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Anotace: 

V dobývacích prostorech lomu ČSA byly OBÚ Most stanoveny ochranné  

pilíře, které klasifikovaly uhelné zásoby jako vázané a nebyly uvažovány k těžbě. 

Tyto ochranné pilíře byly stanoveny z důvodu ochrany objektů na povrchu ve 

vlastnictví různých právních subjektů (zejména budovy a stavby). Z důvodu 

prodloužení životnosti provozu lomu (hovoříme cca o 10 mil. tun kvalitního uhlí, 

určeného především pro teplárenské účely, které je na lomu ČSA vázáno 

ochrannými pilíři) je možno tyto uhelné zásoby vytěžit za předpokladu řešení 

střetů zájmů dle zákona 44/1988 Sb. (Horní zákon) a dle platného POPD (Plán 

otvírky, přípravy a dobývání v rámci horních předpisů). 

Jedná se o finanční odškodnění či náhradní plnění různých vlastníků 

majetku a to prostřednictvím důlních škod, včetně likvidace objektů (podléhajících 

legislativě stavebního úřadu a OBÚ). Vlastní řešení spočívá ve vstupu do 

ochranných pilířů přes platnou legislativu OBÚ, řešení důlních škod dohodami  

o odškodnění a vydáním platného povolení k těžbě  tzv. POPD. 

Klíčová slova: dobývací prostor, hnědé uhlí, volné a vázané zásoby, 

ochranný pilíř, Horní zákon 

 

Summery:  

In the mining areas of the quarry CSA were OBU set of pillars, 

coal reserves are classified as restricted and not considered for extraction. These 

protective pillars have been established to protect the surface of objects owned by 

different legal entities (especially buildings and structures). To extend the service 

life of mine (we are talking about 10 million tons of high quality coal, intended 

primarily for heating purposes, which is bound to fracture CSA protective pillars) 

can exploit these coal reserves provided the solution of conflicts of interest under 

the Act 44/1988 Coll. (Mining Act) and under applicable POPD (Plan opening, 
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preparation and extraction in the upper regulations). 

It is a financial compensation or indemnification of different property owners 

through mining damage, including disposal facilities (subject to its jurisdiction the 

building office and OBU). Custom solution lies in entering the protective pillars 

through valid legislation OBU solution mining damage the Indemnity Agreement 

and the issuance of a valid permit to extract  - POPD. 

Keywords: mining area, lignite, free and constrained supplies, protective 

pillar, Mining Act 
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1. Úvod 

Těžba uhlí patří neodmyslitelně k Severním Čechám. Již dlouhá staletí se 

zde těží uhlí, které vykazuje značně vysokou kvalitu a je využíváno po celé 

republice. Ne jinak je tomu i na dole ČSA, který prošel řadou etap přeměn, které 

vedly k navyšování těžby. Lom ČSA musel reagovat na vývoj okolí a neustále se 

zvyšující energetickou náročnost společnosti.  

Toto vše nutí vedení společnosti, aby životnost lokality, na které probíhá 

těžba, byla co nejdelší. Proti této snaze, ale stojí řada aspektů, které není lehké 

zdolat. Jedním z hlavních problémů, které se na lomů ČSA vyskytují, je vyhlášení 

územních ekologických limitů těžby. Toto usnesení vlády 444/1991 má nyní za 

následek blokaci přibližně 287 mil. tun velmi kvalitního uhlí, které se nachází v II. 

etapě těžby. 

V minulosti bylo počítáno s postupným přechodem z I etapy do II. etapy a 

dále do III. a IV. etapy.  Vzhledem k tomu, že zatím není povolená těžba za 

územními limity, tak v roce 2000 byl ukončen postup skrývkového řezu a zastavil 

se před stanovenou linií limitů a stanovil tak tvar dnešního lomu. 

 Díky tomu od roku 2012 dochází k postupnému útlumu těžby a 

přesměrování porubních front směrem do zbytkové jámy sousedního bývalého 

lomu Obránců Míru. Pokud nedojde k racionálnímu přehodnocení „prolomení 

limitů“, tak v roce 2042 dojde k dočasnému zastavení těžby.   

K plynulému přechodu do další z etap je nutné mít schválené veškeré 

projektové podklady, POPD, EIA a vyřešeny veškeré střety zájmů. Při projektování 

tak rozsáhlého díla je nutný několikaletý předstih a jasná koncepce. Pokud dojde 

při projektování k jakékoliv změně, tak se tato změna může v budoucnu negativně 

odrazit v dalším rozvoji lokality. Pro rozvoj lomu ČSA a přechod mezi I a II etapou 

byl nejvhodnější rok 2003 až 2010.  
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Vzhledem k tomu, že k přechodu nedošlo, bude tento opožděný přechod 

velice náročný a to jak z ekonomického hlediska, tak také časového. Pokud by 

dnes došlo k přehodnocení limitů, tak by se s těžbou skrývkových zemin mohlo 

začít kolem roku 2018.  

Vzhledem k velmi mocnému nadloží a nastrkování svahů by těžba skrývky  

trvala 5 až 7 let. Z tohoto důvodu je vhodné, aby těžba probíhala současně v I. i II. 

etapě a mohly být částečně pokryty náklady na odkliz nadložních zemin a dalších 

nákladů spojených s těžbou. 

Dnes, kdy jsou vytěžitelné zásoby již velmi omezené, dochází na lomu ČSA 

k přehodnocování některých konečných svahů s cílem vytěžit některé zbytkové 

zásoby. Například přehodnocování již z části zasypaného území označeného jako 

Eliška II a III. Dále se v současné době legislativně řeší možnost vytěžit část 

zásob v ochranném pilíři kulturních památek Jezeří, vhodnou hlubinnou dobývací 

metodou bez vlivu na povrch. 

V diplomové práci se budu zaměřovat na území označené Eliška, a budu 

v něm řešit způsob těžby uhlí, důlní škody a sanaci a rekultivaci dotčeného území. 
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2. Historie 

2.1. Historie  

2.1.1. Období dolu Hedvika 

Kolem devadesátých let devatenáctého století působí v Severočeském 

hnědouhelném revíru řada společností, zabývajících se těžbou. Tyto společnosti 

jsou v soukromých vlastnictvích. V této době vzniká na Mostecku c.k. kapitál, 

v jehož režii jsou zakládány doly Julius I., který vzniká v Mostě, Julius II. v Horním 

Jiřetíně, dále Julius III. v Kopistech. Julius IV. a v roce 1900 je založen Julius 

V. v Souši. Od roku 1901 samostatný důl – Hedvika v Ervěnicích. Tímto vzniká 

tzv. „císařská šestka“, která je dovršena „Hedvikou“. Z výtěžku tohoto dolu jsou 

budovány další doly. 

Státní důl Hedvika vzniká, jako pobočný závod dolu Julius V. Nejprve byly 

na bezeslojovém území postaveny správní a provozní budovy. Toto zázemí se 

nacházelo severovýchodně od Ervěnic. Z tohoto území byla ražena štola 

východním směrem. Tato štola byla ražena hlavně z důvodu budoucí těžby. Štola 

byla ražena v délce asi pět set metrů a byla vyzděna. Na konci této štoly, byl 

založen lom I. a později i lom II. Oba směřovaly k hranici dolu Fortuna. Lomy 

sledovaly úpad sloje se stále rostoucím nadložím. Po jejich vyrubání se přešlo na 

lom III., který se uložením sloje a rozlohou stal v té době největším lomem. Délka 

porubní fronty měřila 800 m a mocnost sloje byla až 30 m. Vzhledem k takovým 

ideálním podmínkám, byla sloj rozdělena na dvě části. První byla prostoupena 

lupkem, druhá – spodní – byla čistá. Dále v tomto lomu vyvěral minerální pramen, 

kterého později využívali jak zaměstnanci, tak obyvatelé okolních vesnic. 

V lomech se těžilo ručně „mlýnkováním“. Vytěžené uhlí bylo tříděno na 

třídičce a vytříděné se odváželo železniční vlečkou do stanice Jezeří a později do 

Třebušic. Těžba v roce 1902 byla 74 000 tun uhlí a 165 000 m3 zeminy. V roce 

1910 to již bylo 344 000 tun uhlí a 405 000 m3 zeminy. První lopatové rýpadlo bylo 
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nasazeno v hlavní sloji v roce 1916. Koncem roku 1918 bylo využito na skrývce 

první korečkové rýpadlo. Odvoz odklizu až do roku 1948 zajišťovala úzkokolejná 

dráha na ruční splavnou výsypku. 

Porubní fronta postupovala směrem od Komořan k Ervěnicím. Na dole byla 

v provozu vlastní kotelna, strojovna a elektrárna. Na Hedvice bylo před první 

světovou válkou zaměstnáno 900 zaměstnanců a stroje nasazené na odklizu, měli 

průměrný roční výkon přes 1 000 000 m3. 

V roce 1926 byla v sousedství dolu Hedvika zprovozněna ervěnická 

elektrárna, která se stala hlavním odběratelem vytěženého uhlí. Těžba v porubní 

frontě skončila v roce 1931 a 1932 a současně byl otevřen důl V., který byl později 

společně s dolem VI. základem dnešního dolu [7]. 

Dne 10. 10. 1938 bylo obsazeno pohraničí i důl Hedvika. Odchodem tzv. 

„státních zaměstnanců“ do vnitrozemí nastal úbytek českého obyvatelstva. Odliv 

obyvatelstva však netrval dlouho a Němcům se řadou tvrdých zákonů a hrubostí 

podařilo důl úplně zastavit. 6. 12. 1944, byl důl velmi citelně postižen 

bombardováním. 

Důl Hedvika začal opět těžit v květnu 1945. Při těžbě muselo být použito to, 

co měl důl k dispozici z dřívějších dob. Silně opotřebované strojní zařízení: 

korečkové a parní lopatová rypadla, dvě desítky parních lokomotiv o rozchodu 900 

mm a několik desítek výklopných vozů s obsahem šest m3. Lom měl dále dvě 

stará elektrická rypadla, která byla v krátké době nahrazena novými E2,5.  

Na Hedviku přicházely další nové stroje pro obnovu zastaralého  

a zničeného strojního vybavení. Přicházely nové lokomotivy, nová rypadla. V roce 

1947 bylo nasazeno nové rypadlo K22, které muselo být dokončeno firmami 

Škoda Plzeň a Vítkovické strojírny, bez dokumentace.  
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Obrázek č.1 Báňské postupy uhelných lomů Hedvika 1901 – 1937 

2.1.2. Nové jméno 

V okolí dolu Hedvika, byla celá řada dolů, které po válce měnily svá jména. 

Důvody pro změnu jmen měly závodní rady různé. Ani dolu Hedvika se tato 

změna nevyhnula. Vzhledem k trendu přejmenovávání dolů podle významných 

bojovníků za lepší život dělnictva a za národní svobodu, byl 31.8.1947 důl 

přejmenován na důl F.D. Roosvelt. 

Důl Roosevelt měl malý, ale výborně stmelený kolektiv českých dělníků, 

který byl doplněn brigádníky. A právě v tomto období začíná neformální soutěž na 

pracovištích. Nový vztah k práci se začíná projevovat na snaze zaměstnanců, dát 

republice co nejvíce uhlí. Osádky strojů soutěžily v překonání norem  

a snížení poruchovosti techniky.  

Po roce 1948 docházelo k rychlému růstu dolu, a proto jsou nasazovány 

další nové výkonnější stroje. 
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2.1.3. Pětiletky 

V první pětiletce byl důl modernizován novými velkostroji a díky tomu se 

začal měnit na velkolom. Postupně jsou do těžby nasazována rypadla E 7  

a velkostroje K 23, K 24 a Z 53. V první pětiletce bylo již vytěženo 5 830 000 tun 

uhlí a 24 379 000 m3 zeminy [7]. 

Na všech velkolomech Komořanska se projevila snaha pracovat nově, 

produktivněji, práci lépe organizovat a eliminovat zbytečnou námahu, ale při tom 

dosahovat nejlepších výsledků. 

V druhé pětiletce byl plán nadále zvýšen a splněn. Na dole se vytěžilo 

8 003 517 tun uhlí a 52 972 535 m3 zeminy. Rok 1953 nastává významný přelom 

v historii dolu. Začínají přípravy na přechod k technickému rozvoji dolu. Důl je 

nadále modernizován, do provozu jsou uváděny další rypadla a zakladače a je zde 

zavedena nepřetržitá pracovní doba. V září roku 1958 je důl přejmenován na důl 

Československé armády. 

I ve třetí pětiletce docházelo k nárůstu objemu těžby i odklizu ve vztahu 

k požadavkům národního hospodářství. Do provozu jsou nasazena nová rypadla 

K 300/2, K 300/3 dále pak zakladač Z 1800/71. Na povrchu je realizována 

rozsáhlá výstavba. Ve třetí pětiletce bylo vytěženo 16 344 098 tun uhlí a 

72 851 850 m3 zeminy. 

Skončila přestavba závodu a byla komplexně nasazena velkostrojová 

koncepce TC 1 s důlní normálně rozchodnou kolejovou dopravou. 

Po celorevírových organizačních změnách bylo 1.4.1958 zřízeno Sdružení 

Severočeských hnědouhelných dolů v Mostě a jednotlivé doly, jako národní 

podniky, byly tomuto organizačnímu útvaru podřízeny. Další vývoj probíhal tak, že 

se jednotlivé báňské podniky slučovaly ve velké národní podniky s několika 

závody. 
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Čtvrtá pětiletka byla pro lom značně nevyrovnaná, hlavně z důvodu požáru 

korečkového rypadla DO 800. Dále rok 1967 přinesl další organizační změny, 

týkající se převážně vnitřní struktury. Dolu byl zrušen charakter závodu a byly 

zřízeny provozy. V roce 1971 opětovným zřízením závodu získal závod svoji 

původní organizační strukturu. V období čtvrté pětiletky bylo v dole vytěženo 

32 365 759 tun uhlí a odklizeno 105 592 825 m3 zeminy. 

Pátá pětiletka byla z pohledu vytěženého uhlí jedna z nejúspěšnějších 

tohoto dolu. Byly značně překonány normy a důl díky pracovitosti svých 

zaměstnanců obdržel řadu ocenění a vyznamenání. 

V období šesté pětiletky v rámci I. stavby „Reko“ dolu Československé 

armády byla dokončena rekonstrukce kolejišť a elektrifikace zabezpečovacího 

zařízení. Dále jsou nasazovány další výkonné dobývací a zakládací stroje. Končí 

zde období rozvoje TC 1 a jsou připravovány podmínky pro TC 2 s dálkovou 

pásovou dopravou. V tomto období musí těžbě ustoupit řada vesnic, jako jsou 

Kundratice, Dřínov, Podhůří a povrchové objekty dolu Maršál Koněv. V šesté 

pětiletce bylo na dole vytěženo 27 762 277 tun uhlí a 111 365 986 m3 zeminy. 

2.1.4. Etapy vývoje dolu 

V roce 1971 je již zpracována studie, která řeší rekonstrukci dolu 

Československé armády. Tato studie byla rozčleněna do šesti staveb a obsahuje 

postup dolu až do roku 2002. Rekonstrukce je prováděla při plném provozu dolu, 

bez jakéhokoliv omezení těžby [6]. 

Studie řešila vývoj těžby v hlubokých místech dolu technologickými celky 

TC1 a výkonnějších technologických celků TC2 plánovala nasadit na odtěžení 

nadloží. 

Účelem stavby I., bylo vybudování základů k celkové rekonstrukci dolu, aby 

bylo možné nasazení vyšších báňských technologických celků na skrývce, včetně 

vybudování dálkové pasové dopravy. Časový harmonogram stavby I., byl 

naplánován na období září 1974 až prosinec 1977. Důl se při rekonstrukci musel 
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potýkat s celou řadou neočekávaných okolností, jako například opoždění dodávek 

velkostrojů řady TC2, změna vodohospodářských projektů, havárie rypadla K22 a 

mnoho dalších. 

Hlavní náplní rekonstrukce bylo nasazení kolesového rypadla KU800/7, 

osm pásových dopravníků šíře 1800 mm v projektované délce až 7 kilometrů, 

zakladač ZP 6600/6, vybudování transformovny, montážní místo pro rypadlo a 

vybudování objektů potřebných pro nasazení prvního TC2. 

Později II. stavba svým časovým a technickým charakterem navazovala na 

I. stavbu. Hlavním smyslem bylo postupné nahrazení stávající technologie 

technologií novou, s vyšším výkonem, pro navýšení kapacity lomu. Vzhledem ke 

stále se rozrůstajícímu dolu a postupnému nasazování druhého TC2 ve složení 

KU 800/9, zakladač ZP 6600/9 a dálková pásová doprava 2000 mm a 1800 mm. 

Dále bylo nutno v rámci stavby II. vybudovat montážní místo RK 5000, pro montáž 

rypadla RK 5000, výstavba údržbářského zařízení pro techniku na dolu. 

 

Obrázek č.2 Korečkové rypadlo RK 5000 
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Další etapou byla III. stavba prováděna od srpna 1979 a ukončení bylo  

v prosinci 1983. Tato stavba probíhala současně se stavbou II. Hlavním účelem 

této stavby bylo vytvoření předpokladů pro zvýšení těžeb v sedmé a osmé 

pětiletce. Ke zvýšení těžeb mělo napomoci nasazení dalšího již třetího TC2. To 

zahrnovalo rypadlo KU 800/13, dálkovou pasovou dopravu šíře 1800mm, pásové 

dopravníky 321-330, ZP 6600/13. Dále bylo prováděno odvodnění předpolí  

a vlastního lomu, úprava technologického celku TC1 pro těžbu uhlí na II. a III. 

Uhelném řezu – stavební část, bylo pořízeno uhelné rypadlo KU 300/24 a dále 

musely být vystaveny na povrchu, jako jsou garáže, zdravotní středisko, jídelna. 

Navazující IV. stavba je též nazývána sedmou pětiletkou. Její začátek byl 

v březnu 1981 a dokončení bylo plánováno na prosinec 1986. Účelem stavby byla 

další rekonstrukce dolu Československé armády na novou technologii lomové 

těžby s technologickými celky TC1 a TC2 v rámci souboru I. – V. stavby v letech 

1974 – 1986, s hlavním zaměřením na uhelný lom a čistírnu důlních vod.  Ve IV. 

stavbě je vybudováno dvanáct provozních částí označovaných jako „komplexy“, 

z nichž některé menší jsou přesunuty do předchozího programu stavby III. V tomto 

období je upravována celá řada objektu, doplňována  

o moderní systémy, doplnění třetího TC2 o potřebné strojní vybavení.  

Rekonstrukce velkolomu byla v období sedmé pětiletky poznamenána 

stagnací. Hlavním důvodem byla destabilizace vnitřní výsypky, nedostatek 

výsypných prostor a také nízkým výkonem technologických celků TC2 na skrývce. 

Z tohoto důvodu byla přijata rada opatření, jako například nové rozdělení etáží 

vnitřní výsypky, vybudování dálkové pásové dopravy od TC2 do prostor bývalého 

lomu Obránců míru. 

Poslední V. stavba byla rozčleněna do tří etap Rekonstrukce dolu 

Československé armády. V první etapě došlo k rozdělení prací do „komplexů“  

a těžiště celé výstavby bylo v dodávce a montáži čtvrtého TC2 skrývky a pásové 

dopravy I. a II. Uhelného řezu. Ve druhé etapě, která probíhá v letech 1984 až 

1986 je hlavním cílem vybudování spojovací dálkové dopravy z dolu 
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Československé armády do bývalého dolu Obránců míru pro zakládání 

nevhodných zemin do zbytkové jámy.  

Účelem třetí etapy je další pokračování rekonstrukce dolu s tím, že pro 

stavbu bylo stanoveno dosáhnout v roce 1990 celkové těžby 9,5 miliónu tun uhlí 

za rok. V období 1986 – 1990 nedokončená osmá pětiletka bylo na dole 

Československé armády vytěženo 40 780 946 tun uhlí a 112 302 512 m3 zemin.  

Za devadesát let existence dolu československé armády (1901 – 1991) bylo 

z dolového pole Hedvika a později přidělených dolových polí Eliška a Maršál 

Koněv vytěženo 226 000 000 tun uhlí a 790 000 000 m3 zemin. 

2.2. Současnost dolu Československé armády 

Současné začlenění dobývací techniky je na skrývce a zakládání rozděleno 

do tří technologických celků TC2. Kde první dva technologické celky jsou tvořeny 

kolesovým rypadlem KU 800, těžící na 3. až 8. skrývkovém řezu.  

Dále je každý technologický celek doplněn o dálkovou pásovou dopravu 

1800mm a zakladačem ZP 6600. Na třetím technologickém celku je využito 

rypadlo RK 5000, které těží na 9. a 10. skrývkovém řezu, dálková pásová doprava 

1800 mm a zakladač ZP 6600 [6]. 

Uhelná část lomu je rozdělena na tři technologické celky TC1, které jsou 

tvořeny kolesovými rypadly KU300S a dálkovou pásovou dopravou 1200mm. Dále 

je důl vybaven nesčetným množstvím pomocné mechanizace, jako jsou buldozery, 

traktory, vibrační válec, rypadly DH103, vrtné soupravy. 

Dnešní pohled na budoucnost dolu Československé armády a vývoj těžby 

v budoucnu, musí vycházet ze stávající etapy společenské a ekonomické 

transformace. Důležité je se poohlédnout na restrukturalizaci národního 

hospodářství a snížení energetické náročnosti dolu. Důležitou roli pro budoucnost 

hraje i ekologické zatížení krajiny. Díky tomuto aspektu vzešla usnesení vlády, 
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která závažným způsobem omezují prostor pro další rozvoj a vyvolávají 

komplikace dolu Československé armády.  

Usnesením vlády je stanovení tzv. ekologických limitů těžby, které má za 

následek chránit obce Horní Jiřetín a Černice. Tato ochrana ale hraje stěžejní roli 

v rozvoji dolu ČSA. 

Omezením postupu lomu dojde k zablokování zásob uhlí, které je vhodné 

pro lomové dobývání. V celkových dlouhodobých záměrech lomu ČSA jde zhruba 

o 750 mil. tun kvalitního uhlí o vysoké výhřevnosti. 

Důl Československé armády patřil již od fáze středního lomu svoji 

tektonikou k nejobtížnějším lomům v Severočeském hnědouhelném revíru. 

Charakteristický je rychlý nárůst překryvného poměru, soustavné skluzy na 

skrývkových řezech.  

Významný problém nastal, když porubní fronta vstupovala do svahů 

Krušných hor, kde byly strmé výběhy sloje pod Krušné hory a s tím spojené 

problémy. A v neposlední řadě, jsou pro důl nezanedbatelné vládní usnesení, 

které paralyzují rozvoj nejen dolu, ale celého kraje z pohledu zaměstnanosti.  
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Obrázek č.3 Současný částečný pohled na hnědouhelný lom ČSA 

3. Geologie a vázané zásoby 

3.1. Geologie 

Dobývací prostor dolu ČSA se nachází na severozápadním okraji 

severočeské hnědouhelné pánve. Území leží převážně v mostecké části 

severočeské hnědouhelné pánve, s typickým vývojem jednotné uhelné sloje. 

Vlastní podloží pánve vytvářejí horniny krušnohorského krystalinika spolu 

s denudačními relikty svrchnokřídového pokryvu a nepravidelnými tělesy 

terciérních vulkanitů. Vlastní výplň pánve je představována písčito – jílovitými 

sedimenty podložního souvrství, uhelnou slojí a jílovci nadložního souvrství. 
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3.1.1. Strukturní a tektonické poměry 

Skladba popisovaného území je tvořena rozdílnými vývoji jednotlivých 

oblastí a odlišnými fyzikálními a mechanickými vlastnostmi hornin samostatných 

horizontů. Jednou z nejvýznamnějších struktur, která značně ovlivňuje místní 

geologii je pásmo podrcených alterovaných hornin, které se vyskytuje na 

severozápadním okraji tohoto území a které je označováno jako krušnohorské 

zlomové pásmo. Toto pásmo má směr a úklon 50 – 70°  a je směřováno do pánve 

a tím rozděluje blok pánevní od bloku Krušných hor. Díky tomuto výraznému 

rozhraní docházelo k tvorbě pánevních struktur a později docházelo k výzdvihu 

horkého bloku. 

Velice výrazná struktura a směrný zlom, převyšující uhelnou sloj, je 

vytvoření poklesové struktury o úhlu 60 - 80° k severozápadní části s výškou 

zlomu 20 – 30 m je toto území nazváno jako zlom Eliška. V současnosti lze část 

tohoto zlomu vidět u rýpadla K73. 

3.1.2. Popis podložních a nadložních hornin 

Předterciérní horniny jsou tvořeny horninami krystalinika a denudačními 

zbytky křídových hornin uchovaných v depresích krystalinika. 

Krystalinikum je tvořeno metamorfovanými horninami. Jedná se o ortoruly, 

žuloruly, pararuly. Horní partie krystalinika v pánevní oblasti je silně zvětralá. 

Na bázi křídy je vyvinut tzv. bazální slepenec, tmelený křemitým tmelem. 

Nad tímto slepencem se nacházejí světle křemité pískovce obsahující místy pyrit, 

které postupně přecházejí do glaukonitických pískovců a dále do slínovců. Strop 

křídových hornin tvoří pestré jíly až jílovce. 

3.1.3. Podloží uhelné sloje  

Podložím uhelné sloje je chápána část usazených sedimentačních vrstev, 

které přicházejí do přímého kontaktu se spodní částí uhelné sloje  
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 Je tvořeno pestrým komplexem písčito-jílovitých a jílovitých sedimentů 

proměnné mocnosti. Jejich převažujícím typem jsou nevytříděné, jemnozrnné až 

hrubozrnné, slídnaté pískovce až brekcie. Faciálně přecházejí do kaolinitických 

jílovců s odlišným obsahem zrn různých velikostí křemene, živců a úlomků rul. 

Mocnost podložních sedimentů je velmi proměnlivá, zpravidla však nepřevyšuje 30 

m. 

3.1.4. Nadloží uhelné  

 Nadloží sloje tvoří až 175 m mocný komplex šedých až šedohnědých, 

převážně prachovitých jílů a jílovců s málo výraznou nebo jen místy výraznější 

vrstevnatostí. Zpravidla se mocnost nadložních jílů pohybuje kolem 150 m.  

Zejména ve spodní části souvrství se často objevují polohy sideritických 

jílovců. Povrchové partie často jeví střípkovitý rozpad až prohnětení jako důsledek 

opakovaného promrznutí v pleistocénu. Z geomechanického hlediska tvoří 

nadložní jílovce nejvýznamnější horizont lokality [5]. 

Styk s uhelnou slojí je ostrý. Zcela setřen bývá v úsecích, kde byla uhelná 

sloj hlubinně dobývána, neboť zde dochází v důsledku závalů k prohnětení uhelné 

sloje s nadložními sedimenty. 

3.1.5. Kvartér  

Kvartér v oblasti je tvořen, dle místa uložení, různě opracovanými 

sedimenty charakterizovanými převážně balvanitými sutěmi s velmi proměnlivou 

hlinitopísčitou složkou, až po několikametrové balvany. 

Mocnost těchto materiálů dosahuje v průměru 0 – 5 m, ale oblasti 

s mocností až 10 m nejsou výjimkou. Při úpatí svahu Krušných hor se na 

tercierních sedimentačních vrstvách tvořila úzká deprese, kde mocnost těchto 

sedimentů dosahuje od 30 do 40m.  



Michal Kubiš: Sanačně rekultivační práce ve spojení s těžbou uhelné substance 

2014 15 

V přechodu mezi oblastí maximální akumulace a oblastí pánevní, mocnost 

pokryvu má klesající tendenci mezi 2 – 5 m. V těchto pánevních oblastech jsou 

značně zastoupeny hlíny s podílem kameniva, a také hlíny s podílem štěrku. 

Sedimentační vrstvy oganogenních původů, Komořanského jezera (rašelina) byly 

už v minulosti odtěženy. 

3.1.6. Uhelná sloj  

Uhelná sloj je významným korelačním horizontem komplexu pánevních 

sedimentů.  

Ve shodě se sedimentačními podmínkami a paleogeografickým rozvojem 

této oblasti, je možno rozdělit uhelnou sloj na tyto dvě oblasti: 

a) Poloha klasického pánevního vývoje 

b) Poloha krajního pásma 

Ad a) V oblastech klasického (typického) vývoje měří sloj 25 až 30 m. V této 

sloji je zřejmé zřetelné vyvinutí charakteristického třílávkového profilu. Horní lávka 

s mocností 2 až 4 m, ve které je vidět typické střídání proplástků jílu, jílového uhlí 

a samotné uhelné substance. Střední lávka je tvořena pevným, ale křehkým uhlím. 

Mocnost této lávky bývá 15 až 25 m.  Ve spodních lávkách bývá vyšší procento 

jílovitých popelovin. 

 Svrchní omezení střední lávky je ostré, naopak hranice se spodní lávkou je 

neostrá a projevuje se jen zvýšením jílovitého podílu a tedy zvětšením obsahu 

popelovitých látek.  

Ve spodní části sloje 2 až 6 m je sloj tvořena střídáním proplástků, směsí 

uhlí a jílu a samotnou uhelnou substancí. Směrem k podloží vstupuje spodní lávka 

do písčitých a jílovitých vrstev. 

Ad b) v oblasti krajního pásma má sloj vždy menší mocnost než 25 m  

a podstatně se mění její litologický a faciální vývoj. Ztrácí se typický třílávkový 
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vývoj, jednotlivé polohy uvnitř sloje prakticky nelze korelovat a směrem od středu 

k okraji pánve z pravidla dochází k redukování uhlí, které je zapříčiněno 

intenzivním nárůstem klastické složky. Část sloje je doplněná o písčité jíly a sloj 

jako celek přechází v izotopickou facii, která je mocnější než samotná původní 

uhelná sloj, která může být tvořena kombinací písčitých jílů, písčitých pískovců  

a uhelných jílů. 

Písky ve svrchní části uhelné sloje jsou vesměs jemnozrnné, místy  

i středně zrnité a občas bývají zpevněné až v pískovce. Směrem dospodu bývá 

hranice uhelné sloje s podložními písčitými klastiky ostrá a výrazná. 

Na převážné části zkoumaného území má uhelná sloj totožný charakter, 

kdy lze ve vertikálním profilu rozdělit tři geologicky i technologicky odlišné lávky – 

spodní, střední a svrchní. 

Spodní lávka představuje postupný přechod klastické sedimentace do 

uhelné. Mocnost a charakter spodní lávky je proměnlivý a dosahuje v centrální  

a severovýchodní části území  2 – 5 m a místy až 10 m. Spodní lávka je většinou 

tvořena střídajícími se a navzájem do sebe plynule přecházejícími polohami 

jílovců s uhelnou příměsí, jílovců uhelnatých, uhlí jílovitého a uhlí. Rozhraní mezi 

spodní lávkou a podložním souvrstvím je málo zřetelné. Proto bylo jako 

rozhodující kritérium pro stanovení paty bilanční sloje použito hodnoty obsahu 

popela Ad < 56 %. Hranice se střední lávkou je dána zpravidla výrazným poklesem 

obsahu popela, lokálně i jílovitým proplástkem. 

Střední lávka se na většině území vyznačuje výskytem xyliticko – 

detritického uhlí s nízkým průměrným obsahem popela 5 – 10 %. Mocnost střední 

lávky je značně proměnlivá a pohybuje se v rozmezí 15 – 26 m. 

Svrchní lávka je zpravidla ostře oddělena od střední lávky výrazným 

jílovitým proplástkem. Tato nejvyšší část sloje se vyznačuje poměrně vysokým 

obsahem popela a četnými jílovitými proplástky o mocnosti několik decimetrů. 

Průměrný obsah popela je v jednotlivých částech území velmi rozdílný, pohybuje 

se v rozmezí 25 – 60 %. Mocnost svrchní lávky je 1,5 – 4,3 m.  
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V jednotlivých lávkách uhelné sloje jsou patrné vyšší obsahy síry, zejména 

ve spodní lávce. Jedná se převážně o disulfidy železa. Drobné krystalky pyritu 

markazitu se vyskytují jako povlaky na puklinách či vrstevních plochách nebo jsou 

vázané na jílovitější uhelné vrstvy, kde vytvářejí až tenké zelenošedé polohy. Na 

kontaktu báze uhelné sloje s bezprostředním podložím se velmi často nacházejí 

agregáty markazitu v mikroskopických až několikacentimetrových velikostech.  

Horniny uhelné sloje jsou základní surovinou lokality. S ohledem na 

stratigrafický vývoj se ve slojovém souvrství nevyskytují meziložní skrývkové 

horniny. 

3.1.7. Hlubinné dobývání 

Hnědouhelná sloj se v zájmovém území vyskytuje v  poměrně stálé 

mocnosti okolo 30 m, ale místy je přerubána hlubinným způsobem. Při povrchové 

těžbě ve vydobytých partiích dochází ke změně kvalitativních parametrů  

a redukci množství uhlí.  

Nejrozsáhlejšími důlními závody v zájmovém území byly doly: Elly (Eliška), 

Grohmann I. – II. (Maršál Koněv). 

Důl Elly (Eliška) – Ervěnice (1882 – 1941) těžil uhlí v prostoru mezi 

Ervěnicemi, Dřínovem a Albrechticemi hlubinným způsobem. Dobývací metodou 

bylo komorování na zával v jedné lávce (na plnou mocnost). V části území se pak 

v předstihu před komorováním provádělo dobývání dvoumetrové kvalitní sloje nad 

„cvičákem“ pilířováním. Od roku 1939 přešel postupně na povrchové dobývání. 

O povrchové těžbě, především o jejím rozsahu, se nedochovaly téměř žádné 

údaje 

Důl Grohmann I. – II. (Maršál Koněv) – Dřínov (1883 – 1977) těžil uhlí 

v prostoru mezi Dřínovem, Albrechticemi a Kundraticemi.  

Dobývací metody je třeba rozdělit do dvou kategorií: v polích dolu 

Grohman, kde původní metodou bylo ruční komorování na plnou mocnost, 
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s postupným přechodem na komorování ve více lávkách, dále pak dobývaní 

kvalitní části svrchní sloje pilířováním. V poli Jezeří, jež bylo předmětem 

hornických prací po roce 1945 a stalo se zkušebním úsekem pro stěnování (tzv. 

„koněvovská metoda“). V druhé polovině 60. let těžba přešla do oblasti východně 

od Albrechtic. 

Zastavení dolu bylo vyvoláno změnou koncepce těžby ložiska, kdy bylo 

rozhodnuto o postupu lomu ČSA podél Krušných hor. 

Do východní části lokality částečně zasahují dobývky dolů Centrum  

a Quido.  

Důl Quido těžil v jihovýchodní části lokality v letech 1909 až 1919 jednotnou 

uhelnou sloj. Dobývací metodou bylo ruční komorování na plnou mocnost. Jižním 

směrem těžba pokračovala povrchovým dolem Quido o jehož činnosti se 

nedochovaly téměř žádné údaje. 

Dobývací metodou dolu Centrum (revíry VII. a IX.) bylo komorování ve dvou 

lávkách (omezeně i v jedné lávce). Těžba probíhala v 60-tých letech. 

V roce 1901 byl u Ervěnic otevřen povrchový lom Hedvika (Hedwig), který 

byl v roce 1947 přejmenován na důl F. D. Roosewelt, poté v roce 1958 na VČSA. 

Tento původní malolom byl postupem času rekonstruován do dnešní podoby. 

Na ložisku je každoročně plánován těžební průzkum pro upřesnění průběhu 

uhelné sloje a jejích kvalitativních parametrů. Vrtná síť je zahušťována na 

vzdálenost 60 – 80 metrů. Průzkum se provádí z těžebních řezů. 

3.2. Vázané zásoby 

Klasifikace zásob výhradních ložisek, posuzování a schvalování výpočtu 

zásob výhradních ložisek 

A - Výsledky vyhledávání a průzkumu výhradního ložiska se vyhodnocují. 

Součástí vyhodnocení je výpočet zásob, který zabezpečuje organizace. 
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B -  Zásoby výhradního ložiska se ve výpočtech zásob klasifikují  

a) podle stupně prozkoumanosti výhradního ložiska a znalosti jeho úložních 

poměrů nebo jeho části, jakosti a technologických vlastností nerostů  

a báňsko-technických podmínek na zásoby vyhledané a zásoby prozkoumané. 

Obsahuje-li výhradní ložisko několik užitkových složek, klasifikují se jejich zásoby 

podle dosaženého stupně jejich prozkoumanosti a znalosti, 

b) podle podmínek využitelnosti na zásoby bilanční, které jsou využitelné  

v současnosti a vyhovují stávajícím technickým a ekonomickým podmínkám 

využití výhradního ložiska, a zásoby nebilanční, které jsou v současnosti 

nevyužitelné, protože nevyhovují stávajícím technickým a ekonomickým 

podmínkám využití, ale jsou podle předpokladu využitelné v budoucnosti  

s ohledem na očekávaný technický a ekonomický vývoj, 

c) podle přípustnosti k dobývání, která je podmíněna technologií dobývání, 

bezpečností provozu a stanovenými ochrannými pilíři, na volné a vázané. Vázané 

zásoby jsou zásoby v ochranných pilířích povrchových a podzemních staveb, 

zařízení a důlních děl, jakož i v pilířích stanovených k zajištění bezpečnosti 

provozu a ochrany právem chráněných zájmů. Ostatní zásoby jsou zásoby volné. 

Ve výpočtu zásob, který je součástí návrhu na povolení hornické činnosti (§ 

24 odst. 1), uvede organizace zásoby, které plánuje k vytěžení (dále jen 

„vytěžitelné zásoby"). Vytěžitelné zásoby jsou bilanční zásoby zmenšené  

o hodnotu předpokládaných těžebních ztrát souvisejících se zvolenou technologií 

dobývání nebo s vlivem přírodních podmínek. 

C - Výpočet zásob výhradního ložiska a jeho posouzení zabezpečuje 

organizace. Výpočet zásob výhradního ložiska s posouzením odesílá organizace 

Ministerstvu životního prostředí, Ministerstvu průmyslu a obchodu a obvodnímu 

báňskému úřadu. 
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D - Klasifikaci zásob a postup při výpočtu zásob výhradních ložisek  

a náležitosti výpočtu podrobněji upraví Ministerstvo životního prostředí obecně 

závazným právním předpisem. 

3.2.1. Jezerka a Jezeří 

Velkolom ČSA, je jediným činným lomem, kde dochází k těžbě uhelné 

substance, která je přímo v kontaktu s jižním úbočím horského masivu Krušných 

hor. 

Těžba probíhá ve velice těžkých báňsko-geologických podmínkách, při 

kterých musí být dodržována platná legislativa a řada dalších vlivů. Hlavním cílem 

je řešení stabilitní problematiky, při procházení porubní fronty místem 

s nejnepříznivějšími geologickými podmínkami. Toto území je vymezeno vrchem 

Jezerka a skalním územím, na kterém se nachází zámek Jezeří. 

Prapůvodním plánem bylo vytěžení zásob uhlí v této části dobývacího 

prostoru. Dle provedených výpočtů, muselo dojít ke změně již vyhotoveného 

záměru. Výsledné řešení těchto báňských postupů místy s nejméně vhodnou 

skladbou horského úbočí je zanechání ochranných pilířů, které je tvořeno 

nadložními sedimenty a vyvlečenou uhelnou slojí. Hlavním úkolem ponechaných 

pilířů byla ochrana a rozložení pasivních sil do masivů paty svahu. Dalším 

problémem, který ztěžuje těžbu uhlí, jsou komplikované báňsko-geologické 

podmínky a hlubinné poddolování území. Postupnou hlubinnou těžbou, která 

probíhala ve směru k horám, docházelo k rozvolňování a zhoršování podmínek 

zmenšujícího se nadloží. Toto vše vede k narušení soudržnosti a reaktivnímu 

pohybu nadloží, ke kterému dochází po uhelné sloji, která je šikmo ukloněná. 

Mechanické vlastnosti smykových ploch jsou ovlivněny povrchovými vodami 

z kvartérního pokryvu a průsaky krystalinické zvodně.  

Z tohoto důvodu dochází k degradaci povrchu a k destrukci stavebních 

objektů. Pohyby na starých smykových plochách jsou oživovány  

a zaznamenávány až s blížící se těžbou. Nyní je dosahováno budoucí horní hrany 

lomu. Z tohoto důvodu je nutné brát v úvahu tvarování svahů  
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a předpokládat jejich stabilizační chování. Díky těmto aspektům dochází k posunu 

horní hrany směrem do pánve.  

Na základě vyhodnocení výsledků všech dosavadních prací bylo v letech 

1983 – 1984 rozhodnuto, že pro zajištění stability nejproblematičtějších úseků 

svahů Krušných hor budou při jejich úpatí ponechány dva stabilizující ochranné 

pilíře, a to:   

1.a ochranný pilíř Jezerka, blokující 8 mil. tun uhlí, který byl později 

rozšířen na 11,5 mil. tun uhlí. 

1.b ochranný pilíř Jezeří, blokující 33 mil. tun uhlí  

Důsledky tohoto opatření na báňské řešení lomu byly zapracovány do 

báňské části „Upřesnění studie souboru staveb“, zpracované BPT v roce 1984. 

Změny, které v tomto směru nastaly v prostoru pilíře Jezeří,  

v jejichž důsledku se zvýšil objem zásob v pilíři vázaných z 33 mil. tun na cca 85 

mil. tun a horní hrana lomu se posunula o cca 500 m do pánve, již neměly 

spojitost se stabilitou svahů, ale byly vyvolány tlakem na ochranu zbytku 

zámeckého parku Jezeří. Vznikl tak pilíř označovaný jako „SKPJ – souboru 

kulturních památek Jezeří.“ 

3.2.2. Eliška 

Jedná se o dva uhelné bloky, které jsou situovány v současném závěrném 

svahu v oblasti Eliška. Interně jsou označovány jako Eliška 2 (menší blok)  

a Eliška 3 (větší blok). Omezení zájmové oblasti nazývané „Boční svahy ELI“ je 

dáno jednak stávající hranicí vyuhlení lomem ČSA, ale i hranicí vyuhlení po 

starém hlubinném i povrchovém dobývání lomy Eliška, případně Hedvika či Quido 

a výchozem uhelné sloje. Současně tvoří ochranný pilíř proti možným negativním 

projevům výsypek uvedených dolů (např. odpis zásob Jan Šverma, z roku 1963 - 

protržení zbytkového pilíře a průval hmot plavené výsypky z lomu Hedvika III. do 
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lomu Jan Šverma). Zásoby v tomto prostoru jsou vázány některými povrchovými 

objekty stávajícího lomu ČSA. 

Prostor zájmové oblasti byl v minulosti z velké části zasažen hlubinnou 

těžbou dolu Elly (Eliška). Důl byl založen v roce 1892 a rozvíjen jako kombinovaný 

hlubinný a lomový provoz. V předstihu se těžila kvalitní část svrchní sloje 

pilířováním na řízený zával s velmi vysokou výrubností. Svrchní sloj měla 

průměrnou mocnost 2,70 m a výrubnost dosahovala 70%. Hlavní sloj byla 

dobývána zásekovými komorami a ruční nakládkou do důlních vozíků. Výška 

dobývané lávky je 15 m v celé ploše. Netěžená část hlavní sloje je 2,30 m. 

Výrubnost hlavní sloje je 32%. 

V projektu přeměny dolu na velkolom se počítalo i s vyrubáním důlního pole 

bývalého dolu Eliška a proto byla těžba tohoto dolu v roce 1941 zastavena  

a dobývací prostor připojen k dolu Hedvika, dnešní ČSA. Zbytek dolového pole 

Eliška byl po válce přidělen dolu Centrum. 

Uhelná sloj v bočních svazích je mocná asi 22 m a většinou se jedná  

o závalové uhlí s průměrným obsahem popela 25%, síry 1,6% a s výhřevností 

15,7 MJ/kg. 

Nejstarší vrty v zájmovém prostoru pocházejí z 80. a 90. tých let 19. století 

před založením dolu Elly (Eliška). Další vrty pak byly prováděny hlavně v 50. tých 

letech 20. století a dále pak podle potřeby v rámci dorozvědky po roce 1980 až do 

současnosti. 

Pro upřesnění zbývajícího objemu uhelných zásob v zájmovém prostoru je 

třeba doplnit kvalitativní parametry (u většiny starých vrtů není dochovaná 

technologie), mocnost a úklon sloje směrem k předpokládanému výchozu včetně 

zahuštění vrtné sítě z důvodu její nerovnoměrnosti a v neposlední řadě i ověření 

hranice vyuhlení po předchozím lomovém dobývání (lom Eliška, případně Hedvika 

či OM).  



Michal Kubiš: Sanačně rekultivační práce ve spojení s těžbou uhelné substance 

2014 23 

4. Převod do volných zásob 

V předchozích kapitolách mé diplomové práce byla popsána problematika 

lomu ČSA. Hlavním problémem lomu ČSA je v současné době nedostatek volných 

zásob hnědého uhlí k dlouhodobé těžbě. Kromě zásob, které jsou blokovány tzv. 

územně ekologickými limity těžby, je v okolí lomu značná část zásob vázána 

v ochranných pilířích nebo v závěrných bočních svazích. 

4.1. Zásoby v ochranných pilířích 

Ochranné pilíře jsou legislativně stanoveny a jejich úlohou je chránit 

území, popř. objekty na povrchu před účinky těžby. V podmínkách lomu ČSA jsou 

takto stanoveny např. Ochranný pilíř Souboru kulturních památek Jezeří  

a Ochranný pilíř Černice. U těchto ochranných pilířů není možné uvažovat 

s těžbou jimi vázaných zásob bez zrušení tzv. „územně ekologických zásob“. 

Výjimkou může být např. využití hlubinné těžby. Severní energetická a.s. 

v současné době požádala o povolení hornické činnosti a zároveň předložila na 

Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého „POPD Vydobytí části uhelných 

zásob, vázaných v závěrných bočních svazích lomu ČSA hlubinnou dobývací 

metodou“. Podle tohoto dokumentu je možné vytěžit část vázaných zásob právě 

v Ochranném pilíři Souboru kulturních památek Jezeří. 
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Obrázek č.4  Boční svahy 

4.2. Zásoby v závěrných bočních svazích 

V prostoru lomu ČSA existují i zásoby, které jsou vázané v závěrných 

bočních svazích. Jde o zásoby v bočních svazích Eliška. Tyto zásoby jsou sice 

také vázány, není tady ovšem legislativně stanoven ochranný pilíř. Důvodem 

vázanosti těchto zásob je ochrana objektů a zařízení na povrchu, které vesměs 

v minulosti sloužily nebo dosud slouží k samotné těžební činnosti. Nejčastěji jde o 

různé rozvodny, sklady a jiné provozní budovy a zařízení. 

Vzhledem k tomu, že se lom ČSA dostává do postupného útlumu, bylo by 

dobré část těchto zásob využít k prodloužení životnosti lomu ČSA. Proto je nutné 

přehodnotit potřebnost chráněných provozních objektů a umožnit tak toto využití. 

4.3. Sanace a rekultivace 

Jak již bylo zmíněno, dochází u lomu ČSA k postupnému útlumu těžby. 

V zájmu optimalizace tvaru zbytkové jámy lomu lze v kombinaci s vhodnou sanací 

a rekultivací vytěžit i omezené množství zásob v závěrných bočních svazích lomu. 
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Podle odst. 5, §31, zákona 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného 

bohatství v platném znění (dále jen horní zákon), je organizace povinna zajistit 

sanaci, která obsahuje i rekultivace všech pozemků dotčených těžbou [1]. 

Zahlazení následků báňské činnosti je tedy stanoveno horním zákonem, 

který ukládá těžební organizaci provést odstranění škod na krajině komplexní 

úpravou území a územních struktur. Sanace a rekultivace (SaR) pozemků se tedy 

provádí na základě dlouhodobé koncepce - plánů  sanace a rekultivace. Jednotlivé 

fáze plánovacích dokumentací jsou provázány s tím, že jejich závazná část je 

dána jak plánem sanace a rekultivace v POPD, tak příslušnými legislativními 

povoleními na základě zpracovaných podrobných dokumentací k realizaci akcí.  

Výchozím podkladem pro plán sanace a rekultivace v POPD je souhrnný 

plán sanace a rekultivace (SPSaR). Ten představuje komplexní řešení území 

pozemků dotčených vlivem dobývání a řeší komplexní úpravy území a územních 

struktur v návaznosti na plánované využití území po ukončení dobývání. Je 

koncepčním materiálem v oblasti zahlazování důsledků dobývání s výhledem do 

konce životnosti lomu nebo dolu, je koordinován s územně plánovací dokumentací 

a je základním dokumentem pro výpočet finanční rezervy. Je zpracováván pro 

dobývací prostory, které byly dobýváním výhradního ložiska devastovány, včetně 

tzv. starých zátěží a vnějších výsypek a dalších ploch, které byly dobýváním 

dotčeny. Je schvalován rozhodnutím OBÚ v rámci řízení povolení těžby k 

dokumentaci POPD, je  přílohou kapitoly 1.6. v POPD. 

Podstatným ustanovením horního zákona ve vazbě na sanace  

a rekultivace je povinnost vytváření finančních rezerv na sanace a rekultivace. 

Těžební organizace je povinna vytvářet tzv. finanční rezervu na sanace  

a rekultivace, která pokrývá finanční nároky na zahlazení celé těžební lokality. 

Horní zákon také stanovuje postup schválení v oblasti vytváření i čerpání rezerv 

orgánem OBÚ a to po dohodě s MŽP. K tomu je požadováno také vyjádření 

dotčených obcí. Celková výše rezervy na sanace a rekultivace tedy pokrývá 

časové období až do úplného zahlazení devastace po důlní činnosti. Výše tvořené 
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rezervy je souhlasná s vyčíslením předpokládaných nákladů na sanace  

a rekultivace v SPSaR. 

Podle odst. 2, §32, zákona 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného 

bohatství v platném znění „Plány otvírky, přípravy a dobývání musí zajišťovat 

dostatečný předstih otvírky a přípravy výhradního ložiska před dobýváním a jeho 

hospodárné a plynulé dobývání při použití vhodných dobývacích metod  

a zajištění bezpečnosti provozu. Součástí plánů otvírky, přípravy a dobývání je 

vyčíslení předpokládaných nákladů na vypořádání důlních škod vzniklých  

v souvislosti s plánovanou činností a na sanaci a rekultivaci dotčených pozemků 

včetně návrhu na výši a způsob vytvoření potřebné finanční rezervy (§ 31 odst. 6 a 

§ 37a)“. 

Povinnost tvorby finanční rezervy k vypořádání důlních škod, způsobených 

těžební organizací, vyplývá z ustanovení §36 a §37 horního zákona. V rámci 

těžebních postupů je nutné řešit střety zájmů ve smyslu dotčeného majetku cizích 

právních subjektů. Toto je řešeno smluvně a to dohodami o řešení střetů zájmů a 

dohodami o odškodnění. 

5. Technické a legislativní řešení těžby zbytkových zásob 

ELIŠKA 

Jedná se o dva uhelné bloky, které jsou situovány v současném závěrném 

svahu v oblasti Eliška. Interně jsou označovány jako Eliška 2 (menší blok)  

a Eliška 3 (větší blok). Omezení zájmové oblasti nazývané „Boční svahy ELI“ je 

dáno jednak stávající hranicí vyuhlení lomem ČSA, ale i hranicí vyuhlení po 

starém hlubinném i povrchovém dobývání lomy Eliška, případně Hedvika či Quido 

a výchozem uhelné sloje. Celkové množství zásob v této oblasti je podle 

dostupných podkladů do 8 mil. tun uhlí. 

Ve své diplomové práci jsem se rozhodl zpracovat technické řešení pro 

menší oblast Eliška 2, ve které může být až 1 mil. tun zásob hnědého uhlí. 
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5.1. Báňské řešení 

Mým cílem bylo najít takové báňské řešení, které co nejlépe využije 

zbytkové zásoby a zároveň bude vyžadovat likvidaci přijatelného množství budov 

a zařízení. 

Z grafické přílohy č.3 je patrné, že jde o blok zásob, který má rozměr 

zhruba 200 x 400m. Mocnost nadloží je maximálně do 30 m. Aby bylo možné 

vytěžit téměř všechny zásoby, je nutné vytvořit dostatečný předstih skrývkových 

řezů. 

 Nejdříve bylo nutné získat informace o způsobu uložení uhelné sloje. 

Bohužel geologická prozkoumanost tohoto místa není moc dobrá. Využil jsem ale 

informace ze speciálního SW - Báňský model v. 2010 (KVASoft), který je používán 

pro projektování lomů a vrstevnice hlavy uhelné sloje. Jelikož se mocnost nadloží 

v závěrných bočních svazích bude pohybovat maximálně do 30 metrů, byl mi pro 

potřeby konstrukce skrývkových řezů doporučen generální svah ve sklonu zhruba 

1:3 až 1:3,5.  V praxi bude tento svah stanoven stabilitním výpočtem. Společnost 

pro tyto účely využívá Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. v Mostě, popř. jiná 

odborná pracoviště. Touto konstrukcí jsem získal plánovanou horní hranu 

skrývkového řezu. Pro lepší stabilitu jsem výšku řezu omezil na 20 metrů. Díky 

tomu mi vznikly dva skrývkové řezy a byl tak daný obrys oblasti těžby. 

Za pomoci projektanta a speciálního SW_Báňský model, byl tento projekt 

zdigitalizován a mohl být proveden základní výpočet s těmito výsledky: 

 Množství uhlí 1,0 mil. t 

 Množství výklizu 0,3 mil. m3 

 Množství skrývky 1,2 mil. m3 

Na základě těchto výsledků se dal stanovit příkryvný poměr kolem 1,5. 

Běžný příkryvný poměr na lokalitě ČSA je 5 a jde tudíž o velice dobrý výsledek, 

který je ekonomicky realizovatelný. Vzhledem k omezenému území není možné 

pro těžbu skrývky použít velkokapacitní kontinuální těžební technologii, např. 
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technologický celek TC2 – KU800/ZP6600, ale je nutné použít lopatová rýpadla ve 

spojení s cyklickou kolovou dopravou. 

Bude-li použita tato těžební a dopravní technologie, bylo nutné najít 

v přiměřené dojezdové vzdálenosti dostatečný výsypný prostor pro založení 

skrývkových hmot o kubatuře 1,2 mil. m3. Vzhledem k tomu, že uvažovaný 

koeficient nakypření bude zhruba 1,15, je nutné hledat výsypný prostor o objemu 

1,38 mil. m3. Takové místo se nachází SV směrem od oblasti těžby. Jde  

o vyuhlený prostor, který je rovněž určen k sanaci. Zakládané zeminy zároveň 

překryjí technologické zbytky uhlí a vylepší stabilitu. Výsypku jsem navrhl ve třech 

etážích o celkové výšce 38 m. 

Bylo mi doporučeno použít: 

 Dílčí sklony jednotlivých etáží jsou 1:2,5 až 3,0. 

V praxi musí být generální obrys svahu výsypky určen s ohledem na 

nejnepříznivější stabilitní podmínky, na použitý způsob zakládání, na technické 

parametry zakládacích strojů a zařízení. Společnost pro tyto účely využívá 

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. v Mostě, popř. jiná odborná pracoviště. 

Za pomoci projektanta a speciálního SW_Báňský model, byl tento návrh 

opět zdigitalizován a mohl být proveden výpočet objemu. Výpočtem byl stanoven 

objem výsypného prostoru 1,6 mil. m3. To bude s dostatečnou rezervou stačit pro 

požadované množství založených skrývkových zemin 1,2 mil. m3. 

Střední přepravní vzdálenost z místa těžby do místa založení je do 1 km, 

což je z hlediska budoucích nákladů na převoz velice příznivé. 

Samotná těžba uhlí a výklizu pak již může být realizována pomocí 

technologického celku TC1, tj. rýpadlo KU300S ve spojení s dálkovou pásovou 

dopravou šíře 1200 mm. 
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Obrázek č. 5  Kolesové rypadlo KU300S 

5.2. Vyřešení důlních škod, likvidace majetku  

Z grafické přílohy č.4 je patrné, že navržené posunutí horní hrany lomu, 

které umožní vyuhlit zbytkové zásoby doposud vázaných v bočních svazích, bude 

znamenat likvidaci nebo přesun řady objektů a zařízení [10]. 

V souvislosti s hornickou činností lomu ČSA a optimalizací zbytkové jámy 

konečnou sanací bočního svahu dojde k úpravě těžebního postupu a zároveň k 

sanaci bočního svahu lomu ČSA v oblasti „Elišky“. V této souvislosti bude 

v předstihu řešen a odškodněn hmotný majetek ve vlastnictví jiných právních 

subjektů.  

Budou řešeny střety zájmů a to ve vazbě na majetek cizích vlastníků. Toto 

bude řešeno v rámci důlních škod (DŠ) a to odškodněním vlastníků společností 

Palivový kombinát Ústí, s.p. a Coal Services a.s. 
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Za důlní škodu je považována škoda na hmotném majetku způsobená 

v souvislosti s těžbou. Předmětem důlních škod bude odškodnění hmotného 

majetku na základě znaleckého posudku a uhrazení nákladů na likvidaci tohoto 

majetku. 

Pozemky nejsou předmětem důlních škod, jejich využití pro těžbu je řešeno 

nájemní smlouvou.  

Pro zajištění uvolnění předpolí a odškodnění vlastníků bude nutno: 

- stanovení celkové výše důlních škod z důvodu zajištění tvorby  

a čerpání finanční rezervy na DŠ v rámci POPD ČSA   

- uzavření dohod o odškodnění s vlastníky (dotčené subjekty) 

- likvidace staveb (hmotného majetku) 

Společnost zajistí rovněž odstranění dotčených objektů v rámci důlních 

škod, tzn. uhradí náklady na jejich likvidaci a to na základě výsledků výběrového 

řízení na dodavatele prací. Výše náhrady, resp. nákladů vynaložených na 

vybudování náhradní výstavby vychází z projektové dokumentace a z výsledků 

výběrového řízení na dodavatele prací, doloženého následně uzavřenou smlouvou 

o dílo. Uhrazeny budou skutečné, účelně vynaložené náklady. 
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Obrázek č. 6 Sklad ústřední OM – Hala G 

5.2.1. Dotčený subjekt  Coal Services a.s. 

A) nemovitosti – budovy 

Sklad ústřední OM – Hala G“ inv. číslo 321728  

Sociální přístavek haly G“ inv. číslo 321729,  nacházející se na pozemku 

parcelní číslo st.655 o výměře 1194 m2 v k.ú. Ervěnice, „ 

Trafostanice“ inv. číslo 321730,  nacházející se na pozemku parcelní číslo 

st.654 o výměře 32 m2 v k.ú. Ervěnice,  

B) ostatní hmotný majetek přímo související s dotčenými budovami, který 

se stane v důsledku těžby nepoužitelný 

- Plocha skladovací      

- Vozovka panelová   

- Komunikace a zpevněné plochy    

- Jeřáb mostový elektrický v hale G   

- Drén odvodňovací pro jeřábovou dráhu   

- Dráha jeřábová MB 11-svršek    
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- Cesta příjezdní      

- Oplocení areálu       

- Jeřáb mostový dílenský     

- Nádrž       

- Dráha jeřábová MB 11- spodek    

- Jímka na sběr odkap.PHM lokom   

- EZS skladu 9405 OM     

- Venkovní vedení 6 kV – Povrch OM   

V případě Venkovního vedení a napájení jeřábové dráhy bude řešeno toto 

přeložkou, resp. výstavbou jeho příslušné nové části (náhradní výstavba).  

5.2.2. Dotčený subjekt  Palivový kombinát Ústí, státní podnik 

A) nemovitosti – budovy 

Budova dílen pro údržbu 

Podkladem pro čerpání finanční rezervy na vypořádání důlních škod jsou 

dohody o odškodnění, které budou s jednotlivými poškozenými subjekty uzavřeny. 

Náklady na nezbytné znalecké posudky jdou na vrub těžební organizace [11]. 

6. Legislativní zajištění 

Hornická činnost se řídí především podle zákona č. 44/1988 Sb., horní 

zákon, a zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní 

báňské správě. Oprávnění organizace k dobývání výhradního ložiska (tedy i uhlí) 

vzniká stanovením dobývacího prostoru. K podání návrhu na stanovení 

dobývacího prostoru na obvodní báňský úřad musí mít organizace předchozí 

souhlas Ministerstva životního prostředí. Předchozí souhlas může Ministerstvo 

životního prostředí vázat na splnění podmínek vztahujících se k tvorbě jednotné 

surovinové politiky České republiky. Tyto podmínky se uvedou v rozhodnutí 

obvodního báňského úřadu o stanovení dobývacího prostoru organizaci. 
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Dobývací prostor se stanoví na základě výsledků průzkumu ložiska podle 

rozsahu, uložení, tvaru a mocnosti výhradního ložiska se zřetelem na jeho zásoby 

a úložní poměry tak, aby ložisko mohlo být hospodárně vydobyto (tj. vydobýt 

zásoby výhradních ložisek včetně průvodních nerostů co nejúplněji s co 

nejmenšími ztrátami a znečištěním; dobývání zaměřené výhradně na bohaté části 

ložiska není dovoleno). Při stanovení dobývacího prostoru se vychází ze 

stanoveného chráněného ložiskového území a musí se přihlédnout i k dobývání 

sousedních ložisek a k vlivu dobývání. Organizace, jíž vzniklo oprávnění  

k dobývání výhradních ložisek na základě rozhodnutí o stanovení dobývacího 

prostoru, je povinna před samotným dobýváním vypracovat Plán otvírky, přípravy 

a dobývání ložiska. 

Plán otvírky, přípravy a dobývání musí zajišťovat dostatečný předstih 

otvírky a přípravy výhradního ložiska před dobýváním a jeho hospodárné  

a plynulé dobývání při použití vhodných dobývacích metod a zajištění bezpečnosti 

provozu.  

Nezbytnou součástí Plánu otvírky, přípravy a dobývání kromě jiného je 

vyčíslení předpokládaných nákladů na vypořádání důlních škod vzniklých  

v souvislosti s plánovanou činností, taktéž na sanaci a rekultivaci dotčených 

pozemků a to včetně návrhu na výši a způsob vytvoření potřebné finanční rezervy. 

Součástí Plánu otvírky, přípravy a dobývání je i: 

 stav, rozmístění, množství a kvalita zásob 

 způsob otvírky, členění, časová a věcná posloupnost prací, zahájení 

a ukončení 

 průzkum a opatření při vedení prací u hranic dobývacího prostoru 

 dobývací metody, způsob rozpojování hornin, dobývací a zakládací 

stroje 

 mechanizace a elektrizace, důlní doprava a rozvod vody  

 odvodnění, nakládání s důlními vodami (čerpací stanice, úpravna 

důlních vod) a jejich vypouštění 
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 opatření k zamezení prašnosti a hlučnosti i na okolní objekty 

 provozní bezpečnost, tj. stanovení parametrů řezů (šířka, výška) a 

výsypkových stupňů u výsypek, stanovení generálních sklonů svahů a obrysu 

výsypek, jejich kapacita a životnost. 

Jestliže jsou využitím ložiska ohroženy objekty a zájmy fyzických nebo 

právnických osob, je organizace povinna ve vzájemné součinnosti řešit tyto střety 

zájmů a navrhnout postup, který umožní využití ložiska při zabezpečení nezbytné 

ochrany uvedených objektů a zájmů. Nedošlo-li k dohodě mezi organizací  

a fyzickými nebo právnickými osobami, které jsou vlastníky dotčených pozemků a 

nemovitostí, nebo jestliže krajský úřad nesouhlasí s dohodou, rozhodne  

o řešení střetů zájmů Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky v dohodě 

s Ministerstvem životního prostředí České republiky a Českým báňským úřadem v 

součinnosti s ostatními dotčenými ústředními orgány státní správy, a to  

s přihlédnutím ke stanovisku krajského úřadu.  

Organizace spolu se žádostí o povolení hornické činnosti předkládá Plán 

otvírky, přípravy a dobývání, který schvaluje závodní lomu dané organizace. 

Obvodní báňský úřad po přezkoumání úplnosti žádosti, vyřešení střetů zájmů  

a s přihlédnutím k závěrům posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA) vydá 

rozhodnutí o povolení hornické činnosti podle POPD.  

Veškeré změny POPD, kterými nedojde ke zhoršení bezpečnosti či zdraví, 

nedojde k dotčení objektů nebo zájmů fyzických či právnických osob, po ohlášení 

organizací bere na vědomí státní báňská správa (OBÚ). OBÚ také pravidelně 

provádí fyzické kontroly v organizaci ve věci dodržování POPD.  

POPD není veřejný dokument, pokud ho těžební firma prohlásí za obchodní 

tajemství ve smyslu obchodního zákoníku. 

Povolení hornické činnosti na lomu ČSA v Ervěnicích podle POPD na léta 

2000 až 2014 bylo vydáno OBÚ 4. 5. 2000 pod značkou 694/2000.  
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Vzhledem k tomu, že navrhované báňské řešení v prostoru Eliška 2 

nezasahuje do nových území, ale využívá pouze území určené ke stávající 

povolené hornické činnosti, je možné využít stávající povolení hornické činnosti. 

V souladu s vyhláškou Českého báňského úřadu 104/1988 Sb. o hospodárném 

využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti  

a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, je nutné provést pouze 

změny v plánech dokumentace POPD. 

6.1 Tvorba důlních škod 

Povinnost tvorby finanční rezervy k vypořádání důlních škod, způsobených 

těžební organizací, vyplývá z ustanovení §36 a §37 zákona č.44/1988 Sb. ve 

znění zákonů č.541/1991 Sb. a 136/1993 Sb.  

Pro lom ČSA je stanovena v rámci báňského řešení hranice, v níž 

nedochází k záboru nových území. Přesto nelze vyloučit, že při hornické činnosti 

na lomu ČSA nedojde k nepředvídatelným důlním škodám. Proto je vytvářena 

jednorázová finanční rezerva ve výši 3 mil. Kč, která v případě čerpání bude zase 

na tuto výši dotvořena do konce následujícího roku. V souvislosti s hornickou 

činností lomu ČSA dojde v roce 2014 k úpravě těžebního postupu na bočních 

svazích lomu ČSA v oblasti „Elišky 2“. V této souvislosti bude v předstihu řešen a 

odškodněn hmotný majetek ve vlastnictví jiných právních subjektů. Proto je 

uvažováno s potřebou tvorby a čerpání finančních prostředků na náhradu důlních 

škod v roce 2014. Jednorázová finanční rezerva ve výši 3 mil. Kč bude na tuto výši 

dotvořena do konce roku 2016. 

Porovnání předpokládané tvorby a čerpání finanční rezervy na důlní škody 

je zřejmé z následující tabulky č.1. 
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Tabulka č.1 Tvorba rezervy na důlní škody v jednotlivých letech 

7. Ekonomické zhodnocení 

Před započetím projektu, musí být zhotovena ekonomická rozvaha. V této 

rozvaze se bilancuje se souhrnnými náklady a výnosy, které při těžbě 

vzniknou, nebo již vznikly. Díky tomuto porovnání zjišťujeme, zda se těžba 

zisková, či nikoliv. Z ekonomického pohledu je pak důležité se rozhodnout, zda 

je těžba pro společnost ekonomický výhodná, nebo zda se bude jednat o těžbu 

„ záchrannou“ tzn. těžba je prováděna za účelem chodu společnosti a zajištění 

práce pro zaměstnance. 

7.1 Náklady 

V nákladech musejí být zahrnuty  směrné činnosti spojené s těžbou a 

úpravou uhlí o objemu 1,0 mil. t o výhřevnosti 15 MJ/kg a odklizením 1,2 mil. m3 

skrývky. 

Náklady lze tedy rozdělit na: 

 

Náklady na přípravu území: 

 Důlní škody – 8 600 000 Kč, viz. tabulka č.2  

 Těžba skrývka – 1 200 000 m3 * 26 Kč/m3 = 31 200 000 Kč 

 

Cena 26 Kč/m3 mi byla pro potřeby DP doporučena a odpovídá nákladům 

na vytěžení a odvoz těženého materiálu na střední vzdálenost do 1 km. Skutečné 

ceny jsou ve společnosti stanovovány na základě výběrových řízení. 

Rok Tvorba Předpokládané  Zůstatek 

    čerpání   

3 000 000 stav.rezervy k 1.1.2013   

 
2014 5 600 000 8 600 000 0 

2015 3 000 000 0 3 000 000 

2016 0 *) 0   3 000 000 
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Tabulka č.2 Předpokládané náklady na důlní škody (v tis. Kč) 

                 Název akce

Čerpání 

FR na DŠ

2014

Palivový kombinát Ústí, s.p. Dílny pro údržbu na lokalitě OM  - odškodnění a demolice 4 900

Palivový kombinát Ústí, s.p.       c e l k e m 4 900

Coal Services a.s.

Sklad ústřední OM-hala G,trafostanice, ostaní hmotný majetek - 

odškodnění a demolice 3 339

Napájení NN pro jeřábovou dráhu - náhradní výstavba 162

Venkovní vedení vn Eliška - náhradní výstavba 200

Coal Services a.s.                         c e l k e m 3 701

D ů l n í     š k o d y                        c e l k e m        8 600  

 

Náklady na těžbu samotného uhlí: 

Dalším nákladem je pak náklad na samotnou těžbu uhlí, včetně nezbytné 

úpravy. Všechna tato data jsou předmětem obchodního tajemství. Nicméně mi 

bylo ekonomickým útvarem doporučeno pro potřeby DP použít jako celkový 

náklad na vytěžení, transport a úpravu částku 350 Kč/t uhlí 

 1 000 000 t * 350 Kč/t = 350 000 000 Kč 

7.2 Výnosy 

Pro potřeby stanovení výnosu jsem si nejdříve spočítal množství tepla, které 

odpovídá tomuto uhlí: 

 Teplo – 1 000 000 t * 15 MJ/kg = 15 000 000 GJ 

Z veřejně přístupných zdrojů jsem si zjistil, že cena, za kterou dodávají těžební 

firmy svým odběratelům je odlišná. Pro potřeby mé diplomové práce jsem se 

rozhodl použít 40 Kč/GJ. 

 Tržba  - 15 000 000 GJ * 40 Kč/GJ = 600 000 000 Kč 

Z výše zjištěných údajů zjistíme, že těžba je pro společnost výhodná, jak 

z pohledu ekonomického, tak z pohledu zaměstnanosti svých pracovníků.  
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8 Závěr 

Lom ČSA se v současné době nachází díky platnosti VU 444/1991 v takové 

situaci, že není možné v nejbližší době počítat s jeho dalším rozvojem.  

Těžební společnost Severní energetická a.s. může tedy alespoň činit takové 

kroky, které maximálně oddálí ukončení těžby uhlí na lokalitě.  

Jednou z variant může být využití vhodné hlubinné metody pro těžbu uhlí, 

které je blokováno v ochranných pilířích. V tomto smyslu společnost již koná a 

požádala o povolení hornické činnosti. 

Další variantou je přehodnocení možnosti vytěžení zbytkových zásob jinde 

v závěrných bočních svazích lomu. Jejich těžba byla doposud nerentabilní nebo 

jsou blokovány stávající technologií nebo provozními budovami. Na lokalitě ČSA 

jsou takové zásoby vázány v bočních svazích Eliška. Těmito zásobami jsem se 

zabýval v mé diplomové práci. 

 

Vzhledem k tomu, že prozatím nedošlo u lomu ČSA k jeho dalšímu rozvoji, 

resp. přechodu do dalších těžebních etap a vzhledem k tomu, že bude tento 

opožděný přechod velice náročný a to jak z ekonomického hlediska, tak z hlediska 

časového, je vhodné dle mých předchozích zjištění a ekonomických úvah 

uvažovat s těžbou v pilíři Eliška, který byl ponechán z důvodu ochrany především 

provozních objektů. 

V diplomové práci se mi podařilo najít takové technické řešení v oblasti Eliška 

2, které umožní vytěžit část zásob hnědého uhlí a to za přijatelné potřeby likvidace 

provozních objektů a technologie.  

 

Díky využití optimálních skrývkových prací v rámci závěrečné sanace lomu 

ČSA dojde k prodloužení životnosti provozu lomu a možnosti vytěžení 1 mil. tun 

kvalitního uhlí, určeného především pro teplárenské účely a to za předpokladu 

řešení střetů zájmů dle zákona 44/1988 Sb. (Horní zákon) a dle platného POPD 

(Plán otvírky, přípravy a dobývání v rámci horních předpisů). 
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V souladu s výše uvedeným, doporučuji provést aplikaci úpravy bočního 

svahu lomu ČSA do souhrnného plánu sanace a dořešit návrh biologických 

sanačních opatření. 

Dále doporučuji provést doplňující geologický průzkum v oblasti Eliška3 a 

zahájit projekční a legislativní kroky, které povedou k vytěžení i druhého bloku uhlí 

v bočních svazích označovaného jako Eliška 3.       
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