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Anotace 

V předložené práci je zpracováno posouzení návrhů stability a sanačních 

opatření v oblasti Braňanské výsypky. V první části je charakteristika dotčené 

oblasti a seznámení s místními podmínkami. V druhé části jsou pak 

charakterizovány vlastnosti zemin ovlivňující stabilitu svahu a návrhy 

stabilizačních opatření. Další část popisuje sled a návaznost sanačních prací a 

technologii stabilitních opatření.  Závěr práce pak posuzuje stabilitní opatření 

z ekonomického hlediska a zhodnocení veškerých aspektů sanačních prací.  

 

Klíčová slova: stabilitní opatření, vlastnosti hornin, opěrné prvky, speciální 

zakládání, ÚRS 

Summary 

An assessment of proposal of stability and remedial measures in the area of 

Braňany dump is written up within the submitted document. The first part contains 

characteristic of the area and local conditions. The second part contains 

characteristic attributes of soils affecting the stability of hillside and also proposals 

of stabilization measures. The next section describes order and continuity of 

remediation work and stability measures technology. The conclusion assesses 

the stability measures from an economic point of view and evaluates all aspects 

of remediation. 

 

Keywords:   stability measures, attributes of rocks, supporting elements, special 

establishment, URS 
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Úvod 

Nestabilita svahů a svahové pohyby jsou nežádoucí jevy, které v závislosti 

na okolnostech a místě výskytu znamenají velký problém v ohrožení blízkého okolí 

a je potřeba tento problém urychleně řešit. Ke svahovým pochodům dochází 

zejména působením fyzikálně mechanických jevů doprovázených nepříznivými 

klimatickými podmínkami a zásahy lidské činnosti. 

Při řešení a návrhu stabilizačních opatření jsou většinou použity způsoby, 

které již byly v praxi požity a jejichž aplikace byla podložena znalostmi příčin 

sesuvu a stabilitními výpočty. [6]  

Jedním z takových případů je stabilizační opatření v oblasti Braňanské 

výsypky v prostorách Dolů Bílina. Jedná se o nestabilní výsypkový svah, jehož 

založení probíhalo v letech minulých při rozvoji velkolomu v prostorách 

historických malolomů. Již v letech 1988 a 1995 došlo projevům nestability. 

Vzhledem k tomu, že byl prostor mimo zájem báňské činnosti, nebyla navržená 

stabilizační opatření realizována. V roce 2000 celý proces nestability urychlila 

likvidace retenční nádrže Braňany I. v patě skluzu, kdy byl následně tento prostor 

mezi patou výsypky a původním lomovým svahem zavezen, čímž byly 

zlikvidovány zbytky odvodňovacích systému v této oblasti. [1], [2], [3] 

V následujících letech byl upřesněn průběh uhelné sloje a proběhla 

aktualizace báňských postupů. Výsledkem byla potřeba pro rozvoj velkolomu část 

hmot v patě Braňanské výsypky odtěžit. Při kontaktu velkostroje v roce 2008 došlo 

k nadzvednutí pracovní pláně rýpadla a následně k destrukci skrývkového svahu. 

Svahové pochody se zrychlovaly a plošně zvětšovaly, což mělo za 

následek ohrožení postupu lomu Dolů Bílina. Tento problém bylo nutné okamžitě 

řešit. Již koncem roku 2008 byly zahájeny sanační práce, které v návaznosti na 

postup lomu pokračují do dnes. [1], [2], [3] 

V bakalářské prácí je charakterizována posuzovaná lokalita, rešerše 

výchozích podkladů a stabilizačních prací v oblasti Braňanské výsypky. 

Zhodnocení provedených prací, včetně ekonomického zhodnocení a návrhu 

vlastního řešení z hlediska finančních úspor.  
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Seznam použitých zkratek 

ČBÚ Český báňský úřad 

PD Projektová dokumentace 

SD Severočeské doly 

DB Doly Bílina 

SO Stavební objekt 

ÚRS Označení ceníku prací 

ŽB Železobeton 
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Cíl práce: 

Cílem této práce je charakteristika posuzované lokality, rešerše výchozích 

podkladů a stabilizačních prací v oblasti Braňanské výsypky. Zhodnocení 

provedených stabilizačních prací.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tomáš Plavec, DiS: Stabilitní opatření v oblasti Braňanské výsypky 

2012 4 

1 Charakteristika dotčené oblasti 
 

1.1 Oblast Braňanské výsypky 

 

Posuzované území se nachází v současném jihozápadním cípu lomu Bílina. 

Hranice jsou tvořeny z jihu okraji rekultivovaných ploch. Západní hranice směřuje 

k výsypce Svoboda.  Východní hranici je kontakt Braňanské výsypky s prostorem 

jižních svahů Poustevník. 

 

 

Obrázek č. 1: Přehledná situace zájmového území (SD – OMG 2012) 
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1.2 Morfologické údaje 

 

Území bylo vytvořeno báňskou činností a následnými rekultivačními procesy. 

V jižní části je terén upravený, etážovitě odstupňovaný. Střední a severní část 

území, zůstává chaotická a její nevyrovnaná morfologie je daná jednak procesem 

zakládání výsypky, jednak následnými geodynamickými jevy.[2] 

Sklon posuzovaného území směřuje k severu. Nejvyšší nadmořské výšky se 

nacházejí při jižním okraji obce Braňany a to cca 275 m n. m. Naopak nejnižší kóty 

jsou v severní části území. Odkrytá pata vnitřní výsypky je v úrovni cca 189 m n. 

m. a od ní k severu se svažují etáže lomu Bílina. Předpokládaná pata svahu po 

odtěžení sloje by se měla  pohybovat cca v úrovni 130 - 135 m n. m. [2] 

 

1.3 Klimatické údaje 

 

Řešené území stejně jako celá širší část lomu Bílina spadá do oblasti 

s průměrnými teplotami a mírnou vlhkostí. Průměrná roční teplota se udává okolo 

8°C. Roční úhrny srážek činí v pánevní oblasti většinou do 500 mm/rok. Rozptyl 

udávaný pro stanici Bílina v období let 1969 – 1997 je 335 – 711 mm/rok, 

s průměrnou hodnotou 477,4 mm/rok. [5] 

 

                      Obrázek č. 2: Vývoj srážkových úhrnů ve stanici Radovesice 2000 – 2010 [5] 
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1.4 Historický vývoj území 

 

Prostor současné výsypky tvoří dílčí vyuhlená část uhelné pánve, která byla 

oddělena od hlavního sedimentačního prostoru Bílinským zlomem na vyvýšené 

jižní kře. [3] V posuzované oblasti probíhala jak hlubinná tak povrchová těžba uhlí. 

Severně od Braňan těžil v západní části lom Svoboda I., ve východní části lom 

Svoboda II. „Ten byl zcela novou otvírkou. Jako úsek II. dolu Ignis byl založen 

koncem války v r. 1944.“ [6] 

„Lom byl do r. 1952 rozvinut v úzkém, jen  150 – 300 m širokém a 1200 m 

dlouhém, prostoru podél slojového výchozu na jižní straně. Odtud sloj upadala 

severním směrem až k bílinské tektonické poruše, která sloj shazovala až o 40 m 

hlouběji. Zářez lomu se postupně prodlužoval podél výchozu přes stará dolová 

pole dolů Saxonie a Fügner až k východnímu výchozu pod svahem vrchu 

Mnichovce do délky přes 2 km.  Současně se lom rozšiřoval v celé délce porubní 

fronty severním směrem. V 60. letech dosáhl do přerubaných ploch starých dolů 

Amalia III ve východní části, Poustevník ve střední části a Král Albert v západní 

části dolového pole. Postup do stále narůstajících mocností nadloží však umožnilo 

až nasazení rypadla K 1000“. [6] 

„V roce 1958 byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce lomu. Na skrývku byl 

nasazen velkostroj K 1000/36. Skrývkové hmoty byly zakládány zakladačem 

Z 1200 s kolejovou dopravou na Střimicích.“  [6] 

 

Obrázek č. 3 : Lom Svoboda : Luxa J. 2002) 

 

Před zahájením sypání zakladače Z 1200 v prostoru Střimic, byl materiál 

zakládán v opuštěném lomu Svoboda I. Částí skrývky se zasypávala jižní část 

lomu, kde se tak sanovaly skluzy otvírkových řezů pod třídírnou. V letech 1947 až 
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1948 zde došlo k rozsáhlým skluzům. Tím vlastně počalo zakládání vnitřní 

výsypky. Zakládání bylo ukončeno ve druhé polovině 80. let 20. století. [6] 

 

Obrázek č. 4 : Lom Svoboda – skluz pod třídírnou 1947 – 1948 (Luxa J. 2002) 
 
 

1.5 Geologie 

 

Posuzované území se nachází v tzv. braňanském křídle centrální Mostecko - 

Duchcovsko – Teplické části severočeské terciérní pánve. Od hlavního 

sedimentačního prostoru je odděleno bílinským tektonickým pásmem. [5] 

Na geologické stavbě pánevního území se uplatňuje krušnohorské 

krystalinikum, teplický paleoryolit, svrchní křída, neovulkanity a vlastní terciérní 

pánevní komplex, který tvoří: bazální vrstvy, podložní vrstvy, spodní písčitojílovité 

vrstvy, hlavní uhelná sloj a svrchní písčitojílovité v zastoupení: jílový nadslojový 

horizont, deltový písčitý horizont, jezerní jílovitý horizont. [5] 

Stratigrafické horizonty, které se mohou uplatnit v zájmové oblasti jsou podle 

literatury [5]:  

Pánevní vulkanický komplex 

„Projevy vulkanizmu morfologicky zvýraznily a rozčlenily pánevní prostor 

řadou těles výlevných a vulkanoklastických hornin. Pevné vulkanity se v řešeném 

území vyskytují spíše sporadicky a to při jeho jižním a východním okraji“. 
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Podložní vrstvy 

„Podložní vrstvy postupně vyplňovaly nerovnosti reliéfu materiálem 

mobilizovaným vesměs z blízkého okolí. Petrograficky jsou tvořeny bělošedými 

kaolinitickými jílovci bez příměsi klastického křemene. Jejich původní mocnost 

byla zřejmě výrazně redukována na dnešní cca 4 m“. 

Spodní písčitojílovité vrstvy 

„Zahrnují sedimenty, jejichž materiál pochází mimo území pánve. Jejich 

sedimentací pokračuje vyplňování a zarovnávání depresí postvulkanického reliéfu. 

Charakteristické jsou jílovce převážně šedých barev, s polohami písků a polohami 

uhelných sedimentů. V nadloží spodní  slojky se vyskytují i významné akumulace 

písků“. 

Hlavní uhelná sloj 

„Hlavní uhelná sloj se pozvolně rozvíjí z podloží. Na bázi se vyskytují časté 

jílovité písky s uhelnými proplástky. Časté jsou ohlazy a proklouzání. Vlastní sloj 

tvoří detriticko-xylitické uhlí s proplástky jílovitého uhlí a uhelných jílů. Sloj je 

vyvinuta ve třech základních lávkách o souhrnné mocnosti až 30 m. Na území 

braňanského lomu bylo uhlí prakticky v celé mocnosti vytěženo. Jedinou výjimkou 

je uhelný pilíř jižně od zájmového území“. 

Nadslojový jílovitý horizont 

„Představuje sedimentaci v prohloubeném prostoru. Vyskytují se převážně 

nepísčité jílovce šedohnědých barev. Mocnost tohoto horizontu se uvádí okolo 20 

m“.  

Deltový písčitý horizont 

„Ve vrstevním sledu až 120 m mocném byly uloženy sedimenty deltového 

písčitého horizontu, zahrnující hnědavě šedé až bělošedé jílovce s proměnlivým 

obsahem klastického křemene, střídající se s  polohami písků různé zrnitosti a 

variabilních mocností“. 

 

Libkovické vrstvy 

„Nejvýše ležící jezerní jílovitý horizont dosahuje mocnosti až 110 m. 

Sedimentace do něj přešla vymizením pískových akumulací. Hlavní zastoupení 

mají prachovité jíly až jílovce šedé až šedohnědé barvy“. 
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Kvartér 

„Kvartérní horizont je v širší pánevní oblasti představován hlavně hlínami, 

sprašovými hlínami, štěrky a štěrkopísky řádově metrových mocností“. 

„Úložné poměry v  řešeném území jsou ovlivněny zásadním způsobem 

tektonikou. Hlavním prvkem je zde bílinské zlomové pásmo, probíhající ve směru 

V – Z, v pozici dnešních jižních svahů lomu Bílina a jejich prodloužení na západ. 

Jedná se o poruchu, která shazuje severní blok řádově v desítkách metrů. Jižní 

kra, výše položená, tak má výrazně menší mocnosti nadloží uhelné sloje“.  

„Těžbou a následným odkrytím byl průběh bílinského zlomu poměrně přesně 

zmapován. Dá se tak předpokládat jeho pokračování západním směrem. Jeho 

pozice je ovlivněna poruchami příčnými, resp. šikmými – zlom Viktoria, struktury 

Poustevník a Albert“. [5] 

 

1.6 Hydrologie 

 

Hydrogeologické poměry jsou dány litologickou náplní a strukturou 

geologické stavby. Ovlivněny jsou antropogenními zásahy a postupující exploatací 

ložiska se dále dynamicky vyvíjejí. [5] 

Za hydrogeologické kolektory lze považovat písčitý vývoj nadloží sloje, 

vlastní uhelnou sloj a písčité partie výsypkového tělesa. 

Zvodnění výsypky bylo prokázáno jak průzkumnými vrty v širším okolí, tak i 

nesoustředěné výrony vytékající porůznu v nejnižších částech výsypky. Písčité 

polohy jsou syceny podzemní a srážkovou vodou bez možnosti další drenáže. 

Přirozený výtok je dán výchozy poloh v úrovních cca 212 – 220 m n.m. [5] 
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2 Fyzikálně mechanické vlastnosti ukládaných zemin 
 

Při návrzích zemních těles a posuzování jejich stability, je výchozím 

podkladem soubor údajů charakteristických vlastností zemin za určitých 

podmínek. Tyto vlastnosti z pravidla rozdělujeme na fyzikální (popisné) a 

mechanické.  

K fyzikálním vlastnostem zemin patří zejména: hmotové a tíhové vlastnosti, 

zrnitostní složení, vlhkost, konzistence, číslo pórovitosti apod. 

K mechanickým vlastnostem zemin patří zejména: přetvárné a pevnostní 

vlastnosti.  

2.1 Fyzikálně mechanické vlastnosti 

 

Mezi nejdůležitější fyzikálně mechanické vlastnosti zemin ovlivňující svými 

parametry stabilitu svahu patří zejména: 

 Měrná tíha zeminy kN/m3 ) 

 Úhel vnitřního tření   (°)    

 Soudržnost zemin c  ( kPa ) 

Výsledné parametry pro návrh stability v oblasti Braňanské výsypky byly 

stanoveny na základě průzkumu uvedeného v kapitole 2.2 a dlouhodobého 

sledováni problematické oblasti výsypky podložené stabilitami posudky a návrhy 

z let minulých. Srovnáním vypočtených hodnot a hodnot archivních byl stanoven 

závěr, že optimální výpočetní pevnost výsypkových zemin je generelně dána 

kombinací všech tří rozhodujících parametrů: 

n  =  18,5 kN/m3 

´  =  13,5°                                    [3]      

c´  =  10 kPa. 

     Heterogenita výsypkových zemin se nedá jednoznačně matematicky vyjádřit. 
Proto bylo rozhodnuto ve všech prováděných výpočtech používat i 
pravděpodobnostní analýzu. Pro tyto účely zavedl nahodilý rozptyl: 

 úhlu vnitřního tření v intervalu  ´ =  9°- 15° 

 soudržnosti v intervalu c´ =  5 - 20  kPa.          [3] 
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2.2 Charakteristika hornin a zemin 

 

V roce 2010 bylo provedeno 8 průzkumných vrtu dorozvětky pro určení 

geotechnicke charakteristiky zemin a hornin ve vrchních partiích skluzu (vzorky 

byly odebírány jako porušené) a 6 vrtů za účelem ověření geotechnických poměrů 

ve svahu mezi Braňanskou výsypkou a budoucím uzlem PVZ uhelných odtahů. 

Laboratorní protokoly jsou uvedeny v příloze č.1.[4] 

Vrchní partie skluzu 

Na všech osmi porušených vzorcích zemin byla provedena zrnitostní analýza 

a byla stanovena vlhkost v % sušiny, mez tekutosti, mez plasticity, index plasticity 

a číslo konzistence. U jednoho neporušeného vzorku byla provedena krabicová 

smyková zkouška na stanovení efektivních parametrů vrcholové smykové 

pevnosti. Dále byly provedeny krabicové smykové zkoušky na získání parametrů 

reziduální smykové pevnosti, a to na uměle připraveném vzorku. Tato zkouška 

vykázala nečekaně a nepřirozeně vysoké hodnoty, se kterými nebylo uvažováno. 

Na jednom vzorku byl navíc stanoven i obsah organických příměsí. Výsledné 

hodnoty měření pro geotechnický model jsou shrnuty v tabulce č. 1. Některé 

hodnoty byly upraveny s ohledem na dřívější návrhy stability a dlouhodobé 

zkušenosti na lokalitě. [3], [4] 

Pro návrh stability byl vytvořen geotechnicky model, pro který bylo vyčleněno 

5 geotechnických řezů. 

 GT1 – navážky heterogenní (většinou charakteru soudržných zemin, 

tuhé konzistence) 

 

 GT2 – slojové souvrství (uhlí a tuhé jíly) 

 

 

 GT3 – pásmo smykových ploch (většinou jílovité zeminy měkké, nebo 

tuhé konzistence – uvažovány parametry reziduální smykové 

pevnosti) 

 

 GT4 – zcela zvětralé zjílovělé čediče a vulkanické brekcie - „zelené 
jíly“, tuhé až pevné konzistence 
 

 

 GT5 – zjílovělé čediče a vulkanické brekcie charakteru poloskalních 
hornin 
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Tabulka č. 1 : Geotechnické charakteristiky zemin a hornin (GEOTEC – GS, a.s. 2010) 

 

 - objemová tíha zeminy  
IC – číslo konzistence 
Edef - modul přetvárnosti 

 - Poissonovo číslo 

ef  - efektivní úhel vnitřního tření  
cef  - efektivní soudržnost 
1)

- parametry reziduální smykové pevnosti (u GT typu GT3) 
2)

- před závorkou jsou hodnoty, zjištěné krabicovou smykovou zkouškou, v závorce jsou obvykle 
používané hodnoty pro tyto zeminy 
3)

- zdánlivé hodnoty (odborný odhad)                                            [8] 
 

 

 

GEOTECHNI
CKÝ TYP 

GT1 GT2 GT3 GT4 GT5 

CHARAKTE
RISTIKA 

SOUVRSTVÍ 

heterogenní 
navážky 

slojové 
souvrství 

pásmo 
smykových 

ploch 

vulkanodetritické 
souvrství + podložní 

souvrství 

TŘÍDY 
ZEMIN 
PODLE                
ČSN 73 

6133 

F6/CL,CIY, 
F8/CHY, 
F3/MSY, 

F4/CSY, vložky 
S2/SP 

OY + F6/CIY 
+ F8/CHY 

F7/ME, MV, 
F6/CI 

F7/ME, MV 
F8/CH,CV 

R4-R5 

TŘÍDY 
ZEMIN 
PODLE                

ČSN EN ISO 
14688-2 

siCl, Cl, clSi, 
vložky Si 

siCl, Cl (jíly) siCl, Cl siCl, Cl - 

KONZISTEN
CE 

většinou tuhá a 
tuhá až měkká 

tuhá až 
pevná, místy 

měkká 

většinou 
měkká, 

místy tuhá 

tuhá až 
pevná, (místy 
pevná-tvrdá) 

- 

GEOTECHNI
CKÁ 

VELIČINA 
 

 (kN.m-3) 19 19 19 19 24 

IC - - <0,5 1,06-1,3 - 

Edef (MPa) 6 4-5 2 5-6 40-60 

 (1) 0,35-0,40 0,42 0,42 0,42 0,30 

ef  ( °) 17 15 6 1) 8 (13) 2) 30 3) 

cef  (kPa) 15 17 2-5 1) 80 (20) 2) 40 3) 

Těžitelnost           
(ČSN 73 

3050) 
3 (místy 3-4) 4 3 3-4 5 

Vrtatelnost 
pro piloty 

(VC 800-2) 
I-II II I II II-III 
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Svah pod patou Braňanské výsypky 

Ze šikmých jádrových vrtů bylo odebráno celkem 6 sad neporušených vzorků 

hornin. U jednotlivých vzorků hornin byla následujícími rozbory a zkouškami 

stanovena objemová hmotnost, pevnost v prostém tlaku a vlhkost. Vzhledem ke 

složitým geotechnickým poměrům, zejména vlivem tektoniky, bylo poměrně 

obtížně přičlenit horninám přesnější geotechnické charakteristiky, proto bylo 

horninám dle vlastností přiřazeno předpokládané rozmezí hodnot uvedených 

v tabulce č. 3. [4] 

Tabulka č. 2: Geotechnické charakteristiky hornin 2 (GEOTEC – GS, a.s. 2010) 

Geneze horniny terciérní jílovce a křídové jílovce a slínovce uhelná sloj 

Charakteristika hornin 

zcela zvětralé, 

nezpevněné až 

velmi slabě 

zpevněné, 

tektonicky 

porušené 

slabě 

zpevněné, 

silně až mírně 

zvětralé 
1)

  

zpevněné až 

silně 

diageneticky 

zpevněné 
1) 

nepodrcené 

uhlí (neplatí 

pro podrcené 

polohy u 

zlomu) 

Třídy hornin podle ČSN 73 1001 
R6-R5 (F4 - 

F8) 
R5 R4 R5 - R4 

F
y
z
ik

á
ln

í 
a
 m

e
c
h

a
n
ic

k
é
 

v
e
lič

in
y
 

Objemová tíha  [kN.m
-3

] 
 

20 20-21 22-23 15-17 

Edef [MPa]
  
 5-10 10-100 50-300 100-250 

Poissonovo číslo  0,35 - 0,42 0,30 0,20 - 0,25 0,25 

Pevnost v prostém tlaku 
(MPa) 

- 2,5-5 6-12 - 

ef [°]  14-18 18-25 20-35 18-25 

cef [kPa] 
 
 12-20 10-25 15-45 50 

Tabulková výpočtová únosnost Rdt   

[kPa] 
150 - 200 200 - 250 300 - 400 - 

2)
 

Těžitelnost  ČSN 73 3050 3. - 4.  4.-5. 5.-6. 4.-5. 

 - objemová tíha zeminy  
Edef - modul přetvárnosti 

 - Poissonovo číslo 

ef  - efektivní úhel vnitřního tření                                         [8] 
cef  - efektivní soudržnost 
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3 Stabilizace dotčené oblasti 
 

Při návrhu způsobu stabilizace sesouvajících se svahů je jedním 

z rozhodujících kriterií typ svahové deformace její hloubkový i plošný rozsah, 

objekt, který je svahovými pohyby ohrožen, příčina vzniku a z finančního hlediska 

důležitost ohroženého objektu. [8] 

Mezi metody použité pří řešení stabilizace svahu patří: 

 Úprava tvaru svahu odtěžení části sesutých hmot a jejich nahrazením 

propustnými materiály, které při styku s vodou nemění své pevnostní vlastnosti. 

Tuto metodu lze použít u sesuvů menších rozměrů. Další metodou je odtěžení 

hmot ze sesuvu a zmírnění sklonu svahu za požití lávek nebo bez nich. [8] 

 Odvodnění území, kdy prvotním úkolem je odvést povrchovou vodu a 

zamezit shromaždování vody ve vzniklých depresích a vsakování vody do zátrhů 

svahu, pomocí povrchových příkopů. V případě podzemní vody jsou řešením 

hloubkové odvodňovací příkopy či drény, svodové vrty, svislé čerpací vrty 

v předpolí svahu, nebo horizontální vrty u svahů s menším rizikem destrukce. 

Dalším řešením zamezení přítoku podzemní vody je vybudování těsnící stěny 

v předpolí lomu, kde zářezy pro její vybudování dosahují hloubky 40 – 90m pod 

terén. [8] 

Stabilizace svahu pevnými opěrnými prvky, kterými jsou například opěrné zdi 

založené na stabilní podložce na úrovní patní části sesuvu. Betonové zádržné 

bloky upoutané předpjatými zemními kotvami, které podpírají patní část 

vybudovaného náspu navazující na sesutý svah. Dále souvislé stěny nebo stěny 

ze zatlučených pilot. Kotvené stěny a stěny tvořené zavrtanými piloty. Ten to 

způsob řešení je vhodný především v omezeném prostoru, kde není možno docílit 

stabilizace změnou tvaru svahu či odvodněním. [8] 

Zvláštní stabilizační metody, ke kterým patří injektáž cementového mléka, 

chemická stabilizace svahu a paradoxní dosti nespolehlivá metoda požití trhacích 

prací. [8] 

Výše uvedené metody lze používat jednotlivě, nebo v závislosti na 

okolnostech dle potřeb vzájemně kombinovat. 
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3.1 Stručný vývoj skluzu 

 

Těleso vnitřní výsypky prošlo deformačními procesy, které měly za 

následek sesuvné jevy velkého rozsahu. K prvnímu došlo v prosinci 1988. Za jeho 

příčinu byla označena pevnostní degradace výsypkových hmot zapříčiněná 

prosakujícími vzdutými vodami z retenční nádrže a z podložky. Sanace byla 

navržena ve dvou variantách. První byla řešena ve formě 7 ks masivních opěrných 

kamenných žeber o celkové kubatuře 75 000 m3 kamene. Druhá varianta 

zahrnovala kombinací kamenného plošného drénu v mocnosti cca 3 m s  lavicí 

tvořenou hutněnou výsypkovou sypaninou. Kubatura kamene se snižuje na 40 800 

m3, navíc bylo  ale zapotřebí 78 000 m3 hutněných hmot [2] 

Jelikož byl prostor mimo zájem báňského provozu a došlo k samovolnému 

zastavení sesuvu, nebyla navržená sanační opatření realizována. [2] 

V srpnu 1995 došlo ve spodních partiích svahu k aktivizaci pohybů, které 

byly takřka totožném se skluzem z r. 1988. Opět byla navržena stabilizační 

opatření a to jak aktivní (svahové úpravy, patní kamenná žebra) tak i pasivní 

(odvedení přítoků povrchových vod, odvodnění výsypkových zemin). Ani v tomto 

případě nebyla sanace realizována. [2] 

V polovině dubna r. 2008 se s proříznutím výsypkového tělesa výškovým 

záběrem rypadla K 800/99 u hrany svahu objevily první trhliny, které 

předznamenaly nestabilitu strmého provozního skrývkového svahu. Nicméně bylo 

rozhodnuto o dalším pokračování těžby jižním směrem. V září 2008 došlo při patě 

svahu k nadzvihnutí pracovní pláně rypadla následovanému relativně rychlou 

destrukcí skrývkového svahu. Stále však šlo v podstatě jen o rozvalování čela 

výsypky. [2] 

„Na počátku listopadu zaznamenaly inklinometrické vrty první pohyby i v 

oblastech vzdálenějších od skrývkového řezu. Pohyb se začal zrychlovat a záhy 

se objevil první zátrh na provozní komunikaci ve střední části starého skluzového 

území. Jako první opatření, bylo provedlo vysvahování čela svahu do sklonu 1:3,5 

až 1:4. Přesto docházelo dál k narůstajícím zatrháváním až do kontur starého 

skluzu z roku 1995.“ [2] 
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3.2 Průběh sanačních prací 

 

Průběh sanačních prací lze rozdělit do etap dle technologie práce a roku, ve 

kterém byly práce na sanaci území prováděny. Výstupem pro navržené opatření 

byly stabilitní výpočty, které byly stanoveny pro odvození smykových parametrů na 

smykové ploše a posouzení vlivů způsobů sanace na stupeň stability. Rozptyl ve 

výpočtech stability v jednotlivých letech byl eliminován předepsaným stupněm 

stability podle vyhlášek ČBÚ č. 26/1989 Sb. a č. 8/1994 Sb., které jsou závazné 

pro bezpečnost hornické činnosti na povrchu. [3] 

Etapa I 

První etapa sanačních prací spadá do roku 2008 – 2009. Koncem roku 2008 

byly zahájeny práce na výstavbě opěrného žebra č. 1 v patní části výsypky. 

Současně s výstavbou probíhaly svahové úpravy skluzového území ve vyšších 

partiích výsypky nad realizovaným opěrným žebrem, které spočívaly především 

v zahlazení vzniklých zátrhů a trhlin, tak aby se zamezilo dalšímu sycení zemin 

vodou. Jelikož se těleso skluzu během svého pohybu dostalo do mírných sklonů 

přibližně 1 : 6, nebylo možné navrhnout změnu geometrie svahu, neboť pata 

výsypky byla limitována výstavbou žeber a v odlučné oblasti by ponížením terénu 

došlo k ohrožení již rekultivovaného území.  

Odvodnění území bylo jedním ze stěžejních problémů při řešení stability a 

následně navržených opatření. Předpoklad snížení hladiny spodní vody, pro jehož 

modelaci byly zadány hodnoty pórového tlaku v intervalu ru= 0,5 pro plně 

zvodněný svah, až ru=0,0 pro suchý svah, se jevil při potřebě zvýšení stupně 

bezpečnosti svahu na limitní hodnotu Fs = 1,30v dané geologii nereálný. Vlivem 

těchto skutečností bylo přistoupeno pouze k realizaci provozního povrchového 

odvodnění v místech výronů vody a k výstavbě provozní soustavy příkopů na 

převedení vod mimo sanované území.[2] 

 S výstavbou opěrného žebra č. 1  byla připravována PD pro žebra č.2, 3 a 4. 

V polovině roku 2009 byla realizována žebra č. 2 a 3. Pozice žeber je patrné z obr. 

č. 5. 
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Obrázek č. 5: Situace opěrných žeber (KODER 2009) 
 

V průběhu realizace opěrného žebra č.4 počátkem srpna došlo k intenzivním 

přívalovým srážkám, které jsou patrné  z grafu srážkových úhrnů na obrázku č.2. 

Vlivem těchto srážek došlo k urychlení svahových pochodů skluzového území nad 

opěrnými žebry. Rychlost pohybu se zvýšila řádově na metry za den, což 

zapříčinilo převalování hmot přes žebra. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o 

posílení patní časti a jejím navýšením o těleso ze slínovcové lavice. Bylo zahájeno 

odtěžování přetékajících hmot v souběhu s budováním sanačního přísypu. Ani 

toto dodatečné opatření nebylo účinné. S výjimkou sanačního žebra č.4 se 

zvodněné hmoty přelily přes všechna žebra a způsobily destrukci jejich povrchu, 

jak je patrné z obrázku č. 6. ( ústní sdělení, konzultace GEOTEC – GS, Ing. T. 

Beránek, Ing. A.  Kropáček, únor 2012 ) 

 

Obrázek č. 6 : Pohyb zvodněných hmot v oblasti opěrných žeber (Plavec T. 2009) 
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Koncem roku 2009 bylo patrné, že provedení sanační opatření jsou 

nedostačující. V horních partiích docházelo k neustálému zatrhávání svahu, 

vyvolaném pohybem zvodněných hmot v oblasti žeber. Na východním okrají 

výsypky došlo k dílčímu sesuvu hmot ležících na písčité struktuře Poustevník. Tyto 

sesunuté hmoty zabraňovaly přirozenému odtoku vody z této oblasti, což mělo za 

následek jejich zasakování do výsypkových hmot a zhoršení jejich pevnostních 

parametrů. ( ústní sdělení, konzultace GEOTEC – GS, Ing. T. Beránek, Ing. A.  

Kropáček, únor  2012 ) 

Důležitým momentem pro urychlení postupu dalších sanačních prací byl 

vznik trhliny v předpolí sanačního žebra číslo jedna a vytlačení kry 

s prokazatelným pohybem směrem do lomu. [3] 

Etapa II 

Současně s přípravou PD navazujících sanačních opatření v druhé polovině 

roku 2010 probíhaly v několika etapách průzkumné geologické práce za účelem 

zpřesnění informací v kritických prostorách sanovaného území, které pak byly 

výchozím podkladem pro zpracování PD.  

Uvedenými pracemi byla zjištěna skutečnost, že sanační žebra číslo 1,2,3 

leží v blízkosti podružných zlomových linii Bílinského zlomu, který prochází jižními 

svahy DB a že ponechané zbytky nebilančního slojového souvrství v podloží žeber 

nezaručuje stabilitu paty výsypky.  

Vlivem těchto zjištění bylo rozhodnuto a projekčně zpracováno zvětšení 

geometrických rozměrů žeber, které bylo doplněno o řešení sanace podloží těchto 

žeber a o prostorovém zakotvení jejich paty. [3] 

Sanační práce byly zahájeny v prostorách původního opěrného žebra č. 1, 

kde byly naměřeny největší deformace a u žebra č. 3 kde již byla provozem DB 

odtěžena uhelná sloj, která tvořila přirozenou oporu. Původní žebra se z větší části 

přeměnily na pohybující se balvany, které se posunovaly směrem do pánve a 

zároveň se částečně bořily do podložky. Před zahájením rekonstrukce kamenné 

lavice byl proto prostor předpolí žeber proinjektován tlakovou cementovou 

injektáži, aby se zpomalil pohyb povrchových vrstev a mohly započít práce na 

rekonstrukci.  Práce spočívaly v odtěžení přavaleného materiálu  a očištění části 

stávajících žeber s následným navýšením kubatury lomového kamene s nově 

založenou základovou spárou. Lomovým kamenem byl doplněn i prostor mezi 

původními žebry, tak aby byly žebra propojeny. [3] 

Současně s rekonstrukcí a budováním žeber č.1 a 3, probíhaly práce na 

zvýšení a posílení stability paty žeber. To bylo provedeno dvojicemi mikropilot o 

průměru trubky  108/16 mm a hloubky 20 m. Velký důraz byl kladen na dosažení 
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stanovených injekčních tlaků kořene mikropilot na 8 až 10 MPa. Na vytvořeném 

základě z mikropilot byly provedeny železobetonové bloky, které byly přikotveny 

dvěma řadami lanových kotev do únosných křídových slínovců, jak je patrné na 

obrázku č. 7. ŽB bloky musely být provedeny ve stanovených vzdálenostech od 

rekonstruovaných žeber, tak aby kotvy vrtané pod projektovaným úhlem 

neprocházeli původními žebry, neboť by došlo k jejich porušení, či nemožnosti 

dosažení tlaků předepsané injektáže. ( ústní sdělení, konzultace  Ing P. Derka, 

únor 2012 ) 

 

 

 

Obrázek č. 7 : Řez ŽB blokem stabilizace paty žeber (KODER 2010) 

 

Vlivem probíhajících zemních prací na opěrných žebrech č.1 a č.3 došlo k 

přesměrování pohybu výsypkových hmot do oblasti žeber č. 2 a č. 4. Podstata 

sanačních prací žebra č.2 byla shodná s pracemi u žeber č.1 a č. 3. Situace u 

žebra č. 4 byla příznivější, neboť toto žebro leželo jíž za porušenou zónou 

Bílinského zlomu. Zde byla navržena sanace v podobě proinjektování předpolí 

žebra a následném navýšení jeho mocnosti lomovým kamenem. Současně 

s dokončovacími pracemi na rekonstrukci probíhaly svahové úpravy a převedení 

vod ve východní část v oblasti Poustevník do nově vzniklé čerpací jímky, do které 

bylo následně napojeno odvodnění realizované u paty žeber. [3] 

S ohledem na postup lomu jihozápadním směrem a s tím očekávaným 

vstupem rypadla K99 do prostředí vnitřní výsypky Braňany, bylo navrženo již 

v pořadí páté žebro, které mělo posílit stabilitu výsypkového tělesa v prostoru nad 

uzlem PVZ, který lze považovat za klíčový uzel dopravy uhlí DB. Sanační práce 
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probíhaly v předstihu zpevněním šestimetrovou vrstvou tlakové cementace, která 

měla ze stávajícího povrchu 10 metru hluchého vrtání. Tato vrstva byla pro 

proříznutí výsypky rypadlem K 99 odtěžena a na vniklé základové spáře zpevněné 

tlakovou injektáži byla založeno žebro č.5. Pozice žeber je patrná z přílohy č.2. ( 

ústní sdělení, konzultace GEOTEC – GS, Ing. T. Beránek, Ing. A.  Kropáček, únor  

2012 ) 

Etapa III 

Průzkumnými pracemi byly upřesněný linie poruch ve strmé části lomového 

svahu. Dotěžením uhlí v prostoru pod Braňanskou výsypkou vznikal podél 

obnaženého Bílinského zlomu svah celkové výšky cca 50 m (rozdíl mezi 185 m 

n.m. – pata výsypky a cca 135 m n. m. – úroveň vyuhleného dna lomu) a sklonu 

průměrně 50°. Tento svah byl v daných geologických podmínkách z pohledu 

dlouhodobé stability zcela nestabilní. [3] 

Jeden z předpokladů zvýšení stability svahu byl vybudování masivní 
kamenné, popř. zemní lavice u paty výsypky na kótě 135 m n. m. v uzlu PVZ. 
Prostorově však nebyla možnost vybudovat zemní lavici výšky přesahující 20m, 
neboť pro dosažení požadované výškové úrovně by navržené těleso dosahovalo 
ve své základně rozměru, kterých nebylo v uzlu PVZ možno dosáhnout. Proto bylo 
přistoupeno k řešení stabilizovat horní partie svahu řadami kotev ve výškových 
úrovních cca 166 m n. m. a cca 178 m n. m. Kotevní úrovně jsou patrné z obr. č. 
8. Účelem kotvení bylo jednak zlepšení geotechnických vlastností horninového 
masivu v oblasti injketovaných kořenů kotev a jednak zvýšení pasivních sil, 
zlepšujících stabilitu svahu, pomocí předpjatých kotev. Délky kotev byly navrženy 
tak, aby kořeny zasahovaly do víceméně tektonicky nenarušených křídových 
slínovců. Základním technickým problémem byla skutečnost, že část takto 
navržených prací bylo nutné zrealizovat dříve, než došlo k dalšímu zahlubování 
lomu v daném prostoru. Z hlediska realizace byl proto svah rozdělen na 3 oblasti : 

 

a) oblast A (SO 1102.1) – východní část, ve které bylo již uhlí dotěženo – je 
rozdělena ještě na dílčí části A1- zabezpečení oblasti retenční jímky a 
čerpací stanice (kotvení pouze na horní kotevní úrovni) a A2– zabezpečení 
svahu před žebrem č. 3 (kotvení v obou kotevních úrovních) 

b) oblast B (SO 1102.2) – střední část, zde byly provedeny kotvy v obou 
kotevních úrovních za účelem zabezpečení svahu pod zbývající částí žebra 
č. 3 a žebrem č. 1. Protože se jednalo o klíčové místo, byly zde kotvy 
provedeny v hustějším rastru (s menší rozteči). 
oblast C (SO 1102.3) – západní část, tato část byla provedena v roce 2011 

po dotěžení uhelného pilíře. ( ústní sdělení, konzultace GEOTEC – GS, Ing T. 

Beránek, Ing. A.  Kropáček, únor 2012 ) 
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Obrázek č. 8 : Zájmové území etapy III (Plavec - GEOTEC – GS, a.s 2010) 
 
 

Etapa IV 

Rok 2011 byl ve znamení dokončovacích prací. V tomto roce byla 

dokončena kotevní oblast C, došlo k navýšení žeber přitěžovací slínovcovou lavicí 

a byly dokončeny svahové úpravy a podchycení vod v oblasti Poustevník. Nově 

byla v návaznosti na postup lomu vybudována kamenná lavice č. 6. Která byla 

vzhledem k postupu těžby pokračováním žebra č.5. Zahájeny byly práce na 

systému odvodnění od oblasti SIAD, které byly koncem roku 2011 dokončeny.  Na 

přelomu roku 2011/2012 byly zahájeny práce na budování kameno-slínovcové 

lavice v uzlu PVZ, která již byla zmíněna v etapě III. Lavice je rozdělena do dílčích 

etap dle postupu těžby v uzlu PVZ a s tím souvisejícím uvolňováním prostotu pro 

stavbu. Výstavba lavice v současnosti stále probíhá. Realizována je též sanace 

jedové jímky v oblasti Braňanské výsypky, která je součástí přípravných prací pro 

vybudování navrženého žebra č. 7 v návaznosti na postup lomu a stabilizaci 

výsypky. 
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Etapa V 

Pátá etapa je výhled činností plánovaných pro rok 2013 v závislosti na vývoji 

stability území a potřeb dokončení prací v oblasti Braňanské výsypky. Důležitým 

úkolem zůstává dotvarování odlučné hrany sesuvu s návazností na budoucí 

rekultivaci a na sanační práce probíhajících v západní části Braňanské výsypky, 

včetně dokončení funkčního systému odvodnění v dané oblasti. ( ústní sdělení, 

konzultace GEOTEC – GS, Ing. T. Beránek, Ing. A.  Kropáček, únor 2012 ) 

 

3.3 Následná rekultivace a budoucí jezero Bílina 

 

Jak už z názvu kapitoly vyplývá, rekultivace zbytkové jámy po ukončení 

těžby bude provedena hydrickou rekultivací. Podle dosavadních studií by měla být 

hladina jezera ustálena na kótě 200 m n.m., zaujme plochu 1145 ha o objemu 

vody 645 mil. m3. Pro napouštění byl vybrán gravitační způsob z řeky Bíliny štolou 

z vyšší výškové úrovně a pro odvod přebytečné vody z jezera povrchový příkop 

vedený mezi vrchem Kaňkov a vnitřní výsypkou se zaústěním do řeky Bíliny. 

Ustanovená kóta hladiny naznačuje, že veškeré sanační prvky provedené v patě 

sesuvu budou pod hladinou budoucího jezera. Při posuzováni stability svahu pro 

podklady POPD byl výpočtem stanoven stupeň stability pod legislativně 

stanovenou hranici. Jako nejvhodnější varianta řešení bylo navrhnuto podepření 

svahu vhodně uspořádanými etážemi budoucí vnitřní výsypky. Oblast stávajících 

sanačních prací Braňasnké výsypky v návaznosti na stabilitu svahu a vývoj bude 

pravděpodobně řešena návrhem vhodného opevnění tvořeného vlnolamy a 

vhodně voleným Kamenným záhozem v prostoru zemních lavic. [7], [13] 
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4 Ekonomické zhodnocení sanačních prací 
 

Ekonomické zhodnocení v závislosti na stanovení ceny díla sanačních prací 

od zahájení prací v roce 2008 až do roku 2012 není vzhledem k okolnostem 

nikterak snadnou záležitostí. Celková cena díla není veřejná, na realizaci se 

podílelo několik organizací od samotného provozu lomu, dceřiných společností SD 

– Rekultivace, a.s. a SD – Autodoprava, a.s. až po vybrané subdodavatele 

speciálních práci. V neposlední řadě by se v mém případě jednalo o střet zájmu, 

neboť pracuji v konkurenční firmě generálního subdodavatele stavby. Přesto mi 

byl poskytnut odborem investiční výstavby DB základní výkaz výměr objemů prací 

pro etapu I až etapu III, který je uveden v tabulce č. 3. 

 

4.1 Ekonomické zhodnocení 

 

Na základě získaných podkladů a znalostí objemu prací jsem sestavil 

položkový rozpočet předpokládané ceny základních prací v rozpočtovém 

programu KROS dle cen ÚRS. Rozpočet je samostatnou přílohou č. 2. Výsledná 

stanovená cena základních prací se pohybuje 357 982 640,- Kč bez DPH. 

Celkovou cenu realizace díla však odhaduji vzhledem k délce realizace a  rozsahu 

převážně zemních prací skládajících se z neustálému přesunu a přesvahování 

sesutých hmot na dvojnásobek.  

Jednou ze základních položek ovlivňující cenu díla je opěrná kamenná lavice 

v patě svahu. Která kromě funkce přerušení smyku má funkci přitěžující a 

odvodňovací. Z ekonomického hlediska jsem hledal pro snížení ceny 

stabilizačních prací varianty náhrady kamenné lavice za jiný levnější materiál, 

nebo kombinaci alternativních řešení. Mým návrhem byla kombinovaná opěrná 

lavice. Základová spára by byla tvořena lomovým kamenem, zbytek lavice pak ze 

slínovcové lavice konstruované jako hutněné zemní těleso. Zamezení degradace 

materiálu vodou na kontaktu lavice výsypka by bylo řešeno vodní bariérou 

z nepropustné folie a drénu pro převedení vod od lavice. Hodnoty pro výpočet m3 

a následné dosazení do rozpočtu jsem stanovil z výchozích podkladů investiční 

výstavby SD s doplněním a ověřením z PD situace stavby. Alternativu návrhu 

jsem řešil s geotechniky zabývajícími se touto lokalitou. Můj návrh byl přijat 

kladně, avšak na jeho podložení výpočty nemám zatím potřebné znalosti a 

vybavení. Proto jsem tento návrh zhodnotil pouze po ekonomické stránce, 

rozpočet je uveden v příloze č. 2. Výsledná cena se pohybovala okolo 

211 142 600,- Kč bez DPH, což je úspora 146 840 040,- Kč bez DPH oproti 

provedené variantě. 
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Tabulka č. 3 : Přehled objemu prací 

 

 
 

Etapa I 
 

Etapa II 
 

Etapa III 
 

Etapa IV 
 

Celkem 

Kámen 
t 

 
46 259 

 
54 936 

 
 

35 000 
111 300 

Zemní práce 
m3 

40 000 45 000  47 000 212 000 

Betonové 
konstrukce 

m3 
 480 760  1 240 

Zemní 
lanové kotvy 

m 
 3 780 4 170  7 950 
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5 Závěr 
 

V roce 2008 znamenaly nestabilní svahy Braňanské výsypky vážné ohrožení 

postupu těžby lomu. Nerespektování návrhů stabilitních opatření z předcházejících 

let, vyústilo ve 3 roky trvající sanační práce. Podle mého názoru to byl jeden z 

důležitých faktorů ovlivňující objem stabilizačních prací v letech 2008 až 2011. Na 

druhou stranu je nutné podotknout, že se prostor do roku 2008 nacházel mimo 

báňský zájem a až postupem lomu v návaznosti na prováděné stabilitní opatření 

byla upřesněna linie Bílinského zlomu a jeho přidružených poruch, což bylo 

rozhodující pro umístění opěrných prvků v patě svahu. 

Provedená Stabilitní opatření zahrnovala kombinaci již použitých a 

osvědčených metod podložených výpočty a znalostmi řešitele čerpajícího z 

archivních podkladů a ze znalostí lokality. Opatření provedené na přelomu roku 

2008/2009  označená v bakalářské práci jako etapa I. byla takřka neúčinná. 

Navržená opěrná kamenná žebra nedokázala zadržet sesouvající se svah a došlo 

k jejich degradaci. Příčinou byla nedostatečná kapacita navržených opěrných 

prvků. Velkou roli sehrály přívalové srážky v době realizace, které značné urychlily 

svahové pochody. Následovala etapa rekonstrukce opěrných žeber, sanace 

podloží, podchycení paty žeber a následně paty svahu speciálními opěrnými 

prvky. 

Provedená stabilitní opatření jsem na základě získaných podkladů 

ekonomicky zhodnotil a navrhl levnější variantu řešení, kterou však z hlediska 

prozatím dosažených znalostí a možností nejsem schopen posoudit a podložit 

výpočty. 

 V současné době je hlavní oblast skluzu dle údajů z monitoringu bez 

známek pohybu naznačujících nestabilitu svahu. Dá se tedy konstatovat, že 

provedená stabilizační opatření byla účinná. Stále však probíhají sanační práce v 

rizikové západní části Braňánské výsypky v předstihu před postupem lomu, tak 

aby se zabránilo opakování stavu z roku 2008. 
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