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ANOTACE 

 

 Povrchový lom Československé armády je lokalitou s nejsloţitějšími 

podmínkami dobývání v České republice. Rizika spojená s bezprostředním stykem 

s poruchovou zónou v úbočí Krušných hor a s dřívější hlubinou těţbou, kladou 

kaţdodenně překáţky hospodárnému a bezpečnému provozu lomu. Z těchto důvodů 

bylo v průběhu uplynulých desítek let provedeno mnoho výzkumných prací, které se 

staly nedocenitelným zdrojem poznatků o chování bočních svahů. 

 Diplomová práce je zaměřena na pohnutky vedoucí k vybudování 

monitorovacího systému. Popisuje historii kontrolního sledování, pouţívanou techniku 

a metody, od doby vzniku aţ po současnost. Dále v závěrečné části podává návrhy na 

moţné pokračování a fungování v letech budoucích. 

Klíčová slova: totální stanice, GNSS, monitoring, boční svahy, štoly, povrchová těţba 

 

SUMMARY 

 Československá armáda open-cast quarry is the most difficult place for brown 

coal mining in the Czech Republic. Threats connected to Ore Mountains´ fracture zone 

primary contact and former deep mining put everyday obstacles to quarry´s economical 

and safe operations. For these reasons a large amount of research projects were made 

during past decades. These projects have become sources a lot of knowledges about a 

forefield side slope´s behaviour. 

 This thesis is oriented on incentives leading to monitoring system construction. 

It describes control observation history up to these days. Further the thesis is concerned 

about monitoring methods. In the final part there are designs for possible system 

functioning for coming years. 

Keywords: total station, GNSS, monitoring, side slopes, open-cast mining 
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SEZNAM ZKRATEK 

České zkratky 

ČSA   Československá armáda 

OBÚ   Obvodní báňský úřad 

ÚEL   Územní ekologické limity 

SHD   Severočeské hnědouhelné doly 

SG   Stavební geologie 

ÚGG-ČSAV  Ústav geologický a geotechnice Československé akademie věd 

GgÚ ČSAV  Geografický ústav Československé akademie věd 

VUT   Vysoké učení technické 

ČVUT     České vysoké učení technické 

SKPJ   Soubor kulturních památek Jezeří 

POPD   Plán otvírky, přípravy a dobývání 

OZL   Opatření závodního lomu 

VÚHU   Výzkumný ústav hnědého uhlí 

AV ČR  Akademie věd České republiky 

OMG   Odbor měřičství a geoinformatiky 

ATS   automatická totální stanice 

 

Cizojazyčné zkratky 

GNSS   Global Navigation Satellite Systém 

ATR   automatic target recognition 
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ÚVOD 

 

Pro chování a průběh všech dějů v přírodě platí, ţe nic není v absolutním klidu. 

Probíhající děje vţdy směřují k nastolení rovnováţného stavu. S přihlédnutím k   

přírodním zákonům je nutné posuzovat i probíhající děje, které se odehrávají při 

povrchové těţbě hnědého uhlí na uhelném lomu Československé armády v Severočeské 

hnědouhelné pánvi. 

Lomový způsob těţby odehrávající se v těsné blízkosti jiţního úbočí Krušných 

hor, byl od prvopočátku povaţován za rizikový. Nebylo moţno vyuţít ani zkušeností 

z podobných lokalit a z tohoto důvodu jej lze charakterizovat jako přelomový. Od přijetí 

rozhodnutí o lomovém způsobu těţby se objevovala řada protichůdných názorů o její 

bezpečnosti či uskutečnitelnosti. Pochybnosti a nejistoty plynoucí z modelových 

stabilitních řešení, vedly v průběhu let k řadě změn v náhledu na báňské řešení lomu 

ČSA v souvislosti s nabývanými poznatky o chování přilehlých svahů. Celé 

problematice se věnuje mimořádná pozornost do dnešních dnů.  

Pro ověřování stavu svahů v předpolí lomu byl vybudován monitorovací systém. 

V průběhu uplynulých třiceti let, kdy je provozován došel řady obměn a modernizací. 

Jeho význam dnes jiţ přerostl úroveň dřívějších hypotéz, neboť v současnosti se nedílně 

podílí na bezpečném řízení provozu. 

V předkládané diplomové práci jsou shrnuta léta funkčnosti systému a po toto 

období vyuţívané metody. Dále současná podoba monitorování a v závěrečné kapitole 

se zaměřuje na návrhy podob systému pro další léta.  
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1 CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

 

1.1 Vymezení zájmového území 

Koncepce rozvoje lomu ČSA byla zaloţena v prvé polovině šedesátých let. Tato 

koncepce předpokládala vějířovitý rozvoj porubních front lomu aţ do polohy kolmé na 

svahy Krušných hor a poté jejich paralelní postup s masivem východním směrem, s 

cílem úplně vytěţit uhelnou sloj aţ k jejímu výchozu. 

Zájmové území lomu ČSA náleţí do mostecko-komořanské oblasti severočeské 

hnědouhelné pánve. Podle zmíněné koncepce byly, v souladu s ustanoveními zákona č. 

44/1988 Sb. (horní zákon), stanoveny pro postup lomu 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, Vysoká Pec, Podhůří, Nové Sedlo, Dřínov, 

Komořany, Albrechtice, Jezeří, Černice, H. 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, Dolní a Horní Jiřetín, Souš, Třebušice, Černice, 

Čtrnáct dvorů, Janov, Albrechtice, Záluţí. 

Předpokládal se vstup lomu i do dobývacích prostorů Dolní Jiřetín (schválený 

MPO ČR v r. 1969) a Záluţí (schválený MPO ČR v r. 1970), stanovených původně pro 

účely hlubinné těţby. 

1.2 Popis území těžby 

Lom ČSA a jeho postup byl od počátku navrhován v jednotlivých na sebe 

navazujících obdobích, tzv. ekonomických etapách. Tyto byly prostorově vymezeny 

následovně:  
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Obr. 1 Území těžby a platné limity těžby zdroj: www.spoluziti.cz 

 I. ekonomická etapa: území zasaţené činností lomu je ohraničeno na jihu 

hranicí s dobývacím prostorem lomu J. Šverma (dnes průběhem ervěnického 

koridoru inţenýrských sítí), na západě hranicí dobývacího prostoru, na 

severu svahy Krušných hor, na východě hygienickým ochranným pásmem 

osady Černice a bývalým lomem Obránců míru, na jihovýchodě areálem 

Krušnohorských strojíren a bývalé elektrárny Ervěnice, 

 II. ekonomická etapa: území postupu zahrnuje plochu přibliţně 14 km
2
. Na 

jihu a jihozápadě je ohraničeno závěrnými svahy I. ekonomické etapy, na 

severu a severozápadě hranicí zalesnění při úpatí Krušných hor, na 

severovýchodě ochranným pásmem obce Janov, na východě přechází přes jiţ 

rekultivovanou Jiřetínskou výsypku, aţ k ochrannému pásmu Chemopetrolu 

na jihovýchodě. 

Z důvodu vládou přijatého usnesení č. 444/1991 o územně ekologických 

limitech těţby (ÚEL) a č. 1176/2008 o jejich potvrzení, je však zpřístupněn prostor 

pouze I. ekonomické etapy. K východní hranici tohoto prostoru jiţ lom dospěl roku 
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1996 a od té doby postupuje náhradním jihovýchodním směrem k bývalému lomu 

Obránců míru oproti původně navrţenému směru severnímu k osadě Černice. 

1.3 Geologické složení území 

 Velice zjednodušeně lze území charakterizovat jako krystalinický masiv 

Krušných hor tvořící bázi sedimentárního souvrství a kvartérní pokryv. 

Obr.2  Geologické složení oblasti zdroj: www.vuhu.cz 

1.3.1 Krystalinikum 

 Krystalinický blok je geomorfologicky rozčleněn na část horskou a pánevní, jeţ 

jsou od sebe odděleny významnou poruchovou zónou. 

Převládajícími horninami krystalinika jsou drobnozrnné, zrnito-plástevnaté, 

zrnito-šupinaté a rovněţ se vyskytující hrubozrnné okaté ruly, vystupující převáţně na 

svazích Krušných hor. Rulové horniny četně pronikají granitoidní a pegmatitové ţíly. 

Většina ţil je zde alterována. Tato alterace má za následek rozpukávání aţ úplný rozpad 

hornin, vedoucí zjevně ke sníţení pevnostní charakteristiky. 

Významným prvkem je dále tlakové postiţení hornin, vyskytující se v širokém 

pruhu zasahujícím do svahu Krušných hor i v  krystaliniku pod pánví. Jeho existenci je 

však nutno předpokládat podle výsledku některých vrtů i dále v masivu Krušných hor či 
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v pánevním prostoru. Z tohoto hlediska je moţno v uvedeném prostoru vymezit zónu 

alterace (pevnostního oslabení hornin), uvnitř které se popisuje uţší pásmo intenzivní 

alterace o šířce 150 – 500 m, v němţ předpokládáme průběh vlastní výškové 

diferenciace horského a pánevního bloku[1]. 

         Nejvýraznějším tektonickým fenoménem projevujícím se v zájmovém území je 

poruchové pásmo SV – JZ směru, ukloněné převáţně do pánve. Šířka pásma kolísá v 

rozmezí cca 50 – 220 m, jeho omezení je neostré s pozvolnými přechody. Úklon 

jednotlivých poruch v pásmu je převáţně do pánve 45 – 70°. Poruchové pásmo tvoří v 

území výrazný morfologický skok. Lze předpokládat porušení pásma strmými 

dislokacemi S - J směru, které umoţňují vzájemné posuny bloků krystalinika uvnitř 

pásma v rozsahu několika desítek metrů. Hlavní poruchové pásmo vytváří na úpatí 

svahu pod pánevními sedimenty výrazný morfologický stupeň (práh). Strukturně 

nejvýrazněji se uplatňuje v území od Albrechtic aţ za Černice. Subhorizontální plošina 

je cca 180 – 240 m široká. Směrem k východu dochází ke změně v reliéfu plata, které 

ztrácí charakter plošiny a výrazně se redukuje nebo zcela mizí. 

Morfologicky lze tedy tvar krušnohorského svahu hodnotit jako svah s 

předsunutým prahem. V horní, horské, části má přirozený svah v předpolí zájmového 

území sklon v rozmezí 20 – 35° s hodnotou nejvyšší v rámci I. ekonomické etapy 

v nejsloţitějším úseku Jezerka – Jezeří. Sklonitost povrchu krystalinického svahu 

poruchového pásma dosahuje hodnoty okolo 13°. Sklon báze sloje se pohybuje v 

intervalu sklonu od 7 do 15° v oblasti II. ekonomické etapy. Hodnoty sklonitosti terénu 

resp. povrchu krystalinika přirozeného svahu jsou tedy výrazně niţší, neţ je tomu v 

úseku Jezerka – Jezeří, kde se úklon báze sloje pohybuje v intervalu 25 – 60°[1]. 

 Je nutné se také zmínit o stavu povrchu krystalinika pod pánevní sedimentární 

výplní. Podle výsledků vrtného průzkumu lze konstatovat, ţe povrch krystalinika pod 

pánevní výplní je postiţen více či méně souvislou intenzivní kaolinizací, která 

představuje pravděpodobně zbytek kaolinizovaného profilu, zakrytého terciérní pánevní 

sedimentací. 
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1.3.2 Nadložní souvrství 

Jako celek mají nadloţní vrstvy charakter monotónního pelitického komplexu. 

Mocnost nadloţí se pohybuje od několika metrů při výchozu uhelné sloje na svazích 

Krušných hor, aţ ke 200 m v nejhlubší části zájmového území. 

Z hlediska báňsko-technického tvoří nadloţí uhelné sloje tyto čtyři horizonty: 

a) Kvartérní písčito-jílovité sutě při úpatí Krušných hor, jejichţ mocnost se 

pohybuje od 5 m, aţ extrémně k 60 m v jiţ vytěţeném prostoru mezi vrchem 

Jezerka a zámkem Jezeří. Jejich charakter se místně mění od svahových 

balvanitých sutí aţ po písčité štěrky a štěrkové hlíny.  

b) Svrchní horizont „regelační zóny“ v nejvyšší části nadloţí v pánevní části 

loţiska. Průměrná mocnost těchto mrazově zvětralých pelitů činí cca 20 m od 

báze kvartéru, výjimečně však dosahuje aţ 45 m. Regelační zóna je plastická, 

náchylná k rozbřídání. 

c) Střední jílovcový horizont je tvořen šedými jílovci pevné aţ tvrdé konzistence. 

Poměrně časté jsou strmé či šikmé, nepravidelné pukliny. Objevují se i slabé 

karbonitické čočky či vrstvičky.  

d) Spodní horizont s obsahem zpevněných a pevných poloh. Jeho průměrná 

mocnost činí cca 45 m a vyznačuje se častým výskytem zpevněných a pevných 

poloh sideritických jílovců aţ pelokarbonátů, v intervalu mocností od 5 do cca 

30 cm, jejichţ počet s hloubkou přibývá.  

1.3.3 Uhelná sloj 

 Svými kvalitativními parametry se řadí uhelná sloj v zájmovém území lomu 

ČSA na prvé místo mezi hnědým uhlím nejen v ČR, ale i v Evropě. 

Mocnost uhelné sloje se pohybuje od 25-30 m. Její uloţení je nerovnoměrné, 

vyskytují se četné elevace a deprese, související s poklesy podloţí sloje a následným 

výzdvihem Krušných hor. V nejhlubším místě (albrechtická deprese) je sloj uloţena v 

nadmořské výšce 35 m n. m. (pata sloje), v pásmu přímo pod úpatím Krušných hor bývá 

vyvlečena aţ do 280 m n. m. (pata sloje) a na horské svahy naléhá pod úhlem 40°, 

extrémně aţ 60°. 
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Obr. 3 Výchoz uhelné sloje v levostranné rozrážce štoly Jezeří 

V uhelné sloji se vymezuje oblast typického pánevního vývoje s třemi lávkami a 

oblast okrajového (příbřeţního) pásma, kde je postupně redukována mocnost sloje aţ 

k postupnému vymizení. 
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1.3.4 Hydrogeologické poměry 

 Vliv vody na stabilitu svahů je nesporný a zpravidla má rozhodující význam pro 

její hodnocení. Podmínky pro zajištění geotechnické bezpečnosti jsou determinovány 

proudovými a hydrostatickými účinky podzemní vody. Sledování změn hladin 

podzemní vody, včetně bilančních měření, tvoří proto nedílnou součást systému 

kontrolních sledování. 

Vůdčím zvodnělým kolektorem v zájmovém území je kvartérní zvodeň. Při úpatí 

hor tvoří kvartérní sedimenty rozsáhlou akumulaci a objem vody zde závisí na zrnitosti 

hornin, místní mocnosti, stupni zahlinění a především dotací ze svahů Krušných hor. 

Jde o prostorově členité těleso, jehoţ členitost se mnohem výrazněji projevuje v 

morfologii báze tělesa neţ na jeho povrchu. Dokumentované akumulace se liší 

litologickým sloţením. Rozdílná litologická stavba má za následek i rozdílné 

hydraulické parametry. 

Stupeň zvodnění kvartérních sedimentů vyjádřený úrovní vodní hladiny je 

víceméně konstantní. Na rozdíl od ostatních zvodní (krystalinikum, podloţní zvodnělé 

obzory), u kterých je zřejmý dlouhodobý poklesový trend hladiny vody, závisí výška 

hladiny zvodnění kvartéru výhradně na dotaci ze sráţek přiváděných z přilehlého 

horského svahu Krušných hor. 

S ohledem na konfiguraci báze kvartéru, nepravidelnému prostorovému 

rozloţení a zejména k místy nízkému koeficientu filtrace, je úplné odvodnění kvartérní 

zvodně prakticky nereálné.  

Rovněţ důleţitý kolektor je tvořen uhelnou slojí, jeţ je dotován průsakem 

z oblasti výchozů sloje na hranici bočních svahů lomu. Původní puklinová propustnost 

uhelné sloje byla důlní činností změněna.  

Písčité a štěrkovité sedimenty příbřeţní facie nepředstavují vzhledem k malému 

plošnému omezení významný kolektor. Jedná se převáţně o pískovce s jílovitým nebo 

křemitým tmelem, který sniţuje propustnost těchto sedimentů. Kolektor je dotován ve 

výchozech přes kvartérní sedimenty (z atmosférických sráţek) a v případě, ţe 

sedimenty nasedají přímo na krystalinikum také z krystalinika[1]. 
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Krystalinikum tvoří málo propustnou zvodeň s puklinovou propustností.  

Rozlišují se v něm dva typy zvodnění, vzájemně se dotující. Zvodnění vztahující se ke 

krystaliniku na svazích a k povrchové zóně alterace a rozpojení puklin. Tento typ přímo 

závisí na atmosférických sráţkách. Druhý typ je napjatá zvodeň hlubokého puklinového 

systému. Zde zvodnění závisí na otevřenosti a počtu puklin. V oblasti nad výchozy 

pánevních sedimentů dochází místy k vzájemnému styku systémů. 

1.3.5 Hydrologie 

 V oblasti těţby v rámci I. etapy v prostoru pilíře SKPJ stékají po úbočí Krušných 

hor tři potoky. Jsou to od západu potok Šramnický, bezejmenný v údolí východně od 

zámku Jezeří a potok Albrechtický. V souvislosti s těţebními postupy lomu ČSA a 

ochranou lomu před přítoky vod, bylo řešeno i odvedení vod těchto potoků mimo 

dobývací prostor. Šramnický a Albrechtický potok byly odvedeny vodohospodářskou 

štolou Jezeří do přeloţky směrem na východ. V trasách původních koryt potoků však 

nadále existují aluviální náplavy, které slouţí jako preferenční cesta pro proudění mělké 

podzemní a případně sráţkové vody. Pro zachycení a odvedení i této vody aluviálního 

charakteru, byla v údolí Šramnického potoka vybudována těsnicí stěna. 

 Značné mnoţství vody odtéká z území koryty potoků, zvláště v jarních měsících 

a při velkých sráţkách. Přibliţně 30% ze spadlých sráţek se však na ploše povodí 

vsakuje do terénu. Tato voda se vsakuje do propustného kvartérního pokryvu a 

prostřednictvím kvartéru do hlubších kolektorů – sloje a podloţních klastik, jejichţ 

výchozy jsou kvartérními horninami překryty. Voda z krystalinické zvodně se uvolňuje 

v pramenech a pramenních vývěrech v údolích a niţších partiích svahů a rovněţ dotuje 

rozsáhlé kvartérní akumulace na úpatí hor. Odvodňování těchto akumulací je vzhledem 

k jejich jiţ zmíněné sloţité litologické skladbě, značně problematické. V letech 1995 a 

1996 bylo do akumulace kvartérních sedimentů na úpatí hor realizováno několik 

odvodňovacích vrtů. Vydatnost, kterou tyto vrty dosahují, se však ukázala v současnosti 

pro odvodnění kolektoru jiţ jako nedostačující[2]. 

Vodoteče, které v současné době stékají z hor pod přeloţkou potoků, tedy 

bezejmenný potok a voda zachycovaná z pramenních vývěrů ve zbytkovém korytě 

Albrechtického potoka, se v prostoru pilíře beze zbytku vsakují do kvartérních 

sedimentů a tím značně dotují kvartérní zvodeň. Po naplnění akumulace k přelivným 



Bc. Václav Hájek: Aktualizace monitorovacího systému bočních svahů lomu ČSA 

 

2011  10 

 

kótám voda proudí propustnými polohami sedimentů do niţších poloh a prosakuje na 

odkrytých svazích pilíře. Objevuje se zde i v soustředěných pramenních vývěrech. Tato 

pronikající voda působí v prostoru pilíře značné obtíţe hydrogeologického, ale následně 

především stabilitního rázu[2]. 

Pro zajištění odvodnění a zlepšení stabilitních podmínek byla jiţ v roce 1995 

vybudována na ochranu svahů v jihozápadní části pilíře hluboká kamenná ţebra, 

slouţící nejen jako prvek stabilizační, ale především také jako prvek odvodňovací. Tato 

část svahu, sanovaná tímto způsobem, vykazuje i v dnešní době poměrně dobrou úroveň 

stability. 

Oproti postupu lomu v hranicích ÚEL, který jiţ nevyţaduje zásadní zásahy do 

vodohospodářské situace, dojde postupem v II. etapě k narušení přeloţky Šramnického 

a Černického potoka, dále Černého, Janovského a Jiřetínského potoka a potoka 

Loupnice. 

Vody Šramnického a Černického potoka musejí být převedeny štolou západním 

směrem a zaústěny do Podkrušnohorského přivaděče. Později mohou být vedeny po 

nejvyšší etáţi vnitřní výsypky, v její severozápadní části, kde budou protékat nově 

vytvořeným jezerem, se zaústěním do řeky Bíliny. Vody ostatních potoků budou vedeny 

otevřenými příkopy, dimenzovanými na stoletou vodu, a to východním směrem. 
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2 STRUČNÝ PŘEHLED VÝVOJE MONITOROVACÍHO SYSTÉMU BOČNÍCH 

SVAHŮ LOMU ČSA 

 

2.1 Období předcházející vzniku monitorovacího systému 

 Protoţe záměr těţit mocnou hnědouhelnou sloj lomovým způsobem, z báňsko-

geologického hlediska, ve velice obtíţném území při úpatí Krušných hor, byl prvým 

svého druhu v celé historii dobývání hnědého uhlí v ČR, ale i v ostatních evropských 

hnědouhelných revírech, byla této problematice od samotného počátku věnována 

mimořádná pozornost. Jednotlivé rozhodující postupové kroky jsou uvedeny dále. 

 V roce 1971 zpracovaly Báňské projekty Teplice „Studii souboru staveb 

rekonstrukce lomu VČSA“, která ve své báňské části řešila postup lomu ve stanoveném 

dobývacím prostoru při jiţním úpatí Krušných hor. Studie počítala s téměř úplným 

vyuhlením sloje aţ k výchozu, coţ předpokládalo odtěţení svahových sutí aţ do 

mocnosti 5 m a odkrytí krystalinika do maximální výšky 350 m n.m.  

Před postupem velkolomu ČSA Generální ředitelství SHD zadalo Stavební 

geologii, Praha plošně rozsáhlý průzkum jejich předpolí, včetně svahů a vrcholové 

oblasti Krušných hor, zaměřený na řešení hydrogeologické problematiky. Obávalo se 

zvýšených přítoků povrchových a podzemních vod do otevřených těţebních jam. 

Stabilitní posudky, zpracované v sedmdesátých letech potvrzovaly moţnost téměř 

úplného vyuhlení sloje, neboť vycházely z předpokladu, ţe obnaţené svahy krystalinika 

budou zcela stabilní a nebudou vyvozovat horizontální napětí na sedimentární výplň 

pánve. Řešení hydrogeologické problematiky si však vyţádalo zjištění povahy 

kvartérních pokryvných útvarů a vyhotovení jejich plošného obrazu v podobě podrobné 

mapy. Proto byl hydrogeologický průzkum doplněn o inţenýrsko-geologické mapování 

širokého areálu, který zahrnoval i vrcholovou oblast Krušných hor, jejich svahy, úpatí i 

přilehlou pánevní plošinu. 

 V průběhu inţenýrsko-geologického mapování byly přehodnoceny dosavadní 

výsledky uhelně loţiskových průzkumů i podklady základního geologického výzkumu 

obou vzájemně rozdílných prostředí – krystalinického masívu Krušných hor i okrajové 
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partie neogenní Severočeské pánve a zcela nově byly zkoumány poměry kvartérního 

pokryvu.  

            O způsobu těţby při okraji pánve nebylo ţádných pochybností aţ do r. 1977, 

kdy byl poprvé vysloven názor, který zpochybňoval jeho reálnost. V závěrečné zprávě 

Stavební geologie, Praha, n.p. o výsledku inţenýrsko-geologických prací provedených v 

letech 1972 – 77 byly totiţ vysloveny úvahy o komplikovaném tektonickém porušení 

okraje a přilehlého úbočí Krušných hor. Byla zde poprvé vyslovena domněnka o 

moţnosti porušení stability krystalinika po odlehčení odtěţením pánevní výplně při 

výchozu a tím moţnosti vyvolání katastrofických sesuvů bloků krystalinika. Jako vůbec 

nejrizikovější úsek byl vytipován ten, kde ve svahu hor na skalnatém výstupku spočívá 

zámek Jezeří. Závěry tohoto druhu v závěrečné zprávě o inţenýrsko-geologickém 

mapování, přiměly vedení dolů objednat podrobný inţenýrsko-geologický průzkum v 

oblasti Jezeří a vyvolaly postupně další průzkumné a výzkumné akce různých institucí i 

ústavů základního geologického výzkumu (SG Praha, ÚGG ČSAV, GgÚ ČSAV aj.) 

 Podrobný inţenýrsko-geologický průzkum kritického místa se uskutečnil s 

pouţitím báňských prací zejména průzkumné štoly vyraţené roku 1980 z úpatí hor 

směrem proti horám přímo pod zámkem Jezeří. Štola délky 429 m prošla pod zámkem v 

hloubce cca 100 m a dosáhla aţ do další (zadní) partie krystalinického masivu. Dále 

bylo uţito několika svislých jádrových vrtů na ověření úloţných poměrů pánevních 

sedimentů při okraji pánve, podzemní vrt ze štoly a šikmý vrt do podzákladí zámku na 

upřesnění charakteru a geometrie zastiţených poruchových zón. Všechny skalní 

výchozy v okolí zámku a všechny podzemní prostory a geologické jevy v podloţí 

zámku byly podrobně geologicky zdokumentovány. 

 Podrobný průzkum trval 4 roky a potvrdil poznatky z předchozího inţenýrsko-

geologického mapování, zejména existenci mohutných tektonických poruchových zón 

při úpatí hor a v horském svahu, izolovanou pozici skalního bloku, na kterém spočívá 

zámek, existenci strmě ukloněné partie neogenních sedimentů při okraji pánve a další 

skutečnosti, významné pro stabilitní řešení závěrných či pracovních svahů 

projektovaného velkolomu i vlastního horského svahu v jejich předpolí, zejména 

přímého podzákladí zámku Jezeří. 
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 Zjištěné skutečnosti velmi zkomplikovaly stabilitní řešení, nutné pro účely 

báňské projekce. Ukázalo se, ţe jde o zcela novou problematiku, pro níţ dosud nebyly 

dostupné příklady ani ve světové literatuře. Bylo nutno posuzovat extrémně vysoký 

svah o výšce přes 700 m, porušený tektonickými zónami, narušovaný těţbou v oblasti 

úpatí, s nejasnou rolí nespojitých obzorů podzemní vody, přirozené napjatosti a dalších 

fenoménů. Pionýrských výpočtů se nakonec ujali nesporně nejzkušenější odborníci 

emeritní profesoři VUT Brno – geotechnik Vojtěch Mencl a matematik Ladislav 

Mejzlík. Sestavování matematického modelu i jeho výsledky potvrdily závaţnost 

zjištěných skutečností, potvrdily nebezpečí pro existenci zámku i pro provoz 

velkolomu. Prostor Jezeří se stal vzápětí modelovým územím, kde rozmanité odborné 

instituce a týmy specialistů se snaţily získat potřebné údaje, budovat matematické i 

fyzické modely, zkoušet různé parametrické studie, zpětné analýzy, empirické přístupy 

k řešení stability. 

 Z výsledků vrtného průzkumu, inţenýrsko-geologického mapování a štoly pod 

zámkem Jezeří odvodil ÚGG-ČSAV v r. 1980 v závěrech výzkumného úkolu „Stabilita 

předpolí povrchových hnědouhelných dolů na úpatí Krušných hor“ mimo jiné i 

předpoklad, ţe těţbou výchozových partií uhelné sloje bude porušena stabilita svahů v 

krystaliniku. Z inţenýrsko-geologického hlediska povaţuje ÚGG-ČSAV v této zprávě 

předběţně za reálný takový postup těţby, při kterém by zůstalo úpatí Krušných hor v 

některých úsecích přitíţeno závěrnými svahy v pánevních sedimentech s generálním 

úklonem do 13° aţ 14° (cca 1:4). Podmínkou tohoto záměru je včasné a účinné 

odvodnění předpolí velkolomu a ověření, zda sedimentární výplň pánve není vystavena 

působení abnormálních napětí ze strany krystalinika. 

Praktické důsledky těchto názorů na další postup lomu ČSA vyhodnotily Báňské 

Projekty, Teplice, s.p. v upřesnění Studie souboru staveb v r. 1981. Studie prokázala, ţe 

při respektování zásad ÚGG-ČSAV by bylo nutno posunout vrchní hranu lomu vysoko 

do svahů Krušných hor a to místy aţ do nadmořské výšky 450 – 500 m n.m., přičemţ 

by bylo nutno odtěţit také zámek Jezeří včetně skalního ostrohu, na kterém stojí. 

Uvedený postup by znamenal úplnou devastaci svahů Krušných hor do výše 450 – 500 

m, bez moţnosti jejich následné rekultivace, s velice negativními důsledky na ekologii a 

mikroklima přilehlého území, devastaci jihovýchodního cípu státní přírodní rezervace 

Jezerka a demolici chráněné kulturní památky zámku Jezeří. 
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Stavební geologie, Praha se stala nositelem státní výzkumného úkolu C-52-347-

205 „Výzkum stabilitních problémů otvírky uhelných lomů při úpatí Krušných hor“.  

Po odevzdání výsledků průzkumu Jezeří objednalo vedení uhelných dolů u Stavební 

geologie, Praha nový podrobný inţenýrsko-geologický průzkum lokality Jezerka. Jde o 

obdobně kritické místo, které bylo jiţ v minulosti postiţeno zřícením a které měl uhelný 

velkolom dosáhnout ještě dřív neţ oblast Jezeří. Pro ověření stavby okraje krystalinika 

pod vrchem Jezerka, byla pak v letech 1981 - 83 vyraţena štola a průzkumná šachtice 

Jezerka.  

 Zhruba současně pokračoval komplexní inţenýrsko-geologický a 

hydrogeologický průzkum Stavební geologie i v dalším úseku mezi Černicemi, Horním 

Jiřetínem a Janovem. Zde jiţ byla hlavní pozornost soustředěna především na stabilitní 

problémy a další dvě kritická místa při úpatí Krušných hor byla podrobně prozkoumána 

pomocí báňských děl. Štoly a průzkumná šachta u Černic a u Horního Jiřetína přinesly 

opět obdobné poznatky. Úpatí hor je modifikováno tektonickými poruchovými zónami 

v pásmu krušnohorského zlomu, mocnými aţ několik desítek metrů. Při úpatí hor byly 

provedeny ještě doplňkové inţenýrsko-geologické a loţiskové průzkumy s uţitím 

svislých, šikmých i horizontálních vrtů. Pod zámkem Jezeří byl vyhlouben šikmý 

kontrolní vrt dlouhý 300 m. Rovněţ v oblasti Jezerky a v úseku Černice – Horní Jiřetín 

– Janov byly realizovány analýzy a výpočty stability různými metodami např. metodami 

konečných prvků, hraničních prvků, mezní rovnováhy apod. 

V roce 1983 vydal ÚGG-ČSAV výzkumnou zprávu „Vliv povrchové těţby uhlí 

na stabilitu svahů při úpatí Krušných hor“. Její součástí byla také klasifikace 

jednotlivých úseků podle stupně obtíţnosti pro těţbu uhlí velkolomovou technologií. V 

devítibodové stupnici obtíţnosti je úsek Jezerka – Jezeří zařazen do nejvyššího 9. stupně 

obtíţnosti. Následující úsek Černice – Horní Jiřetín v předpokládané II. ekonomické 

etapě představuje úsek, který je zařazen do 6. stupně a je charakterizován střední 

obtíţností. 

Uhelný velkolom Čs. armády mezitím jiţ dosáhl úpatí hor a začal odtěţovat 

zřícené hmoty krystalinika pod vrchem Jezerka. Výsledky podrobného průzkumu si 

však vynutily ponechání nedotěţené části území se zásobami cca 10 milionů tun uhlí. V 

dalším úseku pod svahem Jánského vrchu aţ k Jezeří těţba pokračovala v podstatě 
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podle původního projektu. V předstihu odtěţila vyčnívající skalní blok krystalinika v 

dolní části Jánského vrchu a do horských svahů zasáhla sérií tzv. „odlehčovacích“ řezů 

na výšku přes 70 m nad úroveň úpatí hor. Došlo zde k podříznutí horského svahu v 

délce cca 2 km. Úpatí hor a přilehlý horský svah vzápětí začaly podléhat svahovým de-

formacím různého druhu a velikosti. K největšímu sesuvu došlo na jaře roku 1984. 

Obr. 4 Sesuv z roku 1984 v oblasti Jezerka – Jezeří 

Sesuv cca 4 miliónů tun zlikvidoval odlehčovací a skrývkové řezy a ohrozil velkostroje. 

Následně docházelo k další propagaci sesuvů aţ k Jezeří. 

Průchod těţebních front pod zámkem Jezeří byl vedením dolů nadále povaţován 

za nezbytný. Vytrvale se usilovalo o sejmutí památkové ochrany ze zámku s poukazem 

na neutěšený stav zdevastovaného objektu. Byl zpracován i projekt na jeho likvidaci. 

Ke schválení likvidace zámku však nikdy nedošlo.  O další existenci zámku byl sveden 

v průběhu 80. let dlouhý boj mezi zastánci těţby uhlí a odbornými kruhy jiných oborů 

zvl. inţenýrské geologie, památkové péče, historie, umění, obecné i krajinné ekologie a 

dalších. Konečné rozhodnutí nakonec zformuloval tehdejší místopředseda České vlády, 

předseda Meziresortní komise pro otázky ţivotního prostředí a tajemník ÚV KSČ 
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Rudolf Hegenbart, po poradě uvedené komise v říjnu 1987: zámek Jezeří bude 

zachován a rekonstruován, uhelná těţba musí zajistit stabilitu krušnohorského svahu v 

jeho podloţí. Příslušné vládní rozhodnutí bylo vydáno na jaře 1988. 

Na základě vládního rozhodnutí byla těţební organizace v úseku Jezeří oddálit 

závěrný svah velkolomu od úpatí hor, ponechat při okraji loţiska větší netěţený úsek, 

který váţe 33 milionů tun uhlí. Tento úsek má funkci pilíře, který zabezpečuje stabilitu 

horského svahu pod zámkem i nad zámkem a současně zajišťuje bezpečnost těţby, 

dobývací techniky i pracujících v těţební jámě velkolomu, která se musela vzdálit od 

úpatí hor (okraje loţiska) na vzdálenost aţ 600 m. Dimenze pilíře byly stanoveny na zá-

kladě studií jeho stability, které prováděl Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, Most. 

 

Obr. 5 Současné boční svahy lomu s pilířem Jezeří 

 

2.2 Zahájení monitorování 

 Na základě uvedených skutečností a pro zajištění průběţných informací o 

chování bočních svahů v problémové oblasti Jezerka – Jezeří byly v roce 1981 zahájeny 

práce na postupném budování kontrolního systému sledování deformací, svahových 
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pohybů a dalších ukazatelů stavu horninových těles, na monitoringu. Systém byl od 

počátku projektován tak, aby byl schopen z měřených hodnot v předstihu poukázat na 

takový stav horninového prostředí, který by potenciálně vedl k porušení stability 

sledované oblasti a následnému moţnému ohroţení ţivotů, důlní techniky, budov a 

ţivotního prostředí. Monitoring měl podle plánu obsáhnout celý plošný rozsah svahů 

s dostatečnou hloubkou pro zachycení jevů v různých horninách. Ve sledovaném úbočí 

byla vymezena dvě monitorovací pole, ve kterých byly sledované body spojovány do 

různě dlouhých linií. Průzkumné štoly byly po vystrojení pouţity ke sledování 

krystalinika. 

2.3 Monitorovací metody 

 V průběhu existence monitorovacího komplexu byla uţita škála rozličných 

metod sledování a geotechnických a geodetických aparatur. Od počátku systém 

procházel postupnou obměnou a modernizací zpravidla v závislosti na postupu lomu či 

podle poznatků plynoucích z řešení zmíněných modelových situací a měřením 

získaných hodnot. Některé metody byly rovněţ následně omezovány.  

 a) měření ve vrtech: 

- měření křehkými páskovými vodiči: záznam pohybu na smykové 

ploše, přerušením elektrického obvodu[3]  

- přesná inklinometrie: sledování změn sklonu vrtu, posunu 

v horizontálním směru 

- tyčová extenzometrie: monitoring posunu v horninovém prostředí ve 

směru osy vrtu, měření změny polohy hlavy vůči kotvě 

- měření pórových tlaků piezometry: sledování tlaku podzemní vody 

v hornině a okolí smykových ploch 

- měření napjatosti plochými dynamometry – tlakové podušky: změnou 

napjatosti se iniciuje stlačení podušky 

- měření výšky hladiny vody 

 

 

 



Bc. Václav Hájek: Aktualizace monitorovacího systému bočních svahů lomu ČSA 

 

2011  18 

 

b) měření ve štolách: 

- náklonoměrná měření: sledování pohybu bloku krystalinika 

automatickými náklonoměry pracujícími na principu horizontálního 

kyvadla[4] 

- seizmická měření 

- měření konvergence: měření vzdálenosti mezi fixovanými body na 

stěně štoly 

c) měření na povrchu: 

- měření sázecími deformometry: sledování pohybů malého rozsahu na 

puklinách, trhlinách a podobných plochách 

- dilatometrie na trhlinách: monitoring vzdálenosti dvou bodů v okolí 

trhlin, sledování jejich vzniku či rozšiřování 

- povrchová extenzometrie mezi body pilířů 

- hydrostatická nivelace: měření vertikální vzdálenosti, zaloţené na 

principu spojených nádob, odečítání změn výšky hladiny kapaliny 

v referenční nádobě[3] 

- sklonoměry na skalních výchozech 

- geodetická měření: nivelace pořadu stabilizovaných bodů Albrechtice 

– Červený hrádek, přesná nivelace zhlaví vrtů, GPS, kontinuální 

měření totální automatickou stanicí apod. 

Jak jiţ bylo v předchozím textu zmíněno, na implementaci jednotlivých metod 

se účastnila celá řada výzkumných pracovišť. Ovšem většinu monitorovacích aparatur 

instalovala Stavební geologie, Praha, n.p. Vytipování a stabilizaci bodů nivelační sítě 

Albrechtice – Červený hrádek provedl Geodetický ústav, Praha. Vystrojení štol 

náklonoměrnými stanicemi a seizmografy se na vývoji kontrolní sítě podílel 

Geofyzikální ústav ČSAV v Praze.[4] 

Roku 1984, došlo k další významné inovaci systému. Do provozu bylo uvedeno 

automatizované registrační středisko, kde se soustřeďovala a vyhodnocovala měřená 

data. Výstupy a měřící zařízení byly aţ do roku 1992 sledovány SG Praha. Posléze je 

přebralo monitorovací pracoviště těţební organizace a další práce organizovala firma 

AZ Consult, spol. s.r.o, Ústí nad Labem.  Počítalo se s vybudováním střediska 
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automatizovaného sběru dat i v blízkosti zámku. Pro tyto účely Stavební geologie 

realizovala hluboký vrt, který v masivu pod zámkem zastihl konečnou část průzkumné 

štoly v hloubce 100 m. Ale k vybudování střediska po změně politických poměrů a 

restituci zámku jiţ nedošlo.  

2.4 Legislativa 

 Provoz v uhelném velkolomu Čs. armády získal jiţ po prvních varovných 

výsledcích inţenýrsko-geologického mapování v 70. letech minulého století statut 

rizikového pracoviště. Obvodní báňský úřad v Mostě povolil důlnímu provozu i 

výjimku v zabezpečení stupně stability závěrných svahů těţební jámy. Namísto stupně 

1,5 (vyţadovaného pro dlouhodobé svahy, dle vyhlášky ČBÚ č. 26/1988 sb.) postačí 

docílit niţšího stupně stability za podmínek, ţe bude průkazně provádět technicko-

organizační opatření sniţující riziko havárie (odvodňování, sanace vznikajících sesuvů), 

monitorování předpolí a pravidelné vyhodnocování naměřených dat. Tato opatření jsou 

včleněna jako závazná podmínka OBÚ v Mostě do Povolení k dobývání výhradního 

loţiska a tedy i do Plánu otvírky a postupu dobývání loţiska, rovněţ do Havarijního 

plánu a dalších vnitropodnikových norem. 

 V návaznosti na monitoring byly pro vyhodnocování deformací stanoveny tzv. 

varovné stavy, tzn. určité meze závislostí mezi případným deformačním procesem a 

bezpečností provozu lomu ČSA. První návrh varovných stavů provedl ÚGG ČSAV 

Praha. V dalších letech, po získání provozních zkušeností a stabilitních sbliţovacích 

výpočtech byla provedena korekce některých hodnot Stavební geologií Praha. Tyto 

varovné stavy, jejich průběţné upřesňování a jim odpovídající provozní opatření jsou 

součástí havarijního plánu lomu ČSA.  
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3 SOUČASNÝ STAV MONITOROVACÍHO SYSTÉMU A POUŢÍVANÁ 

TECHNIKA 

 

 Předchozí kapitola práce opsala třicetileté období ţivota kontrolního měřícího 

systému. Na svazích v předpolí lomu se za toto období uţilo mnoţství zmíněných 

metod monitoringu. K zásadní změně došlo v březnu roku 2005, kdy bylo rozhodnuto o 

utlumení částí systému. Nadále jsou upřednostněny a pouţívány především metody 

geodetické, doplněné o některé geotechnické. 

 V dnešním období je systém omezen pouze na monitorovací pole Jezeří, 

prostoru Albrechtické výsypky, sledování výšky hladiny a proudění podzemní vody 

v šachtici Jezerka a jejím okolí.  

 Povinnost monitorování stability a zajištění bezpečné práce a provozu zařízení 

v zájmovém území je součástí POPD lomu ČSA a povolení k hornické činnosti a 

činnosti prováděné hornickým způsobem vydané a platné pro léta 2000 – 2014. Funkce 

a sloţky systému, vyhodnocování měřených údajů, odpovědnost zaměstnanců a 

bezpečnost jeho provozu podléhá současně platné vnitroakciové normě OZL 109/11/1 “ 

Zajištění sledování stability bočních svahů na lomu ČSA“. 

3.1 Monitorovací metody 

 Koncepce kontrolního sledování v současnosti spočívá v kontinuálním měření 

automatickou totální stanicí (dále jen ATS) a ostatních periodických měření. 

3.1.1 Automatický geodetický monitoring 

 Pro splnění zmíněné podmínky OBÚ, trvalého kontrolního sledování svahu, 

jehoţ stupeň bezpečnosti Fs se blíţí 1, byl v roce 2003 vypracován návrh 

automatizovaného monitorování bočních svahů a roku 2005 uveden do provozu. 

Měřické stanoviště s ATS Leica TCA 2003 s nucenou centrací, umístěné 

v monitorovací stanici v  území s předpokládanou vysokou stabilitou (určeno 

Výzkumným ústavem hnědého uhlí a.s. - dále jen VÚHU), proměřuje v určených 

intervalech body stabilizovaných odrazných hranolů téhoţ výrobce, umístěných na 

bočních svazích lomu ČSA a polohy kontrolních bodů stabilizačních v protisvahu. 
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Přístroj prohledává polohy jednotlivých odrazných hranolů monitorované oblasti 

v intervalu jedné hodiny. Nenajde-li v následujícím cyklu daný objekt v původní 

poloze, ovládací software nařídí prohledání okruhu s průměrem 5 m. Pracuje v reţimu 

“Automatic Target Recognition – automatické rozpoznávání cíle“. Z těchto dvou hodnot 

vyhodnotí tzv. dílčí a celkové posuny a rychlosti.[5] Vyhodnocované posuny se staly 

podkladem pro současně uţívanou klasifikaci ohroţujících stavů. Varovných stavů dle 

OZL 109/11/1.  

Tabulka č. 1 Platné varovné stavy dle opatření závodního lomu 

varovný stav

klidový stav

stav neklidu

kritický stav

dílčí posun (mm/hod) celkový posun (mm/hod)

0 - 50

50 - 100

100 a více

0 - 50

50 - 100

100 a více  

 V současnosti je systém jiţ v provozu sedmým rokem a lze tedy zkonstatovat 

určité rysy zařízení. Volbu umístění reflexních prvků je třeba činit citlivě s ohledem na 

jejich moţný překryv. Logické je omezení způsobené sněhem, deštěm či prachem a 

pohybem techniky v lomu. Rovněţ často dochází ke krádeţím hranolů na svazích. 

Ovšem nejpodstatnější je výrazný nárůst vzdálenosti k bodům a postup vnitřní výsypky. 

 

Obr. 6 Současná stanice s přístrojem Leica TCA 2003 
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Softwarové zpracování se realizuje prostřednictvím obsluţného programového 

vybavení GeoMoS fy Leica a výpočetního programu Monitoring fy KVASoftware 

Karlovy Vary.[5] 

  Průběţné sledování výsledků měření zajišťuje výrobní dispečink lomu ČSA, 

informativní sledování odborný útvar provozní báňské činnosti a geologie a provozní 

měření zajišťuje odbor měřictví a geoinformatiky, Coal Services a.s. 

3.1.2 Měření ve štole Jezeří 

 Měření náklonů se uskutečňuje nepřetrţitě ve dvou stanicích, v levostranné 

rozráţce (Jezeří 2) a na samém konce štoly (Jezeří 1), vzdálených přibliţně 280 m od 

sebe. Zde jsou umístěny v nadzemních kobkách na ţulových deskách dvojice citlivých 

nálkonoměrů Geofyzikálního ústav AV ČR.[6]  

 Ve štole je rovněţ instalován inklinometr Ústavu struktury a mechaniky hornin 

AV ČR.  

 
    Obr. 7 Náklonoměr ve stanici Jezeří - 1 
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3.1.3 Inklinometrie 

 V současnosti se provádí jiţ jen na jediném inklinovrtu, měření zabezpečuje 

VÚHU. 

3.1.4 Měření pomocí systému Global Navigation Sattellite System (dále jen GNSS) 

 Měření je pouţíváno pro zaměření sledovaných bodů jednou za 2 měsíce, 

v případě vyhodnocených stavů neklidu či kritického stavu se četnost zaměřování řídí 

rozhodnutím závodního lomu. Měření provádí odbor měřičství a geologie těţební 

organizace. Výsledky jsou předávány k vyhodnocení VÚHU. 

 Dále je s v pětiletém cyklu externí společností měřenu metodou GNSS základní 

důlní bodové pole. 

3.1.5 Výšková měření 

 Odbor měřičství a geologie provádí 2 x ročně výšková měření ve štole Jezeří a 

výškové připojovací měření zmíněné štoly. 

 Jednou za pět let je zadáváno externímu dodavateli přesné měření nivelační tahu 

stabilizovaných bodů jiţních svahů Krušnohorského masivu. Tahu Albrechtice – 

Červený hrádek. 

3.1.6 Měření hladiny spodních vod 

 VÚHU čtvrtletně vyhodnocuje hodnoty hydrostatického tlaku, rychlost proudění 

podzemní vody a zvodnění pánevních sedimentů. Monitorování provádí taktéţ 

Geofyzikální ústav AV ČR. Při dosaţení stavu neklidu a kritického stavu jsou odečty 

prováděny s frekvencí určenou závodním lomu. 

 Sráţkové úhrny a povětrnostní údaje jsou VÚHU sledovány a vyhodnocovány 

nepřetrţitě. 
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3.1.7 Ostatní metody 

 V této skupině je třeba zmínit aktualizaci stavu bočních svahů. Nosnou metodou je 

zde Letecké měřičské snímkování opakující se periodicky po dvou měsících. V tomto 

období jsou vyuţívány sluţby firmy AGS spol. s.r.o, Hradec Králové. 

 
Obr. 8 Hladinoměr u vrtu nad štolou Jezerka 

 

3.1.8 Vyhodnocování dat 

 Převáţná většina dat je zpracovávána a vyhodnocována VÚHU v Mostě. Současně 

dokumentuje a z odborného hlediska posuzuje monitorovanou oblast s ohledem na 

bezpečnost provozních prací a stability území. Z těchto údajů čtvrtletně zpracovává 

dílčí zprávy a jednou ročně zprávu souhrnnou s vyhodnocením daného období a návrhy 

pro následující pod názvem “Průběţné sledování a vyhodnocování monitoringu bočních 

svahů lomu ČSA a technický dozor lomu ČSA“. 
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 Z POPD lomu ČSA a povolení k hornické činnosti vyplývá povinnost stálého 

kontrolního sledování. Dokladem o provádění předepsané povinnosti je právě zmíněná 

roční souhrnná zpráva. Závodním lomu je předkládána kaţdoročně k 28. 2. OBÚ 

v Mostě. 
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4 ROZPRACOVÁNÍ MOŢNÝCH VARIANT ŘEŠENÍ BUDOUCÍHO ROZVOJE 

A UDRŢOVÁNÍ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU A JEJICH POSOUZENÍ 

 

 V současném systému monitorování, jak jiţ v předchozím textu bylo zmíněno, 

se stal nosnou metodou automatický geodetický monitoring. Základem je totální stanice 

Leica TCA 2003 s nucenou centrací. Přístroj v opsaném reţimu ATR pracuje 

s výrobcem deklarovanou přesností 2 – 3 mm do vzdálenosti 500 m a 0,5´´ při měření 

úhlů. Zaměřuje-li jeden reflexní prvek je přesnost výrazně vyšší a celkový dohled činí 

2500 m[5]. Tyto dvě skutečnosti tvoří první závaţnější úskalí ve sledování. Důvodem je 

především fakt, ţe nově instalované odrazné hranoly se v posledních letech stabilizují 

především v tělese tzv. Albrechtické výsypky, kde jiţ při dané vzdálenosti k totální 

stanici je přesahována nejen garantovaná přesnost při cílení na všechny cíle, ale rovněţ 

celkový dohled přístroje. Pro ověření správnosti získávaných dat při současných 

podmínkách byl vypracován posudek na spolehlivost údajů, který OMG zadal pracovišti 

ČVÚT v Praze. 

 V roce 2010 následovala další úprava systému. Objevil se praktický problém 

vyplývající přímo z konstrukce monitorovací stanice. Sloupky v hraně konstrukce 

zastínily nejvýchodnější oblast zorného pole ATS a nebylo moţno zachytit 

nejvzdálenější prvky Albrechtické výsypky. Vyřešení situace je zjevné. Úprava se 

realizovala natočením stanice s osou rotace procházející přístrojem. Po následném 

ověření polohy kontrolním měřením metodou GNSS, byl systém znovu zprovozněn. 

K drobným úpravám došlo i ve čtveřici zajišťovacích bodů, slouţících k ověřování 

polohy stanice. Na návrh posudku ČVUT, byl jeden odrazný prvek umístěn přímo ve 

sledované oblasti. 

 Zkoumání postupu vnitřní výsypky a zejména vlivu dopadu materiálu při 

úpadním zakládání byl ověřován OMG. Kontrola spočívala ve vyhodnocení dat 

měřených teodolitem v průběhu sypání materiálu v různých vzdálenostech. Na základě 

výsledků byla dohodnuta hranice 150 m pro spolehlivou funkci aparatury. 

4.1 Současné umístění stanice 

 Neoddiskutovatelnou předností dnešního stanoviska ATS je jeho poloha. 

V prostoru lomu ČSA tvoří podloţí sloje výrazné morfologické převýšení tzv. “bouli“. 
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Nejvyšší sklon svahu zde dosahuje přibliţně 12° ve směru ke Krušným horám. Tento 

výrazný výškový rozdíl zabezpečuje dokonalý a ničím nepřekrytý výhled na boční 

svahy. Jelikoţ těţba prošla tímto prostorem před řadou let a nehrozilo ani brzké 

přesypání výsypkou, byla plocha nad zmíněným svahem logicky vybrána za místo 

dokonale splňující poţadavky z hlediska stability podloţky i přehledu. Výšková kóta je 

163, 91 m n. m a pole bodů je osazeno v pruhu mezi kótami od 173, 99 do 281, 44. 

Přístroj tedy “hledí“ vzhůru. 

 Nesporná přednost dnešní polohy je v přímém rozporu s několika riziky. Předně 

přiblíţením vnitřní výsypky, nárůstu délek k poli bodů, technologickou zastaralostí a 

opotřebovanosti ATS. Zde lze předpokládat, při úvaze sedmi let nepřetrţitého 

provozování, ţe zejména “pohybový aparát“ totální stanice (loţiska, motory atd.) bude 

náchylný k poruchovosti. Zcela zásadní je především omezení plynoucí z postupu 

vnitřní výsypky lomu. Zmíněné skutečnosti vedou k nutnosti zhodnocení budoucí 

existence systému a moţných alternativ. 

4.2 Alternativní umístění stanic 

 Výběr automatického geodetického kontrolního sledování exponované oblasti, 

jako hlavní metody monitorování, plně vyhovuje podmínce nepřetrţitosti stanovené 

v povolení k hornické činnosti. Z tohoto pohledu lze oprávněně předpokládat, ţe jako 

přednostní způsob bude upřednostňován i v budoucnosti. 

4.2.1 Hodnotící kritéria 

 Základní podmínkou úspěšnosti měření je výběr vhodného stanoviska 

monitorovací stanice. Pro jejich posuzování je podstatná volba hodnotících hledisek. Ty 

tvoří následující charakteristiky: 

- Přímá vzdálenost stanice a bodů pole 

- Rozdíl nadmořských výšek stanice a bodů (úhly mezi body a ATS) 

- Vhodnost podle podloţky 

- Výhled na současné bodové pole 

- Uţití v rámci II. ekonomické etapy 

- Ohroţení provozem (trvanlivost stanoviska) 
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- Pouţitelnost stávající či modernější techniky 

Hodnocené pozice jsou přehledně vyznačeny v příloze č.  

4.2.2 Stanovisko č. 1 

  Posun monitorovací stanice po svahu “boule“ severovýchodně směrem dolů o 

cca 600 m do oblasti uhelných odtahů. Kóta stanoviska je přibliţně 120 m n. m. 

Podloţka je tvořena stejně jako u následujících variant 2 – 5 podloţím uhelné sloje. 

Tedy shodně se současným stanoviskem. Zorné pole a výhled na bodové pole je 

vhodnější neţ u současné polohy. Nejvzdálenější odrazný prvek leţí ve vzdálenosti 

2250 m, tedy o 500 m blíţe neţ u dnešní pozice. Přehled je vynikající na oblast 

Albrechtické výsypky a východní partie pilíře pod arboretem. Vzhledem k niţší kótě se 

sniţují úhly mezi body a stanicí a hrozí nenalezení některých z nich. Zvláště 

v nejrizikovější oblasti sesuvu pod zámkem Jezeří. Výhled na zajišťovací body je 

zajištěn. Vnitřní výsypkou bude oblast paradoxně zastiţena dříve z důvodu niţší 

polohy. Jedná se tedy o dočasné řešení s podmínkami obdobnými se stávajícím 

stanoviskem. Vyuţitelnost při postupu za hranicí ÚEL je velmi omezená. Technické 

moţnosti dnešního přístroje jsou pro zmíněný postup nevýhodné. 

4.2.3 Stanovisko č. 2 

 V tomto případě je pozice situována v nejhlubším místě lomu na kótě 65 m n. m. 

Vzdálenost k monitorovacím bodům je ze všech moţností nejniţší. Nejvýše činí 1750 

metrů. Komplikací je nárůst délek k referenčním prvkům a předně největší rozdíl 

nadmořských výšek stanice a sledované oblasti. Reálně hrozí vzájemný překryv 

odrazných hranolů. Z báňského hlediska je tato pozice nejméně vhodná. Prostor bude 

vnitřní výsypkou zasaţen nejdříve. Nelze tedy s touto variantou uvaţovat pro II. 

ekonomickou etapu. 

4.2.4 Stanovisko č. 3 

 Posuzovaná poloha leţí cca 1000 m severovýchodně od stávající pozice na kótě 

125 m n. m. Prostor bude uvolněn odtěţením zbytkového pilíře uhlí na udanou výšku. 

Nejdelší vzdálenost je k bodům stabilizovaných pod zámkem. Z místa je moţno získat 

vynikající výhled na Albrechtickou výsypku a převáţnou část pilíře Jezeří. Naléhavěji 
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hrozí překryv bodů nad sesuvem západně od pilíře. Přehled na protisvah vyhovuje. 

Pouţitelnost za hranicí ÚEL omezen na dobu postupu lomu v dohledu přístroje. O 

modernější techniky je trvanlivost vyšší. Varianta dočasná i z důvodu postupu výsypky. 

4.2.5 Stanovisko č. 4  

Umístění na dně lomu pod plánovanými závěrnými svahy I. ekonomické etapy 

na kótě 81 výškových metrů. Stanice je zde situována 1200 m od Albrechtické 

výsypky. Je zřejmý další nárůst délky k oblasti arboreta a dokonce přímý zákryt zrcadel 

situovaných v západním svahu pilíře a pod zámkem Jezeří. Vertikální vzdálenosti 

obdobné jako ve variantě č. 2. Zvyšuje se rovněţ přímá vzdálenost k zajišťovacím 

bodům. Jelikoţ v dnešní době prostor leţí ve skrývkovém řezu, lze ho uvaţovat aţ po 

vyuhlení. Pouţitelnost pouze pro II. ekonomickou etapu. 

4.2.6 Stanovisko č. 5 

 Potenciální stanovisko leţí v oblasti bývalého hlubinného dolu Quido, na samé 

hranici vyuhlení lomem ČSA. Pata sloje se zde výrazně zvedá na kótu 175 m n.m. Co 

do rozlišitelnosti dle úhlů nejvýhodnější z dosavadních moţností. Dosah pouţívané 

ATS jiţ zde nedovoluje přehlédnout celé bodové pole (pilíř Jezeří) a obdobně výhled na 

referenční elementy je omezen. Stejně tedy nelze uvaţovat vyţití místa bez modernizace 

aparátu. 

4.2.7 Stanovisko č. 6 

 Na rozdíl od předchozích variant, v kterých se všechna místa nacházejí přímo 

v lomu, můţeme připustit polohu stanice mimo lom v blízkosti nakládací stanice lomu 

ČSA či přímo na některé z budov. Výhody plynoucí z bezpečnosti, stálosti, nadhledu a 

přístupnosti nemohou vyváţit zjevnou skutečnost, ţe dosah ATS je pro tuto na první 

pohled elegantní moţnost zdaleka nedostatečný. Při vyuţití “výkonnějšího přístroje“ je 

moţno pozici vyuţít pouze pro postup v hranicích platných ÚEL.     

4.2.8 Stanovisko č. 7 

 Poslední varianta se dotýká oblasti cípu vzniklého vymezením hranic obou 

postupných etap. Místo leţí v prostoru svahů bývalého lomu Obránců míru v blízkosti 
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čerpací stanice K 28. Výšková kóta činí cca 165 m n.m. Výhled na stávající bodové 

pole není v dosahu dnešní ATS pro pilíř pod arboretem. Při provozu v rámci II. 

ekonomické etapy a vyuţitím moderního monitorovacího přístroje, je tato varianta 

vhodná. Důvodem pro vhodnost řešení je skutečnost, ţe postup lomu ani v jedné z etap 

místo vůbec nezasáhne. Další výhodu přináší topografická zajímavost.  Postup za ÚEL 

se podle platných plánů děje v půlkruhu od arboreta ke zbytkové jámě lomu Obránců 

míru ve směru pohybu hodinových ručiček. Ve středu spojnice obou míst leţí zmíněný 

nezastiţený cíp s posuzovaným stanoviskem. Z něho by bylo moţno moderní stanicí 

teoreticky přehlédnout budoucí podstatnou část celé II. ekonomické etapy. Ze 

stabilitního hlediska ovšem vhodná nejméně, neboť podloţku tvoří sypaná výsypka 

zastaveného lomu. Nelze ji doporučit bez pořízení vyspělejší totální stanice.  

Obr. 9 Současné stanovisko ATS a stanoviska posuzovaná 

4.3 Vyhodnocení variant umístění stanice 

 Pro vzájemné porovnávání navrhovaných stanovisek, jsem zvolil jednoduchou 

metodu přiřazování pořadí podle vhodnosti pro kaţdý porovnávaný parametr. Sumací 
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pořadí dle posuzovaných hledisek získáme číselnou hodnotu, která poslouţí k výběru 

stanoviště. Nejniţší součet signalizuje variantu nejvhodnější a naopak. Výsledky jsou 

shrnuty v následující tabulce. 

            Tabulka č. 2 Úspěšnost variantních umístění 

 

přímá vzdálenost kóta výhled podložka Σ TCA 2003 TM 30 Σ životnost Σ

v. 1 3 5 1 2 11 4 4 8 6 25

v. 2 1 7 6 2 16 6 7 13 7 36

v. 3 4 4 2 2 12 3 3 6 5 23

v. 4 2 6 7 2 17 5 6 11 4 32

v. 5 5 2 4 2 13 1 1 2 3 18

v. 6 7 1 2 1 11 7 5 12 2 25

v. 7 6 3 3 7 21 2 2 4 1 26  

 Z dosaţených “úspěšností“ porovnávaných variant lze zformulovat následující 

závěry: 

- přesun stanice severovýchodním, severním či východním směrem 

vzdaluje nejohroţenější oblast pod zámkem Jezeří 

- naopak je tomu v situaci postupu za ÚEL 

- pro rozlišitelnost odrazných prvků je nejvýhodnější postavení 

s nejvyšším horizontem 

- polohy uvnitř lomu lze povaţovat za dočasné 

- stanoviska mimo lom povaţujeme za trvalá 

- umístění v nejhlubších partiích lomu je moţno zavrhnout 

- současnou totální stanici nelze vyuţít v postupu za ÚEL 

- pro II. ekonomickou etapu je třeba pořídit výkonnější přístroj 

Závěry uvedené v předchozím odstavci nás logicky k dilematu. Sloţitost 

rozhodování je závislá na váze dílčích kritérií. Zásadní jsou především technické 

moţnosti geodetického přístroje na straně jedné a ţivotnost systému po úpravě 

související s báňskými postupy na straně opačné. Úkolem je nalézt “oboustranně“ 

výhodný kompromis vyuţitelný i pro II. ekonomickou etapu. O tuto volbu se 

v následující kapitole pokusím. 
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4.4 Návrhy budoucích podob geodetického sledovacího systému 

4.4.1 Řešení v rámci platných hranic těžby lomu ČSA 

 Cílem řešení je docílit situace, kdy systém s minimálními úpravami bude 

funkční do doby ukončení těţby bez nutnosti dalších nákladů. Musí zároveň zajistit 

dostatečný přehled o stávajícím bodovém poli. Obě podmínky bez výjímky splňují 

alternativní stanoviska č. 1 a 3. 

 Předností prvního z nich je kratší vzdálenost k nejrizikovějšímu úseku pod 

arboretem. Výhodou druhého stanoviska je, ţe zorné pole stanice rovnoměrně pokrývá 

celou oblast s délkami srovnatelnými na hranicích obou partií. 

 Pro sledování je bez nutnosti modernizace vyuţitelná dnešní aparatura. 

Spolehlivým a jednoduchým řešením je zde přemístění monitorovací buňky kamkoli na 

spojnici stanovišť č. 1 a 3. Z důvodu nejváţnějšího ohroţení v okolí sesuvu západně od 

pilíře Jezeří doporučuji stabilizovat aparát na pozici č. 1. 

4.4.2 Řešení při těžbě za hranicí ÚEL 

 Skutečnosti a závěry v předchozím textu naznačují, ţe v tomto případě jiţ nelze 

za ţádných okolností vyuţít přístroje Leica TCA 2003. Pro všechny alternativní lokace 

jsou vzdálenosti k nově odkrytým bočních svahů stanicí nedosaţitelné. Nutností je 

jednoznačně pořízení modernějšího geodetického aparátu s delším dohledem. Z řady 

nabízených totálních stanic světových výrobců, jsou z hlediska funkce zajímavé dva 

přístroje. 

 Prvním z nich je specializovaná monitorovací totální stanice Leica TM 30 

s dosahem 3500 m na jeden odrazný prvek, polohovou přesností 1 mm a úhlovou 

přesností dle typu 0,5´´ nebo 1´´. Podstatnější a pro vyuţití při sledování v lomu ČSA je 

však dosah v reţimu automatického rozpoznávání cílů 3000 m při polohové přesnosti 

měření 7 mm a přesností úhlovou 1´´. Garantované hodnoty nelze dosáhnout ţádným 

jiným typem přístroje. 

 Druhou uvaţovanou stanicí je TOPCON IS image station. Přístroj pracuje 

s dosahem 3000 m na jeden reflexní hranol s polohovou přesností 10 mm v nejvyšších 

vzdálenostech a úhlovou přesností 1´´. Princip vyuţití pro monitorování je diametrálně 
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odlišný neţ u předchozího aparátu. Stanice je vybavena širokoúhlým fotoaparátem a 

fotoaparátem s teleobjektivem. Dále funkcí bezhranolového skenování terénu do 

vzdálenosti 2000 m. Přístroj vyuţívá inteligentní extrakci význačných geometrických 

prvků povrchu. Skenováním získává 3D data předmětné oblasti. Ve specializovaném 

softwaru téhoţ japonského výrobce je moţno následně spojit panoramatické snímky se 

sítí význačných bodů a tvořit tak v reálném čase 3D modely oblasti. Výhodou systému 

je tedy moţnost komplexní observace oblasti bez nutnosti  stabilizace bodů. 

 Závěry hodnocení potenciálních stanovisek nového přístroje upřednostňují 

pozice č. 5 a 7. S ohledem na stabilitu podloţky a horizont místa doporučuji stabilizovat 

novou stanici v poloze č. 5. 

4.4.3 Řešení trvalé 

 Cílem posledního řešení je vybudování komplexu geodetického sledování 

bočních svahů zahrnující obě předešlé varianty a zaručující trvalost systému po celou 

ţivotnost lomu i v případě těţby za ÚEL. 

 Připustíme-li moţnost postupu za zmíněnou hranici, lze nadále důvodně 

předpokládat povinnost kontinuálního sledování oblasti, jeţ bude těţbou jiţ opuštěna. 

Hovoříme pochopitelně o partiích vymezených ochranným pilířem Jezeří. Zde naráţíme 

na první problém. Při postupu za ÚEL je plánováno ukládání skrývkových hmot do 

prostoru dnešní těţby. Je zřejmé, ţe lokalizace geodetického aparátu v lomu nebude 

dlouhodobě moţné. Budeme tedy nuceni uvaţovat přemístění stanice mimo prostor 

samotného lomu. Dojde však k nárůstu vzdálenosti k bodovému poli a opět k nutnosti 

pořízení výkonnějšího přístroje. 

 Postupem v rámci II. ekonomické etapy bude docházet k postupnému 

obnaţování nových bočních svahů pod masivem Krušných hor mezi pilířem Jezeří, 

Hornín Jiřetínem a dále směrem k městu Litvínov. Takto bude postupně rozšiřována 

předmětná oblast monitorování. Rovněţ lze předpokládat nutnost kontroly budoucích 

závěrných svahů na hranici ochranného pásma Chemopetrolu. To vše směřuje k závěru, 

pro obsáhnutí celého prostoru tzv. velké armády, bude zapotřebí minimálně jedné další 

monitorovací stanice. 



Bc. Václav Hájek: Aktualizace monitorovacího systému bočních svahů lomu ČSA 

 

2011  34 

 

 V tomto případě, jiţ prostá stabilizace a připojení k důlnímu měřičskému poli 

další uvaţované stanice nebude dostačující. Budoucí systém s ohledem na dočasnost a 

nestability podloţky v prostoru zastaveného lomu Obránců míru, bude třeba dále 

dovybavit dalšími geotechnickými senzory. 

 Pro trvalou variantu doporučuji vybudovat následující komplex s minimálně 

dvěma geodetickými přístroji. Z důvodu ověřené spolehlivosti a zkušeností nabytých 

z předešlých let s aparaturou švýcarského výrobce Leica Geosystems, navrhuji pořízení 

dvou totálních stanic Leica TM 30. Výhodou je rovněţ skutečnost, ţe zpracování dat 

probíhá v jiţ pouţívaném prostředí GeoMoS (geologický monitorovací systém). 

Obr. 10 Náčrt trvalého řešení 

 Pro přehled o pohybech v poli stávajícím je vhodné vybudovat jedno stanovisko 

v prostoru dnešní nakládací stanice lomu ČSA, v alternativním umístění č. 6 

s předpokládanou vysokou stabilitou podloţky a ţivotností rovnající se době existenci 

lomu. Z tohoto postavení trvale zacílit přístroj na oblast Jezeří.   

 Druhá a případně další stanice bude slouţit přednostně k observaci nově 

zpřístupněné oblasti a od počátku ji navrhuji koncipovat jako mobilní. Pro průběţné 
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sledování “pohyblivé“ stability podloţky je vhodné vybavit stanici geosenzorem Nivell 

220 fy Leica pro sledování náklonů, směru náklonů a teploty. Obě monitorovací stanice 

osadit GNSS přijímači řady GMX 901/902 s obsluţným softwarem GNSS Spider pro 

vytvoření sítě bodů a výpočet poloh téhoţ producenta. Dále doporučuji instalovat 

stabilizované GNSS body jako zajišťovací prvky systému přímo ve sledovaných 

patriích svahů. Ideálně v dohledu obou přístrojů pro vzájemnou kontrolu poloh. Podle 

potřeby a rozsahu sledovaných partií doplňovat další reflexní prvky a přijímače GNSS. 

Instalací navrhované technologie a vzájemným svázáním komponent v jeden celek 

vznikne spolehlivá a variabilní monitorovací síť s předpokládaným vyuţitím po dobu 

existence lomu ČSA. 
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ZHODNOCENÍ A ZÁVĚR 

 Budoucnost lomu ČSA a s ní spojená existence monitorovacího komplexu je 

dnes, jak bylo několikrát zmíněno, ţivotné závislá na platnosti vládního usnesení o 

územně ekologických limitech. Nelze se domnívat, ţe bez záruky pokračování těţby, 

bude společnost ochotna investovat nemalé finanční prostředky na instalaci a provoz 

dalších zařízení nutných pro spolehlivost měření v příštích obdobích. 

 Jedno je ale zřejmé. Ať jiţ dojde k útlumu těţby či nikoliv nelze předpokládat, 

ţe povinnosti kontrolního sledování bude společnost zproštěna. Všechny navrhované 

alternativy jsou plně vyuţitelné a jen čas ukáţe, ke které z nich se v budoucnu 

společnost přikloní. Posloupnost uvádění variant v ţivot lze načrtnout následovně. 

Současnou techniku a stávající stanovisko vyuţít po dobu kdy nebude ohroţeno 

přiblíţením vnitřní výsypky. V následném kroku stabilizovat současný přístroj 

v prostoru lomu se zajištěním lepšího výhledu na dnešní sledovaný prostor. Při těţbě za 

hranicí ÚEL se pokusit o postupnou instalaci dle varianty trvalé. V tomto případě, 

s ohledem na rizika plynoucí s průchodu porubních front pod úbočím Krušných hor, 

vyuţít zkušeností a znalostí pracovišť, která se na sledování v průběhu desítek podílela 

či dodnes podílí. Ţádoucí bude rovněţ vystrojení průzkumné štoly Jiřetín a napojení 

měřičské aparatury na automatizovaný přenos dat, podobně jako u vyuţívané štoly 

Jezeří. 

 S jistotou můţeme říci, ţe v průběhu let a díky mnoţství pouţívaných metod, 

byla nashromáţděna řada poznatků o chování krušnohorského krystalinika, 

poruchových zón a antropogenních svahů. Důleţitost sledování se promítla do stanovení 

varovných stavů, včleněných do havarijních plánů. Hodnoty získané kontinuálních 

sledováním slouţí jako včasná signalizace ohroţení bezpečnosti pracovníků a provozu. 

Z tohoto úhlu pohledu lze povaţovat monitorování nejen nutné pro dnešek, ale zároveň 

bezpodmínečně nezbytné pro jakoukoli existenci lomu ČSA v letech budoucích.  
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