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SLOVO ÚVODEM 

Vážení a milí čtenáři, 

máme tu jaro. Jak se to před Vánocemi zdálo daleko a už je zde! Začali jsme mi-

mo jiné druhý rok s covidem, tak jen doufám, že nám tu nevzniká nová tradice. 

Abychom jednou neříkali místo „duben, ještě tam budem“ – což nám připomíná, 

že jarní sluníčko je zrádné a tedy s odkládáním teplých vrstev opatrně – „duben, 

v lockdownu budem“ – což by tedy bylo velmi tristní… 

Takže tím bychom měli za sebou pokus o vtipný úvod a teď vážně: Hodnotit 

uplynulé zimní měsíce asi nemá smysl, co se událo, nezměníme, musíme hledět na 

to, co je před námi. Opět jsme odložili naši konferenci a bylo to dobře, protože 

bychom se zase nesešli, tak snad do třetice na podzim, před třetí vlnou… Bude-

me doufat. 

Máme tu Velikonoční svátky. Pro někoho jsou to jen dva dny volna navíc, ale není 

od věci si připomenout, že Velikonoce nejsou jen svátky jara, jak bývají nazývány, 

ale původ svátků je mnohem hlubší. Souvisí s dávným odchodem Izraelců z Egypta 

a jsou největší svátky vůbec, protože, bez ohledu na to, zda tomu věříte či niko-

liv, jsou to svátky naděje. Není náhodou, že Ježíš přišel do Jeruzaléma právě  

o svátcích připomínajících vysvobození z otroctví v Egyptě, aby jim v tomto kon-

textu dal ještě větší význam. Svým zmrtvýchvstáním po ukřižování prokázal vítěz-

ství nad smrtí, což je nadějí pro všechny, kdo mu věří. Tolik trocha z teologie. 

Jestli tomu nevěříte, je to minimálně hezký příběh a dává prostor k zamyšlení. 

Přeji všem hezké Velikonoce a pokud možno už jen to dobré, protože špatného 

už bylo až až... 

Ing. Miroslav Novosad, Ph.D. 

předseda Rady SDMG, z. s. 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 

Prosíme Vás o zaplacení členských 

příspěvků ve výši 300 Kč za rok 

2021 ve prospěch účtu: 

10836071/0100 

VS: 2021 

Poznámka: jméno a příjmení 

 

 

S bolesti v srdci oznamujeme, že nás navždy 

opustil náš drahý kolega a kamarád  

Ing. Martin Vrubel, Ph.D. 

Martin Vrubel nás opustil dne 27. 3. 2021, kdy podlehl těžké a zákeřné 

nemoci ve věku nedožitých 64 let.  

Čest jeho památce! 
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Martin Vrubel pocházel z Frýdku-Místku, 

vyrostl na severní Moravě. Když v roce 

1983 dokončil studium na Hornicko-

geologické fakultě Vysoké školy báňské 

v Ostravě ve specializaci důlní měřictví  

a povrchové dobývání, nastoupil na Doly 

Nástup Tušimice, nejdříve do oddělení 

přípravy výroby a v roce 1986 přešel do 

odboru měřictví a geologie do nově 

ustanovené funkce geotechnika. Zde 

získal zkušenosti se zvládáním sesuvů, 

tvorbou geotechnické dokumentace  

i měřickým a hydrologickým monitorin-

gem výsypek a skrývkových řezů a také 

si doplnil odborné geotechnické a hyd-

rogeologické vzdělání postgraduálním 

studiem. Od roku 1989 začal pracovat 

ve funkci vedoucího odboru měřictví  

a geologie. Stál při zavádění počítačové 

techniky jak v provozu tak při zpracová-

ní a tvorbě dokumentace měřické i geo-

logické. Pro soustředěné řešení souřad-

nicově definovaných systémů v rámci 

dolu inicioval založení oddělení geogra-

fického informačního systému. Jako ve-

doucí vnímal své podřízené především 

jako své odborné spolupracovníky  

a kolegy, což se odrazilo na výsledcích 

práce odboru. Stál také u zrodu koncep-

tu systému pro sledování polohy kolesa 

v reálném čase s využitím technologie 

GNSS a jeho zavedení v provozu, což ve 

spojení s digitálním modelem ložiska 

(dolu) umožňuje jak řízení kvality a roz-

sahu těžby, tak zpětně aktualizaci mapo-

vé dokumentace. 

V roce 2006 úspěšně zakončil doktor-

ské studium na VŠB-TU Ostrava obha-

jobou dizertační práce zaměřené na 

digitální fotogrammetrii a její aplikaci při 

povrchovém dobývání. 

Po sloučení Dolů Nástup Tušimice  

a Dolů Bílina do jednoho výrobního 

útvaru v roce 2008 řešil spojení obou 

OMG a musel se také adaptovat na od-

lišné provozní a geologické podmínky. 

Získané odborné znalosti a schopnosti 

uplatnil i mimo zaměstnání. Působil ve 

Společnosti důlních měřičů a geologů, 

dvě funkční období i jako předseda Rady 

SDMG, a aktivně se podílel na činnosti 

Mezinárodní společnosti pro důlní mě-

řictví (ISM), kde se snažil prosadit čás-

tečnou reformaci pro efektivnější prů-

běh jednání. Za zásluhy o rozvoj důlního 

měřictví obdržel v roce 2007 Pamětní 

medaili akademika Františka Čechury, 

kterou uděluje naše společnost, a v roce 

2013 od předsedy ČBÚ Ing. Ivo Pěgřím-

ka, Ph.D. za mimořádné odborné schop-

nosti a vysokou profesionalitu nejvyšší 

hornické vyznamenání – medaili Georgia 

Agricoly. 

PAMÁTCE Ing. MARTINA VRUBLA, Ph.D. 

100. výročí založení Katedry geodézie a důlního měřictví (2007) 
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Vážení čtenáři, dovolte mi opět malou 

osobní vzpomínku a také bych se s vámi 

rád podělil o reakce kolegů z Inter-

national Society for Mine Surveying. Tak 

jako před nedávnem, když odešel minu-

lý prezident ISM, zdálo se mi škoda, aby 

to zůstalo jen u mě v mailové schránce. 

Mě osobně si Martin získal hned při 

prvním setkání v roce 2007 – to bylo 

v Brně, kde jsme se potkali cestou na 

kongres ISM v Budapešti. Byl bezpro-

střední a hned na nástupišti řekl, že je 

Martin a budeme si tykat. Tehdy byl 

předsedou Rady SDMG a jelikož jsem 

se zanedlouho začal účastnit jednání 

Rady jako člen revizní komise, mohl 

jsem ho pozorovat a zažít z blízka. 

Vždycky na mě působil jako odborník 

s velkým přehledem v problematice a 

stále jsem se dovídal něco nového nebo 

zajímavého z provozu velkolomu, což 

byl pro mě úplně nový svět. Obdivoval 

jsem jeho výkonnost a cílevědomost, 

připadalo mi, že toho stíhá hrozně moc 

a nechápu, kde na to bral čas a energii. 

Nevím přesně, kdy se to stalo, ale na-

jednou začal mluvit o tom, že bychom si 

(jako SDMG) měli připravit nového 

zástupce v ISM. Tehdy mi přišlo jako 

dobrý vtip. Představa, že bych měl ně-

kde mluvit anglicky, se mi zdála absurd-

ní, ale bylo mi to málo platné. Když 

jsem pak v roce 2013 prezentoval pří-

spěvek na kongresu ISM v Aachen, byl 

to v úvodu pořádný stres, ale zjistil 

jsem, že to jde. Nevím, jestli jsem také 

na Martina nějak zapůsobil nebo jen 

nebyl zrovna nikdo jiný, ale Martinovi 

vděčím za to, že mě vtáhl do ISM. Ne-

být Martina, asi bych se nepodíval na 

velké světové akce, včetně kongresu 

v Austrálii v roce 2016. Kdo ví, jak by 

to všechno dopadlo, nebýt prvního se-

tkání v roce 2007, kdy jsem jel na kon-

gres jako náhradník za nemocného ko-

legu. Jak je důležité potkat správné lidi 

ve správný čas… 

Až kousek dál uvidíte, co o Martinovi 

napsali zahraniční kolegové, pochopíte, 

že bude velmi těžké ne-li nemožné po-

kračovat v nastavené laťce… Martin byl 

oblíbený a uznávaný člen ISM, posuďte 

sami. Jsou to vybrané pasáže, ponechá-

vám v originále, abych nekazil dojem 

překladem. 

Ing. Miroslav Novosad, Ph.D. 
Předseda Rady SDMG, z. s. 

 

This is a very sad message … for the ISM and all German ISM Members, which I can hardly believe. On behalf of the German 

Mine Surveyors Association (DMV) I want to convey my deepest condolences.   

I still remember the wonderful ISM-Presidium Meeting in Prague in June 2015 and many ISM-events worldwide within the last 

almost 20 years together with Martin.  

Martin as representative of the Czech Mine Surveyors to ISM was always cooperative and authentic in our discussions and had 

a friendly, positive, kind, and balancing nature. He always gave constructive and fruitful input to our meetings in his charming 

way.   

I will never forget his singing talent on our Moldova ship-tour especially during the 2015 event and the 2009 ISM-Presidium 

Meeting in Mongolia.  

I am personally very proud that on his initiative I was awarded with the medal of Academian Frantiska Cechury by the Czech 

Society of Mine Surveyors and Geologists in 2015. That was a great honor for me. 

We, the ISM-family, will reserve the best memories of our colleague and friend Martin Vrubel 

Prof Dr Axel Preusse 
ISM President (2010-2013)  

We will keep the best memories of our colleague and friend Dr. Martin Vrubel, for his warmth, human kindness, enthusiasm 

and his special contribution to the development of cooperation between all mine surveyors specialists, especially in the last  15 

years. 

We want to assure you, that his family will always have best friends among the Mine Surveying Society in Bulgaria.  

Prof. DSc. Eng. Nikolay Valkanov 
Chairman of the Bulgarian Mine Surveying Union 

Prof. Dr. Stanislav Topalov 
Mine Surveying and Geodesy Dept. – University of Mining and Geodesy “St. Ivan Rilski”  

OSOBNÍ VZPOMÍNKA PŘEDSEDY SDMG, Z. S.  A REAKCE ISM 
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I was greatly saddened by the news … His kind personality will be greatly missed among us. Martin was an excellent professio-

nal and a real good friend. Over the past nearly 20 years, we have met at a number of ISM professional events, worked toge-

ther, experienced memorable programs together, and perhaps I can say that we have been friends as well. I am convinced that 

the ISM, the international mine surveying will really miss Dr Martin Vrubel and his work. 

… 

We will keep Dr Martin Vrubel in our memory for ever. 

 

Dr István Havasi PhD 
Mine Surveying Working Group of Hungarian Mining and Metallurgical Society  

Martin will be missed by the mine surveying community, and in particular, the ISM. I worked with him in ISM activities for close to 30 

years and have corresponded with him on a regular basis.  He was a real gentleman, a knowledgeable mine surveyor, and a great repre-

sentative to ISM from the Czech Republic. 

He shared with me mine surveying songs so I could share them with American mine surveyors. I loved the way he reached out to others. 

 
Frank Hart 

Past President, ISM  

It took me day or two, to fully comprehend this sad news. 

Martin will always be remembered as the great colleague and friend, who over the past 20+ years (it's how long We've known 

each other) expressed great enthusiasm for ISM and its activities. He always was coming to our meetings well prepared with 

fresh ideas and sound proposals. His friendly and positive nature constructively contributed to the outcomes of ISM Presidium 

meetings and Congresses. He well represented Czech mine surveyors. I would like to add, on the light side, that his vocal and  

singing skills (that he manifested in Mongolia and Prague) would never be forgotten. 

Personally, I am sure that Martin's initiative was instrumental in awarding me the medal of Academic Frantisek Cechura during 

the 2015 ISM Presidium Meeting in Prague. It was great honor for me and I value this award a lot.  

 
Dr Andrew P Jarosz  

(ISM President, 2013-2016)  

Союз маркшейдеров Узбекистана выражает соболезнование коллегам из Чехии в связи с безвременной конч

иной активного члена ISM господина Мартина Врубеля. 

Помним,скорбим,соболезнуем. 

профессор С.С. Саййидкосимов 

президент союза маркшейдеров Узбекистана  

It was a very sad message for the ISM and for all Polish ISM Members as well, and touched me especially. Martin was always 

cheerful, friendly, close, and willing for cooperation. We will keep him in our memory forever. 

Prof. Ryszard Hejmanowski Dr. Eng. DSc. 
AGH University of Science and Technology  

Martin was a truly good man: cultured, professional, smart and very proud of his profession and heritage – properties which 

ensured that he was respected and liked by his colleagues in the ISM – a fine achievement. I am privileged to have known him 

and to regard him as a friend. 

Michael Livingstone-Blevins 
MSc (Eng.), Pr. M.S. (SA), FRICS 

Institute of Mine Surveyors of Southern Africa 
Recipient of the Prof. Dr. František Čechura medal from the Society of Mine Surveyors and Geologists of the Czech Replublic  
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ze dne 29. září 2020, kterým se mění 

zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení vý-

stavby dopravní, vodní a energetické 

infrastruktury a infrastruktury elektro-

nických komunikací, ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zákony, účin-

nost 1. 1. 2021.  

Cílem zákona (připravili MD, MMR  

a MPO) je potřeba zareagovat na přetr-

vávající průtahy v některých fázích povo-

lovacích procesů a právní úpravu ve 

vztahu ke klíčovým infrastrukturním 

stavbám dílčím způsobem upravit a do-

plnit tak, aby je bylo skutečně možné 

realizOvat v potřebném časovém hori-

zontu. Zákonem se mění celkem 25 

zákonů.  

Součásti je mj. drobná změna horního 

zákona v § 15 odst. 2 a zákona  

č. 61/1988 Sb. v § 40 odst. 6 písm. i), 

kde se za slova „politice územního roz-

voje" vkládají slova „ , územnímu rozvo-

jovému plánu". Jedná se o legislativně 

technickou úpravu související se zavede-

ním nového typu územně plánovací do-

kumentace, kterým je územní rozvojový 

plán.  

Součástí je dále mj. i změna § 149 záko-

na č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 

znění pozdějších předpisů, kterou  

se stanovuje lhůta pro vydání závazného 

stanoviska (30 resp. 60 dnů ode dne 

požádání o vydání) a pro jeho potvrzení 

nebo změnu nadřízených správním úřa-

dem v případě podaného odvolání smě-

řujícího proti obsahu závazného stano-

viska (30 resp. 60 dnů ode dne vyžádání 

potvrzení nebo změny).  

Nejrozsáhlejší částí zákona je změna 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plá-

nování a stavebním řádu (stavební zá-

kon), ve znění pozdějších předpisů, 

s celkem 83 novelizačními body. 

PŘEHLED NOVÝCH PŘEDPISŮ HORNÍHO A SOUVISEJÍCÍHO PRÁVA  

V ROCE 2020 

Zákon č. 403/2020 Sb.,  

ze dne 12. listopadu 2020, kterým  

se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technic-

kých požadavcích na výrobky a o změně 

a doplnění některých zákonů, ve znění 

pozdě j š ích  pře dp i sů , a z ákon  

č. 90/2016 Sb., o posuzování shody sta-

novených výrobků při jejich dodávání na 

trh, ve znění pozdějších předpisů, účin-

nost 1. 1. 2021.  

Novela (připravilo MPO) se týká nové-

ho způsobu zpřístupňování českých 

technických norem a jiných technických 

dokumentů, vč. tzv. sponzorských pří-

stupů k normám, které jsou pro účely 

uvedené ve zvláštním právním předpisu 

závazné (což jsou mj. i vyhlášky vydáva-

né ČBÚ).  

Jsou-li česká technická norma nebo jiný 

technický dokument pro účely uvedené 

ve zvláštním právním předpisu závazné, 

zajistí ministerstvo nebo jiný ústřední 

správní úřad, do jejichž působnosti ten-

to zvláštní právní předpis spadá, u Čes-

ké agentury pro standardizaci sponzoro-

vaný přístup k této české technické nor-

mě nebo jinému technickému dokumen-

tu.  

V souvislosti s tím MPO vydalo vyhláš-

ku č. 571/2020 Sb., kterou se stanoví 

poplatky za poskytování a přístup k čes-

kým technickým normám a jiným tech-

nickým dokumentům. 

Zákon č. 526/2020 Sb.,  

Wenzel II Kuttenberger Bergordnung 1280 (01) - Ius regale montanorum – Wikipedie (wikipedia.org) 
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ze dne 1. prosince 2020, kterým se mě-

ní některé zákony v souvislosti s přije-

tím zákona o odpadech a zákona o vý-

robcích s ukončenou životností, účin-

nost 1. 1. 2021 (připravilo MŽP). 

Součásti je mj. změna zákona o rezer-

vách pro zajištění základu daně z příjmu, 

podle kterého se mj. tvoří finanční re-

zervy na sanace a rekultivace území do-

tčeného těžbou a na důlní škody upra-

vené horn ím zákonem. Zákon  

č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjiš-

tění základu daně z příjmů, ve znění poz-

dějších předpisů, je tedy změněn v § 10a 

odst. 1 vypuštěním možnosti uložení 

finančních rezerv na účet v zahraničí po 

vydání souhlasu OBÚ. 

Zákon č. 543/2020 Sb.,  

ze dne 22. prosince 2020, kterým  

se mění některé zákony v oblasti daní  

a některé další zákony, účinnost  

1. 1. 2021 (připravilo MF). 

Zákonem se mění celkem 34 zákonů. 

Součásti je mj. drobná změna horního 

zákona v § 40b odst. 2, zákona  

č. 61/1988 Sb. v § 44d odst. 2, zákona  

č. 157/2009 Sb. v § 21 odst. 2, záko-

na č. 85/2012 Sb. v § 23 odst. 2, zá-

kona č. 83/2013 Sb. v § 7 odst. 2, kde 

se slova „a vymáhá" zrušují.  

M ěn í s e  př í s lu šn á  u st anoven í 

v uvedených zákonech, podle nichž po-

kuty uložené za přestupky podle dosud 

platné úpravy vybírá a vymáhá ukládající 

orgán, a to v souladu s § 106 odst. 3 

správního řádu v procesním režimu da-

ňového řádu (jedná se o tzv. dělenou 

správu procesní podle § 161 daňového 

řádu). S ohledem na velmi omezené 

počty případů, kdy jsou tyto pokuty 

vymáhány, a na relativní složitost a jed-

noúčelovost agendy vymáhání, se jeví 

jako efektivní, aby tato kompetence byla 

zajištěna orgánem, který je k tomu 

v rámci organizace veřejné správy speci-

alizovaně určen. Tím je tzv. obecný 

správce daně ve smyslu § 106 odst. 1 

správního řádu, konkrétně pak celní 

úřad podle § 8 odst. 2 zákona o Celní 

správě ČR. S uvedenou změnou záměr-

ně není spojeno přechodné ustanovení, 

neboť se předpokládá, že započatá říze-

ní již dokončí nově příslušné orgány. 

Toto řešení je odůvodněno tím, že  

se ve většině případů, kdy v rámci návr-

hu zákona dochází k uvedené změně, 

jedná o velmi malý počet případů, v je-

jichž případě je neefektivní ponechávat 

jejich dokončení na dosavadních orgá-

nech. 

Zákon č. 609/2020 Sb.,  

ze dne 5. 10. 2020, kterou se mění vy-

hláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích 

na odbornou kvalifikaci a odbornou 

způsobilost při hornické činnosti nebo 

činnosti prováděné hornickým způso-

bem a o změně některých právních 

předpisů, ve znění pozdějších předpisů, 

účinnost 1. 1. 2021.  

Právní úprava připravená ČBÚ nově 

stanoví požadavky na fyzickou osobu, 

žádající o vydání osvědčení o odborné 

způsobilosti k výkonu funkce technický 

dozor pro vedení důlních a podzemních 

děl, závodní a bezpečnostní technik 

s cílem rozšířit okruh takových osob 

s ohledem na současný stav technického 

školství a báňského zvlášť. 

Zákon č. 549/2020 Sb.,  

Ing. Martin Malíř 

ze dne 1. prosince 2020, o odpadech, 

účinnost 1. 1. 2021.  

Jedná se o zcela nový zákon (připravilo 

MŽP) upravující pravidla pro předcháze-

ní vzniku odpadu a pro nakládání s ním, 

práva a povinnosti osob v odpadovém 

hospodářství a působnost orgánů veřej-

né správy v odpadovém hospodářství. 

P lně nahrazu j e  zrušený  z ákon  

č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů.  

Z pohledů hornických organizací je nut-

no upozornit zejména na ustanovení § 2 

odst. 2 písm. b) nového zákona, které 

zní: „(2) V rozsahu, v jakém nakládání  

s nimi upravují jiné právní předpisy, jsou  

z působnosti tohoto zákona vyjmuty …. 

b) těžební odpad, ….“. Z toho plyne,  

že zákon se v obecné rovině na těžební 

odpad rovněž vztahuje mimo rozsah, 

v jakém upravuje nakládání s těžebním 

odpadem zákon č. 157/2009 Sb. Ale 

obdobné ustanovení ostatně obsahoval 

do 31. 12. 2020 platný zákon  

č. 185/2001 Sb. (§ 2 odst. 2 písm. a) 

tohoto zákona znělo: „(2) Nestanoví-li 

zvláštní právní předpis jinak, vztahuje  

se tento zákon na nakládání a) s těžeb-

ním odpadem ….“). 

Součásti zákona č. 541/2020 Sb. je mj. 

změna zákona č. 157/2009 Sb., o naklá-

dání s těžebním odpadem a o změně 

některých zákonů (zrušuje se § 28 toho-

to zákona, který se  týkal od  

1 . 1 .  2021  zrušeného zákona  

č. 183/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů), a změna zá-

kona č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu 

uhličitého do přírodních horninových 

struktur a o změně některých zákonů 

(zrušuje se § 29 tohoto zákona, který  

se rovněž týkal od 1. 1. 2021 zrušeného 

zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech  

a o změně některých dalších zákonů). 

Zákon č. 541/2020 Sb.,  
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Inženýrská geologie je aplikovaná geolo-

gická věda, která se zabývá vztahem 

mezi geologickým prostředím a stavba-

mi různého druhu. Důvodem vzniku 

inženýrské geologie byla potřeba řešit 

různé katastrofy jako např. sesuvy. 

V dnešní době nachází své uplatnění ve 

stavebnictví, těžbě nerostných surovin, 

územním plánování, dokonce i při rekul-

tivaci krajiny. 

Rozhodující pro inženýrskogeologický 

průzkum na Dolech Bílina je zaměřit se 

především na ty části lomu, kde může 

docházet k mezním situacím z pohledu 

stability svahů. Jedná se především o: 

 Trvalé (boční, konečné) svahy lomů  

a výsypek.  

 S lo ž i té  geo lo gi cké st ruktury 

(například těžba elevace ALBERT  

a Červeného vrchu). 

 Nutnost „přetěžení“ části a vytváření 

nových trvalých svahů v bývalých vý-

sypkách (Braňanská výsypka, výsypka 

Svoboda). 

 Ochrana staveb v okolí lomu (silnice, 

odkaliště…). 

Inženýrskogeologický průzkum probíhá 

na hnědouhelných lomech v etapách: 

1) Orientační – pro dlouhodobé 

těžební studie (do vyuhlení ložiska) – 

plošné inženýrskogeologické posouzení 

zájmového území. Tato etapa proběhla 

na Dolech Bílina již v šedesátých až 

osmdesátých letech dvacátého století. 

Cílem bylo ověřit hlavní rysy geologické 

stavby ložiska i nadloží, tektoniku, zvod-

nění nadloží – vše co bude ovlivňovat 

otvírku lomu a stavbu výsypek a jejich 

základní parametry (například generální 

sklony lomu a výsypky). 

2) Předběžný – pro Plán otvírky, 

přípravy a dobývání – na Dolech Bíli-

na je hornická činnost povolována po 

jednotlivých časových úsecích – 10–15 

let. Důvodem je i postoj MŽP ČR, které 

nechce vydávat stanoviska k posouzení 

vlivů na životní prostředí na záměry  

s delším časovým úsekem. V rámci této 

etapy je potřebné získat všechny po-

třebné informace pro zpracování plánu 

OPD. Jedná se o především o kapitolu 

1.2.5. POPD dle přílohy č. 3 vyhlášky 

ČBÚ č. 104/1988 Sb. o hospodárném 

v y u ž í v án í  v ý h r ad n í c h  lo ž i s e k ,  

o povolování a ohlašování hornické čin-

nosti a ohlašování činnosti prováděné 

hornickým způsobem: 

1.2.5 Generální svahy skrývky, lomu a pa-

rametry skrývkových a těžebních řezů; 

umístění a časový sled provozování výsypek 

a odvalů, jejich projektované kapacity  

a životnosti; generální svahy výsypek, para-

metry výsypkových stupňů; opatření proti 

sesuvům. 

V současné době probíhá příprava 

POPD do roku 2035. V uplynulém, asi 

pěti letém období, byl IG průzkum za-

měřen: 

 IG průzkum pevnostních parametrů 

Libkovických vrstev (v minulosti zcela 

převládaly Holešické vrstvy, nyní na-

růstá mocnost Libkovických). 

 IG průzkum v oblasti výsypky  

Svoboda. 

 IG průzkum v oblasti Červeného 

vrchu. 

 IG průzkum u odkaliště Venuše. 

 IG průzkum vnitřní výsypky. 

METODY A METODIKA INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU  

NA DOLECH BÍLINA 

Obr. 1 Obec Braňany v úzkém kontaktu s hnědouhelným lomem Bílina 
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3) Podrobný – v průběhu hornické 

činnosti (realizace POPD) - podle nalé-

havosti a finančních možností jsou  

v průběhu realizace POPD informace 

inženýrskogeologického a geotechnické-

ho charakteru upřesňovány a to spíše 

lokálně, podle významu lokality. Výsled-

kem je kromě upřesnění morfologie 

geologických struktur především upřes-

nění geomechanických parametrů: 

γn =  objemová tíha [kN.m-3] 

φ  =  úhel vnitřního tření [°] 

c =  soudržnost [kPa] 

Tyto parametry se používají k stabilitním 

výpočtům silovými metodami pro ově-

ření stupně bezpečnosti (vyžaduje vy-

hláška ČBÚ č. 26/1989 Sb.).  

Doplňkový – pro jednotlivé dílčí 

stavby, geologické struktury či sta-

bilizační opatření – například polože-

ní Nových uhelných odtahů, Nádrž Svo-

boda apod. 

Doly Bílina 

Úkolem inženýrské geologie na Dolech 

Bílina je získat přehled o inženýrskogeo-

logických poměrech jednotlivých oblastí, 

které jsou charakterizovány svými speci-

fickými podmínkami. Jedná se o oblast 

čelních skrývkových svahů, severních 

bočních svahů, jižních bočních svahů  

a oblast vnitřní výsypky. Jednotlivé ob-

lasti jsou znázorněny na Obrázku 2., 

Jižní svahy potom na Obrázku 3. 

Skrývkové svahy postupují směrem na 

západ prakticky paralelním způsobem. 

Geologickou stavbu tvoří horizonty: 

 Nadložní souvrství,  

 souvrství hnědouhelných slojí, 

 podložní souvrství. 

Hnědouhelná sloj dosahuje mocnosti 

okolo 35 m. V jejím nadloží se vyskytují 

písčité jíly s nepravidelným rozmístěním 

plochých čoček písků. Nadložní souvrst-

ví se skládá s monotónních komplexů 

jílů. Vlivem historického výskytu ledovců 

dochází k pevnostní degradaci 1. skrýv-

kového řezu, což se projevuje negativně 

na jeho stabilitních poměrech. 

Severní svahy mají charakter faciálně 

proměnlivého souvrství hnědouhelných 

slojí se specifickými sedimentačními 

strukturami, kdy dochází ke kontaktu 

s okrajem vnější výsypky Pokrok. 

V minulosti byly severní svahy postiženy 

skluzovými deformacemi, které měly za 

následek právě tyto geotechnické pestré 

oblasti. 

Jižní svahy lomu Bílina jsou bezesporu 

geotechnicky nejsložitější lokalitou.  

Slož itost  je  dána j ak  báňsko -

technologickými poměry tak zejména 

strukturně-geologickou stavbou. Postup 

lomu se navíc dostal do oblasti vnitřní 

výsypky lomu Braňany, která celou situ-

aci komplikuje. Řešení stability vnitřní 

výsypky Braňany se věnovalo několik 

studií, které se nakonec realizovaly 

v rámci projektů a následným systémem 

monitoringu. 

 

Vnitřní výsypka je hlavním výsypným 

prostorem lomu Bílina. Zajištění její 

stability je tak životně důležitým fakto-

rem pro provoz ce lého lomu . 

Z dlouhodobého pohledu bude vnitřní 

výsypka lomu Bílina největším, nejvyšším 

i nejmocnějším uměle vybudovaným 

zemním tělesem v České republice. Vý-

sypka je zakládána na vyuhlenou a od-

vodněnou podložku, kterou tvoří nebi-

lanční část hnědouhelné sloje nebo pod-

ložní jíly. Celková stavba výsypky  

je z největší části tvořena horninami 

holešických vrstev Mosteckého souvrst-

ví. S postupem lomu bude ale přibývat 

jílů z libkovických vrstev, což je pro 

budování vnitřní výsypky velice význam-

ná skutečnost, neboť stabilitní vlastnosti 

těchto jílů jsou výrazně horší. 

 

 

 

Obr. 2 Lom Bílina, šikmý snímek směrem na sever 

Skrývkové svahy 

Severní svahy 

Vnitřní výsypka 

Postup lomu 

Obr. 3 Lom Bílina, Jižní svahy 
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Metody inženýrskogeologické-

ho průzkumu 

Vrtné práce 

Vrtné práce na Dolech Bílina patří mezi 

nejrozš ířenějš í druh odkryvných 

(průzkumných) prací, kdy se využívá 

metody jádrového rotačního vrtání, 

které umožňuje získat plynulý neporuše-

ný vzorek, tzv. vrtné jádro. Vrty jsou 

většinou vrtány jednoduchou nebo dvo-

jitou jádrovnicí s tvrdokovovou korun-

kou pomocí vrtné soupravy na kolovém 

podvozku, která je na Obrázku 4. 

Úvodní část vrtů bývá realizována na 

sucho a konečná pak s bentonitovým 

výplachem. Vrtné jádro je ukládáno do 

normalizovaných vzorkovnic o délce 

přihrádky 1 m, jako je zobrazeno na 

Obrázku 5. V případě ochrany proti 

povětrnostním vlivům je jádro zabaleno 

do PVC fólie. Takto uložené vzorky jsou 

v co nejkratším možném termínu po 

jeho vytěžení zdokumentovány pověře-

ným geologem. 

Dále jsou vzorky odebrány k labora-

torním zkouškám a rozborům. Na vzor-

cích se provádí následující výčet zkoušek 

a rozborů: 

 Základní klasifikační rozbor, 

 objemová hmotnost, 

 smykové parametry, 

 stlačitelnost v edometru. 

Součástí prováděných prací bývá prove-

dení karotážního měření po dokončení 

vrtných prací ve všech nezapažených 

vrtech. Využívají se metody: 

 Kavernometrie – měření průměru 

vrtu, 

 gama-gama karotáž – měření objemo-

vé hmotnosti hornin, 

 elektrokarotáž – měření zdánlivého 

měrného odporu hornin, 

 gama karotáž – měření přirozené 

radioaktivity hornin, 

 indukční karotáž – měření elektrické 

vodivostní charakteristiky hornin,  

 měření magnetické susceptibility hor-

nin. 

Výsledky karotážních měření, které jsou 

na Obrázku 6, se díky odlišných fyzikál-

ních vlastností a rovněž díky různým 

nehomogenitám v horninovém prostře-

dí dají interpretovat do geologického  

a inženýrskogeologického významu,  

tj. vytvoření geologického a geotechnic-

kého modelu horninového prostředí. 

Obr 4. Vrtná souprava SKB 59 na kolo-
vém podvozku URAL 

Obr. 5 Fotodokumentace vrtného jádra 

Obr. 6 Interpretace výsledků karotážního měření 
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Penetrační sondování 

V rámci projektu „Navýšení vnitřní vý-

sypky Dolu Bílina“ bylo vytvoření  

a zavedení do praxe prostorového ma-

tematického modelu chování vnitřní 

výsypky dolu Bílina. Jeden ze vstupních 

parametrů je stanovení míry sedání ze-

miny ve vlastním tělese výsypky. Sedání 

výsypky vzniká vlivem vlastní tíhy a ná-

sledným procesem konsolidace. Pro 

zjištění hledaného parametru byla navr-

žena metoda statické penetrace a ocelo-

vé desky, která je na Obrázku 7.  

Ocelová deska o rozměrech 5 x 5 m 

byla uložena do výkopu a po geodetic-

kém zaměření byla zahrnuta vrstvou 

výsypkových zemin. Po zasypání desky 

novou etáží byla na vytyčeném místě 

provedena statická penetrace se snahou 

z a s t i h n o u t  o c e l o v o u  d e s k u .  

Po zastižení desky penetrační sondou 

byly zjištěny rozdíly nadmořské výšky 

desky a tím i deformace výsypkového 

tělesa pod deskou. U desek, které jsou 

již v hloubkách více než 30 m, předchází 

penetraci „předvrtání“, aby nedocházelo 

k odklonu penetračního soutyčí.  

Další parametr do matematického mo-

delu byl stanoven pomocí statické pene-

trace, která byla situována do dolní části 

vnitřní výsypky do místa bývalých jímek 

pro důlní vody. Kromě penetračních 

odporů byl měřen také pórový tlak, a to 

jak dynamicky pórový tlak (měření při 

zatlačování soutyčí), tak ustálený pórový 

tlak (časové sledování v úrovni kontaktu 

výsypky s podložím). Pro sledování hla-

diny vody v sondách byl použit elektric-

ký hladinoměr. 

Statická penetrace byla prováděna těž-

kou penetrační soupravou Hyson –  

20T, která je na Obrázku 8. Celá sou-

prava je umístěna na podvozku TATRA 

T-815, kdy je tlačná síla vyvažovaná 

hmotnosti soupravy. 

Ukázka grafu z měření statické penetra-

ce je na Obrázku 9.

Obr. 7 Osazení ocelové desky v srpnu 2015 

Obr. 8 Penetrační souprava na podvozku TATRA T-815 

Obr. 9 Výsledky měření statické penetrace 
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Hydrogeologické monitorovací 

vrty 

Mezi metodické zásady inženýrskogeo-

logického průzkumu na Dolech Bílina  

je snaha o komplexnost a hospodárnost. 

V praxi to znamená, že jsou jednotlivé 

vrty připravovány tak, aby bylo splněno 

více cílů. Kombinuje se zájem inženýr-

ského průzkumu s ložiskovým i budová-

ním monitorovacího systému. Příkladem 

jsou inženýrskogeologické vrty, které  

se prohlubují do sloje pro potřebu ložis-

kového průzkumu a poté jsou vystroje-

ny za účelem monitoringu. 

Hydrogeologické monitorovací vrty 

bývají dle projektu osazeny 1 – 3 čidly 

měřidel pórových tlaků na základě geo-

logické dokumentace a karotážního mě-

ření. Čidla jsou umístěna do kačírkových 

loží, které jsou od sebe odděleny ce-

mentací. Schéma vrtu je na Obrázku 10. 

Z čidel ústí na povrch kabeláž, která  

je na konci zapojena do řídící jednotky 

umožňující ruční nebo online odečet 

dat. Jednotka je pak umístěna do zhlaví 

vrtu jako je zobrazeno na Obrázku 11. 

Na Obrázku 12 je zobrazena řídící jed-

notka pro dvě čidla měřidel pórových 

tlaků. 

 

 

 

 

Obr 11. Uchycení odečítací jednotky do 
zhlaví vrtu 

Obr. 10 Schéma vrtu osazeného MPT 

Obr. 12 Řídící jednotka měřidel pórových tlaků 
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Inklinometrické vrty 

Mezi prvky geotechnického monitoringu 

na dolech Bílina patří inklinometrické 

vrty, geodetické měření pomocí auto-

matické robotické totální stanice a mě-

ření napjatostí kotev stabilizující svahy 

Braňanské výsypky. 

Inklinometrické vrty jsou vystrojeny 

pažnicí s vodícími drážkami, kdy se dráž-

ky umisťují tak, aby vodící drážky byly 

v jednom směru nastaveny po spádnici  

a v druhém směru po vrstevnici. Po 

zapuštění pažnice se provádí tamponáž 

jílocementovou směsí prostoru mezi 

stěnami vrtu a vnějším povrchem pažni-

ce. Zhlaví vrtu se pak fixuje do betono-

vé desky.  

Inklinometrické měření probíhá pomocí 

sondy, která je na počátku měření spuš-

těna na dno vrtu a poté je postupně 

vytahovaná po 0,5 m. Od 100m hloubek 

je krok měření po 1 m a používá  

se automatický naviják umístěny 

v osobním automobilu. Každé povytaže-

ní je zaznamenáno do řídící jednotky. 

Práce in situ je na Obrázku 13. Měření 

se opakuje po otočení sondy o 180° 

z důvodu vlivu chyby nerovnoběžné osy 

sondy s pažnicí. 

Velkorozměrné průzkumné 

sondy 

V rámci projektu Stabilizace jižních sva-

hů Dolu Bílina pod Červeným vrchem 

proběhl inženýrskogeologický průzkum 

realizovaný pomocí geologických vrtů, 

který byl v dané oblasti nedostatečný 

z důvodu komplikované geologie 

v oblasti výchozu uhelné sloje vytažené-

ho strmě nahoru vulkanickou činností 

(znělcový Červený vrch). Vrty jsou pou-

ze bodovým údajem o geologické sklad-

bě, proto byla navržena metoda velko-

rozměrových průzkumných sond, které 

mohou problematickou heterogenitu 

prostředí charakterizovat lépe. Cílem 

bude mapování geologické stavby u vý-

chozu sloje z pohledu ložiskové  

i inženýrské geologie. Na základě výsled-

ků inženýrskogeologického průzkumu 

budou stanovena preventivně stabilizač-

ní opatření pro tuto část závěrných sva-

hu Dolu Bílina. Situační výkres sondy je 

na Obrázku 14. 

Závěr 

Snahou inženýrskogeologického průzku-

mu na Dolech Bílina je zaměřit se na 

problematické částí lomu, kde může 

docházet ke kritickým situacím v rámci 

stability svahu. Vzhledem k finanční ná-

ročnosti jednotlivých metod bývá jedno 

dílo, v tomto případě vrt, zaměřené na 

více aspektů, kdy je snaha kombinovat 

zájem inženýrskogeologického průzku-

mu s ložiskovým i budováním monitoro-

vacího systému. 

V průběhu hornické činnosti je důleži-

tým úkolem jednotlivých průzkumných 

prací upřesnění geomechanických para-

metrů γn, φ a c, které slouží ke stabilit-

ním výpočtům silovými metodami pro 

ověření stupně bezpečnosti. Z těchto 

výpočtů vyplývají mezní hodnoty gene-

rálních svahů trvalého nebo dočasného 

charakteru. Dále se geomechanické pa-

rametry použijí pro stanovení tvaru sva-

hů skrývkových a výsypkových těles – 

výška, sklon a postup řezů. 

Dlouhodobý inženýrskogeologický prů-

zkum zkoumá poměry k posouzení sta-

bility skrývkových svahů i svahů vnitřní 

výsypky s následným využitím zbytkové 

jámy Dolu Bílina pro případnou hydric-

kou rekultivaci. 

Ing. Vít Sládek 

Obr. 14 Velkorozměrová průzkumná sonda  

Obr. 13 Schéma vrtu osazeného MPT 
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