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Abstrakt 

Omezením postupu těžby lomu Československé armády, který provozuje společnost 

Severní energetická a.s. linií tzv. územně ekologických limitů těžby stanovených usnesením 

vlády České republiky z roku 1991, dojde k vyuhlení těžitelných zásob kolem roku 2022. Za 

touto linií zůstávají zablokovány zásoby hnědého uhlí v množství kolem 750 mil. tun. 

Současně zůstávají v bočních a závěrných svazích lomu vázány zásoby hnědého uhlí, které 

jsou snadno dosažitelné z úrovně uhelného řezu. Snahou organizace Severní energetická 

a.s. je část těchto vázaných zásob vydobýt hlubinným způsobem. K tomuto záměru je 

vhodná bezzávalová dobývací metoda chodbicování, která se v minulosti využívala např. 

k dobývání uhlí ve stanovených ochranných pilířích obcí. 

Klíčová slova: lom Československé armády, územně ekologické limity těžby, chodbicování 

 

Abstract 

Limiting the advance of the mining process at the Československé armády coal mine, which 

is operated by the Severní energetická a.s. company, by a line so-called territorial 

environmental limits set by Czech Government Resolution of 1991, will come to depletion 

of recoverable coal reserves around 2022. Brown coal reserves in the amount of around 

750 million tonnes remain blocked behind the line. At the same time remaining in the side 

and the closing slopes of the mine are deposits of brown coal, which are easily accessible 

from the level of the coal seam. The aim of the Severní energetická a.s. organization is to 

access these deposits by underground mining. The room and pillar cave-in free mining 

method, which in the past was used for coal mining in the protected pillars under urban 

areas, is suitable for this aim. 

Keywords: Československé armády coal mine, territorial environmental mining limits, 

room and pillar mining 
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Motivace 

S blížícím se rokem douhlení těžitelných zásob lomu Československé armády v rámci tzv. I. 

etapy, vznikla potřeba zabývat se zásobami hnědého uhlí, které jsou vázány v bočních a 

závěrných svazích lomu, především ve stanovených ochranných pilířích. Protože odtěžení 

těchto zásob lomovým způsobem je nemožné, nabízí se odtěžení části těchto zásob 

hlubinným způsobem.  S ohledem na požadovanou stabilitu bočních a závěrných svahů 

lomu byla zvolena bezzávalová dobývací metoda chodbicování, která byla v minulosti 

využívána zejména k dobývání v ochranných pilířích. V oblastech bez požadavku na stabilitu 

svahů je možné uvažovat s dobýváním závalovou metodou stěnování v lávkách 

s vypouštěním nadstropu. V hlubinném provozu se uplatní technika, pracovníci a zkušenosti 

z nedalekého hlubinného dolu Centrum. Cílem této práce je stanovit oblasti s možnou 

hlubinnou těžbou, zhodnotit přednosti a rizika těchto oblastí a rozpracovat možnost 

dobývání v oblasti č. 1 do podoby použitelné k podání žádosti o povolení hornické činnosti 

na příslušný báňský úřad. Podrobně je popsán proces nutných legislativních kroků. Výsledky 

z provozu hlubinného dobývání v oblasti č. 1 a cenné zkušenosti budou zohledněny 

v přípravě dobývání v oblastech č. 2 a 3 a předpokládám, že je ocení i ostatní uhelné 

společnosti, které připravují podobné těžební záměry (např. Severočeské doly). 

Závěrem děkuji Doc. Ing. Milanovi Mikolášovi, Ph.D. za cenné rady, pomoc a odborné 

vedení mé práce a zejména děkuji mé rodině za podporu a čas, který mi vymezili 

k dokončení této práce. Poděkování patří i kolegům ze společnosti Severní energetická za 

četné odborné a podnětné diskuze k tématu mé práce.  
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OBÚ obvodní báňský úřad 
TC technologický celek 
LUAS Litvínovská uhelná a.s. 
OP SPJ ochranný pilíř souboru památek Jezeří 
SKPJ soubor kulturních památek Jezeří 
VÚHU Výzkumný ústav pro hnědé uhlí v Mostě 
MŽP Ministerstvo životního prostředí 
kt kilotuna 
FMPE Federální ministerstvo paliv a energetiky 
BNM prostory bez nebezpečí výbuchu metanu 
SNM prostory s nebezpečím výbuchu metanu 
OZD opatření závodního dolu 
PVU protivýbuchová vodní uzávěra 
VVUÚ Vědeckovýzkumný uhelný ústav v Radvanicích 
ZD závodní dolu 
VO větrní oblast 
PDD přípravné důlní dílo 
SVO samostatné větrní oddělení 
MK Maršál Koněv 
BPT Báňské projekty Teplice 
MUS Mostecká uhelná společnost 
SaR sanace a rekultivace 
SPSaR souhrnný plán sanací a rekultivací 
KU 800 kolesové rýpadlo 
RK 5000 korečkové rýpadlo 
Ad % obsah popela v bezvodém stavu 
Qi

r výhřevnost v původním stavu 
Sd  % obsah síry v bezvodém stavu 

 

 

 



Ing. Pavel Kounovský: Propojení hlubinné a povrchové těžby v I. etapě postupu lomu ČSA 

1 
2014 

1 Úvod 

Zásoby hnědého uhlí lze považovat i nadále za nejvýznamnější energetický zdroj v České 

republice. V roce 2013 vytěžily společnosti, působící v severočeském a sokolovském 

hnědouhelném revíru celkem 36,8 milionů tun hnědého uhlí, určeného převážně pro 

výrobu elektrické energie, tepla a částečně i pro malé odběratele v produkci tříděného uhlí. 

I přes útlum těžby od devadesátých let 20. století, kdy těžba dosahovala až 83 mil. tun 

hnědého uhlí, je zřejmé, že na pokrytí potřeb v oblasti výroby elektrické energie i produkce 

tříděných druhů z vlastních zdrojů se hnědé uhlí bude podílet i nadále. 

Zásadním problémem je existence usnesení vlády České republiky č. 444 ze dne 30.10.1991, 

o územně ekologických limitech těžby. Při jejich dalším zachování se těžba v severočeské 

hnědouhelné pánvi omezí pouze na těžbu z lomu Vršany společnosti Vršanská uhelná a.s., 

který má uvolněné zásoby přechodem do Slatinického pole ve výši cca 300 mil. tun, což při 

roční těžbě ve výši okolo 7 mil. tun znamená jeho životnost do roku 2058. Ukončení provozu 

těžby na lomu Československé armády (ČSA) společnosti Severní energetická a.s. v rámci 

tzv. I. etapy postupu lomu, při snížených těžbách, které se budou od roku 2013 pohybovat 

ve výši cca 2,4 mil. tun, se dá předpokládat vyuhlení lomu koncem roku 2022. Ukončení 

těžby v povrchových uhelných lomech Libouš a Bílina společnosti Severočeské doly a.s. lze 

v návaznosti na výši ročních těžeb očekávat v rozmezí let 2030 – 2035. 

Jako rozhodující pro českou energetiku se tedy jeví problematika lomu ČSA společnosti 

Severní energetická a.s., jejíž celkové zásoby v platných dobývacích prostorech v postupu 

lomu představují výši cca 750 mil. tun hnědého uhlí. Při vstupu do tzv. II. ekonomické etapy 

představují tyto zásoby výši 287 mil. tun. 
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2 Současný stav a výhled produkce vybraných uhelných společností 

2.1 Vršanská uhelná a.s. – Lom Vršany 

 

Obrázek 1: Plánovaný postup lomu Vršany do roku 2058 

Lom Vršany společnosti Vršanská uhelná a.s. zasahuje svou hornickou činností do bývalých 

okresů Most a Chomutov v dobývacích prostorech Holešice, Vršany a Slatinice. Svým 

postupem respektuje závazné linie těžby dle vládního usnesení č. 444/1991 ze dne 

31.10.1991 a pásma hygienické ochrany pro obce Strupčice a Vrskmaň. Na rozdíl od lomu 

ČSA, závazné linie těžby postup lomu Vršany zásadním způsobem neomezují a prakticky 

sledují platné hranice stanovených dobývacích prostorů. Souvrství hnědouhelných slojí je 

30 m mocné a situované do 4 slojí. První uhelná sloj má mocnost cca 7 m, druhá, 

představující největší část uhelných zásob, cca 13 m, třetí s nejkvalitnějšími zásobami cca 

6,5 m. Čtvrtá uhelná sloj, nejstarší sedimentační část ložiska, je charakterizována vývojem 

lokálního charakteru. Svou kvalitou je na hranici bilančnosti s dolní hranicí výhřevnosti 7,12 

MJ.kg-1 a průměrnou výhřevností 11,5MJ.kg-1. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem 
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jsou uhelné zásoby využívány převážně pro energetiku, část uhelných zásob je dopravována 

k homogenizaci uhlí na Úpravnu uhlí Komořany na snížení výhřevnostních parametrů 

kvalitnějších uhelných druhů těžených ve společnosti Severní energetická a.s. V rámci 

územně ekologických limitů zbývá k dotěžení v lomu Vršany cca 300 miliónů tun uhlí, což 

při průměrné roční těžbě lomu představuje ukončení těžby kolem roku 2058. 

 

2.2 Severní energetická a.s. – Lom ČSA 

 

Obrázek 2: Postup lomu ČSA ve 2. a 3. etapě 

Lom ČSA v Ervěnicích provozuje svou činnost na území bývalých okresů Most a Chomutov.  

Plánovaná hornická činnost (HČ) a činnost prováděná hornickým způsobem (ČPHZ) probíhá 

v dobývacích prostorech Komořany u Mostu, Ervěnice a Dolní Jiřetín na katastrálním území 

Černice u Horního Jiřetína, Albrechtice u Mostu, Jezeří, Dřínov u Komořan, Ervěnice, 
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Komořany u Mostu, Horní Jiřetín, Kundratice u Chomutova, Třebušice, Dolní Jiřetín a 

Čtrnáct Dvorců.  

Postup lomu je v rámci dnes platného plánu otvírky, přípravy a dobývání (POPD) omezen:  

 Usnesením Vlády České republiky ze dne 30. října 1991 č. 444 byly stanoveny 

územně ekologické limity těžby hnědého uhlí a energetiky v Severočeské 

hnědouhelné pánvi. Omezení těžby a výsypného prostoru pro lom Československé 

armády bylo specifikováno v grafickém listu č. 3, výše uvedeného usnesení. 

Mostecká uhelná společnost a.s. v zájmu naplnění některých bodů usnesení 

vypracovala písemnou a mapovou dokumentaci k hranici závazných linií těžby v 

oblasti dobývacích prostorů Ervěnice, Komořany u Mostu a Holešice a navrhla 

jednání o technickém definování závazných linií omezení těžby a výsypek, které 

proběhlo dne 26.1.1995 za účasti zástupců společnosti Mostecká uhelná společnost 

a.s., Českého báňského úřadu, Ministerstva životního prostředí, Okresního úřadu v 

Mostě, Ministerstva hospodářství a Obvodního báňského úřadu v Mostě. 

Výsledkem jednání bylo konstatování, že hranice dobývacího prostoru od Vysoké 

Pece až po vrchol DP 42 Er je faktickým naplněním vládního usnesení. Další průběh 

závazné linie je veden v souladu se zákresem podle grafického listu č. 3 a je 

definován vrcholovými body: 

v DP Ervěnice: 

  42 Er  800 000,00  982 536,00 

  1 A  799 700,00  982 835,00 

  2 A  799 435,00  982 910,00 

  8 A  798 850,00  981 920,00 

v DP Komořany u Mostu: 

  8 A  798 850,00  981 920,00 

  3  798 760,00  981 765,00 

  A  798 615,00  981 725,00 

  B  798 420,00  981 770,00 

  18 JD  797 906,70  981 914,90 
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Na závěr jednání bylo dohodnuto, že všichni účastníci obdrží mapovou dokumentaci 

s vyznačením dohodnutých hranic závazných linií včetně seznamu souřadnic. Z 

jednání byl pořízen zápis doplněný presenční listinou. 

 Ochranné pásmo pro soubor kulturních památek Jezeří, stanovené rozhodnutím 

Okresního úřadu v Mostě, referátu kultury č.j. 301/91/Hl ze dne 11.7.1991, resp. 

v rozhodnutí Ministerstva kultury ČSR č.j. 12.962/91-PP ze dne 26.9.1991, kterým 

se mění rozhodnutí č.j. 301/91/Hl. Hranice ochranného pásma je vymezena 

pozemkovými parcelami. 

 

Obrázek 3: Omezení těžby lomu ČSA 

 

 Ochranný pilíř pro soubor památek Jezeří, schválen rozhodnutím Obvodního 

báňského úřadu v Mostě č.j. 304/92 ze dne 16.3.1992. Hranice ochranného pilíře je 

vymezena souřadnicemi vrcholů A až H. 
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 Ochranný pilíř Černice, stanoven rozhodnutím Obvodního báňského úřadu v Mostě 

č.j. 3500/93 ze dne 23.12.1993. Hranice ochranného pilíře je vymezena 

souřadnicemi vrcholů H (totožný s bodem H ochranného pilíře pro soubor památek 

Jezeří) a vrcholy A až G. 

 Pásmo hygienické ochrany obce Horní Jiřetín – osada Černice, stanovené územním 

rozhodnutím Stavebního úřadu v Litvínově č.j. SÚ/273-PHO/1025-At/93 ze dne 

12.5.1993. 

V postupu vlastního lomu je v I. etapě možné vytěžit na hlavní porubní frontě 21,0 mil. tun 

uhlí (stav k 1. 1. 2014) a zhruba 14,0 mil. m3 skrývky, tj. v příkryvném poměru 0,66 (m3.t-1). 

Jelikož je v současné době další plošný postup lomu ČSA díky platnosti vládního usnesení č. 

444/1991 Sb. prakticky zastaven, dochází pouze k nastrmování bočních a závěrných svahů 

lomu.  Uvolňování dalších uhelných zásob běžným způsobem je tedy nemožné. Proto došlo 

v průběhu roku 2012 a 2013 k přehodnocení zásob, které byly vázány v bočních svazích v 

oblasti zvané Eliška. Tyto zásoby byly vázány většinou objekty a zařízeními na povrchu, 

které v minulosti sloužily, nebo dosud slouží k samotné těžební činnosti. Došlo tedy k 

přehodnocení potřeby ochrany některých objektů a zařízení na povrchu a část zásob tím 

může být vytěžena. Postupně byly v souladu s vyhláškou Českého báňského úřadu č. 

104/1988 Sb. o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování 

hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, provedeny pouze 

změny v plánech dokumentace POPD. Nově tedy došlo k „navýšení“ těžitelných zásob o dvě 

oblasti. V oblasti nazvané Eliška 2 se jedná o uvolnění zásob ve výši 1,0 mil. tun uhlí a zhruba 

1,2 mil. m3 skrývky a v oblasti nazvané Eliška 3 o uvolnění zásob ve výši 7,0 mil. tun uhlí a 

zhruba 16,5 mil. m3 skrývky. Celkové těžitelné zásoby uhlí k 1. 1. 2014 tedy jsou 29 mil. t a 

k tomu 30,5 mil. m3 skrývky. 

Od roku 2014 je plánováno s ustálením roční těžby uhlí ve výši do 3,4 mil. t. K dotěžení 

uhelných zásob tedy dojde podle skutečných těžeb po roce 2022. 
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V souvislosti s postupným útlumem lokality došlo v roce 2012 k odstavení jednoho 

velkostroje řady TCII KU 800. Další TCII RK 5000 bude odstaven po roce 2016. Poslední celek 

bude díky těžbě v oblasti Eliška 3 ukončen až v roce 2018. 

Ve II. etapě postupu lomu ČSA, za územně ekologickými limity těžby dle vládního usnesení 

č. 444/1991 Sb., se nachází 287 mil. t uhlí a 1 499 mil. m3 skrývky s příkryvným poměrem 

5,22 a průměrnou výhřevností 16,60 MJ.kg-1, ve III. etapě pak 268 mil. t uhlí a 1 460 mil. m3 

skrývky s příkryvným poměrem 5,44 a průměrnou výhřevností 13,70 MJ.kg-1 a ve IV. etapě 

189 mil. t uhlí a 478 mil. m3 skrývky s příkryvným poměrem 2,52 s průměrnou výhřevností 

14,79 MJ.kg-1. 

 

2.3 Důl Kohinoor a.s. v likvidaci – Důl Centrum 

 

Obrázek 4: Těžební záměr dolu Centrum, Jižní pole 
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Společnost Důl Kohinoor a.s. provozuje poslední hlubinný hnědouhelný důl v ČR, důl 

Centrum s roční těžbou kolem 400 tis. t. V současné době se těží v revíru Humboldt západ 

II, kde by měla být těžba ukončena v polovině roku 2015. Současně se připravuje těžební 

záměr v revíru Jižní pole o celkovém objemu 4 mil. t. hnědého uhlí o průměrné výhřevnosti 

14 MJ.kg-1.  Realizací tohoto těžebního záměru by se životnost dolu prodloužila až do roku 

2025. Dobývání probíhá dobývací metodou stěnování s vypouštěním nadstropu. Společnost 

Důl Kohinoor a.s. je od roku 2012 v likvidaci. 
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3 Problematika postupu lomu ČSA 

Těžba lomu ČSA je územně vymezena výše uvedenými omezeními. Postupu lomu do tzv. II. 

ekonomické etapy brání zejména dodržování územně ekologických limitů těžby a 

výsypného prostoru. Nařízením vlády České republiky č. 444 z roku 1991 se omezuje těžba 

pouze lomového dobývání, jehož rozsah je stanoven platným POPD. V bočních svazích lomu 

ČSA a v předpolí lomu je vázáno velké množství zásob, které je možné vydobýt některou 

z hlubinných dobývacích metod, popř. jejich kombinací, bez ohledu na linii územně 

ekologických limitů lomové těžby. Volbu dobývací metody ovlivní zejména: 

 stabilitní podmínky bočních a závěrných svahů lomu 

 střety zájmů s ohledem na ovlivnění povrchu hlubinným dobýváním 

Z hlubinných dobývacích metod je možné uvažovat o využití: 

 dobývací metoda chodbicování – v minulosti často využívána k vydobytí zásob 

vázaných v ochranných pilířích a pásmech. Využívá příznivých geomechanických 

vlastností mocné hnědouhelné sloje. Tuto dobývací metodu lze považovat za 

bezzávalovou. 

 dobývací metoda stěnování s vypouštěním nadstropu – v současné době 

provozovaná dobývací metoda na dole Centrum. Pomocí mechanizovaného 

stěnového komplexu se postupně odřezává uhelný pilíř a vypouští se nadstropní 

podrcené vrstvy uhlí. S postupem stěnové technologie dochází k závalu a na 

povrchu vzniká závalová kotlina. Předností této dobývací metody je vysoké 

procento výrubnosti, popř. výtěžnosti. 

Pokud nedojde ke zrušení územně ekologických limitů těžby, bude při snížených ročních 

těžbách 2,4 mil. tun hnědého uhlí, vyuhlen lom ČSA v roce 2022 a provoz zastaven. 

Postupně bude ukončován provoz jednotlivých velkostrojů. V případě zrušení územně 

ekologických limitů těžby se otevřou zásoby v dobývacích prostorech Dolní Jiřetín a Záluží 

u Litvínova v rámci dalších etap postupu lomu ČSA. 
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4 Lom ČSA, návrh báňského řešení 

Zákonem č. 44/1988 Sb., včetně následných předpisů, je organizaci s oprávněním k 

provozování hornické činnosti stanovena povinnost hospodárného využívání ložiska 

vyhrazeného nerostu. Přestože je další postup lomu ČSA omezen výše uvedenými 

omezeními, je snahou uhelné organizace využít alespoň část zásob vázaných v bočních 

svazích lomu, popř. v území za těmito omezeními. Výhodou těchto zásob je poměrně 

snadná dostupnost přímo z uhelného řezu a dostupné technické a energetické zázemí. 

Základním požadavkem u bočních svahů uhelných lomů je stabilita. S ohledem na tuto 

základní podmínku je nutné volit i dobývací metodu. Z tohoto důvodu byla zvážena možnost 

využití v minulosti osvědčené dobývací metody chodbicování se zajištěním stropu 

svorníkovou výztuží v oblasti závěrného svahu lomu ČSA. Dobývací metoda chodbicování 

byla i v minulosti volena pro získání uhlí z ochranných pilířů obcí, silnic, železnic apod., s 

využitím příznivých geomechanických vlastností mocné hnědouhelné sloje a splňuje 

podmínku bezzávalové dobývací metody bez destruktivních účinků na povrch. Pokud 

budou učiněna opatření ke zvýšení stupně bezpečnosti bočních nebo závěrných svahů 

uhelného lomu, např. přisypáváním těchto svahů vnitřní výsypkou na dostatečnou úroveň, 

pak je možné uvažovat za určitých podmínek i o hlubinné dobývací metodě se závalem. 

Závalovou dobývací metodu lze použít rovněž v předpolí uhelného lomu, v oblastech, kde 

zával nezhorší stabilitu závěrných svahů a budou vyřešeny možné střety zájmů.  

Tato práce řeší možnosti vydobytí části uhelných zásob v bočních a závěrných svazích lomu 

ČSA a v blízkém předpolí lomu v rámci tzv. I. etapy postupu lomu, za předpokladu zachování 

územně ekologických limitů těžby stanovených usnesením vlády České republiky z roku 

1991. Pro posouzení možnosti vydobytí těchto zásob byly vymezeny tři oblasti. Řešení 

dobývání v jednotlivých oblastech hlubinným způsobem neuvažuje s dobýváním se 

zakládkou, tzn. se zakládáním vyrubaných prostor vhodným náhradním zakládkovým 

materiálem, protože zakládání negativně ovlivňuje rentabilitu celého těžebního záměru. 

Řešení dobývání v oblasti č. 1 je dále zpracováno do fáze Plánu otvírky, přípravy a dobývání, 

na základě přílohy č. 3 Vyhlášky č. 104/1988 Sb., včetně popisu všech dílčích provozních a 

legislativních kroků. U oblastí č. 2 a 3 jsou navržena možná řešení vydobytí a stručné 
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zhodnocení plochy. Podrobná řešení těchto dvou oblastí budou významně ovlivněna 

praktickými zkušenostmi z dobývání v oblasti č. 1. 

Dobývání hlubinným způsobem bude zajištěno převážně pracovníky a technikou 

z hlubinného dolu Centrum, který je součástí vlastnické a organizační struktury společnosti 

Severní energetická a.s. 

 

4.1 Oblast č. 1 

Pro realizaci tohoto záměru byla zvolena část zbytkových zásob vázaných v ochranném pilíři 

pro soubor památek Jezeří, schváleném rozhodnutím OBÚ v Mostě č.j. 304/92 ze dne 

16.3.1992. Oblast č. 1 je ohraničena demarkací uhelného řezu, jihovýchodní hranicí 

hlubinného dobývání revíru Jezeří C, hranicí památkového ochranného pásma souboru  

 

Obrázek 5: Lom ČSA, oblast č. 1 
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kulturních památek Jezeří a severovýchodní hranicí hlubinného dobývání revíru Albrechtice 

B. Jedná se o území v dobývacím prostoru Ervěnice, v rozsahu platného POPD lomu 

Československé armády a nezasahuje za linii tzv. územně ekologických limitů. Výhodou této 

oblasti je možnost dobývání hlubinným způsobem za současné lomové těžby. Důležitou 

podmínkou je vzájemná koordinace postupu lomového a hlubinného provozu. Pro 

dobývání v oblasti č. 1 byla pro první fázi zvolena dobývací metoda chodbicování, zejména 

jako dobývací metoda bezzávalová s těmito parametry: 

 Zájmová plocha se odtěží dobývací metodou chodbicování v jedné těžební lávce s 

použitím svorníkové výztuže s hydraulickým kotvením. 

 Základní rozrážka a vlastní chodbice budou realizovány v horní polovině uhelné 

sloje. 

 V zájmové ploše se nachází dříve odrubané plochy vydobyté hlubinným dolem 

Maršál Koněv. Pro efektivní využití plochy pro metodou chodbicování byly zvoleny 

tři základní rozrážkové okruhy označené A, B a C. 

 Důlní díla základní rozrážky budou vyztužena ocelovou otevřenou výztuží (O4) v 

kombinaci s výztuží svorníkovou. 

 Těžební pole bude zpřístupněno dvojicí úvodních důlních děl. 

 Mocnost nadloží nad zájmovou plochou se pohybuje v rozmezí 20 – 150 m.  

 Na základě doporučení odborných posudků bude, po základní rozrážce, realizován 

ověřovací provoz v počtu 12 chodbic s následným vyhodnocením. 

Pro naplnění těchto základních parametrů byly stanoveny dílčí cíle: 

 Ověřit geomechanické parametry hnědouhelné sloje. 

 V souladu s § 57 vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb, požádat OBÚ v Mostě o souhlas 

s dobývací metodou chodbicování. 

 Požádat OBÚ v Mostě o dobývání v ochranném pilíři souboru kulturních památek 

Jezeří. 

 Oznámit těžební záměr na Ministerstvo životního prostředí k provedení zjišťovacího 

řízení. 
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 Podat žádost o povolení hornické činnosti na OBÚ v Mostě. 

Pomocí geologického modelu byly v rozsahu oblasti č. 1 vypočteny geologické zásoby. 

Výpočetní těleso oblasti je tvořeno kolmými průměty hranice oblasti na plnou mocnost od 

hlavy uhelné sloje k patě. 

 

Tabulka 1:Zásoby v oblasti č. 1 

 

4.2 Oblast č. 2 

Oblast č. 2 navazuje na oblast č. 1 za starým komorovým dobýváním Albrechtice B, směrem 

do lomu je omezena hranicí plánovaného vyuhlení lomu, hranicí vyuhlení lomu Obránců 

míru, hranicí bývalého dobývání dolu Centrum až k platné linii pásma hygienické ochrany 

obce Černice a souběžně s výchozem uhelné sloje navazuje zpět na oblast č. 1. Od pásma 

hygienické ochrany obce Černice je hranice odsazená 100 metrů směrem do plochy.  

Bilanční zásoby

Tonáž Ad Qir Sd

t % MJ/kg %

T1 33 155 475 8,0 18,8 1,6

T2 6 575 087 25,4 15,4 1,6

T3 921 640 41,2 12,9 1,3

T4 10 312 55,5 9,9 1,0

Celkem/Průměr 40 662 514 11,6 18,1 1,6

Nebilanční zásoby

Tonáž Ad Qir Sd

t % MJ/kg %

T1 42 586 15,9 17,9 4,4

T2 484 074 27,1 15,1 5,2

T3 102 099 42,4 11,9 4,9

T4 50 634 57,2 8,3 5,0

Celkem/Průměr 679 393 31,0 14,3 5,1
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Obrázek 6: Lom ČSA, oblast č. 2 

 

Pomocí geologického modelu byly v rozsahu oblasti č. 2 vypočteny geologické zásoby. 

Výpočetní těleso oblasti je tvořeno kolmými průměty hranice oblasti na plnou mocnost od 

hlavy uhelné sloje k patě.  
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Tabulka 2: Zásoby v oblasti č. 2 

Výhodou oblasti č. 2 je absence ploch s dřívější hlubinnou těžbou a možnost napojení 

důlních děl na stávající náhradní vstupy oblasti č. 1. Oblast je možné hlubinně vydobýt 

kombinací dobývacích metod chodbicování a stěnování. V ploše směrem k obci Černice je 

použitelná dobývací metoda stěnování v lávkách s vypouštěním mezistropu, v ploše 

závěrných svahů lomu naopak dobývací metoda chodbicování v jedné lávce. Úzkou plochu 

ke starému dobývání dolu Centrum a k výsypnému prostoru lomu Obránců míru lze vydobýt 

dobývací metodou chodbicování přímo z uhelného řezu bez další rozrážky přípravných 

důlních děl. 

 

4.3 Oblast č. 3 

Oblast č. 3 je navržena v rozsahu starého dobývání dolu Centrum. Hranice navazuje na 

oblast č. 2 a u obce Horní Jiřetín je omezena ochranným pilířem obce Horní Jiřetín. Plochu 

je možné rozdělit na plochu s uhelnou slojí hlubinně přerubanou a na plochu s čistou slojí. 

Plocha hlubinně přerubaná zahrnuje bývalé revíry číslo 6, 7, 9, 10 a 11. Dobývání probíhalo 

Bilanční zásoby

Tonáž Ad Qir Sd

t % MJ/kg %

T1 21 363 673 7,0 16,9 1,2

T2 4 757 078 25,6 14,5 1,2

T3 139 362 41,7 11,5 1,1

T4 27 159 54,5 8,6 0,6

Celkem/Průměr 26 287 272 10,6 16,4 1,2

Nebilanční zásoby

Tonáž Ad Qir Sd

t % MJ/kg %

T1

T2 17 102 24,2 14,9 4,2

T3

T4 47 480 63,2 5,5 5,3

Celkem/Průměr 64 582 52,9 8,0 5,0
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dobývací metodou komorování na zával v lávkách a v 10. revíru v omezené míře zkušební 

dobývání stěnováním. Spodní, nebilanční sloj většinou zůstala nedotčená. K dobývání pod 

těmito dobývkami lze použít pouze dobývací metodu stěnování s vypouštěním nadstropu. 

Stejná metoda dobývání se nyní realizuje na dole Centrum. Dobývání metodou 

chodbicování pod starými dobývkami není vhodné. Plocha s čistou slojí je v rozsahu 

bývalého ochranného pilíře vlečky ČSA, který byl již zrušen a tvoří převážnou většinu 

rubatelných zásob.   

 

Obrázek 7: Lom ČSA, oblast č. 3 

Pomocí geologického modelu byly v rozsahu oblasti č. 3 vypočteny geologické zásoby. 

Výpočetní těleso oblasti je tvořeno kolmými průměty hranice oblasti na plnou mocnost od 

hlavy uhelné sloje k patě. U přerubaných oblastí je použita dosažená hodnota výrubnosti. 
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Tabulka 3: Zásoby v oblasti č. 3 

Vydobytí zásob po bývalém ochranném pilíři vlečky ČSA je vhodné opět kombinací obou 

dobývacích metod. V oblasti závěrných svahů lomu ČSA chodbicováním v jedné lávce a u 

ploch s možností poklesu terénu stěnováním v lávkách s vypouštěním mezistropu. 

Zpřístupnění plochy je navrženo dvojicí chodeb z úrovně uhelného řezu do bývalého 

ochranného pilíře vlečky ČSA.  

 

 

 

Bilanční zásoby

Tonáž Ad Qir Sd

t % MJ/kg %

T1 33 956 398 7,7 18,0 0,7

T2 8 734 993 23,3 15,3 0,9

T3 504 478 42,5 10,5 0,9

T4 148 901 55,6 7,0 1,0

Celkem/Průměr 43 344 770 11,4 17,3 0,7

Nebilanční zásoby

Tonáž Ad Qir Sd

t % MJ/kg %

T1

T2 207 255 22,6 14,9 4,3

T3 63 643 44,7 8,8 5,4

T4 27 953 54,3 8,2 4,0

Celkem/Průměr 298 851 30,3 13,0 4,5
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5 Oblast č. 1 – Příprava zájmové plochy 

5.1 Ověření geomechanických vlastností uhelné sloje - průzkumná důlní díla 

Pro ověření možnosti realizace záměru využití dobývací metody chodbicování byla v roce 

2012 vyražena čtyři průzkumná důlní díla (chodbice), v horní polovině sloje s doporučenými 

příčnými profily z úrovně prvního uhelného řezu v délce nepřesahující 100 m na základě 

ohlášení ze dne 19.6.2012. Tato díla byla realizována na základě 23. změny POPD, ohlášené 

dne 4.5.2012, zn. LUAS/VŘ-ZL-84/12-O-D a podložené báňským znaleckým posudkem 

„Posouzení geomechanických parametrů průzkumných důlních děl v bočních svazích lomu 

ČSA“, zpracovaným Ing. Svatoplukem Havrlíkem, znalcem v oboru těžba, (únor 2012). 

Ražba byla realizována od června 2012 do září 2012 pomocí osvědčeného razícího 

kombajnu PK-3r z dolu Centrum včetně zkušené osádky z hlubinného dolu. Výška chodbic 

byla limitována maximální řeznou výškou razícího kombajnu 3,5 m. V závěru ražby chodbice 

č. 3 a v celé délce chodbice č. 4 byla vyzkoušena ražba ve dvou výškových stupních – nejprve 

ražba s maximální výškou 3,5 m s následnou přibírkou počvy v hloubce 2,5 m. Všechny čtyři 

průzkumné chodbice byly vyraženy s využitím svorníkové výztuže s hydraulickým kotvením. 

Cílem bylo vyzkoušet různé parametry ražených důlních děl, zejména šířku, výšku a tvar 

důlního díla s ohledem na stabilitu horninového masívu. 

Po doražení chodbic č. 1, 2 a 3 a vyklizení razící technologie, byly v průběhu každé z nich 

zvoleny stropní body, které se změřily přesnou nivelací. Měření se provádělo jednou za dva 

měsíce, poslední měření proběhlo 3.4.2014 a hodnoty celkového rozdílu posledního měření 

k měření prvnímu  jsou uvedeny v tabulce č. 4 (rozdíl mm):  
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Tabulka 4: Výškové měření v průzkumných chodbách 

 

V současné době jsou ústí průzkumných chodbic již přesypané vnitřní výsypkou lomu. 

Kromě výškového měření se v nich prováděly pravidelné kontroly. V celé délce a profilu 

průzkumných důlních děl byla uhelná sloj pevná, celistvá, bez tektonických poruch a bez 

odlučných ploch. Ojediněle se vyskytovaly drobné polohy pyrit – markazitové mineralizace. 

Profil důlních děl nevykazoval známky prosakující, nebo vyvěrající slojové nebo nadložní 

vody a pravidelné indikace na důlní plyny byly negativní. 

Na základě příznivých zkušeností s ražbou těchto průzkumných důlních děl bylo zadáno 

zpracování následných odborných posudků k posouzení dobývací metody chodbicování a 

posouzení stability bočního svahu s ohledem na tento těžební záměr: 

1) Havrlík, S.: Báňské posouzení dobývací metody chodbicování a vlivy na dotčené 

území, znalecký posudek, září 2012 (1) 

2) Pichler, E.: Dlouhodobý stabilitní stav bočního svahu – horninového pilíře SKPJ ve 

vztahu k navrhovanému vytěžení zbytkových zásob metodou chodbicování, říjen 2012 (2) 

 

č. bodu staničení rozdíl č. bodu staničení rozdíl č. bodu staničení rozdíl 

m mm m mm m mm

101 14,3 -2,7 201 16,3 0,7 301 15,9 -3,4

102 29,5 -6,1 202 26,3 -4,2 302 29,8 -3,5

103 43,4 -5,3 203 46,3 -22,9 303 45,3 -3,4

104 57,5 -4,6 204 63,5 -4,4 304 57 -1,1

105 76,4 0 205 76,2 -6,1 305 73,1 -2,1

1005 88,4 -0,1 1010 86 -1,9

Chodbice č. 1 Chodbice č. 2 Chodbice č. 3



Ing. Pavel Kounovský: Propojení hlubinné a povrchové těžby v I. etapě postupu lomu ČSA 

20 
2014 

5.2 Dobývací metoda chodbicování 

Ve smyslu ustanovení § 57 vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb., byla organizací podána na OBÚ v 

Mostě žádost o vyslovení souhlasu se zavedením dobývací metody „chodbicování“. Tento 

souhlas byl vydán rozhodnutím OBÚ v Mostě č.j. SBS/06396/2013/OBÚ-04/3 ze dne 

8.4.2013 za splnění a dodržování následujících podmínek: 

1) V celém území, ve kterém je plánováno dobývání chodbicováním, bude zpracováno 

odborné stabilitní posouzení zaměřené zejména na vlivy způsobené poddolováním 

dotčeného území po předchozím hlubinném dobývání, vlivy hydrogeologické, hydrologické 

apod. Odborné posouzení bude po zpracování a vyhodnocení zasláno OBÚ pro území kraje 

Ústeckého. 

2) Ve vybraném místě závěrných svahů lomu ČSA bude v rámci zkušebního provozu 

vyzkoušena dobývací metoda chodbicování, a to 12 raženými chodbicemi. Zkušební provoz 

dobývací metody bude odborně vyhodnocen, jak z hlediska případných negativních projevů 

na důlní díla v podzemí, tak na chodbicováním dotčeném území na povrchu. V části 

vyhodnocení týkající se vlivů na důlní díla budou vyhodnoceny geomechanické vlastnosti 

ložiska, zejména výpočet a posouzení únosnosti stropních vrstev z hlediska odolnosti k 

pevnostnímu namáhání, respektive k zavalování či nebezpečí pohybů nadloží apod. Ke 

zjištění případných vlivů na povrch z hlediska poklesových projevů bude v území dotčeném 

chodbicováním zajištěn geodetický monitoring svahu tělesa OP SPJ. Komplexní odborné 

vyhodnocení dobývací metody bude po jejím zpracování zasláno OBÚ pro území kraje 

Ústeckého. 

3) Každá mimořádná událost ve zkušebním provozu, kterou může být ohrožena 

bezpečnost a zdraví osob a bezpečnost provozu v podzemí i na povrchu, musí být 

neprodleně oznámena OBÚ pro území kraje Ústeckého. 

4) Chodbice musí být raženy výhradně v uhelné sloji nenarušené předchozím 

dobýváním, respektive ve vzdálenosti 10 m a více od stařin. Při zjištění stařin či neznámého 
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důlního díla musí být až do jejich ověření dobývací práce zastaveny. Přiblížení se raženého 

důlního díla k opuštěnému důlnímu dílu musí být ověřeno vrty. Ražba důlního díla může 

pokračovat po zpracování profilu. Při přechodu nebo přiblížení se k opuštěným důlním 

dílům bude profil ražby přizpůsoben novým skutečnostem zmenšením profilu pro zajištění 

bezpečného mezistropu, případně zesílením důlní výztuže. 

5) Z téže porubní základny mohou být současně raženy pouze dvě chodbice, a to s 

takovou roztečí, aby se vzájemně negativně neovlivňovaly. V případě přiblížení chodbic 

ražených proti sobě, musí být jejich ražba zastavena v takové vzdálenosti od sebe, aby se 

chodbice vzájemně neovlivnily. Další postup dobývacích prací může pokračovat po ověření 

situování protější chodbice vrty, zpracování profilu a stanovení bezpečnostních opatřeních 

pro jejich proražení. 

6) Mezichodbicové uhelné pilíře, ponechané mezi jednotlivými chodbicemi, musí mít 

s ohledem na geomechanické vlastnosti ložiska stanoveny takové rozměrové parametry, 

aby se vyloučilo negativní ovlivňování chodbic s projevy v důlních dílech i na povrchu. 

K podmínce č. 1: je splněna zpracováním odborného posudku „Stabilita svahu SKPJ pro 

POPD ČSA – Vydobytí části uhelných zásob, vázaných v závěrných bočních svazích lomu ČSA 

hlubinnou dobývací metodou“, VÚHU, září 2013. (3) 

K podmínce č. 2: v rámci POPD je specifikován ověřovací provoz v rozsahu 12 chodbic. 

Současně je připraven návrh rozsahu a následného vyhodnocení geotechnického 

monitoringu, prováděného na vybraných chodbicích během ražby. Povrch bočního svahu 

lomu ČSA bude sledován v rámci automatického monitoringu bočních svahů na základě 

Opatření závodního lomu č. 109. 

Podmínky č. 3 až 6 budou zohledněny ve zpracovaném technologickém postupu pro 

chodbicování a v havarijním plánu. 
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5.3 Dobývání v ochranném pilíři pro soubor památek Jezeří 

Ve schválení Ochranného pilíře pro soubor památek Jezeří z roku 1992 se uvádí: 

„ochranným pilířem jsou proti nepříznivým účinkům dobývání hnědého uhlí chráněny 

zámek Jezeří, hraběcí kaple, výklenková kaple, zámecké arboretum, albrechtický dub a 

zeleň kolem bývalé vily Marie“. Protože dobývací metoda chodbicování neovlivňuje 

nadložní horniny a ani povrch, chráněné objekty nejsou ohroženy. Pro ochranu uvedených 

objektů je současně stanoveno Památkové ochranné pásmo souboru kulturních památek v 

Jezeří, které tento těžební záměr nenarušuje. 

Vyhláška ČBÚ č. 415/1991 Sb., o ochranných pilířích, umožňuje dobývání v ochranných 

pilířích povrchových objektů za dále stanovených podmínek. Protože rozhodnutí o 

stanovení ochranného pilíře pro soubor památek Jezeří a rozhodnutí o stanovení 

ochranného pilíře Černice v podmínce č. 1 hornickou činnost vylučovala, byly organizací 

podána na OBÚ v Mostě žádost o změnu podmínky č. 1 tohoto rozhodnutí. Rozhodnutím 

OBÚ v Mostě č.j. SBS/06385/2013/OBÚ-04/6 ze dne 21.5.2013 o změně podmínky číslo 1 

rozhodnutí Obvodního báňského úřadu v Mostě „Ochranný pilíř pro soubor památek 

Jezeří“ č.j. 304/92 ze dne 16.3.1992, byl text změněn takto: 

V tělese ochranného pilíře pro soubor památek Jezeří může být prováděna pouze taková 

hornická činnost ve smyslu ustanovení § 2 písm. b) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické 

činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, která nenaruší 

stabilitní poměry uhelné sloje v tomto pilíři a bude v souladu s ustanoveními §§ 6 a 7 

vyhlášky č. 415/1991 Sb., o konstrukci, vypracování dokumentace a stanovení ochranných 

pilířů, celíků a pásem pro ochranu důlních a povrchových objektů, ve znění pozdějších 

předpisů, za těchto podmínek: 

1.1. Dobývání v předmětném ochranném pilíři se nesmí přiblížit k ochrannému pásmu 

souboru památek Jezeří, stanoveném rozhodnutím Ministerstva kultury ČR zn.: 12.962/91-

PP ze dne 26.9.1991, na vzdálenost méně než 300 m. Tato linie bude do 15 dní od nabytí 
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právní moci tohoto rozhodnutí zakreslena do základní důlní mapy lomu ČSA a další příslušné 

důlně měřické dokumentace. 

1.2. Hornická činnost v ochranném pilíři může být zahájena pouze na základě povolení 

vydaného OBÚ v Mostě podle § 10 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, 

výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů. 

1.3. K žádosti o povolení hornické činnosti v ochranném pilíři podané podle bodu 1.2. 

tohoto rozhodnutí musí být přiloženy alespoň dva nezávislé znalecké posudky dle § 8 odst. 

3 vyhlášky č. 415/1991 Sb. 

Ostatní podmínky rozhodnutí OBÚ v Mostě č.j. 304/92 ze dne 16.3.1992 zůstávají v 

platnosti. 

K podmínce č. 1.1.: Stanovená linie byla doplněna do důlně měřické dokumentace a je 

zohledněna v rozsahu ověřovacího provozu 12 chodbic v tomto podání. 

K podmínce č. 1.3.: Na základě Projektu dobývání v ochranném pilíři (4), zpracovaném na 

základě § 8 vyhl. ČBÚ č. 415/1991 Sb., byly zpracovány tyto posudky: 

1) Pilíř Jezeří – znalecký posudek projektu dobývání v ochranném pilíři, AZ Conzult 

2013 (5) 

2) Odborné (znalecké) posouzení Projektu dobývání v ochranném pilíři, VŠB 2013 (6) 

3) Studie dobývací metody chodbicování, VŠB 2013 (7) 

 

5.4 Posouzení vlivů na životní prostředí 

Protože v rámci předkládaného těžebního záměru se plánuje s těžbou vyšší než 100 tis. tun 

za rok, což naplňuje ustanovení bodu 2.1 (Těžba uhlí nad 100 000 t/rok) kategorie II přílohy 
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č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů, bylo podáno oznámení těžebního záměru na Ministerstvo životního 

prostředí k provedení zjišťovacího řízení. Závěr zjišťovacího řízení byl vydán 1.11.2013 pod 

č.j. 78033/ENV/13. Na základě informací uvedených v oznámení, písemných vyjádření 

dotčených správních orgánů, dotčených samosprávných celků a veřejnosti a zjišťovacího 

řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 výše uvedeného zákona dospěl 

příslušný úřad k závěru, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí a nebude 

posuzován podle zákona. Závěr zjišťovacího řízení stanovuje 22 podmínek pro fázi přípravy, 

realizace a monitoringu. Tyto podmínky budou zohledněny v provozní dokumentaci. 
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6 Oblast č. 1 – Plán přípravy, otvírky a dobývání 

Na základě přílohy č. 3 vyhlášky ČBÚ č. 104/1988 Sb. byl zpracován plán otvírky, přípravy a 

dobývání pro těžební záměr chodbicování v oblasti č. 1. Situování základní rozrážky včetně 

situování úvodních vstupů do pilíře je uvedeno na základě současné situace lomového 

provozu. Toto situování bude před vlastní realizací těžebního záměru upraveno na základě 

aktuální situace lomového provozu, zejména na základě postupu prvního uhelného řezu a 

postupu vnitřní výsypky. Všechny podstatné změny v plánech a dokumentaci, zpracované 

na základě závěrů komise stanovené zavodním lomu, budou ohlášeny OBÚ v Mostě. 

Situování základních rozrážkových okruhů je stanoveno s ohledem na plochy dříve hlubinně 

odtěžené. 

Textová část POPD je členěna podle vyhlášky ČBÚ č. 104/1988 Sb. a jednotlivé kapitoly a 

podkapitoly mají samostatné číslování na základě přílohy č. 3 této vyhlášky. 

1. Textová část  

1.1 Geologie a hospodaření se zásobami výhradního ložiska 

1.1.1 Stručná geologická, stratigrafická, petrografická a hydrogeologická charakteristika 

výhradního ložiska 

Charakteristika vlastností rozhodujících geologických vrstev z báňsko -  technického 

hlediska a jejich vliv na těžební proces: 

Terciér  

Podloží sloje tvoří v příbřežní facii na bázi slepence, brekcie apod., směrem do pánve 

přecházejí v písky a pískovce, místy i prokřemenělé partie až kvarcity. Ve svrchní části jsou 

to písčité jíly až jílové pískovce, směrem do pánve přecházejí v bíle kaolinové jílovce, místy 

s tufitickou příměsí. Mocnost podloží je kolem 15 – 20m. 



Ing. Pavel Kounovský: Propojení hlubinné a povrchové těžby v I. etapě postupu lomu ČSA 

26 
2014 

Uhelná sloj je význačným korelačním horizontem komplexu pánevních sedimentů. 

V prostoru lomu ČSA lze vyčlenit dvě oblasti: 

Oblast typického pánevního vývoje 

Oblast okrajového pánevního vývoje 

V předmětovém území je vyvinutý okrajový vývoj. Mocnost sloje nepřesahuje 30m, 

původně třílávkový vývoj se ztrácí a směrem k okraji dochází k redukci uhelné sloje 

v důsledku přibývání klastické složky. Souvrství přechází v izotopickou facii, kde se střídají 

vrstvy písků, písčitých jílů, jílů i uhelných jílů. Hranice mezi uhelnou slojí a podložními 

psamity je ostrá. 

Nejkvalitnější uhlí se vždy nachází ve střední části uhelné sloje. Přechod uhelné sloje do 

podloží je více, či méně pozvolný. Do nadloží je přechod uhelné sloje většinou ostrý, s 

mírným zvýšením popelnatosti svrchní části sloje.  

Součástí sloje jsou jílové proplástky řádově centimetrových mocností, které znamenaly 

krátkodobá přerušení uhelné sedimentace s výrazným přínosem jílového materiálu. Tyto 

jílové proplástky byly vodícími horizonty při hlubinném dobývání. 

Uhelná sloj je tvořena detritickým a xyliticko - detritickým uhlím místy s polohami xylitu. 

Stupeň prouhelnění je hnědouhelná ortofáze až metafáze. Sekundární popeloviny jsou 

tvořeny prakticky pouze jílovitou příměsí, mineralizace, pokud se vyskytuje, je pyritická. 

Směrem k výchozu sloje se zvyšuje nejen procento popelovin ve sloji, ale i mineralizace 

sloje. 

Mocnost uhelné sloje se pohybuje do 30 m. Její uložení je nerovnoměrné, vyskytují se četné 

elevace a deprese, související s poklesy podloží sloje a následným výzdvihem Krušných hor. 

V nejhlubším místě (albrechtická deprese) je sloj uložena v nadmořské výšce 35 m n. m. 

(pata sloje), v pásmu přímo pod úpatím Krušných hor bývá vyvlečena až do 280 m n. m. 

(pata sloje) a na horské svahy naléhá pod úhlem 40°, extrémně až 60°.  
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Kvalita sloje v oblasti pilíře SKPJ 

V zájmové oblasti (mimo hlubinně přerubané plochy) se pohybuje obsah popela Ad v hlavní 

sloji (průměr za celý vrt bez svrchní a spodní sloje) kolem 8-10 %. Od této oblasti směrem 

k výchozu narůstá poměrně rychle průměrný obsah popela až na 30%. V provozní 

dokumentaci jsou zpracované izolinie obsahu popela Ad v hlavní sloji. 

Obsah síry Sd v hlavní sloji se pohybuje v zájmové oblasti kolem 1,5 %, místy 2%. Obdobně 

jako u obsahu popela, také směrem k výchozu narůstá obsah síry až na 3%. Při vyšším 

obsahu popela to znamená většinou i výrazné překročení hranice měrné sirnatosti pro 

bilanční uhlí 1,91 g/MJ až na 4g/MJ. 

Nadložní souvrství: jako celek mají nadložní vrstvy charakter monotónního pelitického 

komplexu. Mocnost nadloží se pohybuje od několika metrů při výchozu uhelné sloje na 

svazích Krušných hor, až ke 200 m v nejhlubší části zájmového území. V současné době je 

mocnost nadloží ovlivněna situováním bočních svahů lomu ČSA. 

Z hlediska báňsko-technického tvoří nadloží uhelné sloje tyto čtyři horizonty, jejichž 

vlastnosti ovlivňují technologii povrchové těžby: 

a) Svrchní horizont „regelační zóny“ v nejvyšší části nadloží v pánevní části ložiska. 

Průměrná mocnost těchto mrazově zvětralých pelitů činí cca 20 m od báze kvartéru, 

výjimečně však dosahuje až 45 m.  

b) Střední jílovcový horizont je tvořen šedými jílovci pevné až tvrdé konzistence. 

Poměrně časté jsou strmé či šikmé, nepravidelné pukliny. Objevují se i slabé 

karbonátické čočky či vrstvičky.  

c) Spodní horizont s obsahem zpevněných a pevných poloh. Jeho průměrná mocnost činí 

cca 45 m a vyznačuje se častým výskytem zpevněných a pevných poloh sideritických 

jílovců až pelokarbonátů, v intervalu mocností od 5 do cca 30 cm, jejichž počet s 

hloubkou přibývá.  
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Kvartérní pokryv: ve vývoji kvartérního pokryvu se v předmětové oblasti zřetelně projevují 

tyto oblasti: 

   –    svah Krušných hor  

– spodní část krušnohorského svahu s přilehlým podhůřím  

– údolí v Krušných horách a dejekční kužely toků 

Kvartérní písčito - jílovité sutě při úpatí Krušných hor, jejichž mocnost se pohybuje od 5 m, 

až extrémně k 60 m v již vytěženém prostoru mezi vrchem Jezerka a zámkem Jezeří. Jejich 

charakter se místně mění od svahových balvanitých sutí až po písčité štěrky a štěrkové 

hlíny.  

Materiál sutí tvoří ostrohranné až špatně opracované úlomky rul a křemene od velikosti 

štěrku po několikametrové balvany. 

Směrem do pánve mocnost kvartéru rychle klesá na 2 – 5m a sutě přecházejí v hlíny. Pro 

tuto oblast je typický výskyt fosilních sesuvů. 

Charakteristickým znakem geologické stavby okraje pánve při jejím kontaktu s jižními svahy 

Krušných hor je skutečnost, že všechny geologické vrstvy naléhají na krušnohorské svahy 

pod úklonem 30 – 50°. V již odtěžených partiích mezi vrchem Jezerka a zámkem Jezeří 

dosahuje úklon geologických vrstev také 60 – 70°. 

Tektonika: v zájmové oblasti nejsou dokumentovány žádné větší tektonické poruchy. Lze 

předpokládat nahromadění drobných tektonických poruch směrem k výchozu uhelné sloje. 

Generální směr těchto poruch je rovnoběžný s linií Krušných hor. 

1.1.2 Stavy zásob výhradního ložiska v plánem dotčené části, vykázané v evidenci zásob 

podle dosavadního stavu prozkoumanosti 

Stavy zásob výhradního ložiska podle výkazu Geo(MŽP) V 3-01 k 31.12.2012 v dobývacím 

prostoru Ervěnice činí: 
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bilanční prozkoumané volné     22 090 kt 

bilanční prozkoumané vázané             111 267 kt 

bilanční vyhledané volné       5 776 kt 

bilanční vyhledané vázané               22 301 kt 

 

bilanční celkem               161 434 kt 

nebilanční prozkoumané volné                 3 984 kt 

nebilanční prozkoumané vázané               11 061 kt 

nebilanční vyhledané volné                         19 kt 

nebilanční vyhledané vázané                   1 151 kt 

nebilanční celkem                 16 215 kt  

zásoby v DP                   177 649 kt 

vytěžitelné zásoby      23 944 kt 

Vytěžitelné zásoby jsou vykázány pro dobývání ložiska lomovým způsobem. 

1.1.3 Plánované změny zásob výhradního ložiska 

Změny zásob jsou plánované pouze těžbou. Vykázané množství zásob bude v rámci Ročního 

výkazu o pohybu a stavu zásob (Geo (MŽP) V 3-01) převedeno z vázaných zásob do zásob 

volných.  

1.1.4 Rozčlenění zásob podle připravenosti k dobývání 

Viz kapitola 1.1.2 
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1.1.5 Předpokládané množství a kvalita zásob vázaných v ochranných pilířích, důvody 

vázanosti a opatření k jejich pozdějšímu vydobytí 

Všechny zásoby jsou vázány v ochranném pilíři pro soubor památek Jezeří (OP) schváleném 

rozhodnutím OBÚ v Mostě č.j. 304/92 ze dne 16.3.1992 pro ochranu zámku Jezeří, hraběcí 

kaple, výklenková kaple, zámeckého arboreta, albrechtického dubu a zeleně kolem bývalé 

vily Marie. Podmínka č. 1 tohoto rozhodnutí byla změněna rozhodnutím OBÚ v Mostě č.j. 

SBS/06385/2013/OBÚ-04/6 ze dne 31.5.2013. Ochranný pilíř zasahuje do dobývacích 

prostorů Ervěnice a Komořany u Mostu a v nich jsou vázány tyto zásoby: 

DP Ervěnice   bilanční zásoby 76 011 kt     

nebilanční zásoby   3 082 kt    

DP Komořany u Mostu bilanční zásoby 11 182 kt 

    nebilanční zásoby      852 kt 

Celkem vázané zásoby v OP    91 127 kt 

 

Kvalitativní parametry vázaných zásob v OP 

kategorie zásob tonáž (kt) Ad (%)  Qi
r (MJ/kg) Sd (%) 

bilanční zásoby 87 193  11,93  17,56  1,58   

nebilanční zásoby   3 934   34,18  10,96  4,29 

 



Ing. Pavel Kounovský: Propojení hlubinné a povrchové těžby v I. etapě postupu lomu ČSA 

31 
2014 

1.1.6 Rozmístění, množství a kvalita zásob, jejichž dobývání bude plánovanou otvírkou, 

přípravou a dobývání ztíženo nebo ohroženo, a opatření na jejich ochranu nebo 

vydobytí 

Změny v plánech neohrozí ani neztíží vydobytí ostatních zásob. 

 

1.1.7 Podmínky využitelnosti zásob, jejich výpočet a množství vytěžitelných zásob 

v plánem dotčené části ložiska 

Výpočet zásob v zájmové oblasti těžebního záměru chodbicování byl proveden 

v Geologickém modelu. U výpočtového tělesa byly z výpočtu vyloučeny plochy dříve 

hlubinně přerubané v rámci celé sloje (nebylo počítáno závalové uhlí ani spodní zbytková 

sloj), u plochy Albrechtice B, odtěžené komorováním v 1. lávce, byl do výpočtu zahrnut 

zbytek sloje. 

U jednotlivých výpočtových těles byly vypočtené zásoby vyhodnoceny podle podmínek 

využitelnosti platných pro ložisko lomu ČSA. Výsledky jsou uvedeny v přehledné tabulce 

včetně kvalitativních parametrů: 

Výpočtové těleso Plocha: 797 tis. m2 plná mocnost 

   
135 tis. m2 pod plochou 
Albrechtice B 

Bilanční zásoby    

  Tonáž Ad Qi
r Sd 

  t % MJ/kg % 

T1 25 962 951 7,7 19,0 1,6 

T2 5 199 238 25,5 15,4 1,6 

T3 727 670 40,8 12,3 1,3 

T4 5 325 56,4 8,3 1,1 

Celkem/Průměr 31 895 184 11,4 18,3 1,6 
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Nebilanční zásoby    

  Tonáž Ad Qi
r Sd 

  t % MJ/kg % 

T1 41 036 15,9 17,9 4,4 

T2 459 412 26,8 15,2 5,1 

T3 100 362 42,4 11,9 4,9 

T4 48 624 57,3 8,3 5,1 

Celkem/Průměr 649 434 30,8 14,3 5,0 

Množství vytěžitelných zásob dobývací metodou chodbicování je závislé na volbě 

parametrů ražených chodbic: 

- dobývání je plánováno v jedné těžené lávce 

- podle (7) se doporučuje pro prvních 12 chodbic rozměr: 

výška včetně klenby  max 5,5 m 

šířka chodbice   5,5 m 

šířka mezipilíře  5,0 m   

- na základě těchto parametrů je plocha příčného profilu chodbice 27,5 m2 a při 

dosahované objemové hmotnosti 1,3 t/m3 jsou vytěžitelné zásoby z jednoho 

běžného metru postupu chodbice 35,7 t 

- na základě vyhodnocení zkušeností z ražby prvních 12 chodbic budou parametry 

upraveny 
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1.2 Otvírka, příprava a dobývání 

1.2.1 Zajištění podmínek uvedených v rozhodnutí o stanovení chráněného ložiskového 

území a dobývacího prostoru 

Podmínky uvedené v rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru Ervěnice, FMPE č.j. 

71/1356/85 ze dne 29.11.1985 se nevztahují k území, které je předmětem tohoto podání. 

Chráněné ložiskové území nebylo samostatně stanoveno. 

 

1.2.2 Plánovaný další průzkum 

Plánují se pouze technologické dorozvědkové vrty k upřesnění úložních a kvalitativních 

parametrů uhelné sloje. 

 

1.2.3 Způsob otvírky, přípravy a dobývání, jejich členění, časová i věcná návaznost prací; 

zajištění předstihu průzkumu, otvírky a přípravy dobývání, postup dobývání zásob 

a) Z úrovně 1. uhelného řezu bude vyražen krátký okruh chodeb 3101 A, část 3106 

mezi 3101 A a 3101 a část 3101 zpět na 1. uhelný řez. V ústí chodby 3101 A bude umístěn 

důlní ventilátor ve zděné přepážce. Ventilátor bude mít charakter hlavního ventilátoru 

umístěného v hlavním výdušném důlním díle. Po chodbě 3101 bude probíhat odtěžení 

zásoby z hlubinného pracoviště na uhelný řez a bude jako chodba vtažná (větrání podrobně 

v kapitole 1.3.2). 

b) Jeden razící kombajn bude pokračovat z kříže chodeb 3101 A a 3106 v rozrážce 

základního okruhu A ražbou chodeb 3106, 3103 a 3105. Druhý kombajn vyrazí chodbu 3101 

včetně několika zarážek, které budou sloužit jako provozovny, stanoviště trafostanice popř. 

sklad materiálu. Dále bude pokračovat ražbou chodby 3101 a 3105 až do vytvoření větrního 
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okruhu v základním okruhu A. Na obou úvodních důlních dílech bude vybudován 

bezpečnostní vstupní portál. 

c) Druhý základní okruh B bude vytvořen vyražením chodeb 3108, 3104 a 3107. 

Součástí základního okruhu B je i pomocný okruh chodeb 3114, 3115 a 3113. 

d) Chodby základních okruhů A a B budou raženy podle schváleného technologického 

postupu v otevřené ocelové výztuži O4 v intervalu 1 - 3 m s ocelovými rozpínkami, doplněné 

svorníkovou výztuží se síťovinou (podrobně popsáno v technologickém postupu). 

e) Současně z obrážkou druhého základního okruhu B bude podle doporučení v (1) a 

(5) realizována ražba 12 chodbic v rámci ověřovacího provozu. Ražba chodbic bude 

probíhat podle zpracovaného technologického postupu. Každá chodbice bude po vyražení 

a následném vyklizení technologie odezděna dvojicí těsnících hrází. 

f) Z důvodu postupu vnitřní výsypky lomu ČSA k ústím chodeb 3101 a 3101A 

(předpoklad konec roku 2015) bude nutné vyrazit dvojici náhradních přístupových chodeb. 

Chodby označené 3109, 3110, 3111 a 3112 budou raženy z chodby 3101 pod starým 

dobýváním komorování v 1. lávce bývalého revíru Albrechtice B až na úroveň 1. uhelného 

řezu. Dvojice chodeb bude ražena s roztečí 30m částečně v dobývacím prostoru Komořany 

u Mostu mimo zájmovou plochu k dobývání chodbicováním. 

g) Ověřovací provoz 12 chodbic bude realizován v rozsahu podle (5). Bylo navrženo 12 

chodbic o šířce chodbice 5,5 m s mezipilířem 5 m. Deset chodbic (označené lichými čísly 1, 

3, 5, až 19) bude raženo do vzdálenosti s nadložím nepřesahujícím 110 m a pro účely 

ověřovacího provozu bude každá druhá chodbice vynechána, takže mezipilíř bude mít 

mocnost 15,5 m. Zbylé dvě chodbice (označené čísly 2 a 16) budou raženy do vzdálenosti 

nepřesahující výšku nadloží 62 m a budou raženy mezi „dlouhými“ chodbicemi 1 a 3 resp. 

15 a 17 (Příloha B). 
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h) Současně s tímto ověřovacím provozem bude probíhat geotechnický monitoring 

vybraných ražených chodbic na základě zpracovaného projektu. Tento monitoring bude 

následně vyhodnocen. 

i) Po vyhodnocení ověřovacího provozu podle písmene g), bude dobývání metodou 

chodbicování pokračovat v ploše vyznačené v grafické části dokumentace POPD (Příloha A), 

za současného respektování platného rozhodnutí Obvodního báňského úřadu pro území 

kraje Ústeckého, o změně podmínky č. 1 rozhodnutí OBÚ v Mostě „Ochranný pilíř pro 

soubor kulturních památek Jezeří“ a výsledků zjištěných při ověřovacím provozu. Toto 

následné dobývání bude pokračovat z již rozražených základen po projednání s OBÚ. 

 

1.2.4 Dobývací metody, údaje o jejich schválení, zdůvodnění jejich použití; zvláštní 

opatření při zavádění nových dobývacích metod 

Bude použita dobývací metoda chodbicování se zajištěním stropu chodbic vrtanými 

hydraulickými svorníky. Podle (1) se jedná o dobývací metodu známou, bezzávalovou, 

využívanou zejména k dobývání zbytkových zásob v ochranných pilířích. Na základě žádosti 

organizace, vyslovil Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého souhlas s využitím této 

dobývací metody rozhodnutím č.j. SBS/06396/2013/OBÚ-04/3 ze dne 8.4.2013, za 

stanovených podmínek. 

 

1.2.5 Generální svahy skrývky, lomu a parametry skrývkových a těžebních řezů; umístění 

a časový sled provozování výsypek a odvalů, jejich projektované kapacity a životnosti; 

generální svahy výsypek, parametry výsypkových stupňů; opatření proti sesuvům 

Neřeší se pro důl. Problematikou stability skrývkových svahů ve vztahu k možnosti dobývání 

chodbicováním se zabývá (2) a (3). 
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1.2.6 Opatření při vedení prací u hranic dobývacího prostoru; údaje o důlních dílech nebo 

plánovaných prací v sousedním dobývacím prostoru, pokud by se práce mohly vzájemně 

ovlivňovat, a potřebná opatření 

Dobývací práce budou probíhat pouze v dobývacím prostoru Ervěnice, dvojice přístupových 

chodeb ražených kolem revíru Albrechtice zasáhnou do dobývacího prostoru Komořany u 

Mostu. 

1.2.7 Způsob rozpojování hornin 

Ražení přístupových chodeb a chodbic: 

K ražení a rozpojování hornin bude použito osvědčených kombajnů z dolu Centrum PK-3r 

nebo nového razícího kombajnu   REMAG  AM 50 zw, výrobce  REMAG S.A. Polsko. Celkový 

instalovaný výkon kombajnu REMAG  AM 50 zw je 169 kW, výkon řezného orgánu je 100 

kW. Rozměry raženého důlního díla z jednoho postavení stroje: řezaná plocha 22 m2, výška 

4262 mm, šířka 5100 mm, řezná hloubka pod základní postavení stroje 310 +50 mm. 

Hmotnost stroje je 29 tun. Ražba může být prováděna v úklonu + -  18 °. Součástí razícího 

kombajnu je zkrápěcí zařízení, které snižuje obsah uhelného prachu v ovzduší při 

rozpojování uhlí. Zařízení je uváděno automaticky do chodu při zahájení strojního 

rozpojování uhlí. Zkrápěcí zařízení vyžaduje napojení na tlak 1 MPa. Voda bude dodávána 

prostřednictvím posilovacího čerpadla z požárního potrubí. Další zkrápěcí zařízení je 

umístěno na přesypu hřeblový dopravník - mezidopravník.                                                                                                                                                                                                                    

Vrtací zařízení pro provádění svorníkové výztuže je součástí kombajnu. Vrtačka vrtacího 

zařízení je hydraulická a tlakový zdroj je vyveden z hydraulického zařízení kombajnu, které 

je součástí razícího kombajnu. Ovládání vrtacího zařízení je umístěno na zvláštním panelu 

u ovládacího pultu pro ovládání kombajnu. Vrtací zařízení je vybaveno vodním výplachem, 

takže nedochází ke zvýšené prašnosti při vrtání. 
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Nakládacím zařízením je uhelná zásoba klepetovým nakladačem razícího kombajnu 

nahrnována na hřeblový dopravník a dále na mezidopravník. Chod mezidopravníku je 

ovládán z pultu kombajnu.  

1.2.8 Umístění důlních staveb pod povrchem a důlních staveb u lomu 

Neřeší se pro důl 

1.2.9 Mechanizace a elektrizace, důlní doprava, rozvod vody a zajištění provozu 

materiálem 

a) Rozvod vody 

Důlní vodovod bude napojen na výtlak čerpací stanice ČSA, množství 500 l / min a tlaku 1,2 

MPa. 

Technické požadavky: pro zajištění bezpečnosti proti ohni a pro účinnou likvidaci požáru v 

dole musí být důlní vodovod dimenzován tak, aby na všech místech vodovodu byla možnost 

odebírat potřebné množství vody Q=400 l/min o hydraulickém přetlaku za průtoku 

nejméně 0,25 MPa. Přičemž hydrostatický přetlak na konci potrubí nesmí být nižší než 0,4 

MPa. 

Návrh vodovodní sítě: 

Výpočet, průřez potrubí: 

průřez potrubí se musí pro daný objemový průtok a zvolenou průtokovou rychlost rovnat: 

d = 4,6 √ Q / cs  

Q = objemový průtok (l.min-1) 

d = světlý průměr potrubí v mm 
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cs = rychlost v m.s-1 

pro výpočet vodovodní sítě v dole se volí rychlost proudění cs = 1,5 - 2,0 m.s-1, vzhledem k 

možnosti usazování kalů je zvolena rychlost 1,3m.s-1  

d = 4,6 √ 400 / 1,3                d = 80,6 m 

Volí se nejblíže vyšší průměr DN 100 mm pro chodby, DN 80 mm pro chodbice. 

Vypočtený průměr byl zkontrolován podle přílohy č. 1, vyhlášky č. 2/1994 ČBÚ.  

Kontrolní bod A - DN 100 - 1000 m + DN 80 – 400 m 

Ekvivalentní délka 1450 m, tlaková ztráta 0,5 MPa 

Kontrolní bod B - DN 100 - 1000 m, tlaková ztráta 0,2 MPa            

Dle nomogramu tlaková ztráta na 1000 m potrubí DN 80 je 0,6 MPa, tlaková ztráta na 1000 

m potrubí DN 100 je 0,2 MPa. Tlakové ztráty v navrhovaném rozvodu požárního vodovodu 

na nejvzdálenějších místech od místa napojení nepřesáhnou 0,5 MPa. Nejnižší 

hydrostatický tlak 0,4 MPa bude dodržen. Mezní tlak 1,2 MPa nebude překročen. 

 

Způsob rozvodu požárního vodovodu. 

Potrubí bude provedeno na chodbách potrubím DN 100 a na chodbicích potrubím DN 80. 

Potrubí bude spojováno šroubovými spojkami Grinnell. 

V rozvodu požárního vodovodu budou zabudovány každých 50 m nástěnné hydranty C 52, 

na odbočkách budou uzavírací klapky. Potrubí bude připevněno k výztuži pomocí řetězů. 

Potrubí je zokruhováno. 
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Opatření proti zamrznutí   

Přívodní potrubí z čerpací stanice k vstupní chodbě bude izolováno včetně položení 

teplovodního kabelu (§ 3 odst. 3, vyhlášky č. 2/94 ČBÚ). 

 

b) Mechanizace, důlní doprava a zajištění materiálem 

Odtěžení rubaniny bude provedeno pásovými dopravníky až na uhelný řez lomu. 

Doprava hmot bude prováděna po závěsné drážce ZD-24 pomocí lokomotivy LZH a k tomu 

určených dopravních prostředků. Pro strojní dopravu bude zpracován dopravní řád. 

Pro vlečení budou použity vlečné vrátky. Pro svorníkovou výztuž bude použito vysokotlaké 

čerpadlo. 

 

c) Elektrizace 

Elektrifikace je rozpracována pro rozrážku a odtěžení dobývání v zájmové ploše (okruh A a 

okruh B). Těžba bude realizována metodou chodbicování v jedné rozšířené lávce v plochách 

větrných okruhů A a B. Pro napájení elektrického zařízení je zvolena varianta paprskového 

rozvodu. Hlavní napájení bude provedeno kabelem 35 kV WH1-35CHBU 4 x 50 mm2 do 

mobilního zdroje TSM přes výkonový transformátor 35/6 kV, 4 MVA do společné 

sekundární části 6 kV. Ze sekundární strany bude napájeno celkem 5 nevýbušných suchých 

transformátorů, každý o výkonu 630 kVA, pro jednotlivé větve 400 V a 500 V.  

Transformátor č. 1, 6/0,4 kV, bude přes rozvaděč r 1.1 sloužit pro napájení pasového 

dopravníku č. 2 o celkovém výkonu 110 kW, ventilátor 630 mm o výkonu 22 kW a rezervu 

pro čerpání.  
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Transformátor č. 2, 6/0,4 kV, bude přes rozvaděč r 2.1 napájet 4 ks ventilátorů o celkovém 

výkonu 88 kW a přes rozvaděč r 2.2 pohony dvou pasových dopravníků o celkovém výkonu 

220 kW.  

Transformátor č. 3, 6/0,4 kV, bude napájet přes rozvaděč r 3.1 kompresorovnu o celkovém 

výkonu 90 kW, ventilátorovnu o celkovém výkonu 110 kW, odtěžovací pasový dopravník o 

celkovém výkonu 150 kW a pomocné provozovny včetně rezervy o celkovém výkonu 100 

kW.   

Transformátor č. 5, 6/0,5 kV, bude napájet přes separátní stykače r 5.1 a r 5.2 dva razící 

kombajny PK3R o celkovém výkonu 145 kW pro rozrážku větrného okruhu A ( ch.3101, 

ch.3105, ch.3106 a ch.3103 ).  

Pro rozrážku chodeb bude využit razicí kombajn Pk3R při součtu příkonů všech 

elektromotorů cca 72,5 kW při napětí 500 V. Tento kombajn je osazen následovně: 

 

hlavní elektromotor řezného orgánu lafety-30 kW 

pojezdové motory 2x5,5 kW,  

hydraulické čerpadlo 12 kW 

hřeblový dopravník 12 kW 

vynášecí pásový dopravník – 7,5 kW 

 

Po rozrážce základního větrného okruhu A budou pro zajištění těžby elektrickou energií 

umístěny na základně ch.3105 dva transformátory, a to transformátor  č.4, 6/0,5 kV, který 
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bude napájet přes separátní stykače r 4.1 a r 4.2 dva razící kombajny AM-50z-w polské 

výroby, každý o výkonu 199 kW (do celkového výkonu je započítán výkon odtěžovacího 

pásku 30 kW).  

Druhý transformátor 6/0,4 kV (po rozrážce větrného okruhu bude přemístěn transformátor 

č. 1) bude napájet rozvody 400 V, tj. dva odtěžovací pasové dopravníky o celkovém výkonu 

220 kW, větrání o celkovém výkonu 44 kW a případné čerpání (pro napájení uvedených 

spotřebičů bude sloužit přestěhovaný a upravený rozvaděč r 1.1). 

Instalace elektrozařízení musí být provedena v souladu s projektovou dokumentací. Pasové 

automatiky budou mít vyvedenu signalizaci chodu do panelu na kontrolním pultě 

provozního dispečinku. Jištění motorů dopravníků bude provedeno pojistkami a jističi dle 

výpočtové části a dále nadproudovými R100 nebo R101 ochranami nastavenými na 

jmenovitý proud motorů. 

Rozvody vn a základní vybavení trafostanic, včetně rozvaděčů 400 V a 500 V bude 

provedeno dle projektové dokumentace v souladu s vyhláškou ČBÚ č. 75/2002 Sb., a 

zákonem č. 22/1997 Sb., včetně výchozí revize. Průřezy kabelů v navržené konfigurace vn 

sítě a nn sítě byly ověřeny poč. programem PAVOUK verze 2.10 s ohledem na úbytky napětí 

a zkratové poměry. 

Transformátory 630 kVA budou umístěny ve výklenku z důvodu dostatečného odvodu tepla 

a bezpečného přístupu a z důvodu zamezení mechanického poškození, a aby obsluha mohla 

zařízení bezpečně ovládat a kontrolovat, musí být ponechán volný prostor pro obsluhu o 

šířce nejméně 0,8 metrů rovněž tak u zařízení nízkého napětí (rozvaděčů nn).  

 

Sdělovací rozvody: 

Sdělovací rozvody budou tvořeny digitální ústřednou. Telekomunikační spojení bude 

provedeno telekomunikačními rozvody, pokrývajícími celý důlní provoz. Základem důlního 
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telekomunikačního rozvodu bude lokální provozní dispečink vytvořený při ústředně. Tato 

ústředna bude schopna ovládat max. 50 telefonních přístrojů. Pro celou lokalitu (důlní 

provoz včetně pomocných provozů) bude veden páteřní telekomunikační rozvod (100 

párový sdělovací kabel), a na něj v uzlových místech budou navazovat vývody pro jednotlivá 

pracoviště.  

       

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím (dle § 231a,b vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb., 

a dále v souladu s ČSN EN 50522, ČSN EN 61936-1, ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a ČSN EN 61 140 

ed.2): 

Bude provedena automatickým (samočinným) odpojením od zdroje zemněním v soustavě 

s izolovaným nulovým bodem a dále pospojováním (síť IT) a u jednotlivých okruhů rozvodné 

sítě NN nízkého napětí bude současně síť hlídána přístrojem ke hlídání izolačního stavu tak, 

že při poklesu izolačního odporu sítě pod 15 Ω/V v prostorech BNM bude zajištěna 

signalizace tohoto stavu, a v prostorech SNM bude kromě toho zajištěno samočinné vypnutí 

této sítě. Hlídaná síť nn bude napojena na přenosový systém a pokles signalizován do 

provozního dispečinku 

Zemnící soustavu vytvoří vedení zemnícího lana  FeZn  95 mm2 – ochranný vodič bude dále 

veden ke všem spotřebičům 4. vodičem v přívodních kabelech. Odpor uzemňovací soustavy 

nesmí být větší než 15 Ω. Odpor uzemnění a přechodové odpory zemnící soustavy musí 

vyhovovat požadavkům pro použitý způsob ochrany. Na uzemňovací soustavu budou 

nepřímo napojeny všechny neživé části veškerého instalovaného el. zařízení. 

Pro mobilní trafostanici TSM bude vybudován strojený zemnič min. ze dvou tyčí z 

pozinkované kulatiny o průměru 20 mm a délce cca 1,5 metru, z kterého bude rozveden 

centrální zemnící rozvod. 
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Zařazení prostoru z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem (dle § 217 odst. 4, vyhlášky ČBÚ 

č. 22/1989, ČSN 33 2000-1 ed.2, ČSN 33 2000-5-51 ed.3):  

Při ražení chodeb a při provozu chodbicování se nepředpokládá zvýšený výskyt vody na 

počvě. Pokud by k tomu došlo, budou prostory zařazeny jako zvlášť nebezpečné a základní 

ochranu nutno zvýšit doplněním pospojování a ochrannými pomůckami (dielektrické 

rukavice). 

Za normálních okolností při ražení chodeb a dobývání budou chodby bez trvalého výskytu 

vody zařazeny jako nebezpečné. 

 

Zařazení prostoru z hlediska nebezpečí výbuchu hořlavých prachů a z hlediska nebezpečí 

metanu (dle § 232 a § 233 vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb., a NHD 32-2-25 odst. 3 a odst. 4): 

Předběžně jsou navrženy separátní důlní prostory z hlediska nebezpečí od hořlavých prachů 

jako prostory bez nebezpečí BNP. Podmínkou tohoto rozhodnutí je dodržování 

zneškodňování uhelného prachu zkrápěním za použití smáčedla v souladu se stanoveným 

harmonogramem určeným protiprašnou komisí závodu. 

 

Podzemní prostory z hlediska nebezpečí výbuchu metanu a požadavků na provoz 

elektrických zařízení se předběžně zařazují: 

 

   a) separátní důlní prostory na prostory s nebezpečím výbuchu metanu SNM 

   b) jako prostory bez nebezpečí výbuchu metanu BNM se zařazují podzemní prostory 

větrané vtažnými větry, které dosud nebyly použity v místech, kde se razí nebo dobývá. 
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Při definitivním zařazení prostoru může být provedeno přeřazení důlních prostor na BNM 

za předpokladu, že bude organizací určen takový objemový průtok důlních větrů, že 

koncentrace metanu v důlním ovzduší nepřesáhne 0,25 % a při poruše větrání nebo při jeho 

zastavení na dobu určenou havarijním plánem, bude v nich vyloučeno nahromadění 

výbušné směsi metanu se vzduchem. Definitivní zařazení dolu provede komise pro zařazení 

prostor jmenovaná závodním dolu v souladu s NHD 32-2-25. 

Stanovení zkratových poměrů a úbytků napětí (v souladu s ČSN EN 60909-0, ČSN 33 3022-

1):   

Zkratové poměry na sekundárních stranách transformátorů T1-T5, dovolený průřez 

kabelových rozvodů s ohledem na oteplení při zkratu a provozní proudové zatížení, úbytků 

napětí na svorkách použitých elektrických spotřebičů, včetně ampérsekundových 

charakteristik vypínacích prvků, byly provedeny poč. programem PAVOUK verze 2.10. 

Upřesnění konfigurace sítě včetně sdělovacích rozvodů bude předmětem ucelené 

projektové dokumentace. 

 

1.3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a bezpečnost provozu a ochrana objektů a 

zájmů chráněných podle zvláštních předpisů 

1.3.1 Základní opatření proti nebezpečí 

a) Výbuchu plynů a prachů 

Všechna opatření vedená k eliminaci nebezpečí výbuchu plynů a prachů jsou prováděna ve 

smyslu vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb. 

Na chodby v bočních svazích lomu ČSA se nevztahuje výjimka OBÚ udělená dolu Centrum 

pro zařazení dolu z hlediska výskytu metanu, do kategorie dolů neplynujících a proto budou 

považovány za plynující.  
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Kontrolou koncentrace metanu, kysličníků uhelnatého a uhličitého v důlním ovzduší jsou 

pověřeni všichni fárající technici v tomto rozsahu: (příslušné OZD ČSA) 

I. při provádění předběžných prohlídek pracovišť, 

II. při kontrole pracovišť: 

 směnovými techniky v každé polovině směny 

 techniky bezprostředně nadřízeným směnovým technikům a jejich zástupci 

nejméně dvakrát za týden, 

 ostatní technici při svých kontrolních fáráních. 

Analyzátory na měření škodlivin s výstupem do dispečinku dolu budou umístěny podle vyhl. 

22/1989 Sb. a vyhl. 165/2002 Sb. 

Opatření při překročení nastavených mezí kontinuálních měřičů důlního ovzduší: 

V případě překročení hodnot indikovaných plynů uvedených v odst. (1), § 83 vyhl. ČBÚ č. 

22/1989 Sb., se postupuje dle návazných odst. v § 83 vyhl. ČBÚ č. 22/89 Sb., a odst. (2), § 

109 vyhl. ČBÚ č. 22/1989 Sb. Za všechna stanovená opatření zodpovídá inspekční služba ve 

spolupráci s revírníkem. Při překročení mezních hodnot důlních plynů pracovníci opustí 

pracoviště a odeberou se do bezpečného prostoru mimo důlní dílo.  

Měření a odběry vzorků důlního ovzduší ve smyslu ustanovení § 110, vyhlášky č. 22/1989 

Sb., budou prováděny nejméně jednou za měsíc. 

Pro rozhodování v problematice vzniku, pronikání a přenosu výbuchu uhelného prachu a 

stanovení lhůt odstraňování uhelného prachu v hlubinně je určena Protiprašná komise. 

Protiprašná komise je jmenována opatřením ZD (příslušné OZD ČSA). O pravidelných 

jednáních této komise se vyhotovují a zakládají zápisy, kde se určuje rozsah skrápění 

důlních děl (plán skrápění) ve vztahu ke Knize kropení a dále rozmístění a výstavba 

protivýbuchových vodních uzávěr. 
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Likvidace uhelného prachu se provádí smáčením vodou s přídavkem smáčedla „Altaran“ 

nebo smetáním (v případě elektrozařízení).  

Ochranu proti přenosu výbuchu uhelného prachu v dole zajišťují vodní protivýbuchové 

uzávěry (PVU). Typy používaných vodních korýtek v uzávěrách jsou schváleny 

autorizovanou zkušebnou VVUÚ a.s. Radvanice. Jejich stavba a údržba se řídí vyhláškou 

ČBÚ č. 10/1994 Sb., ve znění vyhlášky č. 361/2009 Sb., Viz opatření závodního dolu 

(příslušné OZD ČSA). 

Toto opatření vydává pokyny pro zneškodňování a odstraňování uhelného prachu, popis 

činnosti protiprašné komise a způsob ochrany proti přenosu výbuchu uhelného prachu 

protivýbuchovými vodními uzávěrami (PVU) a pokyny k jejich stavbě, rozmísťování, 

udržování, evidenci a kontrole. 

Evidence, kontrola a údržba PVU je vedena v Knize protivýbuchových uzávěr se záznamy o 

pravidelných kontrolách včetně podpisů odpovědných osob. 

Odpovědnost pracovníků na všech stupních řízení při zajišťování opatření proti nebezpečí 

výbuchu plynů a prachů je stanovena v Odpovědnostním řádu. 

 

b) Samovznícení požárů v podzemí 

Protipožární prevence je zajišťována v předepsané skladbě a pochůzkami. 

Pravidelné kontroly důlního požárního vodovodu: 

směnové kontroly jsou zaznamenávány v denním hlášení směnových techniků, stav potrubí 

včetně hydrantů je kontrolován určeným pracovníkem 1x za měsíc (záznamy v knize 

prohlídek důlního požárního vodovodu) a půlroční kontroly s měřením objemového 
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průtoku vody a hydraulického přetlaku za průtoku vody jsou prováděny hlavním 

mechanikem dolu.  

Proti donášce kuřáckých potřeb jsou prováděny namátkové kontroly ze strany technického 

dozoru.  

Práce za použití otevřeného ohně jsou povolovány na písemný příkaz 

Požadavky na nehořlavou výztuž a místa s nehořlavou výztuží se řídí vyhláškou ČBÚ č. 

22/1989 Sb. 

Pro naplnění požadavků na nehořlavou výztuž bude vydáno opatření ZD (příslušné OZD 

ČSA). 

Dobývání ve slojích náchylným k samovznícení je prováděno podle projektu samovznícení 

uhlí. 

V rámci protizáparové prevence budou vytvořeny podmínky pro: 

 inertizaci důlního ovzduší dusíkem 

 utěsňování prostor a uhelného pilíře 

Tyto činnosti jsou řízeny příslušnými techniky, je na ně zpracována příslušná dokumentace, 

podle které ji provádějí seznámení a dostatečně kvalifikovaní zaměstnanci. Rovněž jsou v 

potřebném rozsahu zapracovány do havarijního plánu lomu ČSA. 

Organizace báňské záchranné služby je vedena v rámci prevence proti samovznícení. 
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1.3.2 Základní systémy větrání dolu nebo jeho částí 

Všeobecně : 

Hlubinná přípravná důlní díla v závěrném severním bočním svahu lomu ČSA budou vyražena 

na bázi lomu v uhelné sloji v DP Ervěnice a částečně v DP Komořany u Mostu. Z hlediska 

způsobu jejich ovětrání se bude jednat o samostatný centrální větrní sací nepřetržitý 

systém. Důlní větry budou rozváděny do jednoho samostatného větrního oddělení. Důlní 

díla budou větrána buď průchodním větrním proudem, nebo separátním větráním. 

Větrní systém bude tvořen jednou větrní oblastí (VO), stanovenou výdušnou chodbou 

3101A, ve které bude trvale zabudován důlní ventilátor ve zděné přepážce. Ventilátor bude 

mít charakter hlavního ventilátoru umístěného v hlavním výdušném důlním díle. Výdušná 

chodba 3101A bude napojena na výdušnou chodbu 3106 a její ústí bude v uhelném řezu 

lomu ČSA. 

Pro stanovení celkové aerodynamické odporové charakteristiky přípravných důlních děl 

RPDD, ovětrávaných průchodním větrním proudem, v závěrném severním bočním svahu 

lomu, byla vyrovnaná větrní síť programem VS7 na PC pro situaci, kdy bude obražen 

základní větrní okruh A a vytvořeno průchozí větrání. Pro vyrovnání větrní sítě byl stanoven 

příčný průřez větrních cest S = 10,5 m2 a měrný aerodynamický odpor R100 = 0,049 Pa.s2.m-

7. Výpočtem byla rovněž stanovena funkční závislost celkového tlaku na průtoku důlních 

větrů Δ pcv = f(Q). 

Úvodním vtažným důlním dílem bude ch 3101 a úvodním výdušným důlním dílem bude ch 

3101A (část chodby od kříže s ch 3106). Základní větrní okruh A bude vytvořen vyražením 

ch 3101, 3105, 3106 a 3103. Dále budou vyraženy ch 3107, 3104 a 3108 a pomocné chodby 

3114, 3115 a 3113. 
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Ventilátor zabudovaný ve výdušné chodbě 3101A bude pracovat proti celkové 

aerodynamické odporové charakteristice přípravných důlních děl (PDD) Rv = 0,5826 

Pa.s2.m-6. 

2

V

PDD 57,1
0,5826

1,2

R

1,2
A m

 

Podle vypočteného ekvivalentního otvoru přípravných důlních děl  APDD = 1,57 m2 bude mít 

VO charakter střední (1<A<2m2). 

Vypočítaný garanční pracovní bod k optimálnímu výběru pracovních poměrů ventilátoru 

Celkový tlak, resp. podtlak ventilátoru                     Δ pcv = 365 Pa        

Celkový objemový průtok důlních větrů                         Q  = 25,03 m3.s-1 

Uvedeným vypočteným veličinám odpovídá např. axiální přetlakový ventilátor typu APJ s 

pracovní oblastí D = 1400 mm a n = 680 l.min-1, pro měrnou hmotnost vzdušiny ρ = 1,2 kg.m-

3. 

Příkon ventilátoru: 

kW13
0,71000

36525,03

η1000

pQ
P

CV

V 








  

Katalogový list KM 12 2434 

Ventilátory axiální přetlakové APJ s natáčením oběžných lopatek za chodu 
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Diagram 1: pracovní oblast ventilátorů APJ 

 

Předběžně jsou navrženy separátní důlní prostory z hlediska nebezpečí od hořlavých prachů 

jako prostory bez nebezpečí BNP. Podmínkou tohoto rozhodnutí je dodržování 

zneškodňování uhelného prachu zkrápěním za použití smáčedla v souladu se stanoveným 

harmonogramem určeným protiprašnou komisí závodu. 

Podzemní prostory z hlediska nebezpečí výbuchu metanu a požadavků na provoz 

elektrických zařízení se předběžně zařazují: 

   a) separátní důlní prostory na prostory s nebezpečím výbuchu metanu SNM 

   b) jako prostory bez nebezpečí výbuchu metanu  BNM se zařazují podzemní prostory 

větrané vtažnými větry, které dosud nebyly použity v místech, kde se razí nebo dobývá. 
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Při definitivním zařazení prostoru může být provedeno přeřazení důlních prostor na BNM 

za předpokladu, že bude organizací určen takový objemový průtok důlních větrů, že 

koncentrace metanu v důlním ovzduší nepřesáhne 0,25 % a při poruše větrání nebo při jeho 

zastavení na dobu určenou havarijním plánem bude v něm (rozuměj v důlním ovzduší) 

vyloučeno nahromadění výbušné směsi metanu se vzduchem. Definitivní zařazení dolu 

provede komise pro zařazení prostor jmenovaná závodním dolu v souladu s NHD 32-2-25. 

 

Obr. Schéma větrní sítě přípravných důlních děl s uzlovými body (UB) větrní sítě 
  

Popis a výpočet parametrů větrní sítě:  

Větrní oblast a její členění do SVO s popisem SVO 

 úvodní důlní dílo: ch 3101  

 začátek SVO: úvod ch 3101 
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 vtažné větry v SVO: ch 3101, ch 3105, ch 3107, ch 3104 

 ovětrávaná pracoviště: chodbice 

 výdušné větry v SVO: ch 3108, ch 3106 (ke kříži s ch 3101A), ch 3101A 

 konec VO a SVO: úvod ch 3101A 

 výdušné důlní dílo: ch 3101A 

 

Tento popis rozvodu větrů má charakter pouze rámcový a bude v závislosti na 

konkrétním časovém postupu prací upřesňován. 

 
     S O F T W A R E   V U H U   M O S T 

 

 

     ODDELENI HDDV 

 

 

     ZPRACOVANO NA POCITACI IBM PC/XT 

     PROGRAMEM VS7 

     PROGRAMOVACI JAZYK FORTRAN 77 

 

     DUL  :  LČSA - Arboretum                                        

 

     VYROVNANA VETRNI SIT DOLU - pro situaci, kdy bude obražena „předmětná   

     oblast zájmu“ a vytvořeno průchozí větrání. K zajištění řádného ovět- 

     rání důlních děl budou vybudovány následné regulace: 

- 3. spoj. ch. (č. větrní cesty 6, UB 3,6) – mřížové dveře 

- 2. spoj. ch. (č. větrní cesty 8, UB 4,7) – mřížové dveře 

- 1. spoj. ch. (č. větrní cesty 10,UB 4,8) – mřížové dveře 

- Ch 3103 (č. větrní cesty 15, UB 11,12)- VD 2x (s reg. otvorem) 

- Ch 3101 (č. větrní cesty 17, UB 5,13)- VD 2x (velmi těsná regulace) 

- Ch 3101 (č. větrní cesty 18, UB 1,13)- VD 2x (těsná regulace, odtěžení) 

- Ch 3106 (č. větrní cesty 19, UB 13,14)- VD 2x (těsná 

regulace,odtěžení) 

 

-------------------------------------------------------------------------

-- 

       VETEV   Z    K   Q(M3/S)   R(PaS2/M6)  D pc(Pa)  D p(Pa) p.abs(Pa) 

-------------------------------------------------------------------------

-- 

         1     1    2    21.02      .036750      .00     16.24     16.24 

         2     2    3     9.01      .025970      .00      2.11     18.34 

         3     3    4     6.00      .016660      .00       .60     18.95 

         4     2    5    12.01      .014700      .00      2.12     18.36 

         5     5    6     9.01      .026460      .00      2.15     20.51 

         6     3    6     3.00      .239613      .00      2.16     20.51 

         7     6    7    12.01      .016170      .00      2.33     22.84 

         8     4    7     3.00      .431923      .00      3.89     22.84 

         9     7    8    15.02      .016170      .00      3.65     26.49 

        10     4    8     3.00      .836722      .00      7.54     26.49 

        11     8    9    18.02      .242550      .00     78.74    105.23 

        12     9   10    18.02      .017150      .00      5.57    110.80 
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        13    10   11    18.02      .218050      .00     70.79    181.59 

        14    11   12    11.01      .695800      .00     84.36    265.95 

        15    11   12     7.01     1.718200      .00     84.36    265.95 

        16    12   14    18.02      .196000      .00     63.63    329.58 

        17     5   13     3.00     6.555550      .00     59.06     77.42 

        18     1   13     4.01     4.832671      .00     77.70     77.42 

        19    13   14     7.01     5.134557      .00    252.42    329.58 

        20    14    1    25.03      .056536   365.00   -329.58       .00 

-------------------------------------------------------------------------

-- 

 

 

 

data použitá pro výpočet vyrovnání VS tzv. „předmětné oblasti“: 

 

 Z  K   Q     R 

      (m3s-1)(Pas2m-6) 

------------------- 

 1, 2, 21,  .03675 

 2, 3,  9,  .02597 

 3, 4,  6,  .01666 

 2, 5, 12,  .0147 

 5, 6,  9,  .02646 

 3, 6,  3,  .239613 

 6, 7, 12,  .01617 

 4, 7,  3,  .431923 

 7, 8, 15,  .01617 

 4, 8,  3,  .836722 

 8, 9, 18,  .24255 

 9,10, 18,  .01715 

10,11, 18,  .21805 

11,12, 11,  .6958 

11,12,  7, 1.7182 

12,14, 18,  .196 

 5,13,  3, 6.55555 

 1,13,  4, 4.832671 

13,14,  7, 5.134557 

14, 1, 25,  .056536,365 

-------------------------------------------------------------------------

-- 

Závěr: Přestože je vytvořeno pouze jedno SVO, budou splněny požadavky bezpečné práce 

a provozu. 

Z provedených výpočtů je zřejmé, že pro plnění požadavků BP je celková větrní bilance pro 

danou situaci dostatečná. V případě potřeby zvýšení (snížení) obj. průtoku důl. větrů je 

možné využít možnosti kombinací průměrů řemenic, kromě obecně známých regulací 

ventilátoru škrcením a regulačním ústrojím, využívat, při změnách odporového ekvivalentu 

dolu i aerodynamickou regulaci změnou otáček ventilátoru. Po dosažení průchozího větrání 

bude však nutno provést úpravy v tzv. záporných regulacích (stavba, event. rušení větrních 
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dveří). Tyto úpravy jsou uvedeny v úvodní části výpočtu Vyrovnání větrní sítě tzv. 

„předmětné oblasti“ 

Separátní větrání: 

Neproražená důlní díla budou ovětrávána separátním větráním. Lutnové tahy budou 

zavěšeny a v průchodním větrním proudu napojeny na ventilátory s elektrickým 

pohonem. Maximální vzdálenost konce lutnového tahu od čelby bude uvedena v 

technologickém postupu každého pracoviště. 

 

Stanovení výkonnostních parametrů zdroje tlaku a objemového průtoku důlních větrů Δ pv 

= f(Qv) separátního větrání: 

 

1) K plánované technologii ražení je postačující stanovit dopravované objemové množství 

důlních větrů separátního větrání s podmínkou dodržení minimální rychlosti důlních větrů 

na pracovišti, stanovenou v § 85 odst. 1, písmeno c) Vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb. 

 

 

 

   Qo = vmin . Smax       [m
3
.s

-1
]   (1) 

 
 
2) Pro netěsný lutnový tah s jedním ventilátorem platí: 
 
 

    Qv = kz . Qo           [m
3
.s

-1
]             (2)                

 
  
   
3) Pro netěsný lutnový tah s jedním nebo více ventilátory platí: 
 
                                                                  1/3                                        

 Qp = Qo.(0,16.kz3 + 0,48.kz2 + 0,36. kz)           [m
3
.s

-1
]       (3)           
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4)  Výpočet součinitele ztrát netěsného lutnového tahu: 
 

 

                                      1/2             2 

                   K1. D . L . R      

      kz =                                 + 1             (4) 

                         9,4 . d          
 
 
 
 
 
5)  Atkinsonova rovnice pro turbulentní proudění: 
 
 

        Δ pv = Qv2 . R              [Pa.s
2
.m

-6
]          (5) 

 
 
  
      Použité symboly a koeficienty: 

 Qo - objemový průtok větrů (minimální s ohledem na vmin) na konci lut.tahu, tj.   

               dodávaný do čelby [m3.s-1] 

 Qv - objemový průtok větrů proudících ventilátorem [m3.s-1] 

 Q - průměrný (střední) objemový průtok větrů v lutnovém tahu, který slouží pro   

              dimenzování lut. tahu [m3.s-1], 

 vmin - minimální rychlost důlních větrů [na ražených pracovištích 0,3 m.s-1] 

Smax   - největší volný příčný průřez důlního díla [m2] 

 kz - součinitel ztrát netěsného lutnového tahu 

 K1 - součinitel netěsnosti lutnového tahu  
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 D - průměr luten  [m] 

d - délka jedné lutny [m] 

 L - délka lutnového tahu [m] 

 R - aerodynamický odpor těsného lutnového tahu [Pa.s2.m-6] 

 r - odpor 1 bm lutny [Pa.s2.m-7] 

 Δ pv   - tlak.spád,který musí vyvinout ventilátor [Pa] 

 
 

Výpočet nejdelšího lutnového tahu – rozrážka základního větrního okruhu 

1) LVE 630 mm/ lutny 630 mm 

Výpočet je proveden pro předpokládaný nejdelší úsek, tedy cca 1 180 m 

    Vmin = 0,3 m.s-1 

    Smax = 11,1 - 0,7 = 10,4 m2 (výztuž OR-0-04, - 0,7 m2 je odečet průřezu luten a pas.  

                  dopravníku) 

    K1   = 5.10-4 (dobré utěsnění) 

    D   = 0,63 m 

    D   = 3 m 

    L   = 1 200 m (včetně opravy - tzv. rovnocenné délky) 

    R   = 411,6 Pa.s2.m-6 (r = 0,343 Pa.s2.m-7)       R = r.L 
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Dosazením do rovnice (1) 

  Qo = 0,3 . 10,4 = 3,12 m3.s-1 

Dosazením do rovnice (4) 

 

                                                    1/2            2 

              5.10-4.0,63.1200.157,78        
    kz =                                                  + 1      =    1,365092        

                                9,4 . 3               
 
 
 
Dosazením do rovnice (2) 
 

    Qv = 1,365092 . 3,12 = 4,26 m
3
.s

-1 

 
 
 
Dosazením do rovnice (3) 

                                                                                                          1/3 

Qp = 3,12.(0,16.1,365092
3
+ 0,48. 1,365092

2
+ 0,36. 1,365092)   =  4,18 m

3
.s

-1 

 
 
 
Dosazením do rovnice (5) 
 

 Δ pv = 4,26
2 . 411,6 = 7 470 Pa 

 

Ventilátory typu APXE mají štítkové výkonnostní parametry: 

- pro průměr 630 mm Qv = 5,80 m3.s-1; Δ pcv = 2 280 Pa.      

 

Z uvedených výpočtů vyplývá, že pro zajištění požadovaného množství větrů v čelbě Qo (při 
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použití lutnových ventilátorů a luten o průměru 0,63m) je potřeba použít celkem minimálně 

čtyř ventilátorů typu APXE 630 a lutny o průměru 630 mm s dobrým těsněním  spojů pomocí 

pryž. manžet. Způsob větrání může být foukací, sací, nebo kombinované.  Ventilátory 

budou umístěny v lutnovém tahu v rovnoměrných vzdálenostech (po cca 300 m) od sebe v 

tzv. kaskádovém zapojení. Úvodní ventilátor bude umístěn na počátku lutnového tahu 

v průchodním větrním proudu. V případě zhoršených mikroklimatických podmínek, nebo 

při problémech s dodržováním min. rychlosti v raženém důlním díle, je vhodné případně 

zkrátit vzdálenost mezi vřazenými ventilátory (tím eventuelně i upravit jejich počet). 

2) LVE 630 mm/ lutny 800 mm 

Výpočet je proveden pro předpokládaný nejdelší úsek, tedy cca 1 180 m 

 Vmin = 0,3 m.s-1 

 Smax = 11,1 - 0,7 = 10,4 m2 (výztuž OR-0-04, - 0,7 m2 je odečet průřezu luten a pas.  

               dopravníku) 

    K1   = 5.10-4 (dobré utěsnění) 

    D   = 0,80 m 

    D   = 3 m 

    L   = 1 200 m (včetně opravy - tzv. rovnocené délky) 

    R   = 93,6 Pa.s2.m-6 (r = 0,078 Pa.s2.m-7)            R = r.L 

Dosazením do rovnice (1) 

 

 Qo = 0,3 . 10,4 = 3,12 m
3
.s

-1 
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Dosazením do rovnice (4) 
 

                                                              1/2        2 

                           5.10
-4

.0,80.1200.93,6        
    kz  =                                                         + 1      =  1,356470 

                                          9,4 . 3               
 
 
Dosazením do rovnice (2) 
 

    Qv = 1,356470 . 3,12 = 4,23 m
3
.s

-1 

 
 
Dosazením do rovnice (3) 

                                                                                                         1/3 

Qp = 3,12.(0,16.1,365092
3
+ 0,48. 1,365092

2
+ 0,36. 1,365092)   = 4,18 m

3
.s

-1 

 
 
 
Dosazením do rovnice (5) 
 

  Δ pv = 4,23
2 . 93,6 = 1 675 Pa 

 

Ventilátory typu APXE mají štítkové výkonnostní parametry: 

- pro průměr 630 mm Qv = 5,80 m3.s-1               Δ pcv = 2 280 Pa.      

 

Z uvedených výpočtů vyplývá, že pro zajištění požadovaného množství větrů v čelbě Qo (při 

použití lutnových ventilátorů o průměru 0,63m a luten o průměru 0,80m) je potřeba použít 

celkem minimálně dva ventilátory typu APXE 630 a lutny o průměru 800 mm s dobrým 

těsněním  spojů pomocí pryž. manžet. Způsob větrání může být foukací, sací, nebo 

kombinovaný. Ventilátory budou umístěny v lutnovém tahu v rovnoměrných vzdálenostech 

(po cca 500 m) od sebe v tzv. kaskádovém zapojení. Úvodní ventilátor bude umístěn na 

počátku lutnového tahu v průchodním větrním proudu. V případě zhoršených 

mikroklimatických podmínek, nebo při problémech s dodržováním min. rychlosti v raženém 
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důlním díle, je vhodné případně zkrátit vzdálenost mezi vřazenými ventilátory (tím 

v případě potřeby i upravit jejich počet). 

Výpočet nejdelšího lutnového tahu – dobývací metoda chodbicování 

 

    Vmin = 0,3 m.s
-1 

    Smax = 36 - 1,0 = 35,0 m
2
 (- 1,0 m2  je odečet průřezu luten a pasového dopravníku) 

    K1     = 5.10
-4 (dobré utěsnění) 

    D       = 0,80 m 
    d        = 5 m 
    L       = 450 m  

    R   = 35,1 Pa.s
2
.m

-6 (r = 0,078 Pa.s
2
.m

-7
)               R = r.L 

 
 
Dosazením do rovnice (1) 
 

    Qo = 0,3 . 35,0 = 10,50 m
3
.s

-1 

 
Dosazením do rovnice (4) 
 

                                                            1/2               2 

                            5.10
-4

.0,80.450.35,1        
    Kz  =                                                         + 1        =  1.045894 

                                          9,4 . 5                
 
  
 
 
Dosazením do rovnice (2) 
 

      Qv = 1,045894 . 10,5 = 10,98 m
3
.s

-1 

 
 
Dosazením do rovnice (3) 

                                                                                                              1/3 

Qp = 10,50.(0,16.1,045894
3 + 0,48. 1,045894

2 + 0,36. 1,045894)  = 10,79 m
3
.s

-1 
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Dosazením do rovnice (5) 
 

    Δ pv = 10,79
2 . 35,1 = 4 086 Pa 

 

Ventilátor typu ADF-800B má výkonnostní parametry: 

pro průměr 800 mm Qv = 4,05 až 18,00 m3.s-1                  Δ pcv = 400 až 4 500 Pa.     

 

Z uvedených výpočtů vyplývá, že pro zajištění požadovaného množství větrů v čelbě Qo (při 

použití lutnových ventilátoru a luten o průměru 0,80 m) je potřeba použít celkem jeden 

ventilátor typu ADF-800B a flexibilní lutny o průměru 800 mm s dobrým těsněním. Způsob 

větrání může být foukací, sací, nebo kombinovaný. Ventilátor bude umístěn na počátku 

lutnového tahu v průchodním větrním proudu. V případě zhoršených mikroklimatických 

podmínek, nebo při problémech s dodržováním min. rychlosti v raženém důlním díle, je 

možné regulovat výkon lutnového ventilátoru (Q):  

a) přepínáním rychlosti (dva stupně)  

b) pomocí tzv. frekvenčního měniče, případně kombinací obou. 

Plynné škodliviny na čelbách budou zjišťovány přenosnou indikační technikou při 

prohlídkách pracovišť v souladu s ust. § 7 a § 109 odst. 5, vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb. 

 

1.3.3 Odvodňování 

Nepředpokládá se výskyt slojové vody ani pronikání vody do důlních děl z nadloží. V případě 

potřeby budou vybudovány lokální jímky osazené čerpadlem a vody bude čerpána do jímky 

na dně lomu. 
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1.3.4 Přehled objektů a zájmů chráněných podle zvláštních předpisů dotčených 

plánovanou činností 

Plánovanou činností nebudou dotčeny objekty ani zájmy podle zvláštních předpisů. 

K dobývání bude využita dobývací metoda chodbicování jako dobývací metoda 

bezzávalová, bez vlivů dobývání na povrch. 

V zájmové ploše se nachází dvě stará úvodní důlní díla, jáma MK 6 a jáma MK 7. Při dobývání 

v blízkosti těchto jam bude stanoveno bezpečnostní pásmo 20 m. 

 

1.4 Úprava a zušlechťování 

Neřeší se 

 

1.5 Posouzení v plánu navržených důlních děl se zřetelem jejich případného využití pro 

jiné účely 

Neuvažuje se s využitím navržených důlních děl pro jiné účely 

 

1.6 Plán sanace i rekultivace území dotčeného těžbou 

A - Technický plán a harmonogram prací 

A. 1 Technický plán (způsob rekultivace)        

Základními podklady pro plán sanace a rekultivace území dotčeného těžbou v bočních 

svazích lomu ČSA hlubinou dobývací metodou jsou tyto materiály: 
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 Souhrnné řešení rekultivace a zahlazení důlní činnosti lomu ČSA – malá varianta – 

optimální řešení, hladina na kótě 180 m n.m., BPT a.s., 12/1998 

 Aktualizace souhrnného plánu rekultivace a zahlazení důlní činnosti lomu ČSA – 

malá varianta – hladina na kótě 180 m n.m., BPT a.s., 09/2002 

 Souhrnný plán sanace a rekultivace lomu ČSA, aktualizace 2005, BPT a.s. 11/2005 

 Generel rekultivací MUS pro období 2008 - 2012, BPT a.s., 2007 

 Plán sanace a rekultivace Litvínovské uhelné a.s. pro období 2013 - 2017 (Generel 

rekultivací), BPT a.s. 06/2012 

 Souhrnný plán sanace a rekultivace lomu ČSA, aktualizace 2008, BPT a.s. 04/2008 

 Souhrnný plán sanace a rekultivace lomu ČSA, aktualizace 2010, BPT a.s. 03/2010 

 Souhrnný plán sanace a rekultivace lomu ČSA, aktualizace 2011, BPT a.s. 06/2011 

 Souhrnný plán sanace a rekultivace lomu ČSA, aktualizace 2012, BPT a.s. 10/2012 

 Souhrnný plán sanace a rekultivace lomu ČSA, aktualizace 2013, BPT a.s. 09/2013 

 Plán sanace a rekultivace lomu ČSA – vydobytí části uhelných zásob vázaných 

v bočních svazích lomu ČSA hlubinnou dobývací metodou,  BPT a.s. 05/2013 

Plán sanace a rekultivace území určeného pro vydobytí části uhelných zásob  vázaných 

v bočních svazích lomu ČSA hlubinnou dobývací metodou přímo navazuje na základní 

koncepci využití území po povrchové těžbě uhlí dolu ČSA při tzv." Malé variantě" douhlení 

ložiska.  

Řešení sanace a rekultivace zájmového území hlubinného dobývání v oblasti severního 

bočního svahu lomu ČSA o rozsahu plochy 198,00 ha vychází z poslední aktualizace 

souhrnného plánu sanace a rekultivace lomu ČSA zpracované v roce 2013. Ve vazbě na 

využitou dobývací metodu byl řešen souhrnně plán SaR v zájmové ploše chodbicování, 

zpracovaný BPT v 05/2013. Z řešení zahlazení vyplývá, že základní koncepce zahlazení lomu 

ČSA zůstane nezměněna, neboť zvolená dobývací metoda neovlivňuje horninové prostředí 

a nedochází k tvorbě poklesové kotliny. Plán sanace a rekultivace pro vydobytí části 

uhelných zásob vázaných v bočních svazích lomu ČSA hlubinnou dobývací metodou zůstává 

stejný jako v souhrnném řešení zahlazení lomu ČSA 
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Zahlazení lomu ČSA představuje ucelené řešení s jednou zbytkovou jámou a prostorově 

vzájemně propojenými celky, jejíchž hlavním cílem je funkčnost celého budoucího 

krajinného systému. Při návrhu jednotlivých druhů rekultivace je hlavní prioritou obnova 

vodohospodářských funkcí krajiny a zadržování vody v krajině nově vytvářenými krajinnými 

prvky. Celkové řešení zahlazení lomu ČSA předpokládá řízené zavodnění zbytkové jámy na 

kótu 180 m n.m. Na kótě 180 m n.m. vznikne vodní plocha o rozloze 682,5 ha. Pozornost je 

věnována protierozním opatřením oblasti břehové linie, úpravám tvaru a sklonu břehů 

včetně jejich opevnění proti vlnobití technickými i biologickými prvky.  Mezi kótami 150 - 

180 jsou řešeny terénní úpravy v rozsahu cca 3 000 m3ha-1 a následně je navrženo 

zatravnění, část území je ponechána přirozenému vývoji. Mezi kótami 180 - 230 m n.m. je 

navržena kombinace skupinové zeleně a zatravnění v poměru 1:2 (les : louka) a to za 

předpokladu terénních úprav v rozsahu 4 000 m3ha-1.  

Na základě konečného tvaru zbytkové jámy ČSA jsou v SPSaR podrobně řešeny a navrženy 

sanační práce, které spočívají v těsnění dna a uhelné sloje, v zajištění stability bočních svahů 

stavbou opěrných lavic a přísypů stavebním způsobem. Na náhorní plošině vnitřní výsypky 

nad kótou 230 m n.m. je navržena krajina k trvalému užívání, jsou zde řešeny plochy 

lesnické i zemědělské, tak i plochy s rekreační funkcí a plochy přírodního typu. 

Zájmové území hlubinného dobývání se nachází pod severními bočními svahy lomu ČSA při 

severovýchodním okraji dobývacího prostoru Ervěnice. Jeho severní okraj kopíruje linii 

ochranného pilíře pro soubor památek Jezeří a jižní okraj první uhelný řez odkrytý 

povrchovou těžbou (koresponduje s hranicí úplného vyrubání lomem). Celková plocha 

řešeného zájmového území pro hlubinné dobývání v oblasti severního bočního svahu lomu 

ČSA je 198,00 ha.  

Z hlediska ÚSES (územní systém ekologické stability) je lom ČSA v přímém kontaktu s 

nadregionálním biokoridorem „Krušné hory“ (NRBK 4), který má celoevropský význam. 

Jeho součástí je koridor mezofilní hájový při úpatí a koridor mezofilní bučinný na svazích s 

jižní expozicí a v údolích potoků, do Mostecké pánve pak částečně zasahuje ochranná zóna 

NRBK 4. Právě nad lomem ČSA se nachází rozsáhlé nadregionální biocentrum (NBC 71) 
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„Jezeří“, které je součástí tohoto biokoridoru. V návaznosti na toto je v rámci studie navržen 

ÚSES, který bude mít lokální biogeografický význam. Lze jej rozdělit na  

6 vzájemně propojených biokoridorů, z nichž každý by měl spojovat podobné biotopy, 

zejména co se týče půdního substrátu a hydrické řady. Převažující charakter společenstev 

je lesní a vodní či mokřadní. 

Metoda dobývání bez destruktivních účinků na povrch využitá pro vydobytí uhelných zásob 

v závěrných bočních svazích lomu ČSA nebude mít vliv na biotu dotčeného území. 

Řešení zahlazení bočního svahu lomu ČSA v zájmové ploše chodbicování  zůstane beze 

změny. Jedná se o celkovou plochu zahlazení o výměře 198 ha. Zahájení sanace a 

rekultivace se předpokládá 1-2 roky po uvolnění území báňským provozem lomu ČSA. 

Harmonogram zahájení sanace a rekultivace ploch, které leží nad zájmovým územím 

hlubinného dobývání metodou chodbicování a přehled rekultivačních ploch lomu ČSA 

včetně druhů rekultivací je patrný z (8).   Přehled rekultivačních ploch, které jsou hlubinným 

dobýváním dotčeny, resp. pod kterými je situováno zájmové území hlubinného dobývání 

metodou chodbicování (části celkových ploch zahlazení, které plošně souvisí) je uveden 

v tabulce č. 1: 

Tab. č. 1 - Přehled rekultivačních ploch v zájmové ploše hlubinného dobývání  

  Dobývací       Rok     Druh rekultivace v ha Výměra  

Název rekultivační plochy prostor zaháj. dokon. zem.  lesní vodní ostatní ha 

Ukončené SaR                 

ČSA - pilíř Jezeří, zatrav.zalesnění Ervěnice 1998 2002       3,42 3,42 

Rozpracované SaR          

ČSA - severní svahy 1.etapa, biologie Ervěnice 2006 2016   4,30 0,38 3,16 7,84 

Nově zahajované SaR          

ČSA - severní svahy 2.etapa  Ervěnice 2017 2027       25,76 25,76 

ČSA - boční svahy u arboreta Ervěnice 2017 2027       3,51 3,51 

ČSA - vnitřní výsypka VI.etapa Ervěnice 2018 2028       5,34 5,34 

ČSA - sanace svahů a plochy Černice I.a II.et. Erv./Komoř 2016 2026       36,24 36,24 

ČSA - jezero Erv/Kom/DJ 2022       115,89   115,89 

Nově zahajované SaR           115,89 70,85 186,74 

                  

C e l k e m  SaR v zájmové ploše chodbicování       4,30 116,27 77,43 198,00 
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Na zájmovém území hlubinného dobývání v oblasti severního bočního svahu lomu ČSA 

bude řešena rekultivace celkové plochy o rozsahu 198 ha formou rekultivace lesní (4,3 ha), 

vodní (116,27 ha) a ostatní (77,43 ha) a to shodně s řešením zahlazením lomu ČSA.  

A. 2. Harmonogram prací 

A. 2. 1.  Postup uvolňování ploch báňským provozem 

V návaznosti na báňské řešení je v POPD lomu ČSA uveden podrobný harmonogram 

uvolňování ploch do SaR v letech 2013 – 2021. Tento harmonogram nebude hlubinnou 

těžbou ovlivněn.  

Rekultivační práce a jejich provádění jsou dány vstupními důlně technickými podmínkami 

a navazující technickou fází etapy zahlazování (sanací), dále pak biologickou fází s 

agrotechnickými lhůtami, klimatickými podmínkami a celkovým stavem porostů v 

navazující pěstební péči. Pěstební péče na rozpracovaných rekultivačních akcích bude 

zajišťována dle jednotlivých potřeb stanovišť na základě zpracovávaných prováděcích 

projektů.  

A. 2. 2. Rozpracované rekultivace a nově zahajované rekultivace 

Hlubinné dobývání metodou chodbicování neovlivní terénní úpravy, ani vodohospodářské 

řešení zbytkové jámy lomu ČSA včetně jeho vnitřních výsypek, taktéž sanační řešení a řešení 

biologické rekultivace, či komunikační propojení pomocí obslužných cest. Časový 

harmonogram sanačních a rekultivačních prací zůstává stejný jako v  souhrnném plánu 

sanací a rekultivací lomu ČSA.  

A. 3  Technický plán a harmonogram prací - důlní škody 

Při dobývání části uhelných zásob  vázaných v bočních svazích lomu ČSA hlubinnou dobývací 

metodou nejsou předpokládány žádné důlní škody. Proto není uvažováno s potřebou 

tvorby a čerpání finančních prostředků na náhradu důlních škod. 
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B. Vyčíslení předpokládaných nákladů na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených vlivem 

dobývání a vypořádání důlních škod  

Součástí celkových nákladů na sanaci a rekultivaci lomu ČSA jsou náklady na sanaci území, 

terénní úpravy, odvodnění, cestní síť a biologickou rekultivaci. Rozsah těchto prací vychází 

z dokumentace „Souhrnný plán sanací a rekultivací lomu ČSA – aktualizace 2013“, zprac. 

BPT a.s. v 9/2013. Z dokumentace „Plán sanace a rekultivace lomu ČSA – vydobytí části 

uhelných zásob vázaných v bočních svazích lomu ČSA hlubinnou dobývací metodou“, 

zpracované  BPT a.s. 05/2013 (8) vyplývá, že sanace a rekultivace v zájmové ploše 

chodbicování nevyžadují další náklady na zahlazení. Náklady na zahlazení zájmové plochy 

chodbicování zůstávají tudíž beze změny a odpovídají nákladům na zahlazení lomu ČSA. 

 

B. 1 Sanace a rekultivace  

Výše celkové potřebné finanční rezervy na zahlazení důlní činnosti vyplývá z dokumentace 

„Souhrnný plán sanace a rekultivace lomu ČSA – aktualizace 2013“, zpracované  BPT a.s. 

v 9/2013. Celková plocha řešeného zájmového území zbytkové jámy je 2852,29 ha. 

Využitím hlubinného dobývání se plocha zájmového území nijak nezmění. Plocha 

hlubinného dobývání metodou chodbicování o výměře cca 198,00 ha leží uvnitř celkové 

plochy řešení zahlazení navrženého v rámci souhrnného plánu sanace a rekultivace lomu 

ČSA. Hlubinné dobývání metodou chodbicování neovlivní rekultivační řešení lomu ČSA a 

neovlivní náklady na zahlazení lomu ČSA. 
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B. 2 Důlní škody 

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.  

Využitím dobývací metody chodbicování nebudou dotčeny objekty a zájmy právnických a 

fyzických osob, tudíž nejsou předpokládány důlní škody v souvislosti s hlubinným 

dobýváním.  

 

C. Návrh na vytvoření potřebných finančních rezerv a časový průběh jejich vytvoření 

C. 1  Sanace a rekultivace 

Při dobývání části uhelných zásob  vázaných v bočních svazích lomu ČSA hlubinnou dobývací 

metodou není uvažováno s potřebou tvorby a čerpání finančních prostředků na sanace a 

rekultivace. 

V platnosti zůstává plán vytvoření potřebných finančních rezerv v období let 2013 – 2020 

lomu ĆSA, který vychází z  změrného zatížení na vytěženou tunu a plánu těžeb.  

Roční tvorba je prováděna na základě skutečně vytěženého objemu uhlí. 

 

C. 2  Důlní škody 

Při dobývání části uhelných zásob  vázaných v bočních svazích lomu ČSA hlubinnou dobývací 

metodou není uvažováno s potřebou tvorby a čerpání finančních prostředků na náhradu 

důlních škod. 
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7 Stručné ekonomické zhodnocení 

Pro potřeby stručného ekonomického zhodnocení byly u všech tří oblastí vypočteny 

vytěžitelné zásoby na základě těchto stanovených parametrů: 

 oblasti byly vyhodnoceny podle vhodné použitelné dobývací metody 

 v území s požadavkem na stabilitu bočních a závěrných svahů byla zvolena 

dobývací metoda chodbicování 

 v území s možností poklesu terénu byla zvolena dobývací metoda stěnování 

 u dobývací metody chodbicování byl pro výpočet zvolen model 5,5 m chodbice, 5 

m mezipilíř s dobýváním v jedné těžené lávce v horní polovině sloje 

 u dobývací metody stěnování byla u dobývání v plné mocnosti zvolena výrubnost 

80 % 

 u dobývací metody stěnování byla u dobývání v tzv. podsednutí (situování 

stěnových porubů při patě sloje) zvolena výtěžnost 14 t m-2 

 

Oblast č. 1 

 

Obrázek 8: Oblast č. 1, rozdělení podle dobývacích metod 
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Převážná většina plochy bude vydobyta dobývací metodou chodbicování (CH), v oblasti 

přisypání bočních svahů lomu vnitřní výsypkou je plánováno alternativní dobývání dobývací 

metodou stěnování (ST): 

 vytěžitelné zásoby metodou chodbicování  2,6 mil t 

 vytěžitelné zásoby metodou stěnování  1,7 mil t 

 předpokládaná kvalita těženého uhlí: Ad = 7,7 %, Qi
r = 19 %, Sd = 1,6 % 

 

 

Oblast č. 2 

 

Obrázek 9: Oblast č. 2, rozdělení podle dobývacích metod 

 

Převážná většina plochy bude vydobyta dobývací metodou chodbicování (CH). Zejména 

území s bočními a závěrnými svahy lomu. V oblasti od horní hrany lomu směrem k obci 

Černice je plánováno dobývání dobývací metodou stěnování (ST): 

 vytěžitelné zásoby metodou chodbicování  2,1 mil t 
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 vytěžitelné zásoby metodou stěnování  6,5 mil t 

 předpokládaná kvalita těženého uhlí: Ad = 7,0 %, Qi
r = 16,9 %, Sd = 1,2 % 

 

Oblast č. 3 

 

Obrázek 10: Oblast č. 3, rozdělení podle dobývacích metod 

 

Celá oblast č. 3 je plánována v území intenzivní hlubinné činnosti dolu Centrum.  Ve středu 

oblasti byl zachován široký pás rostlé sloje pouze se sítí starých chodeb po bývalém 

ochranném pilíři vlečky lomu ČSA. Hlubinné rubání probíhalo v hlavní a svrchní sloji zejména 

dobývací metodou komorování v lávkách se zachováním spodní sloje. V oblasti od horní 

hrany lomu směrem k obci Horní Jiřetín je plánováno dobývání dobývací metodou 

stěnování (ST) v lávkách a pod starým dobýváním, dobývání v tzv. podsednutí v horizontu 

spodní sloje. Území v oblasti závěrných svahů lomu je možné vydobýt v omezené míře 

dobývací metodou chodbicování (CH): 
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 vytěžitelné zásoby metodou chodbicování  0,7 mil t 

 vytěžitelné zásoby metodou stěnování  12,1 mil t 

 předpokládaná kvalita těženého uhlí: Ad = 7,7 %, Qi
r = 18 %, Sd = 0,7 % 

 

Pro orientační ekonomické zhodnocení pro dobývací metodu chodbicování byly vzaty 

v úvahu následující skutečnosti: 

 Uhelná substance bude těžena rypadly lomu ČSA (KU300 – 73, 86) a dálkovou 

pasovou dopravou směrována spolu s uhelnou substancí z bočních svahů na ÚU 

Komořany k dalšímu zpracování na tříděné druhy. 

 Kvalita uhelné substance jak na hlavní porubní frontě, tak v bočních svahách lomu 

ČSA je konstantní, o výhřevnosti 17-19 Mj.kg-1  ,tedy pro výrobu tříděných druhů 

vhodná. 

 Náklady na podrcení uhelné vsázky byly vzaty jako skutečnost lomu ČSA za rok 2013, 

tedy 63,- Kč na zpracování 1 tuny uhlí. 

 Odvody za vytěžený nerost byly vzaty v úvahu podle skutečnosti lomu ČSA za rok 

2013, tj. 11,91 Kč/t. 

 Tvorba na Sanace a rekultivace byla propočtem stanovena na cca 1 Kč/t vytěženého 

nerostu. 

Náklady a Investice byly vzaty jako potřeba pro celkovou těžbu vytěžitelných zásob 

chodbicováním, tj. na oblast č. 1 (2,6 mil. t), oblast č. 2 (2,1 mil. t), oblast č. 3 (0,7 mil. t), tj. 

celkem 5,4 mil. t.             

Rozpad produktů  - pro tříděné cca 17-19 Mj.kg-1 (Oblast č. 1): 

Kostka   – 21 %      546 tis.t x 1200Kč/t = cca     665 mil. Kč  

Ořech 1  –  22 %      572 tis.t  x 1400Kč/t = cca     800 mil. Kč 

Ořech 2 –  20 %      520 tis.t  x 1400Kč/t = cca     728 mil. Kč 
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Hruboprachy –  37 %      962 tis.t  x 1000Kč/t = cca     962 mil. Kč 

Celkem     100%  2 600  tis.t    = cca  3 155 mil. Kč 

 

Celková bilance: 

Provozní náklady       541 852,- tis. Kč 

Investice       167 742,- tis. Kč 

Náklady na úpravu               163 800,- tis. Kč 

Sanace a rekultivace                             2 600,- tis. Kč 

Odvody za vytěžený nerost              30 966,- tis. Kč 

Náklady včetně investic celkem    906 960,- tis. Kč 

Výnosy celkem   3 155 000,- tis. Kč 

Zisk     2 248 040,- tis. Kč 
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8 Závěr 

Přestože stávající geologické zásoby hnědého uhlí mohou zajistit energetickou 

soběstačnost České republiky na dalších sto let, platnost tzv. územně ekologických limitů 

těžby stanovených usnesením vlády České republiky č. 444 ze dne 30.10.1991, omezuje 

využití této strategické suroviny na několik nejbližších desítek let. Je proto pochopitelné, že 

se těžební organizace snaží vydobýt např. zásoby vázané v bočních a závěrných svazích 

lomových provozů, popř. vydobýt část zásob za hranicí územně ekologických limitů těžby 

jiným způsobem, než lomovým. Těžební záměr na vydobytí části těchto zásob připravují 

nezávisle na sobě společnosti Severočeské doly a.s. a Severní energetická a.s. A právě lom 

Československé armády provozovaný společností Severní energetická a.s. je platností 

územně ekologických limitů těžby nejvíce omezen. I přes učiněná provozní opatření, jako 

je omezení ročního objemu těžby, nebo doprojektování dílčích těžebních bloků uhlí Eliška 

II a Eliška III, bude celá lokalita vyuhlena kolem roku 2022. Proto společnost Severní 

energetická a.s. usiluje o prosazení těžebního záměru na vydobytí části zásob z bočních a 

závěrných svahů lomu ČSA, popř. z blízkého předpolí hlubinným způsobem. Tomuto 

záměru napomáhá i začlenění blízkého hlubinného dolu Centrum do organizační a 

vlastnické struktury společnosti Severní energetická a.s. 

V této práci jsou navrženy tři oblasti možného hlubinného dobývání a oblast č. 1 je 

rozpracována do podoby Plánu otvírky, přípravy a dobývání, který je nutný pro vydání 

povolení hornické činnosti příslušným báňským úřadem. Podrobně jsou popsány všechny 

nutné kroky, které bylo nutné udělat až do tohoto bodu. „Znovuoživení“ dobývací metody 

chodbicování, která byla v minulosti často využívána právě k dobývání vázaných zásob 

v ochranných pilířích, dává možnost dobývání i těch zásob v bočních svazích lomu, které 

byly s ohledem na stabilitu bočních svahů dříve nedobyvatelné. Součástí zpracovaného 

POPD je i ověřovací provoz dobývací metody chodbicování. Po vyhodnocení ověřovacího 

provozu, budou stanoveny technologické parametry dobývání. Zkušenosti z dobývání 

v oblasti č. 1 budou využity nejen ve zpracovávání konkrétních těžebních záměrů 

v oblastech č. 2 a 3, ale zajisté i u těžebních záměrů jiných těžebních společností.  
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