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Anotace 

V přiložené práci je zpracováno posouzení intenzifikace těžby v jihozápadní 

části lomu Bílina. V první části je charakteristika posuzované oblasti, zejména pak 

její historie v návaznosti na těžbu a hydrogeologie posuzované lokality. V další 

části jsou popsány geomechanické vlastnosti zemin v návaznosti na stabilitu 

svahu související s postupem lomu. Třetí část pak popisuje, řeší a specifikuje 

geotechnická a báňská rizika, včetně návrhů jejich minimalizace a s tím související 

stavební a administrativní činnost pro možnost intenzifikace těžby. V poslední 

části je pak zhodnocení intenzifikace z báňského a ekonomického hlediska. 

Klíčová slova: charakteristika, intenzifikace, definice rizik, báňské zhodnocení, 

ekonomické zhodnocení, ÚRS 

 

Summary 

In the elaborate you will find a draft of intensification of production in the 

southwestern part of mine Bílina. The first part contains characteristics of the area 

concerned, especially in relation to the history of mining and hydrogeology of the 

assessed location. The next part describes geomechanical properties of soils in 

relation to slope stability related to the mine progression. The third section 

describes, specifies and solves geotechnical and mining risks, including 

proposals to minimize them and related construction and administrative activities 

for the possible intensification of production. The last section evaluates the 

intensification in terms of mining and economic aspect.  

 

Keywords: characteristics, intensification, definition of risk, assessment of 

mining, economic evaluation, ÚRS 
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1 Úvod 
 

Řešení otázky územně ekologických limitů na Dolech Bílina je velmi citlivou 

otázkou z hlediska životnosti ložiska a zároveň účelného vytěžení zásob hnědého 

uhlí, které se nacházejí v oblasti obce Braňan. V této problematice má zásadní 

význam původní i aktualizované Usnesení vlády ČR o ÚEL z let 1991, resp. 2008, 

kde dodržení hranice pro postup lomu na jižním okraji by ve svém důsledku 

znamenala nutnost ukončit těžbu uhlí v nejméně vhodném místě uhelné pánve, a 

to se všemi negativními důsledky pro vytváření konečných lomových svahů.  

V tomto momentu zůstávají na ukloněném svahu obou přirozeně vytvořených 

elevací (Albert, Červený vrch) významné zásoby uhlí v řádu desítek miliónů tun. 

Není jistě nutno zvlášť zdůrazňovat, že je to proti všem zásadám a ustanovením 

zákona č. 44/1988 Sb. - Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (Horní 

zákon).   

Cílem této práce je posoudit na základě zjištěných a známých skutečností 

z báňského a ekonomického hlediska možnost úplného vyuhlení zásob hnědého 

uhlí v jihozápadní části Dolu Bílina. Řešení postupu a specifikace rizik 

souvisejících s dotěžením uhelných zásob na dané lokalitě. Návrh stavebních 

opatření a administrativních kroků pro postup lomu za stanovené územně 

ekologické limity. 

 

Obrázek č. 1: Pohled na zájmové území  
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2 Charakteristika lokality 
 

Zájmový prostor se nachází v jihozápadní části lomu Bílina tzv. braňanském 

křídle centrální Mostecko - Duchcovsko – Teplické části severočeské terciérní 

pánve.[8] V současné době zde probíhá těžba hnědého uhlí souběžně se 

sanačními pracemi spojenými s postupem lomu v návaznosti na sanované území 

problémové části braňanského skluzu a v reakci na výskyt tektonické poruchy 

zvané Bílinský zlom, který protíná danou lokalitu a je jedním ze stěžejních faktorů 

ovlivňující v daném prostoru těžbu. 

 

Obrázek č. 2: Přehledná situace zájmového území  
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2.1 Historický vývoj území 

 

Mělké uložení sloje ve výše položené jižní kře, oddělené od hlavního 

sedimentačního prostoru výše uvedeným bílinským zlomovým pásmem, umožnilo 

v minulosti efektivní těžbu uhlí jak hlubinným, tak později povrchovým způsobem. 

V předmětném území severně od Braňan těžil v západní části lom Svoboda I, ve 

východnější části lom Svoboda II. Ten byl zcela novou otvírkou. Jako úsek II dolu 

Ignis byl založen koncem války v r. 1944. Ještě dlouho po válce těžil jako 

malolom. [6] 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

až nasazení rypadla K 1000. [9] 

Před r. 1959, dříve než  zahájil sypání nový zakladač v prostoru Střimic, byl 

nadložní materiál zakládán v opuštěném lomu Svoboda. Částí skrývky se 

zasypávala jižní část lomu, kde se tak sanovaly skluzy otvírkových řezů pod 

třídírnou. Tím vlastně počalo zakládání vnitřní výsypky. Po dobu provozu lomu 

sem byly postupně zakládány zeminy skrývky a to malostrojovou technologií 

s automobilovou dopravou. Po vyuhlení prostoru se na vnitřní výsypku přesunul 

zakladač Z 1200 a zahájil zakládání hmot z odlehčovacích řezů jižního křídla lomu 

Maxim Gorkij. Zakládání bylo ukončeno ve druhé polovině 80. let 20. století. 

Těleso vnitřní výsypky pak prošlo deformačními procesy, které vyústily v sesuvné 

jevy velkého rozsahu. [6] 

Historické báňsko-technologické postupy v této oblasti celkem logicky dlouho 

neodpovídaly zásadám moderní báňské geotechniky ani zásadám dnes 

aplikovaným v báňské legislativě. Problémy lokality se v oblasti kupily po dobu 

více než 60 let (od r. 1947) a pro Lom Bílina se staly kritickými v roce 2009, kdy 

ovlivnily a ohrozily další rozvoj tohoto největšího českého uhelného lomu.  
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2.2 Hydrogeologické údaje 

 

Hlavní hydrogeologickou problematiku, dotýkající se těžby uhelné sloje v 

hodnocené oblasti, představuje zvodněný kolektor písků uložených v nadloží 

uhelné sloje. Nadložní písky tvoří značné množství od sebe prakticky izolovaných 

poloh a jen místy vytvářejí mocnější souvislé komplexy. Značná horizontální a 

vertikální proměnlivost v horninových typech se střídáním písků s nepropustnými 

jíly písčitými jíly vytvářejí podmínky pro vznik prakticky samostatných zvodní, 

vázaných na jednotlivá písčitá tělesa s rozdílnými úrovněmi hladin podzemní vody, 

v rozmezí cca od 220 až do 270 m n.m. [13] 

Vysoké úrovně hladin podzemní vody  braňanského nadložního písčitého 

komplexu oproti severním oblastem jsou v prvé řadě dány velmi omezenou 

propustností tektonických zlomů Centrum a Viktoria, které mají vzdouvací účinky. 

Dále se zde projevují dotace srážkových vod z výše položených výchozových 

partií písků na svazích Červeného vrchu. Naopak dříve významné průsaky z vodní 

retence v bývalé úpravně důlní vody (269,8 m n.m.), která byla založená ve 

výchozech nadložních písků ve staré pískovně, jsou již odstraněny, protože před 

postupem lomu byla tato retence zlikvidována. [3] 

Za velmi problematické lze považovat průsaky vody z plaviště popílků 

Venuše, kde se v současnosti pohybuje úroveň hladiny vody okolo kóty cca 255 - 

256 m n.m.. Protože tyto kolektory v důsledku představují i velmi vážné ohrožení 

těžby uhlí v zájmovém území, je tato problematika řešena realizací svodových vrtů 

(odvodňující písčité kolektory do chodeb hlubinného dolu Venuše) a čerpacími 

vrty. [4] 

Dalším kolektorem je uhelná sloj, a to zejména uhelná sloj dotčená hlubinnou 

těžbou, která je do určité míry napájena i vodou ze svodových vrtů. [4] 

Z hlediska stability území je významný i kolektor podzemní vody ve výsypce 

Svoboda, který s největší pravděpodobností rovněž komunikuje s písčitými 

kolektory nadložního souvrství. [4] 
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2.3 Geologie lokality 

 

Hlubší předterciérní podloží ve vymezeném území tvoří horniny 

krušnohorského krystalinika a sedimenty svrchní křídy. Prvním významným 

horizontem terciéru je podpánevní vulkanický komplex, ten tvoří čedič, tefrit příp. i 

znělec. Hojně se vyskytují vulkanické brekcie. Lem vulkanitů tvoří buď jejich jílové 

polohy, nebo polohy tufitických jílů a tufitů. [8], [4] 

Mocnost této polohy se obvykle uvádí max. do 10 metrů, poté se kvalita 

horniny velmi rychle zlepšuje. Tufy, tufity a vulkanické brekcie mívají většinou 

charakter poloskalních hornin (třídy pevnosti R5 – R4), tvrdé čedičové horniny 

většinou patří do skalních hornin třídy R2. Horniny jsou všesměrně a hustě 

rozpukané, většinou se sevřenými, nebo vyhojenými puklinami. Ve vrtech byly 

zastiženy i zcela zjílovělé čediče a brekcie, které nabývaly charakteru 

písčitojílovité zeminy. [4] 

Na vulkanický komplex nasedají jílovce podložního souvrství. Jedná se o 

jemnozrnné zeminy až poloskalní horniny hnědých až hnědošedých barev, 

doprovázené drobnými proplástky uhlí nebo uhelných jílů. Charakteristický je 

výskyt ohlazených ploch uspořádaných většinou všesměrně. Hustota ohlazených 

puklin se zvyšuje s rostoucím úklonem podložky, neboť na ukloněných plochách 

svahů vulkanických těles docházelo při konsolidaci organické hmoty a sedimentů 

ke svahovým pohybům po ukloněné podložce. Tento horizont je tedy zejména na 

ukloněné podložce silně proklouzaný a tvoří výrazně oslabené pásmo celého 

vrstevního sledu. Z hlediska pevnosti spadají většinou tyto horniny do tříd R5 až 

R6 Ve vrtu BA143 byly při povrchu tohoto souvrství zastiženy i fosilní sutě (v 

bezprostředním podloží sloje). [3], [4] 

Dalším horninovým prostředím je vlastní hnědouhelná sloj, tvořená detriticko-

xylitickým uhlím s proplástky jílovitého uhlí a uhelných jílů. Ty rozdělují 

technologicky sloj do více kvalitativně odlišných lávek. Z geologického pohledu 

není toto členění příliš významné. Není znám případ, že by proplástky na rozhraní 

technologických lávek představovaly plochu oslabení, navíc na úpatí elevace tyto 

proplástky mizí. Uhelné sloje v zájmové oblasti byly předmětem intenzivní 

hlubinné těžby (důl Venuše), tj. přerubané sloje představují z geotechnického 

hlediska oslabené prostředí. V již zmiňovaném vrtu BA143 byly zastiženy 

zavalené či založené důlní prostory. [4] 

Technické nadloží uhelné sloje, nazývané také jako svrchní jílovitopísčité 

vrstvy (holešické vrstvy), je stejně jako uhelná sloj součástí statigrafického 

souvrství hnědouhelných slojí. Je tvořeno převážně prachovito-písčitými jíly šedé 

až šedohnědé barvy s písčitými polohami. Z hlediska pevnosti se jedná o slabě až 

velmi slabě zpevněné horniny, spadající většinou do třídy R6-R5, přičemž jíly měly 
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převážně pevnou a tvrdou konzistenci, místy se vyskytovaly i vložky tuhé 

konzistence. Součástí souvrství jsou však prostorově nepravidelné, avšak 

významné polohy ulehlých písků Podle informací, jsou ve svrchní kře nad zlomy 

Viktoria a Centrum nadložní písky zastoupeny v největší míře čtyřmi polohami, ale 

místy lze vymezit až šest poloh písků. Poměrně často se také rychle mění jejich 

mocnost i úroveň uložení. Sumární mocnosti písků se pohybují ponejvíce okolo 20 

m a klesají směrem k jihu do výše položených výchozových partií. Výrazné 

zmocnění písků až okolo 40 m bylo ověřeno při jižním okraji hrany lomu. [4] 

Svrchní část je představována nadložním souvrstvím (libkovické vrstvy). 

Jedná se převážně o šedé monotónní jíly, jejichž mocnost generelně narůstá 

směrem do centra pánve. Převážně mají charakter zemin až poloskalních hornin 

tříd R6-R5. Z pohledu stability svahu má geotechnický význam především 

nejsvrchnější horizont libkovických vrstev v mocnosti 15-20 m, těžený I. 

skrývkovým řezem. Tento horizont je vlivem periglaciálního zvětrávání 

geomechanicky oslaben. Vizuálně se to projevuje žlutavým až šedohnědým 

zbarvením. Kvalitativně se jedná o jíly tuhé až pevné konzistence, směrem do 

podloží převažuje pevná až tvrdá konzistence. [4] 

Velmi významným geologickým souvrstvím v zájmovém území jsou 

antropogenní navážky Teplické výsypky a výsypky Svoboda, která dosahuje 

mocnosti až cca 70 m. Jako celek představují tyto výsypky heterogenní tělesa, ve 

kterých jsou zastoupeny písčité a jílovité zeminy, kusovitá sypanina z fragmentů 

slabě zpevněných jílovců a místy se vyskytují i poměrně mocné polohy uhelných 

výklizů, resp. zemin se silnou příměsí uhelné substance. Lze konstatovat, že 

uložení jednotlivých druhů zemin je značně chaotické. Soudržné zeminy mají 

většinou tuhou až pevnou konzistenci, avšak často se při povrchu objevují vložky 

nebo čočky měkké konzistence. Nesoudržné zeminy jsou při povrchu většinou 

kypré až středně ulehlé, ve větších hloubkách převažují středně ulehlé zeminy. 

Výklizy mají převážně charakter jemnozrnných soudržných zemin. [3] 

Dalším specifickým tělesem v předpolí lomu je provozované plaviště popílku 

CHEZA Venuše, které v současné době dosahuje mocnosti až cca 50-55 m. Na 

rozdíl od výsypky Svoboda zde lze očekávat víceméně homogenní prostředí 

z plaveného popílku. [4], [15] 
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3 Mechanika hornin a s ní související problémy v dané 

lokalitě 
 

V zájmovém území se vyskytují tři významná tektonická zlomová pásma, 

postupně ve směru od severu k jihu to jsou zlom Viktoria, zlom Centrum a Bílinský 

zlom.  

Podél těchto zlomů došlo k vertikálním posunům jednotlivých typů 

horninového prostředí řádově až v desítkách metrů. Z geotechnického hlediska 

tato zlomová pásma ovlivňují kvalitu hornin jejich prohnětením a podrcením v zóně 

v blízkém okolí zlomu a podle zkušeností z oblastí jižních svahů lomu Bílina, kde 

byl Bílinský zlom odkryt těžbou, bývá vyvinuto i několik doprovodných paralelních 

poruch. Kromě nepříznivého vlivu na geotechnické vlastnosti hornin mají zlomy i 

značný hydrogeologický význam. [4], [15] 

Kromě tektonicky oslabených zón jsou dalším nepříznivým faktorem 

primárně oslabené zóny, tj. proklouzané a podrcené zóny, které vznikly 

historickým vývojem při sedimentaci a zejména při následné konsolidaci terciérní 

výplně pánve. Tyto projevy jsou znásobené v oblastech, kde sedimentace a 

konsolidace probíhala na ukloněné podložce úbočí vulkanických elevací. [4], [15] 

V neposlední řadě jsou dalším nepříznivým faktorem i přirozené úklony 

vrstev od hrany lomu směrem do lomu. [15] 

 

3.1 Geomechanické vlastnosti zemin 

 

Během ložiskových i inženýrskogeologických průzkumů byly v minulosti 

získávány informace o pevnostních charakteristikách jednotlivých typů 

horninového prostředí a v rámci následných stabilitních posudků pak byly soubory 

těchto dat několikrát statisticky vyhodnocovány.  

Takto statisticky zjištěné hodnoty byly jako všeobecně platné hodnoty 

používány pro výpočty globálního charakteru (hodnocení postupu POPD, apod.). 

Při řešení stabilitních problémů v dílčí určité části dobývacího prostoru, kde byly 

řešeny specifické problémy, byly dále, na základě případně vyšší místní 

prozkoumanosti území, používány i místní charakteristiky. 

Pro jihozápadní oblast lomu, která zahrnuje podoblasti geologických struktur 

Albert a Červený vrch, a dále výsypky Svoboda a plaviště popílku CHEZA Venuše 

bylo doporučeno, po zvážení všech rizikových faktorů, používat při výpočtech 

stability silovými metodami, charakteristiky uvedené v tabulce č. 1. [4] 
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Tabulka č. 1 – Vstupní výpočtové parametry hornin pro stabilitní analýzy                            

(GEOTEC – GS, a.s. 2011) 

Geotechnický typ Objemo

vá tíha 

Parametry 

smykové 

pevnosti 

γn 

(kN/m3) 

φ‘ (°) c‘ 

(kPa) 

Navážky nezvodnělé 18,5 12 20 

Navážky zvodnělé  19,0 12 20 

Nadložní písky 19,0 23 10 

Nadložní jíly (heterogenní souvrství s polohami písků) 20,0 21 50 

Kontakt sloj x nadloží  20,0 13 25 

Uhelná sloj 15,5 25 50 

Uhelná sloj přerubaná 16,0 25 40 

Kontakt sloj x podloží (vrcholové) – sklon do 7° 18,0 12 20 

Kontakt sloj x podloží (kritické) – sklon 7-15° 18,0 11 10 

Kontakt sloj x podloží (reziduální) – sklon nad 15° 18,0 8 5 

Podložní jíly 20,5 25 35 

Vulkanity, skalního charakteru 22,0 35 50 

Tufy, tufity, zjílovělé vulkanity 20,0 18 20 

Křídové sedimenty 20,0 20 50 

Ortorula (proterozoikum) 21,0 25 40 
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3.2 Výsledky výpočtů stability svahů pro POPD 

 

Výpočty provedené geotechnikou společnosti v roce 2012 byla posuzována 

stabilita generálního svahu skrývky, kde byla smyková plocha umístěna do 

kontaktní vrstvy mezi nadložím a uhelnou slojí a stabilita generálního svahu lomu, 

kde byla smyková plocha umístěna do kontaktní vrstvy mezi uhelnou slojí a 

podložím. [15] 

Všechny výpočty pro POPD 2030, POPD 2050 a variantu „maximálního 

vyuhlení“ byly prováděny pro variantu zvodnělého i nezvodnělého prostředí. 

Pouze u varianty „maximálního vyuhlení“ byly výpočty prováděny pouze pro 

zvodnělé prostředí, a to pro dílčí svahy. Současně byla posuzována i stabilita 

svahu ve výsypce. [15] 

Výsledky výpočtů pro varianty POPD 2030 a POPD 2050 jsou přehledně 

seřazeny v tabulce č.2. V tabulce jsou použity následující symboly : 

A –  smyková plocha prochází kontaktem podloží x sloj; zvodnělé prostředí 

B  – smyková plocha prochází kontaktem podloží x sloj; nezvodnělé prostředí 

C –     smyková plocha prochází kontaktem sloj x nadloží; zvodnělé prostředí 

D –    smyková plocha prochází kontaktem sloj x nadloží; nezvodnělé prostředí 

Výsledky výpočtů pro variantu „maximálního vyuhlení“ jsou přehledně 

seřazeny v tabulce č.3. V tabulce jsou použity následující symboly : 

A –  dílčí stupeň spodní, na smykové ploše se uplatňují kritické parametry smykové 

pevnosti (tento stupeň by byl pravděpodobně odtěžen celý) 

B  – dílčí stupeň svrchní, na smykové ploše se uplatňují vrcholové parametry  

C –     smyková plocha prochází výsypkou                                                           [4] 
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Tabulka č. 2 – Výsledky výpočtů stability – stav vyuhlení prostoru podle dokumentace POPD 2030 

a POPD 2050 

POPD Stupeň bezpečnosti Ks 

A B C D 

2030 
1,37 

 

1,52 

 

1,24 

 

1,38 

  

2050 
0,87 

 

0,97 

 

0,95 

 

1,06 

 
 

 

Tabulka č. 3 – Výsledky výpočtů stability – stav podle „maximálního vyuhlení“ 

STAV  Stupeň bezpečnosti Ks 

A B C 

„maximální vyuhlení“ 
0,84 

 

1,42 

 

1,26 

 

 

Z výsledků výpočtů je patrné, že postupem lomu ze stavu POPD 2030 do 

stavu POPD 2050 dochází ke zhoršení stabilitních poměrů generálního svahu 

lomu, a to zejména z toho důvodu, že se potencionální smyková plocha dostává 

do pásem strmějších sklonů podložky, tj. do pásem kritických a reziduálních 

smykových pevností na kontaktních plochách. Z tohoto pohledu se předběžně 

zdají výhodnější stabilitní poměry ve variantě „maximálního vyuhlení“, kde se jeví 

vcelku reálná možnost docílit dostatečné stability stabilizačními opatřeními po 

odtěžení nestabilní spodní části uhelného bloku (podobná opatření jako ve svahu 

pod výsypkou Braňany. [15] 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Tomáš Plavec, DiS: Intenzifikace těžby hnědého uhlí v jihozápadních svazích DB 

2014 11 

4 Variantní řešení intenzifikace těžby v jižní části DB 
 

Reálnost varianty v současných hranicích schváleného POPD v posudku 

Geologické struktury Albert a Červený vrch, plaviště popílků Venuše byla na 

základě stabilitní analýzy zpochybněna. [4] V geotechnickém výpočtovém modelu, 

který byl proveden minulých letech, totiž nemohla nerespektovat řešení stability na 

strmě ukloněných geologických rozhraních a strukturách podle koncových 

(kontaktních) pevností. Aniž by ještě uvažovala s kontaktními pevnostmi na 

rozhraních písčitých těles a vrstev či s reziduálními pevnostmi na rozhraních 

strmějších než 15° prokázala výpočty, že zachování silnice č. II/256 je ze 

stabilitního hlediska nereálné. Tím prakticky zpochybnila současnou hranici 

územních ekologických limitů stanovenou usnesením vlády ČR č. 1179/2008. Pro 

možnost řešení intenzifikace je potřeba zhodnotit aktualizaci hranic nového POPD 

a s ní souvisejíc činnosti a opatření. [4], [14], [15] 

 

 

Obrázek č. 3: Pohled na území s vyznačením rozhodujících prostorů 
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Variantní řešení intenzifikace těžby v jihozápadních svazích DB vychází 

z předpokladu úplného vytěžení uhelných zásob v této části území a zhodnocení 

úprav ÚEL s touto variantou souvisejících.  Jedná se o lokalitu se značnou mírou 

geotechnických rizik vyznačených na obr. č. 3 s prostorovým omezením 

současnými hranicemi. Komplikovanost posuzovaného problému také spočívá 

v tom, že uhelná sloj vytváří prostorově složitou strukturu na úpatí dvou 

horninových elevací Albert a Červený vrch. Generelně sloj strmě stoupá ze dna 

pánve na severu směrem na jih k přirozenému okraji pánve, úklon sloje ve 

významné části svahu dosahuje15o, lokálně však přesahuje i hodnotu 20o. 

Plynulost úložných poměrů sloje je navíc přerušena třemi výraznými poruchovými 

pásmy. Jedná se o Bílinský zlom, položený jižně od trasy komunikace, a severněji 

probíhající zlomy Centrum a Viktorie. [4] 

V souvrství nadložních sedimentů je několik výškových úrovní propustných 

písčitých sedimentů, které jsou tlakově zvodnělé a jsou dotovány jednak 

srážkovými vodami, které se vsakují v předpolí lomu, jednak prosakujícími vodami 

z provozovaného plaviště Venuše a pravděpodobně i z prostoru výsypkou 

vyplněné zbytkové jámy lomu Svoboda I. Z výsledků měření hladin vody je zřejmé, 

že některé z těchto vodonosných horizontů jsou v prostoru izolované a s ostatními 

horizonty nekomunikují. [4], [15] 

Prakticky celé území je přerubáno předchozím hlubinným dolem Venuše, 

jehož činnost byla ukončena v sedmdesátých letech minulého století. 

Z historických podkladů je přitom zřejmé, že těžba probíhala ve složitých 

podmínkách, kdy hrozily průvaly „kuřavek“ – tj. tekutých písků  z nadloží. Díky 

porušeným polohám uhlí na zlomových liniích docházelo k opakovanému vzniku 

důlních požárů, které nakonec vedly k úplnému ukončení provozu dolu a k jeho 

zatopení.  

 

4.1 Specifikace rizika spojených s těžbou v jižní části DB 

 

Riziko báňsko-technologického a následně ekonomického charakteru 

nastává již v časovém a prostorovém údobí, kdy báňská technologie dosáhne 

vrcholových partií elevace Albert. Zde totiž musí dojít k zásadnímu rozhodnutí, zda 

budou drženy administrativně a politicky stanovené ÚEL dle usnesení vlády ČR č. 

1176/2008.  

Při dodržení ÚEL, které chrání silnici č. II/256 v úseku Braňany – Mariánské 

Radčice, nebude možno dotěžit cca 5 mil. tun uhlí v poli Ignis pod výsypkou 

Svoboda. To je částečně blokováno i předběžně dohodnutou hranicí s obcí 

Braňany. Nemožnost překročení ÚEL již v této pozici bude znamenat odsunutí 
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hran skrývkových řezů k severu, které nedává naději, že by se mohla těžební 

technologie řady TC-2 do svahů pod Červeným vrchem ještě později vrátit. [11], 

[16] 

 

Báňsky vytvořený ochranný pilíř silnice nelze z dlouhodobého hlediska 

považovat za stabilní ze strukturně geologických, geotechnických a 

hydrogeologických důvodů. S velkou pravděpodobností lze očekávat, že báňsky 

vytvořené svahy pilíře budou dodatečně postiženy sesuvy a projevy nestability. Ty 

poruší i uhelnou sloj, ve které dojde k samovznícení a tím i ke znehodnocení. 

V případě strukturně-geologických, geotechnických a geomechanických podmínek 

konečné části bočních jižních svahů je málo pravděpodobné, že stabilitní 

zabezpečení silnice pomocí hlubokých, širokoprofilových, kotvených a 

subhorizontálními odvodňovacími vrty podporovaných pilotových stěn bude možno 

technicky nadimenzovat, i když by tyto stabilizující prvky investičně dosáhly stovek 

miliónů až miliardy korun. [4], [14] 

V konečném postupu LB jsou určitým hydrogeologickým, geotechnickým a 

hydrochemickým rizikem průsaky kontaminovaných vod ze skládky CHEZA-

Venuše do prvních tří skrývkových řezů bočního svahu. Tyto vody bude nutno 

organizačně podchycovat, jímat a upravovat na biologické čističce a to až do doby 

uzavřena konečné rekultivace složiště CHEZA – Venuše. [4] 

Posledním báňsko-technologickým rizikem je odtěžování tělesa Teplické 

výsypky. To z geotechnických a hydrogeologických důvodů buď výrazně omezí 

nebo zcela vyloučí nasazení technologie řady TC-2 (stabilita, lepivost, 

rozbřídavost a výkonnost).  [5] 

 

4.1.1 Variantní řešení dílčích báňských postupu – struktury Albert 

 

Výraznou terénní elevaci Albert tvoří vyvřelé horniny terciérního stáří. Na této 

prostorové vyvýšenině, která je znázorněná na obr. č. 4 je v její patě na délce 

východního svahu cca 700 m převýšení uhelné sloje více než 100 metrů. Na 

podstatné části tohoto svahu úklon podložky přesahuje hodnotu až 15o, přičemž 

v kritické (střední) části svahu je z dostupných podkladů vrtného průzkumu 

signalizován průměrný úklon podložky až 45o. Logickou interpetací tohoto zjištění 

je předpoklad existence zlomové linie, která pravděpodobně v prostředí svahu 

existuje, i když nebyla prozatím ověřena. [4] 

Geotechnické riziko v tomto případě spočívá právě ve značném úklonu 

uhelné sloje, navíc v nejméně příznivém směru, tedy proti postupu těžby. Při 

úklonech nad 7o je totiž nutné předpokládat, že již při konsolidaci rašelinné hmoty, 
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ze které dlouhodobým stlačováním uhlí vznikalo, docházelo k vytváření 

proklouzaných ploch nespojitosti jako následek pohybu těchto hmot právě na 

ukloněné podložce. [4] 

Popsané situaci odpovídají i aktuální hodnocení stabilitní situace. 

Opakované stabilitní výpočty prokazuji za idealizovaných okrajových podmínek 

stupeň bezpečnosti pouze v rozmezí Ks = 1,0 - 1,1. Ve výpočetních modelech 

však navíc není možné zohlednit předpokládané dílčí poruchy či lokální místa 

s extrémně sníženou stabilitou  což situaci může dále zhoršovat. [4], [15] 

Na celém svahu byl koncem roku 2013 dobudován systém geotechnického 

monitoringu. Tento systém v dílčí údolní depresi na svahu, která je 

pravděpodobně vytvarována průběhem Bílinského zlomu, signalizuje počáteční 

projevy svahových deformací. [15] 

Definice rizika 

Značným aktuálním rizikem zůstává málo příznivá stabilitní situace na celém 

východním svahu Alberta. V současnosti zde probíhá postupné odtěžování 

uhelných zásob postupem uhelného rypadla ve směru od shora dolů. Kritická 

patní část svahu však bude dotěžena přibližně až po roce 2016, resp. 2017. [16] 

Po celé toto období je reálné nebezpečí, že bude docházet k lokálním 

nestabilitám, které budou následně komplikovat i tak technologicky náročnou 

těžbu uhlí. 

Doporučení pro minimalizaci rizik 

Za stávající situace již na východním svahu není prakticky žádný prostor pro 

další preventivní kroky. Převážná většina nadložních sedimentů je odtěžena a o 

stabilitě území tak rozhodují jen obtížně stanovitelné geotechnické podmínky na 

kontaktu uhelné sloje s podložkou. 

Jediným účinným aktuálním opatřením pro udržení stability území je 

převedení odtoku povrchových vod směrem na dno lomu mimo nejvíce ohrožený 

prostor svahu. Další konkrétní rozhodnutí v postupu uhelného lomu je vhodné 

vedením lomu přijímat až podle vývoje periodicky zajišťovaných měření deformací. 

[15] 
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Obrázek č. 4:  Pohled na vrchol struktury Albert 

 

4.1.2 Variantní řešení – oblast uhelných odtahů 

 

V roce 2013 byl na jižním svahu ve složitých geologických podmínkách 

v bezprostřední blízkosti průběhu dvou poruchových linií (Bílinský zlom a zlom 

Viktorie) kompletně zprovozněn soubor staveb „Nových uhelných odtahů“. 

 Ze současného pohledu možných geotechnických rizik je nejvíce ohrožen 

prostor tzv. Uzlu PVZ na dně lomu, který je umístěn v těsném předpolí paty 

Bílinského zlomu. Pata svahu v porušené zóně horninového prostředí byla 

stabilizována masivním hutněným zemním tělesem „Lavice u Uzlu PVZ“, jehož 

výška lokálně přesáhla až 50 metrů. V polovině roku 2013 byla střední část tohoto 

tělesa porušena zabořením a vodorovným posunem balvanité paty tělesa viz obr. 

č. 5. Stabilita tělesa byla následně zvýšena přitížením v jeho patě. Stále však 

zůstává nedořešena otázka nekontrolovatelných výronů vod na obnažené části 

zlomu, které dále snižují stabilizační funkci „lavice“. 
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Obrázek č. 5:  Porušení zemní stabilizační Lavice u Uzlu PVZ 

 

Definice rizika 

Podstata rizikovosti realizovaného záměru celkového podepření paty 

Bílinského zlomu zemním tělesem spočívá v tom, že je nefunkční systém 

odvodnění stabilizačních kamenných žeber nad horní hranou svahu. Vody 

z prostoru braňanské výsypky prosakují na kontaktech dílčích poruch, resp. 

polohami nedotěžených nebilančních slojek uhlí a vytékají na povrchu svahu nad 

horní hranou zemního tělesa. Tím se zhoršují mechanické vlastnosti uložených 

zemin, což může v dlouhodobějším horizontu snižovat původní dostatečnou 

bezpečnost proti porušení.  

Doporučení pro minimalizaci rizik 

Pro další bezpečnost prostoru Uzlu PVZ bude rozhodující, jaká bude odezva 

horninového prostředí na další postup těžby uhlí západním směrem. Prozatím bylo 

doporučeno (a v plánovacích mapách je i respektováno) ponechat v patě svahu 

dočasný uhelný pilíř, který by se dotěžoval až v konečné fázi „očišťování“ paty 

Alberta. [15] 
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4.1.3 Variantní řešení – odkaliště Venuše 

 

 

Obrázek č. 6:  Pohled na plaviště Venuše  

Prostor plaviště popílku Venuše je v podstatě další zbytková jáma 

povrchového lomu na jižním okraji výchozu uhelné pánve, která je od 

sedmdesátých let minulého století zaplňována struskopopílkovým materiálem 

z provozu teplárny CHEZA Litvínov. [7] 

Uhlí bylo v prostoru dílčí uhelné pánvičky povrchovou těžbou vytěženo 

přibližné až na kótu 160 – 170 m n.m. Před zahájením plavení popílku byly 

výchozy sloje a chodby z předchozí hlubinné těžby zatěsněny. Objektivním 

problémem, pokud se komunikace vody týče, jsou však polohy písčitých 

sedimentů v nadložním souvrství, kterými plavící voda z plaviště dotuje širší 

předpolí a negativně tak, mimo jiné, může ovlivňovat stabilitu dílčích skrývkových 

řezů. [4] 

Podstata problému spočívá v tom, že ve výškových úrovních druhého, třetího 

a čtvrtého skrývkového řezu lze očekávat nepravidelné polohy zvodnělých 

písčitých sedimentů, jejichž celkovou mocnost lze v průměru odhadnout na  15 – 

20 metrů. Nejnižší poloha písčitého horizontu je v současné době prozatím 

ověřena na výškové úrovni cca 202 m n.m., tedy přibližně 70 – 75 metrů pod 

úrovní současného terénu. [15] 
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Napjatá hladina vody v těchto kolektorech je v současné době snižována sítí 

čerpacích či svodových vrtů. Lze však odůvodněně očekávat, že s každým 

postupem lomu směrem na západ, zejména po roce 2020, se bude intenzita 

přítoků vody postupně zvyšovat a bude se zvětšovat problém, jak dostatečně a 

v jakém časovém předstihu před postupem rypadel eliminovat negativní vliv těchto 

vod na stabilitu řezů.  

Samostatným rizikovým problémem v dané přitom je existence 

provozovaného plaviště popílku Venuše (provozovatel Chemopetrol Litvínov), 

kterým je vyplňována dílčí zbytková jáma vyuhleného povrchového lomu. Ze 

všech dosavadních informací je zřejmé, že rozhodující polohy písčitých kolektorů 

mohou být z prostoru odkaliště syceny plavící vodou a  že tyto vody budou stále 

více ovlivňovat stabilitní poměry na blížících se skrývkových řezech lomu. 

Zásadním problémem přitom bude i fakt, že odlišný chemismus těchto vod 

(zejména vysoké koncentrace amoniakálního dusíku) neumožňuje v případě jejich 

odčerpávání dodatečné čištění na lomové úpravně důlních vod. [4], [15] 

Definice rizika  

Prořezávání písčitých kolektorů vody na skrývkových řezech při dalším 

postupu lomu na západ bude i při existenci případných hydraulických barier 

v předpolí představovat závažné stabilitní riziko jak při vytváření jednotlivých 

skrývkových řezů, tak i při následném tvarování konečných lomových svahů. Stále 

se zvyšující podíl kontaminovaných vod z plaviště Venuše pak bude komplikovat i 

jejich čištění. Navíc je nutné vnímat i reálnou možnost majetkoprávních sporů 

s provozovatelem odkaliště. [15] 

Doporučení pro minimalizaci rizik 

Postup skrývkových řezů do bezprostřední blízkosti okraje plaviště musí být 

jednoznačně podmíněn buď předchozím úplným odvodněním popílkového 

sedimentu, nebo realizací těsnící stěny pravděpodobně v kombinaci s čerpací 

bariérou soustavy svislých vrtů. 

I v optimální variantě maximálního přiblížení lomu k plavišti zůstanou 

v závěrných lomových svazích trvale vázány určité objemy uhelných zásob. 

V současné době se však toto řešení jeví jako maximálně možné. [14] 
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4.1.4 Variantní řešení  – výsypky Svoboda a Červeného vrchu 

 

Rozhodujícím faktorem pro vytvoření optimálních podmínek umožňujících 

případné budoucí dotěžení uhelných zásob na jižním okraji lomu bočním 

postupem velkolomové technologie je včasné předstihové vytvoření stabilních 

svahů ve výsypce Svoboda, a to s dostatečnou prostorovou rezervou před 

okrajem poruchového pásma Bílinského zlomu. [1], [15] 

Zde je naprostá paralela s podmínkami přípravy těžby uhlí v prostoru 

Braňanské výsypky. Zatímco tam byla skrývkovými rypadly proříznutá výsypka 

maximální mocnosti cca 30 metrů, v prostoru Svobody je nutné uvažovat ve 

výsypce se svahem až dvojnásobné výšky, tj. teoreticky až přes 60 metrů.  Zemní 

práce musí být zahájeny v takovém předstihu, aby bylo možné průběžně 

realizovat následné stavební sanace, kterými bude vzhledem k omezenému 

prostoru nezbytné zpevňovat výsypkové svahy. [15] 

Situaci bude navíc s velkou pravděpodobností komplikovat výrazně zvodnění 

výsypky - vysokou úroveň hladiny podzemní vody by bylo nutné v dostatečném 

předstihu před zahájením odtěžování trvale snížit, a to minimálně o 30 metrů. 

Vzhledem k nižší průměrné propustnosti prostředí lze přitom výsledný efekt 

snižování úrovně hladiny podzemní vody očekávat až po několika letech od jeho 

zahájení. [15] 

Včas zahájit i zemní práce v prostoru Červeného vrchu, kde bude konečný 

svah lomu vytvářen od shora směrem dolů od výškové kóty až přibližně 315 m 

n.m. [10] Svah vzhledem k jeho strmosti bude nutné postupně očišťovat nejen od 

sedimentů pánevní výplně, ale pravděpodobně i od rozložených, případně 

zvětralých poloh vulkanických hornin. Tyto činnosti by bylo nutné časově 

koordinovat s odtěžováním výsypky Svoboda, a to zejména na severovýchodním 

svahu Červeného vrchu, tedy tam, kde jsou na svahu registrovány aktivizované 

fosilní sesuvy. 

Všechny naznačené činnosti by byly náročné na dobu trvání jejich realizace. 

Zejména z tohoto důvodu je prozatím navrhováno řešení formou zcela 

samostatného, tzv. předstihového lomu, který by nezávisle na postupu 

skrývkových rypadel na hlavní porubní frontě a s využitím menší operativnější 

technologie zabezpečoval postupné zahlubování skrývky až na výškovou úroveň 

hrany Bílinského zlomu. Pouze tímto postupem by došlo k uvolnění jižního 

předpolí Bílinského zlomu, což by umožnilo dotěžení značných zásob uhlí, které 

by jinak zůstaly trvale vázány v závěrných svazích lomu. [10], [14] 
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Definice rizika  

  Celá situace je v dalším textu diskutována za předpokladu, že budou přijaty 

argumenty, které podporují vhodnost či lépe nutnost zahájit jednání o úpravu ÚEL 

na jihozápadním okraji DP, a že bude rozhodnuto o přípravě takových přípravných 

technických kroků, které by měly realizaci zabezpečit. 

  Základním rizikovým faktorem v tomto diskutovaném případě bude čas. Čas, 

nutný pro postupné vytváření stabilních svahů ve výsypce a současně nutný pro 

předstihové snižování hladiny vody ve výsypce a v ověřeném masivním písčitém 

tělese za hranou Bílinského zlomu. 

Materiály vnitřní výsypky, kterou byla vyplněna zbytková jáma lomu 

Svoboda, byly dle všech dostupných informací sypány do vody. Neexistují totiž 

žádné doklady o tom, že v průběhu ukládání výsypkových zemin byla voda 

z bezodtoké jámy zčerpávána. I z dostupných informací z monitorovacího systému 

vyplývá, že prostor výsypky Svoboda je výrazně zvodnělý, a to do výškové úrovně 

cca 255 – 260 m n.m. [1] 

I když je v tělese výsypky významný podíl písčitých zemin, je čas potřebný 

na snížení hladiny podzemní vody minimálně na kótu cca 225 m n.m. odhadován 

nejméně na 4 – 5 let od zahájení čerpání či jiného způsobu odvodňování prostoru. 

[4] 

Protože o daném území za hranicí současných limitů není prozatím dostatek 

objektivních informací o aktuálním stavu výsypky i rostlého horninového prostředí, 

je žádoucí i včasné doplňování těchto informací sítí průzkumných vrtů. 

   V obou případech, tedy jak v případě vysokého a strmého svahu ve zvodnělé 

výsypce, tak i u konečného svahu na strmém úbočí Červeného vrchu, bude 

rozhodující udržet lokální stabilitu odshora vytvářených svahů v každé dílčí fázi 

jejich realizace. V případě výsypky Svoboda by navíc jakákoliv nestabilita 

bezprostředně vytvářela nepředvídatelné technické problémy při následném 

zahlubování lomu podél strmě ukloněného okraje Bílinského zlomu. Vedle 

technické náročnosti bude rozhodujícím rizikovým kritériem časový prostor, nutný 

na postupné vytváření a stabilizaci svahů před postupem velkolomové 

technologie. 

  Rozhodně je nutné vnímat, že by se v případě realizace jednalo o masivní 

uplatnění sofistikovaných sanačních metod na velkém prostoru. 
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 Doporučení pro minimalizaci rizik 

  Základním předpokladem pro vytvoření konečného lomového svahu 

v materiálech výsypky Svoboda je zabránit vzniku jakýchkoliv nestabilit během 

realizace zemních i doprovodných stavebních prací.  

  Při případném návrhu otvírky předstihového lomu v prostoru výsypky 

Svoboda bude možné využít všech negativních, ale i pozitivních zkušeností, které 

byly získány během likvidace následků sesuvu braňanské výsypky. [14] 

   Při respektování hranice současných dobývacích prostorů u obce Braňany by 

bylo nutné vytvořit v daných geologických podmínkách svah s generálním sklonem 

v poměru cca 1 : 2,5 a výšky až 60 metrů.  Vytvoření takových svahů ve 

výsypkových materiálech a zvodnělých převážně písčitých zeminách nadložního 

souvrství, se navrhuje docílit vzájemnou kombinací kamenných stabilizačních lavic 

a kotvených pilotových stěn. To by spolu s dalšími technickými opatřeními mělo při 

postupném zahlubování předpokládaného malolomu zajišťovat lokální stabilitu. 

Nesoudržné písčité polohy na východní okraji Bílinského zlomu by ale bylo nutné 

navíc předstihově stabilizovat plošnými injektážemi. [14] 

Je zřejmé, že vytváření svahu ve výsypce postupným zahlubováním odshora 

směrem dolů a za současného budování kamenných lavic a pilotových stěn by 

představovalo organizačně, časově a samozřejmě i finančně velmi náročný a 

zejména dlouhodobý úkol. Předběžně byla doba realizace jižního svahu nad 

Bílinským zlomem na výškovou kótu cca  225 – 230 m n.m. odhadnuta na  7 – 10 

let. [15] 

  O prostoru výchozu uhelné sloje na Červeném vrchu je prozatím minimum 

objektivních geotechnických informací, nicméně je pravděpodobné, že jedinou 

možností, jak stabilizovat povrchové vrstvy bez velkého objemu zemních prací, by 

byly prostorově členěné nízké opěrné konstrukce (pilotové stěny) kotvené 

v několika výškových úrovních do skalního podloží.  

Při vytváření stabilního lomového svahu na severním a severovýchodním 

úbočí Červeného vrchu bude pravděpodobně nutné dotěžovat strmě ukloněný 

výchoz uhelné sloje. Konečný tvar svahu by se vytvářel až v prostředí 

proklouzaných podložních sedimentů a rozložených povrchových vrstev 

fonolitového vyvřelého tělesa, které mají jílovitý charakter. [4], [15] 

Praktické zkušenosti s komplikacemi při vytváření takových svahů jsou 

z dotěžování západního okraje lomu Svoboda. Tam v 50tých letech minulého 

století musela být na východním svahu Červeného vrchu těžba uhlí předčasně 

ukončena, a to právě díky nezvládnutelným svahovým pohybům suťových 

materiálů a rozložených vulkanických hornin.  
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Celá situace s postupným vytvářením konečného lomového svahu na 

Červeném vrchu by v případě realizace byla na severozápadním okraji 

komplikována i přítomností plaviště Venuše. V něm je prozatím trvale udržována 

hladina plavící vody na kótě cca 255 m n.m.  Vzhledem k prokázané komunikaci 

vod v písčitých vrstvách nadložního souvrství by bez včasné likvidace tohoto 

rizikového faktoru nebylo možné výše naznačený záměr zahlubování 

předstihového lomu vůbec realizovat. [15] 

 

4.2 Maximalizace těžby 

 

Prostorově by varianta úplného vytěžení uhelných zásob v této části území 

znamenala posunutí horní hrany lomu směrem na jih, a to oproti hranici ÚEL 

v optimálním případě o cca 700 metrů, do prostoru rekultivované výsypky 

Svoboda, kterou je vyplněna prostorově izolovaná zbytková jáma vytěženého 

lomu Svoboda I.  

Úplné očištění severního svahu Červeného vrchu až k přirozenému výchozu 

uhelné sloje.  

Směrem na západ vytvoření konečných svahů v bezprostřední blízkosti 

plaviště Venuše, případně částečně v odvodněných uloženinách tohoto plaviště. 

Zábor dobývacích prostorů při rozšíření ÚEL: 

- celkový zábor:          1 111 624 m² 
- z toho:  DP Bílina –  546 178 m² 

                               DP Most –  248 814 m² 
                      DP Lom II –  214 924 m² 

                       bez DP –  101 708 m²                         [12] 

Zábor území je znázorněn na obr. č. 7.  
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Obrázek č. 7: Zábor dobývacích prostorů  
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4.3 Stavební činnost spojená s přípravou území 

 
 

 V území se nachází komunikace II/256 a sítě VN, které je nutné přeložit 

před těžbou. Navržená přeložka komunikace včetně sítí VN by byla realizována ze 

2/3 na Růžodolské výsypce. Délka přeložky by činila 5 500 m viz obr. č. 8. V mém 

návrhu jsou zakresleny dvě varianty řešení přeložky a to s mostem dle poznámky 

z konzultace řešení situace s projekční kanceláří KODER pro možnost migrace 

zvěře a bez mostu. V ekonomickém zhodnocení bude uvažováno s variantou bez 

mostu. 

 

Obrázek č. 8: Návrh trasy přeložky komunikace  

Tuto lokalitu je nutno před vlastním postupem lomu odvodnit a při těžbě 

zajistit stabilitu svahů. V mém návrhu je předpokládáno s použitím a rozsahem 

stabilitních prvků a opatření použitých při sanaci braňanské výsypky (pilotové a 

kotvené prvky, kamenná zatěžovací žebra a zemní valy). 
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Severní část stávajícího ochranného valu Braňany je nezbytné odtěžit a 

pokračovat s výstavbou ochranného valu Braňany II západním směrem, viz obr. č. 

9. Délka prodloužení valu bude činit 1067 m. Parametry dle výsledků hlukové 

studie: zde je uvažováno s prům. výškou 6,5 m mimo terénní depresi, objem 

násypu 700 000 m³. 

 

 

Obrázek č. 9: Návrh prodloužení valu Braňany I 

V této lokalitě se nachází prvky územního systému ekologické stability 

(ÚSES), které bude nutné upravit. Vyznačeno na obr. č. 10. 
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Obrázek č. 10: Systém ekologické stability  
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4.4 Administrativní činnost spojená se stavební  přípravou území 

 

 Souhlas obce Braňany se záměrem     

 Souhlas okolních obcí se změnou ÚEL, přeložení komunikace 

II/256  

 Souhlas Ústeckého kraje se změnou ÚEL, přeložení komunikace 

II/256  

 II/256 – EIA, zapracování návrhu do územního plánu obce Braňan  

 II/256  - převody a výkupy pozemků    

 Val – Oznámení, zapracování návrhu do územního plánu obce 

Braňany  

 Val - převody a výkupy pozemků    

 Přípravné činnosti pro úpravu ÚEL, schválení úpravy ÚEL  

 II/256 - přípravné projekční práce, studie proveditelnosti   

 POPD - Báňská příprava,     

 Vložení přeložek II/256 do aktualizace ZÚR ÚK   

 Vložení upravených ÚEL do aktualizace ZÚR ÚK  

 II/256 - DÚR, DSP, projektová příprava, odsouhlasení stavby,   

 POPD – EIA      

 POPD - Vypracování a schválení POPD     

 Val - DÚR, DSP, projektová příprava, odsouhlasení stavby,    

 II/256 - Výběry zhotovitelů, zahájení a realizace    

 Val - Výběry zhotovitelů, zahájení a realizace    

 II/256 – Uvedení do provozu     

 Val – Uvedení do provozu     
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5 Zhodnocení variantního řešení z báňského hlediska 
. 

Základním rizikovým faktorem v tomto diskutovaném případě bude čas. Čas 

nutný pro postupné vytváření stabilních svahů ve výsypce a současně nutný pro 

předstihové snižování hladiny vody ve výsypce. 

Základním geotechnickým rizikem je technická obtížnost naznačeného 

možného způsobu, jakým by bylo možné vytvořit konečné svahy lomu v dané 

oblasti. V konkrétních extrémně složitých geologických a geomorfologických 

podmínkách je zcela nutné počítat s využitím stavebních postupů a metod 

speciálního zakládání v kombinaci se značnými objemy zemních prací malou 

strojní technologií.  

Úplné vyuhlení by v daném prostoru znamenalo vstoupit zemními pracemi do 

prostoru plaviště a odtěžit minimálně určitou část objemu sedimentovaného 

popílku. Toto řešení by však kromě geotechnických problémů mělo i další negativa 

v podobě majetkoprávních nejasností a také problém ekologické likvidace 

značných objemů tohoto materiálu. Proto by bylo nutné hledat takové optimální 

řešení, které by při maximálně možném vytěžení dostupných uhelných zásob 

zásah skrývkových řezů do popílkového sedimentu minimalizovalo. 

 Kromě přímého bezpečnostního rizika hrozí, že blokované uhelné zásoby 

nebude možno dodatečně vydobýt klasickým báňským lomovým postupem a 

nelze vyloučit, že budou znehodnoceny svahovými pohyby nebo samovznícením 

sloje. V tomto případě postrádá smysl místní hranice ekologických územních 

limitů, jež „pochybně chrání pouze část silnice II/256 z Braňan do Mariánských 

Radčic“.  Ta zde prochází již dlouhodobě devastovaným nezastavěným a 

neobývaným územím „černého čtyřúhelníku“ (složiště popílků CHEZA 

kontaminované amoniakem a fenoly, skládka CELIO s úložištěm ostravských 

uhelných kalů, poklesové území bývalých hlubinných dolů Venuše a Kohinoor, 

sesuvy narušené svahy Růžodolské výsypky), s jejíž problematickou rekultivací a 

revitalizací je možno uvažovat nejdříve až po ukončení těžební činnosti dolu 

Bílina.  

Dotěžení těchto zásob by nejen výrazně prodloužilo životnost lomu, ale 

současně by podstatně zlepšilo celkové geotechnické podmínky pro vytvoření a 

trvalou bezpečnost konečných svahů zbytkové jámy. To by současně vytvářelo i 

daleko lepší podmínky pro následnou revitalizaci území, protože by podstatná část 

svahů byla v podstatně stabilnějších podložních horninách. 

 

 



Bc. Tomáš Plavec, DiS: Intenzifikace těžby hnědého uhlí v jihozápadních svazích DB 

2014 29 

6  Zhodnocení variantního řešení z ekonomického 

hlediska 
 

Ekonomické hledisko intenzifikace těžby v mém návrhu není možno přesně 

stanovit, neboť je ovlivněno řadou možných variant a proměnných s přihlédnutím 

k vývoji svahových nestabilit a geotechnicky složitých struktur, které se nacházejí 

na posuzovaném území a jsou v návrhu zasaženy variantním postupem. 

Vzhledem k povaze a předpokladu prací spojených s přípravou území, 

samotnou těžbou a s ní souvisejících opatření, včetně následné rekultivace území, 

je možné vyčíslit předpokládané náklady orientačně na základě již provedených a 

známých opatření na DB, včetně samotné těžby v geotechnicky komplikované 

části braňanské výsypky, kde byla tato činnost úspěšně prováděna. 

Pro výpočet cen jsem použil směrných cenových ukazatelů, cen stanovených 

při konzultacích, dále jsem  čerpal z cenových relací rozpočtového programu 

KROS a cen dle URS. 

 

Přeložka komunikace:  

m 5 500 x 67 1000,00 = 369 050 000,00 

                                                                                                         

369 050 000,00 

 

CELKEM 369 050 000,00 

 

Ochranný val Braňany II: 

M3 34 0000 x 950,00 = 32 300 000,00 

                                                                                                         

32 300 000,00 

 

CELKEM 32 300 000,00 
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Stabilitní prvky a související činnost: 

Opatření pro definitivní stabilizaci paty braňanské výsypky, stabilitní opatření 

v rizikových oblastech a zajištění dlouhodobé stability bočního závěrného svahu 

lomu. 

Přístupová cesta a manipulační plochy, kotvení svahu injektáží a 

železobetonovým blokem a monitoringem. 

kpl 1,00 x 33 000 000,00 = 33 000 000,00 

                                                                                                         

33 000 000,00 

 

Kamenného sanačního žebra, přístupové komunikace, manipulační plochy a 

monitoringu. 

kpl 1,00 x 20 500 000,00 = 20 500 000,00 

                                                                                                         

20 500 000,00 

 

Zpevněný příkop včetně zemních prací. 

kpl 1,00 x 3 300 000,00 = 3 300 000,00 

                                                                                                         

3 300 000,00 

 

Zemní práce, zemní lavice a lavice z lomového kamene. 

m3 570 000 x 950 = 541 500 000,00 

                                                                                                         

m3 120 000 x 1 350,00 = 162 000 000,00 

                                                                                                         

703 500 000,00 
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Zemní práce a přesuny včetně svahů, upravy pláně a výkopů odvodnění a 

jímek. 

m3 25 000 x 8 500,00 = 212 500 000,00 

                                                                                                         

m 750 x 5 300 = 3 975 000,00 

                                                                                                         

216 475 000,00 

 

Odvodňovací a retenční jímky. 

kpl 1,00 x 230 000 000,00 = 230 000 000,00 

                                                                                                         

230 000 000,00 

 

Činnost v oblasti plaviště Venuše, zemní práce, vodní bariera, těsnění. 

kpl 1,00 x 1 256 000 000,00 = 1 256 000 000,00 

                                                                                                         

1 256 000 000,00 

 

 

CELKEM 2 462 775 000,00 

;                                  
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Náklady na těžbu: 

Odtěžení nadloží 

m3 103 230 000 x 50,00 = 5 161 500 000,00 

   

5 161 500 000,00 

 

Těžba suroviny 

t 45 000 000 x 250 = 11 250 000 000,00 

   

11 250 000 000,00 

 

CELKEM 16  411 500 000,00 

 

 

Předpokládané tržby: 

t 45 000 0000 x 600,00 = 27 000 000 000,00 

   

27 000 000 000,00 

 

CELKEM 27 000 000 000,00 

 

 

         Předpokládané náklady celkem: 19 275 625 000 

Předpokládané tržby celkem: 27 000 000 000 

Předpokládaný zisk celkem: 7 724 375 000 
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7 Závěr 
 

Na základě inženýrsko-geologických průzkumů, rešeržních zpráv, 

historických pramenů a současných informací vyplývajících z postupu lomu, jsem 

vyspecifikoval problémové oblasti související s návrhem intenzifikace, které jsem 

následně posoudil z hlediska možnosti provedení a pokusil se navrhnout vhodné 

řešení související s postupem lomu v tomto návrhu. Zjištěné a stanovené 

skutečnosti jsem následně zhodnotil z hlediska báňského a ekonomického.  

Rizikovým faktorem zůstává geologická rozmanitost území a s ní související 

stabilitní problémy při postupu těžby, zásah do oblasti plaviště popílků CHEZA a 

zatím neúplná geologická prozkoumanost území. Návrh vhodného řešení 

v rizikových oblastech a výše jeho ekonomické náročnosti, která je jednou ze 

zásadních kritérií. 

Z báňského hlediska, jak jsem již uvedl v kapitole č. 5, jeví se varianta 

s maximálním vyuhlením jako varianta nejvhodnější. Došlo by tím k prodloužení 

životnosti lomu a je zde značný předpoklad k vytvoření stabilnějších konečných 

svahů, než je tomu za současného stavu daného postupem lomu při dodržení 

původního i aktualizovaného Usnesení vlády ČR o ÚEL z let 1991, resp. 2008.  

Rozhodujícím činitelem je ekonomický faktor. Z výpočtů, které jsem provedl, 

je patrný značný ekonomický přínos. Pravdou zůstává, že po důkladném 

geologickém průzkumu souvisejícím s návrhem opatření pro stabilitu by mohl 

vzrůst náklad na tyto práce i několikanásobně, na druhou stranu jsem ve výpočtu 

uvažoval se ziskem s nejnižší prodejní cenou suroviny. Za ideálních podmínek je 

však můj vypočet dostatečným atributem pro maximalizaci těžby. 

Z báňského i ekonomického hlediska je toto variantní řešení vhodnou volbou 

pro postup lomu. Byly by vytvořeny stabilnější konečné svahy. Zisk z vyzískané 

suroviny by byl značný. Došlo by k prodloužení životnosti lomu. 

 Zásadní otázkou - překážkou zůstává dořešení, popřípadě změna územně 

ekologických limitů za současné stanovené hranice. 
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