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ANOTACE  

Předmětem diplomové práce je ekonomická analýza využitelnosti zásob hnědého 

uhlí velkolomu Bílina, který zaujímá velký objem kvalitních zásob za nově vymezenými 

územně těžebními limity.  V úvodu práce je zachycen historický obraz dobývání hnědého 

uhlí v zájmové oblasti. Navazuje kapitola s charakteristikou zájmového území, z hlediska 

geologie, stratigrafie a jednotlivých částí ložiska. Další nedílnou část práce tvoří popis 

územně ekologických limitů včetně jejich změn pro velkolom Bílina. Ekonomická část je 

soustředěna na predikci tržeb, nákladů a hospodářského výsledku pro budoucí období let 

2011 – 2030. 

Klíčová slova: územně ekologické limity, dobývání, velkolom, predikce, těžební 

technologie, ložisko uhlí 

 

SUMMARY 

The economic analyses of usage of brown coal reserves from the Bílina quarry, 

which makes a huge capacity of first-rate reserves behind recently set territorially mining 

limits, is the subject of this thesis. A historical framework of brown coal mining 

 in the chosen area is captured in the beginning of the thesis. This is followed by a chapter 

describing the chosen area from geological, stratigraphical and individual deposit parts 

point of view. A description of territorially-ecological limits including their changes  

for Bílina quarry makes another integral part of the thesis. The economic part is focused  

on prediction of revenues, costs and economic result expected in years 2011 – 2030. 

Key words: territory environmental limits, mining, quarry, prediction, logging technique, 

coal-seam 
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1. ÚVOD 
 Hornictví, zejména však hnědouhelné, bude v současné i budoucí době stále sehrávat 

významnou národohospodářskou roli. Analýzy, na základě kterých byla již dříve vládou 

schválena surovinová politika státu, stejně jako v poslední době zpracovaná aktualizace 

surovinové politiky jsou důkazem toho, že uznávaní národohospodáři pokládají využití 

našeho nerostného bohatství za nezbytnou podmínku prosperity našeho státu. Situace 

těžařských společností, zejména však Severočeských dolů a.s., Doly Bílina z hlediska 

perspektivy českého hornictví jsou díky cílům energetické koncepce státu opět v popředí 

zájmu.  

  Při konkrétním stanovení závazných linií omezení těžby a výsypek je třeba vedle 

ekologické a urbanistické hodnoty území brát zřetel i na ekonomiku těžby, a to jak 

s ohledem na její nákladovost, tak na potřebu dodávky uhlí pro energetiku. 

V roce 2007 velkolom Bílina dospěl na severní straně porubní fronty k závazné linii 

těžby a v rámci přípravy Plánu otvírky a přípravy dobývání na léta 2010 – 2030 připravil 

provozovatel, SD a. s., variantu postupu, která představuje překročení závazných linií 

omezení těžby.  

Severočeské doly a.s., Doly Bílina mají výsadní postavení mezi těžebními 

organizacemi, poněvadž všechny zásadní střety zájmů, které jsou diskutovány  

při projednávání nových územně ekologických limitů, mají v dlouhodobém časovém 

horizontu vyřešeny. Cílem mé práce je zhodnocení potřeby využití hnědého uhlí 

v zájmovém území ve vazbě na prolomení těchto limitů.  

První část diplomové práce je zaměřena na historii zájmového území, na níž 

bezprostředně navazuje vývoj územně ekologických limitů v této oblasti. Hlavní částí je 

ekonomická analýza využitelnosti zásob hnědého uhlí v dané oblasti, a to s ohledem  

na nákladovost a potřebu dodávek uhlí pro energetiku. Návrhy a doporučení v závěru práce 

charakterizují očekávané aspekty rozvoje velkolomu Bílina za nově vymezenými územně 

těžebními limity. 
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2. HISTORIE DOBÝVÁNÍ HNĚDÉHO UHLÍ V ZÁJMOVÉM 
ÚZEMÍ 

Severočeské hnědé uhlí nemělo cestu do světa nijak snadnou. Na svoji pouť se 

vydalo od rumpálových šachtiček v putnách a formanských vozech po hrbolatých cestách 

krajem až po současnou podobu hnědouhelného hornictví. Těžba zanechala a dodnes 

zanechává nesmazatelné stopy v krajině i osudech lidí, vybírá si daň za pokrok a vývoj 

civilizace. Hnědé uhlí také způsobilo, že se na celé dvě století stal celý podkrušnohorský 

kraj velmi významnou průmyslovou oblastí a energetickou základnou českého státu. 

Historii dobývání na Bílinsku podrobně popsal Ing. Luxa v knize Doly Bílina, z níž 

byl vytvořen stručný přehled. 

2.1 Historie hornictví v severočeské hnědouhelné pánvi  
do konce 16. století 

Nejstarší záznam, který lze asi přisoudit  těžbě  uhlí a doprovodných surovin se 

nachází ve staré duchcovské městské knize. Tento zápis pochází z roku 1403 za panování 

Václava IV. a je v něm zaznamenán spor o důlní dílo u města Duchcova. Přisoudit 

jednoznačně tento zápis uhelnému dolování nelze. Druhým nejstarším, již ověřeným 

záznamem o hornickém dobývání surovin, je zpráva, kterou podává roku 1550 kníže 

Bohuslav Felix Hasištejnský, báňský hejtman jáchymovský, že hodlá v kraji žateckém, 

litoměřickém a slánském hledat kamenné uhlí a vyhloubit důl. Téhož roku obdržel od krále 

Ferdinanda I. privilegium dobývat v těchto krajích kamenné uhlí. Do těchto krajů patřila 

velká část severočeské hnědouhelné pánve. Nutno podotknout, že kamenným uhlím se  

v této době rozumělo každé uhlí. V padesátých letech 16. století vznikají kamencárny, 

které zpracovávaly hornicky těžené výchozové partie uhelné sloje silně prostoupené 

sulfidy a sírany. Také se těžily jílovce při bázi uhelné sloje s velkým obsahem pyritu  

a markazitu.  

2.2 Historie hornictví v severočeské hnědouhelné pánvi 
do konce 18. století 

Opravdové dějiny a historie těžby hnědého uhlí začínají až na přelomu třicátých  

a čtyřicátých let 18. století. První zmínky se váží k roku 1740, kdy jsou zaznamenány doly 
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na uhlí u Varvažova a Otovic u Ústí nad Labem. Okolo roku 1750 je započata těžba uhlí  

u Chudeřic a tam vzniká první větší hlubinný důl těžící v roce 1753 celých 464 kbelíků a   

v roce 1787 již 69 608 kbelíků. V roce 1766 je v tamním dole zaznamenána první dobývací 

metoda chodbicování, která byla při tězbě použita. V roce 1756 zapisuje vysoký státní 

úředník, komorní rada Loscani, činnost těžících dolů na uhlí u Teplic a zároveň upozorňuje 

na všeobecný nedostatek dřeva v kraji. V poměrně krátké době počaly častěji těžit malé 

rumpálové šachtičky na uhlí po celém území pánve. Dobývalo se s ohledem na tehdejší 

stav hornictví jen kolem výchozů uhelné sloje. Po technické stránce bylo toto dolování 

velmi nevyspělé a primitivní. Uhlí těžily převážně sedláci - od toho vznikl název selské 

dobývání a selské dobývky a to jen v zimním období, kdy se nevykonávaly práce  

na polích. Do uhelného podnikání se začínají také zapojovat významné rody a šlechta 

vlastnící velké pozemky, jako například Thunové, Nosticové, Lobkovicové a Valdštejnové. 

Také církev začíná na svých pozemcích otevírat uhelné jámy.  

2.3 Historie hornictví v severočeské hnědouhelné pánvi  
v 19. století 

Období napoleonských válek na počátku 19. století opět znamenalo úpadek 

hornického podnikání. Je zaznamenáno, že v celé severočeské pánvi bylo roku 1819 

zaměstnáno všehovšudy 411 horníků. Od roku 1830 se začíná uhelné hornictví postupně 

rozvíjet. Odbytová oblast pro vytěžené uhlí byla malá s ohledem na nedostatek vhodných 

dopravních cest. Postupně nabývá významu lodní doprava plachetnicemi po Labi, zvyšuje 

se tak těžba zejména v blízkosti Ústí nad Labem. Labská cesta prospěla uhelnému 

podnikání neobyčejnou měrou. Začaly se hloubit nové malé doly zejména v ústecké části 

pánve. 

Největší start rozmachu dolování všech nerostných surovin patří padesátým létům 

19. století a to budováním železniční sítě. Tato nová dopravní cesta pomalu, ale jistě 

dostává společnost do parního věku. První vlak z Prahy přijel do Ústí nad Labem v roce 

1850 a v roce 1852 byla prodloužena trať až do Drážďan. V roce 1858 přijel první vlak          

do Teplic a roku 1867 do Duchcova, roku 1870 přes Most do Chomutova, kde navázal      

na nově postavenou trať z Buštěhradu do Chomutova. Postupně se železniční síť zahušťuje 

vlečkami k mnoha dalším dolům. Uhelné doly mají dopravní cestu k větší odbytové 

oblasti. Bránou k mohutnému rozvoji se tak staly koleje železničních tratí. Velká část 
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produkce dolů míří k Labi a pak dál do středních Čech, ale především do Saska, Duryňska, 

Harzu a Braniborska. Hranice odbytu severočeského uhlí tvořila města Gdaňsk, Štětín, 

Rostock, Hamburg, Brémy, Curych, Mnichov, Vídeň, Olomouc a Vratislav. Takové 

odbytiště nezískal již žádný český uhelný revír. V polovině 19. století nastává rozmach 

ještě v podobě rumpálových, ale již jámových lomů. V této době se o uplatnění snažilo až 

1000 dolů. Většina těchto dolů však brzy zaniká v tvrdé konkurenci s modernějšími 

technicky vybavenými provozy vznikajících uhelných společností. Desítky a stovky 

malých dolů jsou postupně vybavovány moderními parními těžními stroji a čerpadly. První 

parní stroje instalované v revíru byly vodotěžné a tak určeny k zdolávání přítoků vody          

do důlních děl. V roce 1856 byly zprovozněny patrně první těžní stroje na dole hraběte 

Nostice u Trmic a dole Westphalena u Varvažova. Jako zajímavost lze uvést, že v roce 

1867 je  poprvé  použit  kůň  na  dopravu  vozíků  v  šachtě na dole Richard u Bohosudova. 

V roce 1869 otevírá první velký povrchový lom podnikatel Hartmann v Ledvicích. 

Na tomto lomu bylo zavedeno mnoho progresivních novinek v Severočeském 

hnědouhelném revíru. Bylo tam zprovozněno první parní lopatové rýpadlo, zaveden první 

telefon v Čechách, použity nové metody povrchové těžby při odstřelech trhavinou a 

postavena jedna z prvních třídiček uhlí. Uhlí doposud tříděné ručně je od osmdesátých let 

19. století zpracováváno novými bubnovými třídírnami. 

2.4 Historie hornictví v severočeské hnědouhelné pánvi  
ve 20. století 

Počátkem 20. století se postupně prosazuje elektrická energie. Zprvu jen elektrické 

osvětlení a pohon čerpadel, později podzemní lanovky, vrátky a třídičky. V letech 1909 až 

1914 se počínají instalovat těžní stroje, nadzemní lanovky a budovat první elektrárny. 

Objevují se také první lžícová a korečková rýpadla i lokomotivy. Těžba uhlí nadále stoupá, 

rozšiřují se dobývací prostory a vznikají první vážné střety zájmů. V roce 1901 začalo 

přemisťování obce Srbice u Teplic, v roce 1905 se stěhuje část Ledvic a v roce 1906 -1910 

obec Zabrušany i s kostelem. Často se povrchové lomy provozují v kombinaci s hlubinnou 

těžbou dohromady. Uhelná těžba probíhala po celém území revíru od Chomutova k Ústí 

nad Labem. Dvacátá a třicátá léta 20. století jsou charakterizována větším pronikáním 

českého kapitálu. V roce 1927 je započato s budováním nového státního velkého 

hlubinného dolu u obce Břežánky, nazvaného President Masaryk. Druhá světová válka se 
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zejména v letech 1944 a 1945 podepsala na silném poškození mnohých dolů, které 

způsobily nálety spojeneckých vojsk. 

Válka končí a první tři roky přinesly revíru opět zcela jiné a nové problémy. Jako  

v roce 1918 stála v popředí všech poválečných snah obnova a rekonstrukce válkou 

zničených dolů a lomů a zásobování průmyslu ve vnitrozemí. Dne 24. května 1945 dochází 

dekretem prezidenta E. Beneše ke znárodnění dolů. Dne 3. 7 .1945 byl ustanoven národní 

podnik Severočeské hnědouhelné doly (SHD) v Mostě jako hlavní organizace   v revíru a 

fungoval s různými změnami struktury až do roku 1990. Národní podnik SHD převzal 

 do správy 70 dolů, z nichž bylo 58 v provozu. Do rozvoje uhelného revíru silně zasahuje 

poválečné osídlování pohraničí. Vrací se část starousedlíků srostlých s hornickým 

řemeslem a dále přichází množství Čechů z vnitrozemí, kteří se teprve musí naučit 

hornickému řemeslu a pracovat na uhelných dolech a lomech. Ze středně velkých lomů 

postupně vznikají  velkolomové  provozy. V roce 1976 je v revíru pět povrchových  

podniků - Doly V. I. Lenina Komořany, Doly Julia Fučíka Bílina, Doly Ležáky Most, Doly 

Nástup Tušimice, Palivový kombinát A. Zápotockého Ústí nad Labem a Doly Vítězného 

února Komořany, sdružující hlubinné doly.  

Tyto velkolomové provozy jsou převážně vybavovány moderními technologickými 

celky tvořenými kolesovým nebo korečkovým velkostrojem, dálkovou pasovou dopravou 

nebo výjimečně kolejovou dopravou a zakladači na výsypkách. Těžba uhlí se neustále 

zvyšovala pro zabezpečení výroby elektrické energie. V kraji hnědouhelné těžby je 

vystavena desítka elektráren a tepláren, které zásobují nejen nejbližší okolí, ale významně 

se podílejí na výrobě energie v ČR. V oblasti druhotných surovin se situace nezměnila. 

Pískovny a štěrkovny bojovaly o přežití, poněvadž vytěžené množství zdaleka převyšovalo 

poptávku, a tak nadále drtivá většina materiálu končila na výsypkových tělesech. 
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3. VÝVOJ ÚZEMNĚ EKOLOGICKÝCH LIMITŮ  
NA PŘEDMĚTNÉ LOKALITĚ 

 Zájmové území se nachází v geomorfologickém celku Mostecké pánve s mocnými 

sedimenty třetihorního stáří. Konkrétně se jedná o neogenní pánev vyplněnou jílovitými  

a písčitými sedimenty s mocnými slojemi hnědého uhlí a s významně se uplatňujícími 

pokryvy – sprašemi až sprašovými hlínami, štěrkopísky, svahovými sutěmi na úpatí 

Krušných hor a jezerními sedimenty Komořanského jezera. 

 Území pánve se nachází v přirozených nadmořských výškách přibližně okolo         

200 m n. m. až 350 m n. m. Území a okolí lomu je však geomorfologicky dynamické 

v důsledku antropogenní činnosti. Krajina v okolí Bíliny je dnes následkem těžby uhlí a 

znečištěním průmyslovými podniky jedním z nejvíce postižených území naší republiky.  

Území, v němž je situován velkolom Bílina se svými vnitřními a vnějšími výsypkami 

(Radovesice a Pokrok), bylo před započetím těžby v podstatě rovinaté, rozprostírající se 

jihovýchodním směrem mezi výběžky Českého středohoří. V jižní části se území 

přirozeným způsobem „napojuje“ na vrchy Mnichovec, Kaňkov a Červený vrch. Mezi 

Červeným vrchem a Špičákem se nachází rekultivovaná Střimická výsypka, při jejíž 

spodní hraně (patě) se začíná profilovat budoucí jezero ve zbytkové jámě lomu  

Most-Kopisty - viz příloha č. 1. 

 Antropogenní činnost se na geomorfologii krajiny projevila různým způsobem. 

Největší vliv měla těžba uhlí, které se zde doluje již od 15. století, ve větším měřítku  

od druhé poloviny 19. století, s rozvojem velkolomové těžby ve druhé polovině 20. století. 

Přechod na povrchovou těžbu, zejména velkolomovou, přinesl výraznou devastaci území. 

3.1 Charakteristika předmětné lokality 

Území v této oblasti je charakterizováno několika zásadními specifiky, a to:  

• výrazné vymezení pánevní struktury mezi geomorfologickou kulisou krystalinika 

Krušných hor a okrajovými výběžky neovulkanitů Českého středohoří,  

• strmost okrajových geologických struktur některých oblastí výchozů sloje  

a maximální hloubky jejího uložení,  



Pavla Sanderová: Potřeba ekonomického využití zásob hnědého uhlí na ložisku SD a.s., Doly Bílina 
za hranicemi stávajících ÚEL 

2010 7 

• výraznou kumulací historických lomových provozů a opuštěných malolomů 

provozovaných především v období let 1900 až 1970,  

• realizace hlubinné a povrchové těžby hnědého uhlí v území ochranných pásem 

zdrojů přírodních léčivých a minerálních vod,  

• historicky, před postupnou a následně urychlenou velkoplošnou devastací, bylo 

území velmi výrazně zemědělsky obděláváno.  

V sousedství  velkolomu se nachází řada obcí. Na západě  Mariánské Radčice a Lom, 

na severu Osek, na východě město Duchcov,  Ledvice a Bílina a na jihu obec Braňany.  

3.1.1 Geologie Mostecké pánve  

 Mostecká pánev (původně Severočeská hnědouhelná pánev) je třetihorní pánví, která 

vznikla v oligocénu. Hlavní fáze vyplňování pánve a vlastní uhelné  tvorby spadá  

do období miocénu (stáří 22 – 17 mil. let). Podloží pánevní výplně  tvoří starší jednotky, 

především proterozoické ruly a žuloruly, permokarbonské vulkanity a sedimenty (křídové 

mořské a sladkovodní sedimenty a oligocenní vulkanity případně sedimenty). 

 Uhelná sedimentace proběhla ve dvou etapách. Starší hlavní uhelná sloj (holešické 

vrstvy) vyvinutá prakticky v celé ploše pánve a mladší lomská sloj (lomské vrstvy), 

z jejíhož původního rozsahu je zachována pouze malá část. Zásoby hnědého uhlí jsou 

soustředěny v hlavní uhelné sloji mocné kolem 30 m, která je souvislá na většině plochy 

Mostecké pánve s výjimkou neuhelné části tzv. žatecké delty. Souhrnná maximální 

mocnost pánevní výplně se pohybuje kolem 500 m. Vlivem mladších tektonických pohybů 

byla značná část pánevní výplně v minulosti erodována. 

3.1.2 Stratigrafie a vznik ložiska  

 Nejhlubší a nejstarší podloží ložiska tvoří proterozoické ruly a žuloruly. V severní 

polovině ložiska jsou proterozoické jednotky proraženy a překryty tělesem teplického 

paleoryolitu karbonského stáří. Obě tyto jednotky, více méně souvisle, jsou překryty až 

150 m mocnými mořskými slínovci a pískovci křídového stáří – viz obrázek 1.  

V severozápadní části ložiska byly křídové sedimenty erodovány patrně v oligocénu.  
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Obrázek 1 - Pevné bloky pískovců v severní části horizontu 

 

 Nesouvislý pokryv až 80 m mocný vytvářejí na křídových horninách produkty 

oligocenního vulkanizmu ve značném stupni postižení subtropickým zvětráváním, řazené 

ke střezovskému souvrství. Jedná se většinou o tefrity, bazanity, fonolity v podobě 

lávových proudů, lakolitů, výplní přívodních kanálů a žil a jejich tufy případně tufity  

v podobě více či méně nesouvislých vrstev. Zejména elevace oligocenních erozních zbytků 

sopečných těles v podloží výrazně ovlivňují stávající reliéf sloje, samozřejmě spolu  

s tektonickými poruchami. Nejvýraznější je tzv. elevace Albert v jižní části ložiska, 

tvořená znělcovou výplní centra rozsáhlé diatremy.  

 Větráním vulkanických a křídových hornin v oligocénu a posléze i ve spodním 

miocénu vznikly až několik desítek metrů mocné vrstvy svahových jílovcových drob jílů  

a tufitů, s nimiž se během spodního miocénu počala prolínat říční a jezerní sedimentace 

duchcovských vrstev. Tato sedimentace plynule přešla v sedimentaci holešovických vrstev 

v uhlotvorném močálu, který se v závěrečných stádiích svojí existence rozšířil na plochu 

daleko překračující areál dnešního rozsahu pánve. Uhlotvorná sedimentace byla rušena 

přínosem sedimentů řeky jednak v prostoru Žatecka, po celou dobu „uhlotvorby“- žatecká 

delta a na Bílinsku, v poslední fázi vzniku uhelné sloje – bílinská delta. Synsedimentární 
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gravitační skluzy v nezpevněných deltových sedimentech způsobily vznik anomálních 

struktur ve sloji jako je bezeslojové novodvorské pásmo s nadložními slojkami uhlí. 

 Konečný zánik uhlotvorného močálu je spojený s poklesem pánevního dna, a tím se 

vznikem jezera pokrývajícího celou oblast mostecké pánve, v němž se usadily další desítky 

metrů jezerních jílů – libkovických vrstev.  Posledním obdobím sedimentace bylo 

přechodné zmenšení hloubky jezera. Sedimentace dalších vrstev způsobila transformaci 

rašelinné hmoty v uhlí. 

Konečným procesem, který se podepsal na úložných poměrech ložiska, byly 

postsedimentární tektonické pohyby a kvartérní denudace. Tektonika poklesového 

charakteru přinesla značné vertikální rozčlenění pánve. Vzniklo jižní omezení centrální 

části pánve - bílinský zlom, dále zlomy Viktoria, Centrum a řada dalších méně 

významných zlomů, které rozčleňují jižní část ložiska na výškově diferencované úseky 

východozápadní  orientace.  Na obrázku 2  je  zobrazena stratigrafie pánevní výplně. 

 

 
Obrázek 2 - Stratigrafie pánevní výplně 
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3.1.3 Uhelná sloj 

 Vlastní ložisko je tvořeno souvislou slojí hnědého uhlí ve stadiu přeměny 

(metamorfismu) na hranici orto- a metafáze prouhelnění, jež je z hlediska nejnovějších 

klasifikací řazeno na hranici mezi lignity a „subbituminous coal“ („skoro černé“). 

  Z hlediska obsahu popela poskytuje uhelná sloj široké spektrum petrografických typů 

od čistého jílu přes uhelnaté jíly až po velmi čisté uhlí s obsahem popela pod 3%. Sloj je 

jednotná a je několika výraznými proplástky vertikálně rozdělena na 3 lávky. Spodní lávka 

je tvořena střídáním decimetrových vrstev jílu, uhelného jílu a jílovitého uhlí v celkové 

mocnosti od 5 do 20 m. Maximálních mocností lávka dosahuje ve střední části ložiska.  

V severní části ložiska je tato lávka od sloje oddělena mocnou vrstvou jílů, a bývá proto 

mylně označována za tzv. spodní sloj. Střední lávka je tvořena převážně monotónními 

vrstvami uhlí xyliticko – detritického, v celkové mocnosti až 20 m, oddělenými třemi 

různě výraznými proplástky. Nejvýraznějším je dvojitý, takzvaný třetinový 

proplástek. Svrchní lávka ve střední části ložiska chybí. K severu a k jihu postupně narůstá 

její mocnost (na severu až 3,5 m) a klesá obsah popela od 55 do 25 %. Je tvořena širokou 

plejádou petrologických typů od čistého jílu po xyliticko – detritické uhlí s obsahem 

popela kolem 5 %. Charakteristickým rysem období projektovaného v POPD je fakt,  

že na rozdíl od celé uplynulé etapy těžby (od založení VMG v roce 1970) naprostá většina 

těžby uhlí proběhne na ploše, kde dosud neproběhlo dobývání uhlí hlubinným způsobem  

a přírodní úložné poměry sloje tak budou narušeny minimálně. Příznačným je také fakt,  

že do těžby bude zahrnuta značná část nebilančních zásob v severní, synsedimentárně 

deformované vyzdvižené části uhelné sloje na rozhraní s tzv. novodvorským a libkovickým 

polem. 

3.1.4 Nadloží uhelné sloje  

  Nadloží ložiska je tvořeno hlavně sedimenty bílinské delty (holešické vrstvy)  

o mocnostech až 150 m.  

Z hlediska architektonické skladby je těleso bílinské delty tvořeno složitým 

komplexem vrstev jezerních a prodeltových jílů střídajících se s plošně lalokovitými 

dílčími deltovými tělesy, často synsedimentárně deformovanými a pásovitými písčitými 

výplněmi pravěkých koryt doprovázenými pásy jemných povodňových usazenin.  
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Z petrologického hlediska se jedná o souvislou škálu klastických hornin od jílů  

přes silně prachovité jíly, písčité jíly, a písky až po štěrky. Vzácností nejsou ani jejich 

diageneticky zpevněné varianty v podobě jílovců, prachovců, pískovců a sideritovců 

(pelokarbonátů). Poměr jednotlivých složek není v současné době přesně vyčíslitelný, ale 

soudě z dosavadních výsledků těžby lze zhruba odhadnout, že hrubá klastika (písky a 

štěrky) budou zaujímat kolem 25 % a převaha bude patřit klastikům jemným, hlavně 

prachovitým jílům různého typu.  

3.1.5 Doprovodné suroviny 

 Vedle uhelné sloje se na lomu Bílina vyskytují další využitelné suroviny. Pro údržbu 

a výstavbu provozních komunikací budou využívány drcené pískovce vytříděné                     

na vhodnou frakci. Pro potřeby externích odběratelů je uvažováno s těžbou cihlářských jílů 

v objemu cca 40 000 – 50 000 m3.rok-1. Jedná se především o šedé jílovce typu MG-9, 

které se vyskytují ve střední a jižní části lomu, nad uhelnou slojí v mocnostech místně až 

30 m.  

3.1.6 Podzemní a povrchové vody 

  Ze širšího pohledu je lom Bílina umístěn mezi úpatím Krušných hor na severozápadě 

a okrajem Českého středohoří na jihovýchodě a je v podstatě nejnižším místem tohoto 

území. Z morfologie terénu a geologické stavby území vyplývá i směr proudění 

povrchových a podzemních vod. Územím lomu protékaly významné levostranné přítoky 

řeky Bíliny, Radčický a Liptický potok. 

 Vodonosné kolektory v nadloží ložiska jsou tvořeny desítkami dílčích, vzájemně 

hydraulicky propojených, ale i nesouvislých zvodní v jednotlivých pískových tělesech 

deltových vějířů a výplní říčních koryt. Infiltrační oblastí jsou pro nadložní zvodeň odkrytá 

tělesa písků.  

Významnou a relativně souvislou zvodní je  systém chodeb a závalových ploch, 

vzniklých historickým hlubinným rubáním v uhelné sloji. Tyto zvodně jsou průběžně 

odvodňovány přímo nafáráním na dně lomu.  V současnosti se jedná o tři relativně 

nezávislé systémy. V předpolí severní části lomu je to chodební a závalový systém 

bývalého dolu Kohinoor, v severní části dolu chodební systém dolu Mír a v jižní části 
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předpolí dolového pole dolu Venuše. Přes fakt, že chodební systémy jsou podle důlních 

map vybaveny řadou hrází, dochází ke komunikaci. 

Systematické odvádění povrchových a podzemních vod z dolových polí je jednou  

ze základních podmínek pro bezpečný provozu celého lomu.  

3.2 Územní ekologické limity Dolů Bílina 

Vládní usnesení č. 444 z roku 1991 stanovující ekologické těžební limity v podhůří 

Krušných hor odráželo ekonomickou i ekologickou situaci té doby. Extenzivní rozvoj 

těžby a spalování hnědého uhlí v klasických elektrárnách, který v minulosti probíhal  

bez účinného odsíření, vyvolal po společensko-politických změnách roku 1989 tendence 

požadující rychlou úpravu nepříznivého stavu životního prostředí v celých 

severozápadních Čechách. Ty se odrazily nejen pozitivně v urychlené realizaci 

komplexního odsíření uhelných elektráren v průběhu 90. let, ale i negativně právě  

v rozhodnutí vlády ČR z roku 1991 o útlumu uhelného hornictví s odvoláním na potřebnou 

diverzifikaci primárních energetických zdrojů pro výrobu elektřiny. Důsledkem tohoto 

rozhodnutí bylo vydání tří vládních usnesení o územně ekologických limitech těžby  

pro severočeskou hnědouhelnou pánev, pro sokolovskou pánev a pro lom Chabařovice, 

jehož těžba byla zastavena v roce 1997. Tyto územně ekologické limity však zcela 

znemožňují otevření nových, rezervních či výhledových lokalit a nepříznivě se promítají  

i do životnosti činných velkolomů v severočeské hnědouhelné pánvi. Přitom tato pánev je 

největším hnědouhelným ložiskem ČR a jedinou pánví, kde lze zvýšit disponibilitu 

hnědouhelných zásob. Tato vládní usnesení blokují přibližně 1 miliardu tun zásob hnědého 

uhlí. Územně ekologickými limity je výrazně omezen rozsah možné výhledové těžby  

na lomech Libouš, Čs. armády a Bílina. Vládní usnesení se omezila pouze na ekologické 

aspekty lomové těžby a provozu hnědouhelných elektráren a nebrala v úvahu dlouhodobé 

potřeby české energetiky. Předpoklad státní energetické komise z roku 2004 lze však splnit 

pouze při alespoň částečné korekci územně ekologických limitů. 

Územní ekologický limit velkolomu Bílina se od ostatních limitů na jiných 

dobývacích prostorech odlišuje tím, že není v pravém slova smyslu limitem těžby, ale je 

hranicí dvou způsobů dobývání. Z jedné strany této čáry měla postupovat těžba povrchová, 
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která se dnes v severní části již k čáře významně přiblížila, z druhé strany měla postupovat 

těžba hlubinná, která však byla ukončena v polovině devadesátých let  20. století. 

 Vláda ČR ve svém usnesení č. 444 ze dne 30. října 1991 ke zprávě o územních 

ekologických limitech těžby hnědého uhlí a energetiky v Severočeské hnědouhelné pánvi 

schválila předložený návrh závazných linií omezení těžby a výsypek a uložila [7]: 

1. ministru pro hospodářskou politiku a rozvoj, ministru životního prostředí, 

předsedovi Českého báňského úřadu, přednostům okresních úřadů Chomutov, 

Most, Teplice, Ústí nad Labem, Louny a Litoměřice respektovat závazné linie 

omezení těžby a výsypek ve správních řízeních a rozhodnutích o funkčním využití 

území, o umístění staveb a zařízení, které nesouvisí s dobýváním a o povolení 

hornické činnosti, výsypek, složišť popílku a rekultivací, za závaznými liniemi 

odpovídajícím způsobem upravit vyhlášené dobývací prostory a provést odpis 

zásob,  

2. ministru pro hospodářskou politiku a rozvoj  

a. vycházet z omezení dle bodu I. při koncipování státní energetické politiky 

České republiky do roku 2005,  

b. rozhodnout do 31. prosince 1992 o těžbě v hořanském koridoru lomem 

Vršany.  

Závazné linie omezení těžby a výsypek z roku 1991 jsou zachyceny na mapovém 

podkladu - viz příloha č. 2.  

Z hlediska splnění úkolů vyplývajících z usnesení vlády byly upraveny dobývací 

prostory Chabařovice a Tušimice. Byly zrušeny některé dobývací prostory, avšak zde je 

nutno rozlišit ty, které se přeměnily na chráněná ložisková území (CHLÚ) a ochrana 

ložiska hnědého uhlí byla zachována a ty, u nichž byla zrušena ochrana zcela. 

 Nejvýznamněji se to projevilo v okolí Litvínova, kde byly zrušeny DP Hamr 1 a 2, 

DP Loučná a DP Louka u Litvínova, přičemž zásoby v DP Hamr 1 a 2 byly odepsány a  

v DP Louka u Litvínova byla odepsána severní část ložiska, která přiléhá k Litvínovu.  

Na Bílinsku došlo po vyhlášení usnesení vlády č. 444/1991 pouze ke změnám v DP 

Želénky, který byl prakticky zrušen, až na dvě části, v nichž se těží oxyhumolit.  
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3.3 Změny územně ekologických limitů 

Přestože dochází k restrukturalizaci českého průmyslu a diverzifikaci výroby 

elektrické energie a tepla na úkor hnědého uhlí, je vhodné brát v úvahu, že k naplnění cílů 

státní energetické koncepce (r. 2004) a poslední zprávy vypracované „Nezávislou 

energetickou komisí“ (r. 2008) hodnotící oblast energetiky, by měly být 

v podkrušnohorské oblasti provozovány některé velkolomy za hranicemi ÚEL. 

Hranice územně ekologických limitů pro lom Bílina byly změněny usnesením vlády 

ČR č. 1176 ze dne 10. září 2008, kdy došlo k rozšíření území na severu a oddálení hranice 

od obce Braňany na jihu. Tato změna je tzv. CO2 neutrální a pro lom znamená 

zjednodušení postupů - viz příloha č. 3. 

Samotný návrh jednotlivých variant zpřesnění a úpravy závazných linií omezení 

těžby pak postupoval v následujících krocích. Nejprve byla navržena úprava  s vyrovnanou 

bilancí směny ploch před a za závaznou linií, která však znamenala zmenšení celkových 

těžitelných zásob uhlí.  

Proto byla navržena varianta úpravy závazné linie, která vychází z vyrovnané bilance 

zásob uhlí pod směňovanými plochami před a za závaznou linií.  Protože však bilance 

zásob pracuje se zhruba 5 % nepřesností stanovení objemu zásob, je ke zvážení 

předkládána třetí varianta, která pro jistou investičního záměru výstavby nového bloku 

elektrárny v Ledvicích počítá s možností vytěžení zásob uhlí, které o 5 % převyšuje objem 

zbývajících, zásob uhlí ponechaných k těžbě v rámci územně ekologických limitů 

Zejména v zájmovém území obce Braňany dojde k uvolnění území, které nebude 

dotčeno žádnou těžbou uhlí a antropogenními uloženinami. To umožní pro obec postupně 

vytvářet optimální územně-plánovací  plochy v souladu trvale udržitelného rozvoje.  

3.3.1 Energetické aspekty 

 Uhlí z lomu Bílina je využíváno pro dnešní elektrárnu Ledvice, která má schválený 

projekt komplexní obnovy s výrazným zlepšením ekonomických a ekologických parametrů 

elektrárny. Projekt má být dokončen v roce 2013.  

 Účinnost bloku po obnově bude 47%. Účinnost vlastního kotle po obnově dosáhne 

93,63%. Spotřeba uhlí před obnovou je asi 1130 kg na MWh, po obnově bude spotřeba 
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uhlí a tedy i emise včetně CO2 výrazně nižší – spotřeba uhlí 656 kg na jednu MWh – 

snížení spotřeby paliva o 42%. Emise CO2 klesnou z 1356 na 735 kg na MWh. Emise 

NOX klesnou z 2,11 na 0,55 kg na MWh, SO2 klesne z 5,01 na 0,41 kg na MWh. Velmi 

nízké budou i emise popílku – 0,06 kg na MWh [6]. 

 Nová elektrárna bude připravena pro vybudování demonstrační jednotky  

na zachycování a ukládání CO2 – takzvané CCS. Pro tento účel už Severočeské doly, a.s. 

na velkolomu Bílina vymezily ve svém areálu cca 5 ha pozemků, které přiléhají 

k elektrárně. 

Uhlí z velkolomu Bílina je vzhledem ke své kvalitě [5] - viz tabulka 1, zejména  

k nízké sirnatosti a vysoké výhřevnosti, vhodné ke kombinaci s biopalivy pro menší  

a střední zdroje vytápění a je dodáváno celé řadě producentů CZT, kteří dodávkami 

centrálního tepla a užitkové vody zásobují obyvatelstvo - viz tabulka 2. 

V neposlední řadě je uhlí z úpravny Ledvice využíváno v ekologických kotlích 

maloodběratelů, kde při správném provozu a údržbě nezatěžuje životní prostředí obcí  

a menších měst. 
Tabulka 1 -   Kvalitativní parametry hnědého uhlí - Velkolom Bílina 

Parametry/druh uhlí T1 T2 T3 T4 T5 

Ad [%] 10,33 24,65 36,89 47,68 57,38 

Sd [%]   1,13   1,51   1,24   0,94   0,83 

Qd [MJ.kg-1] 25,73 20,78 16,65 13,00   9,79 

Hustota [t.m-3]   1,25   1,34   1,43   1,52 1,6 
Pozn.: Parametry dle ČSN 44 1352  

 
Tabulka 2 -  Přehled instalovaných výkonů hnědouhelných elektráren ČEZ, a. s. r. 2009 

Elektrárna Současný výkon 
v MW Plán Plánovaný výkon       

v MW 
Tušimice II 800                     

(4 x 200) 
komplexní obnova všech bloků 
(do r. 2010) 

800  
(4 x 200) 

Prunéřov I  440                     
(4 x 110) 

ukončení provozu všech bloků 
(v letech 2015 / 2016) 

 
0 

Prunéřov II 1050                   
(5 x 210) 

obnova bloků  
(v r. 2010–2013)  

800  
(4 x 200) 

 
Ledvice 

 
330                     

(3 x 110) 

odstavení 2 bloků; výstavba 1 
nového bloku 660 MW (do roku 
2012) 

 
770  

(1 x 110, 1 x 660) 
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Počerady 

 
1000                  

(5 x 200) 

3 bloky obnoveny, 2 bloky 
odstaveny; výstavba 1 nového 
bloku 660 MW (r. 2009 –2012) 

 
600 

(3 x 200, 1 x 660) 
Mělník II 220                     

(2 x 110) 
generální oprava, která umožní 
provoz do r. 2025 

220  
(2 x 110) 

 
Mělník III 

 
500                  

(1 x 500) 

ukončení provozu elektrárny 
(mezi r. 2015–2020) z důvodu 
nedostatku uhlí  

 
 

0 
Chvaletice 800                  

(4 x 200) 
ukončení provozu elektrárny po 
roce 2015 

 
0 

Tisová I 183,8             
(3x 57;1x12,8) 

pokračování provozu cca do r. 
2030 (dle možností těžby) 

 
183,8 

Tisová II 112                   
(1 x 112) 

pokračování provozu cca do r. 
2030 (podle možností těžby) 

 
112 

 
Poříčí II  

 
183,3               

(3 x 55) 

pokračování provozu dle 
dostupnosti paliva, odstavení 1 
bloku  

 
110  

(2 x 55) 
Hodonín 105                 

(1x 50; 1x 55) 
pokračování provozu dle 
dostupnosti paliva 

 
105 

Celkem  5 724,1   4 360,8 

3.3.2 Regionálně - politické aspekty 

      Území v okolí lomu Bílina patří k nejstarším lokalitám těžby uhlí v českých zemích. 

Na Duchcovsku jsou doložené záznamy o těžbě uhlí už od 17. století. Obyvatelé tohoto 

území zažili z těžby uhlí, jak jeho  nesporná   pozitiva, tak samozřejmě i negativa.  

     Severočeské doly a.s. s obcemi a veřejností komunikují a v současné době existuje 

souhlas ze strany obcí s dokončením těžby hnědého uhlí v lokalitě lomu Bílina v horizontu 

do roku 2050 v teritoriálních mezích – vzdálenost hrany lomu 750 m od zástavby města 

Lom, hrana lomu do 500 m od zástavby obce Mariánské Radčice a na jihu vzdálenost 

hrany lomu 650 m od zástavby obce Braňany [6]. 

Navržené řešení úpravy územně ekologického limitu nepřináší městu Lom ani obci 

Mariánské Radčice žádné významné zhoršení ekologické situace, to dokládají výpočty          

a posudek EIA.  

      Obec Braňany, kde původní limit z roku 1991 dovoloval přiblížení až na 250m, 

získá tímto upřesněním novou, výrazně lepší, kvalitu životního prostředí.  
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3.3.3 Ekologické aspekty  

Předmětem předkládané studie [1] je komplexní posouzení území v předpolí 

velkolomu Bílina, jako podkladu pro zpřesnění a úpravu závazných linií omezení těžby  

dle usnesení vlády č. 444 ze dne 30. října 1991 ke zprávě o územních ekologických 

limitech těžby hnědého uhlí a energetiky v Severočeské hnědouhelné pánvi.  

Do komplexního hodnocení území byl zahrnut celý prostor mezi hranou dolu a linií 

vedenou k severu od obce Braňany se západním okrajem na úrovni hrany bývalého lomu 

Ležáky, hrany Růžodolské výsypky, obce Mariánské Radčice, obce Louka a obce Lom. 

V souladu s pracovním postupem při stanovení limitů v roce 1991 byly v tomto 

prostoru posouzeny přírodní a urbanistické vazby v daném území a jeho okolí. Z hlediska 

přírodního je největší hodnotou území zachovalý pruh rostlé, povrchově nepřevrácené 

země, mezi Českým středohořím a Krušnými horami, který se nachází zhruba uprostřed 

Podkrušnohorské pánve a to na jejím nejužším místě. Jde tedy o velice důležitý přírodní 

koridor, do nějž je také situován regionální biokoridor územního systému ekologické 

stability. Prvním krokem proto bylo vymezení konkrétního území, kde by mohla být 

vedena jeho trasa s předpokladem optimálního zajištění všech jeho funkcí.   

Z hlediska urbanistických vazeb jsou velmi cenná historicky vzniklá sídla a jejich 

cestní propojení, které je však ve více méně nedotčené podobě zachováno jen v severní 

polovině posuzovaného území. V jižní části území došlo vlivem hornické činnosti k zániku 

částí historické cestní sítě a k jejich přeložkám do nové trasy. Z hodnocených dnes ještě 

relevantních územních vztahů má největší význam komunikace mezi Braňany  

a Mariánskými Radčicemi, která leží v území ponechaném stávající závaznou linií těžby  

v prostoru určeném k vytěžení, přestože část této komunikace byla přerušena Růžodolskou 

výsypkou a objíždí ji po východní straně. Tato komunikace podobně jako biokoridor 

zajišťuje prostupnost území mezi Českým středohořím a Krušnými horami a pro obec 

Braňany zajišťuje možnost přímého spojení obce se severní částí prostoru pánve. 

Recipročně pak pro severně položené obce zajišťuje přímý přístup k jižnímu okraji pánve  

a ke Středohoří. Zásadní význam pak má uchování této komunikace pro obec Mariánské 

Radčice, která by se po její likvidaci stala koncovou obcí. Po vymezení trasy pro realizaci 

regionálního biokoridoru a zhodnocení nutnosti zachovat stávající komunikaci mezi 

Braňany a Mariánskými Radčicemi byl vymezen prostor, ve kterém připadá v úvahu 
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vymezení zpřesněné a upravené závazné linie omezení těžby. V tomto prostoru bylo 

provedeno podrobné mapování vegetačního pokryvu – biotopů, které byly následně 

ohodnoceny a oceněny pro potřeby posouzení a bilancování ekologických přínosů  

a ekologické újmy jednotlivých variant zpřesnění a úpravy závazných linií těžby. 

3.3.4 Báňské aspekty 

V severní části je odlišná mocnost ložiska uhlí oproti situaci na jihu a navíc je zde 

výrazně vyšší mocnost nadloží.  

Překryvný poměr dosahuje až poměru 1 : 6 na severu. Uhlí se těží z bloků, jejichž 

výtěžnost se dá jen odhadovat, vždy v toleranci ± 5 % Proto je použita na odhad zásob 

tolerance + 5 %, aby zásoby 210 milionů tun byly bezpečně zajištěny.  

Dalším problémem je to, že odhady zásob mají vyšší tolerance, protože při těžbě 

dochází k sanaci starých důlních děl – těží se prostory, které už byly těženy hlubinným 

způsobem a zásoby mohou být nižší, vzhledem k vyšším těžbám hlubinného dobývaní 

v éře minulého režimu, které nebyly zdokumentovány. 

Výrazným aspektem je hospodárnější využití ložiska při povrchové těžbě než  

při těžbě hlubinné. 

3.3.5 Geologické aspekty 

Lom Bílina je situován při východním okraji mostecké části severočeské 

hnědouhelné pánve. Dobývací prostor zaujímá plochu 2 894 ha. Bezprostřední podloží 

uhelné sloje tvoří šedé jílovce, na které nasedá jednotná hnědouhelná sloj o mocnosti  

30 až 45 m, výhřevnosti uhlí 14,08 MJ.kg-1, s nízkým obsahem síry 1,2 % a popela  25 %. 

Roční těžba uhlí překračuje 9 mil. tun uhlí a těžba skrývky se blíží 50-60 mil. m3.rok-1 [6]. 

Velká část báňské přípravy směřuje k překonání nepříznivých báňsko-technických 

podmínek při dobývání nadloží uhelné sloje, ať již v bezprostředním období, či 

v dlouhodobém časovém horizontu. Během historie těžby na lomu Bílina  byly zjištěny  

4 typy výskytu těchto hornin, a tyto typy lze dle výsledků vrtného průzkumu očekávat  

i v budoucnu. Větší důraz na postup severního křídla lomu a zahlubování přinese zvýšení 

podílu jezerních jílů libkovických vrstev. Dobývání nadloží velkolomu Bílina bude nadále 

probíhat v těžkých dobývacích podmínkách, zejména na spodních řezech a řezech 
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s výskytem pevných poloh. Ty bude nutno nadále dobývat selektivně cyklickou technikou 

a technologií za přispění trhacích prací. V bezprostředním nadloží uhelné sloje bude 

vhodné na odklizu zemin nasazovat rýpadla se schopností překonávat zjištěné rozpojovací 

odpory bez výrazné ztráty výkonnosti. V případě postupu velkolomu Bílina za ÚEL  

v rámci těžby uhlí v DP nedojde k příliš podstatným změnám v celkové geologické 

charakteristice ložiska, neboť postupy nadále zůstanou v zásadě kolmé na hlavní 

geologickou strukturu v nadloží sloje na lomu Bílina – těleso bílinské delty.  
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4. EKONOMICKÁ ANALÝZA VYUŽITELNOSTI ZÁSOB  
ZA ÚZEMNĚ EKOLOGICKÝMI LIMITY  

 Pokud podnikatelský subjekt či vláda dokladující skutečnost o množství surovin, 

které může být považováno za komerčně využitelné a má zájem na jejím dalším poznání        

a produkci, musí svá tvrzení opřít o: 

• zhodnocení uspokojivých budoucích hospodářských výsledků využití ložiska, 

• předpokladu existence trhu pro uplatnění veškeré produkce nebo jejího podstatného 

množství, 

• skutečnosti, že je nebo bude k dispozici všechno potřebné těžební vybavení  

• doložení, že všechny legislativní, environmentální, a sociálně ekonomické 

podmínky umožní realizaci projektu využití ložiska. 

4.1 Zhodnocení budoucích hospodářských výsledků  

 Doly Bílina jsou jednou z mála těžebních organizací, která je schopna i v dlouhodobé 

perspektivě zásobovat energetiku, průmysl, domácnosti i komunální sféru hnědým uhlím. 

Územní rozsah Dolu Bílina je omezen tzv. územně ekologickými limity, které jsou 

v současné době ve schvalovacím procesu. Při předpokládaných ročních těžbách až               

9,5 mil. t.rok-1 by tak lom vytěžil disponibilní zásoby do  r. 2030 [6] – viz tabulka 3.  

 
Tabulka 3 -  Přehled výkonů těžby v letech 2011-2030 

Rok Projektovaná těžba skrývky [m 3] Plán hrubé těžby uhlí [t]  

2011 48 750 000 9 500 000 

2012 53 850 000 9 500 000 

2013 57 000 000 9 500 000 

2014 56 720 000 9 500 000 

2015 57 030 000 9 500 000 

2016-2020                   266 100 000            39 500 000 

2021-2025                   221 000 000            34 000 000 

2026-2030                   220 600 000            32 000 000 
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Dlouhodobé prognózy spotřeby elektrické energie prokazují zcela jednoznačně 

nárůst její výroby v r. 2040 oproti r. 1996 o téměř 52 %. Pokud nemá být tento nárůst kryt 

pouze dodávkou jiných prvotních energetických zdrojů, případně přímým importem 

elektřiny, se všemi negativními důsledky na platební bilanci zahraničního obchodu, bude 

nezbytné orientovat elektroenergetiku, ale i další spotřebu i nadále na jediný domácí 

energetický zdroj, tj. uhlí, především uhlí hnědé. 

 Předpokladem je, že po dožití současných elektráren přibližně v období mezi léty 

2011 - 2020, budou postupně postaveny elektrárny nové. To však samozřejmě vyžaduje, 

aby  po tuto dobu byla garantována i dodávka hnědého uhlí.  

4.1.1 Výchozí podklady a jejich zhodnocení 

Vlastní ekonomické zhodnocení vychází z predikce vývoje nákladů i tržeb ve stejné 

cenové úrovni  a tím nezměněných hospodářských výsledků, a to bez cenově inflačních 

vlivů. 

Jako výchozí pro ekonomické zhodnocení celého záměru byly použity tyto podklady: 

- hlavní technicko-ekonomické údaje období 2004 – 2008 [5], reprezentující nejbližší 

ucelené období a je výchozí pro další postup práce – viz tabulka 4, 

- báňsko-technické údaje pro období záměru 2010 – 2030, tyto jsou promítnuty v tabulce 3.

   
Tabulka 4 -  Výchozí technicko-ekonomické údaje za období 2004-2008 

Ukazatel/rok Jednotky 2004 2005 2006 2007 2008 2004-08 

Hrubá těžba  tis. tun 9 173 9 040 9 222 9 467 9 670 46 572 

Odbytová těžba tis. tun 9 081 8 950 9 130 9 372 9 573 46 106 

Počet TC uhlí  2 2 2 2 2 2 

Počet TC skrývka  6 6 6 6 6 6 

Prům. počet prac.  3 587 3 551 3 515 3 479 3 444 3 515 

Roční prům. 

mzda 

 

Kč 

 

201 561 

 

214 587 

 

231 863 

 

247 772 

 

268 583 

 

232 873 

Tržby za uhlí mil. Kč 3 249 3 250 3 606 3 989 4 426 18 520 

Tžby za uhlí Kč.t-1 357,80 363,20 395,00 425,70 462,40 400,80 

Náklady mil. Kč 2 724 2 247 2 448 2 766 2 881 13 066 

Náklady Kč.t-1 296,90 247,20 261,30 288,40 295,10 277,80 
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Z toho:  

Materiál 

 

mil. Kč 

 

993 

 

765 

 

867 

 

1 036 

 

1 004 

 

4 665 

Energie mil. Kč 258 270 285 331 351 1 495 

Odpisy mil. Kč 606 438 443 502 574 2 563 

Osobní náklady mil. Kč 723 762 815 862 925 4 087 

Ostatní náklady mil. Kč 144 12 38 35 27 256 

Zisk mil. Kč 525 1 003 1 158 1 223 1 545 5 454 

 

Výchozí údaje odbytové těžby ve vazbě na celkové náklady jsou téměř vyrovnané. 

Tržby rostou v absolutní hodnotě i v Kč.t-1 úměrně k produkci uhlí. Roční zisky z těžby 

uhlí odpovídají celkovému zisku za sledované období. 

Použitá těžební technologie s technologickými celky  TC1 na uhlí, TC2 a TC3  

na skrývce je kapacitně, výkonově i početně na relativně stálé úrovni. 

Průměrné počty pracovníků vykázaly za 5 let pokles o 143 osob, tj. o 4  %. 

4.1.2 Predikce tržeb, nákladů a hospodářského výsledku na léta 2011 - 2030 

 U predikovaných technicko-ekonomických údajů, tržeb, nákladů na materiál                 

a energie, byly použity elementární charakteristiky růstu časové řady v letech  

2004 -2008: 

Průměrný absolutní přírůstek  

 
 y – sledovaná veličina 

 n – sledované období  

 

Průměrný koeficient růstu   

 
 n – sledované období 

 k – koeficient růstu 
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 Odpisy 

Vázanost těchto nákladů na investiční majetek je jednoznačná. Zásadní změny  

v nasazené technologii se nepředpokládají. 

 Osobní náklady 

Bylo použito výpočtu pracovníků v degresním průběhu hyperbolického charakteru. 

Snižování stavu pracovníků odpovídá i racionalizaci stavů pracovníků při prakticky 

nezměněné technologii. Tomuto průběhu stavu pracovníků odpovídá  i předpokládaný růst 

výdělků na pracovníka a rok , který vychází opět z roku 2008 s meziročním skutečným 

růstem proti r. 2007 o 8  % a jeho postupným následným snižováním až na 3 % - viz 

tabulka 5.  

Tento nákladový druh je při růstu průměrných výdělků, a to i přes snižující se stavy 

pracovníků, hlavní zvyšující se nákladovou položkou. Odvody na zdravotní, nemocenské a 

sociální pojištění stanovují stávající zákonné předpisy ve výši 34% z mezd. 

Tabulka  5 -  Predikované údaje pracovníků a výdělků 

Období/Ukazatel Průměrný stav 

pracovníků 

Meziroční % 

snížení stavu 

pracovníků 

Průměrný 

roční výdělek 

Kč 

Koef. růstu  

prům. ročních 

výdělků 

2004 3587  201 561  

2005 3 551 1 214 587 1,06 

2006 3 515 1 231 863 1,08 

2007 3 479 1 247 772 1,07 

2008 3 444 1 268 583 1,08 

2011-2015 3 306 1 308 870 1,03 

2016-2020 3 174 1 355 201 1,03 

2021-2025 3 047 1 408 481 1,03 

2026-2030 2 925 1 469 753 1,03 

 

 Ostatní náklady 

 Absolutní částka se v letech 2004 -2008 pohybovala v rozmezí 12 až 144 mil. Kč 

ročně s 5-letou hodnotou 256 mil.  Kč. Použita  byla  průměrná  hodnota posledních 

let.  
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Predikované technicko-ekonomické údaje pro období 2011 – 2030 jsou souhrnně 

zachyceny v tabulce 6. 

Tabulka 6 -  Predikované technicko-ekonomické údaje v období 2011-2030 

Ukazatel Jednotky 2011-15 2016-20 2021-25 2026-30 

Hrubá těžba  tis. tun 47 500 39 500 34 000 32 000 

Odbytová těžba tis. tun 47 025 39 105 33 660 31 680 

Počet TC uhlí  2 2 2 2 

Počet TC skrývka  6 6 6 6 

Prům. počet prac.  3 306 3 174 3 047 2 925 

Roční prům. mzda Kč 308 870 355 201 408 481 469 753 

Tržby za uhlí mil. Kč 23 178 20 550 18 853 18 916 

Tžby za uhlí Kč.t-1 492,90 525,50 560,10 597,10 

Náklady mil. Kč 15 227 15 988 16 819 17 726 

Náklady Kč.t-1 323,80 408,80 499,70 559,50 

Z toho:  

Materiál 

 

mil. Kč 

 

5 100 

 

5 180 

 

5 260 

 

5 345 

Energie mil. Kč 1 895 2 045 2 210 2 385 

Odpisy mil. Kč 2 870 2 870 2 870 2 870 

Osobní náklady mil. Kč 5 106 5 637 6 223 6 870 

Ostatní náklady mil. Kč 256 256 256 256 

Zisk mil. Kč 7 951 4 562 2 034 1 190 

 

 Hospodářský výsledek 

Roční průměrný hospodářský výsledek (zisk) za období 2011-2030 je na úrovni 800 

mil. Kč, tj. průměrně 4 mld. za jednotlivá 5-letá sledovaná období. Poklesem těžby 

v období 2021-2030 v průměru o 30 % oproti období 2011-2020 dochází ke snížení 

průměrného hospodářského výsledku v tomto desetiletí na 3 mld. Kč. Ve vztahu 

k výchozímu období 2004 – 2008 je zřejmý pokles průměrného ročního zisku o 290 mil. 

Kč, který však v při hodnocení tak dlouhého období není nijak výrazný. Souhrnné 

technicko-ekonomické údaje zachycuje tabulka 7.  
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Tabulka  7 - Souhrnný přehled technicko-ekonomických údajů 

Ukazatel Jednotky 2004-08 2011-15 2016-20 2021-25 2026-30 2011-30 

Hrubá těžba  mil. tun 47 48 40 34 32 154 

Odbyt. těžba  mil. tun 46 47 39 33 31 150 

Tržby  mld. Kč 18 23 21 19 19 82 

Náklady  mld. Kč 13 15 16 17 18 66 

Hosp. výsledek mld. Kč 5 8 5 2 1 16 

4.2 Předpoklad existence trhu pro uplatnění produkce 

 Distribuční cesty prodeje uhlí 

 Distribuční cesta uhelných produktů ze Severočeských dolů má z hlediska logistiky 

dlouhodobě stejný charakter. To znamená přímou cestu na základě uzavřených kupních 

smluv pro dodávky hnědého uhlí z produkce společnosti do sektoru elektroenergetiky, 

teplárenství, komunální sféry a prodejcům paliv nebo cestu nepřímou, kdy je distribuční 

řetězec vícečlánkový. 

 Významnou roli má zajištění dlouhodobých dodávek do elektráren ČEZ a velkých 

tepláren, ale také stabilně dobrá kvalita produkovaného uhlí, především tříděných druhů  

a vhodné pobídkové stimuly. To znamená, že jsou respektovány vzájemně výhodné 

podmínky obchodní činnosti, zajišťující strategické využití hnědého uhlí jako kvalitativně  

i cenově dostupné energetické suroviny.  

 Distribuční řetězec prodejců zajišťuje odbyt uhelných produktů v celé šíři sortimentu. 

Tuto skupinu lze rozdělit na prodejce regionální (s menšími objemy odbytu) a prodejce 

s celorepublikovou působností – velkoobchody a obchodní společnost s licencí na export 

uhelných produktů do zahraničí. 

 Dále existuje spotřební trh ve smyslu spotřebitel – fyzická osoba – domácnost. Zde 

se jedná o vztahy nepřímé, zprostředkované obchodním řetězcem. 

 Severočeské doly, a.s. kontaktují a informují prodejce paliv v celém distribučním 

řetězci o svých aktivitách směřujících ke konečnému spotřebiteli a o legislativě související 

s užitím paliva jako výrobku [5]. Správná a včasná informace má zásadní dopad  
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při rozhodování o užití produktu u konečného spotřebitele. Postavení SD, a.s. na trhu je 

patrné z následujícího přehledu – viz tabulka 8. 

Tabulka. 8 -   Postavení hnědouhelných společností na trhu v ČR v roce 2008 

Těžební společnost Celkem (tis. tun) Podíl na trhu (%) 
Severočeské doly, a.s., 
Chomutov 

22 272 46,87 
 

Mostecká uhelná společnost 
a.s., Most 

15 098 31,77 
 

Sokolovská uhelná, právní 
nástupce, a.s. 

  9 732 20,48 
 

Lignit Hodonín, s.r.o.     416   0,88 
 

Hnědé uhlí v ČR celkem 47 518 100,00 

 Export 

 Export paliva do Slovenské republiky, Rakouska, Slovinska, Chorvatska, Maďarska 

a Německa činil 1, 96 % produkce Severočeských dolů a je zabezpečován tuzemskou 

exportní společností. V roce 2008 vzrostly exportní dodávky o cca 48 % na úroveň  

437,8 tis. tun. K navýšení dodávek uhlí došlo především v případě Slovenska, Maďarska  

a Slovinska [5]. 

4.3 Potřebné těžební vybavení  

 V Dolech Bílina bylo v roce 2008 vytěženo 9,7 mil. tun uhlí. Zpracováním  

na Úpravně uhlí v Ledvicích bylo vyprodukováno 9,5 mil. tun v široké škále odbytových 

druhů podle požadavků odběratelů trhu hnědého uhlí. Technologické vybavení dolu Bílina 

je možné členit na [6]: 

  Těžba skrývky 

 Prováděno na pěti a od roku 2012 na šesti pracovních horizontech kontinuální 

technologií dobývání pomocí velkostrojů řady TC 2 a TC 3 – viz obrázek 3, 

vybavených kolesovými rýpadly, dálkovou pásovou dopravou a pásovými zakladači. 
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Obrázek 3 -  Kolesové rýpadlo KU 800 

 

  Těžba uhelné sloje 

 Převážně prováděno kontinuální technologií pomocí kolesových rýpadel řady TC 1 – 

viz obrázek 4 a dálkové pásové dopravy. V závislosti na báňsko-geologických 

podmínkách pracovních horizontů a na dosahovaných parametrech rýpadel bude těžba 

prováděna jednořezovou  technologií s výškovým řezem, dvouřezovou technologií 

se dvěma výškovými nebo jedním výškovým a jedním hloubkovým řezem a třířezovou 

technologií s dvěma výškovými a jedním hloubkovým řezem. 

 Část uhelné sloje, mimo dosah kolesových rýpadel (např. odtěžování dna lomu, 

uhelná sloj na jižních svazích), bude těžena cyklickou technologií lopatovými rýpadly a 

nakladači s automobilovou dopravou.  
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Obrázek 4 -  Kolesové rýpadlo KU 300 

 

  Zakládání skrývkových zemin a ostatních hmot 

 Prováděno paralelními nebo vějířovými posuny pásových zakládacích dopravníků, 

z nichž skrývkové hmoty odebírá a následně zakládá zakladač. 

  Doprava skrývky a uhlí 

 U kontinuální technologie prováděno dálkovou pásovou dopravou šíře 2 200, 2 000, 

1 800, 1 600 a 1 200 mm. 

4.4 Legislativní, environmentální a sociálně ekonomické 
podmínky umožňující využití ložiska 

 Ložisko hnědého uhlí je výhradním ložiskem a je řádně rozfárané a dlouhodobě je 

v něm těženo. Podle § 30 zák. č. 44/1988 Sb. o ochraně nerostného bohatství („Horní 

zákon“), v platném znění je nutné výhradní ložisko řádně vytěžit a využít, mimo jiné je 

uvedeno: 
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  Dle čl. 1 – Výhradní ložiska se musí využívat hospodárně. Hospodárným 

využíváním výhradních ložisek se rozumí jejich dobývání, úprava a zušlechťování 

vydobytých nerostů podle zásad uvedených v odstavci 2 s přihlédnutím 

k současným technickým a ekonomickým podmínkám, přitom musí být dodrženy 

zásady báňské technologie, bezpečnosti a ochrany zdraví     při práci a bezpečnosti 

provozu a vyloučeny neodůvodněné nepříznivé vlivy na pracovní a životní 

prostředí. 

 Dle čl. 3 – Při využívání výhradních ložisek je nutno zejména vydobýt zásoby 

výhradních ložisek včetně průvodních nerostů co nejúplněji s co nejmenšími 

ztrátami a znečištěním. 

 Dle čl. 7 – Dobývání výhradního ložiska nesmí být zastaveno, aniž by bylo 

zajištěno, že pozdější jeho dobývání bude technicky možné, hospodářsky účelné          

a bezpečné. 

Ve smyslu § 10 zák. č. 61/1988 Sb. v platném znění a vyhlášky ČBÚ č. 104/1988 Sb. 

v platném znění byl zpracován Plán otvírky, přípravy a dobývání pro lom Bílina na období 

2010 – 2030. 

K navýšení zátěže na krajině nedojde za předpokladu, že budou dopracována 

ochranná opatření v podobě valů, provoz bude nastaven tak, aby velkostroje byly  

co nejkratší dobu v blízkosti obcí a byl minimalizován jejich vizuální a akustický projev. 

Záměr pokračování těžby bude mít významný vliv na jednotlivé složky životního prostředí 

a zdraví obyvatel, který však za předpokladu dodržení navržených opatření a kompenzací 

lze omezit na vliv možný a přijatelný [6]. 

Ze sociálně-ekonomického hlediska je povolení těžby lomu Bílina v rámci POPD  

na období 2010 – 2030 zárukou zajištění ekonomické stability tohoto regionu. 
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5. NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Realizace záměru pokračování těžby na ložisku Bílina za ÚEL umožní těžební 

společnosti Severočeské doly a.s. Chomutov, Doly Bílina pokračovat v dobývání hnědého 

uhlí – výhradního nerostu – ve stanoveném dobývacím prostoru a zásobovat jím elektrárnu 

Ledvice a další odběratele na tuzemském i zahraničním trhu. Důkazem je i silné postavení 

SD a.s. na trhu ČR, jak je uvedeno v předchozí kapitole.   

Více než dvacet let budou spotřebitelé zásobeni nízkosirnatými produkty uhlí z hrubé 

těžby 9,5 až 7,0 mil. tun ročně. 

Vzhledem k tomu, že ložisko uhlí je již otevřeno a předpolí velkolomu Bílina je 

tvořeno již narušenými plochami bez sídel, je pokračování těžby pro období  2011 – 2030, 

jak je nastaveno v POPD, pro dotčené území únosné.  

Negativní vliv těžby musí být zmírňován dalším postupem rekultivačních a nejlépe  

i denaturalizačních činností, které budou bezprostředně navazovat na probíhající těžební 

činnost. Dojde k zvětšení počtu ploch, které budou mít převážně pozitivní charakter jejich 

postupným začleněním do okolní krajiny. 

Ve srovnání se současným stavem, kdy povrchový lom již v daném území existuje, 

nedojde pokračováním těžby k zásadní změně v krajině. 

Postupem velkolomu Bílina nedojde k ovlivnění hmotného majetku a kulturních 

památek. 
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6. ZÁVĚR 
 Závěrem je možno konstatovat, že prodloužení životnosti velkolomu Bílina  

za hranicemi územně-ekologických limitů v rozsahu dle záměru, doprovázené současným 

zvýšením hrubé těžby uhlí na 9,5 mil. tun.rok-1, má při hodnocení ve stálých cenách roku 

2008 kladný ekonomický efekt. 

 K tomu je však nutné konstatovat skutečnost, že predikce technicko-ekonomických 

údajů na tak dlouhé období, jako v tomto případě, bylo velmi problematické a výsledky je 

nutno chápat jako orientační. 

 S ohledem na předpokládané těžební postupy budou vyžadovány investice na obnovu 

těžební technologie. Vzhledem k délce hodnoceného období nelze stanovit výši investic  

na obnovu tohoto vybavení, přičemž vázanost odpisů na investiční majetek je jednoznačná. 

 Důležitým hodnoceným hlediskem pro využití zásob hnědého uhlí, a to nejen  

na velkolomu Bílina, je samozřejmě existence odběratelů a konečných spotřebitelů. 

V tomto případě zastávají Severočeské doly a.s. výhradní postavení mezi hnědouhelnými 

společnostmi na našem trhu. Při spojení velmi dobré kvality uhlí a vzájemně výhodných 

obchodních podmínek lze předpokládat přímý odbyt na základě uzavřených dlouhodobých 

smluv především do sektoru teplárenství a energetiky. 

Ve smyslu podpory záměru pokračování těžby za danými liniemi nelze opomenout 

pozitivní hledisko k zajištění ekonomické stability regionu, a tou je zaměstnanost.  

Z pohledu legislativních podmínek je nutností výhradní ložisko, kterým velkolom 

Bílina je, hospodárně využít, a to s co nejmenšími ztrátami a znečištěním. Avšak 

předpokladem  toho  je  dodržení  všech  bezpečnostních a báňsko technických postupů. 

 Přes uvedené nejistoty je možno z výsledků předkládaného ekonomického hodnocení 

usuzovat příznivé ekonomické výsledky velkolomu Bílina při jeho rozšíření za hranice 

ÚEL. 

 Uhlí je ve světě stále považováno za perspektivní a spolehlivý zdroj energie  

a i nadále se s ním jako s kvalitním zdrojem počítá. Činnosti a nástroje spojené s ochranou 

nerostných surovin, kterými Česká republika disponuje, by měly být soustředěny spíše     

na použití co nejšetrnějších těžebních a zpracovatelských technologií, nikoli na negaci 

využití nerostných surovin jako takových. 



Pavla Sanderová: Potřeba ekonomického využití zásob hnědého uhlí na ložisku SD a.s., Doly Bílina 
za hranicemi stávajících ÚEL 

32 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

[1]  DEJMAL, I. Studie zpřesnění územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí Dolů 

Bílina na základě komplexního posouzení území. Praha, 2007. 63 s. 

 

[2]  GODANY, J., HOLÝ, M. Zpřesnění územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí 

na Dole Bílina v rámci racionálního přehodnocení územních ekologických limitů tak, 

jak to ukládá vládní usnesení č. 211 z roku 2004 ke Státní energetické koncepci. 

MŽP ČR, 2008. 

 

[3]  LUXA, J. DOLY BÍLINA : Historie posledního a největšího lomu na Bílinsku. Most, 

2002. 223 s. ISBN 80-238-9890-6. 

 

[4]  ŘÍHA, M. Územní ekologické limity těžby v SHP je třeba zachovat jako trvalé  

a uchránit  zbytek sídel  a krajiny i obyvatelstvo před další devastací, aneb z krajiny  

těžby vytvořme znovu krajinu domova. Praha : Společnost pro krajinu, 2005. 54 s. 

ISBN 80-903663-0-9. 

 

[5]  Skupina Severočeské doly. Výroční  zpráva 2008. 

 

[6] Terén Design, s. r. o.. PLÁN OTVÍRKY, PŘÍPRAVY A DOBÝVÁNÍ LOMU BÍLINA 

NA OBDOBÍ 2010-2030: Dokumentace záměru stavby v rozsahu přílohy č. 4 zákona 

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů, v platném znění. Teplice, 2009. 193 s. 

         

[7] Usnesení vlády České republiky č. 444/1991 ke zprávě o územních ekologických 

limitech těžby hnědého uhlí a energetiky v Severočeské hnědouhelné pánvi. 

 

[8] VÚHU, a.s. Upřesnění ekonomické životnosti dolu Bílina. Most, 1997. 45 s. 

 

 

 



Pavla Sanderová: Potřeba ekonomického využití zásob hnědého uhlí na ložisku SD a.s., Doly Bílina 
za hranicemi stávajících ÚEL 

33 

SEZNAM TABULEK 

Tabulka 1 - Kvalitativní parametry hnědého uhlí – Velkolom Bílina 

Tabulka 2 - Přehled instalovaných výkonů hnědouhelných elektráren ČEZ, a. s. r. 2009 

Tabulka 3 - Přehled výkonů těžby v letech 2011-2030 

Tabulka 4 - Výchozí technicko-ekonomické údaje za období 2004-2008 

Tabulka 5 - Predikované údaje pracovníků a výdělků 

Tabulka 6 - Predikované technicko-ekonomické údaje v období 2011-2030 

Tabulka 7 - Souhrnný přehled technicko-ekonomických údajů 

Tabulka 8 - Postavení hnědouhelných společností na trhu ČR v roce 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pavla Sanderová: Potřeba ekonomického využití zásob hnědého uhlí na ložisku SD a.s., Doly Bílina 
za hranicemi stávajících ÚEL 

34 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obrázek 1 - Pevné bloky pískovců v severní části horizontu 

Obrázek 2 - Stratigrafie pánevní výplně 

Obrázek 3 - Kolesové rýpadlo KU 800 

Obrázek 4 - Kolesové rýpadlo KU 300 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pavla Sanderová: Potřeba ekonomického využití zásob hnědého uhlí na ložisku SD a.s., Doly Bílina 
za hranicemi stávajících ÚEL 

35 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha 1 - Obrázek území, v němž je situován velkolom Bílina 

Příloha 2 - Mapa závazných linií omezení těžby a výsypek z roku 1991 

Příloha 3 – Mapa změny hranice ÚEL pro velkolom Bílina - r. 2008  

 

 

 


	1. ÚVOD
	2. HISTORIE DOBÝVÁNÍ HNĚDÉHO UHLÍ V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ
	2.1 Historie hornictví v severočeské hnědouhelné pánvi do konce 16. století
	2.2 Historie hornictví v severočeské hnědouhelné pánvido konce 18. století
	2.3 Historie hornictví v severočeské hnědouhelné pánvi v 19. století
	2.4 Historie hornictví v severočeské hnědouhelné pánvi ve 20. století

	3. VÝVOJ ÚZEMNĚ EKOLOGICKÝCH LIMITŮ NA PŘEDMĚTNÉ LOKALITĚ
	3.1 Charakteristika předmětné lokality
	3.1.1 Geologie Mostecké pánve 
	3.1.2 Stratigrafie a vznik ložiska 
	3.1.3 Uhelná sloj
	3.1.4 Nadloží uhelné sloje 
	3.1.5 Doprovodné suroviny
	3.1.6 Podzemní a povrchové vody

	3.2 Územní ekologické limity Dolů Bílina
	3.3 Změny územně ekologických limitů
	3.3.1 Energetické aspekty
	3.3.2 Regionálně - politické aspekty
	3.3.3 Ekologické aspekty 
	3.3.4 Báňské aspekty
	3.3.5 Geologické aspekty


	4. EKONOMICKÁ ANALÝZA VYUŽITELNOSTI ZÁSOB ZA ÚZEMNĚ EKOLOGICKÝMI LIMITY 
	4.1 Zhodnocení budoucích hospodářských výsledků 
	4.1.1 Výchozí podklady a jejich zhodnocení
	4.1.2 Predikce tržeb, nákladů a hospodářského výsledku na léta 2011 - 2030

	4.2 Předpoklad existence trhu pro uplatnění produkce
	4.3 Potřebné těžební vybavení 
	4.4 Legislativní, environmentální a sociálně ekonomické podmínky umožňující využití ložiska

	5. NÁVRHY A DOPORUČENÍ
	6. ZÁVĚR



