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1. Úvod: 
 

Severočeská hnědouhelná pánev, která se rozkládá v podkrušnohorském zlomu na 

území od Ústí nad Labem aţ po Sokolov je největším nerostným bohatstvím České 

republiky. 

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 

zdrojů vyuţívajících 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. 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. 

Vršanská uhelná a.s. provozuje jeden hnědouhelný povrchový lom Vršany. Hornická 

činnost probíhá ve stanovených dobývacích prostorech Vršany, Holešice, Okořín, které 

sousedí s dobývacími prostory Ervěnice, Souš a ve výhledu bude probíhat i v dobývacím 

prostoru Slatinice. Postup lomu Vršany plně respektuje linii tzv. územně ekologických 

limitů dle usnesení vlády č. 444/1991 z 31. 10. 1991. 

Lom vznikl spojením bývalých samostatných povrchových lomů, a to lomu Vršany a 

lomu Jan Šverma a je přímým pokračovatelem uhelného hornictví na Mostecku, které je s 

tímto regionem spjato uţ několik staletí. 

Tato práce je věnována vývoji hornictví se zaměřením na jednu geografickou oblast, 

jihozápadní Mostecko, z hlediska vývoje dobývacích metod, báňských postupů a vývoje 

technologií pouţitých k dobývání hnědého uhlí a na význam hnědouhelného hornictví 

v tomto regionu z hlediska ekonomického i sociálního. 
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2. Historie uhelného hornictví v Mostecké oblasti 
 

2.1. Vznik uhelného hornictví na Mostecku  

 

První zmínky o uhelném hornictví sahají aţ do období konce středověku, kdy se 

z důvodu nedostatku palivového dříví a růstu jeho cen obrací pozornost k výskytu hnědého 

uhlí na severu Čech. Doposud nejstarší zmínkou o uhelném hornictví v tomto regionu je 

zápis v Duchcovské městské knize z roku 1403 o prodeji podílu na uhelném dole. Velkou 

měrou se na rozvoji hornictví na Mostecku podílel Osecký klášter. Z roku 1763 je 

dochovaná písemná zmínka o uhelném dole, patřícím klášteru ve Střimicích u Mostu. 

Aţ do konce 18. století probíhala těţba uhlí pouze na výchozech uhelné sloje velmi 

primitivním „selským“ způsobem. Zde byly zakládány nehluboké jámy, vybavené pouze 

rumpálem, nebo se podle vývoje sloje těţilo z malých povrchových otvírek. Produkce 

z těchto jednoduchých dolů slouţila převáţně pro topné účely.  

 

2.2. Důležité mezníky rozvoje hornictví na Mostecku  

 

Přítrţ „divokému selskému dobývání“ udělalo aţ zaloţení báňského úřadu pro oblast 

uhelného hornictví v roce 1783 v Jáchymově, na jehoţ návrh bylo uhlí roku 1789 zahrnuto 

do takzvaného „horního regálu“ a bylo zařazeno mezi vyhrazené nerosty jako součást 

pozemkového vlastnictví. Od těch dob bylo dobývání uhlí podmíněno propůjčováním 

dobývacího práva a dohledu zmíněného báňského úřadu. 

Starý horní zákon Rakousko-uherské monarchie z roku 1852 obsahuje i obecná 

ustanovení, která říkají, ţe báňští podnikatelé jsou povinni pečovat o to, aby jimi 

postihované pozemky byly vráceny svému původnímu účelu. Stanoveny byly i způsoby, 

jak mají být škody napraveny. Tento zákon platil více neţ jedno století. 

Slibně se rozvíjející uhelné hornictví bylo silně utlumeno napoleonskými válkami. 

Po jejich skončení dochází k opětovnému oţivení těţby uhlí v regionu, k čemuţ podstatně 

přispívá poptávka po topivu v českých i německých zemích. Vznikající těţební společnosti 

naplno vyuţívají tehdy dostupné technické vybavení při zakládání dolů i při těţbě uhlí, 

naráţejí však na podstatnou překáţku v distribuci a to na dopravní moţnosti.  

Prvním počinem, který dával tušit lepší časy, bylo zahájení lodní dopravy uhlí po 

Labi do německých zemí v roce 1830. 

Zásadním mezníkem pro uhelné hornictví na severu Čech bylo však aţ otevření 

ţelezniční dráhy Praha – Podmokly v  letech 1850 - 1851 a její napojení na trať Dráţďany-

Hřensko v roce 1852, na kterou navazovalo další přibliţování ţeleznice k tehdejším dolům. 

V roce 1858 je zprovozněna ústecko – teplická dráha s velmi důleţitou takzvanou labskou 

vlečkou od ústeckého nádraţí k nákladnímu přístavu. Postupem času se ústecko – teplická 

dráha prodlouţila aţ do Chomutova a dala ve své blízkosti vzniknout řadě nových dolů, 

které se později staly základními provozy velkých dobývacích celků. V této době vznikají 



Jaroslav Graman – Lom Vršany-Hrabák, jeho vývoj a postup do vyuhlení 

2009  3 

 

např. doly Anna s hloubkou jámy 84m, Matylda (70,5m), Mistr Jan Hus (144m), Richard 

(50m) a jiné. 

Těţba uhlí probíhá zásadně hlubinným způsobem, který sice neumoţňuje vytěţení 

veškerých zásob uhlí, ale nenese sebou hlavní negativní jev povrchového dobývání a to 

ztrátové odklízení nadloţních zemin a jejich ukládání na výsypky.  

 

2.3. Přechod od hlubinného dobývání k povrchovému  

 

První povrchové doly se na severu Čech objevují aţ na přelomu devatenáctého a 

dvacátého století. Zakládány byly převáţně na výchozech uhelné sloje, coţ zaručovalo uţ 

od počátku produkci uhlí a s ní i finanční profit z jeho prodeje. Do hlubších partií se pak 

postupovalo po úklonu sloje, dokud příjmy z těţby odkrytého loţiska a technické vybavení 

stačily na skrývání nadloţních vrstev, nebo nebylo dosaţeno hladiny spodních vod, coţ 

v té době taktéţ znamenalo zastavení postupu těţby. V dobách počátků povrchových dolů 

byl lom rentabilní, s ohledem na těţbu nadloţí, pokud mocnost nadloţních zemin vůči 

mocnosti těţené sloje nepřesáhla dvou aţ tří násobek. 

Otvírka lomu probíhala v drtivé většině zářezem v nadloţí volně klesajícím k uhelné 

sloji. Tím vznikla šikmá plošina, na které byly postupně budovány dopravní cesty a 

lanovky na dopravu těţených hmot. Po dosaţení hlavy uhelné sloje se tato postupně 

uvolňovala a docházelo k těţbě samotného uhlí. Na vhodné straně se uhlí vyrubalo aţ 

k podloţí, čímţ vznikla uhelná stěna, dobývaná v počátcích hlavně dvěma způsoby: 

 lávkování – v patě i hlavě sloje byla vyraţena shodná síť chodeb. V kříţení 

chodeb se obě sítě propojily kolmými komíny, čímţ vznikly bloky uhlí a ty se potom 

dobývaly postupem z horní plošiny směrem ke spodní. Tento způsob umoţňoval 

vyselektování případných proplástků. Rubanina se sypala do komínů, které slouţily jako 

jednoduché zásobníky a chodbami spodní sítě se vyváţela ven. 

 mlýnkování – v relativně čisté uhelné sloji o mocnosti kolem 10 metrů se 

pouţívala metoda mlýnkování. Na patě sloje se vyrazila síť směrných chodeb a rozráţek 

mezi nimi. V kříţení se vyrazily svislé komíny jdoucí celou mocností sloje aţ na její hlavu. 

Seshora se komíny začaly trychtýřovitě rozšiřovat a postupně směrem k patě uhlí 

odtěţovat. Rubanina po šikmých stěnách trychtýře samovolně padala do komínů, z kterých 

se nakládala do vozíků a vyváţela z lomu. 

V počátcích lomového dobývání byla většina prací spojených s dobýváním 

prováděna ručně, k dopravě byla vyuţívána taţná zvířata. S postupem technické revoluce 

se stále ve větší míře, hlavně při těţbě skrývky, začala na lomech nasazovat parní 

korečková a lopatová rýpadla (obrázek č. 1).  

Výkon tehdejších parních korečkových rypadel se pohyboval v rozmezí tří aţ pěti 

tisíc m
3 

za den. S postupem času přibývaly elektrické vrátky, čerpadla a parní 

úzkorozchodné lokomotivy s vozíky o objemu 3-4 m
3
. Postupné rozšiřování lomů, lepší 

technické vybavení a tím větší produkce uhlí vedla k tomu, ţe se ve čtyřicátých letech 

minulého století z malolomů stávají velkolomy. 
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obrázek č. 1 – parní lopatové rýpadlo[8] 

 

Stejný vývoj dobývání uhlí jako v celé severočeské oblasti zaznamenala i oblast 

jihozápadně od tehdejšího města Mostu, oblast mezi obcemi Čepirohy, Slatinice, Vršany a 

Hořany, tedy oblast, ze které minulých 100 let těţil současný lom Vršany ve všech svých 

podobách. 

První zmínky o těţbě v tomto regionu pocházejí z poloviny devatenáctého století. 

Jednalo se o jiţ nám známé „divoké selské dobývání“, které po sobě na počátku 20. století 

zanechalo spoustu drobných důlních dobývek. Roku 1906 na tomto území oznámila své 

dolové míry firma Škodovy závody Plzeň a o třináct let později se v dolovém poli Hrabák 

otvírá důl a lom pod názvem Čepirohy.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jaroslav Graman – Lom Vršany-Hrabák, jeho vývoj a postup do vyuhlení 

2009  5 

 

3.  Vývoj lomu Hrabák – Vršany do roku 1980  
 

3.1. Vznik a počátky dobývání na lomu Hrabák  

 

Jak uţ bylo zmíněno výše, prvopočátky dnešního lomu Vršany se datují do roku 

1919, kdy byl v Čepirozích v dolovém poli Hrabák otevřen důl a lom, tehdy pod jménem 

Čepirohy, který byl v roce 1922 na počest profesora Vysoké školy báňské v Příbrami ing. 

Josefa Hrabáka přejmenován na důl a lom Hrabák. V roce 1939, na počátku okupace byl 

lom přejmenován na Karl. Po osvobození byl lom spolu s ostatními důlními provozy 

v republice znárodněn, bylo mu navráceno jméno lom Hrabák v Čepirozích a byl převeden 

do majetku Severočeských hnědouhelných dolů n.p. v Mostě. 

Důl Hrabák dobýval uhelnou sloj mocnosti 2 – 12 m v hloubkách 16 – 30 m. 

Vybaven byl jednou těţní (22 m) a dvěma větracími (24 a 26 m) jámami. Produkce tohoto 

dolu byla nestabilní a kolísala mezi 5 aţ 45 tisíci tun uhlí za rok. Ţivot dolu zastavily 

v roce 1928 průvaly vod a částečné zaplavení důlních děl.  

V severním výběţku Čepiroţského prostoru byl ve stejné době jako důl Hrabák 

otevřen lom se jménem Hrabák I, postupem času a otvírkou dalších dobývek přibývaly 

provozy s označením Hrabák II aţ VII. V počátcích lomu byla dobývána sloj o průměrné 

mocnosti 8 m v hloubce 56 m. Postupem těţby stoupla mocnost aţ na 33 m. Průměrnou 

roční těţbu lomu Hrabák ukazuje následující tabulka. 

 

tabulka č. 1 - průměrná roční těžba uhlí lomu Hrabák v tisících tun [3] 

1920 1921 1922-1931 1932-1941 1942-1945 

7 36 153-180 157-218 500 

 

 

Po válce lom těţí v prostorech s označením lom V a lom VI na území obce Čepirohy. 

Vzhledem k postupnému douhlování těchto lomů, byl v roce 1954 otevřen nový lom VII 

s plánovaným vyuhlením v roce 1959. V roce 1956 byly zahájeny skrývkové práce na nově 

otvíraném lomu VIII s plánem dobývání uhlí z tohoto lomu do roku 1958. Dotěţením 

zásob na lomu Hrabák VIII došlo k douhlení dolového pole Hrabák a v předstihu byly 

započaty práce na přípravě a otvírce nového lomu, lomu Slatinice. 

Lom Slatinice, který byl 1. května 1963 přejmenován na Důl Bohumír Šmeral, 

provozoval svou činnost jihozápadně od vrchu Resl a západně od Čepiroţské výsypky 

v katastru obce Slatinice, která stejně jako později obec Hořany  na východním okraji 

musela ustoupit těţbě uhlí. Původní dobývací prostor Slatinice byl v důsledku zpoţdění 

výstavby lomu Vršany v roce 1978 rozšířen o dolové pole Hořany. 

Důl byl od počáteční projektové fáze otvírán pro těţbu energetického uhlí 

k zásobování elektrárny Mělník. Od samého prvopočátku byl vybavován moderní těţební 

technologií. 
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3.2. Polohový a geologický popis  

  

Dolové pole Hrabák se původně rozprostíralo v protáhlém lalokovitém výběţku 

severočeské hnědouhelné pánve na katastrech obcí Čepirohy a Most.  

Severní výběţek záběru dolu Hrabák I zasahoval aţ na území dnešního Mostu, do 

prostorů, kde dnes na zrekultivované ploše stojí mostecké krematorium a četná sportoviště. 

Dolové pole Slatinice navazovalo západně na dolové pole Hrabák a ještě více na západ 

přecházelo do dolového pole Hořanského. 

Geologicky se jednalo o loţisko hnědého uhlí, dosahujícího mocnosti 8-33 metrů, 

uloţené v hloubkách aţ 150 metrů. Občasným jevem zvlnění loţiska byly výchozy uhelné 

sloje na povrch. 

V nadloţí uhelné sloje jsou zastoupeny hlavně nadloţní jíly a perunské písky a 

pískovce. V podloţí pak převáţně tufy a tufitické jíly, křídové slíny a krystalická břidlice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2 – geologická skladba mostecké oblasti[8] 

 

 

3.3. Otvírka lomu Slatinice-Šmeral 

 

Otvírkou loţiska jsou vyjádřeny veškeré činnosti, nutné pro přístup k vlastnímu 

loţisku. Jiţ ve fázi projektu otvírky je velmi důleţité zvolit nejvýhodnější parametry tak, 

aby loţisko bylo přístupné v co nejkratším čase, čímţ se nadměrně nezvyšují náklady na 

odkrytí nerostu, aby co nejmenší mnoţství skrývkových hmot muselo být umístěno na 

vnější výsypku. Důleţité je i to, aby zářez otvírky splňoval parametry zvolené budoucí 

dopravy, co se týče sklonu budoucích dopravních cest aţ k patě loţiska. Dalšími 

důleţitými aspekty je i umístění zářezu do oblasti, kde se nevyskytují tektonické poruchy 

s ohledem na hydrogeologický průzkum. 
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Lom Slatinice-Šmeral byl v roce 1958 otevřen metodou vnějšího zářezu. Tato 

metoda se upřednostňuje právě u otvírky horizontálních, nebo mírně ukloněných loţisek 

s plánovanou pasovou dopravou těţeného materiálu. Oba předpoklady byly na dole 

Slatinice splněny. Za pouţití lopatových rypadel E2,5 k těţbě a úzkorozchodné parní 

trakce k dopravě byla vytvořena první fáze otvírkového zářezu. Po dosaţení hloubky 

prvního skrývkového řezu se porubní fronta otočila o 90° a kolmo k zářezu bylo započato 

s odkrýváním samotného uhlí. V této etapě byla nasazována do těţby kolesová rypadla 

K300 a pro dopravu byla pouţita elektrifikovaná normálně rozchodná trakce. Systém 

zářezu pokračoval v úpadu stále do větších hloubek aţ na patu loţiska a nadále byly 

k zářezu vytvářeny kolmé porubní fronty. 

K zakládání těţené skrývky byly vyuţívány prostory vyuhlených lomů Hrabák V a 

VII, převýšená výsypka u Čepiroh a výsypka u Bylan. V první fázi vnitřní pluhová 

výsypka osazená rypadly E2,5 a od roku 1971 vnitřní kolejová zakladačová výsypka. 

Lom Šmeral byl vyuhlen a těţebně uzavřen v roce 1986 a jeho prostoru bylo vyuţito 

jako zakládacího prostoru pro nově otvíraný lom Vršany. 

 

3.4. Těžební technologie 

 

3.4.1. Technologie v procesu dobývání 

 

V prvopočátcích těţby při tvorbě zářezu, rozfárání kolmých porubních front a na 

skrývkových řezech byla k těţbě nasazena lopatová rypadla E2,5. 

Jedná se o lopatová rypadla s elektrickým pohonem, obsahem lopaty 2,5 m
3
, schopná 

těţit řez výškově do 9 m a hloubkově do 2 m. Rypadlo o hmotnosti 110 t je vybaveno 

housenicovým podvozkem. Styčná plocha dvou housenic s podloţkou je 11,7 m
2
, coţ dává 

měrnou hmotnost, kterou rypadlo působí na podloţku 9,4 t.m
-2

. Provoz rypadla je cyklický, 

sestávající z nabírání lopaty, otoče k dopravnímu zařízení, vysypání lopaty a otoče do řezu. 

Za ideálních podmínek je délka jednoho cyklu rypadlo 45 s. 

V poslední etapě, kdy uţ bylo uhelné loţisko dostatečně odkryto a rozfáráno, byla na 

těţbu uhlí postupně nasazena tři kolesová rypadla K300 (obrázek č. 3) závodových čísel 

K40, K42 a K58 ve spojení s dálkovou pásovou dopravou PD šíře 1200mm. 

Rypadlo K300 je elektrické kolesové rypadlo, jehoţ spodní stavba má základnu 

v jednoduchém housenicovém podvozku. Vrchní stavbu tvoří kolesový výloţník 

s lanovým výsuvem a zdvihem, osazený komorovým, nebo bezkomorovým kolesem o 

průměru 6 m. Stabilitu stroje zajišťuje vyvaţovací výloţník, který kromě pojízdného 

protizávaţí nese i dráhu a vloţku výsuvu, vratný pas a vrátek zdvihu. 

Poslední hlavní částí rypadla je pak nakládací výloţník s kalhotovou násypkou 

s moţností nakládat do LH vozů kolejové dopravy, nebo přes násypku na dopravu 

pasovou. 
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Obrázek č. 3 – kolesové rypadlo K300 v lomu Slatinice [8] 

 

Transport těţeného materiálu je zajišťován v pořadí od kolesa skluzem, 

výloţníkovým pasem, vratným pasem a pasem, kterým je osazen nakládací výloţník.  

 

3.4.2. Technologie v procesu zakládání 

 

V první etapě otvírky lomu byla na zakládací straně vyuţívána jiţ známá lopatová 

rypadla E2,5 vybavená pluhy a od druhé etapy, kdy se k dopravě pouţívala elektrifikovaná 

normálněrozchodná trakce byly nasazeny kolejové jednovozové zakladače Z1200 o 

teoretickém výkonu 1200 m
3
sz.h

-1
. 

Zakladač Z1200 (obrázek č. 4) je typem zakladače pracujícím ve spojení s kolejovou 

dopravou. Skládá se ze dvou částí – nabírací a zakládací. U zakladače Z1200 jsou obě části 

umístěny na stejném voze, tudíţ se řadí k typu jednovozových zakladačů. Pojezd zakladače 

je po kolejích a o přenos síly zajišťující pohyb zakladače se starají kolejové podvozky 

umístěné na vahadlech k vyrovnání nerovností pojezdových kolejí. 

 Nabírací část zakladače je tvořena nekonečným korečkovým řetězem 

s korečky poháněným přes turas, kterým si zakladač mezi sebou a dopravní kolejí tvoří 

zásobník (koryto), do kterého je z vozů soupravy klopena skrývka k zaloţení. Nekonečný 

korečkový řetěz nabírá skrývku z koryta a dopravuje jí na přepravní pás zakladače a po 

něm k jeho druhé (zakládací) části. 
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 Zakládací část zakladače tvoří otočný zakládací výloţník, na jehoţ dopravní 

pás je transportována skrývka a z jeho vrcholu je vrţena na svah vytvářeného tělesa 

výsypky. 

  

Obrázek č. 4 – kolejový zakladač Z1200 [3] 

 

Kombinací pojezdu zakladače a otoče zakládací části se technologií zakládání 

zakladač řadí do kategorie velkostrojů zakládacích boční (blokovou) respektive technologií 

prstového zakládání. 

Omezujícím faktorem výkonnosti zakladače typu Z1200 je, ostatně jako u všech 

zakladačů ve spojení s kolejovou dopravou, cyklický provoz tohoto typu dopravy 

vzhledem k nutnosti vystřídat vlaky u zakladače. Tato skutečnost je přímo závislá na délce 

jednokolejky vedoucí k zakladači. 

 

3.4.3. Technologie dopravy těženého materiálu 

 

K dopravě natěţené skrývky byla v prvopočátku pouţita úzkorozchodná parní trakce. 

Vlaková souprava se skládala z parní lokomotivy BS200 o rozchodu 900 mm a 

jednostranně ručně vyklápěných vozů BH o objemu 6,3 m
3
. Ve druhé etapě otvírky byly 

k rypadlům E2,5 nasazena kolesová rypadla K300 a k dopravě se začala vyuţívat normálně 

rozchodná elektrická trakce osazená soupravami sloţenými z elektrické lokomotivy E15O 

o rozchodu 1435 mm a devíti vozy Linke-Hoffman(LH) o objemu 36 m
3
. 
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Ve fázi otvírky, kdy byla zpřístupněna uhelná sloj k těţbě, byla těţební technologie 

rypadel K300 zkombinována s kontinuální-nepřetrţitou dopravní cestou, jíţ bylo nasazení 

dálkové pasové dopravy (DPD) o šířce pasu 1200 mm. Jedná se o dopravní cestu, sloţenou 

z jednotlivých dopravníků o osové délce aţ 1000 m, která dopravuje těţený materiál, 

v podmínkách dolu Šmeral uhlí, od rypadla aţ na nový závod.  
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4. Rozvoj lomu v letech 1980-2008  
 

4.1. Výstavba lomu Vršany 

 

Jiţ od počátků sedmdesátých let se vhledem k energetické situaci a poptávce po 

energetickém uhlí ve vývojovém oddělení tehdejšího podniku Doly Leţáky Most začaly 

vyvíjet varianty pokračování těţby v oblasti Slatinice – Vršany - Hořany. První báňskou a 

ekonomickou variantou bylo pokračování těţby lomu Slatinice, který byl ale na západní 

straně omezen energetickým a dopravním koridorem na Komořany a Chemické závody 

Litvínov. Druhou variantou byla otvírka nového velkolomu za tímto koridorem tzv. „na 

zelené louce“. Právě ekonomická náročnost překládky koridoru byla hlavním závaţím na 

miskách pomyslných vah při rozhodování mezi navrţenými variantami. V roce 1974 

tehdejší ministerstvo průmyslu a energetiky definitivně rozhodlo o výstavbě nového 

velkolomu „na zelené louce“ a posvětilo tak vznik lomu Vršany. 

Jiţ od počátku byl lom projektován s vyuţitím tehdy nejmodernější technologie a 

poznatků z oblasti lomového dobývání za pouţití zařízení technologických celků TC1, 

osvědčených na lomu Slatinice, pro budoucí těţbu uhlí a nově plánované pouţití celků 

TC2 k odklizu nadloţních zemin. 

Po schválení dobývacího prostoru lomu Vršany v roce 1976 se naplno rozjíţdí 

vlastní výstavba lomu. V první fázi bylo potřeba z báňského hlediska odvodnit předpolí 

otvírky lomu a provést odkliz zúrodnitelných zemin. Z hlediska technické přípravy 

budoucího lomu byla v této fázi vystavěna montáţní místa pro stavbu těţební technologie a 

zařízení potřebná k napájení těchto technologií. 

Způsob otvírky lomu byl shodný s koncepcí otvírky malolomů, tedy otvírka vnějším 

zářezem za pouţití lopatových rypadel E2,5 ve spojení s normálně rozchodnou elektrickou 

trakcí. Spraše a ornice se odváţely automobily na deponie zúrodnitelných zemin. Po 

dostatečném otevření došlo k přechodu skrývky na bázi technologického celku TC2 

s kontinuální pasovou dopravou šíře 1800 mm. 

 

4.2. Těžební postup v daném časovém rozmezí 

 

Šikmý otvírkový zářez byl směrován severně podél energetického koridoru k bývalé 

obci Hořany. Byl tvořen tak, aby vznikl dostatečný prostor pro budoucí skrývkové a uhelné 

výtahy a dopravní cesty do lomu. Po dosaţení hlavy 1. uhelné sloje se porubní fronta 

stočila o zhruba 90° směrem na západ, coţ byl základ k budoucímu paralelnímu postupu 

všech těţebních řezů severním směrem do „Hořanského pole“. Po dostatečném předstihu a 

očištění uhelné sloje začal lom Vršany v roce 1982 produkovat první tuny energetického 

uhlí. 
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4.2.1. Geologické poměry 

 

Z hlediska geologie je uhelné loţisko rozděleno do tří, místy i čtyř uhelných slojí 

oddělených proplástky. 

 První uhelná sloj s mocností 2-10 m a velmi proměnlivým uloţením místy 

vychází aţ na povrch, kde uhelná hmota oxiduje na oxyhumolity, čímţ ztrácí kvalitativní 

parametry energeticky vyuţitelného uhlí. 

 Druhá uhelná sloj na Vršanech představuje se svou mocností aţ 12 - 16 m 

největší objem uhelných zásob. 

 Třetí uhelná sloj je uloţením poměrně stálá a dosahuje mocnosti 4-6 m. 

 Čtvrtou uhelnou sloj tvoří nejstarší sedimentační uhelná vrstva, která ve 

východní části dolového pole dosahuje bilanční mocnosti 2-6 m a směrem k západu 

pozvolna ztrácí bilančnost aţ do úplného vymizení. 

Podloţí uhelného loţiska je tvořeno vrstvou sedimentů s výskytem vulkanogenního 

materiálu na základě krystalinika. Nadloţí loţiska tvoří převáţně tercielní šedé a ţluté jíly 

aţ jílovce přikryté vrstvou kvarterních spraší a sprašových zemin, které jsou vyuţívány 

převáţně pro svrchní vrstvy budoucích rekultivovaných výsypek. Významnou část 

odklizových hmot tvoří meziloţí první a druhé uhelné lávky tvořené prachovito-písčitými 

jílovci s bohatým výskytem písků. Meziloţí 2. a 3. sloje je tvořeno prachovými jílovci 

s výskytem loţisek písků. Mocnost meziloţí se pohybuje od 6 m ve východní části aţ k 22 

m na západě (v oblasti tzv. syngenetického výmolu, kde je částečně sloj denudována). 

Velmi významným činitelem ovlivňujícím těţbu skrývky na lomu Vršany je výskyt 

pevných a zpevněných poloh. Pevné polohy se vyskytují převáţně ve svrchních vrstvách 

meziloţí v mocnosti i několik metrů a převládá v nich převáţně křemen a dolomit. 

Takovéto polohy dosahují výjimečně pevnosti v prostém tlaku i přes 100 MPa a vzhledem 

k tomu jsou kolesovým rypadlem netěţitelné. Jediným řešením je pouţití trhacích prací. 

Zpevněné polohy tvořené sideritem o mocnosti 0,4 - 0,6 m vyskytující se v proplástcích uţ 

tolik těţbu neovlivňují a k jejich rozrušení většinou postačí pomocná mechanizace. Trhací 

práce se uţívají jen výjimečně. 

 

4.2.2. Technologie v procesu dobývání  

 

V dobách největšího provozu lomu Vršany bylo dobývání prováděno na pěti řezech.  

První dva skrývkové, s částečným výskytem první uhelné sloje, byly osazeny dvěma 

kolesovými rypadly KU800 závodových čísel K84 a K92 a tři uhelné řezy, rozdělené 

meziloţím mezi jednotlivými slojemi, byly osazeny třemi kolesovými rypadly KU300 

závodových čísel K85, K95 a K97. Smíšenost řezů, byť v malé míře, bylo nutné brát 

v úvahu a v závislosti na ní řešit selekci těţených materiálů z hlediska technického a 

ekonomického. Řešením se stal systém „výsuvových hlav“ v otočném bodě lomu Vršany, 

kdy poháněcí stanice všech pěti odtahových linek z těţebních řezů byly konstruovány tak, 

aby kaţdá z nich mohla nezávisle najet nad výsypné místo jedné ze čtyř odtahových linek 

umístěných kolmo pod výsuvovými hlavami. Dva z těchto odtahů byly směrovány na 
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výsypky k zakladačům a dva odtahy byly uhelné. Na nich se uhlí dopravovalo aţ 

k nakládacímu zásobníku nebo na vyrovnávací uhelné skládky. Celý tento systém 

jednoduchou manipulací „výsuvové hlavy“ na příslušnou odtahovou linku zajišťoval 

selekci odklizových hmot od uhlí a jejich další směrování buď k zakladačům, nebo 

k nakládce uhlí. 

 

4.2.3. Technologie v procesu zakládání 

 

Zakládání těţených skrývkových hmot z lomu Vršany bylo řešeno dvěma pasovými 

zakladači ZP6600 s závodovým označením Z86 a Z88 operujícími v prostoru 

vyuhlovaného lomu Slatinice. Tento dosluhující lom poskytoval dostatečný prostor pro 

ukládání skrývkových hmot aţ do doby, kdy byl provoz těţby uhlí v lomu Slatinice 

prodlouţen. 

Zakládání skrývky z báňského hlediska nemělo ideální podmínky, neboť se 

zakládalo na podloţku s velkým úklonem. Kombinací rychlého postupu zakládacích etáţí a 

krajní meze stability výsypky hrozilo ohroţením uhelné těţební technologie lomu 

Slatinice. 

V roce 1983 došlo k rozsáhlému skluzu výsypky, jehoţ pata se opřela aţ o uhelné 

řezy lomu Slatinice. Bylo zřejmé, ţe jiţ není moţné provozovat na této výsypce oba 

zakládací stroje ZP6600. Z tohoto důvodu bylo nutné hledat novou lokalitu pro zaloţení 

vnější výsypky pro lom Vršany. Ta vznikla poblíţ obce Malé Březno a podle místa vzniku 

dostala i své jméno. Po projekčních a investičních krocích, nutných pro realizaci nové 

výsypky, přetransportoval jeden ze zakladačů z výsypky Slatinice (ZP6600/86) na výsypku 

Malé Březno. Právě tato lokalita měla pro vznik vnější výsypky příznivé ukazatele. 

Nacházela se v blízkosti lomu, coţ pozitivně ovlivnilo ekonomiku dopravy skrývkových 

hmot. Výsypka mohla být projektována tak, aby byla ukončena ihned po těţbou 

uvolněného vnitřního prostoru lomu, kdy zakladač jiţ mohl plynule přejít z vnější výsypky 

na vnitřní výsypku postupně vyuhlovaného lomu Vršany. 

Postupem času, tak jak se měnilo uloţení uhelných lávek a zvyšovaly se poţadavky 

na kvalitu, byla ve vyuhleném prostoru lomu Vršany vybudována tzv. předvýsypka 

osazená dopravníky šíře 1200 mm, kde jako zakládací stroj byl nasazen PVZ (pasový vůz 

zakládací). Hlavním úkolem tohoto celku bylo připravovat základ budoucích etáţí 

výsypky, tvořené zakladačem celku TC2 ZP6600/86 hlavně v prostorách opuštěných jímek 

hlavní čerpací stanice, která se posouvala tak jak se posouvaly těţební řezy. 
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4.3. Těžební technologie  

 

4.3.1. Technologický celek TC1 

Tabulka č. 2 - základní parametry TC1 [4] 

rypadlo DPD zakladač 

typ 

teoretická 

výkonnost 

šířka 

pasu 

rychlost 

pasu 

teoretická 

výkonnost typ 

teoretická 

výkonnost 

(m
3
szh

-1
) (mm) (ms

-1
) (m

3
szh

-1
) (m

3
szh

-1
) 

KU300 1200 1200 3,15 1711 PVZ2500 2500 

 

Rypadlo KU300 (obrázek č. 5) je elektrické kolesové rypadlo střední velikosti, jehoţ 

spodní stavba má základnu v housenicovém podvozku sloţeném ze tří dvojic housenic, 

z nichţ dvě jsou řiditelné.  

Vrchní stavbu tvoří výsuvný kolesový výloţník osazený komorovým, nebo 

bezkomorovým kolesem s třinácti zubovými korečky. O výsun kolesového výloţníku se 

starají dvě šroubovice. Protizávaţí, vyvaţující stabilitu stroje, tvoří technické zázemí 

velkostroje s rozvodnou, dílnami a místností pro osádku. O vyvaţování výsuvu kolesového 

výloţníku je postaráno pojízdným doplňkovým vyvaţovacím závaţím. Zdvih kolesového 

výloţníku je pomocí lanového vrátku.  

Obrázek č. 5 – kolesové rýpadlo KU 300 [8] 
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Poslední hlavní částí rypadla je pak nakládací výloţník zavěšený na lanech. 

Transport těţeného materiálu je zajišťován v pořadí od kolesa vynášecím bubnem nebo 

skluzem, dvojicí dopravních pasů na částech kolesového výloţníku, krátkého středového 

(předávacího) pasu a pasu, kterým je osazen nakládací výloţník zakončený otočným 

rytířem.  

 

Tabulka č. 3 - základní parametry rypadla KU300 [4] 

hmotnost 
teoretická 

výkonnost 

průměr 

kolesa 

max. 

dosah 

výška 

řezu 

hloubka 

řezu 

šířka 

pasu 

rychlost 

pojezdu 

(t) (m3.szh
-1

) (m) (m) (m) (m) (mm) (m.h
-1

) 

970 1200 7 56,7 19 3,7 1400 360 

 

 

Dálková pasová doprava šíře 1200 mm (DPD) – je kontinuální dopravní cesta 

sloţená z potřebného mnoţství jednotlivých dopravníků od rypadla aţ k zakladači 

Dopravník DPD se skládá z: 

 poháněcí stanice – konstrukce osazená elektrickými motory, které přes spojky a 

převodovky prostřednictvím bubnů zajišťují sílu potřebnou k pohybu dopravního pásu. 

Poháněcí stanice zajišťuje i přesyp materiálu na následující dopravník. 

 středních dílů – ocelová profilová konstrukce osazená třemi stolicemi s válečky 

(na vrchní větvi třemi, tvořícími korýtkovost pásu, na spodní dvěma rovnými). Střední díly 

jsou skládány do sebe, čímţ je zaručena poddajnost konstrukce dopravníku a jeho 

variabilita co se týká délky dopravníku. Samotné střední díly jsou umístěny na ocelových 

praţcích navzájem spojených kolejnicí, která plní jak funkci stability celého dopravníku a 

jeho soudrţnost, tak v případě přestavby dopravníku pojezdovou dráhu pro rolny 

překládací hlavy a je i pojezdovou dráhou pro pohyb násypek a shazovacích vozů. 

 vratné stanice -  vybavené násypkou a vratným bubnem 

 dopravního pásu – coţ je nekonečná smyčka gumového pásu šíře 1200 mm 

se čtyřmi textilními vloţkami, obíhající mezi poháněcí a vratnou stanicí. 

 pomocných zařízení – kterými jsou především pojízdná násypka zajišťující 

nakládku těţeného materiálu z velkostroje na dopravník, drtiče skrývky, který se pouţívá 

v případě těţby pevnějších zemin, stěračů nalepeného materiálu z pasu a bezpečnostních 

zařízení chránících dopravník od poškození například při zavalení, nabalení bubnů apod.  

 shazovací vůz - na zakládací straně je důleţitým zařízením na dopravníku 

shazovací vůz, který zajišťuje přesyp materiálu na zakladač v kterémkoliv místě 

dopravníku tak, ţe vlastní shazovací vůz vytvoří na dopravním pásu smyčku, z které 

materiál padá na rameno shazovacího vozu s vlastním dopravníkem a odtud do násypky 

nakládacího výloţníku zakladače. Do celku TC1 se zařazují shazovací vozy jednovozové 

na kolejovém podvozku. 
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Pasový zakládací vůz 2500 (PVZ) – je zařízení na housenicovém podvozku s dvojicí 

na sobě nezávisle otočných výloţníků. Oba výloţníky jsou osazeny dopravními pásy. 

Přesyp materiálu mezi nimi zajišťuje středová násypka. Zdvih výloţníků je lanový. 

Pasových zakládacích vozů se kromě zakládání pouţívá i k prodlouţení manipulačního 

prostoru rypadel KU300 vsazením mezi rypadlo a pasový dopravník. V současnosti na 

lokalitě Vršany působí jeden PVZ jako zakladač na vnitřní výsypce a dva PVZ u rypadel 

KU300. 

Tabulka č. 4 - základní parametry PVZ 2500 [4] 

hmotnost 
max. 

dosah 

teoretická 

výkonnost 

šířka 

pasu 

rychlost 

pojezdu 

(t) (m) (m3.szh
-1

) (mm) (m.h
-1

) 

300 72 2500 1200 360 

 

4.3.2. Technologický celek TC2 

 

Rypadlo KU 800 (obrázek č. 6) je elektrické kolesové rypadlo větší rozměrové třídy 

postavené na kráčivém podvozku sloţeném ze základní obdélníkové desky a dvou 

chodidel.  

 

Obrázek č.6  – kolesové rypadlo KU800 [8] 

 

Celé kráčivé ústrojí je ovládané hydraulikou. Na spodní stavbě se nachází kulová 

dráha pro otoč vrchní stavby. Vrchní stavba je sloţena z výsuvného kolesového výloţníku 
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osazeného bezkomorovým kolesem a z vyvaţovacího výloţníku. Do otočné desky vrchní 

stavby je vetknut nakládací výloţník na konci podepřený vlastním housenicovým 

podvozkem. Dopravu těţeného materiálu po velkostroji zajišťuje čtveřice dopravních pasů 

(dva na kolesovém výloţníku, jeden předávací na středu rypadla a jeden na nakládacím 

výloţníku). Rypadlo KU800 se nasazuje na těţbu nadloţních skrývkových hmot. Podle 

povahy hmot je koleso osazeno buď osmi břity a osmi mezibřity, nebo patnácti zubovými 

korečky. V současnosti jsou na lomu Vršany v provozu dvě rypadla KU800. Rypadlo 

KU800/92 a rypadlo KU800/84, které bylo na konci léta roku 2008 po šestiletém odstavení 

z provozu a roční generální opravě znovu uvedeno do provozu. 

 

Tabulka č. 5 - základní parametry rypadla KU 800 [4] 

hmotnost 
teoretická 

výkonnost 

průměr 

kolesa 

max. 

dosah 

výška 

řezu 

hloubka 

řezu 

šířka 

pasu 

rychlost 

pojezdu 

(t) (m3.szh
-1

) (m) (m) (m) (m) (mm) (m.h
-1

) 

3900 4500 12,5 131 32 6,3 2000 90 

 

Dálková pasová doprava (DPD) šíře 1800 mm je konstrukčně podobná DPD šíře 

1200 mm s rozdíly ve velikosti a mohutnosti vzhledem k větším teoretickým i skutečným 

výkonům. Podstatný rozdíl je pouze u pomocných zařízení, kde se v TC2 drtič 

skrývkových hmot DSOH, coţ je dvourotorový válcový drtič na housenicovém podvozku 

umístěný obkročmo nad pasovým dopravníkem a rozdíl je i u shazovacího vozu, kde se 

oproti jednovozovému v TC1 pouţívá větší dvouvozový shazovací vůz. 

Zakladač ZP6600 (obrázek č. 7) je posledním článkem technologie TC2. Velkostroj 

na kráčivém podvozku tvořeném centrálním kruhovým diskem a dvěma chodidly 

ovládanými hydraulickým systémem.  

Obrázek č. 7 – pasový zakladač ZP 6600 [8]  



Jaroslav Graman – Lom Vršany-Hrabák, jeho vývoj a postup do vyuhlení 

2009  18 

 

Vrchní stavbu tvoří dva na sobě nezávisle otočné výloţníky. Nakládací výloţník je 

na jedné straně podepřen vlastním malým housenicovým, nebo kráčivým (systém dvou 

zvonů) podvozkem a na druhé straně je vetknut do stavby zakladače. Druhý, zakládací 

výloţník opatřený lanovým zdvihem, zajišťuje vlastní zakládání těţené zeminy. Oba 

výloţníky jsou osazeny dopravními pasy a přesyp mezi nimi zajišťuje středová násypka.  

 

Tabulka č. 6 - základní parametry zakladače ZP 6600 [4] 

hmotnost 
teoretická 

výkonnost 

max. 

dosah 

výška 

sypání 

šířka 

pasu 

rychlost 

pojezdu 

(t) (m3sz.h
-1

) (m) (m) (mm) (m.h
-1

) 

1800 6600 155 28 2000 90 

  

 

4.3.3. Technologie homogenizace uhlí 

 

Postupem času byly na Vršanech vybudovány dvě vyrovnávací uhelné skládky 

vybavené univerzálními skládkovými stroji USSK (1500 t.h
-1

). Vyrovnávací skládky 

umoţňovaly jednak homogenizaci uhlí a tím dosaţení potřebné jakosti pro potřeby 

odběratelů a byly i schopné pokrýt eventuelní výpadky těţebních technologií. 

USSK je stroj, který díky své konstrukci je schopen na vyrovnávací skládce uhlí jak 

zakládat, tak zaloţené uhlí odtěţit. 

Se stále se zvyšujícími poţadavky na kvalitativní parametry výsledného produktu pro 

největšího vršanského odběratele elektrárnu Počerady byla technologie homogenizace uhlí 

doplněna o překladiště uhlí osazené dvěma lopatovými rypadly E2,5, přes které se 

zpracovávají přebytky výhřevného uhlí (cca 15 – 16 MJ.kg
-1

) z lomu ČSA ale s větším 

obsahem síry. 

 

4.3.4. Pomocná mechanizace 

 

Důleţitou součástí provozu povrchového dolu je bezesporu pomocná mechanizace. 

Pomocí ní lze připravovat pojezdové pláně pro velkostroje jak z pohledu úpravy do 

potřebných parametrů strojů, tak i z pohledu odvodnění řezů. Pomocná mechanizace 

zajišťuje veškeré přestavby technologií a pomáhá udrţovat příjezdové a přístupové cesty. 

Pomocná mechanizace se velkou měrou podílí i na následném zahlazování těţby v krajině. 

 Dozery – jsou stroje na housenicovém podvozku opatřené vpředu radlicí k hrnutí 

materiálu a v našich podmínkách vzadu zařízením, tzv.ryprem, k rozpojování zeminy před 

hrnutím. Jsou to asi nejpouţívanější stroje pomocné mechanizace na povrchovém lomu. Ve 

výbavě těchto strojů najdeme i takzvanou překládací hlavu, díky níţ je moţné pasový 

dopravník přesunout po dohrabání řezu nebo dosypání zakladače bez nutnosti ho 

demontovat a v novém postavení znovu smontovat. 
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 Pasová lopatová rypadla – nacházejí své uplatnění především při odvodňování 

řezů a neztratí se ani při přestavbě dopravníků a odtěţování malých objemů v kombinaci 

s nákladní autodopravou. 

 Kolové čističe – vybavené zařízením, díky němuţ jsou tyto stroje 

nepostradatelné při čištění spadů pod a kolem pasových dopravníků. 

 Kolové čelní nakladače - pro nakládku materiálu, který je mimo dosah 

velkostrojů nebo například drcených tvrdých poloh, které by při nakládce na dopravní pas 

mohly způsobit jeho poškození. Uplatnění najdou i při opravě a budování příjezdových 

cest. 

 Scraper – stroj, který díky své speciální nástavbě můţe sám seříznout třísku 

zeminy po které jede a sám tuto zeminu zas z korby vytlačit. 

 Grader – stroj převáţně k úpravě zpevněných cest. 

 

4.4. Spojení Vršany Šverma 

 

Na začátku devadesátých let minulého století, kdy se porubní fronty lomu Vršany 

blíţily k lomu Jan Šverma, bylo nutno rozhodnout, který z těchto lomů přejde do fáze 

útlumu těţby a dá tak prostor lomu druhému. Lom Jan Šverma byl vybaven podobnou 

dobývací technologií jako lom Vršany. Zásadním rozdílem mezi oběma lomy byl způsob 

dopravy těţeného materiálu. Zatímco na lomu Vršany se pouţívala výhradně pasová 

doprava, na lomu Jan Šverma byla v převaze doprava kolejová. A právě nekontinuálnost 

kolejové dopravy, která sebou nese menší výkony a neumoţňuje plné vyuţití potenciálu 

dobývacích strojů spolu s většími náklady na provoz a údrţbu kolejí, byla hlavním 

důvodem rozhodnutí o útlumu lomu Jan Šverma. 

V roce 1995 došlo k propojení skrývkový řezů obou lokalit rypadlem KU800/84. Aţ 

do roku 1999 to byly stále dvě lokality propojené pouze postupem skrývkových řezů lomu 

Vršany. V roce 1999 došlo i k technologickému propojení lokalit zprovozněním pasové 

dopravy z 2. skrývkového řezu Vršany na vnitřní výsypku lomu Jan Šverma, kde se tak 

začal zakládat pomocí zakladače ZP6600/93 odkliz od vršanského rypadla KU800/92. 

V letošním roce, tedy po patnácti letech od propojení skrývky, dojde i k propojení 

prvního uhelného řezu a to rypadlem KU300/85.     
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4.5. Báňské výsledky do roku 2008 

 

Těţby skrývky a uhlí na lomu Vršany od otevření aţ do roku 2008 nejlépe vystihuje 

následující graf. 

 

Graf č. 1 – těžba lomu Vršany za období 1978 - 2008 
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5. Výhled báňských postupů do vyuhlení zásob v daných 

dobývacích prostorech  
 

5.1. Dobývací prostory – stručný popis  

 

Hnědouhelná pánev mostecké oblasti je rozdělena na několik dobývacích prostorů.  

Oblasti zájmu jednotlivých lokalit v daných dobývacích prostorech jsou patrné z obrázku 

(viz příloha č. 1). 

Většina dobývacích prostorů byla stanovena a vyuţívaná v minulosti pro hlubinné 

dobývání. Jednalo se o dobývací prostory pro těţbu uhlí nacházející se v nejhlubších 

partiích podkrušnohorského zlomu, kde se vyskytuje nejkvalitnější uhlí hnědouhelné sloje. 

Po ukončení hlubinných dolů a následné sanaci a rekultivaci jam a okolí byly některé 

dobývací prostory zrušeny. 

Z těch nejznámějších dobývacích prostorů pro hlubinné dobývání uhlí můţeme 

jmenovat: 

 DP  Chomutov ( zrušen )  kde byl provozován Důl Jan Ţiţka 

 DP  Ervěnice pro bývalý důl M. Koněv 

 DP Dolní Jiřetín pro bývalý důl Kolumbus a pro jediný dnes existující 

hlubinný důl Centrum   

 DP Hamr I. a Hamr II. ( zrušeny ) pro bývalý důl Rudý Sever 

 DP Dolní Litvínov pro bývalý důl Vítězný únor 

 DP  Louka ( zrušen ) pro bývalý důl Pluto 

 DP Kopisty I. pro bývalý důl Julius III. 

 DP Kopisty II. pro bývalý důl M. J. Hus 

 DP Lom I. a Lom II. pro bývalé doly Kohinoor I. a Kohinoor II. 

 DP Hrdlovka pro bývalé doly Alexandr a Nelson III. 

 DP  Háj ( zrušen ) pro bývalé doly Dölinger, Viktorín, 1. Máj, Barbora 

 

Poznámka:  Názvy dolů se měnily s dobou a v jakých politických poměrech byly 

provozovány. Udávané názvy jsou z let, kdy byly jednotlivé doly postupně 

ukončovány. 

 

S rozvíjející se povrchovou těţbou uhlí byly vyuţívány i uhelné zásoby v jiţních 

partiích hnědouhelné pánve směrem k výchozům sloje. Proto povrchové lomy byly 

soustředěny jak v nových dobývacích prostorech, tak i dobývacích prostorech, ve kterých 

jiţ probíhala dříve hlubinná činnost. 

V mostecké oblasti můţeme připomenout bývalé uhelné lomy Leţáky a Most 

provozující svou činnost v DP Most. Bývalé uhelné lomy Šmeral v DP Slatinice, lom 

Pokrok v DP Duchcov a lom Jirásek v DP Ţelenky. 
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V současné době mají stávající povrchové lomy vyčleněny a povoleny pro svou 

těţební činnost území v dobývacích prostorech: 

 Lom Bílina v DP Bílina 

 Lom Vršany - Šverma v DP Holešice, DP Vršany a DP Okořín 

 Lom ČSA v DP Ervěnice , DP Komořany a DP Dolní Litvínov 

 

5.2. Nevyužitelné dobývací prostory – báňské a ekonomické ukazatele 

 

Usnesením vlády ČR č. 444 z 30. října 1991 byl schválen návrh závazných územních 

limitů těţby a výsypek v Severočeské hnědouhelné pánvi.  

Usnesení bylo přirozenou reakcí na špatnou ekologickou situaci v podkrušnohorské 

oblasti, jeţ vznikla před rokem 1989. Tento stav byl důsledkem desítek let tlaku tehdejšího 

státního a politického vedení na zvyšování těţby uhlí a jeho spalování v regionu v 

elektrárnách bez odsiřovacích zařízení. Situaci navíc zhoršovala přítomnost dalších 

průmyslových odvětví - těţké chemie, hutnictví, strojírenství, sklářského a textilního 

průmyslu a podobně. V mnoha ukazatelích se tím trvale značně překračovalo zatíţení 

krajiny průmyslovou činností.  

Na základě rozhodnutí vlády ČR 

           -  viz citace z usnesení vlády č.444/1991 - 

„Limity ekologické zátěže území jsou hranice v území, za nimiž nesmí být těžbou a 

energetikou přímo narušovány a likvidovány přírodní prvky, tvořící součást územního 

systému ekologické stability krajiny, sídelní struktura a infrastruktura zajišťující život 

v území a dále nejvýše přípustné zátěže základních složek prostředí tzn. půdy, vody a 

ovzduší.“ 

se do budoucna omezí rozvoj těţby uhlí v podkrušnohorské uhelné pánvi. Z dobývacích 

prostorů jsou a budou vyuţívány dobývací prostory stávajících lomů ale pouze v hranicích 

ekologických limitů. 

Znamená to, ţe tímto Usnesením vlády je zastavena exploatace loţiska a nebudou 

vytěţeny zásoby uhlí, které by zajišťovaly provoz lomů cca na 100 let při současné 

produkci těţeného uhlí. Jedná se o většinu zásob v dobývacích prostorech DP Komořany, 

DP Dolní Jiřetín, DP Kopisty I. a DP Záluţí v mostecké oblasti. Rozvoj lomu ČSA, 

případně lomu Kohinoor, při vstupu lomu do tzv. 2. a 3. etapy ve výše uvedených 

dobývacích prostorech, není tak v současné době reálný. 

Stanovení limitů ekologické zátěţe se také dotýká dobývacího prostoru Bílina a tím i 

provozu a ţivotnosti lomu Bílina. 

Dále byly pro niţší kvalitu, a s tím spojené energeticky náročné zpracování uhlí, 

odepsány i zásoby ve výchozových partiích uhelné sloje a zrušeny dobývací prostory nebo 

zredukovány stávající. Nebudou proto realizovány projekčně zpracované lomy Bylany 

v bývalém DP Havraň a lomy Šverma – západ a Chomutov. 
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5.3. Těžební postupy do roku 2052 

 

Jediným lomem, kterého se omezení ekologickými limity nedotýká, je lom Vršany – 

Šverma a zůstává tak jedinou perspektivní lokalitou v mostecké oblasti. Těţební území je 

omezeno ze severu a západu stávajícím stavem uhelných řezů lomu Šverma a závaznou 

hranicí DP Holešice, na východní straně bývalými řezy lomu Slatinice a na jihu současným 

stavem lomu Vršany a výchozem sloje. Území je ve směru jih – sever  rozděleno pilířem 

liniových staveb (tzv. Hořanský koridor) na dvě charakteristické části jak z hlediska 

báňského, tak z hlediska legislativního vývoje. 

Pro těţbu lomu Vršany – Šverma do stanovené hranice k Hořanskému koridoru je 

povolena státní báňskou správou (OBÚ Most) hornická činnost podle POPD lomu Vršany 

– Šverma, postup k energetickému koridoru rozhodnutím OBÚ ze dne 20.2 2002. 

Pro těţbu lomu Vršany v pilíři Hořanského koridoru (viz příloha č. 2) musí být 

zpracován nový Plán otvírky, přípravy a dobývání včetně studie vlivu stavby na ţivotní 

prostředí. S přihlédnutím na přípravnou fázi a nutné přeloţky sítí Hořanského koridoru 

bude nutno předloţit ke schválení POPD Vršany do konce roku 2011 na Obvodní báňský 

úřad. 

Pro stanovení objemu a kvality uhlí pro pokračující lom Vršany -Šverma byl 

proveden výpočet rozdělující těţební oblast na 8 bloků reprezentujících období cca po 5 

létech a schematicky i postup lomu od roku 2008 do roku 2052. Závěrné svahy v oblasti 

Hořanského koridoru byly upraveny podle vydaného geomechanického posouzení VÚHU 

a.s. Most: 

Tabulka č. 7 – množstevní a kvalitativní ukazatele v postupu těžby 

rok  2009 – 2052 mnoţství Qir Ad Wtr Sd teplo 

Vršany– Šverma 

celkem 

mil. tun MJ.kg
-1

 % % % PJ 

333,1 10,96 38,13 28,10 1,06 3 045 

z toho 

do koridoru 180,6 11,18 37,30 27,80 0,98 1 399 

v koridoru 152,5 10,80 38,82 28,40 1,10 1646 

 

 

5.3.1. Stávající stav lomu Vršany - Šverma 

 

Do konce roku 2011 – výchozí stav předkládaného POPD Vršany – bude dokončena 

etapa charakterizující  

 postupné propojování stávajících lomů Vršany a Šverma jak těţebními řezy, 

tak i výsypkovými etáţemi 

 ukončení těţební činnosti na uhelném lomu Šverma 
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Z ekonomického hlediska, při postupném sniţování těţeb uhlí, je utlumení lokality 

Šverma a naopak rozvoj lokality Vršany nutností, která vedla ke změně hranic styku obou 

lokalit při vzájemném průniku.  

 V současnosti jsou v provozu na lokalitě Šverma v procesu dobývání pouze 1 

rypadlo KU300/K96  na těţbu uhelné sloje a rypadlo K800/54, které je trvale nasazeno na 

odlehčovacím řezu lokality Vršany.  

Na lokalitě Vršany těţí nadloţní zeminy 1. skrývkového řezu (včetně 1. uhelné sloje) 

rypadlo KU800/92. Na 2. skrývkovém řezu je nasazeno rypadlo KU800/84. Těţbu uhlí 

zajišťují dvě rypadla KU300/85 a KU300/107. 

Zakládání skrývkových hmot lomu Vršany – Šverma v současné době probíhá na 

dvou vnitřních výsypkách. Na výsypce Vršany a na výsypce Šverma. 

Na výsypce Vršany jsou v provozu pasový zakladač ZP6600/86 a pasový vůz 

zakládací PVZ2500/301. ZP6600/86 zakládá skrývku od rýpadla K92 na 1. a 2. 

výsypkovou etáţ dovrchním a úpadním způsobem. 1. etáţ zakládá úpadně na vyuhlené 

podloţí lomu a následně 2. etáţ dovrchně. Tak jak je uvolňováno podloţí postupem lomu, 

zakladač se postupně prosypává směrem k výsypce Šverma. Na etáţi jsou vystavěny 2 

pasové dopravníky š. 1800 mm a v roce 2011 bude vystavěn i třetí, který bude postupně 

prodluţován. V závěru roku 2011 dojde zakladačem ZP6600/86 k propojení 1. etáţe 

výsypky Vršany s 1. etáţí výsypky Šverma.  

Pro zakládání výklizů a odklizů z meziloţí uhelných slojí je v provozu pásový vůz 

zakládací PVZ2500/301. Stroj pokračuje v zakládání z pásového dopravníku š. 1200 mm 

s cílem zasypávat jímky po postupně přesouvající se hlavní čerpací stanici (HČS) a 

vytváření předvýsypky. Převáţná část výklizů a odklizů však je nadále směrována přes 

výsuvové hlavy k zakladači ZP6600/86. 

Na výsypce Šverma zakládají stroje ve spojení s kolejovou, tak s  pasovou dopravou. 

V provozu je pasový zakladač ZP6600/93 zakládající na 3. a 4. etáţi skrývkové zeminy od 

vršanského rypadla KU800/84, kolejové zakladače ZD1800/59 a ZD2100/73 a lopatové 

rypadlo E7/152. Zakladač Z59 tvaruje úpadním sypáním 5. výsypkovou etáţ převáţně 

z aglomerovaných směsí a zakladač Z73 tvaruje poslední, 6. výsypkovou etáţ ze zemin, 

které těţí rypadlo K800/54. Rypadlo E7/152 je nasazeno na 1. výsypkové etáţi. Vykrývá 

prostoje kolejových zakladačů vzhledem k nutnému pravidelnému ukládání 

aglomerovaných směsí a připravuje předvýsypky pro budoucí zakládání zakladačem 

ZP6600/93.  

 

5.3.2. Postup lomu Vršany - Šverma do hranic 1. etapy v létech 2012 – 2028 

 

Rypadlo K800/54 nasazené na odlehčovacím řezu pokračuje od roku 2008 v těţbě 

řezu stávajícím způsobem tj. selektivním dobýváním ornice, spraší a ostatních 

skrývkových zemin v součinnosti s kolejovou dopravou. Těţba skrývky odlehčovacího 

řezu bude ukončena v závěru roku 2011. Poté se rypadlo přesune na montáţní místo 

Vršany, kde proběhne jeho revize.    
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Nasazení dvou rypadel KU800 v součinnosti s pasovou dopravou na těţbu skrývky, 

plánované v létech 2007 – 2010, si vyţádalo zajištění dostatečného mnoţství uvolněných 

uhelných zásob pro další rozvoj lomu Vršany. Po zprovoznění KU800/84 v roce 2007 je 

rypadlo KU800/92 nasazeno pouze na 1. skrývkovém řezu, kde plynule odtěţuje výškový a 

hloubkový řez s následnými přestavbami porubních dopravníků. Od roku 2009 se začne 

postupně vytáčet řez do vějíře pro rychlejší uvolňování uhelných zásob v západní části 

lomu Vršany. Při postupu rypadla na 1. skrývkovém řezu bude těţena i 1. uhelná sloj. 

Rypadlo bude odstaveno z provozu v první polovině roku 2011 a těţbu skrývky bude opět 

zajišťovat pouze jedno rypadlo KU 800. 

Na 2. skrývkovém řezu je nasazeno rypadlo KU800/84. Rypadlo svým postupem 

uvolňuje uhelné zásoby na lomu Vršany. Od roku 2011 bude těţba rýpadla opětovně 

probíhat střídavě na 1. a 2. skrývkovém řezu s postupným vějířovitým vytáčením obou 

řezů. Rypadlo dotěţí skrývkové řezy do stanovených hranic k Hořanskému koridoru v roce 

2022. 

Uhelné sloje těţí rypadla KU300/85 - 2. uhelnou sloj a KU300/107 – 3. uhelnou sloj. 

Rypadlo KU300/85 po propojení řezu s opuštěným řezem bývalého lomu Jan Šverma 

v roce 2009 pokračuje severním směrem v paralelním postupu. Tak, jak se propojuje 3. řez 

s bývalým řezem lomu J. Šverma, zkracuje se porubní fronta. Od roku 2013 se začne měnit 

 paralelní postup dosud realizovaný v celé délce porubní fronty v postup kombinovaný – 

v západní části vějířovitý a ve východní nadále paralelní. Rypadlo dotěţí uhelný řez do 

stanovených hranic Hořanského koridoru v roce 2028. 

Rypadlo KU300/107 dokončí propojení posledního uhelného řezu lomu Vršany 

s opuštěnými řezy bývalého lomu Jan Šverma v západní demarkaci lomu na přelomu let 

2009 - 2010. Po propojení aktivního lomu Vršany s bývalým lomem Šverma se u něho 

začne zkracovat porubní fronta. Rypadlo bude pokračovat severním směrem v paralelním 

postupu. Od roku 2015 se také postup tohoto řezu změní na postup kombinovaný a bude 

tak kopírovat řez rypadla KU300/85. Rypadlo dotěţí uhelný řez do stanovených hranic 

Hořanského koridoru, stejně jako rypadlo KU300/85, v roce 2028. 

Rypadlo KU300/96, těţící a následně dopravující uhlí pomocí kolejové dopravy na 

úpravárenský komplex v Komořanech, bude těţit celistvou uhelnou sloj v otočném bodě 

lomu Šverma do roku 2011, čímţ bude ukončena dlouholetá těţba uhlí na lomu Jan 

Šverma a rypadlo bude odstaveno z provozu.  

Z pohledu zakládání skrývky bude vývoj výsypek v tomto období následující. 

Na výsypce Vršany zakladač ZP6600/86 pokračuje v zakládání dovrchní a úpadní 

etáţe ze tří pasových dopravníků a vytváří 1. a 2. výsypkovou etáţ. Úpadně na vyuhlené 

podloţí lomu 1. etáţ a následně dovrchně 2. etáţ. V roce 2017, se zkrácením porubní 

fronty, bude zakládání probíhat pouze ze dvou pásových dopravníků. Od roku 2015, po 

plánované rekonstrukci překládací rampy a příslušných dopravníků š. 1200 mm, bude 

moţno na odtahy pro zakladač ZP6600/86 š. 1800 mm přitěţovat granuláty na výsypku 

Vršany.  
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Postup PVZ2500/301 bude totoţný s postupem do roku 2011 tj. s jediným cílem – 

postupným zasypáním jiţ nefunkčních jímek HČS stanice Vršany a vytváření předvýsypky 

z DPD š. 1200 mm před postupem ZP6600 z důvodu stability výsypkového tělesa.  

Na výsypce Šverma bude v rámci 1. etapy provoz obou kolejových zakládačů spojen 

s ukončením těţeb rypadel provozovaných v součinnosti s kolejovou dopravou a 

ukončením ukládání granulátových směsí do výsypky Šverma.  

Provoz zakladače ZD1800/59 je plánován do roku 2012. Provoz zakladače 

ZD2100/73 je spojen s postupem lomu Vršany - 1. skrývkového řezu - do hranic 2. etapy. 

Bude zakládat zeminy z bývalé výsypky Slatinice, kde do roku 2021 je nasazeno rýpadlo 

K800/54. 

Pasový zakladač ZP6600/93 v tomto období pokračuje v zakládání 3. a 4. etáţe 

výsypky Šverma. 

 

5.3.3. Postup lomu Vršany do hranic 2. etapy v létech 2028 – 2052 

 

Před vstupem hlavní těţební technologie musí být uskutečněny přípravné fáze tj. 

především uskutečnění přeloţek sítí Hořanského koridoru jak za hranou budoucího 1. řezu 

lomu Vršany, tak i přímo na 1. řezu lomu. Pro tuto fázi bude vyuţito rypadlo K800/54 

v součinnosti s kolejovou dopravou hmot. Od roku 2012 rypadlo odtěţí zeminy v cca 100 

metrovém záběru a vytvoří etáţ pro přeloţky potrubních sítí.  Následně dotěţí do roku 

2021 1. skrývkový řez, který tvoří etáţ výsypky Slatinice nad úrovní stávajícího terénu. 

V roce 2021 bude natrvalo ukončena jeho činnost na lomu Vršany.  

Po roce 2022 rypadlo KU800/84 jiţ plynule pokračuje v navrţeném způsobu otvírky 

lomu Vršany při vstupu do Hořanského koridoru. Kombinací paralelního a vějířovitého 

postupu obou skrývkových řezů odkrývá rypadlo uhelné zásoby v celé porubní délce ve 

směru jih - sever. Těţba skrývky probíhá stále na pasové dopravníky š. 1800 mm dosud 

vyuţívaných jako pevných linek ve východních svazích pro 1. a 2. skrývkový řez těţby 1. 

etapy. Řezy jsou těţeny stejně jako dosud tj. výškovým a hloubkovým způsobem. Tímto 

způsobem bude těţba probíhat aţ do roku 2044. V závěrečných létech je postup soustředěn 

pouze v jiţní části lomu na vytvarování konečných východních a jiţních svahů. Řezy se 

těţí jen výškovým způsobem. Dotěţením 2. a 3. skrývkovém řezu v roce 2044 rypadlo 

ukončí svojí činnost na lomu Vršany. Během tohoto období budou postupně navzájem 

vystřídány oba velkostroje tj. jak rypadlo KU800/84, tak v té době zrekonstruované 

rýpadlo KU800/92.     

Rypadla KU 300 těţící uhelnou sloj plynule postupují od roku 2029 za skrývkovými 

řezy v oblasti Hořanského koridoru. Postup je opět kombinací paralelního postupu a 

postupu vějířovitého. Tento postup si vyţádala odlišná kvalita uhlí v severní a jiţní části 

lomu. Kombinací postupů v obou částech lomu se optimalizují dodávky z pohledu 

výhřevnosti uhlí pro odběratele. Od roku 2039 se jiţ plně projevuje horší kvalita uhlí z řezů 

v jiţní části lomu coţ si vyţádá intenzivní homogenizaci uhlí na skládkách.  V závěrečné 

fázi lomu Vršany se těţba uhlí soustředí jiţ jen na dotěţení uhelných řezů do konečných 

východních a jiţních hranic, na těţbu uhlí pod dálkovou pasovou dopravou a přetěţení 
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skládky uhlí. Při závěrečném vyuhlování sloje bude ve větší míře vyuţita pomocná 

mechanizace. Během celého období budou postupně navzájem vystřídány v provozu tři 

velkostroje tj. jak současná vranská rypadla KU300/97 a KU300/107,tak rekonstruované 

rypadlo KU300/96.    

Se vstupem rypadla KU800/84 do koridoru se mění postup i na vnitřní výsypce 

Vršany. Snahou bude zkrátit přepravní vzdálenost od těţícího rypadla k zakladači, a proto 

bude část výsypných hmot směrována do prostoru vyuhleného otočného bodu Šverma. 

V první fázi (roky 2023 – 2035 ) budou zeminy směrovány přímo do otočného bodu 

Šverma kde bude vystavěn pasový dopravník š. 1800 mm, a z kterého bude zakladač 

ZP6600/93 zakládat skrývkové zeminy od rýpadla KU800/84. Po propojení s 1. etáţí jiţ 

bývalé výsypky Šverma bude vystavěn na pláni 1. etáţe nový pasový dopravník, z kterého 

bude tvarována výsypka Vršany jiţním směrem. Postupně se propojí s etáţí výsypkou 

pokračující v postupu směrem severním. K dispozici budou oba stávající zakladače 

ZP6600/93 a ZP6600/86, které budou střídavě v provozu tak, jak budou v provozu linky 

DPD š. 1800 mm od rypadla KU8900/84 na jednotlivých řezech.  

Ve druhé fázi (roky 2036 – 2045) budou zeminy směrovány jiţ jen přes výsuvové 

hlavy a oba zakladače ZP6600 budou střídavě nasazovány do provozu. Tvarují 1. 

výsypkovou etáţ vnitřní výsypky Vršany úpadně a dovrchně a vějířovitě za uhelnými řezy 

a postupně vytváří svahy budoucí zbytkové jámy lomu.  

Zakládání výklizů z meziloţí uhelných slojí a odklizů na styku se starými výsypkami 

v otočném bodě Šverma pomocí PVZ2500/301 bude pokračovat na odtah vystavěný 

v bočních svazích výsypky Vršany, s cílem zasypávat staré jímky po postupně přesouvající 

se HČS a vytváření předvýsypky v prostoru po vytěţené uhelné sloji. V poslední fázi (roky 

2046 – 2052), kdy jsou v provozu na dobývací straně jiţ jen rypadla KU300, jsou veškeré 

zeminy zakládány jiţ jen pomocí PVZ2500/301, který tvaruje západní svahy a vytváří 

konečný tvar zbytkové jámy. 

 

5.3.4. Těžební technologie 

 

V oblasti strojního a energetického vybavení pokračujícího lomu Vršany je snaha 

zachovat stávající technologii bez velkých investičních nákladů. Ţivotnost technologie 

bude zajišťována formou generálních oprav a rekonstrukcí. 

Nasazení těţební technologie odpovídá POPD lomu Vršany – Šverma, postup 

k energetickému koridoru.  

Skrývku těţí rypadla řady TC 1 s kolejovou a řady TC 2 s pasovou dopravou. 

V uhelném lomu  jsou  nasazena rypadla řady TC 1 s pasovou dopravou. Rypadla řady TC 

1 s kolejovou dopravou na lokalitě Šverma ukončí provoz v roce 2012 a budou odstaveny 

do zálohy s výhledem jejich náhrady za rypadla na lomu Vršany. 
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Na pokračujícím lomu Vršany bude nasazena tato hlavní těţební technologie: 

Skrývka: 

odlehčovací řez  1x K800 (K800/54)  

1. - 2. skrývkový řez  2x KU800 (KU800/84 a KU800/92) 

Uhlí: 

1. uhelný řez   1x KU300 (KU300/85) 

2. uhelný řez   1x KU300 (KU300/107) 

uhelné řezy Šverma 1x KU300 (KU300/96) 

Zakládání Vršany: 

pásový zakladač   1x ZP6600 (ZP6600/86) 

pásový vůz zakládací  1x PVZ2500  (PVZ2500/301)                   

 Zakládání Šverma: 

pásový zakladač   1x ZP6600 (ZP6600/93) 

kolejový zakladač   1x ZD2100 (ZD2100/73) 

kolejový zakladač   1x ZD1800 (ZD1800/59) 

                      lopatové rýpadlo  1x E7 (E7/152) 

        Doprava: 

                    pasová doprava š. 1800 mm + shazovací vůz 

                    pasová doprava š. 1200 mm + shazovací vůz 

                    kolejová doprava o rozchodu 1435 mm 
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6. Stručné technicko – ekonomické zhodnocení navrženého 

řešení 
 

6.1. Energetická koncepce ČR s ohledem na využití hnědého uhlí 

 

Státní energetická koncepce České republiky, která byla vládou schválena dne 10. 

března 2004, patří k základním součástem hospodářské politiky České republiky. Je 

výrazem státní odpovědnosti za vytváření podmínek pro spolehlivé a dlouhodobě bezpečné 

dodávky energie za přijatelné ceny a za vytváření podmínek pro její efektivní vyuţití, které 

nebudou ohroţovat ţivotní prostředí a budou v souladu se zásadami udrţitelného rozvoje.  

Státní energetická koncepce ve své vizi konkretizuje státní priority a stanovuje cíle, 

jichţ chce stát dosáhnout, při ovlivňování vývoje energetického hospodářství ve výhledu 

příštích 30 let, v podmínkách trţně orientované ekonomiky. 

Vize Státní energetické koncepce definuje základní priority, vytvářející rámec pro 

dlouhodobý vývoj energetického hospodářství České republiky, coţ jsou: 

 maximální bezpečnost 

 maximální nezávislost 

 maximální udrţitelný rozvoj  

  Cílem k naplnění těchto vizí je  

 maximalizace zhodnocování energie 

 maximalizace efektivnosti při získávání a přeměnách energetických 

zdrojů 

 maximalizace úspor tepla 

 maximalizace efektivnosti spotřebičů energie 

 maximalizace efektivnosti rozvodných soustav  

 

Z hlediska zajištění efektivní výše a struktury spotřeby prvotních energetických 

zdrojů je kladen důraz především na: 

 podporu výroby elektřiny a tepelné energie z obnovitelných zdrojů 

energie 

 optimalizaci vyuţití domácích energetických zdrojů 

 optimalizaci vyuţití jaderné energie 
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tabulka č. 8 - rekapitulace struktury spotřeby primárních zdrojů energie [5] 

 

 

Z celkové rekapitulace struktury spotřeby primárních zdrojů energie podle vládou 

schváleného „Zeleného scénáře“ vyplývá, ţe v energetickém mixu dojde do roku 2030 

k těmto významným změnám: 

- k výraznému poklesu těţby i spotřeby jediné domácí energetické suroviny (viz 

tabulka č. 3), to je hnědého a černého uhlí, ale uhlí přesto zůstane naším základním 

energetickým zdrojem 

- spotřeba zemního plynu bude po celé období stagnovat, přičemţ jeho vyuţití pro 

výrobu elektřiny bude především v kogeneračních jednotkách 

- předpokládá se další rozvoj jaderné energetiky, výstavba nových dvou bloků se 

plánuje po roce 2020 

- předpokládá se rozvoj obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny i tepla a jejich 

význam spolu s úsporami energie v budoucnosti trvale poroste 

 

I s ohledem na tyto skutečnosti Česká republika ve své Státní energetické koncepci 

předpokládá především vyuţití domácích zdrojů uhlí a rozvoj jaderné energetiky a co 

nejniţší závislosti na zemním plynu a ropě v energetice.  

Pro budoucí období je tedy nejvýhodnější, s ohledem na bezpečnost, dostupnost 

a efektivnost energetického zásobování, uvaţovat se scénářem energetického mixu, kde 

rozhodující podíl bude pokryt kombinací jádra, ekologicky čistého vyuţití uhlí, zemního 

plynu a obnovitelnými zdroji. V současné době je velikou výhodou České republiky ve 

srovnání se zeměmi Evropské unie poměrně nízká dovozní energetická náročnost, která 

představuje cca 40 %, zatímco v zemích Evropské unie je to aţ 70 %. A také to, ţe pro 

výrobu elektřiny v České republice se prakticky vůbec nepouţívá ropa a pouze ve velmi  

 

6.2.  Podíl lomu Vršany na trhu s hnědým uhlím 

 

Hnědé uhlí je jediným domácím primárním zdrojem energie, v němţ je Česká 

republika zcela soběstačná. Loţiska hnědého uhlí se v České republice nacházejí ve 

čtyřech pánvích. Největší Severočeská pánev je situována pod Krušnými horami a táhne se 

Podíly na spotřebě energetických zdrojů stav v roce 2005 stav v roce 2030 

tuhá paliva: 41,5 % 30,5 % 

                                             černé uhlí 12,2 % 9,7 % 

                                           hnědé uhlí 29,3 % 20,8 % 

plynná paliva 21,6 % 20,8 % 

kapalná paliva 15,0 % 12,1 % 

jaderné palivo 16,5 % 20,9 % 

obnovitelné zdroje 5,4 % 15,7 % 
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od Chabařovic aţ ke Kadani a Ţatci. Další vyuţívanou pánví je Sokolovská. Veškeré 

zásoby hnědého uhlí jsou dnes odhadovány na 9,87 miliardy tun, z toho na vyuţívaných 

loţiscích 2,39 miliardy tun. V rámci tzv. územních ekologických limitů jsou vytěţitelné 

zásoby odhadnuty na 1,20 miliardy tun. Vytěţitelné zásoby za územními limity v 

působnosti Czech Coal se odhadují na 280 milionů tun. V dalších etapách rozšíření ČSA, 

lomu s největšími zásobami uhlí v ČR, můţe být tato zásoba postupně zvýšena o dalších 

470 milionů tun. Doba těţby při jejím větším rozloţení v čase můţe být prodlouţena do 

roku 2061, respektive aţ za rok 2100 v případě pokračování v dalších etapách. 

Lom Vršany, jako jedna z mála severočeských těţebních lokalit, není územně 

omezena legislativními ekologickými limity. Tato okolnost mj. značí, ţe Vršany v 

současnosti patří svou moţnou ţivotností k nejperspektivnějším hnědouhelným lomům.  

Celkem je v dobývacích prostorech Vršany a Holešice, ve kterých zmíněný lom těţí, 

včetně zbytkových zásob bývalého lomu Slatinice, k dispozici 333 mil. t uhlí.  

Jak dramatický bude vývoj těţeb hnědého uhlí bez prolomení územně ekologických 

limitů po roce 2023 je zřejmé z tabulky předpokládaného výhledu těţeb uhlí na 

jednotlivých lokalitách (viz příloha č. 3). 

 

6.3. Vliv pokračování těžby na sociální stabilitu regionu Mostecka 

 

Hlavní náplní hospodářské činnosti těţebních společností ve skupině Czech Coal 

(Vršanská uhelná a.s. a Litvínovská uhelná a.s.) na Mostecku je těţba a úprava hnědého 

uhlí. Czech Coal disponuje největšími zásobami uhlí v České republice a dodává je jak pro 

energetiku, tak pro malospotřebitele. V ročním objemu těţby je druhým největším 

producentem hnědého uhlí v ČR. 

Vyuţívání uhlí se v okolí Mostu datuje od roku 1594. Společnost Vršanská uhelná 

a.s., provozující povrchový lom Vršany, tak navazuje na staleté tradice dobývání hnědého 

uhlí v severozápadních Čechách.  

Těţba a úprava hnědého uhlí je v regionu Mostecka a Chomutovska 

nejvýznamnějším průmyslovým odvětvím a ať přímo, nebo nepřímo, zaměstnává 

podstatnou část obyvatel těchto regionů, kterým v důsledku útlumu hornické činnosti hrozí 

ztráta zaměstnání a tím ţivotní úrovně. 

Dárcovství a sponzoring, podpora infrastrukturních investic a sluţeb jsou součástí 

nevýrobních aktivit společností skupiny Czech Coal jiţ od doby vzniku Mostecké uhelné 

a.s. V roce 2002 společnost rozpracovala rozsáhlý projekt Regionální politika, díky němuţ 

jsou podporovány desítky projektů v sociální oblasti, zdravotnictví a vzdělávání a řada 

programů v oblasti kultury, sportu a dalších společenských aktivit. I tyto aktivity 

s klesajícími příjmy uhelných společností budou přímosměrně klesat. 

Podpora regionálního rozvoje představuje dobrovolnou aktivitu, která je zřetelně 

vymezena – je to úsilí o zlepšení kvality ţivota obyvatel v regionu. Skupina Czech Coal 

povaţuje za velmi důleţité vyuţít svou ekonomickou sílu ve prospěch zkvalitnění ţivota 

obyvatel severozápadních Čech, zejména regionu Mostecka, ale v posledních letech i části 

Chomutovska. Rozsah regionální spolupráce je pochopitelně podmíněn ekonomickým 
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rozvojem firmy a zároveň efektivitou spolupráce s představiteli zaměstnanců, obcemi a 

organizacemi v regionu. 

Zastavení lomu ČSA na hranicích ekologických limitů by tak mělo velký vliv na 

sociální stabilitu regionu Mostecka. 

Omezení těţby v důsledku limitů se nijak netýká druhého lomu Vršany, který jako 

jediný v ČR můţe uhlím zásobovat aţ do roku 2052. 
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7. Závěr 
 

Od počátků dobývání hnědého uhlí jako strategické energetické suroviny urazilo 

hnědouhelné hornictví dlouhou cestu lemovanou zdokonalováním technologií a způsobů 

dobývání jak z pohledu hospodárnosti vyuţívání loţisek, tak z pohledu vývoje technologie 

dobývání. Největší a nejpodstatnější změnou však prošlo v ohledu vlivu na ţivotní 

prostředí. Severočeská hnědouhelná pánev dnes jiţ není „měsíční“ krajinou tak jak tomu 

bylo koncem minulého století. Za postupem povrchových lomů se opět vrací ţivot krajině 

díky progresivnímu způsobu rekultivací území dotčeného těţbou. Za zmínku v tomto 

směru jistojistě stojí rekultivace bývalého lomu Vrbenský, který dnes slouţí k příměstské 

rekreaci s automobilovým okruhem na bývalé výsypce, nebo rekultivovaná výsypka 

Velebudice, kde je dnes dostihové závodiště, golfové hřiště a zařízení pro rekreační 

aktivity obyvatel Mostecka. 

Energetická spotřeba současné civilizace roste rok od roku závratným tempem, 

přičemţ světové zásoby hlavních energetických zdrojů nejsou nevyčerpatelné a nové 

technologie výroby „čisté“ energie jsou v nedohlednu. V takovéto situaci by si stát neměl 

zavírat cestu k jedinému významnému zdroji energetické suroviny, hnědému uhlí, kterým 

jsou zásoby v severočeské hnědouhelné pánvi. Myslím si, ţe cesta energetické koncepce 

ČR by se měla spíš ubírat směrem k co nejhospodárnějšímu vyuţití vlastního potenciálu 

s důrazem na co nejmenší vliv na ţivotní prostředí jak v procesu dobývání uhlí, tak 

v procesu jeho spalování a tím si zajistit alespoň částečnou energetickou soběstačnost. 

Počátkem této cesty by mělo být zrušení územních limitů a zpřísnění poţadavků a 

kontroly vzhledem k dopadu na ţivotní prostředí. Progresivním pokračováním cesty 

energetické soběstačnosti by byl i vývoj a výzkum technologií vhodných ke spalování uhlí 

v současnosti horších kvalitativních parametrů z bývalých dobývacích prostorů Bylany, 

Šverma západ a Chomutov východ.  

Toto by vedlo i k tomu, ţe společnosti těţící uhlí by jiţ v současnosti investovali do 

obnovy technologie namísto skutečnosti udrţet současnou technologii v provozu do doby 

ukončení provozu, která se neúprosně blíţí. 
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