteru (stav trvající déle než rok)   

b) 1.3 pro svahy dočasného charakteru (stav trvající méně než rok) 

c) 1.2 uvažuje-li se o reziduální pevnosti zemin v převážném rozsahu svahu 

(2) Stupeň bezpečnosti musí být přiměřeně zvýšen, jde-li o svahy : 

a) v zeminách náchylných k přijímání vody ke skluzům, 

b) v potrhané zemině nebo jinak narušené, 

c) proti úklonu vrstev,  

d) v zeminách, jejichž mechanické vlastnosti se mohou podstatně změnit 

odlehčením, 
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e) v nepříznivých geologických podmínkách (tektonika, úložní poměry apod.), 

poddolované.[4] 

 

 6.4 Výběr výpočtové metody 
  

Při výběru výpočtové metody je třeba brát v potaz, jaké vstupní parametry máme 

k dispozici. V této práci jsem se zaměřil na dvě metody možného řešení stability 

skalního závěrného svahu na lokalitě Kozí Vrch. První z metod řešení je 

Lambertova projekce puklin. Vykreslení graficko analytické metody je provedeno 

pomocí programu STEREONET.Druhá metoda spočívá v matematickém 

modelování podle Hoeka – Browna. Na matematickou metodu je použit program 

SLIDE 5.0. 

 6.5 Lambertova projekce puklin  
  

Při průzkumu lokality jsem provedl geologické mapování a analýzu strukturně 

tektonických poměrů na zkoumaném území. Při místní prohlídce jsem 

zdokumentoval stav těžebních etáží  pomocí fotoaparátu a stav puklinových 

systémů pomocí geologického kompasu. Geologický kompas jsem využil pro 

měření směru a sklonu puklin. Tato data jsou velmi podstatná pro využití této 

graficko – analytické metody. Vzhledem k tomu, že jsem na lokalitě naměřil 

poměrně velké množství těchto informací, nebylo předem možné stanovit, který ze 

zjištěných směrů je zastoupen nejčastěji. Nebylo předem možné určit, zda jsou 

v objemu měření statisticky významné systémy charakteristické pro tuto lokalitu, 

nebo zda tyto systémy a směry přednostní orientace existují.  

 Při zpracování naměřených  dat je výhodné a poměrně jednoduché  zobrazit 

soubor naměřených údajů pomocí různých diagramů. Z těchto diagramů je ihned 

patrné, zda je některý ze směrů dominantní, zda je v souboru naměřených hodnot 

nějaký významný systém charakteristický pro zkoumanou lokalitu. Při 

znázorňování systémů puklin jsem se zaměřil na zobrazení pomocí růžicových 

diagramů, diagramů sestrojených v Lambertově projekci a konturového 

diagramu.[2][3] 
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Růžicové diagramy - vyjadřují nám směrové rozložení četnosti výskytu 

geologického prvku v polárním souřadnicovém systému. Princip tohoto zobrazení 

spočívá v projekci azimutální hodnoty geologických prvků (směrů a sklonů), jsou 

vyneseny ve zvolených intervalech po obvodové kružnici diagramu od severu ve 

směru hodinových ručiček. Jelikož jsem v růžicovém diagramu zpracovával 

hodnoty směru sklonu mapovaných strukturních prvků, musel jsem pracovat 

v celém uhlovém rozsahu 0-360 o. Nevýhodou těchto diagramů je ovšem ztráta 

jednoho údaje o vynášené ploše nebo prvku. Zobrazení výsledku naměřených 

hodnot je znázorněno na obrázku č.17.[2]  

 

 
obrázek č.17 zobrazení puklin pomocí růžicového diagramu 

 

Diagram sestrojený v Lambertově projekci- zobrazování geologických prvků do 

kruhových diagramů vyobrazených pomocí Lambertovy projekce nám omezuje 

ztrátu geologických údajů. Pomocí poledníkových oblouků sítě se zobrazují 

naměřené plochy určené směrem a sklonem. Na obrázku č.18 je znázorněn 

příklad zobrazení v Lambertově projekci.[2]  
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obrázek č.18 princip Lambertovy projekce 

 

Při zpracování naměřených údajů pomocí programu STEREONET mi vyšel 

následující výsledek zobrazený na obrázku č.18. Vyobrazení vychází ze souboru 

200 měření pomocí geologického kompasu z lokality Kozí vrch. Tyto hodnoty jsou 

na přiloženém datovém médiu v přílohách práce.  

 

 
            obrázek č.19 zobrazeni puklinových systémů pomocí Lambertovy projekce 
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obrázek č. 20 zobrazení pomocí konturového diagramu 

               

Konturové diagramy – Jsou nejčastěji používanými diagramy. Odvozují se 

z primárních bodových diagramů pomocí izolinií sestrojených na základě 

statistického výpočtu plošné hustoty bodů. Uvnitř každého pole omezeného 

izoliniemi je průměrná plošná hustota stejně velká. Předností těchto diagramů je 

to, že je na nich dobře patrno rozmístění a hustota zkoumaných dat. Vyobrazení 

pomocí konturového diagramu je znázorněno na obrázku č.20. 

 

Zhodnocení metody 

Z výsledků graficko - analytické metody je zřejmé, že nebude příliš vhodnou pro 

řešení problému stability závěrných svahů na této lokalitě. Je to dáno tím, že nelze 

jednoznačně určit hlavní průběh systému puklin. Hlavní příčinou je především silné 

porušení stěn kamenolomu vlivem trhacích prací. Tudíž je velmi obtížné 

konstatovat, které pukliny jsou přírodního charakteru a které diskontinuity jsou 

výsledkem trhacích prací. 

 V dřívějších geologických průzkumech byla řešena podobná problematika. 

Na základě těchto dokumentů jsem analyzoval dříve zkonstruované konturové 

diagramy a informace o puklinách, při analýze archivních rešerší jsem dospěl 
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k názoru, že na lokalitě se jedná o všesměrné porušení skalního masivu. 

Znázornění konturového diagramu a informace o puklinách z tohoto období je 

vyobrazeno v grafických přílohách č.4 a č.5.  

 6.6 Metoda Hoek – Brown 
 

Použitá metoda je limitována vstupním daty, které musí být co nejvíce autentické 

s reálným stavem na lokalitě. Tuto metodu jsem zvolil především proto, že do ní 

vstupují parametry diskontinuit a pevností hornin. Do výpočtu však nebyly 

dosazovány vzhledem ke skalnímu masivu smykové parametry dle napjatostních 

poměrů Mohr – Coloumb, ale kritéria generalizace Hoek – Browna. Do výpočtu 

vstupuje pevnost v tlaku neporušené horniny, druh a systém porušení, 

zvětrání.Tato metoda je vhodná v případech, kdy je horninový masiv porušen 

všesměrně a nelze zde nalézt hlavní směry diskontinuit. Horninový masiv na 

lokalitě Kozí Vrch právě vykazuje taková porušení.  

Metoda je velmi náchylná na posouzení hodnoty GSI (index geologické 

pevnosti).GSI  je  alternativní metoda určení pevnosti a tvárnosti horninového 

masivu, odvodil ji v roce 1995 Evet Hoek. Lze využít pro stanovení 

geomechanických vlastností horninového masivu, kdy se využívá podobnosti 

Mohrových obálek mezní smykové pevnosti horninového materiálu (intaktní 

horniny) a  horninového masivu. V případě menší praktické zkušenosti může vést 

stanovení indexu ke zkresleným hodnotám.Z tohoto důvodu bylo odvozeno několik 

alternativních řešení postavených na využití objektivně získaných parametrů. Cai 

odvodil pro určení parametrů následující vztah (6.6). Jestliže je nám dobře znám 

stav horninového masivu, lze GSI odhadnout dle tabulky na obrázku č.22.[3] 

VbJc

VbJc
GSI

ln253,0ln015,01

ln9,0ln79,85,26

−+
++

=                                                                 (6.6) 

 

Jc – faktor stavu plochy nespojitosti  

Vb – objem bloku horniny  

Jestliže se v bloku nacházejí tři a více ploch nespojitosti, je objem bloku horniny Vb 

vyjádřen vztahem (6.7). 
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321

sin.sin.sin

..

γγγ
sss

Vb =                                                                                          (6.7) 

si – rozteč ploch nespojitosti 

γi – úhel mezi plochami nespojitosti 

 

 Vlivem clonových odstřelů nám masiv degraduje a hodnota GSI nám může 

klesnout až o 10 řádů, než by tomu bylo u stejného masivu v rostlém stavu 

neovlivněného trhacími pracemi.  

Hoek-Brownovo kriterium pro skalní horniny je nelineární a definuje pevnost 

materiálu na základě nejdůležitějších hlavních a vedlejších namáhání pomocí 

rovnice(5.8).[7] 
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1σ - maximální hlavní napětí 

ciσ  - pevnost v prostém tlaku neporušené horniny 

3σ  - minimální hlavní napětí  

 mi- konstanta neporušenosti bloků  

 s,mb – konstanty horniny vstupující do výpočtu 

Pro skalní horniny nejprve určíme hodnotu GSI a podle toho poté vypočítáme 

parametry do výpočtu pro Hoek – Brownovu podmínku kritéria stability. [7] 

 

Pokud je splněn požadavek  GSI > 25, pak je Hoek – Brownova rovnice počítána s 

těmito parametry:  

a= 0,5                                                   
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Jestliže nám pro hodnotu GSI platí, GSI < 25 ,pak pro konstanty s,a platí: 

s = 0                                                   a = 0,65 - 
200

GSI
                                        (6.11) 
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Metoda funguje vlastně tak, že zjišťuje stupeň bezpečnosti na smykové ploše. Ve 

výpočtu je zadaná pevnost v tlaku, která dosahuje vysokých hodnot na základě 

stupně zvětrání a systému puklin je tato pevnost redukována. Výpočetní program 

SLIDE 5.0 zjišťuje, zda je tlaková redukovaná pevnost porušená. 

 

 Přepočet pevností na smykovou pevnost horniny:  
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Pro normálové napětí platí vztah:  
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Poté program provede redukci obalové křivky smykové pevnosti součinitelem 

bezpečnosti F.Stanoví nové parametry modelu, které odpovídají snížené obalové 

křivce viz. vztah (5.13) znázornění pomocí grafu na obrázku č.20.[7] 
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Obrázek č 21. Obecné Hoek-Brownovo kritérium nakreslené v oblasti smyku a normálního 
napětí a výsledná křivka po redukci obalové křivky součinitelem F. 

 

Pro redukované normálové napětí platí vztah:  

F

ci
red

ci

σ
σ =                                                                                                           (6.15) 

 

Vstupní parametry pro výpočet 

Vstupní parametry pevností v tlaku jsou převzaty ze závěrečné zprávy o 

podrobném průzkumu z října 1983, Loštice 2. Parametr pro silně navětralou drobu 

jsem určil dle klasifikace podle stupnice R6-R0 na 30 MPa.Tento údaj v archivní 

zprávě chybí.V následující práci se zaměřuji na  výpočet dvou profilů závěrných 

svahů, a to ve směru JZ a SZ. Situace je znázorněna v příloze č.2 pomocí řezu 

ložiskem. Ve výpočtu neuvažuji ovlivnění vodou. Všechny výpočty jsou uváděny 

pro suchý stav skalního tělesa. V budoucnu sice bude těženo pod bází hladiny 

spodní vody, nicméně ta bude ihned odčerpávána do řeky Třebůvky a paty svahů 

se tedy budou udržovat v suchém stavu. Po vytěžení zahloubení na bázi 240 m 

n.m dojde k zavezení prostoru mezi patou svahu a ochranným pilířem,který je 

znázorněn v příloze č.2  5Pnp inertním materiálem. Zásoby v tomto pilíři jsou 

vázány zatrubněným potokem. Tudíž svahy nebudou ani v budoucnu ovlivněny 

Smyková obalová křivka pro 
původní kriterium  

Obal.křivka po 
redukci za 
pomocí F 
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vodou a navážkou dojde ke zpevnění paty svahu. V následujícím výpočtu bude 

zohledněna situace  dotěžení současných etáží až na hranici dobývacího prostoru, 

kde budou ponechány lávky o mocnosti 5 m, jak požaduje příkaz závodního lomu. 

 

pevnost v tlaku MPa 
minimální 

pevnost MPa 
maximální pevnost 

MPa 
průměrná pevnost 

MPa 
Silně navětralá droba 

 - - 30 
zdravá případně 

slabě navětralá droba 40,7 92,3 72 
středně navětralá 

droba 
 44,6 80,8 57,3 

břidlice,slepence 
prachovce 25,8 82,5 47,9 
slepence 

 50 65,3 57,7 
Tabulka č.6 pevnosti v tlaku na lokalitě Kozí Vrch 

 

Parametr GSI jsem stanovil v závislosti na výsledku měření puklinových systémů a 

na vizuální prohlídce lokality. Při jeho určení bylo také přihlédnuto k výsledkům 

starších průzkumů, které byly provedeny v minulých letech na této lokalitě.  

Geologické služby Chomutov provedly v roce 2008 návrh tvarování závěrných 

svahů, který je uveden v příloze č.3. Pro posouzení stability jsem zhotovil 2 

výpočetní profily, které byly podrobeny stabilitní analýze. Použil jsem následující 

výpočtové parametry: 

- pevnost v tlaku 60000 – 70000 kPa 

- GSI 33-35 

- stavba – blokovitá porušená s proplástky. Horninový masiv s úlomky a 

mnoha soustavami diskontinuit. Plochy vrstevnatosti jsou průběžné. 

- kvalita povrchu diskontinuit – středně příznivé hladké, středně zvětralé 
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Obrázek č.22 stanovení hodnoty GSI 
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Výpočetní profily  

obrázek č.23 výpočet stabilitní situace pro JZ svah 

Pro výpočet JZ svahu je uvažována výška 95m pevnost v tlaku 70000 kPa GSI 35. 
Generelní úhel svahu 420. 
 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

              

obrázek č.24 výpočet stabilitní situace pro SV svah 

Pro výpočet SV svahu je uvažována výška 80 m pevnost v tlaku 60000 kPa 
GSI 33.Gnerelní úhel svahu 450. 

 
 Jak je tedy z výpočtů patrné, svahy jsou navrženy dobře a mohou plnit 

funkci konečných závěrných svahů. 
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Zhodnocení metody – Tento způsob výpočtu se řadí mezi moderní výpočtové 

metody pomocí matematického modelování. Jak je z postupu výpočtu patrno, je 

velmi jednoduchý na počet vstupních parametrů. Tyto parametry jsou dány pouze 

zkouškami hornin v tlaku a stanovením indexu GSI. Po správném určení těchto 

parametrů si již program SLIDE 5.0 sám určí hodnoty všech konstant a provede 

výpočet. Je velmi důležité si dát ovšem pozor na hodnoty vstupních údajů, výpočet 

je na ně velice citlivý. Proto doporučuji provést zkoušky v tlaku na vzorcích hornin. 

Zkušenější řešitel si je může dovolit odhadnout pomocí stupnice R6-R0. Hodnotu 

indexu GSI je možné také spočítat, nicméně v mém případě to nebylo možné. 

Podle mého názoru je tato početní metoda velmi jednoduchá, rychlá a dobře 

použitelná v praxi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
                Ing. Tomáš Větrovský : Posouzení stability závěrných svahů lomu Kozí vrch   
  Ing.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------           

2010 35 

 

 7.Vyhodnocení a porovnání výsledků 
 
Ve své diplomové práci jsem určoval stabilitu svahů za pomoci dvou metod. 

Jednalo se o metodu graficko – analytickou a metodu matematickou. Metoda 

pomocí Lambertovy projekce puklin je jednou z nejstarších metod řešení tohoto 

problému. Je to metoda plně funkční, nicméně ne příliš vhodná pro stav skalních 

stěn v kamenolomech. Je to dáno především tím, že pracuje se směry přírodních 

puklinových systémů. To je právě to, co je po devastaci stěn clonovými odstřely a 

následným odtěžením rozpojené horniny lopatovým rypadlem velmi těžké.  

 Metoda Hoek – Brown. Jedná se o poměrně mladou, v České republice ne 

moc známou metodu pro řešení stability skalních stěn. Je to metoda, která má 

zajisté budoucnost, co se týče výpočtu ve složitých podmínkách. Při řešení mého 

úkolu mi pomohla se stanovením stability závěrných svahů. A vzhledem k ohlasům 

z celého světa si myslím, že se nejedná o metodu nepoužitelnou. Její předností je 

především rychlost výpočtu a nenáročnost na vstupní údaje.      
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  8.Závěr 
 

1. Byla provedena výpočtová stabilní analýza předpokládaných svahů na 

provozovně Kozí vrch pomocí dvou metod. 

2. Navrhované svahy splňují požadavky vyhlášky č.26/1989 Sb. Českého 

báňského úřadu o bezpečnosti prováděné hornickým způsobem. 

3. Stabilitní poměry jsou podmíněny především stupněm tektonického 

porušení. Z tohoto důvodu je nutné při vytváření závěrného svahu 

porovnávat skutečný stav se stavem, se kterým je uvažováno ve stabilitní 

analýze. 

4. Je možné při dodržování jistých zásad zvětšit generální úhel svahu. Při 

dotěžování etáží na hranicích bloků zásob by bylo dobré používat odstřely 

s celkovou nižší velikostí  nálože, než je tomu doposud. V případě 

zachování stávající kapacity nálože doporučuji používat při tvarování 

závěrných svahů neelektrický roznětnicový systém Indetshock.   

5. Dominantní vliv na stabilitu povrchových partií svahů budou mít trhací 

práce. Z dílčích závěrů projektu č.58-07 Českého báňského úřadu                      

„Stabilita závěrných svahů likvidovaných kamenolomů“ plyne, že je 

zjišťován reálný dosah zóny nevratných deformací od 30 až 50 násobku 

průměru nálože. Tzn. , že povrchová zóna svahů je citelně porušována 

trhacími pracemi. Při průměru nálože cca 100 mm činí dosah porušení 

trhacími pracemi 5 m. Je nutno dodat, že tato zóna porušení není v každém 

horninovém prostředí stejná. 

6. Z těchto důvodů je nutné závěrné svahy očistit od uvolněných bloků a 

situaci dokumentovat, v případě zjištění geologických anomálií přijmout 

opatření k zabezpečení dlouhodobé stability.      
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