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Anotace 

Tato Bakalářská práce zpracovává téma „Přeloţka inţenýrských sítí v dobývacím prostoru 

Slatinice“, která je nutnou součástí pro rozvoj lomu Vršany. V úvodu jsou uvedeny důvody 

vstupu lomu Vršany do dotčeného území. V další části, práce charakterizuje loţisko 

v zájmovém území a jeho geologickou stavbu. Po stručném shrnutí historie lomu Vršany je 

popsán jeho vývoj a následný postup těţby uhlí do roku 2023. Po té se práce ubírá 

k hlavnímu tématu, kterým je přeloţka inţenýrských sítí. Důleţitou součástí je příprava 

území  pro přeloţky a vypořádání střetů zájmů. Konečnou fází práce je výstavba přeloţky 

inţenýrských sítí včetně její ochrany. 
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SUMMARY 

This bachelor's work is concentrated on topic " Relocation of engineering 

networks in dig space called Slatanice", which is a necessary part for improvement of 

quarry Vršany. In the introduction are written reasons why did the quarry Vršany started to 

work on this concrete place. In the next part, my work is characterizing deposit in the place 

of interest and its geological structure. After a brief summary of history of quarry Vršany 

there is a description its improvement and advance in extraction of coal till 2023. Then this 

work is moving towards is main topic, which is relocation of engineering networks. 

Important part is preparation of space for relocations and dealing with the points of interest 

of anyone who is somehow conected with this topic. The ending topic of my work is 

construction on relocation of engineering networks including its protection 
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             Seznam použitých zkratek 

 

              AŠ     armaturní šachta 

DN500 světlost potrubí 500 mm 

DP     dobývací prostor 

DPD   dálková pasová doprava 

EPD   elektrická polarizovaná drenáţ 

HK     Hořanský koridor 

KAO   katodická ochrana 

KZL  kombinované zemní lano 

MaR    měření a regulace 

OBÚ   obvodní báňský úřad 

POPD  plán otvírky, přípravy a dobývání 

PUPFL  pozemek určený k plnění funkcí lesa 

PVN    průmyslový vodovod Nechranice 

SaR     sanační a rekultivační práce 

SKAO  stanice katodické ochrany 

TN  tepelný napaječ 

TC       technologický celek 

VEP    vedlejší energetické produkty 

VN     vysoké napětí 

VTL   vysokotlaký 

VVN   velmi vysoké napětí 

ZPF    zemědělský půdní fond 
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1 Úvod  

Hnědé uhlí má a bude i ve výhledu mít v energetickém hospodářství České republiky 

strategický význam, který plyne z nezastupitelné pozice jediného domácího primárního 

energetického zdroje, a proto se bude i v budoucnu v energetickém mixu podílet na výrobě 

elektrické a tepelné energie. Přes rostoucí podíl dováţeného zemního plynu a podpory 

výroby vyuţívající obnovitelné zdroje energie, jsou domácí zásoby hnědého uhlí 

rozhodujícím primárním energetickým zdrojem pro zajištění spolehlivosti 

a bezpečnosti zásobení. Významným producentem hnědého uhlí je společnost Vršanská 

uhelná a.s., která je součástí skupiny Czech Coal Group. Produkce uhlí z Vršanské uhelné 

a.s. je dodávána zejména do tzv. „velké“ energetiky. Finální výroba uhlí probíhá  

s maximální snahou o naplnění poţadavků trhu, a to nejen v oblasti mnoţství, ale  

i v oblasti kvality a dodrţování platných environmentálních limitů. [1] 

Plán otvírky, přípravy a dobývání (POPD) lomu Vršany od roku 2012 se vstupem 

do DP Slatinice je vypracováván pro další postup těţby především v území Hořanského 

koridoru inţenýrských sítí. Jako náhrada stávajícího Hořanského energetického koridoru 

bude výstavba nových inţenýrských sítí v prostoru výsypky Slatinice.  

Předmětem předkládané bakalářské práce je výstavba přeloţky inţenýrských sítí 

v dobývacím prostoru Slatinice.  

Bakalářská práce seznamuje s geologickou stavbou širšího území, jeţ je tolik 

důleţitá pro pochopení souvislostí pro exploataci zásob hnědým uhlím. 

Hlavním cílem bakalářské práce je popis přípravy území pro přeloţení 

inţenýrských sítí Hořanského koridoru, jako je například vyřešení střetů zájmů, práce 

prováděné báňskou technikou před zahájením výstavby přeloţky produktovodů, nebo 

sanaci hlubinných děl.  Dále se zabývá výstavbou jednotlivých produktovodů včetně 

popisu základních parametrů a nutností ochrany kovových části přeloţky katodickou 

ochranou a elektrickou polarizovanou drenáţí.  
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2 Charakteristika zájmové oblasti 

2.1 Všeobecná charakteristika ložiska 

Mostecká hnědouhelná pánev se rozkládá od Ústí nad Labem aţ po Kadaň, coţ je 

přibliţně 70 kilometrů délky a aţ 20 kilometrů šířky. Je vymezena orografickými celky 

krušnohorského masivu, Českého středohoří, Ţatecké plošiny a Doupovskými horami. 

Lom Vršany představuje, svojí polohou na jiţním okraji Mostecké hnědouhelné 

pánve, jednu z geologicky nejsloţitějších pánevních těţebních lokalit. Hlavní příčinou 

sloţitého vývoje je faciální proměnlivost terciérní pánevní sedimentace na poměrně malé 

ploše. 

Na lokalitě se od jihu k severu výrazně projevují tato faciální prostředí: 

1) sedimentace ţateckého deltového tělesa, 

2) jezerně deltová sedimentace, 

3) jezerní sedimentace. 

Kaţdá ze tří facií se vyznačuje specifickými podmínkami sedimentace 

produktivních i neproduktivních vrstev, přičemţ faciální přechody jsou neostré, jen 

přibliţně prostorově vymezitelné, se značnou vertikální i horizontální proměnlivostí. 

Dalším výrazným znakem je cykličnost sedimentace, která se v jednotlivých 

faciích projevila s velmi rozdílnou intenzitou, lze ji však vysledovat v celé ploše loţiska. 

Terciérní sedimentace probíhala na relativně členitém a různorodém podloţí 

reprezentovaném horninami krystalinika a svrchní křídy, modelovanými intenzivní 

denudací v předterciérním a spodnoterciérním vývoji, dále zvýrazněném výstupy 

neovulkanitů. 

Sedimentace v území má charakter postupného vyplňování deprese, zpočátku 

v izolovaných nebo lokálně propojených jezírkách dotovaných snosovým materiálem 

z okolních elevací tvořených částečně neovulkanity, ale převáţně sedimenty svrchní křídy 

a krystalinika. 

Další morfologickou diferenciací s převaţujícím poklesem pánevního dna se 

v prostoru začala významněji uplatňovat sedimentace ţatecké delty, jejíţ intenzita se 
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měnila podle spádu toku a migrace přítokových ramen a umoţňovala nebo naopak 

potlačovala rozsah uhelné sedimentace. Tato byla posléze ukončena písčitojílovitou 

sedimentací trvalejšího charakteru v jezerním prostředí. Celková mocnost svrchních 

písčitojílovitých vrstev v území není zachována následkem intenzivní denudace ve 

svrchním miocenu a pliocenu. Denudační terciérní paleoreliéf byl v kvartéru překryt 

aluviálními i eolickými sedimenty. [1] 

2.2 Geologická stavba ložiska 

2.2.1 Krystalinikum 

Hlubší podloţí terciéru na lomu Vršany je tvořeno metamorfovanými horninami 

krystalinika reprezentovaného převáţně muskovitickými aţ biotiticko – muskovitickými 

pararulami aţ svory, pouze v blízkosti JZ hranice byly navrtány stébelnaté ortoruly 

s plástevnatou texturou. [1] 

2.2.2 Svrchní křída 

Komplexní posouzení křídových sedimentů je problematické pro nízkou úroveň 

prozkoumanosti. Většina vrtů byla zastavována ihned po zastiţení křídových sedimentů 

v rozmezí několika málo metrů, přičemţ stratigrafické zařazení není vţdy jednoznačné 

a nezřídka připouští alternativní zařazení (domněle) křídových sedimentů do terciéru. 

Průměrná mocnost svrchní křídy je cca 50 m. Jedná se vesměs o vápnité slínovce  

aţ prachovité slínovce. [1] 

2.2.3 Starosedelské souvrství 

Na loţisku jsou známy sedimenty problematického stáří. Jsou popisovány jako 

ţlutavě bílé a bílé jemnozrnné písky s konkrecemi pyritu, uloţené na svrchní křídě, vesměs 

zastoupené odvápněnými slínovci. Zpravidla jsou zařazovány do bazálních vrstev 

středněoligocénního stáří na základě srovnání s podobnými výskyty v nejbliţším okolí 

lomu Vršany. [1] 



Čajka Jaroslav : Přeloţka inţenýrských sítí v dobývacím prostoru Slatinice 

2014 
4 

2.2.4 Vulkanogenní komplex 

Sedimenty vulkanogenního komplexu jsou na loţisku poměrně vzácné a lze za ně 

povaţovat pouze část pestrobarevných jílovců, ve vrtných profilech obecně řazených  

do vulkanicko – detritické série. Většina pestrých jílovců zbarvených argilizovanými 

splachy z neovulkanitů patří do podloţních vrstev. [1] 

2.2.5 Podložní souvrství 

Pro lom Vršany jsou specifické výskyty podloţních vrstev, jejichţ zdrojovým 

materiálem jsou horniny svrchní křídy, jejichţ redepozicí vznikají jílovce světle šedých, 

zelenavých, naţloutlých aţ béţových barev, často makroskopicky neodlišitelných  

od svrchnokřídových sedimentů, zvláště kdyţ jsou přímo na nich uloţeny. Také svrchní 

hranice podloţních vrstev není zcela jednoznačná. Přechody do spodních písčitojílovitých 

vrstev jsou vesměs neostré a pozvolné, přesné stanovení hranice bývá problematické.  

V podloţních vrstvách se kromě typických výskytů sideritů nacházejí drobné 

úlomky prouhelněných zbytků rostlin. [1] 

2.2.6 Souvrství hnědouhelných slojích 

Slojové souvrství je vyvinuto ve třech faciích: 

Facie žateckého deltového tělesa je charakteristická rozdělením slojových vrstev 

do slojových lávek a uhelných poloh. Slojové lávky a uhelné polohy jsou oddělené 

písčitojílovitými meziloţními vrstvami a četnými vloţkami, pásky a laminami uhlí nebo 

uhelnatých jílů, popřípadě jílů s uhelnou příměsí. 

Facie jezerně deltovitá je charakterizována výraznými proplástky mezi 

slojovými lávkami s pozvolnými přechody jílů do uhelných jílů a uhlí v horizontálním 

směru, ale i vertikálně, uvnitř slojových lávek, pravidelnými tenkými laminami světlých 

jemnozrnných písků v jílech. 

Facie jezerní se vyznačuje naprostou převahou pelitické sedimentace 

v monotónním vývoji tzv. jezerní mikrofacie. Sedimentuje v prostoru volného jezera po 

skončení uhlotvorného stádia hlavní uhelné sloje v jednotném vývoji. 
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V průběhu vývoje sedimentačního prostoru, který je nutno chápat jako dynamický 

proces v čase a prostoru, docházelo ke stěhování faciálních prostředí a jejich postupného 

překrývání ve vertikálním směru i v ploše. [1] 

2.2.7 Svrchní písčitojílovité souvrství 

Ve svrchní části (pod kvartérem) bývají svrchní písčitojílovité vrstvy kryogenně 

zvětralé a zbarvené hydroxidy ţeleza do ţluté, rezavě hnědé aţ rezavé barvy. Tento 

horizont, který je ze stabilitního hlediska důleţitý pro lomovou těţbu, dosahuje mocnosti 

cca 20 m. [1] 

2.2.8 Kvartér 

Sedimenty kvartéru jsou v lomu Vršany zastoupeny především eolitickými 

sedimenty, tj. sprašovými hlínami a sprašemi. [1] 

2.3 Geologie zájmového území 

Svou regionálně geologickou pozicí se zájmové území nachází při jiţním 

výchozovém okraji centrální části Severočeské hnědouhelné pánve, téţ části  

Mostecko-Litvínovské. 

Hnědouhlná sloj byla v převáţné ploše výsypky Slatinice odtěţena povrchovým 

lomem.Na dně zbytkové jámy lomu Šmeral zůstaly nebilanční relikty převáţně jílovytého 

charakteru. Ty byly následně překryty vnitřní výsypkou lomu vršany. Při výchozových 

okrajích zůstaly rovněţ neodtěţené zbytky u nichţ je předpokládáno silné zvětrání  

do formy zemitého uhlí (oxyhumolitu). 

Do uţšího zajmového území vstupují uhelné sedimenty v nevýrazné ploše na jihu. 

Významější je výskyt sloje na demarkaci lomu Slatinice a Vrbenský (úsek Saxonie).  

Zde sloj dosahuje mocnosti aţ 36,9 m, ale většinou je zde hlubinně přetěţena, coţ má 

přímí vliv na geotechnické podmínky v trase produktovodů ( viz.níţe). 

Nadloţní souvrství má velmi monotóní jílovitý charakter. Výskyt se redukuje opět 

pouze na plochy nedotčené povrchovou těţbou uhlí, konkrétně tedy prostor mezi 

zbytkovou jámou Slatinice a východním okrajem lomu Vršany (tedy území současného 

„Hořanského koridoru“). Relikty byly zastiţeny vrtným průzkumem i na několikrát 
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zmíněné demarkaci lomu Slatinice a Vrbenský. Severní a severovýchodní okraj zbytkové 

jámy Slatinice lemují zbytky nadloţních jílů, které byly v souvislosti se zahořením 

hnědouhelné sloje přeměněny na vypálené jíly (porcelánity, erdbrandty). Ty mají, jak  

se ukazuje, poměrně značný vliv na hydrogeologické poměry, konkrétně na komunikaci 

vod mezi úpatím Resselu a vnitřní výsypkou Slatinice.  

Kvarterní zeminy byly podobně jako nadloţní jíly a hnědouhelná sloj z převáţné 

části území odstraněny povrchovou těţbou uhlí a zůstaly zde jen její zbytky. 

Nejstarší jsou terasové štěrky a štěrkopísky, které se vyskytují hlavně v západní 

a severozápadní části širšího území, kde tvoří například podloţí vnější výsypky Hořany. 

Prakticky všude jsou překryty návějí sprašovích hlín. Ty tvoří hlavní kvarterní útvar 

v západní polovině území. 

Svahy a úpatí Resslu jsou charakterizovány výskytem suti a deluviálních hlín.  

Ty dosahují místy i velmi značných mocností (přes 10 m) a mají opět velký význam pro 

hydrogeologii území. 

Nejmladším stratigrafickým členem území jsou recentní (antroúpogenní) naváţky. 

Jedná se však o zeminy, které budou tvořit minimálně z 90% přímé prostředí 

předpokládané výstavby.Od severu k jihu půjde o vnější výsypku Hořany, vnitřní výsypku 

Vrbenský, vnitřní výsypku Slatinice a vnější výsypku Čepirohy. 

Obecně lze výsypky charakterizovat jako akumulace jílovitopísčitých zemin 

v různé míře kusovitosti. V detailu je však rozhodujícím faktorem naprostá nehomogenita 

a značná prostorová chaotičnost v rozloţení různých materiálových typů. Kromě 

převaţujících kusů jílů a písčitých jílů se vyskytují i písky a v menším mnoţství i kvarterní 

zeminy a nebilanční typy hnědouhelných sedimentů.  

Zeminy mají původ v zůzných hloubkových úrovních skrývky uhelných lomů, na 

výsypku se dostaly v různém stupni rozpojení, byly různě vystaveny zvětrávacím 

procesům a v neposlední řadě i různým tlakům od vyšších vrstev – a mají proto různé 

fyzikálně-mechanické vlastnosti.    [2] 
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2.4 Historie a současnost těžby uhlí 

V jihovýchodní části mostecko-chomutovské pánve leţí západně od města Most 

lom Vršany. Zde se dobývá hnědouhelné loţisko, které dosahuje hloubky 90 metrů pod 

zemský povrch. Těţba v lomu Vršany navazuje na v minulosti dobývané hnědouhelné 

loţisko v lomech Šmeral a Hrabák, které se nacházely jihovýchodně od města Most. Jiţní 

část lomu Vršany je ohraničena pět set metrů širokým hygienickým pásmem oddělujícím 

lom od obcí Malé Březno a Vysoké Březno, východní část lomu hraničí s dobývacím 

prostorem Slatinice, severní a západní část lomem Šverma. Dobývací prostor Vršany  

je tvořen čtyřmi uhelnými slojemi. První uhelná sloj vystupuje téměř k povrchu a projevují 

se na ní oxidační procesy. Druhá uhelná sloj o mocnosti aţ 20 metrů je základem 

bilančních zásob. Součástí této sloje jsou i zásoby nebilanční, které se nachází u její hlavy 

a paty. Třetí uhelná sloj je tvořena loţiskem převáţně shodné jakosti a nejstálejší bilanční 

mocností. Z této sloje se ve východní části odštěpuje čtvrtá sloj, jejíţ mocnosti a kvalita  

je velmi nestejnoměrná. 

Výstavba lomu Vršany byla rozvrţena do tří staveb. První stavba z období let 

1977-1983 byla rozdělena na tři etapy. První etapa se zabývala odvodňovacími pracemi     

v předpolí otvírky, výstavbu montáţních pozic, zdroje elektrické energie, vyvolané 

investice a vlastní otvírka lomu malo lomových koncepcí. Druhá etapa se zabývala 

přechodem skrývky na bázi TC2 s pásovou dopravou a v třetí etapě bylo řešeno rozvinutí 

skrývky, zahájení dobývání loţiska a úprava lomu Šmeral. Druhá stavba z období  

1982-1985 měla za úkol řešit dovybavení lomu základní technologií, vybudování skládky 

uhlí a úpravy povrchového dolu Šmeral. Třetí stavba se zabývala výhledem investičních 

akcí na roky 1986-2000. 
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2.5 Stav lomu Vršany a jeho vývoj 

2.5.1 Postup lomu Vršany v létech 2012 – 2017 

Dobývací strana 

 K 800B  -   1. skrývkový řez Slatinice 

Po ukončení generální opravy dobývacího stroje a PVZ 305 došlo ve  

2. pololetí roku 2012 k jeho transportu přes stávající HK do prostoru budoucího uloţení IS 

HK. V té době musela být vystavěna nová provozní kolej a obsluţné hradlo na Slatinické 

výsypce pro následný provoz K 800B. Od roku 2012 do roku 2017 rypadlo těţbou připraví 

území v cca 100 metrovém záběru na pláni 1. skrývkového řezu, na kterém budou v letech 

2017 - 2019 vybudovány nové podzemní IS HK. [1] 

 KU 800 - 2. a 3. skrývkový řez (2. a 3. řez) 

Rýpadlo bude střídavě nasazeno na 2. a 3. skrývkovém řezu, kde bude plynule 

těţit výškový a hloubkový řez, kterým bude uvolňovat uhelné zásoby na lokalitě Vršany. 

Postup bude paralelním směrem k severu a vějířovitým směrem k východu s postupným 

vytáčením aţ 3 PD. [3] 

 KU 300.S - 1. uhelný řez (4. řez) 

Rýpadlo KU 300/85 bude těţit plynule 2. uhelnou sloj na 4. řezu postupně 

severním směrem. Od roku 2013 se začal měnit  paralelní postup, dosud realizovaný v celé 

délce porubní fronty, v postup kombinovaný (v západní části vějířovitý a ve východní 

nadále paralelní). V roce 2015 bude nahrazeno rýpadlo KU 300/85 rýpadlem KU 300/96. 

[3] 

 KU 300 - 2. a 3. uhelný řez (5. a 5a. řez) 

Postupy řezů 5. a 5a. budou kopírovat postup 4. řezu. Rypadlo KU300 těţbou  

na patu poslední uhelné sloje bude nadále uvolňovat podloţí lomu pro postup vnitřní 

výsypky Vršany. V roce 2012 se zrušil dopravník PD 127, který se však v témţe roce 

vsadil do pevné linky ve východních svazích jako dopravník PD 123. [3] 
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Zakládací strana 

 Vnitřní výsypka Vršany - ZP 6600/Z86 (Z93) a PVZ 2500/301 

Zakladač ZP 6600/86, od roku 2014 zakladač ZP 6600/93, bude pokračovat          

v zakládání úpadní a dovrchní etáţe z PD 234, PD 235, PD 236 a vytvářet tak  

1. a 2. výsypkovou etáţ. Úpadně na vyuhlené podloţí lomu 1. etáţ a následně dovrchně  

2. etáţ. Od roku 2017, se zkrátí délka výsypkové etáţe tak, ţe bude  

PD 236 moţno vyřadit z dopravní linky a zakládání bude probíhat pouze na dopravnících 

PD 234 a PD 235. Postup PVZ 2500/301 bude totoţný se záměrem realizovaným jiţ od 

roku 2011, a to postupným zasypáním jiţ nefunkčních jímek HČS Vršany a vytvářením 

předvýsypky z DPD š. 1200 mm před postupem Z86 (Z93) z důvodu zvýšení stability 

výsypkového tělesa. [3]    

 

 Vnitřní výsypka Šverma - ZD 1800/Z59 a ZD 2100/Z73 

Ukončení provozu obou kolejových zakládačů provozovaných v součinnosti         

s kolejovou dopravou se předpokládá, s ukončením ukládání VEP do výsypky Šverma (rok 

2015) a s ukončením těţby rýpadla K 800B na 1. řezu lomu Vršany (rok 2022). Provoz 

zakladače Z59 je plánován do roku 2015, pouze však jako zálohový stroj v době 

technologických odstávek zakladače Z73. Kolejový provoz v létech 2012 - 2015 bude 

pouze do té doby, neţ se zprovozní rekonstruovaná překládací rampa Vršany. Provoz 

zakladače Z73, po transportu na 3. a 4. etáţ v roce 2012 do východní části výsypky 

Šverma, je následně spjat s provozem rýpadla K 800B, a to cca do roku 2024. [3] 

 

2.5.2 Postup lomu Vršany v létech 2018 – 2023 

Dobývací strana 

 K 800B  -   1. skrývkový řez Slatinice 

Bez dalšího vlivu na průběh prací na výstavbě IS HK pokračuje rypadlo v těţbě 

tak, aby cca v roce 2022 odtěţilo plánovaný objem hmot, který tvoří stávající výsypka 

Slatinice. [3] 
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 Odlehčovací Slatinický řez 

Pro bezproblémový postup rypadla KU 800 cca v letech 2020 – 2024 vyčistit 

bývalý prostor IS HK od veškerých zbytků zmíněných sítí a to za pomoci lopatových 

rypadel a kolové technologie. Jedná se především o betonové patky VVN, šachtice, potrubí 

a související zařízení produktovou. Součástí těţby v tomto prostoru bude také skrývání 

zúrodnitelných zemin (ornice a sprašových zemin). Přetěţení se předpokládá pomocnou 

mechanizací (hydraulická lopatová rýpadla, automobilovou doprava). [3] 

 KU 800  -  2. a 3. skrývkový řez (2. a 3. řez) 

Rýpadlo plynule pokračuje ve vějířovitém postupu směrem ke stávajícímu HK.  

Po roce 2019, tj. po výstavbě části HK v novém poloţení, začíná těţit rýpadlo v kombinaci 

paralelního a vějířovitého postupu obou skrývkových řezů prostor bývalého koridoru. 

Odkrývá uhelné zásoby v celé porubní délce ve směru jih - sever. Těţba skrývky probíhá 

stále na pásové dopravníky š. 1800 mm a vyuţívá dosud pevných linek ve východních 

svazích jako dopravníky porubní na 1. i 2. skrývkovém řezu. Oba řezy budou těţeny stejně 

jako dosud, tj. výškovým a hloubkovým způsobem. [3] 

Těžba uhlí 

V létech 2018 - 2023 rýpadla KU 300.S těţící na 1., 2. a 3. uhelném řezu  

(4., 5. a 5a. řez) plynule postupují vějířovitě za skrývkovými řezy a postupně douhlují sloj 

převáţně v bývalém otočném bodě lomu J. Šverma. [3] 

Zakládací strana 

 Vnitřní výsypka Vršany -  ZP 6600/Z93 a PVZ 2500/301 

V létech 2018 - 2023 zakladač postupuje severním směrem a zakládá úpadně        

a dovrchně 1. a 2. výsypkovou etáţ. [3] 

 Vnitřní výsypka Šverma – automobilová výsypka 

V létech 2020 - 2023 jsou zeminy z prostoru bývalého koridoru těţeny  

a dopravovány automobily na výsypku v bývalém otočném bodě Šverma. Vytvářenou etáţí 

bude zasypáno území bývalých provozních úseků. Sprašové zeminy a ornice, která  

se vyuţijí následně pro rekultivaci, budou deponovány na samostatné skládce 

zúrodnitelných zemin. Z73 zakládá na 3. a 4. etáţi východní části výsypky Šverma. [3] 
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Tabulka 1: Předpokládané těžební výkony lomu v jednotlivých letech [3] 

 

            Období 

                                      lom Vršany 

Skrývka 

(tis. m 
3
) 

                 Uhlí 

               (tis. m 
3
) 

           2012 – 2017                   72 450                 49 400 

           2018 – 2023                   62 800                 47 200 

            CELKEM                 135 250                 96 600 
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3 Příprava území pro přeložky IS v prostoru Slatinice 

3.1 Popis střetů zájmů 

Jedním z problémů při dobývání území povrchovou těţbou je vyřešení střetů 

zájmů. Při řešení střetů zájmů se postupuje podle § 33 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., horní 

zákon, ve znění pozdějších předpisů. V tomto ustanovení je uvedeno: „jestliţe jsou 

vyuţitím výhradního loţiska ohroţeny objekty a zájmy chráněné podle zvláštních předpisů, 

objekty a zájmy fyzických nebo právnických osob, jsou organizace, orgány a fyzické a 

právnické osoby, jimţ přísluší ochrana těchto objektů a zájmů, povinny ve vzájemné 

součinnosti řešit tyto střety zájmů a navrhnout postup, který umoţní vyuţití výhradního 

loţiska při zabezpečení nezbytné ochrany uvedených objektů a zájmů.“ (citace) 

Při povrchové těţbě hnědého uhlí je nutné provést na omezenou dobu trvání těţby 

zábor dotčeného území, s tím, ţe po ukončení těţby bude provedena následná rekultivace 

tohoto území. 

Na území POPD lomu Vršany se nachází pozemky určené k plnění funkce lesa 

(PUPFL) a pozemky zemědělského půdního fondu ( ZPF ). Soupis dotčených katastrálních 

území a pozemkových parcel je součástí POPD. Pro vydání povolení hornické činnosti 

lomu Vršany bylo třeba provést odnětí cca 890 000 m
2
 zemědělských pozemků  

ze zemědělského půdního fondu, dle zákona č. 231/1999 Sb. Ve znění pozdějších předpisů. 

Souhlas s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu vydalo Ministerstvo ţivotního 

prostředí, které v návaznosti vydalo souhlas s trvalým odnětím pro těţbu uhlí v předpolí 

lomu Vršany. Povolení k trvalému odnětí pozemků určených k plnění funkce lesa 

(PUPFL), dle zákona č. 289/1995 Sb. Ve znění pozdějších předpisů bylo vydáno 

samostatně pro těţbu nerostů a samostatně pro stavby přeloţek u místně příslušného úřadu. 

K ţádosti o povolení, byl doloţen výpis z katastru nemovitostí, snímek pozemkové mapy 

se zákresem stavby, originál geometrického plánu, souhlas uţivatele lesních pozemků, 

údaje z lesní hospodářské knihy, komplexní výpočet náhrad škod a výpočet poplatků za 

odnětí. Celková výměra záboru pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL) potřebná 

pro těţbu lomu Vršany činí 38 000 m
2
. [3] 
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3.2 Území nezasažené těžbou 

V prostrou plánované těţby území dosud nedotčené hornickou činností  

se nacházejí IS HK, mezi které patří: 

Produktovody pro transport následujících medií : 

TN (Horkovod) – 2 x DN500 + 2 x DN600, Severočeská teplárenská a.s. 

Pohonné hmoty (benzín/motorová nafta) – 2 x DN300, ČEPRO a.s. 

Ropovod – 1 x DN500, MERO ČR a.s. 

Plynovod – 2 x DN500, RWE GasNet, s.r.o. 

Etylbenzen – 1 x DN150, SYNTHOS Kralupy a.s. 

Etylen – 1 x DN250, UNIPETROL RPA, s.r.o. 

Frakce C4 – 1 x DN150, UNIPETROL RPA, s.r.o. 

Průmyslový vodovod Nechranice – 2 x DN1200 Povodí Ohře, státní podnik 

Linky 

V309/V4  - VN 35 kV, Coal Services a.s. 

Most - Bylany - VN 22 kV, ČEZ Distribuce, a.s. 

V1527/V1530  - VVN 110 kV, ČEZ Distribuce, a.s. 

V141/V142  - VVN 110 kV, ČEZ Distribuce, a.s. 

V148/V151 - VVN 110 kV, ČEZ Distribuce, a.s. 

V144 - VVN 110 kV, ČEZ Distribuce, a.s. 

Kabely 

Kombinované zemní lano (KZL) na linkách V1527/1530 a V144  

(ČEZ ICT Services, a.s.) 

3 x Dálkový kabel pro přenos dat: 

- UNIPETROL RPA, s.r.o., 

- ČEPRO, a.s.,  

- ČEZ ICT Services, a.s.) a  

2x optický kabel UPC ČR a.s.[4] 
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3.3 Charakteristika území pro přeložení IS 

Prostor pro umístění překládaných sítí se nachází mezi obcemi Třebušice  

a Čepirohy. V převáţné části bude dle návrhu trasa vedena po předem vybudované plošině, 

kterou tvořilo rypadlo K 54 v tělese Slatinické výsypky (výše uvedený skrývkový řez 

Slatinice). V severní části území bude nová trasa navazovat na nadzemní vedení 

produktovodů západně od odkaliště Saxonie a na podzemní vedení potrubí PVN. V těchto 

místech je navrţena i přeloţka nadzemního vedení horkovodu ST a.s. 

V jiţní části území pro výstavbu zařízení z prostoru plánované těţby, bude trasa 

napojena taktéţ na stávající podzemní vedení produktovodů v blízkosti prostoru uhelných 

odtahů z lomu Vršany. 

Území bylo zasaţeno intenzivní průmyslovou činností. Severní část předmětného 

území se nachází v prostoru bývalého hnědouhelného lomu Vrbenský (Matylda), na který 

z jiţní strany navazuje bývalý lom Šmeral zasypaný v 80. letech minulého století tzv. 

Slatinickou výsypkou materiály z lomu Vršany. Severní část území je navíc postiţena 

hlubinou činností dolů Saxonie a Washington. 

Stávající odvodnění v severní části prostoru je v současné době vedeno do 

odkaliště Saxonie bez výrazných odvodňovacích prvků. Slatinická výsypka je systémem 

odvodňovacích příkopů a propojených vodních ploch odvodněna do Slatinického potoka, 

který je zaústěn do Lučního potoka. Převáţná část území je na výsypkových tělesech, na 

kterých nebyla dosud ustálená trvalá úroveň podzemní vody. [4] 

3.4 Práce pro přípravu území pro přeložení IS 

Přípravné práce zahrnují kácení vzrostlé zeleně a především terénní úpravy 

o velkém objemu hmot v trase plánovaných přeloţek produktovodů, úpravu zkapacitnění 

nebo nové řešení stávajícího odvodnění území a úpravu cestní sítě. 

Jedním z hlavních objektů přípravy území pro přeloţky IS HK je vedle 

vybudování plošiny rypadlem K54 i odtěţení tělesa Saxonie, které je rozhodující pro 

vytvoření plošiny pro vedení produktovodů, obsluţných komunikacích a nadzemního 

vedení VVN v severní části trasy (severní část - pomocí lopatového rypadla a kolových 

vozidel, střední a jiţní část za horkovodem - pomocí kolejové technologie a rypadla K54). 
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Jedná se o báňsky velmi komplikovanou oblast na styku bývalých lomů Vrbenský 

(úsek Saxonie) a lomu Šmeral s vnitřními a částečně i vnějšími výsypkami Vrbenský, 

Slatinice a Hořany. Významnou část prostoru tvoří i mělce hlubinně přetěţená dobývací 

pole historických hlubinných dolů Saxonie a Washington s dobývkami z let 1895 aţ 1945. 

[4] 

3.5 Sanace hlubiných důlních děl 

Báňské projekty Teplice a.s. zpracovaly pro těţební organizaci Vršanská uhelná 

a.s. aktualizovaný stav vedení VN a VVN v prostoru Slatinice a Hořanské výsypky. 

Součástí tohoto řešení je posouzení vlivu hlubiných důlních děl na plochu výstavby, pod 

kterou probíhala na přelomu 19. a 20. století intenzivní hlubinná a lomová těţba uhelné 

sloje. Úkolem posudku bylo jednoznačně určit podmínky dalšího vyuţití plochy, která je 

z hlediska báňské činnosti minulou těţbou ovlivněna a vyloučit , eventuálně specifikovat 

moţné účinky na staveniště. 

Předmětem uvedeného posouzení je definovat vhodnost staveniště z hlediska 

dřívější dolové činnosti ve vymezeném prostoru s ohledem na ustanovení Nařízení vlády 

č. 591/06 Sb., § 1 a 2 a přílohy č. 3, kde v kapitole II. odst. 12 je uloţeno „ Příprava před 

zahájením zemních prací „ na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci musí 

být vytýčeny trasy technické infrastruktury, zejména energetických a komunikačních 

vedení, vodovodní a stokové sítě, v místě jejich střetu se stavbou, popřípadě jiné podzemní 

a nadzemní překáţky, nacházející se na staveništi. Pokud se projektová dokumentace 

nezpracovává, zajistí zadavatel stavby vytýčení  a vyznačení tras a jiných podzemních 

a nadzemních překáţek, jiným vhodným způsobem, 

- podat návrh eventuální sanace území v hranicích staveniště 

 

- zařadit plochu ve smyslu ČSN  73 00 39 „ Stavby na poddolovaném území “ 

do skupiny stavenišť a jednoznačně definovat podmínky zaloţení stavby.  

Bylo proto nutné ve vymezené oblasti posoudit všechny faktory, které mohou 

působit svými vlivy na povrch zkoumané oblasti. Z těchto důvodů a zejména pro 

zachování objektivity bylo nutné prostudovat : 

- základní mapovou dokumentaci bývalých dolů Washington, Saxonia, 



Čajka Jaroslav : Přeloţka inţenýrských sítí v dobývacím prostoru Slatinice 

2014 
16 

Hořanský důl, Marie Opfemburg, Vrbenský a Slatinice 

- archivované zápisy OBÚ v Mostě 

- jednotlivé archivované mapy předmětné oblasti ve Státním archivu Litoměřice 

- archivované geologické vrty zkoumané oblasti 

- provést pochůzku terénu vymezeného projektovým úkolem 

 

Ze všech dochovaných základních důlních map vyplynulo, ţe výstavba IS HK      

a  linek VN a VVN se nachází na ploše, kde základové půdy jsou na pěti typech 

horninového prostředí:   

- nad uhelnou slojí na netěţeném koridoru bývalého dolu Washington 

- v závalovém poli po komorování na zával v plné mocnosti uhelné sloje 

- v Hořanské výsypce 

- ve vnitřní výsypce lomu Vrbenský 

- v původním terénu mimo hnědouhelnou sloj 

- vnější výsypce lomu Slatinice 

Hodnocení míst pro stavbu sítí musí respektovat skutečnost, ţe v těţebních polích 

hlubinných dolů Washington a Saxonia se po závalu komor vytvářely bodové propadliny    

s destrukčním účinkem na povrch. Propadliny dosahovaly průměru 20 m a hloubku aţ 8 m 

a byly s komorami zakreslovány do základních důlních map. V podmínkách, kde mocnost 

nadloţí je niţší neţ 50 m, pro malé horské tlaky, nedocházelo vţdy k zavalení komor, coţ 

je zdokumentováno tím, ţe nad komorou není zakreslena bodová propadlina. Tvorba 

dodatečných závalů i po desetiletích není  ţádnou zvláštností. Proto místo stavby stoţárů 

musí respektovat: 

- situaci jednotlivých komor a zákres bodových propadlin, 

- plochu následně podrubanou pilířováním v podjezdu, coţ je dobývání na 

řízený zával, 

- situaci ponechaných ochranných pilířů, ve kterých zůstaly pouze důlní chodby, 

jejichţ přítomnost neohroţuje staveniště v důsledku mocné uhelné lávky 

ponechané nad stropem důlního díla, která je samonosná. [6] 

V současné době jsou práce realizovány a nejsou známy přesné výsledky. 

V některých místech jsou potvrzeny nezavalené komory či chodby. 
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Obrázek 1: Bodová propadlina bývalého Hořanského dolu (autor: T. Růžička) 
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4 Výstavba přeložky IS v prostoru Slatinice 

Východní částí lomu Vršany prochází Hořanský koridor inţenýrských sítí. Na 

území koridoru jsou vybudovány produktovody, doprovodné kabely, informační kabel, 

komunikace a elektrické vedení několika vlastníků. 

Tabulka 2: Vlastníci a správci inženýrských sítí na území Hořanského koridoru [8] 

Inženýrské sítě Vlastník Druh/název 

Produktovody Unipetrol RPA, s.r.o. Etylenovod 

C4 frakce 

MERO ČR, a.s. Ropovod 

ČEPRO, a.s. Produktovod 

Produktovod 

SYNTHOS Kralupy, a.s. Etylbenzenovod 

RWE GasNet,s.r.o.. VTL plynovod 

VTL plynovod 

Povodí Ohře, s.p. Vodní přivaděč (PVN1) 

Vodní přivaděč (PVN2) 

Severočeská teplárenská, 

a.s. 

Tepelný napáječ 

Tepelný napáječ 

Tepelný napáječ 

Tepelný napáječ 

Doprovodné kabely Unipetrol RPA, s.r.o. DK MOS 

ČEPRO, a.s. DK MOS 

ČEZ ICT Services, a.s. DK MOS 

Optické kabely UPC ČR, a.s. Dálkový optický kabel 

 
MERO ČR, a.s. Dálkový optický kabel 

 
Elektrické vedení ČEZ Distribuce, a.s. 110 kV - V 144 

110 kV - V 1527,V 1530 

110 kV - V 141, V 142 

110 kV - V 148, V 151  

 22 kV - Most - Bylany 

Coal Services, a.s.  35 kV - V 4 / V 309 
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Stávající produktovody vedoucí územím Hořanského koridoru inženýrských sítí 

brání vytěžení zásob hnědouhelného ložiska na území lomu Vršany. Proto je nutné 

vybudovat nové inženýrské sítě, které budou situovány východně od stávajícího koridoru 

směrem na Slatinskou výsypku. 

 

Obrázek 2: Produktovody na Hořanské výsypce (foto: autor) 

Součástí nového koridoru jsou dálkovody produktovodů, horkovod a užitková 

voda.Přeložky nadzemního vedení VN a VVN budou vybudovány na horní plošině Slatinské 

výsypky. Dálkovody budou umístěny na plošině vybudované pro tento účel. Minimální 

šířka plošiny je 100m a bude vybudována v předstihu odtěžením rýpadlem KU 800B. Nový 

koridor navazuje v oblasti západně od odkaliště Saxonia na stávající nadzemní vedení 

produktovodů. Trasa nově navrženého dálkovodu včetně potrubí průmyslového 

vodovodu Nechranice (PVN) bude uloženo v zemi. Nadzemě bude vedeno pouze potrubí 

horkovodu. Osové odstupy produktovodů se pohybují mezi 6 500 mm a 7 000 mm a jsou 
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seřazeny na celkové šířce 46,8 m. Součástí stavby jsou obslužné komunikace nutné pro 

realizaci výstavby a následný provoz a údržbu horkovodu. *8+ 

4.1 Horkovod (Tepelný napáječ) 

Nadzemní vedení horkovodu slouţí jako dopravní cesta pro zásobování města 

Most tepelnou energií pomocí vody o teplotě aţ 140 °C. Potrubí horkovodu bude 

v třítrubkovém provedení a bude vedeno nadzemě zvlněným terénem na nízkých 

betonových patkách. Uloţení potrubí horkovodu je navrţeno pro nepoddolované 

i poddolované podloţí.V úseku trasy jsou voleny tyto základní typy uloţení: 

- pevný bod 

- axiální uloţení 

- kluzné uloţení volné 

- suvné uloţení pod hlavy kompenzátorů 

Jednotlivá uloţení se navrhují pro případ sednutí, nebo naklonění zařízení. Pro 

kompenzaci teplotní dilatace bude potrubí osazeno horizontálními kompenzátory. Tam, 

kde se potrubí kříţí s ostatními produktovody a v místech přechodu přes komunikace bude 

pouţito kompenzátorů vertikálních.Pro zamezení zavzdušnění potrubí budou v nejvyšších  

místech instalovány odvzdušňovací ventily. Z důvodu napouštění a vypouštění vody 

z potrubí budou v místech napojení na stávající trasu horkovodu instalovány sekční 

uzávěry.Potrubí horkovodu bude zhotoveno z ocelových trubek šroubovitě svařované 

DN800 a DN600 dimenzované na tlak PN25 a PN40. Jako sekční uzávěry budou pouţity 

kulové kohouty ovládané servopohony, dimenzované na DN600 / PN40. Na vypouštěcí 

a odvzdušňovací armatury budou pouţity kulové kohouty s ručním ovládáním 

dimenzované na tlak PN40. Povrchy horkovodu budou opatřeny dvojitým protikorozním 

povlakem ANTIKON odolávajícím provozním teplotám 140 °C. Armatury a doplňkové 

konstrukce budou opatřeny základním nátěrem, na který bude nanesen dvojnásobný 

syntetický povlak. Pro zlepšení termoizolačních vlastností bude potrubí opatřeno tepelnou 

izolací v provedení lamelových skruţovacích pásů z minerální vlny zakrytých 

oplechováním.Po ukončení montáţních prací bude na potrubí horkovodu provedena 

tlaková zkouška studenou vodou společně pro topnou a vratnou větev. [8] 
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4.2 Etylenovod 

Potrubí etylenovodu je v provozu od roku 1975 a slouţí k dopravě plynného 

etylenu z UNIPETROL RPA,s.r.o. do Spolany Neratovice a.s. Součástí stavby je potrubní 

rozvod dimenzovaný na DN250 včetně chráničových přechodů, drobných objektů  

na trase, výtyček a napojení na katodovou ochranu. Dále je součástí stavby nová oplocená 

armaturní stanice s elektrodomkem napojená na příjezdovou komunikaci. 

Součástí trasy etylenovodu je dálková kontrolní a měřící soustava DK MOS, která 

je zaloţena na telemetrickém systému TRANSMITTON BICC s datovým přenosem  

na velín Petrochemie UNIPETROL RPA,s.r.o. [8] 

4.3 Dálkovod C4 Frakce 

Dálkovod C4 Frakce byl uveden do provozu v roce 1980 a slouţí k dopravě směsi 

butadienu a butenů z UNIPETROLU RPA,s.r.o. do Synthosu Kralupy a.s. Trasa 

produktovodu je osazena dvěma typy armaturních stanic. Jsou to armaturní stanice 

s elektricky ovládanými armaturami a menší stanice s ručně ovládanými armaturami. Celá 

trasa dálkovodu je vybavena dálkovou kontrolní a měřící soustavou ( DKMOS ) zaloţenou 

na telemetrickém systému s přenosem dat na velín dálkovodů divize Petrochemie 

UNIPETROL RPA, s.r.o. Součást stavby je produktovod včetně drobných objektů na trase, 

chráničových přechodů, výtyček a napojením na katodovou ochranu. Trasa dálkovodu  

je řešena tak, aby bylo umoţněno protlačení čistících, kalibračních a jiných přípravků 

potrubím včetně kontroly jejich průchodu. [8] 

4.4 Dálkovody benzínu a motorové nafty 

Dálkovody benzínu a motorové nafty jsou rozděleny na dvě trasy a slouţí 

k dopravě benzínu, nebo motorové nafty v kapalném stavu mezi sklady pohoných hmot 

ČEPRO a.s. První dálkovod propojuje Litvínov s Hněvicemi a druhý propojuje Litvínov 

s Třemošnou. 

Dálkovody přepravují médium při jmenovitém tlaku PN63 a přepravovaném 

mnoţství Qmax. 20 – 280 m
3
/h. Nový úsek dálkovodu DN300 bude napojen na stávající 

nadzemní trasu dálkovodního koridoru v prostoru Hořany. Přepojení bude provedeno 

svárovým spojem a následně bude svedeno do podzemní trasy. Minimální poloměr 
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pouţitých oblouků bude R = 10 DN. V podzemní trase bude potrubí vedeno do nové 

armaturní šachty Hořany. Armaturní šachta bude vybavena plnoprůchodným kulovým 

uzávěrem DN300 PN63 s elektropohonem i moţností ručního uzavření. Dále budou 

v šachtě umístěny prvky MaR. Veškeré vybavení armaturní šachty musí být v souladu 

s přiloţeným protokolem o určení vnějších vlivů. S výstavbou nových částí produktovodů 

je spojena úprava stávajícího sdělovacího a telemetrického kabelu, ve kterém jsou 

přenášeny informace o provozu produktovodu do centrálního velínu, kde jsou dále 

zpracovávány. [8] 

4.5 Dálkovod Etylbenzenu 

Dálkovod etylbenzenu byl vybudován v roce 2004 a slouţí k dopravě etylbenzenu 

z UNIPETROLU RPA s.r.o. do Synthosu Kralupy a.s. Nový úsek dálkovodu DN150 bude 

napojen na stávající nadzemní  trasu dálkovodního koridoru. Připojení bude provedeno 

svarovým spojem. Nové potrubí bude svedeno z nadzemního úseku do podzemní trasy. 

Minimální poloměr pouţitých oblouků bude R = 10 DN. V podzemní trase bude potrubí 

vedeno do nové potrubní šachty Hořany. Armaturní šachta bude vybavena 

plnoprůchodným kulovým uzávěrem přivařovacím DN150 PN40 s elektropohonem 

a s moţností ručního uzavření. Pro měření tlaku, teploty a signalizace budou v šachtě 

umístěny prvky MaR. Na trase potrubí bude nkolik kříţení a podchodů. Na trase 

produktovodu je osazena ventilová stanice, která je vybavena telemetrickým systémem       

s bezdrátovým přenosem. Dálkovod je osazen monitorovacím zařízením pro detekci úniku 

přepravovaného média. Nový podzemní potrubní úsek se napojí v prostoru Bylany na 

stávající potrubní úsek. Připojení bude provedeno svarovým spojem. Do stávajícího 

potrubního úseku v prostoru Bylany bude vsazena nová armaturní šachta s analogickým 

vybavením jako má šachta Hořany. Potrubí bude uloţeno na pískový podsyp tloušťky 100 

mm a maximální zrnitosti 8 mm. Před zásypem bude provedeno zaměření skutečného 

provedení. [8] 

4.6 Ropovod 

Ropovod slouţí k přepravě ropy z Centrálního tankoviště ropy Nelahozeves do 

České Rafinérské a.s. Litvínov. Nový úsek ropovodu DN500 bude napojen na stávající 

podzemní trasu dálkovodního koridoru v prostoru Bylany. Potrubí bude vedeno do nové 



Čajka Jaroslav : Přeloţka inţenýrských sítí v dobývacím prostoru Slatinice 

2014 
23 

armaturní šachty Hořany, která bude vybavena plnoprůchodným deskovým šoupátkem 

DN500 PN63 s elektropohonem a s moţností ručního uzavření. Pro moţnosti měření tlaku     

a teploty budou v šachtě umístěny prvky MaR. Minimální poloměr pouţitých oblouků na 

potrubí bude R=10 DN. Jakost dokončeného úseku dálkovodu bude prokázána úspěšně 

provedenou tlakovou zkouškou. Pro kontrolu neporušitelnosti izolace potrubí bude 

provedena jiskrová zkouška. 

Potrubí bude uloţeno do pískového loţe tloušťky 100 mm s maximální zrnitostí 

8 mm. Práce na zásypu potrubí bude třeba provádět velmi obezřetně a pozorně. V první 

fázi bude potrubí zasypáno pískem, nebo nebo tříděnou zeminou frakce 0 - 8 . Současně 

bude zásyp hutněn po vrstvách, přičemţ minimální výška zásypu nad vrcholem potrubí 

bude pro strojní hutnění činit 300 mm. Pro následující vrstvy je moţno pouţít hrubozrný 

materiál hutněný v maximální síle vrstvy 300 mm. [8] 

 

4.7 Plynovod VLT 2 x DN500 

Jedná se o VTL plynovody DN500/4,0 MPa předávací stanice Bylany – Záluţí 

a DN500/2,5 MPa předávací stanice Bylany – Most. Nový úsek bude napojen na stávající 

podzemní trasu dálkovodního koridoru v prostoru Bylany. V podzemní trase bude potrubí 

vedeno do oploceného prostoru trasového uzávěru  Hořany. Zde potrubí vystoupá nad 

povrch. Minimální poloměr pouţitých oblouků bude R = 5 DN. Zde bude osazen nadzemní 

kulový plnoprůchodný kohout DN500 PN40 s hydropneumatickým pohonem. Kulový 

kohout bude vybaven obchvatem DN100 s odfukem. Portubí bude dále pokračovat 

v nadzemní trase aţ k místu napojení na stávající nadzemní potrubí. 

4.8 Průmyslový vodovod Nechranice  

Průmyslový vodovod Nechranice (dále jen PVN) zásobuje uţitkovou vodou 

průmyslové oblasti Mostecka, Ţatecka a Chomutovska. Po vytěţení lomu Vršany, bude 

průmyslový vodovod Nechranice vyuţit pro napouštění jeho zbytkových jam. Potrubí 

vodovodu je vystavěno ze dvou větví, PVN1 a PVN2. Výstavba nové trasy přeloţky bude 

zhotovena z ocelového potrubí OC DN1200 s vnější izolací 3LPE N – v, přičemţ celková 

délka PVN1 bude 4 740 m a PVN2  4 486 m. Pro ověření zvolené dimenze potrubí  
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a nutnosti realizace opěrných bloků na potrubí, bylo zadáno zpracování hydraulického 

posouzení důsledků přeloţky části gravitačního úseku Průmyslového vodovodu 

Nechranice. 

Předmětem posouzení byl: 

- Výpočet kapacity Průmyslového vodovodu Nechranice a doporučení 

stanovení dimenze potrubí DN1200, nebo DN1400. 

- Výpočet účinků vodního rázu a určení sil pro kotvení a opěrné bloky 

potrubí včetné případných protirázových opatření. 

Závěr zprávy hydraulického posouzení stanový dosaţitelný průtok jedním 

potrubím DN1200 - Q = 2,387 m
3
/s .  

Aktuální dosaţitelný průtok na konci potrubí je Q = 2,3 m
3
/s.  

Z toho vyplývá, ţe potrubí řádů PVN1 ani PVN2 nejsou ohroţeny účinky 

hydraulických rázů. Silové účinky hydraulického rázu na potrubí, tvarovky a armatury jsou 

nevýznamné. 

Výstavba přeloţky Průmyslového vodovodu Nechranice začíná napojením na 

stávající potrubí PVN1 a PVN2 ve stávající šachtě Š 25. Za prostupem šachtou do volného 

terénu se trasa nového vodovodu odklání od trasy stávající a vede dále severním směrem 

na Slatinskou výsypku a dále pokračuje po plošině směrem do Hořan. Na plošině je potrubí 

uloţeno ve společné trase s ostatními produktovody. Severní část plošiny navazuje na 

zářez Saxonia. Napojení druhé strany potrubí na stávající PVN je při severním okraji lomu. 

Trasa vodovodu PVN1 je vedena v souběhu s vodovodem PVN2, přičemţ velikost jejich 

osové vzdálenosti je 2,5 m. [8] 

4.9 Katodická ochrana a elektrická polarizovaná drenáž 

Katodická ochrana bude pouţita  na ochranu kovových zařízení proti agresivitě 

zemin a proti koroznímu vlivu stejnosměrných bludných proudů. Zpolarizováním povrchu 

kovu stejnosměrným proudem na hodnotu tzv. Minimálního ochranného potenciálu 

(u ocelových potrubí Umin = - 0,85 V proti Cu/CuSO4 elektrodě) se prakticky zastaví 

všechny korozní procesy, vyvolané činností korozních mikročlánků. Katodická ochrana 

zajišťuje dostatečnou ochranu potrubí hlavně v místech porušené izolace. Jako zdroje 
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ochranného proudu se pouţívají stanice katodické ochrany. Potrubí podzemních 

inţenýrských sítí budou aktivně chráněna proti korozi stávajícím systémem katodické 

ochrany. V tomto úseku realizace nových inţenýrských sítí dojde ke zrušení dvou 

a rekonstrukci jedné stávající stanice katodické ochrany (dále jen SKAO). 

Jedná se o: 

- SKAO Bylany – v majetku Povodí Ohře,s.p. 

- SKAO Vršany – v majetku RWE GasNet,s.r.o. 

- SKAO Hořany – v majetku Unipetrol RPA,s.r.o. 

Po projednání s vlastníky a provozovateli stanic bylo navrţeno nahrazení dvou 

stávajících SKAO stanicemi novými s obdobným umístěním.Skao Vršany, umístěné v cca 

polovině trasy na Slatinské výsypce a SKAO Hořany umístěné na konci trasy inţenýrských 

sítí před novou armaturní stanicí u stávající Hořanské výsypky. SKAO Bylany na začátku 

trasy plánované výstavby inţenýrských sítí u AŠ PVN Povodí Ohře zůstane zachována       

a bude celkově zrekonstruována. 

Kaţdá ze stanic bude sestávat ze zdroje stejnosměrného proudu, umístěného 

v kiosku, nebo rozvodně, anodového uzemnění a kabelových v zemi vedených 

rozvodů.Anodová uzemnění budou řešena vzhledem k ovlivnění výše hladiny podzemních 

vod následnou důlní činností jako vertikální hloubkové anody, uloţené v paţených vrtech 

hloubky cca 30 m. Napojení všech přeloţených potrubí inţenýrských sítí potrubního 

koridoru bude řešeno ze stanic KAO v zemi uloţenými kabely přes spojovací objekty. 

V lokalitách navrţeného umístění stanic KAO bylo provedeno předběţné 

geoelektrické průzkumné měření měrného odporu půdy Schlumbergerovou metodou aţ do 

hloubky cca 30 m. Z výsledků měření vyplynulo, ţe umístění všech třech stanic KAO je 

vyhovující a jejich vertikální anodová uzemnění budou uloţena v půdě s poměrně nízkým 

měrným odporem. Jedná se převáţně o jílovyté půdy v naváţce. 

Vzhledem k zachování a dalšímu provozování důlní stejnosměrně elektrifikované 

tratě bude provedena i přeloţka stanice elektrické polarizované drenáţe EPD . EPD slouţí 

k odvedení  bludných proudů z podzemních potrubí inţenýrských sítí zpět do kolejiště 

důlní trati. Bludné proudy vznikají z části zpětných trakčních proudů, které protékají přes 

podzemní potrubí zpět k měnírně, nebo k místu napojení zpětných kabelů na kolejiště. 

Stávající stanice EPD včetně kiosku bude odstraněna. Zrušená EPD bude nahrazena novou 
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stanicí EPD, umístěnou na trase nového potrubního koridoru v místě kříţení a souběhu 

s elektrifikovanou tratí. 

Stanice bude sestávat z vlastního technického zařízení, umístěného v laminátovém 

kiosku, kabelových v zemi vedených rozvodů (drenáţní kabely od kolejiště a potrubí).  

Do kiosku EPD budou napojena všechna potrubí ato přímo bez spojovacích objektů 

samostatnými kabely. Řízení EPD bude řešeno měřícími kabely, napojenými na první 

z přivaděčů PVN proti měřící sondě.  

Vzhledem  k instalaci moderní polovodičové drenáţe, bude tato vyţadovat napájení ze sítě 

nízkého napětí stávajícího rozvodu Povodí Ohře,s.p. Elektrická přípojka bude řešena 

v zemi uloţeným kabelovým vedením, vedeném ve výkopu v souběhu s novými potrubími 

PVN a ukončeným v rozvodnici nn uvnitř kiosku EPD. 
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5 Závěr 

Ve své Bakalářské práci jsem se zabýval problematikou přeloţek inţenýrských 

sítí Hořanského koridoru. Uvedené bylo mým hlavním cílem.  

Vedle toho jsem se zabýval i charakteristikou loţiska a historií jeho těţby.  

V rámci naplnění hlavního cíle Bakalářské práce jsem se dotkl otázky střetů 

zájmů na území dotčeném těţbou, přípravy území pro přeloţky inţenýrských sítí báňskou 

technikou a sanací hlubinných děl. 

Jako další vedlejší cíl jsem popsal samotnou výstavbu, s jejímţ započetím je 

uvaţováno cca od roku 2017. Výstavba se dotkne provozovatelů dálkovodů chemických 

surovin do a z chemických závodů v Záluţí a přenosu různých médií několika společností. 

Hlavní i vedlejší cíle Bakalářské práce jsem splnil. 
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