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Doc. Ing. Jan Rybář, CSc. 
ÚSMH AV ČR, v.v.i. 
V Holešovičkách 41 
182 09 Praha 8 
 
 
 

 
Oponentský posudek diplomové práce Víta Hanuljaka  

„ Rozbor stabilitních problém ů v závěrném svahu lomu ČSA“  
 

 
 
    Ústavem hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky Přírodovědecké fakulty 
University Karlovy jsem byl požádán, abych vypracoval oponentský posudek diplomové 
práce, kterou předložil k obhajobě pan Vít Hanuljak. 
 
    K posouzení jsem obdržel celkem 67 stran textu (zahrnujícího 8 tabulek a 26 obrázků), 
volnou mapovou přílohu (Příloha 1) a Fotografické přílohy (Příloha 2). Součástí práce je 
elektronická podoba zachycená na nosiči CD. 
     
    Hlavní cíle práce zaměřené na problematiku stability závěrného svahu Velkolomu 
Československé armády při úpatí Krušných hor jsou jasně formulované v úvodní kapitole. 
Vedle rešeršní části práce měla být na základě terénního mapování sestavena přehledná 
mapa svahových deformací v závěrném svahu velkolomu. Na vybraném aktivním sesuvném 
území pod zámkem Jezeří měly být zhodnoceny stabilitní poměry pomocí matematického 
modelování, s výstupem navrhnout případná sanační opatření. V podstatě se podařilo 
diplomantovi všechny naznačené cíle splnit; k některým částem práce mám však připomínky. 
 
    Obtížným úkolem bylo podle mého názoru vypracování rešerše dosud prováděných prací 
na styku pánevní výplně a úpatí Krušných hor v prostoru Velkolomu ČSA, neboť stabilitní 
problematikou se zde od 70. let minulého století až do současnosti zabývalo nebývalé 
množství autorů a institucí. Důkladnější rozbor by byl uskutečnitelný v nesrovnatelně delším 
časovém období, než jaké měl diplomant k dispozici. Vzhledem k tomu, že jsem se na řešení 
řady problémů osobně zúčastnil, mohu mít k některým formulacím diplomanta výhrady, ale 
v zásadě neuvádí žádné chybné závěry. 
 
    Terénní mapovací práce mohl student zahájit až po uzavření smlouvy s a.s. Litvínovská 
uhelná. Mapovací práce probíhaly v doprovodu zástupce společnosti v termínu od 14. do 18. 
3. 2011. Stará i současná sesuvná území byly zakreslována do režimní mapy v měřítku 1 : 
2 000 a poté překreslována do měřítka 1 : 5 000 (viz Příloha 1). 
     
    Vedle běžných postupů využil diplomant matematické modelování stabilitních poměrů 
aktivního sesuvného území (C) pod zámkem Jezeří. Zvýšenou pozornost věnoval výběru 
vstupních dat. Analýza proběhla v řezu, který studoval geofyzikální metodou ERT Burda et 
al. (2011). Numerický model prokázal, že svah v nadložních jílovcích o sklonu 13° není 
dlouhodobě stabilní, je krátkodobě stabilní pouze při zakleslé hladině podzemní vody. Tento 
závěr je plně v souhlase s našimi staršími empirickými zkušenostmi z lomu ČSA, opírajícími 
se o opakované sledování bočních a závěrných svahů, zahájené v 70. letech  20. století. 
Bylo prokázáno, že skrývkové svahy v nadložních jílovcích budované v lomu ČSA ve sklonu 
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12° až 13° se udrží stabilní jen krátkodob ě, pokud nedojde k nějakému specielnímu 
zabezpečení (např. účinným hloubkovým odvodněním). Nezabezpečené svahy se s časem 
postupně vlivem sesouvání upravují do mírnějších sklonů; za dlouhodobě stabilní lze 
v podmínkách lomu ČSA považovat závěrné svahy se sklonem kolem 9° (viz Zika, Rybá ř a 
Kudrna, 1987). Výsledky modelování diplomant využil k rámcovému návrhu způsobu sanace 
sesuvného území C vybudováním odvodňovacích žeber. 
 
K elaborátu mám následující připomínky: 
 
    Příloha 1 „ Mapa rozšíření svahových deformací ve VČSA“. Na příloze není uveden její 
název; chybí grafické znázornění severu; vysvětlivky nejsou v souladu s kresbou v mapě 
(např. v mapě lze jen obtížně odlišit „Předpokládaná hranice sesuvného území“ a „Zátrhové 
trhliny čerstvé“ (termín „zátrhová trhlina“ doporučuji nahradit termínem „odlučná trhlina“). 
Mapa je místy nepřehledná a obtížně čitelná; ke kresbě převzaté z režimové mapy chybí 
vysvětlivky. Chápu, že touto mapou se student zřejmě přizpůsobil zaběhnuté   metodice 
provozovatele lomu ČSA, ale měl se pokusit sestavit další samostatnou mapu rozšíření 
svahových deformací graficky navazující na dosavadní mapové výstupy Z. Kudrny (např. 
obr. 4 in Rybář, 1997, Acta Montana IRSM AS CR, AB No4/106/,95-109). V takové mapě by 
měly být zakresleny i všechny hydrogeologické a hydrologické údaje. Platí to i pro obr. 14, 
kde navíc zaniká červené omezení odlučné oblasti aktivního sesuvu C. Při rozboru sesuvů A, 
B a C autor upozorňuje na nepříznivý vliv vývěrů vody, ale bohužel v mapě na obr. 14 chybí 
jakýkoliv zákres forem zvodnění. 
    Zvýšenou pozornost by si v textu zasloužilo západní a severní omezení odlučné oblasti 
sesuvu C z obr. 14. Jde o odlučnou trhlinu, která je opakovaně aktivní již z 50. let 20. století, 
kdy poklesové deformace při tehdy probíhající těžbě v hlubinném dole Koněv vyvolaly na 
přilehlém mírném svahu katastrofální sesuvné pohyby, které vedly k zániku obce Jezeří. 
V roce 1990 byla zaznamenána pod zámkem Jezeří výrazná čerstvá poklesová trhlina na 
povrchu pánevní výplně (in Rybář, 1997). Porovnáním s dokumentací uloženou v archívu 
ÚSMH AV ČR se ukázalo, že nová trhlina přesně sleduje hlavní odlučnou trhlinu z 50. let. 
V 1. pololetí 1996 byla inklinometrickým vrtem JZ 149 v tomto území potvrzena rychlost 
pohybů do 3 mm/měsíc. Shodný průběh odlučné trhliny sesuvu C byl v terénu potvrzen i 
v únoru 2011. 
    Autor nedůsledně cituje užité podklady: citace v textu často nejsou v souhlase se 
seznamem použitých podkladů a naopak; nejsou dodržovány zvyklosti pro citování 
publikovaných a archivních podkladů v geologických publikacích a zprávách. Před 
odevzdáním práce do ČGS-Geofondu doporučuji upravit citace podle http://www.geology.cz/.  
    Autor měl věnovat vyšší pozornost korekci textu, zůstalo hodně překlepů. 
 
 
 
Závěrem mohu konstatovat, že pan Vít Hanuljak splnil zadání diplomové práce a dosáhl 
očekávaných cílů. Výsledky mají metodický význam. Doporučuji práci k obhajobě. 
 
 
 
 
 
Praha, 15. září 2011 
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