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Abstrakt 

Tato práce je studií na téma Historie a sanace dolu Krimich II v Tlučné.  

Diplomová práce se zabývá těţbou uhlí, jeho charakteristikou a vlivy těţby na ţivotní 

prostředí, historií těţby uhlí v Plzeňské pánvi, která byla ve své době významná pro 

Plzeňský region, zahrnuje informace o současném stavu území, způsobech dosavadních 

rekultivací, návrh rekultivace a následné moţnosti vyuţití území. Dále zahrnuje 

charakteristiku území, kde je popsána geologický a pedologický charakter území a 

charakteristika přírodních podmínek.  

 

Klíčová slova: 

Důl Krimich II, odval, sanace, rekultivace, těţba uhlí, uhlí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 This thesis is a study concerning the topic "The coalmine Krimich II in Tlučná - 

History and Redevelopment".  

 Graduation thesis occupies by the coal-mining, its characteristic and by the mining 

influence to the environment, part treats the coal mining history in the Basin of Pilsen, 

which was very important in an epoch, include information about the present state of the 

territory, the previous ways of landscape reclamation and the following territory 

utilization. Futher includes the territory characteristic, where the geological and soil 

territory characteristic and the characteristic of the natural conditions are described.  

 

Key words: 

Mine Krimich II, mine dump, redevelopment, reclamation, coal mining, and coal  
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SEZNAM POŢITÝCH ZKRATEK 

 

ČOV –  čistička odpadních vod 

ČSN – česká státní norma 

CHLÚ –  chráněné loţiskové území 

KNV – Krajský národní výbor 

KR I – Krimich I 

KR II – Krimich II 

MH ČR – ministerstvo hospodářství České republiky 

MÚK – mimoúrovňová křiţovatka  

ZUD –  Západočeské uhelné doly 

aj.  –  a jiné 

apod. – a podobně 

č.j. – číslo jednací 

mj. –   mimo jiné 

poř. –  pořizovací 
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1. ÚVOD 

 

V Plzeňském kraji měla těţba nerostů, především uhlí v minulosti důleţité místo 

v kaţdodenním ţivotě zdejších obyvatel. Protoţe velká část obyvatel měla práci na šachtě, 

ať jiţ jako horníci, důlní mistři, ale také jako sekretářky a kuchařky. Je celkem zřejmé, ţe 

chod šachty byl neodmyslitelně spjat s ţivoty a osudy lidí, kteří na ní pracovali. Známky 

tohoto vlivu jsou dodnes patrné v blízkém okolí míst kde  těţba probíhala. Jedná se 

například o znak Tlučné a Nýřan, pomník obětem Hornické stávky, který je 

před Nýřanskou radnicí, ale také o hornické bytovky, které představovaly, velký průlom 

v tehdejší sociální sféře. V příloze č.1. jsou fotografie hornických domků z počátku 20. 

století a bytovek z roku 1975, pro zajímavost je uvedena katastrální mapa s vyznačením 

jednoho z mnoha hornických sídlišť. Jedná se o sídliště „Korea“ ve Vejprnicích. Byly zde 

vystaveny rodinné dvojdomky se zahradou a bytovky rozdělené na tři vchody, v kaţdém 

vchody ţily 4 rodiny. Před bytovkami byly zahrádky. Kaţdý zaměstnanec šachty, kterému 

byl byt přidělen si mohly vybrat, jestli chce rodinný domek nebo byt v bytovce.    

Protoţe jsem z hornické rodiny a mam k hornictví velmi kladný vztah, bylo pro mě 

poměrně snadné zvolit si téma diplomové práce. Uţ také díky faktu, ţe můj otec byl 

horníkem na dolu Krimich II stejně jako děda a praděda, kterého se tato práce týká.  

Práce je rozdělena do 13ti kapitol, kaţdá kapitola zevrubně popisuje dané téma: 

V úvodní kapitole je stručně shrnutá celá diplomová práce.  

Cíle a metodika popisují způsob vzniku celé práce.  

Kapitola Těţba uhlí se podrobněji zabývá se způsoby těţby uhlí, jejím vlivem na ŢP, 

vznikem uhlí, druhy uhlí a jeho významem pro energetické a tepelné vyuţití. 

Uhlí z plzeňské pánve – charakterizuje uhlí z konkrétní lokality. 

Podstatnou část práce tvoří kapitola Charakteristika území, která podrobně popisuje 

území, geologii, pedologii, hydrologii aj. Plzeňské pánve a jejího blízkého okolí. 

Kapitola Historie těţby v plzeňské pánvi se vrací zpět do minulosti k počátkům těţby 

v Plzeňské pánvi aţ po její ukončení v roce 1995. 

Jednu z hlavních částí diplomové práce tvoří kapitola s názvem Obnova krajiny  

a rekultivace. Zahrnuje druhy rekultivací a konkrétní řešení při rekultivaci odvalu Krimich 

II. 
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Část Součastný stav hodnotí účinnost zvolené rekultivace, zhodnocení  návrhu na další 

vyuţití rekultivovaného místa. 

Další důleţitou část diplomové práce tvoří kapitola Vlastní návrhy, která obsahuje mé 

osobní návrhy na další vyuţití nově vznikajících, popř. jiţ vzniklých prostor. 

Diskuze tvoří nejdůleţitější část celé diplomové práce. Nejenom, ţe hodnotí současný 

stav a způsob řešení, ale především obsahuje návrhy na řešení popřípadě zlepšení nastalé 

situace. Z velké části splývá z předešlou kapitolou stejně jako s následující kapitolou. 

V kapitole Závěr je shrnutá a posouzená celá práce.   

Neopomenutelnou část tvoří Přílohy, ve kterých se nacházejí mapy území, fotografie 

z průběhu rekultivací, dobové fotografie aj. Poslední kapitolu tvoří Pouţitá literatura. 
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2. CÍLE A METODIKA 

 

Cíle: 

Studium historie těţby uhlí v plzeňské pánvi a vývoje způsobů těţby uhlí v České 

republice. Studium bylo podrobně zaměřeno na důl Krimich II, protoţe s ním tato práce 

přímo souvisí. 

Zhodnocení stávající situace a výsledků dosud provedených sanačních prací, včetně 

vlastních návrhů a následného vyuţití nově vzniklého území. Podrobný popis a zmapování 

lokality. Součastný stav je zdokumentován na fotografiích. 

 

Metodika: 

Ke studiu archivních materiálů byla nutná spolupráce s pracovníky ZUD a.s. Práce 

v terénu se skládala z pořízení fotografií součastného stavu dané lokality. Po získání všech 

dat a dostupných materiálu bylo zapotřebí analyzovat získané informace. 

Za účelem získání dat jsem spolupracovala s pracovníky ZUD a.s. Jmenovitě s panem 

ing. Ujházim, ing. Růtou a panem Drgo, neopomenutelným způsobem mi také pomohli 

bývalí pracovníci dolu Krimich II, pan J. Melichar, M. Janczinský, Doleţal. 

Od ZUD a.s. jsem měla k dispozici potřebnou dokumentaci k dolu Krimich II, včetně 

map a fotografií, bývalí zaměstnanci dolu Krimich II mi umoţnili nahlédnout do historie 

dolu a do kaţdodenního ţivota hornických rodin, ale také především do ţivota horníků, 

kteří si těţkou prací denně vydělávali na „černý chleba“. 
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3. TĚŢBA UHLÍ 

 

Na území ČR se vyskytují loţiska černého uhlí jak energetického, tak koksovatelného. 

Uhlí se dobývá dvěma způsoby hlubinnou těţbou a povrchovou těţbou. Hlubinnou těţbou 

se těţí černé uhlí a povrchovou těţbou se těţí převáţně hnědé uhlí. 

 

Hlubinné dobývání 

Hlubinná těţba černého uhlí však dnes probíhá pouze v české části Hornoslezské 

pánve. Na ostatních loţiscích byla od roku 1989 postupně ukončována. S tím klesá 

významně i výše ročních těţeb a stav zaměstnanců v hornictví. Od roku 1999 se výše 

ročních těţeb stabilizovala na úrovni cca 14 miliónů tun.  

Dobývání v ostravské části pánve dosáhlo hloubek aţ 1 000 m, coţ spolu se sloţitými 

báňsko-geologickými podmínkami enormně zvyšuje náklady na dobývání. Proto byly 

ostravské doly postupně uzavřeny. Nyní se těţí jen v jiţní části na Dole Paskov o.z., závod 

Staříč. Většina těţby je soustředěna v karvinské části revíru, kde nyní těţí doly OKD, a.s. - 

Důl Darkov o.z., Karviná, Důl Lazy o.z., Orlová - Lazy, Důl ČSA o.z., Karviná a ČMD, 

a.s. - Důl ČSM o.z., Stonava. Tyto doly mají dostatek zásob na těţbu po dobu nejméně 

dvaceti let.  

Pokračování těţby však závisí na řadě vnitřních (těţební náklady), vnějších 

ekonomických (cena uhlí, poptávka) i politických faktorech (legislativa, dotační politika, 

členství v EU, částečná eliminace rizika energetické závislosti na zámořských zdrojích).  

Perspektivním těţebním zdrojem do budoucna je oblast Frenštátu. Uhlí by zde bylo 

dobýváno za obtíţných geologických podmínek z hloubek 800 - 1 300 m. Loţisko navíc 

leţí na pokraji CHKO Beskydy a ze strany obcí je zde těţba nepřijatelná.  

V této době se rozhoduje o převodu zásob loţiska z bilančních na nebilanční.  

Dnešní trend v hlubinném dobývání uhlí je charakterizován tzv. koncentrací těţby z 

vysokokapacitních porubů s mechanizovanou posuvnou výztuţí a těţbou kombajny nebo 

uhelnými pluhy.  

Nejvýznamnější těţební metodou je dobývání z pole na řízený zával. Poruby musí mít 

co největší směrnou délku - několik set metrů. Koncentrace těţby vede však k rizikům 

velkých výpadků těţby v případě technických poruch nebo nepříznivých důlně 

geologických faktorů.  
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Jediným způsobem, jak jim čelit je zavádění nových technologií - objevují se prvky 

automatizace, dálkové ovládaní těţebního zařízení, dálkový monitoring technického stavu 

dobývacích a dopravních mechanismů, měření obsahu metanu, tenzometrické měření 

napětí hornin v nadloţí.  

Do deseti let bude moţno řídit dobývání počítačem pomocí 3D modelu porubu  

a lidská obsluha bude nutná jen pro vybavování porubů a odstraňování technických 

poruch. Vzhledem k obrovským nákladům na technické investice to bude znamenat 

udrţovat poruby v těţbě nepřetrţitě s minimálními prostoji, coţ bude klást enormní 

poţadavky na technický servis.  

Skloubení všech činností musí zajistit řídící software, který bude on-line zpracovávat 

informace s prostorovou lokalizací. Na základě analýzy vstupních informací navrhne 

postup řešení a po odsouhlasení dispečerem provede automaticky řadu operací nutných k 

odstranění závady včetně nutné administrativy. Opravy se budou řešit výměnou vadných 

modulů s úzkou spolupráci s výrobcem.  

Vyvstává zde nutnost přístupu do počítačové sítě i v prostředí hlubinného dolu pomocí 

bezdrátových či optických sítí a vhodných počítačů v nevýbušném provedení. První takové 

aplikace se jiţ ve světovém hornictví objevují. (www.gis.cz) 

 

Povrchového dobývání 

S postupem technického rozvoje nabývalo od počátku století na důleţitosti, po Druhé 

světové válce se stalo dominantním způsobem těţby hnědého uhlí. 

První povrchové doly vznikaly odtěţením malé mocnosti nadloţí. Do hloubky se 

postupovalo tak dlouho, dokud postačovaly  finanční a technické prostředky na odkliz 

vzrůstajícího mnoţství nadloţí a nebylo dosaţeno hladiny spodních vod. Často pak bylo 

pokračováno v těţbě pouze hlubinným způsobem. 

Lomové dobývání dokáţe vytěţit prakticky veškerou uhelnou substanci, coţ nedokáţí 

ani nejprogresivnější metody hlubinného dobývání. V počátku je spojeno se značnými 

náklady na odkliz nadloţí. Pro důlní společnosti na přelomu 19. a 20. století bylo rentabilní 

těţit tehdy, jestliţe mocnost nadloţí byla maximálně 2 aţ 3 krát mocnější neţ mocnost 

uhelné sloje. Pro odkrytí sloje se musely přemístit značné objemy nadloţních zemin a často 

budovat i nové komunikace a ţelezniční vlečky. Často byly překládány i vodní toky i celé 

obce nebo jejich části. Zintenzivnění těţby znamenalo nasazení stále výkonnějších 

http://www.gis.cz/
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dobývacích a zakládacích strojů, transportních mechanismů pro odvoz skrývky a výsypky 

a v neposlední řadě čerpadel důlních vod. 

Odkliz nadloţí začínal vyhloubením zářezu, který klesal k uhelné sloji. Na této 

ukloněné ploše byly budovány lanovky pro dopravu odklízených hmot, resp. později uhlí. 

Po  dosaţení  hlavy uhelné  sloje a za jejího  postupného uvolňování se začínalo  

s těţbou uhlí. Uhelná sloj se vyrubala aţ k podloţí, čímţ vznikala uhelná stěna, na jejíţ 

hlavě dále pokračovala skrývka a zčišťování. Vlastní uhelná stěna se na přelomu 19. a 20. 

století dobývala převáţně třemi způsoby:  

 lávkováním  

 mlýnkováním   

 spouštěním 

  

Lávkování 

Pouţívalo se při oddělování hlušiny od uhlí. V nejniţším horizontu sloje se vyrazila 

mříţová síť chodeb a také v nejvyšším horizontu sloje se vyrubala podobná síť chodeb, 

zářezů. Obě sítě se pak na kříţení jednotlivých chodeb propojily svislými komíny. Vznikly 

tak vertikální uhelné bloky, které se postupně rubaly z horní sítě chodeb. Vyrubané uhlí se 

nakládalo na vozíky a vozilo ke komínům, kde se sypalo dolů do zásobníků na spodní 

úrovni chodeb. Tam se zásoba uhlí vypouštěla do přistavených vozíků a vyváţela k 

třídírně. Narubaná hlušina se ze sloje vyváţela na výsypku. 

 

Mlýnkování 

Se pouţívalo tam, kde byla odkryta mocnější sloj, alespoň tak 10 metrů. Na spodku 

sloje se vyrazila síť směrných chodeb a kolmých proráţek mezi nimi. Z kříţů těchto 

chodeb se obdobně jako u lávkování vyrazily komíny přes celou mocnost sloje aţ na její 

očištěnou hlavu. Shora se komíny rubáním začaly trychtýřovitě rozšiřovat, přičemţ uhlí 

padalo komínem do vozíků nebo zásobníků na dolním konci komínu. Trychtýře postupným 

sniţováním zasahovaly jeden do druhého. Zbývající zásoba ve formě ţeber mezi 

jednotlivými trychtýři se nakonec odstřelila. Častá byla metoda polovičních mlýnů, kdy se 

trychtýře rubaly přímo v odkryté stěně. Uhlí pak padalo trychtýřem přímo do nastaveného 

vozíku. 
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Spouštění pilířů  

Se pouţívalo v případě odkrytí mocné sloje. Uhelná stěna se kolmými záseky rozdělila 

na uhelné bloky. Zároveň se u paty sloje razila síť chodeb tak, aby uhelný blok stál na 

mnoţství malých pilířků o rozměrech cca 2 x 2 metry. Tyto pilířky se dále zeslabovaly a 

pak odstřelily. 

Ještě na přelomu 19. a 20. století byla většina prací spojených s dolováním uhlí 

prováděna ručně. Doprava byla nejčastěji prováděna pomocí koňských potahů. 

Postupně  docházelo,  zejména  na  skrývce,  k  nasazování  parních  korečkových  

a lopatových rypadel. S postupem doby byly také instalovány elektrické těţní vrátky pro 

důlní vozíky a začaly se rovněţ pouţívat parní lokomotivy a výklopné vozy. 

Postupně se zaváděla stále výkonnější technika těţby, dopravy a zakládání, vesměs jiţ 

na elektrický pohon. Kvalitativní zlom představují čtyřicátá léta 20. století, kdy byla 

zahájena přestavba některých povrchových dolů na výkonné velkolomy, jak jsou známy v 

dnešní podobě. (www.ecmost.cz) 

 

3.1. Hlubinná těţba uhlí 

 

Podzemní těţba zpravidla nezpůsobuje tak rozsáhlé poškození krajiny jako těţba 

povrchová - lomová. Na výsledný stav má rozhodující vliv technologie těţby (způsob 

stěnový nebo komorový), dále síla, geologická struktura a stabilita nadloţních vrstev 

hornin. Významně se také můţe projevit nutnost intenzivního odvodňování loţisek 

nerostů. Během těţby loţiska a postupu porubní fronty se mění tlakové, smykové a 

střihové napětí ve vrstvách hornin tvořících stropy štol. Tyto se prohýbají nebo při 

překročení meze pevnosti praskají a postupně zavalují vyrubaný prostor. Tak vzniká pásmo 

závalu. Nakypřené horniny závalu postupně sedají a směrem k povrchu způsobují 

prohýbání nebo popraskání nadloţních vrstev, aţ jejich pokles - vzniká pásmo zálomu. Je-

li těţená sloj mělko pod povrchem (do 400 m), sahá pásmo zálomu aţ na povrch, kde se 

projeví nepravidelnou poklesovou kotlinou s trhlinami, zlomy, závrty a pod. Těţba z 

větších hloubek (zpravidla nad 400 m) se na povrchu projeví poklesovou kotlinou 

pravidelného tvaru. (Richter 2002)                                                                                                     

Při hlubinné těţbě vznikají haldy tvořené hlušinou vyvezenou z dolů a odpady 

z úpraven uhlí. Na jednu tunu vytěţeného černého uhlí připadá 0,4 – 0,7 tuny těchto 

http://www.ecmost.cz/
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odpadů. Materiál z hald bývá pouţíván k zaplnění vytěţených podzemních prostor. 

S hlušinou se na haldy dostávají kromě určitého mnoţství uhlí také různé uhelné příměsi, 

které ve vzduchu podléhají rychlé oxidaci a bývají příčinnou samovznícení. Hoření hald 

způsobuje znečištění ovzduší, jejímu hoření zabráníme tak, ţe na ni navrstvíme jíl, který 

zabrání přístupu vzduch. 

Hlubinná těţba je provázena deformacemi zemského povrchu, tj. pokles 

poddolovaných území. Tyto terénní poklesy se nazývají pinky. Jejich příčinnou jsou otřesy 

při trhacích pracích v podzemí a pozdější sesedávání nadloţních vrstev do vyrubaných 

prostor. Poklesy vedou aţ k úplné destrukci původního reliéfu krajiny, povrchové vodní 

sítě a reţimu podzemních vod. Dochází k trvalému zaplavení nejniţších partií pokleslých 

lokalit a vzniku bezodtokových území. S poklesávajícím terénem klesají ţelezniční tratě, 

vozovky, mosty, inţenýrské sítě a ohroţeny jsou budovy i celé obce. Trvalé zamokření 

způsobuje degradaci zemědělských půd, zejména v důsledku sníţení jejich pórovitosti a 

provzdušněnosti. (Richter 2002)  

 

Po opuštění vytěţeného dolu, zde zůstanou kilometry chodeb, vyztuţených kovovými 

obručemi za milióny korun. Jejich vynášení na povrch by totiţ bylo ještě draţší, neţ je 

nechat osudu. Těţaři jen zasypou uhelné jámy, které spojují tělo dolu se zemským 

povrchem.Klesání povrchu nad poddolovaným územím má tři fáze:  

- počáteční klesání, kdy se na povrchu objeví první  projevy propadání (zpravidla    

  do 6 měsíců)   

- intenzivní klesání, kdy pokles dosahuje cca 75% celkové hodnoty. Bývá náhlé  

  a rychlé, vede k destrukci inţenýrských sítí a objektů na povrchu.  

- doznívání klesání, kdy se postupně poklesové území stabilizuje 

 

Celý cyklus klesání trvá zhruba 5 let závisle na hloubce uloţení těţené sloje  

a geologické stavbě nadloţí. Poklesy jsou největší u nadloţí tvořeného méně soudrţnými 

horninami sedimentárního původu (zpravidla nad uhelnými slojemi). Naopak menší, či 

ţádné poklesy se neobjeví např. při těţbě slojí rud uloţených  

v povrchových nebo podpovrchových vyvřelinách. (Richter 2002)    

                                                                 

V příloze č.2 je zachycena Technika českých a slovenských dolů v průběhu dějin. 
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3.1.1. Rekultivace hlubinného dolu 

 

3.1.2. Vliv na ţivotní prostředí 

Prvním stupněm, kde se rozhoduje o vlivu na ţivotní prostředí je báňské řešení. V něm 

se určuje postup lomu a rozhoduje o záborech pozemků a narušení vodního reţimu, o 

ukládání skrývkových zemin na výsypky a o zaloţení a době provozu vnějších výsypek. 

Snaha je vţdy co nejvíce a co nejdříve uloţit maximum těchto zemin do vyrubaných 

prostor.  

V báňském řešení se také rozhoduje o tom, jak budou úrodné a zúrodnění schopné 

zeminy těţeny a kam budou ukládány, aby se co nejvíce usnadnilo jejich pozdější vyuţití. 

Určuje se tvar výsypek i zbytkové jámy a rozhoduje se tedy v hlavních rysech a o 

budoucím uspořádání krajiny. Určuje se technologické vybavení a rozhoduje se také o tom, 

jaké budou náklady na budoucí technické rekultivace. Báňské řešení je zpracováno aţ do 

skončení ţivotnosti dolu. (Sine 2005) 

3.2. Uhlí 

Ţivotnost ověřených světových zásob uhlí je odhadována na zhruba 200 - 300 let. 

Největší zásoby, především černého uhlí, jsou v USA, Jihoafrické republice, Austrálii, 
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sibiřské části Ruska, Indii a Číně. V současnosti je kvalitní a levné černé uhlí dováţeno do 

Evropy z Jihoafrické republiky a Austrálie.        

 Vlastní těţitelné zásoby hnědého uhlí a lignitů jsou v ČR odhadovány na 30 - 50 let 

závisle na úrovni těţby a platnosti ekologických limitů těţby vyhlášených začátkem 

devadesátých let vládou ČR. Pokud by došlo k uvolnění takto vázaných zásob, prodlouţila 

by se ţivotnost těţitelných zásob cca o 30 let. V Nýřanské, Ţacléřsko-Svatoňovické, 

Rosicko - Oslavanské, Mydlovarské  

a Hodonínské pánvi byla těţba z ekonomických důvodů zastavena nebo je v útlumu. Byla 

pozastavena těţba a otevření nového dolu Slaný ve Slánsko-Kladensko-Rakovnické pánvi. 

Obdobně bylo pozastaveno otevření dolu ve Frenštátu na jiţním okraji Ostravsko-

Karvinské pánve. S opětným otevřením těţby v utlumených revírech nebo novým 

zahájením těţby černého uhlí na Mělnicku zatím není v dohledné době uvaţováno i kdyţ 

zásoby černého uhlí jsou v daných lokalitách relativně vysoké. Při momentální hladině cen 

je těţba nízkých nebo šikmo uloţených slojí hlubinných dolů  nerentabilní, cena uhlí 

z dovozu (Polsko, Ukrajina) je niţší. (Richter 2002)                                                                                         

Uhlí je nejpouţívanější energetickou surovinou pro výrobu tepla a elektrické energie 

v ČR. Jako nerostná surovina patří mezi kaustobiolity, tj. hořlavé nerosty organického 

původu. Mateční látkou černého uhlí byly plavuně, přesličky a kapradí, které rostly 

v geologické době zvané karbon a perm. Hnědé uhlí začalo vznikat v křídě a v třetihorách. 

Kvalita černého a hnědého uhlí se v těţném stavu klasifikuje do 6 tříd pro černé a do 8 tříd 

pro hnědé uhlí podle ČSN (ČSN 44 1390 a ČSN 44 1400). Viz příloha č. 3. 

Pro technické účely se ve sloţení uhlí rozlišuje hořlavá (Průměrné hodnoty hořlavých 

sloţek uhlí z plzeňské pánve jsou v příloze č. 4.) a nehořlavá sloţka. K nehořlavé sloţce 

patří vlhkost (W) a popel (A). Hořlavina se skládá z prchavých sloţek (V), koksu (K) a síry 

(S) organické, sulfidické a síranové. Pro tytéţ účely se provádí hodnocení spékavosti a 

výhřevnosti uhlí. (Kepák, Svoboda 1998) 

 

Spékavost 

 Je schopnost uhlí přecházet při vysoké teplotě v plastickou hmotu, která chladnutím 

tuhne v mechanicky pevný koks. 
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Výhřevnost uhlí (Q) 

 Stanovuje se kJ na kilogram paliva. Tyto údaje se pouţívají k technické klasifikaci 

uhlí, která je v příloze č. 5. 

 

 Účelová klasifikace uhlí, charakterizující chování uhlí v technologických procesech je 

dána normami (ČSN 44 1390 – ČSN 44 1396). Podle těchto norem se uhlí rozděluje na 

černé, hnědé a na měkké a tvrdé uhlí. Mezi jednotlivými druhy uhlí není ostrá hranice. 

 

Černé uhlí 

Obsah uhlíku (C) v uhlí postupně klesá od 95 – 98 hmot.% pro antracit po 74 – 84% 

pro pálavé uhlí. Obsah kyslíku (O) je naopak nejniţší u antracitu (asi 1,5 – 4%) a nejvyšší 

u pálavých uhlí (8 – 19%). Obsah vodíku (H) stoupá od antracitu (2 – 3%) po plynové a 

pálavé uhlí (5 – 6,8%). Obsah dusíku (N) dosahuje u černých uhlí 1 – 2 hmot.%, obsah síry 

(S) 0,3 – 1,8%.  

 

Hnědé uhlí 

 Obsah uhlíku (C) podle kvality uhlí klesá asi od 80 hmot.% po asi 60 hmot.%, 

obsah vodíku (H) se pohybuje od 4,4 – 2,7%, obsah kyslíku (O) se pohybuje podle stáří 

hnědého uhlí, od 11% pro starší uhlí aţ po 40% u „mladých“ lignitů a závisí na zvětrávání 

uhlí. Obsah dusíku (N) kolísá mezi 0,5 – 2 hmot.%, obsah síry (S) bývá 0,5 – 4%, přičemţ 

se rozlišuje síra organická, anorganická sirníková a síranová. Obvyklé mnoţství 

koncentrací těţkých kovů, chloru (Cl) a fluoru (F) v českém uhlí je v příloze č. 6. (Kepák, 

Svoboda 1998) 

 

 Hodnocení uhlí vychází z klasifikačních znaků: 

 barva, vzhled a obsah vody v těţeném stavu uhlí (W
r
) hmot.% 

 obsah popela v bezvodém vzorku uhlí (A
d
) hmot.% 

 obsah prchavé hořlaviny v suchém uhlí po odečtu popela (V
daf

),  

            sloţení hořlaviny paliva 

 spálené teplo q v (Q
r
s) a výhřevnost q n (Q

r
i) se udává v MJ/kg nebo  

            ve starší literatuře v kcal/kg (1 kcal = 4,18 kJ) 

 obsah síry v bezvodném uhlí (S
d
), obsah těţkých kovů, chloru, fluoru  
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            a jiných prvků 

 charakteristické teploty popela (měknutí, tavení a tečení popela) 

 spékavost, sypná hustota a zrnitost 

Zvětrávání uhlí, oxidace a změna vlastností 

Stykem zvláště hnědého uhlí a lignitu se vzduchem dochází ke zvětrání, které nastává 

v blízkosti povrchu uhelných slojí, v místech geologických poruch a pod. Zvětrané uhlí má 

niţší kvalitu, výhřevnost, vyšší obsah popela, niţší specifické teplo hořlaviny. Ve vlhkém 

prostředí vede oxidace uhlí k samozahřívání a za určitých podmínek můţe vést aţ 

k samovznícení uhlí. Nízkoteplotní oxidace uhlí závisí hlavně na stupni prouhelnatění na 

mikrostruktuře uhlí, petrografickém sloţení, velikosti povrchu zrn, obsahu popelovin a 

jiných faktorech. Nejsilnější oxidace uhlí nastává hned po vytěţení. Po dobu skladování 

dochází ke kvalitativním ztrátám (úbytek prchavé hořlaviny, změna zrnitosti, změna 

chemického sloţení, atd.). Zároveň nastávají kvantitativní ztráty jako je rozprašování, 

vyplavování, ztráta hrubé vody, atd. (Kepák, Svoboda 1998) 

 

      Popeloviny v uhlí 

Pro technologické vyuţití uhlí, včetně spalování pro energetické účely jsou asi 

nejdůleţitější vlastnosti obsah popelovin v uhlí a obsah prchavé hořlaviny. Průměrné 

sloţení uhelných popelů ve slojích na Plzeňsku je uvedeno v příloze č. 7. 

Aţ 95% popelovin je tvořeno jílovitými minerály – hlinitokřemičitany (kaolinit, 

halloysit, montmorillonit), křemičitany, sirníky (FeS, FeS2, ZnS, PbS) a uhličitany (kalcit, 

dolomit, siderit). Menší část popelovin tvoří sírany, chloridy, fluoridy, apatit aj.   

Spálením paliva vzniká z popeloviny tuhý zbytek, který se všeobecně nazývá popel. 

Popel je tuhý zbytek po dokonalém spálení tuhého paliva při teplotě 800 + - 25°C. Po dobu 

spalování nastávají v popelovinách změny, závisející na teplotě, způsobu spalování a 

atmosféře. Sirníky se oxidují na oxidy kovů a oxid siřičitý, uhličitany se rozkládají na 

příslušné oxidy. Popeloviny některých druhů uhlí obsahují alkalické soli (např. NaCl a 

Na2SO4), které způsobují částečné tavení strusky uţ při relativně nízkých teplotách 800 - 

900°C. 

Teplotu tavení popela sniţují oxidy ţeleza, sloučeniny alkalických kovů, částečně 

vápník. V černém uhlí převládají reakce, při kterých je konečná hmotnost popela menší 

neţ hmotnost popelovin, v hnědém uhlí je zpravidla hmotnost popela vyšší neţ hmotnost 
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popelovin. Orientační hodnoty teplot měknutí, tavení a tečení popelů z různého českého 

uhlí, jsou uvedeny v příloze č. 8. (Kepák, Svoboda 1998) 

 

Tuhé zbytky po spalování uhlí v kotlích mají různý vzhled a vlastnosti: 

 

 Struska – sklovitá a hutná (minerální látky byly otaveny) 

 Škvára – minerální látky v průběhu hoření změkly, spekly se  

                          a vytvořily pórovitý materiál 

 Popel – minerální látky se neroztavily ani nezměkly a zůstaly sypké  

              (např. popel z fluidního  spalování) 

 Popílek – jemné částečky tuhých zbytků, které proud spalin vynesl ze  

                           spalovací komory  

 Úlet – část popílku, která prošla odlučovači prachu aţ do komína a je  

                      součástí tuhých emisí 

 

Teploty tavení a tečení popela také určují moţnosti spalování uhlí ve fluidní vrstvě, 

práškové spalování uhlí dělí na granulační a výtavné, ovlivňují typ zbytků na roštových 

ohništích, vlastnosti a lepivost popílku, zanášení teploměrných ploch apod. 

Další technicky důleţitou vlastností uhlí je obsah prchavé hořlaviny. Prchavé látky 

v uhlí se stanovují zahříváním za nepřístupu vzduchu za teploty 950°C. Geologicky mladší 

uhlí (hnědé uhlí a lignity) mají vyšší obsah prchavé hořlaviny. Prchavé hořlaviny 

napomáhají zapalování uhlí a stabilizují proces jeho hoření zvláště při práškovém 

spalování uhlí. Zápalné teploty různých druhů tuhých paliv jsou závislé na obsahu 

prchavých látek v hořlavině. Spalováním prchavé hořlaviny při nedostatku kyslíku nebo při 

prudkém ochlazení plamene vznikají saze. (Kepák, Svoboda 1998) 

 

Černé uhlí 

 

Na území ČR jsou loţiska černého uhlí, které je vyuţíváno jak v energetice, tak 

v koksárenství. Těţba pokračuje zejména v hornoslezské pánvi. Neefektivní černouhelné 

revíry s vysokými produkčními náklady jsou utlumeny nebo utlumovány za cenu vysokých 
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ztrát bilancovaných zásob. Celkový pokles potřeby uhlí a probíhající útlum uhelného 

hornictví měly za následek sníţení objemu těţby  

z 30,7 mil.t v roce 1990 na 19,5 mil.t v roce 1998. S budoucím vyčerpáním zásob černého 

uhlí v činných dolech karvinské části ostravsko-karvinské uhelné pánve bude třeba řešit 

další zásobování české energetiky a průmyslu černým uhlím v dlouhodobé perspektivě. 

Bude záleţet na orientaci naší energetiky a průmyslu  

a s tím souvisejícími potřebami černého uhlí, zda se přikročí k přehodnocení stupně 

vytěţitelnosti jeho zásob. Vyšší vytěţitelnost zásob těţených loţisek černého uhlí  

v Ostravsko-karvinském revíru by sice zřejmě vyţadovala státní intervence, ale výsledkem 

by bylo šetrnější vyuţití těchto neobnovitelných energetických zdrojů  

a prodlouţení ţivotnosti celého revíru. (Sine 2002) 

                                                        

Ostatní významné dosud nevyuţívané domácí zdroje jsou z hlediska těţby 

charakteristické nepříznivými geologicko-technickými podmínkami jako hloubkou 

uloţení, průtrţemi plynů apod. Prozkoumané zásoby černého uhlí leţí v okolí Frenštátu 

pod Radhoštěm s hloubkou uloţení slojí cca 1 km. Jejich eventuální těţební otvírka je však 

limitována existencí CHKO Beskydy, nevyjasněnými ekonomickými podmínkami její 

realizace i finančními moţnostmi OKD jako potenciálního investora. Návrh energetické 

politiky v souladu s výsledkem jeho projednání vládou 23.6.1999 (usnesení vlády č. 632) 

s vyuţitím těchto zásob nepočítá. Efektivní vyuţití uhelných zásob v slánské a mělnické 

pánvi by se zřejmě dostalo do neřešitelných střetů zejména s vodohospodářskými zájmy a 

se zájmy ochrany ţivotního prostředí. V případě slánské pánve přistupují i sloţité báňsko-

technické podmínky, které vedly k likvidaci otvírkových báňských děl u Slaného  

v roce 1992. Vyuţití dosud neotevřených zásob černého uhlí záleţí na dosaţení konsenzu v 

regionu a získání kladného stanoviska Ministerstva ţivotního prostředí.  

Ekonomika volného trhu bude inklinovat k dovozům levnějšího černého uhlí  ze 

zahraničí. To bude znamenat tlak na dovozovou misku váhy zahraničního obchodu  

a můţe urychlit uzavírání tuzemských dolů, a to i v případě účinné obrany státu proti 

dotovaným dovozům. (Sine 2002) 
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Hnědé uhlí 

 

Hnědé uhlí je stále hlavním zdrojem pro výrobu energie, i kdyţ byl rozvoj těţby 

a plošný rozsah státem omezen. V roce 1990 bylo v ČR vytěţeno 78, 4 mil.t hnědého uhlí, 

v roce 1998 51,3 mil.t hnědého uhlí. Míra dalšího čerpání zásob hnědého uhlí vyplyne 

z přijaté energetické politiky. Pokud bude moţné vyuţít jen ty zásoby, jejichţ vydobytí je 

povoleno, a spotřeba energie bude dále vzrůstat, deficit bude vzrůstat a s vyčerpáním zásob 

hnědého uhlí musíme v zásadě počítat do roku 2030. Základní otázkou energetické politiky 

zůstává, zda v ČR budou k výrobě elektřiny po roce 2015-2020 vyuţívány především 

energetické zdroje na bázi hnědého uhlí (problematika uvolnění zásob hnědého uhlí 

vázaných územními ekologickými limity v severních Čechách) nebo bude energetika 

orientována na jiné zdroje (např. jaderné).  Zatím  není úspěšně prosazován  prioritní  

poţadavek  šetřit energií, optimálně vyuţívat obnovitelné zdroje a tím prodlouţit ţivotnost 

našich omezených zásob energetického uhlí. Přitom celkový potenciál obnovitelných 

zdrojů a úspor činí v dlouhodobém horizontu podle odhadů MŢP aţ 30 % dosavadní 

potřeby energie.  Jeho plné vyuţití  by však předpokládalo vynaloţení prostředků ve výši 

1 250 mld Kč. Uvaţovat lze proto spíše se zvýšením podílu obnovitelných zdrojů 

na celkové spotřebě prvotních energetických zdrojů z dnešních cca 1,5 % na cca 3 aţ 6 % k 

roku 2010 a cca 4 aţ 8 % k roku 2020. Toto zvýšení podílu obnovitelných zdrojů do roku 

2010 na hodnotu 6 % by si vyţádalo cca 242 mld Kč investic a cca 42,5 mld Kč podpor z 

jiných zdrojů (podle výpočtu České energetické agentury, odvozeného  

z vyhodnocení dosud realizovaných projektů). 

Uvaţovaná výstavba nových energetických bloků na bázi hnědého uhlí, které by 

nahradily dosluhující zařízení, je diskutabilní, protoţe nemá zabezpečenu dostatečnou 

surovinovou základnu. Další uhelné zásoby jsou totiţ za územními ekologickými limity 

těţby. Jejich eventuální vyuţití není moţné bez přehodnocení dřívějších usnesení vlády, 

která je stanovila. V opačném případě je nezbytné počítat  

s dovozem hnědého uhlí. Uvedené skutečnosti zpochybňují účelnost výstavby nových 

energetických bloků na bázi hnědého uhlí. S vyuţitím zásob hnědého uhlí pod obydlenými 

či jinak urbanizovanými plochami dnes nelze počítat. Zdroje hnědého uhlí, které nebudou 

vyuţity v energetice, je však ţádoucí chránit jako rezervu pro moţné energochemické 

vyuţití budoucími generacemi. (Sine 2002)   
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Zpracovaná energetická politika do budoucna předpokládá s udrţením takových výší 

těţeb hnědého uhlí, které dlouhodobě zajistí zdroje pro výrobu cca 50 % elektrické 

energie. Tento předpoklad však koliduje s ţivotností zásob hnědého uhlí, jejichţ vydobytí 

je dnes povoleno. K dnešnímu dni je na těţených loţiskách hnědého uhlí vykazováno 

cca 1,25 mld tun vytěţitelných zásob, které při klesajících objemech ročních těţeb zajistí 

surovinu maximálně do roku 2035. Kromě toho je za územními ekologickými limity, 

vyhlášenými usneseními vlády ČR č. 391, 444 a 490/1991, blokováno dalších více neţ 

0,97 mld tun zásob hnědého uhlí, které by v případě jejich vyuţití prodlouţily 

odpovídajícím způsobem  ţivotnost  tohoto energetického zdroje. Podmínkou případné 

korekce je však dosaţení konsenzu v regionu, tzn. dohody těţaře, dotčených obcí a orgánů 

veřejné správy, kladné stanovisko Ministerstva ţivotního prostředí a změna výše 

uvedených usnesení vlády. Pokud nebude v nejbliţších cca dvou letech o případné korekci 

rozhodnuto, budou zásoby za územními ekologickými limity buď pro těţbu zcela ztraceny, 

nebo vzniknou báňské podmínky, které zhorší ekonomiku těţby do té míry, ţe v budoucnu 

neumoţní jejich rentabilní vytěţení. Návrh energetické politiky v souladu s jeho 

projednáním vládou 23.6.1999 (usnesení vlády č. 632) s korekcí územních limitů nepočítá. 

(Sine 2002)         

 

3.2.1. Voda v uhlí 

 

Přirozený obsah vody v palivu se řídí geologickým stářím uhlí. Čím je uhlí mladší, tím 

je bohatší na vodu. Rozeznáváme vodu v uhlí: 

- Přimíšená voda (kterou je moţno odstranit mechanicky) 

- Povrchová voda (voda přilnutá k povrchu zrn uhlí – nedá se  

             odstranit mechanicky) 

- Hrubá voda – část volné vody, která se odpaří volným sušením  

                                    při teplotě okolí a 50% vlhkosti vzduchu                                         

- Zbytková voda – kapilárně vázaná voda, která zůstává po         

                                         odpaření hrubé vody 

- Okludovaná voda, adsorpčně vázaná na hořlavinu (započítává  

              se do hořlaviny) 

- Hydrátová voda – vázaná v krystalické mříţce minerálních  
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                                           látek (započítává se  k popelovině) 

 

Součet hrubé a zbytkové vody v uhlí se nazývá celková voda, součet přimíšené  

a hrubé vody v uhlí je volná voda, součet zbytkové a okludované vody je vázaná voda. 

Uhlí je hygroskopické a váţe vodu nejvíc v kapilárách. Lignit přijímá aţ 50% vody, hnědé 

uhlí 10 – 45% a černé uhlí pouze 2 – 25%. Větší obsah vody v uhlí působí těţkosti 

v dopravě uhlí a způsobuje náchylnost k zamrzání v zimě. (Kepák, Svoboda 1998) 

 

3.2.2. Vznik uhlí 

Uhlí je sedimentární hornina organogenního původu a je řazeno mezi tzv. kaustobiolity 

Podle místa vzniku ho rozdělujeme na říční, baţinné, jezerní a mořské. Podle charakteru 

akumulace sedimentů vyčleňujeme ve skupině sedimentárních loţisek čtyři třídy:  

1. mechanická 

2. chemická 

3. biochemická 

4. vulkanogení sedimenty 

 

Sedimentární loţiska nerostných surovin mají obrovský průmyslový význam. Patří 

k nim důleţitá loţiska stavebních materiálů (štěrk, písek, jíl, břidlice, vápenec, křída, 

dolomit, sádrovec, jaspis, rudy ţeleza, mangan, hliník a mnoho dalších),  rovněţ k mim 

patří veškerá loţiska hořlavých nerostů (= kaustobiolity) – uhlí, hořlavá břidlice, ropa, 

zemní plyn. 

Uhelná loţiska patří k útvarům fytogenním, vázaným na rozvoj a činnost dávných 

rostlin. V chloroplastech těchto rostlin vlivem světelné energie probíhala syntéza oxidu 

uhličitého (CO2) a vody prvotní organické látky akumulující sluneční energii. Při 

pozdějším neúplném rozkladu odumřelých rostlin, který probíhal při nedostatku kyslíku, se 

postupně hromadila organická hmota, která se stala výchozím materiálem uhelné hmoty. 

Prvotní organická hmota, ze které uhlí vznikalo, se dělí na sapropel a humus. 

Sapropelové sedimenty (sapropel = hnilokal) na dně vodních bazénů se tvořily 

rozkladem a hromaděním zbytků nejjednodušších, hlavně planktonních vodních řas, jejichţ 

tkáně se skládají převáţně z bílkovin a tuků při nepatrném mnoţství buničiny. Rozklad 
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sapropelu pod vrstvou vody, která jej izoluje od vzdušného kyslíku, vede k jeho 

bituminaci, jeţ je provázena částečnou ztrátou kyslíku a koncentrací uhlíku  

a vodíku. 

Humusové sedimenty vznikaly akumulací a přeměnou odumřelých vyšších rostlin na 

dně bazénů. Tyto rostliny se hromadily autochtonně v místě jejich vegetace, nebo 

allochtonně, přenosem vodními toky do pokleslých částí terénu. V jezerech vznikala 

limnická uhelná loţiska, v příbřeţní části moří paralická uhelná loţiska. Tkáně těchto 

rostlin se skládají především z ligninu a celulózy (60% - 70%), určitého mnoţství bílkovin 

(aţ 15%) a nepatrné části kutinu, vosku, pryskyřice a suberinu (aţ 5%). Nejsnadněji se 

rozkládá celulóza, obtíţně lignin a bílkoviny, ještě obtíţněji ostatní látky. V příbřeţních 

zónách bazénů a v baţinách docházelo k prvotnímu rozkladu rostlinné hmoty neboli 

k jejich humifikaci, která byla provázena akumulací slaběji rozrušených sloţek, z jejichţ 

směsi vznikla sraţenina – výchozí materiál pro humusové uhlí, jeţ má největší praktický 

význam.  

Vzhledem k těmto dvěma typům akumulace výchozí organické hmoty, nezbytné pro 

uhlotvorný proces, vyčleňujeme dvě skupiny uhlí – humolity a sapropelity. Humolity pak 

dělíme na humity – produkty slabého rozkladu, a liptobiolity – skládající se ze silně 

rozloţené hmoty se značnou koncentrací nejodolnějších produktů v ní. Sapropelity dělíme 

na humit-sapropelity a čisté sapropelity.  
Pohřbení organické hmoty pod mladší sedimenty, diageneze a následná metamorfóza 

vedou k jejímu prouhelňování a ke vzniku uhlí. Během tohoto procesu došlo ke zpevnění, 

ke ztrátě přebytečné vody, k cementaci a polymerizaci výchozího nezpevněného a vlhkého 

sedimentu. V průběhu prouhelňovacího procesu procházela rostlinná hmota sapropelu a 

rašeliny následnou postupnou a nevratnou přeměněnou: hnědé uhlí, černé uhlí, antracit, 

šungit a grafit. Tato přeměna je intenzivnější v geosynklinálních podmínkách a mírnější na 

platformách. V příloze č. 9 je pro názornost schématické znázornění vzniku uhlí, v příloze 

10. je znázorněn řez uhelným loţiskem, v příloze 11. je uveden příklad rytmické stavby 

uhelného souvrství a příloze 12. je znázorněna genetická klasifikace uhlí.(Ivanovič,  Smirnov  

1983) 
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Složení a struktura uhlí 

Uhlí je tvořeno organickou a minerální hmotou. Organická hmota uhlí se skládá 

z uhlíku (60 – 90%), vodíku (1 – 12%), kyslíku ( 2 – 20% můţe být i více), dusíku (1 – 

3%), nepatrné mnoţství síry a fosforu. V minerální hmotě je křemík, hliník, ţelezo, vápník, 

hořčík, draslík, sodík a jiné prvky. U některých druhů uhlí lze pozorovat zvýšenou 

koncentraci berylia, niklu, kobaltu, molybdenu, uranu, helia, germania, ytria a jiných 

vzácných rozptýlených prvků. V uhlí jsou známy případy průmyslové akumulace uranu, 

germania a vanadu. 

Podle texturních znaků se rozlišuje masivní a páskové uhlí. 

Struktura uhlí se stanovuje podle kombinace čtyř sloţek – dvou matných a dvou 

lesklých. Matné sloţky nazýváme fuzit a durit a lesklé vitrit a klarit, makroskopicky lze 

rozlišit vitrit a fuzit, zatímco klarit a durit pouze mikroskopicky.(Ivanovič,  Smirnov  1983) 

3.2.3. Důleţitost uhlí 

Uhlí se skládá převáţně z uhlíku, vzniklého ze zbytků rostlin, které v geologické 

minulosti klesly do močálů a byly potom překryty sedimenty. Efekt anaerobního rozkladu 

za nepřístupnosti kyslíku spolu s působením geostatického tlaku a teploty přeměnil v 

závislosti na čase rašelinu na uhlí v různé fázi prouhelnění (lignit, hnědé uhlí, černé uhlí, 

antracit).  

Nejvýznamnější uhelná loţiska jsou karbonského stáří 290 aţ 360 milionů let.  

Celkové světové loţiskové zásoby černého uhlí jsou odhadovány na více neţ 500 

mld.tun a jsou rozloţeny na území více neţ 100 států.  

Z hlediska kvality se dělí černé uhlí na koksovatelné, které umoţňuje výrobu koksu pro 

vysokopecní výrobu surového ţeleza a chemické zpracování na řadu surovin a energetické, 

které slouţí k výrobě elektrické energie.  

Lidstvo započalo s intenzívní těţbou černého uhlí hlubinným způsobem zhruba před 

250 lety. Uhlí se stalo energií pro parní stroje průmyslové revoluce a umoţnilo intenzivní 

výrobu ţeleza a oceli. Ve 20. století došlo k částečně náhradě uhlí ropou, zemním plynem, 

případně jadernou energií, takţe v současnosti je uhlí z hlediska důleţitosti na třetím místě 

po ropě a zemním plynu. Z hlediska zásob fosilních paliv je na prvním místě.  

V současnosti je podíl uhlí na primární energetické spotřebě kolem 27%, podíl na 

výrobě elektřiny činí 37 %. Většina těţby je spotřebována v těţebních státech, zhruba 12 % 
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je exportováno. Světová těţba je zhruba 4 000 milionů tun, podle předpovědi by měla v 

2010 dosáhnout 5 000 miliónů tun.  

Význam uhlí jako energetického zdroje v budoucnosti neklesá, naopak studie věnovaná 

spotřebě energie s ním počítají jako se základním zdrojem pro rostoucí energetické potřeby 

lidstva zejména pro výrobu elektrické energie. Nesmí se ale opomenout fakt, ţe uhlí je 

neobnovitelný zdroj energie. Proto je veškerá činnost spojená s těţbou uhlí a jeho dalším 

vyuţitím omezena celosvětovou zásobou uhlí. Mnoţství zásob uhlí je uvedeno v přílohách 

č. 13. – 15. 

Spalování uhlí se významně podílí na narušování ţivotního prostředí a proto je nutné 

hromadně zavést nové ekologicky šetrnější technologie těţby a efektivnější metody vyuţití 

uhlí tzv. Clean coal echnologie CCTs, jaké jsou například zplyňování uhlí a fluidní 

spalování, zabránění odfuku metanu z dolů a jeho vyuţití, vtlačení vzniklého CO2 do vrtů 

při intenzivní těţbě ropy a pod.  

Mezi nejzávaţnější ekologické následky spalování uhlí se zahrnuje nárůst obsahu CO2 

v atmosféře, coţ vede k globálnímu oteplení, dále emise SO2 způsobující tzv. kyselé deště, 

emise NO a popílek. Závaţným problémem je i rekultivace území po povrchové i hlubinné 

těţbě. (www.gis.cz) 

3.2.4. Výhřevnost uhlí 

Rozdíly ve výhřevnosti fosilních tuhých a kapalných paliv jsou způsobeny chemickým 

sloţením (obsahem hořlaviny - C, CxHy, S, CO, H2 - t.j. látek schopných oxidace - 

exotermní chemické reakce), vlhkostí a obsahem inertních - balastních sloţek (popelovin, 

N2, CO2). Černá uhlí včetně antracitu v těţeném stavu zpravidla obsahují 1 - 6 % vody, 3 – 

10 % popelovin a pod 0,2 % síry. Hnědá uhlí a lignity  

v těţeném stavu zpravidla obsahují 17 - 45 % vody, 10 - 25 % popelovin a 0,5 - 3,5 % síry. 

Obsah prchavé hořlaviny stoupá od antracitu, kde je pod 10 %, aţ k 50 - 60 % u lignitů.  

Kapalná paliva jsou převáţně získávána frakční destilací a termickým rozkladem 

získaných sloţek ropy. Podstatně menší část kapalných paliv je vyráběna z uhlí. (Richter 

2002) 
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3.3. Dobývací prostory v Plzeňské pánvi 

A. Zrušené dobývací prostory 

1. Dobřany důl Dobré Štěstí Dobřany 

2. Chomle důl Pokrok Chomle 

3. Zbůch  důl Obránců míru Zbůch 

4. Radnice důl Pokrok Přívětice 

B. Lokality postiţené těţební činností 

1. Chotětovsko – doly Týnec a Austria 

Chotěšov  Mantov 

Týnec  Losiná 

Hoříkovice 

 

2. Nýřansko – doly Krimich I, Krimich II, Hlubina, Lazarka, Václav,  

                               Marie, Marta, Jan, Concordie, Humboldka, Zieglerův důl     

Nýřany     Pankrác      

Tlučná   Blatnice 

Vejprnice   Heřmanova Huť 

Kamenný Újezd  Přehýšov 

 

3. Kozolupsko – v minulosti prováděný geologický průzkum báňskými  

                                   díly 

 

Kouzolupy 

Bdeněves 

Vochov 

4. Sulkov – Sulkovské doly 

Sulkov 

Líně 
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5. Dobřansko – doly Dobré Šěstí I, II, III (Hugo), Terezie, Bayer,  

                                 Eliška, Máj 

Dobřany 

Nová Ves 

Vstiš 

Chlumčany 

 

 

6. Radnicko – doly Matylda, Livaldka, Bohémie, Ferdinand, Jindřich,  

                               Prokop, Jáchym, Prkénka, David adt. 

Radnice  Mostiště 

 Stupno  Bašta 

 Břasy  Kříše 

 Vranovce  Chomle 

 Vejvanov  Újezd u sv. Kříţe 

 Pajzov  Přívětice 

 Hlochovice Vranov 

 Skomelno 

 

V příloze č. 16. je přehled zrušených dobývacích prostor včetně map. (Sine 1994) 
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4. UHLÍ Z PLZEŃSKÉ PÁNVE 

 

4.1. Zásoby pro budoucnost 

 

Na loţisku Vejprnice existuje jediný platný schválený výpočet zásob stavem ke dni 

1.11.1959. Tento výpočet byl schválen 19.2.1962 pod č.j. 303-05/29-62. Poslední 

operativní výpočet zásob loţiska Vejprnice byl proveden se stavem k 1.1.1994. Údaje z 

tohoto operativního výpočtu jsou pro černé uhlí a pro germanium. Vzhledem k tomu, ţe 

poslední schválený výpočet zásob černého uhlí a germania je z roku 1959, uvádí se pouze 

roční výkaz MH ČR o pohybu a stavu zásob výhradních loţisek nerostných surovin za rok 

1993 jak pro černé uhlí tak pro germanium. 

V návaznosti na výše uvedené byl zpracován závěrečný výpočet zásob. Který zhodnotil 

loţisko v rozsahu řádného výpočtu zásob pro černé uhlí a pro germanium. Závěrečný 

výpočet zásob byl zpracován ve smyslu Podmínek vyuţitelnosti zásob černého uhlí 

schválených ZUD a.s. Zbůch v dubnu 1994. Vzhledem k celkovému mnoţství zásob 

černého uhlí na loţisku Vejprnice a protoţe nelze přesně určit jejich moţnost případného 

vyuţití byly pro loţisko Vejprnice  stanoveny podmínky vyuţitelnosti zásob výhradního 

loţiska a jejich přehodnocení podle nových podmínek zásoby byly převedeny do kategorie 

zásob nebilančních dle § 14 a 14a zákona č. 439/1992 Sb. (Sine 1994) 

 

PŘEHLED ZÁSOB NA LOŢISKU VEJPRNICE 

 

Prozkoumané 

volné 

nebilan

ční 

2,987.3

42 t 

Vyhledané volné nebilan

ční 

621.88

6 t 

Prozkoumané 

vázané 

nebilan

ční 

87.341 

t 

Vyhledané 

vázané 

nebilan

ční 

1,549.4

47 t 

Celkem nebila

nční 

5,237.0

16 t 
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Z hlediska mnoţství zásob je na loţisku Vejprnice určující spodní radnická sloj, v níţ 

je uloţena většina zásob (2,836.485 t) i z hlediska kvality – vyšší prouhelnění, niţší 

popelnatost. Zásoby v nýřanské hlavní sloji tvoří menší část loţiska (45,8%). Ostatní sloje 

nebyly vyhodnocovány s ohledem na podmínky vyuţitelnosti. 

Uhelné zásoby loţiska jsou budovány pálavým aţ plynovým uhlím s nízkými obsahy 

škodlivin (S, As). Popel uhlí je vysokotavitelný, uhlí je slabě spékavé, nejkvalitnější partie 

zásob ve spodní radnické sloji v jiţní části dobývacího prostoru s relativně vysokým 

prouhelněním okolo 33% V
daf

 i vyšší spékavostí byly vytěţeny. 

Koksovací vlastnosti nebyly zkoumány, přesto se část těţeného uhlí pouţívala jako 

příměs do koksovacích směsí. Analogicky lze z oblasti Sulkovských dolů (koksovací 

baterie) i z průzkumu lokality Sulkov usuzovat na slabě koksující vlastnosti stropové 

nýřanské sloje. 

Kódové číslo celého loţiska je 611 a obchodní skupina VII. Celkové vyuţití bylo 

převáţně pro energetické účely. Malá část těţby byla pouţívána jako příměs koksovacích 

směsí a na výrobu letku. Loţiskově zajímavé obsahy Ge, Ga a jiných prvků nebyly na 

loţisku vyuţívány. 

Celkové geologické zásoby uhlí včetně proplástků do 0,1 m jsou 5 237 016t. Zásoby 

prakticky neexistují, protoţe byly v roce 1999 odepsány. (Sine 1994) 

 

4.1.1. Zásoby za hranicemi dobývacího prostoru 

 

Předchozí reţim kladl velký důraz na surovinovou soběstačnost v rámci RVHP 

a vynakládal velké finanční prostředky na extenzivní prozkoumání a zajištění nerostného 

potenciálu státu. Tomu bylo přizpůsobeno i školství s nebývalým nárůstem absolventů 

vysokých škol s geologickým zaměřením, byly zakládány organizace geologického 

průzkumu, zastřešované samostatným ústředním geologickým úřadem, kterému byly 

svěřeny prostředky státního rozpočtu na vyhledávání a průzkum loţisek nerostných 

surovin. Zároveň existoval vládní orgán, jehoţ úkolem bylo prověřovat a schvalovat 

výpočty zásob nerostných surovin. 
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Současný reţim převzal nerostnou surovinovou základnu ve značném stupni 

prozkoumanosti ve srovnání s okolním světem. Výsledky geologického průzkumu loţisek 

nerostných surovin lze vyuţít nejen pro jejich současné dobývání, ale také  

k tvorbě surovinové politiky do vzdálené budoucnosti, protoţe geologické  

i průmyslové zásoby jsou zjištěny poměrně vyčerpávajícím způsobem s ţivotností desítek 

aţ stovek let. Po roce 1989 stát přistoupil k podstatné redukci prostředků státního rozpočtu 

na geologický průzkum. (Sine 1994)    

 

Vzhledem k tomu, ţe loţisko Vejprnice leţí v těsné blízkosti loţiska Kozolupy  

a obě jsou spolu propojeny důlními díly (Spojovací překop a Severní překop), dojde 

v případě znepřístupnění a zatopení loţiska Vejprnice k znepřístupnění zásob loţiska 

Kozolupy. Na loţisko Kozolupy byl schválen  výpočet zásob výměrem KKZ Praha 

10.7.1989 s č.j. 256-05/19-89. Rovněţ je zde stanoveno CHLÚ Kozolupy OBÚ Plzeň č.j. 

2206/91 ze dne 1.11.1991. S CHLÚ Kozolupy má společnou hranici CHLÚ Chotíkov 

stanovené OBÚ Plzeň č.j. 2205/91 ze dne 1.11.1991. (Sine 1994) 

 

4.2. Kvalita uhlí z plzeňské pánve 

 

Hlavním znakem uhlí z dolu Krimich II byla nekoksovatelnost a téměř 100% 

bezsirnost.  

Důl Krimich produkoval více druhů paliva: 

 

Tříděná kostka – pouze v roce 1976  Topná směs 1 

Ořech 1 praný     Kaly  

Ořech 2 praný     Uhlí pro výrobu letku 

Hrášek praný 

Krupice praná 

Prach 1 

Prach 2 

Jak je patrno z tabulky  v příloze č 17. , kvalita druhů paliva v posledních letech 

postupně klesala. S tím souvisí hodnoty v příloze č. 18. a 19. 
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Obsah germania: 

Obsahy germania byly stanoveny především v první etapě průzkumných prací. Při 

tomto průzkumu byl od roku 1957 obsah Ge zjišťován ve všech vrtech z bilančních i 

nebilančních poloh slojí a zpětně i v odvrtaných vrtech. 

Průměrné hodnoty obsahu Ge v jednotlivých slojích jsou uvedeny v příloze č. 20. (Sine 

1997) 

 

4.2.1. Obsah škodlivin v uhlí 

 

SÍRA 

Velmi nízké obsahy síry v uhlí na loţisku Vejprnice jsou výrazným rysem tohoto 

loţiska. Průměrné hodnoty obsahu S
d

vš vypočtené v jednotlivých blocích zásob svědčí o 

velmi nízkém obsahu síry v jednotlivých slojích, přičemţ její průměrný obsah v některých 

blocích v ţádném případě nepřekračuje 0,75%. 

Obsah S
d
 v uhelných zásobách (geologické zásoby) ve spodní radnické sloji 

minimálně kolísá od 0,53 do 0,74%. V hlavní nýřanské sloji se obsah S
d
  

u geologických zásob pohybuje ještě v uţším rozpětí od 0,52 do 0,62 % S
d
. 

Určitý pokles S
d
 u tříděného uhlí v posledních třech letech provozu dolu je dobře 

patrný v tabulce č. 17. (shodná tabulka jako u druhů paliv). (Sine 1997) 

 

ARSEN 

Jedna z výrazných škodlivin (zejména ale v hnědém uhlí) nebyla kvantitativně na 

loţisku sledována. (Sine 1997) 
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5. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ 

 

Plzeňsku dominuje svým rozsahem plzeňská pánev, rozloţená po obou březích řeky 

Mţe a ohraničená řekami Střelou na severu a Radbuzou na jihu. 

 

5.1. Popis lokality 

Západní koridor Nýřany – Tlučná – Vejprnice 

Charakteristika území: 

Souvisle urbanizovaný pás s cca 12 000 obyvateli se váţe na komunikační osu 

tvořenou silnicí II/203 Plzeň – Nýřany - Stříbro a celostátní ţelezniční tratí č. 180 Plzeň – 

Domaţlice s navazující regionální tratí Nýřany – Heřmanova Huť. Jihovýchodně prochází 

souběţná trasa dálnice D5 s MÚK Sulkov, Nýřany  

a Přehýšov. Příčnou severojiţní dopravní osu vytváří částečně přeloţená trasa silnice 

II/180 propojující Nýřany na II/605 (Kozolupy, Město Touškov) a I/26 (Zbůch, Chotěšov). 

Souvisle urbanizovaný pás je na vymezeném území tvořen sídly: Blatnice, Nýřany, 

Tlučná, Vejprnice, Skvrňany (část Plzně). 

Největším a hospodářsky nejsilnějším sídlem jsou Nýřany (cca 7 050 obyv.) prostorově 

navazující na Tlučnou (cca 2 210 obyv.). Pro obě sídla je typické prostředí ovlivněné 

dřívější těţbou černého uhlí v okolí a silnou sloţkou sekundárních zařízení, která však 

v posledních letech procházejí sloţitým vývojem. V obcích jsou dále promíšeny různorodé 

formy bydlení, základní vybavenost, plochy zahrádkářských kolonií. Část území je 

poddolována, v příměstské krajině se vyskytují těţební výsypky (uzavřený důl Krimich). 

V okolí obcí jsou loţiska cihlářských surovin a keramických jílů a štěrkopísků. Ve 

Vejprnicích (cca 2 410 obyvatel) které jiţ přímo navazují na část Plzně – Skvrňany, 
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v souladu s příznivější urbanistickou formou sídla převaţuje funkce obytná a rekreační, 

sloţka pracovních příleţitostí je minimální. Sídla uţívají některé společné prvky technické 

vybavenosti (společná ČOV pro sdruţení obcí). 

Integrujícím přírodním prvkem celého prostoru je Slovanské údolí - údolí 

Vejprnického potoka, jehoţ stav a vyuţití však vykazuje závady: přes zlepšení čistoty vody 

v potoce (společná ČOV, odstoupení výrazných znečišťovatelů) trvají problémy s kvalitou 

vody, dané mj. také nízkou vodností toku a jeho malým spádem, část území je 

poddolována, nevhodně jsou situovány zařízení skladů a drobné výroby u Vejprnic, 

problematické jsou také některé zahrádkářské osady. V údolí potoka je situováno několik 

sportovních hřišť a prochází jím nedokončená cyklostezka. (www.iri.cz) 

5.2. Geologie 

Plzeň se svým okolím vyznačuje pestrou geologickou stavbou, která odráţí dávnou a 

sloţitou historii regionu a celých Čech. V okolí Plzně lze nalézt usazeniny starohorních a 

prvohorních moří, výplně jezerních pánví z konce prvohor, náplavy řek z třetihor a 

doklady čtvrtohorního chladného podnebí z dob ledových. V určitých obdobích se okolí 

Plzně nacházelo v podmínkách teplého a vlhkého tropického podnebí, výjimkou však 

nebyly ani pouštní podmínky či podmínky chladné tundry. Všechny tyto události a 

proměny jsou zaznamenány v geologické stavbě v horninách a zkamenělinách. V okolí 

Plzně nalezneme stopy po rýţování zlata od doby bronzové aţ po středověk, dolovaly se 

zde drahé a uţitkové nerosty  

i uhlí. Dodnes se zde těţí keramické suroviny a stavební kámen. 

Celá oblast leţí na třech diluviálních terasách různých výšek, jeţ vznikaly 

odvodňováním původního jezera. Podloţí Plzeňské kotliny, ve které se Vejprnice 

nacházejí, tvoří algonkické břidlice. Na mnohých místech si prorazily cestu četné 

vyvřeliny, jako např. znamenitá ţula v okolí Štěnovic, Borku a Čiţic a spility, které tvoří 

vrchy jako Homolku u Doudlevce, Chlum u Doubravky a řadu dalších. 

Z jiných vyvřelin jsou zajímavé buliţníkové suky, jako je např. vrch Radyně, Ostrá 

Hůrka aj. Značně je zastoupen permokarbon, který vytváří pískovce a lupy  

jako např. u Radčic, a táhne se do severní a severozápadní části Plzeňska k Ledcům a 

na Třemošnou, Horní Břízu a Kaznějov.  V jeho vrstvách je kamenné uhlí a kaolin. 
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Plzeňský kraj se vyznačuje rozmanitými přírodními podmínkami, jeho pestrost je 

podmíněna především reliéfem. Dominantní přírodní fenoménem je pásmo pohraničních 

pohoří na jihozápadě (Šumava, Český les) a Plzeňská kotlina na severovýchodě kraje. 

Ostatní území kraje tvoří pahorkatiny Plzeňská pahorkatina  

a část Brdské vrchoviny. Na území se nachází 162 maloplošných chráněných území. Pro 

zachování rozmanitosti krajiny jsou vyhlášeny přírodní parky. 

V Plzni se spojují čtyři největší řeky pánve – Mţe, Radbuza, Úhlava a Úslava. Úhlava 

přitéká od Klatov a vlévá se do Radbuzy, přicházející od Staňkova, v jiţní části 

Doudlevce v blízkosti vodárny v nadmořské výšce 302 m. Radbuza protéká dále Plzní a za 

měšťanským pivovarem se vlévá v nadmořské výšce 299 m do Mţe. Ta přitéká do města 

od Radčic a teče dál pod Rooseveltův most. Úslava přitéká od Šťáhlav, protéká 

Boţkovem, Lobzy, Letnou a v Doubravce u kostela sv. Jiří v nadmořské výšce 297 m se 

vlévá do Mţe. (Mergl, Vohradský 2000) 

Přehled geologického vývoje okolí je v příloze č. 21. 

 

5.2.1. Regionální geologická jednotka 

 

V Plzni a jejím okolí není vyvinutý kvarter ani tercier. Jsou zde určité tektonické 

zlomy. Vznikli zde sedimenty při horotvorných pochodech. Podloţí je protozoikum 

(zelené prokřemenělé horniny). V některých místech doznívá Barrandien. Od Plzně 

směrem na Stříbro se nejhojněji vyskytuje pískovec a břidlice. Pro názornost jsou 

připojeny přílohy č. 22. – 24. (Mergl, Vohradský 2000) 

 

5.2.2. Staré důlní dílo 

  

Ejpovice a Klabava 

 

Ţelezné rudu byly v okolí Ejpovic a Klabavy těţeny jiţ v 15. století, přímo  

v Klabavě byla postavena huť v roce 1643, v roce 1690 byla postavena druhá pec. Hlavní 

rozkvět spadá do počátku a první poloviny 19. století, v jeho druhé polovině dochází k 

náhlému úpadku hornictví a ţelezářství. Dodnes je moţno nalézt zbytky štol a jejich 

výdřevu na několika místech lomu. 
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V roce 1926 těţba v Ejpovicích končí, ale krátce je obnovena za 2. Světové války. 

Dnešní velkolom vznikl v 50. a 60. letech po rozsáhlém a nákladném průzkumu 

zahájeném v roce 1952. Protoţe těţba nebyla vzhledem k nízkému obsahu ţeleza 

ekonomicky rentabilní, byla definitivně ukončena v polovině šedesátých let. (Mergl, 

Vohradský 2000) 

 

 

Stříbro 

 

Hornická činnost ve Stříbře se datuje jiţ od 12. století. Dolovalo se zde stříbro, ale na 

počátku 15. století dochází ke sníţení jeho výtěţnosti a začíná se těţit olovo,  

i v souvislosti s válečnými akcemi (první zmínka v roce 1410). Za Husitských válek 

bylo dolování přerušeno. Další zastavení těţby způsobila Třicetiletá válka. Ke konci 17. 

století byly opuštěné doly rekonstruovány. První huť se otevírá v roce 1720. Výnosné 

dolování pokračovalo v 18. a 19. století, kdy hlavním předmětem těţby byly rudy olova. 

Těţba skončila v roce 1909, ke krátkému znovuotevření došlo mezi lety 1916 aţ 1930. 

Opětná těţba po roce 1950 se zaměřila na Pb-Zn rudy, byla však ukončena v roce 1975. 

(Mergl, Vohradský 2000) 

                     

Tlučná, Nýřany, Zbůch 

   

Krátce se zde těţilo černé uhlí. Těţba byla definitivně uzavřena v roce 1995. (Mergl, 

Vohradský 2000) 

 

5.2.3. Geologie loţiska 

 

Důl Krimich realizoval těţbu z loţiska Vejprnice v Plzeňské uhelné pánvi. 

Exploatovány byly nepříliš stálé sloje radnického a nýřanského souslojí. Na loţisku je 

vyvinuto 8 slojových vrstev: 

 

1. spodní lávka spodní radnická sloj 

2. spodní radnická sloj 

3. spodní lávka hlavní nýřanská sloj 
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4. hlavní nýřanská sloj 

5. stropová nýřanská sloj 

6. chotíkovská sloj starší 

7. chotíkovská sloj mladší 

8. chotíkovská sloj svrchní 

Vzhledem k plošnému rozsahu slojí a k jejich naturálním a kvalitativním parametrům 

jsou těţebně zajímavé z celého souvrství jen dvě slojové jednotky a to spodní lávka 

spodní radnické sloje tzv. Radnická sloj a hlavní nýřanská sloj se svou spodní lávkou tzv. 

Nýřanská sloj. 

 

Spodní radnická sloj tzv. Radnická sloj 

Byla ověřena v mocnosti od 0 do 4,10 m. Měla průměrnou mocnost 1,35 m  

a průměrný obsah A
d 

 = 23,79%. Byly zjištěny lokální erozní vlivy. Směrem ze západu se 

zvětšovala mocnost, ale s tím i popelnatost. Průměrná popelnatost činila 26% a 

výhřevnost byla 22,6 MJ. 

 

Hlavní nýřanská sloj a spodní lávka hlavní nýřanské sloje tzv. Nýřanská sloj 

Sloj byla uloţena převáţně horizontálně nebo s mírným úklonem 4 - 6° k severu. 

Mocnost sloje byla celkem pravidelná. Pohybovala se v rozmezí 0 – 4,80 m, přičemţ 

mocnost sloje byla 1,09 m, průměrná popelnatost A
d
 = 30,8%. Obvykle byla typická 

výskytem středního proplástku v mocnosti 0,05 – 0,65 m Lokálně býval vyvinut ve sloji 

druhý i třetí proplástek. Hlavní nýřanská sloj a spodní lávka hlavní nýřanské sloje se se 

svým palynologickým obsahem příliš nelišila. Spodní lávka hlavní nýřanské sloje byla 

oddělena od hlavní sloje typickým proplástkem, který od mocnosti 0,5 m poměrně uměle 

vyčleňoval spodní lávku. Výskyt spodní lávky byl vázán do střední části loţiska s místně 

větší subsidencí. 

Kvalitativní parametry uhelných zásob bilancovaných na loţisku k 1.1.1994: 

 

Výhřevnost pův. Q
r
   =  21,81 MJ/kg 

Popel v sušině A
d i  

=  23,20% 

Voda celkem W
t
r   =    8,8% 

Síra S    =    0,5% 
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Průměrná mocnost   =    1,18 m 

 

Na loţisku Vejprnice se vyskytovalo jako doprovodná surovina germanium. Výskyt 

tohoto prvku byl na loţisku podrobněji zkoumán v roce 1957 – 1959, výsledkem analýz 

bylo stanovení průměrných obsahů Ge
d
 v jednotlivých slojích. Poté následovalo zařazení 

loţiska ve státní evidenci, jako loţiska neplánovaného k vyuţití této suroviny. Výsledky 

uváděného průzkumu byly potvrzeny provedenými kontrolními analýzami v letech 1986 – 

1989. Zásoby germania jsou zařazeny v kategorii C 2. Na základě průměrného obsahu Ge 

byly od zahájení těţby uhlí vykazovány přírůstky a úbytky zásob Ge, v závislost na 

přírůstcích a úbytcích zásob uhlí. Ve státním statistickém výkazu GeO-V3-01 bylo 

vykázáno 166 t germania k 1.1.1994. 

Proplástky jsou typy uhelných jílovců, místy jsou to písčité jílovce. Vyskytovaly se 

převáţně v nýřanské hlavní sloji, nebo oddělovaly nýřanskou sloj od spodní lávky 

nýřanské hlavní sloje. V radnické spodní sloji se vyskytovaly jen omezeně. Proplástky 

v ostatních slojích byly z hlediska těţby loţiska nepodstatné. 

Těsné nadloţí hlavních slojí bylo tvořeno jílovci, jílovci písčitými a pískovci.  

U spodní radnické sloje se místně objevily i slepence. Nadloţní jílovce měly mocnost do 1 

m. Podloţní horniny hlavních slojí byly tvořeny převáţně jílovcem nebo jílovitými 

pískovci. Jílovce byly tmavé a bobtnaté. (Sine 1994)         

 

5.3. Pedologie 

 

5.3.1. Pedologická charakteristika 

 

Spektrum půdních typů v Plzeňském kraji není příliš pestré. Téměř tu chybí eolické a 

fluviální sedimenty rozlehlých níţin a pahorkatin.  

Geologická a geomorfologická stavba podmínily vývoj převáţně kyselých aţ silně 

kyselých kambizemí. V některých subregionech dominují nasycené kambizemě, 

hydromorfní a ilimerické půdy nebo velké celky podzolů. Zvětraliny pevných hornin 

pokrývají většinou lehké aţ středně těţké (hlinitopísčité aţ písčitohlinité) půdy, na menších 

plochách hlín, aluvií a deluvií se vyvinuly půdy těţší – střední aţ těţké (hlinité aţ jílovité). 
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Největší rozlohu zaujímají hnědé půdy – kambizemě, z nich především kambizemě 

kyselé. Ve všech okresech vznikly na svahovinách kyselých vyvřelých  

i metamorfovaných hornin, hlavně pod lesními porosty. Jejich vývoj je charakteristický 

počátečním vyluhováním karbonátů z profilu a následnou tvorbou sekundárních jílových 

minerálů a sequioxidů. Vyvinul se tak o jíl obohacený iluviální kambický (okrově aţ hnědě 

zbarvený) horizont. Kambizemě leţí v pahorkatinách a vrchovinách Českého lesa, 

Slavkovského lesa, v podkrušnohorských pánvích, v niţších částech Krušných hor a na 

jihu Karlovarska. Nasycené kambizemě (typická a eutrofní) jsou vázány na droby, břidlice, 

na bezkarbonátové permské horniny i bazická efuzíva (lokálně v nivách, také na 

štěkopísky a štěrky), najdeme je hlavně v okresech Karlovy Vary (Doupovské hory), ve 

všech plzeňských okresech, na severozápadě Klatovska a v severním aţ východním 

výběţku Domaţlicka.  

Nejvyšší partie uvedených územních jednotek (a také Smrčin) zaujímají silně kyselé 

podzoly. Patří ke skupině půd, u které v procesu morfogeneze došlo vlivem dešťových 

sráţek a kyselého nadloţního humusu k migraci sesquioxidů ze svrchního horizontu do 

spodiny.  

Vytvořil se tak eluviální podzolový horizont (šedo aţ šedobíle zbarvený)  

a iluviální spodikový (okrový aţ rezivý) obohacený horizont. Tyto půdy se vyvinuly, stejně 

jako kambizemě, na zvětralinách kyselých vyvřelin a metamorfik. 

Kryptopodzoly tvoří asociace s podzoly, v niţších polohách (600 – 800 m. n. m.) 

samostatné okrsky. Patří do skupiny podzolových půd, v jejímţ vývoji se k podzolizaci 

připojilo zvětrávání (hnědnutí). Nevytvořil se však eluviální horizont, ale jen eluviovaný 

minerální humusový horizont a pod ním navazující tmavě rezivý iluviální kambický 

podzolový horizont. Kryptopodzoly jsou v Karlovarském kraji 

a Plzeňském kraji vázány na zvětraliny stejných hornin jako podzoly. 

Podzolové a hnědé půdy doprovázejí na ojedinělých mělkých výchozech pevných 

hornin vývojově nejmladší (iniciální) stádia půd. Patří k nim litozemě s mělkým 

minerálním humusovým horizontem (do 10 cm) navazujícím přímo na pevnou podloţní 

horninu a rankery, s hlubším, melanickým humusovým horizontem (do 30 cm mocnosti) 

na mělkých, většinou silně skeletových zvětralinách silikátových hornin a sutích. Rankery 

řadíme do skupiny melanických půd. 
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Většinou rozlohy hydromorfních půd tvoří gleje, lemující hustou síť menších vodních 

toků, pramenišť a rybníků. Jsou vázány  na oblasti s trvale zvýšenou hladinou podzemní 

vody sahající místy aţ k povrchu půdy (případně i nad něj). Při jejich vývoji se vlivem 

anaerobních podmínek vytvořil charakteristický šedě aţ modře aţ zeleně zbarvený glejový 

redukční horizont přímo pod svrchním oglejovým humusovým horizontem. Půdotvorným 

substrátem jsou kyselé deluviální sedimenty a deluvia. Gleje nalezneme na celém území 

obou krajů. 

Gleje doprovázejí (a střídavě jimi prolínají) rašeliné půdy – organozemě. Vznikly 

postupnou biologickou akumulací rostlinného materiálu v zatopených depresích kolem 

rybníků a potoků. Velká vrchovištní rašeliniště se nacházejí v Krušných horách, na 

Šumavě, přechodová rašeliniště se vyskytují v Podkrušnohoří, Českém lese, Slavkovském 

lese a v Chebské pánvi. 

Poslední ze skupiny hydromorfních půd – pseudogleje – jsou charakteristické vývojem, 

při kterém se (za periodické stagnace sráţkové vody na nepropustném podloţí) 

humusovými kyselinymi postupně vyluhují sloučeniny Fe, Mn a Al, čímţ se vytváří světle 

šedý aţ vybělený eluviální pseudoglejový horizont a pod ním světle sedě okrově, rezivě aţ 

hnědě zbarvený iluviální mramorovaný horizont. Pseudogleje vznikly ve větších celcích 

v okresech Plzeň – sever, Plzeň – jih, hojně téţ kolem pásů glejů v okresu Domaţlice, kde 

jsou vázány na polygenetické hlíny. V Chebské pánvi 

a Sokolovské pánvi se vyvinuly na třetihorních písčitých a jílovitých sedimentech. 

Illimerické půdy pokrývají území Plzeňského a Karlovarského kraje v menší míře, neţ 

předchozí půdní typy. Hnědozemě zaujímají niţší polohy v zónách nasycených kambizemí 

v severní aţ střední části Domaţlicka a ve východní části obou krajů od hranice s okresem 

Rakovník podél niv Berounky a Úhlavy ke Klatovům. Vznikly zde na sprašových hlínách 

procesem lessivace, tj. transportem jílu volných sesquioxidů ze svrchní části profilu do 

spodiny. Vyvinul se tak smíšený humusoiluviální (hnědorezivý) horizont, případně jen 

iluviální luvický (okrový) horizont, bez ochuzeného eluviálního (plavého) horizontu. 

Luvizemě leţí v uvedených oblastech hnědozemí, východněji od Plzně a na severu i jihu 

Tachovska. Jejich půdotvorným substrátem jsou polygenetické hlíny 

Nivy podél největších řek (Ohře, Mţe, Radbuza, Úhlava, Úslava, Berounka, Střela) 

pokrývají fluvizemě. Vyvinuli se na nevápnitých fluviálních sedimentech procesem 
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akumulace humusu, rušeným periodickou fluviální akumulací zrnitostně různorodého 

materiálu při záplavách. 

V oblastech poznamenaných těţbou uhlí a dalších nerostných surovin se na výsypkách, 

odkalištích a ve vytěţených lomech vytvořily velké plochy antropogeních půd. Ty obsahují 

humusové i podloţní horizonty nejrůznější zrnitosti, chemicko – fyzikálních vlastností (a 

sloţení) i původu. Mnohdy jsou značně toxické v důsledku vyšších koncentrací rizikových 

prvků (As, Cd, Cr, Ni, Pb, Zn) a Al z uhlí, respektive z produktů jeho spalování, a nejsou 

tak vhodné k zalesnění. Rozkládají se zejména v Sokolovské pánvi v okrese Sokolov a také 

v některých místech severně od Karlových Varů a Plzně (kaolínové lomy). (Mackovi, 

Zahradnický a kol. 2004) 

 

5.3.2. Podzisoly (podzoly) 

 

Podzoly jsou půdy humidního klimatu s udickým aţ prudickým vodním reţimem. 

Teplotní reţim má nejširší rozpětí od kryického aţ k termickému s tím, ţe převládají 

podzoly chladných oblastí. Další podmínkou je lehké zrnitostní sloţení. Na píscích je 

moţné nalézt podzoly od tundry aţ do tropů. Na svahovinách zpevněných hornin koreluje 

výskyt s těmito znaky:   

1. svahovina se člení na pokryvné (s horizontem E), hlavní (s horizontem  

    Bhs,Bs) a bazální souvrství 

2. svahovina je lehkého (hlinitopísčitého, jen zřídka těţšího) zrnitostního  

    sloţení, s nízkým obsahem zvětratelných minerálů a volného ţeleza 

3. svahovina je silně okyselená (oligobazické stadium) 

 

Významnou úlohu v genezi podzolů má vegetace (jehličnany, vřes, borůvka aj.), 

poskytující nesnadno rozloţitelný opad (vysoký poměr C: N, vysoký obsah ligninu). 

Dochází k silnému zpomalení biologického koloběhu. Organické látky se hromadí ve 

formě moru (surového humusu). Převáţně abiotickými přeměnami se ve zvýšeném 

mnoţství tvoří nízkomolekulární organické látky, které nejsou v důsledku nízké biologické 

aktivity půdy rozkládány a v kyselém a vlhkém prostředí nepolymerizují. Uvolňují Fe a Al 

z půdních minerálů a tvoří s nimi cheláty, jejichţ migrace v půdním profilu (cheluviace) a 

imobilizace představují soubor dílčích procesů, označovaných jako podzolizace. (Ivanovič, 

Smirnov 1983) 
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Vlastnosti podzolových půd 

 Kryptopodzoly (rezivé půdy) se stratigrafií půdního pokryvu O – Ah – Bvs – II C 

představují skupinu půdních typů na přechodu od kambisolů oligobazických k podzolům. 

Vlastní podzoly mají stratigrafii půdního pokryvu o – Ah – E – Bhs – Bs – C, 

modifikovanou podle vlastností spodikového horizontu: Bhs, Bh, Bsh. Půdy obou skupin 

známe jednak jako horské půdy, vyvinuté z přemístěných zvětralin pevných nebo 

zpevněných hornin, nebo jako půdy, vyvinuté z písku, které nalézáme většinou v rovinách, 

v různých ekologických podmínkách.  

V horských a oceánických oblastech obsahující podzoly zvýšené mnoţstvím 

organických látek, a to i v horizontech Bsh a zejména Bh. Humusové podzoly jsou půdy 

písků, chudých na Fe, často s rysy hydromorfismu. Vyskytují se v oceánických oblastech. 

 Společným diagnostickým znakem všech půd, řazených do třídy podzolů je 

přítomnost spodikového horizontu  s akumulací Al, Fe a organických látek. Kritéria přijatá 

v klasifikacích FAO a v Soil Taxonomy, splňují jak horizonty Bhs – Bh, tak horizonty Bvs. 

Kryptopodzoly a podzoly se odlišují charakterem formálně definovaného spodikového 

horizontu. U kryptopodzolů nejde o iluviální horizont v pravém smyslu, nanejvýš o 

iluviální horizont hliníku a jeho komplexů. Iluviální horizont mají podzoly. Svědčí o tom 

makromorfologické a mikromorfologické údaje stejně jako profilová distribuce volných 

oxidů Fe a Al a frakcí humusu. (Ivanovič, Smirnov 1983) 

Limitující faktory a využití podzolových půd 

Hlavními limitujícími faktory půdní úrodnosti u podzolů a kryptopodzolů je vysoká 

acidita, toxicita Al, vysoký obsah amorfního Al a Fe nízká biologická činnost půd. 

Vápnění nejen upravuje tyto vlastnosti v příznivém směru z hlediska zvýšení biologického 

koloběhu látek a zvýšení přístupnosti N a P, ale upravuje i kationtovou sorpční kapacitu a 

způsobuje dechloritizaci jílových minerálů. Tyto půdy jsou však citlivé na převápnění, 

které má za následek sníţení přístupnosti Zn, Mn, Cu, B, zvýšení toxicity Mo a především 

zvýšenou mobilizaci dusíku, spojenou s velkými ztrátami vypalováním. Cílové pH u těchto 

půd je třeba volit vzhledem k charakteru koloidů kolem pH 5,0 – 5,5. Čím vyšší obsah 

organických látek mají tyto půdy, tím menší je obsah výměnného (toxického) hliníku a tím 

niţší je dávka vápnění k vysráţení Al. K zvýšení Ph nad 6,0 vyţadují naopak více 

vápenatých materiálů neţ méně humózní půdy. Důleţitým faktorem u těchto půd je 
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zvýšení obsahu Ca
+
 v půdním roztoku v horizontech E a zejména Bhs a Bs, neboť jinak 

nasycenost Al zhoršuje zakořenění rostlin neadaptovaných na tyto poměry. 

Lokálně se limitujícími faktory stávají ztvrdliny v profilu podzolů (ortštajn, placikový 

horizont). (Ivanovič, Smirnov 1983) 

Rozšíření podzolových půd 

Podzoly nalézáme na píscích s kryickým, boreálním a mesickým teplotním reţimem 

v zemích bývalého SSSR, v Kanadě, v USA, v severní a střední Evropě. Jsou známy i 

z tropů. Podzoly ze svahovin pevných a zpevněných hornin jsou rozšířeny ve vyšších 

polohách hor, včetně tropů, spolu s kryptopodzoly a kambisoly oligobazickými. Jsou to 

většinou lesnicky vyuţívané půdy. (Ivanovič, Smirnov 1983) 

 

5.3.3. BPEJ = bonitovaná půdně ekologická jednotka 

  

Byly vyčleněny na základě podrobného vyhodnocení vlastností klimatu, 

morfogenetických vlastností půd, charakteristických půdotvorných substrátů a jejich 

skupin, svaţitosti pozemků, jejich expozice ke světovým stranám, skeletovitosti   

a hloubky půdního profilu kromě uvedených základních znaků byly vyhodnoceny  

i další údaje evidované na kartě vztahující se ke konkrétní lokalitě BPEJ, např. nadmořská 

výška, reliéf terénu, vláhové poměry, výskyt překáţek a jiných, ze zemědělského hlediska, 

zejména negativně působících faktorů, počet BPEJ v katastrálním území, současný  a 

plánovaný stav zúrodňovacích opatření, současný stav a navrhovaný způsob vyuţívání 

půdního fondu, uţivatelské vztahy k půdě  

a celková výměra jednotlivých BPEJ v příslušné územně technické jednotce (ÚTJ). 

Konkrétní vlastnosti BPEJ v bonitačních mapách i datové bázi jsou vyjádřeny 

pětimístným číselným kódem: 

 

1. číslice značí příslušnost ke klimatickému regionu 

2.–3. číslice určuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce (HPJ) 

4. číslice stanovuje kombinaci svaţitosti a expozice ke světovým stranám 

5. číslice vyjadřuje kombinaci hloubky a skeletovitosti půdního profilu 

(Sine 2004) 
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Parcela na které se nachází bývalý důl Krimich II nemá přidělené ţádné bonitační číslo 

území. 

 

 

 

5.4. Zeměpisná charakteristika Plzeňského kraje 

 

Celá oblast leţí na třech diluviálních terasách různých výšek, ty na nichţ se nacházejí 

Vejprnice, tvoří algonkické břidlice. Na mnohých místech si prorazily cestu četné 

vyvřeliny, jako např. znamenitá ţula v okolí Štěnovic, Borku a Čiţic  

a spility, které tvoří vrchy jako Homolku u Doudlevce, Chlum u Doubravky a řadu 

dalších. 

Z jiných vyvřelin jsou zajímavé buliţníkové suky, jako je např. vrch Radyně, Ostrá 

Hůrka aj. Značně je zastoupen permokarbon, který vytváří pískovce a lupy jako např. u 

Radčic, a táhne se do severní a severozápadní části Plzeňska k Ledcům a na Třemošnou, 

Horní Břízu a Kaznějov.  V jeho vrstvách je kamenné uhlí a kaolin. 

Plzeňský kraj se vyznačuje rozmanitými přírodními podmínkami, jeho pestrost je 

podmíněna především reliéfem. Dominantní přírodní fenoménem je pásmo pohraničních 

pohoří na jihozápadě (Šumava, Český les) a Plzeňská kotlina na severovýchodě kraje. 

Ostatní území kraje tvoří pahorkatiny Plzeňská pahorkatina  

a část Brdské vrchoviny. Na území se nachází 162 maloplošných chráněných území. Pro 

zachování rozmanitosti krajiny jsou vyhlášeny přírodní parky.(www.info.plzen-city.cz) 

 

5.4.1. Fytocenologické poměry 

 

Plzeňská kotlina je převáţně odlesněná kromě větších komplexů na severu  

a jihozápadě, výběţků sousedních lesů na severovýchodě, východě a jihovýchodě,  

a lesních částí na severozápadě. K zemědělskému vyuţití je určeno 36% ploch 

soustředěných zejména na západě, jihu a severovýchodě, zastavěné a ostatní urbanizované 

plochy tvoří 34% území. Původní vegetace je silně změněna vlivem dlouholeté činnosti 

člověka. V minulosti udávaná druhová rozmanitost se podle výsledků srovnávacích 

výzkumů nadále zuţuje. Vyskytují se antropogenně podmíněná plevelová společenstva, 

http://www.info.plzen-city.cz/
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umělé a spontánní travní porosty, kulturní lesy, ruderální společenstva a umělé plochy 

urbanistické zeleně s řadou introdukovaných  

a šlechtěných druhů. Přirozená lesní společenstva představovaly nejrozšířenější acidofilní 

doubravy, na pískovcových substrátech v severní části území borové doubravy. Dnes tu 

zhruba po 200 letých antropických zásazích převaţují kulturní borové a smrkové porosty s 

příměsí modřínu, duby zaujímají převáţně jiţ jen niţší stromové nebo keřové patro. 

Kulturní bory jsou charakteristické výskytem xeromorfních keříků (borůvka, brusinka). 

Smrkové kultury, které jsou ve zdejším prostředí cizí, byly zakládány převáţně na relativně 

vlhčích biotopech. Druhově bohaté dubohabřiny se vyskytovaly na úrodnějších půdách na 

jihu a východě území, kde se i místně zachovaly, přestoţe i tady byly ovlivňovány činností 

člověka. Na údolních svazích řek byly často nahrazeny akátem a borovicí černou. Luhy a 

olšiny, které provázely prakticky celou vodní síť, byly zredukovány na malé fragmenty  

a břehové porosty. Reliktní bory a subxerofilní doubravy byly vázány na plošně omezená 

extrémní stanoviště na hranách údolí se skalními útvary a na dobře osluněných svazích. 

V území jsou i lokality s ohroţenou a vzácnou vegetací mimo zvlášť chráněná území. 

Převáţně jsou zahrnuty do návrhu územního systému ekologické stability (ÚSES) a 

souboru významných krajinných prvků. Jsou to lokality luţních travních společenstev 

závislých na pravidelném kosení, zarůstajícího vřesoviště s ţádoucí pastvou, lokality 

ohroţené vysokou návštěvností, případně navrhovanými stavebními záměry. V některých 

případech lze předpokládat vývoj k vyhlášení vyššího stupně ochrany. Komplexem 

nepříznivých vlivů jsou do různé míry zasaţena i zvlášť chráněná území. O tom svědčí 

zejména revizní výzkumy zjišťující citelný úbytek druhů. Na druhé straně je předností, ţe 

naprostá většina chráněných území je ve vlastnictví města a péči o ně lze tedy dobře 

koordinovat.(www.kr-plzensky.cz) 

 

5.5. Hydrologie 

 

Území se rozkládá v Plzeňské kotlině na soutoku čtyř řek - Mţe, Radbuzy, Úhlavy a 

Úslavy, jejichţ splynutím vzniká řeka Berounka.  

Dle § 195 Vyhlášky ČBU  byl důl z hlediska ohroţení náhlými velkými přítoky vod a 

bahnin, případně vod s plyny nebo zvodněnými horninami, zařazen do kategorie: „ Důl bez 

nebezpečí průvalů vod“. (Sine 1994) 

http://www.kr-plzensky.cz/
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5.5.1. Hydrogeologie 

 

Uloţeniny plzeňské pánve zastupují pískovce, arkóny, prachovce a jílovce, které budují 

kladenské souvrství, týnecké, slánské a líňské souvrství. V příloze č. 25. je 

hydrogeologická mapa. 

Proterozoické podloţí pánve je relativně nepropustné. 

Kladenské souvrství, tvořené propustnými psamity, které se střídají s nepropustnými 

pelity, obsahuje několik dílčích kolektorů. Propustnost se mění v horizontálním i 

vertikálním směru, především v důsledku litologického vývoje, tektoniky a v dřívějších 

dobách ještě důlní činnosti. 

Týnecké souvrství má menší propustnost především díky kaolinickému zvětrávání 

arkóz. V jeho nadloţí, v malesických vrstvách, je výrazná průběţná poloha jílovců, která je 

dobrým izolátorem a způsobuje piezometrické napětí zvodně v týneckém souvrství. 

Slánské souvrství je nejméně propustným komplexem karbonu. Zvodně se váţou na 

arkóny, které jsou faciálně značně proměnlivé a málo mocné. 

Líňské souvrství je zachováno jen v zakleslých tektonických krách a malých 

denudačních zbytcích. Propustnost písčitých sedimentů je velká, ale faciální proměnlivost 

a malý plošný rozsah brání vytvoření významnější zvodně. 

V celé ploše pánve dochází k přímé filtraci. Výskyt propustných vloţek v arkónách a 

pískovcích podmiňuje vznik piezometrického napětí zvodní. Střídání propustných a méně 

propustných hornin, existence neprůběţných izolátorů, tektonicky plošně omezené kry a 

samostatné odvodňování do vodních toků nedovolily vytvořit pánevní strukturu jednotného 

charakteru. 

Stupeň propustnosti sedimentů plzeňské pánve se pohybuje od velmi nízkého (index Z 

< 2,3) do vysokého (Z > 3,9). V kladenském a týneckém souvrství převládá střední a 

vysoká propustnost. 
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Bez ohledu na statigrafické členění byly v hydrogeologické mapě znázorněny 

sedimenty severní části Plzeňské pánve jako komplex střídajících se slepenců, pískovců, 

prachovců a jílovců s převahou puklinové propustnosti, v zóně připovrchového rozpojení 

s průlinovo-puklinovou propustností a s hladinou podzemní vody aţ napjatou. 

V Plzeňské pánvi jsou zastoupeny první dvě hydrodynamické zóny. Spodní hranici 

zóny oţiveného oběhu je kladena do hloubky 120 m. Pod tímto rozhraním jsou kolektory 

karbonu charakterizovány koeficienty filtrace v rozpětí řádů n·10
-7

 aţ  n·10
-9

 m·s
-1

. Do 

uvedeného rozhraní lze v plzeňské pánvi získat hospodářsky vyuţitelné zdroje podzemní 

vody. Plzeňská pánev představuje hydrogeologicky samostatnou strukturu a je doplňována 

infiltrační vodou v celé rozloze pánevních uloţenin. Vertikální střídání kolektorů a 

izolátorů umoţnilo vznik karbonským zvodnělým systémům, které mohou zahrnout i 

několik zvodnělých kolektorů. Potenciální tlakový spád mezi dílčími kolektory zpravidla 

nepřevyšuje 0,03 Mpa. Pro plošnou faciální členitost hornin a intenzivní tektonický rozpad 

pánevní struktury není v pánvi jednotný a souvislý kolektor, a proto má proudění podzemní 

vody v pánvi specifické rysy. Nejvýznamnější je první zvodeň pod povrchem, drénovaná 

povrchovými toky s regionálním sklonem do údolí Mţe. Nejčastějším typem pramenů 

v pánvi jsou prameny puklinové, údolní a arténské. Piezometrické poměry zvodně jsou 

ovlivňovány odběry podzemních vod a čerpáním důlních vod. 

V kvarterních fluviálních uloţeninách se vytváří freatická zvodeň. Sklon volné hladiny 

podzemní vody směřuje obvykle k vodnímu toku, s níţ úzce koresponduje v závislosti na 

přírodních faktorech. V období vysokých stavů můţe dojít k opačnému sklonu hladiny 

podzemní vody od vodního toku a ke vcezu povrchové vody do fluviálních uloţenin údolní 

nivy. 

Hlubinnou těţbou byly hydrogeologické poměry plzeňské pánve narušeny, dlouhodobé 

čerpání důlních vod způsobilo změnu piezometrických poměrů.  

V důsledku zvýšené sekundární propustnosti vzniklé prolomením nadloţí slojí 

v důsledku vytěţení uhlí, dochází k zvýšené infiltraci sráţek, případně ke vcezu toků 

povrchových vod, a tedy k plynulé dotaci zásob důlních vod. 

Hydrogeologické poměry na loţisku Vejprnice odpovídají geologické situaci  

a podstatně se neliší od ostatních dolů v plzeňské pánvi. 



Bc. Kateřina Melicharová: Historie a sanace dolu Krimich 

2010 50 

Vydatnost jednotlivých zvodní má maximální hodnoty od 0,1 do 5 l·s
-1

. Směrem do 

hloubky se sniţuje a samotné slojové pásmo je zvodněné jen minimálně od 0,02 do 0,5 l·s
-

1
.  

Tlaková úroveň vody v nadloţí se pohybuje v severní části loţiska kolem kóty 323 m, 

v jiţní části kolem kóty 338 m. Taktéţ loţiskový tlak vody se pohybuje od 2,5 do 3,5 Mpa. 

(Sine 1994) 

                                                                                                                

 

 

5.5.2. Důlní vody 

 

Zdrojem zvodnění loţiska jsou karbonské artézské horizonty průlomové  

a puklinové vody, oddělené několika nesouvislými nepropustnými polohami jílovců. 

Dosavadní pozorování dokazuje, ţe hlubinný reţim je stabilní a není podstatně ovlivněn 

sráţkovými vodami ani vodou z povrchových vodotečí. Průtok z povrchu je pozvolný a je 

ztěţován vloţkami nepropustných pískovců. Vliv sráţek se projevuje za dobu cca 1 roku. 

Voda na loţisku je z chemického hlediska konstantní. Jedná se o typ slabě 

mineralizované hydrokarbonátové vody vápenaté a po menší úpravě s moţností vodu 

pouţívat jako uţitkovou nebo pitnou. Přítomnost minerálních vod a jiných pramenů nebyla 

prokázána. 

Zvodeň loţiska není za normálních podmínek nadměrná a přítok je zvládnutelný. Je 

typické, ţe při raţení důlních děl je zpočátku přítok vody do chodeb větší, ale po odčerpání 

statické zásoby podzemní vody dojde k poklesu a později k ustálení přítoku vody. 

V hydrogeologickém reţimu podzemních vod hraje velkou úlohu četná tektonika. 

Tektonická pásma navzájem spojují různé zvodněné horizonty mezi sebou, nebo naopak 

vytvářejí nepropustnou bariéru. Nafárání takového poruchového pásma se projevuje 

značným zvětšením přítoků vody do důlních děl. Zvláště silné jsou přítoky vody při 

průchodu poruchového pásma stěnovým porubem. V tomto případě propojují jednotlivé 

horizonty i zálomové trhliny. 

Další komunikací vody mezi zvodnělými horizonty jsou staré špatně utěsněné hlubinné 

vrty, které drenují několik zvodní a jsou moţným zdrojem větších přítoků aţ průtoků vod. 

Problém tlakové vodní hráze vybudované na jámě Krimich II (KR II) proti vzdutým 

vodám bývalého dolu Krimich I (KR I). V prostorách povrchového areálu tohoto dolu byl 
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po jeho likvidaci v minulosti vybudován závod na výrobu nealkoholických nápojů Likona. 

Proto byla rozhodnutím Západočeského KNV v Plzni změněna likvidace jámy KR I na 

úpravu na „zdroj vody“ a z toho důvodu muselo být nové patro Dolu A. Uxa v Tlučné 

(Krimich) odděleno vodní tlakovou hrází od starých dobývek Krimich I a bývalých těţních 

pater dolu Krimich II. Zátka byla dokončena v roce 1980. V druhé polovině roku 1981 byl 

poprvé zaznamenán výskyt vody na zátce, který měl stoupající tendenci. V listopadu 1982 

dosáhl tento přítok hodnoty 810 l·min
-1

, a OBÚ v Plzni vyhlásil havarijní stav. Mezitím i 

následně bylo jednáno s různými organizacemi o moţnosti injektáţe, případně tamponáţe 

této tlakové hráze. Začátkem roku 1983 dosahoval přítok hodnoty 1100 l·min
-1

. V této 

době byla uzavřena smlouva s VDUP o provedení chemické injektáţe zátky. 15.3.1983 

byla zahájena vlastní injektáţ. Přítoky měly neustále prudce stoupající tendenci. Voda byla 

odčerpávána soustavou čerpadel umístěných na konci úpadního zásypového překopu. 

Obrovské mnoţství vody bylo jen těţko zvládnutelné. V dubnu 1983 byl zaznamenán 

maximální stav 1620 l·min
-1

. Pak v důsledku prováděné injektáţe tento přítok prudce klesl 

a ustálil se na přítok cca 30 l·min
-1

. V průběhu prací bylo konstatováno, ţe těsnost vlastní 

hráze nebyla porušena a vodní komunikace je vytvořena v okolí zátky v masivu jámového 

stvolu. Úspěšnou injektáţí se podařilo celý kritický stav zvládnout. 

O posouzení nového stavu po injektáţi byl poţádán soudní znalec prof. RNDr. V. 

Homola, který ve svém posudku konstatoval, ţe těsnost zátky byla obnovena, zároveň 

zhodnotil provedené práce jako dostatečné. Důlní vody byly z dolu čerpány vzhledem 

k likvidaci dolu na dvou místech a to za jamou Krimich Tlučná a jamou Nová Hospoda. 

Jamou KR byly čerpány vody z okolí jámy, Spojovacího překopu  

a Severního překopu. Jamou Nová Hospoda byly čerpány vody z vlastního těţného loţiska 

celkový přehled nárůstu čerpání v závislosti na stupni těţení narušenosti loţiska je patrný 

z grafu a tabulky v příloze. 26. (Sine 1994) 

 

5.5.3. Chemismus důlních vod 

 

Čerpané důlní vody představovaly reprezentativní vzorek vod kolektorů karbonských 

hornin v jiho-západní části plzeňské pánve. Podle rozborů provedených firmou Gekon 

s.r.o. se čerpané důlní vody nevymykaly obecným zákonitostem chemického sloţení 

podzemních vod. 
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Poslední reprezentativní vzorky důlní vody byly odebrány v rámci prací na 

hydrogeologické studii dolu Krimich II. Odebrané reprezentativní vzorky důlních vod 

v porovnání s archivními rozbory, prakticky beze zbytku potvrzují výše uvedené obecné 

zákonitosti. Archivní rozbory vod z jámy Krimich II jsou uvedeny v příloze č. 27. Archivní 

rozbory jsou omezené svým rozsahem a nelze je proto porovnávat s posledními 

prováděnými rozbory a sledovat trendy vývoje chemismu. Jediným rozdílem oproti 

obecným podmínkám je reakce vody, která není slabě kyselá, ale je slabě alkalická 

v jednom případě a neutrální v druhém případě. Voda byla odebírána na výtoku důlních 

vod na povrch. Na jámě Nová Hospoda na výtoku do nádrţe a na jámě Krimich na výtoku 

do poţárních nádrţí. Odběry byly provedeny 18. a 24. 5. 1995. Voda z obou 

odvodňovacích center je prakticky totoţná. Chemický typ vody určený podle Kurlova je 

v obou případech Mg-Ca-HCO3 (Ca 46-50% mval%, HCO3 83-84 mval%) – viz příloha č. 

28. – základní chemismus podzemních vod. Voda je tvrdá aţ dosti tvrdá, neutrální aţ slabě 

alkalická, neagresivní pro stavební účely, středně mineralizovaná (0,51 – 0,54 mg.l
-1

). 

Voda byla hodnocena podle ČSN 75 7111 „Pitná voda“ a z hodnocení vyplynulo, ţe voda 

odebraná na jámě Krimich II vyhovuje této normě ve všech stanovovaných ukazatelích. 

Voda z jámy Nová Hospoda překročila normu obsahem iontů ţeleza a manganu.  

Z uvedeného hodnocení chemismu podzemních vod čerpaných z dolu Krimich OO 

vyplývá, ţe čerpaná voda byla poměrně vysoké kvality a důlní provoz v době těţby neměl 

na kvalitu podzemních vod v oblasti výrazně negativní vliv. (Sine 1997)                                                                                             

 

Projevy důlního odvodňování na povrchu: 

 

Kvartérní sedimenty, které mají hydrogeologický význam se nacházejí v blízkém okolí 

DP Vejprnice ve dvou vzájemně oddělených oblastech. Jedná se o náplavy řeky Mţe na 

severu - v oblasti Bděněves – Kozolupy – Křimice, a kvartérní sedimenty v údolí 

Vejprnického potoka od Nýřan po Plzeň, které se nacházejí bezprostředně nad hlavními 

důlními díly dolu Krimich II a procházejí centrem DP Vejprnice. 

Prognózní stav hladin hlavní karbonské zvodně s vyuţitím měření XI/96 je uveden 

příloze č. 29. (Sine 1997) 

 

5.5.4. Klima 
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Klimatická oblast je mírně teplá s dlouhým a suchým létem, krátkými a mírně teplým 

přechodným obdobím jara a podzimu a velmi suchou zimou s krátkým trváním sněhové 

pokrývky. 

 

 

 

 

Dlouhodobé klimatické údaje (1961 - 1990) (Bolevec) 

Průměrný roční úhrn sráţek    527 

mm 

Průměrný roční úhrn sráţek 

(Radčice)  

500 

mm 

Průměrné roční teploty     7,5 °C 

Nejvyšší naměřená teplota     40,1 °C 

Nejniţší naměřená teplota    - 28,0 

°C 

Průměrné trvání slunečního svitu v 

roce    

1 400 

hodin 

Průměrný počet dní s mlhou v roce    62 

 

Převažující směry větru během roku:  

západ       22%  

jihozápad  18% 

bezvětří    10% 

(www.info.plzen.cz) 

 

5.6. Tektonická stavba a úloţní poměry 

 

Vrstvení jednotky loţiska byly generalně ukloněny k SZ aţ ZSZ. Sklon se pohyboval 

okolo 8°. V radnických vrstvách aţ 30°. Na rozdílných úklonech se  podílela disjunktivní 

http://www.info.plzen.cz/
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tektonika směru SZ – JV, ojediněle S – J, ta území loţiska rozdělovala do dílčích ker. Jiné 

směry tektoniky byly ojedinělé a pro stavbu loţiska nepodstatné. 

Omezení slojí SSZ – JJV směru bylo přirozené – vyklínění hřbetě podloţního 

protozoika. Na Z a V byly sloje omezeny  výraznými poruchami (100m) – na západ 

Vejprnickým a na východ Skvrňanským příkopem. 

Obě těţené sloje (Radnická a Nýřanská sloj) byly postiţeny postsedimentárními 

erozními jevy různé intenzity. Nejintenzivnější byly v Nýřanské sloji. Průměrná odlehlost 

obou slojí je cca 15 m. (Sine 1994) 

 

 

 

 

 

6. HISTORIE TĚŢBY V PLZEŃSKÉ PÁNVI 

 

6.1. Objev, zpřístupnění, těţba a vyuţití zásob černého uhlí v plzeňské pánvi 

 

V plzeňské černouhelné pánvi se začalo dobývat uhlí jiţ v 16. století. Zpočátku se uhlí 

těţilo jen na okrajích uhlonosných pánvích z malých hloubek. První historická zmínka o 

výskytu uhlí v západních Čechách se datuje k roku 1548 do katastru obce Vejvanov u 

Radnic. Průmyslově se ale začalo zdejší naleziště uhlí vyuţívat aţ na počátku 19. století. 

Těţba uhlí z radnické dílčí černouhelné pánve činila v roce 1819 80% celkové těţby uhlí 

na Plzeňsku, do roku 1850 40% a po šedesátých letech 19. století jiţ jen 12%. Měla značný 

význam pro ţeleznice z Prahy přes Plzeň do Brodu nad lesy do roku 1862. Po vybudování 

bohatších zásob uhlí na Nýřansku. 

Uhlí z radnické pánve se dříve uplatnilo pro brdské ţelezářství od Komárova na západ 

k Plasům na jih k Sedlici aţ k Novým Mitrovicím. Vyuţívalo se nejen pro místní hamry, 

pudlovny a válcovny, ale i pro chemickou výrobu kyseliny sírové. Proti kvalitnějším a 

větším zásobám nových nalezišť uhlí v polovině 50. let 19. století na Nýřansku jiţ nemohla 

Radnická pánev dlouhodobě čelit vyššímu uplatnění levnějšího uhlí z okolí Nýřan a 

Zbůchu. Nýřanské doly vybudovala Praţská ţelezářská společnost, Judr. Pankrác, 

Blatnické těţařstvo, Západočeský báňský a hutní akciový spolek, Škodovy závody v Plzni 
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a po znárodnění dolů po roce 1945 Československý stát. Od roku 1880 do roku 1935 těţily 

doly v okolí Nýřan a Zbůchu více neţ 1 milion tun velmi kvalitního plynového, vitrinit-

claritového uhlí s vysokým podílem sapropelitů, které umoţnilo vyuţít uhlí z Plzeňska pro 

rozsáhlou industrializaci českých zemí. Výše těţby dosahovala na přelomu 19. a 20. století 

25% podílu veškeré těţby černého uhlí v Čechách. Kromě toho se uhlí z okolí Nýřan a 

Zbůchu vyváţelo do mnoha zemí tehdejší Evropy, Německa, Rakouska, Maďarska, Itálie, 

Švýcarska, Francie i Skandinávie. (Sine 2005) 

Počátek těţby černého uhlí v plzeňské pánvi se datuje do druhé poloviny 19. století. 

Jednalo se o malé doly v okolí Nýřan, Chotěšova, Zbůchu, Třemošné, Kaznějova a na 

Rokycansku u Radnic, Stupna a Milošova. V té době bylo v této oblasti provozováno 

několik šachet a šachtiček. 

Nález bohatých loţisek uhlí na Nýřansku značně přispěl k vybudování Škodových 

závodů v Plzni, které zakoupily důl Krimich I v Nýřanech začátkem 20. století a těţily zde 

uhlí do roku 1935. Po vyčerpání zásob uhlí v Nýřanech, vybudovaly další moderně 

vybavený důl Krimich v Tlučné, jehoţ vlastníky zůstaly do roku 1945.  

V roce 1945 byl zřízen na základě dekretu prezidenta republiky a usnesení vlády 

národní podnik Západočeské uhelné doly, Plzeň. Do nového podniku byly začleněny 

majetkové podstaty 23 znárodněných podniků. V roce 1951 se rozčlenil národní podnik 

Západočeské uhelné doly na čtyři samostatné podniky: Masarykův jubilejní důl ve Zbůchu, 

Masarykův důl v Týnci, Důl Krimich v Tlučné a Radnické doly v Břasích. Základním 

problémem v této době bylo udrţet doly v chodu a zvyšovat úroveň těţby přesto, ţe 

některé malodoly bylo nutno likvidovat vzhledem k vytěţení zásob, nebo k neúnosné 

ekonomické náročnosti jejich provozu. Od 1. ledna 1956 byl podnik přejmenován na 

Západočeské uhelné doly, trust Plzeň a současně byl zřízen odštěpný podnik Stavební 

správa se sídlem v Týnci. K 1. červnu 1956 Západočeské uhelné doly přešly do správy 

Kombinátu kamenouhelných dolů v Kladně. 

Zásadní změna v organizaci nastala 1. října 1956, kdy dosavadní organizace revíru byly 

znovu sloučeny v jeden národní podnik s názvem Západočeské uhelné doly, národní 

podnik ve Zbůchu, který se dále členil na pět závodů – důl Obránců míru ve Zbůchu (dříve 

Masarykův jubilejní důl), důl Týnec (dříve Masarykův), důl Krimich v Tlučné, Radnické 

doly v Břasích a Stavební správa Týnec. Závod důl Obranců míru ve Zbůchu tvořil jediný 

důl, Závod důl v Týnci se skládal z dolu v Týnci, dolu Dobré štěstí v Dobřanech a dolu 
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Eliška, později přejmenovaného na důl Máj v Chlumčanech. K dolu Krimich byl přičleněn 

důl Marta v Nýřanech, Radnické doly tvořily důl Matylda v Břasích a důl Pokrok 

v Chomli. 

Od 1. ledna 1963 byl zrušen závod Radnické doly a jednotlivé provozy byly v průběhu 

sedmdesátých let likvidovány. V letech 1979 aţ 1987 byl v této oblasti provozován lom 

Prokop. Kde bylo, jako určitá hornická rarita, dobýváno černé uhlí povrchovým způsobem. 

V sedmdesátých letech byly dotěţeny a likvidovány i další provozované velké doly, 

takţe v osmdesátých letech provozovalo ZUD k. p. jiţ pouze důl Antonín Uxa v Tlučné 

(nově otevřené loţisko Vejprnice z bývalého dolu Krimich), důl Dobré štěstí u  Dobřan a 

jiţ zmíněný lom Pokrok. 

Od roku 1956 po začlenění do kombinátu Kamenouhelných dolů Kladno, byly doly 

v Západočeském uhelném revíru spravovány a řízeny touto organizací. V roce 1958 byl 

tento kombinát zrušen a jeho majetek se všemi právy a závazky převeden do nově 

zřízeného Sdruţení kamenouhelných dolů v Kladně. Rozhodnutím ministra paliv bylo 

v roce 1976 na místo stávajícího Sdruţení kamenouhelných dolů v Kladně zřízeno 

Sdruţení hospodářské organizace Kamenouhelné doly, koncern Kladno. 

K 1. červenci 1990 byly rozhodnutím ministra paliv a energetiky, Západočeské uhelné 

doly opět vyčleněny z jiţ státního podniku KD Kladno, tím byl dán podmět k zaloţení 

samostatného státního podniku Západočeské uhelné doly, Zbůch u Plzně. V této době byl 

provozován jiţ jediný činný důl Antonín Uxa v Tlučné, přejmenovaný v roce 1991 na důl 

Krimich a důl Dobré štěstí u Dobřan, na kterém byly na základě rozhodnutí vlády ČSFR o 

útlumu těţby černého uhlí provedeny v letech 1991 aţ 1992 likvidační práce a činnost dolu 

byla ukončena.  

Na základě zpracovaného privatizačního projektu vzniká k 1.1.1994, jako právní 

nástupce se všemi právy i závazky (mimo jiné i zahlazování následků důlní činnosti 

v celém rozsahu Plzeňské pánve za období cca 150ti let její exploatace), akciová 

společnost Západočeské uhelné doly se sídlem ve Zbůchu. 

 

Tato nová akciová společnost je tvořena čtyřmi výrobními závody: 

1. Závod důl Krimich v Tlučné – těţební závod 

2. Závod Zbůch ve Zbůchu – výroba černouhelného slévárenského letku  

            z uhlí těţeného dolem Krimich a těţba starých odvalů 
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3. Závod Výstavba Plzeň – podpovrchové stavební práce 

4. Dřevozávod Dobré štěstí u Dobřan – dřevovýroba 

 

Důl Krimich v Tlučné byl posledním činným dolem v Plzeňské pánvi. Na základě 

usnesení vlády č. 827/1991 Sb. o strukturálních změnách z útlumového programu hornictví 

byla po vytěţení ekonomicky dobyvatelných zásob uhlí na ZUD definitivně ukončena 

těţba na dole Krimich II v Tlučné 31. 3. 1995. Jeho likvidací bude minimálně dlouhodobě 

přerušena, ne-li zcela ukončena hornická činnost v tomto regionu. V příloze č. 30. je 

uveden pokles těţby na Západočeských uhelných dolech. (Sine 1994) 

 

 

 

 

6.2. Akciová společnost Škodovy závody 

 

Škodovy závody vybavovaly zařízením i doly ostatních těţebních společností, zejména 

Západočeský báňský akciový spolek s největšími doly v okolí obcí Zbůch, Líně, Sulkov a 

Chotěšov, kam dodávaly těţní stroje, úpravárenské zařízení, důlní čerpadla, nízkotlaké 

kompresory, parní turbiny, generátory, zařízení koksáren  

a plynáren. To umoţnilo, aby od konce 19. století mohl být zásobován elektřinou, plynem 

a teplem téměř celý plzeňský kraj. (Sine 2005) 

 

6.2.1. Vybavování západočeských uhelných dolů zařízením ze Škodových závodů v 

Plzni 

 

Uhlí a ţelezo, symbol druhé průmyslové revoluce je úzce spjat s Plzeňskou otvírkou 

bohatých zásob uhlí a vybudováním největšího strojírenského komplexu ve střední Evropě 

– Škodových závodů v Plzni. Ty se také přičinily o vybavování dolů nejmodernější 

těţební, úpravárenskou a energetickou technikou, která byla v té době ve světě známa. Jiţ 

v roce 1885 vybavily Škodovy závody západočeské doly 38 parními těţními stroji a 46 

parními čerpadly. V roce 1909 zkonstruovaly a dodaly na největší důl ve Zbůchu unikátní 

parní těţní stroj o průměru bubnů 6m, který byl vybaven retardačním zařízením 
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s automatickým zajišťováním všech bezpečnostních funkcí stroje. Pro důl Krimich II 

dodaly první dvoububnový elektrický těţní stroj s Ward-Leonardovým soustrojím a 

stejnosměrným těţním motorem, moderní úpravnu uhlí, do Zbůchu a Nýřan pak elektrárny 

s parními turbinami a generátory vlastní výroby, které zásobovaly elektřinou značnou část 

západočeského kraje. 

Ve vlastním závodě v Plzni postavily energetické centrum, na jehoţ rozšíření se po 

Druhé světové válce podíleli inţenýři František Hála, Karel Šeffl a další projektanti ze 

Škodovky. Úpravna uhlí na dole Krimich II slouţila, dlouhá léta jako vývojové zkušební 

pracoviště Škodových závodů pro ověřování úpravárenských strojů dodávaných nejen do 

všech uhelných revírů Československa, ale i zámoří. Zásluhou na úspěšném 

úpravárenském programu Škody Plzeň měli především konstruktéři škodových závodů, 

inţenýři Švejda, Kováč, Duspiva a profesor Špetl z Vysoké školy báňské. Po roce 1945 

byla zkušební úpravna zřízena v Ostravě-Kunčičkách Vědeckovýzkumným uhelným 

ústavem. Za unikátní úpravárenskou technologii dolu Krimich lze povaţovat i zavedení 

výroby aktivovaných přísad do slévárenských a gumárenských směsí z uhlí západočeských 

uhelných dolů, dodávaných do českých i zahraničních sléváren a gumáren od roku 1969. 

(Sine 2005) 

 

6.3. Důl Krimich II v Tlučné 

 

Historie tohoto dolu začíná jiţ dolem Krimich I (KR I) v Nýřanech, který byl zaloţen 

v roce 1867 v důlních mírách poloţených v roce 1856 (tím získal prioritu proti bývalé 

Západní dráze – nyní trať ČD č. 180 Plzeň – Domaţlice - Furt im Wald a kterou později 

v celém úseku podrubal). Hloubení jámy 200 m hluboké bylo ukončeno v roce 1869. 

Začalo se dobývat a současně bylo východně od dolu KR I navrtáno hlubinnými vrty 

rozsáhlé důlní pole, od vlastního nýřanského oddělené poruchou o výšce skoku 120 m. 

Jednání o zastavení dolu KR I začalo v roce 1922 v důsledku hospodářských potíţí, 

později v roce 1927 pro vyčerpání zásob. Proto bylo východní (tlučenské) pole otevřeno 

systémem úpadnic, coţ se ukázalo jako těţebně nevýhodné. Otázka další těţby nebo 

investic se vyřešila kompromisem, tzn. Vyhloubením pomocné jámy v katastru obce 

Tlučná. Hloubení bylo zahájeno v roce 1928. Znázornění umístění dolu je v příloze č. 31. 
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Tím se zpřístupnily zásoby uhlí, které byly v roce 1927 odhadnuty na výši 3 miliony 

tun jistých zásob (dnes odpovídající vytěţenému mnoţství uhlí). Původně pomocná jáma 

byla přejmenována na důl Krimich II (KR II), který zahájil těţbu v roce 1932. V roce 1953 

byla jáma prohloubena na 769,4m pro odtěţení nejhlouběji uloţených slojí východním 

směrem od jámového stvolu. V 70. letech došlo k odpisům zásob převáţně 

z ekonomických důvodů. Vlastní důl KR II byl zastaven k 30. 11. 1971, kdyţ jiţ 

v polovině roku 1971 byla zahájena investiční akce otvírky vejprnického loţiska.  

Vývoj uhelných slojí na Loţisku Vejprnice, které je likvidovaným dolem 

exploatováno, byl předpokládán do roku 1954 jen na základě blízkých vyrubaných prostor 

tzv. sulkovských dolů. Tyto vyrubané prostory tvoří pruh táhnoucí se od východního 

okraje pánve směrem na západojihozápad k Líním. Směrem k Vejprnicím pak z tohoto 

pruhu vybíhají vyrubané prostory 400 m úzkým a 2 km dlouhým výběţkem aţ téměř 

k jiţnímu okraji obce Vejprnice. V prostoru omezeném na jihu a západě vyrubanými 

prostorami bylo předpokládáno další pokračování slojí.  

Několik hlubinných vrtů ověřilo buď slabší sloje, nebo vrty nebyly vůbec dovrtány. 

Předpokládané loţisko jimi nebylo ověřeno a jeho existence nebyla dokázána. V letech 

1954 – 1959 byl v uvaţované oblasti prováděn vrtný průzkum. Během těchto let bylo 

odvrtáno postupně 41 hlubinných vrtů, z nichţ 25 se nachází v nynějším DP. Během té 

doby proběhla řada geofyzikálních měření. Ke dni 1.11.1959 byl průzkum ukončen a byl 

proveden výpočet zásob. 

V listopadu 1971 se započalo v souvislosti s prodlouţením ţivotnosti bývalého dolu 

Krimich v Tlučné s hloubením,  jednalo se o výdušnou jámu Nová Hospoda na okraji 

stejnojmenné obce a počátkem roku 1972 raţením Spojovacího překopu k nové výdušné 

jámě. Hloubení vzdušné jámy Nová Hospoda bylo ukončeno v lednu 1974 v úrovní III. 

patra směrem od výdušné jámy Nová Hospoda do pole a další otvírková díla, která měla 

sledovat sloje a objasnit sloţité úloţní poměry a tektoniku. Těţba loţiska Vejprnice 

započala v roce 1975.  

V následných letech pokračovala intenzivní explotace tohoto loţiska, kdy bylo 

k 1.1.1994 vytěţeno celkem 4904,2 kt černého uhlí. 

Blíţící se vydobytí zásob černého energetického uhlí v dobývacím prostoru Vejprnice 

dolu Krimich v Tlučné, podnítilo v půlce 80. let zájem o průzkum přilehlých 

perspektivních lokalit. Proto byla v návaznosti na průzkum lokalit Sulkov, Chotíkov a 



Bc. Kateřina Melicharová: Historie a sanace dolu Krimich 

2010 60 

Radčice realizována nová etapa průzkumu na loţisku Kozolopy. Jedná se o loţisko 

nejblíţe situované jámě Krimich II stávajícího dolu Krimich. V souběhu s vrtným 

průzkumem se začalo na jaře roku 1985 razit na úrovni cca 0 aţ +10 m.n.m. důlní 

průzkumné dílo Severní překop, jehoţ cílem bylo ověřit geologickou stavbu mezi 

stávajícím Spojovacím překopem Tlučná – Nová Hospoda a loţiskem Kozolupy, 

s předpokladem nafárat po cca 2,5 km raţby uhelné sloje centrální části Kozolupského 

loţiska. Pomocí důlních vrtů byl ověřován průběh produktivních depresí, hluchých hřbetů 

a mocnost a kvalita uhelných slojí. Za stejným účelem byla roku 1987 zahájena raţba 

úpadní štoly Bděněves v západní části tohoto loţiska. 

Severní překop je charakterizován jako horizontální dílo se stoupáním 3%. Odbočuje 

ze spojovacího překopu Tlučná – Nová Hospoda ve staničení cca 700 m pod úhlem 60° 

severním (SSV) směrem. Dle původních plánů geologicko-průzkumných prací ZUD  na 

loţisku Kozolupy z roku 1984 a 1985 měla být raţba překopu ukončena zhruba ve 

staničení 2 070 m, kde přibliţně na kótě + 7,20 m měla z překopu SSZ směrem odbočit tzv. 

dovrchní chodba v lubenské sloji. V souvislosti s pozitivními loţiskovými výsledky 

vrtného průzkumu Geoindustria v ose raţby byla trasa překopu uvolněna severním (S aţ 

SSZ) směrem ve st. 1285,3 – 1313,5 m obloukem o poloměru 50 m.  

 V létě roku 1987 byla zahájena raţba průzkumné úpadní štoly Bdeněves s cílem ověřit 

úloţní, tektonické a loţiskové poměry v západní části loţiska a po propojení se severním 

překopem vytvořit páteř pro vlastní otvírku loţiska. 

Ústí úpadní štoly je v nadmořské výšce 346,16 m. Raţba byla vedena v ohradníku trati 

do okolí vrtu Bs 7, který ověřil nejmocnější a nejkvalitnější vývoj uhelné sloje na lokalitě a 

dále k JV. Úvodních 40 - 41 m bylo raţeno horizontálně, dále úpadně se sklonem -8°. Po 

překonání svrchnoproterozoického hřbetu, raţba pokračovala v radnických vrstvách a po 

nafárání uhlí byla vedena ve sloji.  

V roce 1989 bylo vyraţeno 489 bm (bm = běţný metr) Severního překopu a 541 bm na 

úpadnici Bdeněves. V této době byly pro nedostatek finančních zdrojů  

a nevyjasněnost financování v případě otvírky loţiska (cca 1 mld.) další práce na těchto 

raţbách zastaveny a díla zakonzervována. (Sine 1994)                                                                                      

 

Umístění dolu: Těţní jáma s povrchovými objekty byla vytyčena severně od obce 

Tlučná na kótě + 359 m.n.m. Výdušná jáma byla na Dole Krimich I v Nýřanech, od roku 
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1973 na Nové Hospodě u Plzně. Důl byl napojen vlečkou na ţelezniční stanici Nýřany, 

dále na místní komunikaci, rovněţ s elektrickou přípojkou vysokého napětí.  

Charakteristika dolu: Hlubinný důl těţil černé průmyslové uhlí z hloubek od 250 aţ 

780 metrů pod povrchem. Těţní jáma o průměru 3,7 m byla vyhloubena do hloubky 540 

metrů a v 50. letech byla vyhloubena do 760 metrů pod povrchem. Těţní patra umístěna v 

hloubkách 540 m, 760 m a poslední nové patro v hloubce 360 m v roce 1970. Původní 

těţební kapacita dolu byla okolo 150 tis. tun uhlí, po rekonstrukci a otvírce Vejprnického 

loţiska od roku 1970 byla kapacita dolu 330 tis. tun ročně. V roce 1979 bylo vytěţeno 318 

tis. tun uhlí. Výdušná jáma u Nové Hospody byla spojena překopem o délce přes 6 km. 

Měsíční postupy raţeb spojení překopu dosahovaly více jak 200 metrů. Na dole bylo 

zaměstnáno okolo 1000 pracovníků v jámě i na povrchu, včetně technickohospodářských 

pracovníků. Dobývané uhelné loţisko je součástí limnické plzeňské uhelné pánve 

permokarbonského stáří. V dobývacím prostoru od roku 1970 byly postupně dobývány 4 

sloje o mocnostech od 1 do 3,5 metrů. Od roku 1975 ve Vejprnickém loţisku byly 

dobývány 2 sloje o mocnosti 1 aţ 3,5 metrů.  

K dobývání byla nasazena moderní mechanizace - posuvné výztuţe a uhelné 

kombajny. Dobývání bylo vedeno směrně od shora dolů na zával.  

Důl ukončil těţbu v roce 1995, celkem bylo od roku 1934 vytěţeno více neţ 10 mil. 

tun černého kvalitního uhlí. 

Východy z dolu: Východy z dolu tvořily vtaţná a výdušná jáma. Obě jámy byly 

v uzavřených areálech dolu na Krimichu v Tlučné a na Nové Hospodě v Plzni. Byly 

vybaveny těţním zařízením, které bylo v provozu po celou likvidaci dolu. Demontováno 

bylo aţ v rámci likvidace těchto jam. Jámy byly likvidovány zasypáním a uzavřením. 

Úpadní štola Bdeněves byla oplocena a při ústí uzamčena. Po její likvidaci, likvidaci 

elektrické přípojky a transformátorové stanice a následné rekultivaci areálu, byl tento 

pozemek se zahlazenou důlní činností vrácen obci.  

Vedení dolu: V závodním dolu byl vţdy nadřízeným orgánem jmenován důlní 

odborník, kterého schvaloval i příslušný Báňský úřad. Prvním byl Ing. František Freiberg, 

po válce Ing. Ševčík. Dlouhodobě vedli důl Ing. Miloslav Hrnčiřík, Ing. Karel Mohyla a 

Jiří Benedikt.  

Kaţdá šachta má svůj hrobeček, tlučenská halda přetrvá mnohé generace. (www.obecni-

urad.net) 
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Polohopis rozsahu hornické činnosti v plzeňském regionu je v příloze č. 32. 

 

6.4. Významná historická data 

 

Polovina 19. století 

 

Byla objevena loţiska černého uhlí. V Nýřanech a okolí se otvírá řada šachet, dochází 

k velkému přílivu obyvatelstva. Staví se byty pro horníky (tzv. kolonie - některé dodnes 

obydleny). Rozvoj řemesel, obchodu, ţivností, pracuje se v malých hutích, válcovnách a 

sklárnách. (www.nyrany.cz) 

 

 

1882 

Stávka horníků v Nýřanech. Jako vzpomínka na tuto událost slouţí pomník před 

radnicí v Nýřanech, který je věnován obětem hornické stávky z roku 1890. (www.nyrany.cz) 

 

1904 

V Nýřanech byl vysvěcen  kostel zasvěcený sv. Prokopovi patronu havířů. 

(www.nyrany.cz) 

 

1918 

Škodovy závody zakoupily důl Krimich, kde vybudovaly třídírnu uhlí a uhelné prádlo 

pro vlastní elektrárnu, uvedenou do provozu v roce 1922. Hnědé uhlí dodával důl Hrabák v 

Čepirozích, zaloţený v roce 1919, který rovněţ patřil Škodovým závodům. Denně se v 

tomto povrchovém dole těţilo 50 vagonů uhlí pro generatury. V Elektrické ústředně II – 

Elú II. v Nýřanech byla nainstalována dvě turbosoustrojí  

o výkonech 3,2 a 10 MW a později sem byla z Elektrické ústředny I. při její modernizaci 

předána turbina o výkonu 3,2 MW. Elektrické vzdušné vedení o délce 11,2 km pro napětí 

50 000 V směřovalo do transformační stanice v jiţní části podniku. Bylo zrušeno v roce 

1952. (www.pe.cz) 

 

  1921 

http://www.nyrany.cz/
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Elektrárenský svaz severopošumavských okresů si smluvně zajistil základní dodávku 

elektřiny z dolu Krimich v Nýřanech. Později, s růstem poptávky po elektřině, rozšířil svoji 

orientaci na elektrárnu Jubilejního Masarykova dolu ve Zbůchu. (www.cez) 

1928 

Obec Tlučná se stává hornickou obcí, začíná výstavba Dolu Krimich II a. s. Škoda 

Plzeň. Ta dodává moderní el. těţní stroj, těţní věţ a moderní úpravnu uhlí. Tím si 

Škodovka zajišťuje dodávku černého uhlí pro své závody. (Sine 2005) 

 

 

1931 

Hloubení nové těţné jámy Krimich II. v Tlučné bylo započato počátkem měsíce 

listopadu 1928, na pozemku č. kat. 1052/2 v Tlučné v dolové míře Pankrác 64, patřící 

firmě Akciová společnost dr. Škodovy závody v Plzni. Touto jámou má být otevřeno 

dolové pole, leţící na východ od dolu Krimich v Nýřanech, uhelné sloje mají být dosaţeny 

v hloubce 550 - 600 m. Hloubící práce byly zadány odborné firmě, která se smluvně 

zavázala vyhloubit za 22 měsíců jámu o hloubce 550 m,  opatřit jí výzbrojí a vodotěsnou 

vyzdívkou. Průřez jámy je kruhový o světlém průměru 4 700 m, výstroj je ţelezná s 

betonovým vyztuţením. 

Poprvé se při hloubení narazilo na vodu ve 20,07 m hloubky dne 16. listopadu 1928; 

přítok vody byl pouze 2 litry za minutu. S přibývající hloubkou stoupal a v 35 m hloubky 

činil (dne 1. prosince 1928) jiţ 86 l za min., v 45 m hloubky 110 1 za min., dne 9. ledna 

1929 byl přítok vody jiţ 573 1 za min. Maxima dosáhl podle měření ze dne 13. března 

1929 600 l za min. 

První ztráta vody ve studních v Tlučné byla zjištěna dne 3. prosince 1928 ve dvou 

případech. Počet těchto případu postupem času vzrůstal, takţe částečná nebo úplná ztráta 

vody následkem hloubení jámy nastala asi v jedné třetině všech studní  

v Tlučné. V této době byla dováţena vlastníkem dolu náhradní voda z nýřanského 

vodovodu všem, kdo o to zaţádali prostřednictvím obecního úřadu v Tlučné. 
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V první polovině měsíce června 1930 se začala ve studních v okolí šachty opět 

objevovat voda, jejíţ hladina stále stoupala. Vlastník dolu přikročil k prohlubování  

a vyčisťování studní s dobrým výsledkem, takţe další dodávka náhradní vody dováţené z 

nýřanského vodovodu nebyla zapotřebí. (www.senat.cz)     

Škodovy závody měly nejen dva uhelné doly (Hrabák a Krimich), ale také dvě 

elektrárny o celkovém výkonu 40 tisíc kVA, které vyráběly proud pro pohon strojů 

a pro osvětlení plzeňského závodu. 

Hnědouhelný důl Krimich u Nýřan, který Škodovy závody vlastnily od roku 1918, 

dodával uhlí elektrárně, která zde byla uvedena do provozu v roce 1920. Měla označení 

ELÚ II. 

V kotelně nýřanské elektrárny bylo celkem šest kotlů, které vyráběly páru pro dva 

turbogenerátory o výkonu 3 a 10 MW. Obě jednotky vyráběly střídavý proud o napětí 

3 tisíce voltů, který se transformoval na 50 tisíc voltů a vedením, dlouhým 

přes 11 kilometrů odcházel do plzeňského závodu. (Sine 2005) 

 

1946 

Po tomto roce přechází důl do správy ZUD v Plzni. (Sine 2005) 

 

1952 

Vznik samostatného rekultivačního závodu při Báňských stavbách. (Sine 2005) 

 

1971 – 1984 

Otvírka severního pole Krimich II. (Sine 2005) 

 

31.3.1995 

Ukončení důlní činnosti na dole Krimich II. (Sine 1994) 

 

V příloze č. 33. je několik fotografií, které se vztahují jiţ zmíněným datům  

a zachycují významnost těţby pro celou oblast. 

 

6.5. Likvidace dolu Krimich II 

  

http://www.senat.cz/
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Po ukončení těţby zůstaly zbytkové zásoby CHLÚ Chotíkov a Kozolupy zachovány 

v původních hranicích a za CHLÚ  byl prohlášen původní DP Vejprnice. Tyto hranice 

CHLÚ zůstanou nezměněny aţ do prokázání doznění vlivů hornické činnosti na povrch. 

(Sine 1994) 

 

6.5.1. Zrušení dolu 

 

Těţební jednotku tvoří jeden důl bez dalších návazností na jiná důlní díla nebo jiná 

důlní zařízení. Jeho postupná likvidace pod zemí byla prováděna po částech dolovaného 

pole jeho rozdělením do jednotlivých samostatných větrních oddělení. 

Nejprve došlo k likvidaci I. patra ( SVO č. 1) a severozápadního pole na II. patře (SVO 

č. 2). Likvidační práce v těchto partiích dolu a případné uzavření těchto SVO nijak 

neovlivnily bezpečnost zaměstnanců v dole provádějících dokončovací těţební a následně 

likvidační práce SVO č. 3, které na II. patře tvořily část Nýřanské sloje  

a část Radnické sloje. V SVO č. 3 došlo ve spodní části Radnické sloje k ukončení těţby 

dříve neţ v Nýřanské sloji. To znamená, ţe zde proběhly likvidační práce ještě před 

ukončením těţby v Nýřanské sloji. Závěrem byl likvidován spojovací překop mezi vtaţnou 

a výdušnou jámou a pak obě jámy. 

Uvedeným postupem likvidace důlních děl byly udrţeny hlavní větrné cesty k nutnému 

odvětrání ještě činné části dolu na potřebnou dobu. (Sine 1994) 

 

6.5.2. Práce na hranici dobývacích prostorů 

 

Na hranicích dobývacího prostoru pro důl Krimich v přímé souvislosti s likvidací 

tohoto dolu nebyly zvaţovány ţádné práce. Dobývací prostor vejprnického dolovacího 

pole má společnou hranici s chráněným loţiskovým územím Bdeněves – Kozolupy.  Na 

jiné dobývací prostory nenavazuje. Mimo tyto hranice byla provedena likvidace vtaţné 

jámy Krimich Tlučná a výdušné jámy na Nové Hospodě a úpadní štoly Bdeněves. Zde 

byly rovněţ provedeny drobné rekultivační práce a likvidace elektrické přípojky 

s transformátorovou stanicí. (Sine 1994) 

  

6.5.3. Vliv na povrch 
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Po dokončení dobývání nedošlo ke zhoršení negativních dopadů na povrch ve smyslu 

poklesů. Jako následek ukončení čerpání důlních vod se projevilo formou zvýšení hladiny 

spodní vody v dotčených oblastech. Vzniklé škody jsou odstraňovány na ţádost vlastníka 

dotčených nemovitostí na základě posouzení míry zavinění hornickou činností. V místech 

kde se kdysi dobývalo povrchovým způsobem dochází ještě občas k drobným propadům 

půdy. (Sine 1994) 

 

6.5.4. Vliv na hladiny spodních vod 

 

Ukončením čerpáním důlní vody v Dolu Krimich II z DP Vejprnice zapříčinilo 

postupné stoupání hladiny spodních vod. Dále došlo ke změně toku Vejprnického potoka, 

který protéká DP Vejprnice. V korytě potoka jsou místy narušeny odtokové poměry. 

Dochází k vytváření drobných vodních ploch, které je nutno vyspádováním koryta 

odstranit.  

Na počátku kaţdého jara dochází k zatopení zahrádkářské kolonie na levém břehu 

Vejprnického potoka v obci Vejprnice. (Sine 1994) 

 

6.5.5. Vliv na sousední těţební jednotky nebo lokality 

 

Protoţe se jedná o likvidaci posledního dolu v rozsahu celé plzeňské uhelné pánve není 

nutné se touto problematikou dále zabývat. (Sine 1994) 

 

6.6. Vyuţití loţiska a důlních děl pro jiné účely 

 

V daném případě přichází v úvahu tyto moţnosti vyuţití likvidovaných důlních 

prostor: 

 

 Zaloţení důlních děl 

 Vyuţití důlních vod jako zdroje pitné či uţitkové vody 

 Vyuţití některé z jam jako čističky odpadních vod 

 

Založení důlních děl 
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Toto řešení je reakcí na poţadavek MŢP a OBÚ Plzeň z důvody ochrany 

Kozolupského loţiska pro budoucí vydobytí. 

 

Využití důlních vod 

Pro tento účel bylo zpracováno hodnocení vzorků důlních vod. Vody čerpané jámami 

Nová Hospoda a Krimich jsou vypouštěny do vodotečí. (Sine 1994) 

 

 

 

 

 

6.7. Způsob likvidace 

 

Jámy byly zlikvidovány zasypáním dle projektů po schválení Státní báňskou správou. 

Jejich ústí byla zajištěna dle platných bezpečnostních předpisů s návazností na budoucí 

vyuţití území a bylo stanoveno ochranné pásmo. (Sine 1994) 
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7. OBNOVA KRAJINY A REKUTIVACE 

 

Bez následné úpravy by bylo území postiţené těţbou dlouhodobě technogenní 

pustinou, ne nepodobnou pouštím či "měsíční krajině". Tato alternativa nepřichází  

v úvahu. Nedílnou součástí báňské činnosti je proto rekultivace, která vrací přírodě  

i lidem krajinu v podobě nových zemědělských pozemků a lesů, vodních ploch, toků a řady 

dalších kultur s rekreační funkcí. (Sine 2005) 

 

7.1. Rekultivace  

 

První obnova pozemků se datuje od roku 1908. Po Druhé světové válce byla zaloţena 

Česká rekultivační škola. Časem se začaly upřednostňovat projekty, které navrhovaly 

návrat k přírodě aţ zcela změnily pohled na rekultivace a způsob jejich uskutečňování. 

Forma rekultivace záleţí na původní spolupráci při tvoření výsypky. Jíţ během plánování a 

následně v projektu musí být udáno, jak bude dané území vypadat po těţbě a jaké budou 

celkové náklady na rekultivaci. (Sine 2005)             

 

Rekultivace je:  

 

 Aktivní obnova a tvorba půdního fondu v oblasti devastované průmyslovou 

činností. Na výsypkách je cíleně vytvářena úrodná půda, a to technickými, 

vodohospodářskými, biologickými i dalšími prostředky. 
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 Činnost, která se nedá provádět ţivelně, bez prognóz generelů rekultivací, projektů. 

Jednotlivé části, nová pole, lesy, louky, vodní plochy, kaţdá část obnovené plochy 

do sebe musí funkčně zapadat. 

 

 Tvorba ekologicky vyváţené krajiny se stabilním ekosystémem, ekonomicky 

efektivní a zároveň zdravotně, hygienicky a sociálně přijatelné. 

 

 

 

Cíle rekultivace: 

 

 Zahlazení následků těţby uhlí a doprovodných projevů těţby tohoto nerostu 

 

 Návrat území do produktivního, sociálně-ekonomického vyuţívání, pozvolné 

vyrovnávání devastačních vlivů těţby 

 

 Vytvoření nové krajiny jako plnohodnotného ţivotního prostředí z pohledu 

dopravního, sociálního a ekologického  

 

Druhy rekultivací: zemědělská 

       lesnická 

       hydrologická 

       ostatní (funkční a rekreační zeleň) 

V příloze č. 34. je procentuální zastoupení druhů rekultivací. 

 

Před zahájením rekultivačního procesu jsou zajišťovány: 

 projekty 

 rozbory půd 

 schválení projektů orgány státní správy 

 

Realizace rekultivací má dvě fáze: 
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1. Technická  

- provádění vodohospodářských opatření 

- strojní výsadba lesních sazenic 

- výsypka před rekultivační činností 

 

2. Biologická 

 

Z ekonomického hlediska dělíme rekultivace na čtyři fáze. Jedná se o následující fáze: 

1. finanční zdroje 

2. tvorba finančních rezerv 

3. čerpání finančních rezerv – proces schvalování 

4. úloha OBÚ 

(Sine 2005) 

 

Rekultivované plochy po báňské činnosti umoţňují návrat fauny a flóry do míst, kde 

ještě před nedávnem probíhala těţba. Na bývalé výsypky se pomalu vrací její původní 

obyvatelé a původní rostliny. Kolem nově vzniklých nádrţích (výsledek hydrologické 

rekultivace) je vhodné prostředí pro mokřadní rostliny. Kolem drobných vodních ploch 

postupně vznikne hnízdiště pro racky chechtavé (Larus ridibundus) a divoké kachny (Anas 

platyrhynchos), vodní ţivot obohatí ryby a ţáby (např.: skokan hnědý (Rana temporaria), 

ropucha zelená (Bufo viridis)). Do nově vzniklých prostředí se vrací hmyz, na plochách po 

zemědělské a lesní rekultivaci se objevuje spárkatá zvěř, divoká prasata (Sus strofa), 

baţanti (Phasianus colchicus)  

a mnoho dalších. 

Prozatímní systematickou rekultivační činností je ČR zařazována mezi státy se 

špičkovou rekultivací ve světovém hornictví a má svou téměř padesátiletou tradici. 

Koncentrací těţeb do velkolomových lokalit a sníţením podílu zakládaných hmot do 

vnějších výsypek, dochází ke sniţování záboru zemědělského půdního fondu (ZPF). Za 

období téměř 50 let se celkový zábor ZPF v oblasti SHP zvýšil ze 70 na 293 km
2
, tzn. více 

neţ čtyřnásobně. Provozní plocha dolů, lomů a výsypek vyrostla však pouze na 2,5 

násobek stavu roku 1950, protoţe téměř polovina původně zabraného ZPF byla jiţ vrácena 
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(142,7 km
2
) rekultivováním k původním nebo zcela novým účelům (autodrom, hypodrom  

jako je tomu na mostecku aj.) pro současné potřeby obyvatel regionu. (Sine 2005, Kolektiv 

autorů 1978) 

 

7.2. Sanace a rekultivace na dolu Krimich II 

 

7.2.1. Odval Dolu Krimich II 

 

Plocha je tvořena vlastním odvalem a odkalištěm (původně 2,5 ha). Odval se skládá ze 

dvou částí. Starší hřeben, situovaný nad západním svahem odvalu, byl sypán jako ostrý. 

Další středový hřeben v severojiţním směru je jiţ plochý, tak jako poslední ve směru SV-

SJ. Pod odvalem je provedeno zatroubení místní vodoteče. Zájmové území je znázorněno 

v příloze č. 35. 

Plocha odvalu: cca 10,7 ha 

Výška odvalu: max. 72m 

Kubatura odvalu: 3 530 000 m
3 

 

Geologická charakteristika haldových a výsypkových materiálů 

 Materiál je tvořen převáţně karbonskými sedimenty, vzhledem k systému ukládání 

má proměnlivé fyzikální a chemické vlastnosti. Horninově je odval Dolu Krimich II tvořen 

převáţně z arkozových pískovců, prachovců a jílovců. Vzhledem k tomu, ţe se na odval 

dostávala v menším mnoţství i uhelná hmota, docházelo k jejímu samovznícení. Některé 

tvořila ukládaná prohořelá hlušina, která vlivem přítomnosti hořlavých látek dlouhodobě 

prohořívala. Finální produkt tohoto procesu je různorodá směs popela a nespalitelných 

sloţek. (Sine 1994) 

Biologická rekultivace odvalu Krimich má za úkol zajistit ekologickou stabilitu odvalu 

a jeho okolí.  

 

7.2.2. Řešení 

 

Plocha odvalu byla částečně rozhrnuta, materiál urovnán a svah byl sníţen na poměr 1 : 

2. Části, které prohořívaly, byly uhašeny. Po ochladnutí povrchu byla proveden lesní 
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rekultivace. Při výběru dřevin bylo nutné klást důraz na pouţití suchomilných porostů. Do 

rekultivačního procesu se zařadily i plochy sedimentačních nádrţí a přeloţení místní 

vodoteče do otevřeného koryta podél západní paty odvalu. 

 

Rekultivační práce: 

1. průzkum, projektová příprava, rozhodnutí 

2. přeloţení vodoteče 

3. terénní práce 

4. zalesnění, zatravnění, ošetřování 

5. dolesnění, vyţínání, předání 

                                                                                                             (Sine 1994) 

Sanace a rekultivace odvalu na dolu Krimich v Tlučné z roku 1996 byla řešena ve třech 

variantách s různou úrovní ponechané výšky odvalu. Vybraná varianta je variantač. III, tj. 

varianta zahrnující největší sníţení vrcholu odvalu o 39 m. Sníţení odvalu proběhalo 

formou odkopávek a hutněním násypů. (Sine 2002) 

Vznikla náhorní plošina na kótě cca 386 m, šířky 120 – 140 m, délky 300 m,  

o celkové výměře 3,85 ha s moţným víceúčelovým vyuţitím. 

Plošina přechází do mírných svahů se spádem do 20% (1:5), jen jiţní svah a malá část 

západního svahu (celkem 4,20 ha) má spád větší. Celková plocha nově přeformátovaného 

odvalu určená k rekultivaci má rozlohu 19 ha. 

 

Následně bylo na konci roku 1998 provedeno urovnání a zhutnění celé plochy načeţ 

byla zřízena těsnící vrstva tloušťky 25 cm z inertního materiálu. Pro tuto vrstvu byly 

pouţity zeminy převáţně hlinito jílovitého charakteru. 

 

Tímto opatřením došlo k vytvoření poţárně-bezpečnostní vrstvy, která zabraňuje: 

 

- obnovení endogenního poţáru v tělese nově nedeponovaného odvalu 

- výronu plynových exhalátů 

- prašnosti 
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Po těchto opatřeních měla okamţitě následovat biologická rekultivace, tj. ozelení 

odvalu provedením hydroosevu a následným zalesněním. Vzhledem k nedostatku 

finančních prostředku se tak nastalo a od roku 1999 dochází na upraveném odvalu 

k erozním jevům. K zvýšené erozní činnosti dochází zejména na jiţní části odvalu. Erozní 

jevy poškozují poţárně-bezpečnostní vrstvu a uvolněný materiál z této vrstvy je 

splachován do stávajících příkopů a dále do kanalizace a Vejprnického potoka v obci 

Tlučná. Na začátku roku 2000 byl vzniklý stav posouzen jako havarijní a byl řešen ještě 

téhoţ roku mimořádným opatřením podle „ Doplňku sanace a rekultivace jiţního svahu 

odvalu Krimich v Tlučné“ z června 2000. 

Sanace jiţního svahu byla řešena pomocí protierozních příčných zářezů o šířce 3 m a o 

celkové ploše 0,3 ha vyplněných vhodnou zeminou včetně obnovení těsnící poţárně-

bezpečnostní vrstvy a vysázením vhodných dřevin do těchto zářezů. 

Stávající příkopy vedené od paty jiţního svahu odvalu jiţním směrem k Vejprnickému 

potoku byly vyčištěny a byla obnovena jejich funkčnost. 

Na tato opatření měla navazovat biologická rekultivace, ke které opětovně nedošlo 

z důvodu nedostatku finančních prostředků. Z těchto důvodů se přistoupilo k tzv. „divoké“ 

rekultivaci nálety z okolí. Toto řešení se ukázalo jako zcela nevyhovující a ve svém 

důsledku i neekonomické, protoţe dodatečné náklady na odstraňování vzniklých škod stále 

zvyšují celkové náklady na úplné dokončení sanace a rekultivace odvalu. (Sine 2002) 

 

Protierozní opatření: 

 

I.Kamenné terasy 

Kamenné terasy jsou vhodným objektem při zalesňování suchých kamenitých 

příkrých strání. Vytváří mechanickou opru pro zbytky půd na svazích nebo pro 

půdu do těchto míst uloţenou pro výsadbu dřevin. (Sine 2002) 

                                                                                                          

II.Vrbové kordony 

Pouţívají se na svazích porušených plošnou erozí nebo na obnaţených 

plochách. Vzrůstem vrbového klestu se zabrání další erozi a vytvoří se vhodné 

podmínky pro výsadbu dalších dřevin. Místo vrbového klestu je moţno také pouţít 

sazenice břízy nebo olše. (Sine 2002) 
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III.Klejonáž 

Je vhodným opatřením na příkrých svazích ohroţených a rozrušených silnou 

erozí, kde přímá výsadba dřevin zajišťujících stabilitu není moţná. Klestový pokryv 

vytváří vhodné mikroklimatické podmínky pro uchycení  

a růst vegetace i dřevin vysázených po zřízení klejonáţe přímo do klešťového 

pokryvu. S ohledem na nutnou hloubku zaloţení klejonáţe a pouţití nevhodných 

dřevin (neodpovídají skladbě okolního porostu) není toto řešení pro danou lokalitu 

vhodné. (Sine 2002) 

                            

 

 

                                                               

IV.Zápletový plůtek 

Zřizují se na příkrých svazích k upevnění devastovaných půd. Ve svahu se 

umisťují horizontálně v přerušovaných řadách, přičemţ se mezery sousedních řad 

střídají. Plochy mezi záplety se zatravňují nebo osazují dřevinami. (Sine 2002) 

                                                                                

V.Protierozní zářezy s vegetací 

Jako nejhodnější řešení pro sanaci a rekultivaci jiţního svahu odvalu Krimich 

byly zvoleny zářezy do svahu o šířce 3 m. Stávající svah má sklon 1:5. Do svahu 

budou prováděny horizontální zářezy šířky 3 m a délky 30 m resp. 40 m. Zářezy 

budou prováděny po vrstevnicích v přerušovaných řadách. Mezery sousedních řad 

se budou střídat. Vzdálenost jednotlivých řad zářezů po spádu svahu bude cca 15 

m. Umístění zářezů je patrné ze situačního schématu v příloze č. 36 a. 

Po vytvoření zářezů s příčným sklonem cca 2% směrem od svahu. Na hraně 

zářezu směrem od svahu bude po celé délce hrany provedeno zpevnění pomocí 

dřevěných kůlů o tloušťce 8 – 12 cm zaráţených ve vzdálenosti 0,50 m od horní 

hrany do hloubky minimálně 0,50 m do původního svahu odvalu. 

Po zpevnění hrany zářezů budou plochy zářezů překryty těsnící hutněnou 

vrstvou jílovitých zemin o tloušťce 25 cm a následně budou plochy zářezů překryty 

vrstvou ornice. 
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Následně bude prováděna kombinovaná výsadba stromových a keřových 

sazenic. Pro biologickou část protierozních opatření je navrţena výsadba dřevin 

převáţně za účelem minimalizace větrné a vodní eroze a z důvodu lepšího 

začlenění rekultivovaného pozemku do krajiny. Realizací tohoto záměru dojde 

k vytvoření lokálního biologického centra, které umoţní usídlení některých 

ţivočišných druhů z okolí. Sortiment dřevin byl navrţen s ohledem na to, ţe nelze 

přesně specifikovat, jak se bude jednotlivým druhům dřevin na lokalitě za daných 

podmínek dařit. V průběhu následně prováděné pěstební péče se bude postupně 

rozhodovat o zachování jednotlivých druhů dřevin a o nahrazení těch druhů, kterým 

se nebude dařit. (Sine 2002) 

 

 

 

Přehled navrhovaných sazenic: 

Bříza bělokorá (Betula pendula) 

Javor babyka (Acer campestre) 

Habr obecný (Carpinus betulus) 

Borovice lesní (Pinus silvestris) 

Modřín evropský (Larix decidua) 

Kaštan (Castanea sativa) 

Jírovec maďal (Aesculus hipocastanum) 

Lípa srdčitá (Tilia cordata) 

Dřišťál obecný (Berberis vulgaris) 

Čimišník (Caragana aborescens) 

Líska obecná (Corylus avellana) 

Zlatice (Forsythia intermed) 

Ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare) 

Zimolez pýřitý (Lonicera xylosteum) 

Pustoryl (Philadelphus coronaris) 

Perostie (Perostia) 

Tavola (Physocarphus opulifius) 

Řešetlák (Rhammus catharticus) 
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Šípek (Rosa canina) 

Tavolník (Spiraea vanhouttei) 

Bez černý (Sambucus nigra) 

Kalina obecná (Viburnum opulus) 

Šeřík (Syringa vulgaris) 

Borovice kleč (Pinus mungo) 

 

Po provedení sanačních a rekultivačních prací bude plocha stabilizována proti větrné a 

vodní erozi a vegetační pokryv bude zajišťovat svojí evapotranspiraci odstraněním 

podstatné části ročního sráţkového úhrnu. (Sine 2002) 

 

Celá upravená plocha bude oseta jetelotravní směsí, která pomáhá vylepšit půdní 

bilanci (dostupnost dusíku) a zároveň zabrání expanzivnímu růstu ruderálních bylin. 

Zároveň bude tímto opatřením plošně minimalizována vodní a větrná eroze celého svahu. 

Zatravnění bude provedeno výsevem trav méně náročných na vláhu ve směsi se 

suchoodolnými jetelovinami. (Sine 2002) 

 

Sloţení travní směsi: 

jetel bílý 5% 

(Triforium repens)  

jílek anglický 5% 

(Lolium perence)  

      ovsík vyvýšený 5% 

(Arrhenatherum 

elatius) 

jetel švédský 5% 

(Triforium 

hybridum) 

jílek italský 5% 

(Lolium 

multiflorum) 

srha laločnatá 10% 

(Dactylis 

glomerata) 

šťírovník růţkatý 

10% 

(Lotus 

corniculatus) 

kostřava luční 

10% 

(Festuca 

pratensis) 

sveřep bezbranný 

5% 

(Bromus intermis) 

bojínek luční 5% 

(Phleum pretense) 

kostřava červená 

10% 

(Festuca rubra) 

sveřep vzpřímený 

5% 

(Bromus erectus) 

lipnice luční 10% kostřava ovčí 5% psineček 5% 
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(Poa pragensia) (Festuca ovina) (Agrostis) 

 

Navrhovaná jetelotravní směs obsahuje podstatně více komponentů neţ běţně 

pouţívané směsi. Tím bude docíleno větší pravděpodobnosti volby druhů schopných 

přizpůsobit se daným podmínkám. (Sine 2000, Deyl, Hísek 2001) 

 

V příloze č. 36 a, 36 c. jsou plány k biologické rekultivaci a v příloze č. 37. je několik 

fotografií z průběhu rekultivace v roce 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. SOUČASTNÝ STAV 

 

V součastné době i po provedení mimořádných opatření na jiţním svahu z roku 2000 

pokračují negativní vlivy především vodní erozí na celé ploše odvalu, zvláště pak na jeho 

svazích. Celé území bylo převedeno do vlastnictví geofondu. 

Na východní straně odvalu 99% vysazených smrků uschlo. Celá plocha působí 

zanedbaným dojmem. Z bylin se zde nejhojněji vyskytuje řebříček obecný (Achillea 

millefolium), pelyněk černobýl (Artemisia vulgarit), divizna velkokvětá (Verbascum 

densiflorum) a další byliny které se řadí mezi plevele. Na jíţní straně odvalu se hojně 

nachází podběl lékařský (Tussilago tartara). Severní část odvalu pozvolna přechází v pole. 

Západní část odvalu je ponechána bez viditelného zpevnění, bez předešlé výsadby se zde 

zakořenily břízí (Betula).(Deyl, Hísek 2001) 
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Kolem celého areálu dolu Krimich je spousta malých černých skládek. Celý areál je 

zpustlý a není nijak zabezpečen proti vstupu. Výjimku tvoří kovošrot, který zabírá velkou 

část areálu, podle mého názoru tvoří velkou ekologickou zátěţ pro okolí. 

V Územním plánu obce Tlučná se s dalším vyuţitím pozemků počítá ve formě 

sportovního a částečně i rekreačního areálu. Coţ je vzhledem k blízkosti Plzně a snadné 

dopravy do Plzně (MHD, vlak) zbytečná investice. Navíc se v obci mimo jiné nachází 

koupaliště, coţ je pro letní měsíce nejideálnější sportovní a rekreační areál. V Tlučné má 

také silné postavení Hasičský oddíl, do kterého je nějakým způsobem zapojen téměř kaţdý 

obyvatel obce, coţ zabere velkou část volného času členům Hasičského oddílu, včetně 

jejich nejbliţších. 

Součastný stav je pro názornost zachycen na fotografiích v příloze č. 38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. VLASTNÍ NÁVRHY 

 

9.1. Návrh dřevin 

 

I. Etapa: 

Během první etapy navrhuji zasadit základní meliorační dřeviny, které jsou pro danou 

oblast přirozené. Jedná se o tyto dřeviny: bříza bělokorá (Betula pendula), olše lepkavá 

(Alnus glutinosa), topol osika (Populus tremula), habr obecný (Carpinus betulus), dub 

červený (Quercus rubra). O dřeviny je nutné pečovat a provádět výchovné průřezy. (Kremer 

1995) 

 

II. Etapa: 

V této etapě by bylo vhodné přihlédnout k úspěšnosti výsadby z předešlé etapy  
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a dalším činitelům, jako je například neočekávaný pokles půdy, sesuv půdy nebo 

nepříznivé klimatické podmínky (vichřice, povodně, silný mráz, velmi vysoké sráţky 

apod.). Dřeviny je nutné začít postupně zmlazovat. 

 

III. Etapa: 

Zohlednění naučné stezky z hlediska druhové skladby dřevin. Začne probíhat součastně 

s druhou etapou v její druhé čtvrtině. 

Tato etapa připadá v úvahu pouze za předpokladu, ţe na zmiňovaném území dojde 

k zaloţení naučné stezky. 

 

9.2. Naučná stezka 

 

Prostor by se dal vyuţít formou lesoparku, kde by mohla být zřízena naučná stezka o 

historii hornictví na Plzeňsku. Protoţe se na tuto poměrně důleţitou skutečnost zapomíná a 

mladá generace jiţ nemá tušení o tom, ţe jejich pradědečkové a dědečkové denně fáraly do 

dolů v těsném sousedstvích jejich bydliště. Stezka by mohla být doplněna o výskyt fauny a 

flóry Plzeňského kraje. 

 

 

 

9.3. Hornické muzeum 

 

Návrh Hornického muzea vychází ze stejného důvodu jako návrh naučné stezky o 

historii hornictví na Plzeňsku. Za tímto účelem by mohla být zpřístupněná nepatrná část 

dolu s ukázkou dobývací techniky, dobývacích metod apod. 

Hornické muzeum není myšleno jako „běţné“ muzeum, ale jako území, v němţ lze 

dokumentovat vliv hornictví a průmyslu vůbec na přírodu a ekonomiku regionu včetně 

moţnosti navrácení negativně poznamenané krajiny původním či zcela novým účelům a 

jejich vyuţití pro potřeby příštích generací. 

 

Návrh realizace 
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Umístění expozice: 

Muzeum Škoda, popřípadě Západočeské muzeum v Plzni se stálými nebo 

příleţitostnými expozicemi a s dočasným umístěním vybraných částí úvodní expozice. 

Areál bývalého hlubinného dolu Krimich II, v němţ budou umístěny expozice 

hlubinného dobývání, expozice hornických tradic a rekultivace, úpravy a uţití uhlí, 

dobývací stroje při těţbě (v řezu), včetně rekultivačního pavilónku, správa Hornického 

muzea a občerstvení, postupem času a podle zájmu turistů stylová hornická hospůdka. 

Etapy postupného vytvoření muzea: 

 

I.  Etapa:  

hlubinné dobývání černého uhlí včetně úvodní expozice, která bude    

charakterizovat obecně přírodně geologické a báňsko-technické podmínky těţby  

 

II.. Etapa :  

zvyky, obyčeje, tradice hornického stavu a vývoj ţivotního stylu v Plzeňské kraji 

 

III. Etapa :  

devastace krajiny důlní činností, obnova rekultivací včetně vyuţití rekultivovaných 

ploch 

 

IV. Etapa:  

chemické zpracování uhlí 

Úvodní expozice 

Prohlídce specializovaných expozic hornického skanzenu (uţití uhlí, úprava uhlí, 

rekultivace atd.) bude předřazena úvodní všeobecná expozice. Tato expozice bude  

v podstatných rysech charakterizovat vztahy a vzájemné ovlivňování Plzeňského kraje a 

těţby uhlí v jeho historické vývojové posloupnosti.  

 

Úvodní expozice bude charakterizovat zejména : 

         přírodně-geologické a báňsko-technické podmínky v Plzeňské pánvi 

        vývoj těţby od selského dobývání k hlubinné těţbě a  kontinuální  

       a  komplexně mechanizované těţbě 
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         proměny regionu ve vztahu k rozvíjející se těţbě 

 

2. Hlubinné dobývání 

Hlavní část expozice hlubinného dobývání černého uhlí bude v simulovaném fárání do 

dolu. Z nově vytvořeného náraţí v hloubce 10 – 15 m bude vyraţena dovrchní chodba aţ 

na povrch. Na její vyústění naváţe imitace dlouhého důlního díla vedeného po povrchu. Na 

začátku chodby bude vybudována nástupní stanice pro osobní přepravu, na jejím konci 

výstupní stanice, z níţ budou realizovány (na povrchu) chodby jako přístupy k jednotlivým 

druhům imitovaných důlních pracovišť (komora, raţená chodba, stěnový porub, uzavírací 

hráz, důlní provozovny, apod.). 

 

3. Zvyky, obyčeje a tradice spojené s hornickou činností 

Technická část hornického muzea musí být doplněna i o etnicko-demografické 

expozice, které budou charakterizovat vývoj způsobu ţivota a myšlení obyvatelstva 

pánevních oblastí západních Čech, spojeného s hornickou profesí, zcela závislého na 

vývoji momentální úrovně těţby uhlí. 

 

 

 

 

4. Expozice úpravy a užití uhlí 

Úpravnická část expozice bude dokumentovat vývoj zhodnocování černého uhlí 

formou strojních exponátů, schémat úpravárenských procesů a fotodokumentaci. Expozice 

bude rozdělena na : 

 úprava těţeného uhlí tříděním, praním a drcením dle vývojových poţadavků   

odbytu 

 chemické uţití uhlí se zaměřením na vývojové změny poţadavků 

 energetické vyuţití uhlí ve vztahu k momentální struktuře zajištěnosti primárních 

energetických zdrojů a to v elektroenergetice a centralizovaném teplárenství 

 

5. Devastace a obnova krajiny na území Plzeňské pánve 

 Expoziční část : 
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 historický vývoj rekultivací, současná úroveň a prezentace rekultivací, 

výhled rekultivačních prací 

 textová část 

 grafická část 

 fotografická část 

- území před zahájením těţby 

- území po ukončení těţby 

- území po ukončení rekultivací 

Bylo by vhodné znázornění v tabulkách a trojrozměrné exponáty (modely). 

 

9.4. Útulek pro opuštěná, ztracená nebo týraná zvířata 

 

Dalším způsoben vyuţití nového území by mohl být útulek pro opuštěná zvířata ze 

součastného útulku Valcha. V součastné době je pro celou Plzeň a okolí pouze jeden útulek 

pro psy. Kapacita tohoto zařízení je 70 míst. Útulek slouţí jako přechodný domov pro 

opuštěné, zaběhnuté nebo týrané psy z města Plzně. Za 13 let provozu útulku prošlo jeho 

branou přes 8 300 psů. Kaţdý měsíc je do útulku přijato přibliţně 60 aţ 70 psů a přibliţně 

stejný počet jich je vydán.     http://www.utulekplzen.cz 

Plzeň je sama o sobě velké město (4. nejlidnatější město ČR) a tak se nabízí otázky, 

zda je jeden útulek dostačující a jaký je osud opuštěných, zaběhnutých nebo týraných 

koček. To byly důvody proč jsem se mimo jiné rozhodla navrhnout Útulek pro opuštěná, 

ztracená nebo týraná zvířata. 

I přes blízkost Plzně je obec Tlučná dostatečně klidná obec, kde by zvířata mohla 

naleznou vhodné útočiště. Pozemek, který vzniká rekultivací je od obce dostatečně 

vzdálen, aby její obyvatelé nebyli rušeni přítomností útulku. Součastně je pozemek 

dostatečně velký nejen pro útulek.  
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10. DISKUZE 

 

Území se nachází v západní části Plzeňského kraje, nejedná se o záplavovou oblast ani 

zde nedochází k jakýmkoli výkyvům v počasí. Obec Tlučná leţí cca 15 km od Plzně, jezdí 

zde MHD a vede tudy trať do Domaţlic a následně do Německa. Z výše uvedeného 

vyplývá, ţe jde o lukrativní území, které je vhodné pro nejrůznější formy podnikaní a pro 

další investice. 

V plzeňské pánvi se z historického hlediska krátkodobě těţilo černé uhlí, protoţe se 

jednalo o hlubinnou těţbu, nebyla stabilita krajiny zásadním způsobem narušena. 

V blízkosti bývalých dolů se nachází haldy, konkrétně se zde vyskytují jiţ pouze dvě. Je to 

halda u bývalého Dolu obránců míru (DOM) ve Zbůchu a u bývalého dolu Krimich II 

v Tlučné. Sanační a rekultivační práce na odvalu v Tlučné probíhají od uzavření dolu, tj. 
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od roku 1995. Práce byly několikrát přerušeny z důvodu nedostatku financí. Coţ 

zapříčinilo, ţe se vlivem erozí stal odval nestabilním, hlavně jeho jiţní svah. V současnosti 

se provedlo opětovné zpevnění odvalu, které bylo provedeno protierozními zářezy 

s vegetací, toto řešení se prozatím jeví jako velmi vhodný způsob rekultivace. Na východní 

straně odvalu se vysadily smrky (Picea), které z 99% uschly. Výsadba smrků nebyla 

vhodnou volbou jiţ z toho důvodu, ţe smrk není v našich podmínkách původní dřevinou a 

jeho monokultury způsobují kyselost půdy. Mnohem vhodnější by byla výsadba listnatých 

stromů jakou jsou například topol osika (Populus tremula), habr obecný (Carpinus 

betulus), dub červený (Quercus rubra). 

 

Vlastní návrhy 

Mezi návrhy sanace a zároveň dalšího vyuţití se řadí vytvoření naučné stezky, kde by 

se vyskytovaly původní dřeviny. Jelikoţ jde o listnaté stromy, které se vyznačují 

dlouholetostí a velkým kořenovým systémem, došlo by ke zpevnění haldy a zároveň 

k vytvoření hrubé kostry lesoparku, který by byl součástí naučné stezky, která by 

zahrnovala faunu a flóru Plzeňského kraje a historii těţby v plzeňské pánvi. Tento návrh se 

jeví finančně nejméně nákladný. Tím by mohl vzniknout nový výletní cíl pro turisty, 

protoţe severním směrem od Plzně se v její těsné blízkosti nenachází ţádné vhodné místo 

pro výlety. V neposlední řadě, by se díky tomuto návrhu nezapomnělo na těţbu v okolí 

Plzně, která je uţ teď velmi opomíjena. 

 

Návrh Hornického muzea vychází ze stejného důvodu jako návrh naučné stezky o 

historii hornictví na Plzeňsku. Za tímto účelem by mohla být zpřístupněná nepatrná část 

dolu s ukázkou dobývací techniky, dobývacích metod apod. Uţ tato část by byla poměrně 

finančně nákladná a s největší pravděpodobností by se nedala realizovat bez finanční 

pomoci.  

Hornické muzeum není myšleno jako „běţné“ muzeum, ale jako území, v němţ lze 

dokumentovat vliv hornictví a průmyslu vůbec na přírodu a ekonomiku regionu včetně 

moţnosti navrácení negativně poznamenané krajiny původním či zcela novým účelům a 

jejich vyuţití pro potřeby příštích generací. 

Střípky nejrůznějších zmínek a fotografií se nacházejí v například v klášteře 

v Chotěšově, v Muzeu Škody a v kronikách obcí. Vznik muzea by všechny informace 



Bc. Kateřina Melicharová: Historie a sanace dolu Krimich 

2010 85 

sjednotil na jedno konkrétní místo. Hornické muzeum je velice nákladná záleţitost a 

nejedná se o krátkodobou práci. Na druhou stranu by bylo dobré zachovat vzpomínky 

horníků a neopomíjet základy, které stály za rozvojem celého regionu. 

V součastné době je pro celou Plzeň a okolí pouze jeden útulek pro psy. Kapacita 

tohoto zařízení je 70 míst. Protoţe odloţených, ztracených nebo týraných zvířat neustále 

přibývá, je nutné začít tento problém řešit a ne o něm jen mluvit, uţ jenom z toho důvodu, 

ţe se tak děje kvůli lidem. Odval je v dostatečné vzdálenosti od obce, proto se jeví jako 

vhodná lokalita pro útulek. Výstavba útulky vyţaduje nemalé investice, ale jedná se o 

stavbu, která by svému účelu mohla slouţit mnoho let bez dalších zásadních investic. 

Myslím si, ţe kdyţ uţ odloţíme zvíře měli bychom být schopní mu zajistit jeho další ţivot 

na patřičné úrovni.   

Vyhodnocení 

Za hlavní slabé místo povaţuji nedostatek finančních rezerv na rekultivaci, coţ 

způsobuje, ţe se celá rekultivace ocitla na mrtvém bodě a začíná se značně prodraţovat, 

protoţe se v rozmezí několika let neustále opakují jedny a ty samé práce. Dosavadní 

průběh rekultivací působí dost hekticky a neuspořádaně.   

Bylo by vhodné rekultivaci zadat jedné konkrétní firmě, která má s podobným 

průběhem rekultivací bohaté zkušenosti a dobré výsledky. V opačném případě hrozí 

proinvestování dalších nemalých částek. 

Rovněţ by se měl zváţit Územní plán obce Tlučná, ve kterém se plánuje vyuţití nové 

plochy jako sportovního a částečně i rekreačního areálu. Je sice pravda, ţe se obec 

rozrůstá, ale měla by se zváţit finanční nákladnost a především finanční návratnost 

investic. 
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11. ZÁVĚR 

 

1. Charakteristika a zhodnocení stávajících sanací proběhlo na základě dokumentace 

od ZUD, a.s., práce v terénu a vytvořené fotodokumentace. 

 

2. Zmapování terénu bylo provedeno na základě dokladů ZUD, a.s. a z vlastních 

poznatků, které vznikly na základě prací v terénu. 

 

3. Stávající sanace se prozatím neprojevila nijak záporně. Jiţní svah odvalu získal 

potřebnou stabilitu. Obec Tlučná na jejímţ pozemku se odval nachází plánuje 

následné vyuţití plochy formou rekreačně sportovního areálu 
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Příloha č. 1. 

A) Domky Horníků na počátku 20. století 

 
Autor: anonym                                   (Kroc 1975) 

Datum: 1921 

 



Bc. Kateřina Melicharová: Historie a sanace dolu Krimich 

2010 93 

Hornické sídliště v roce 1975 

 
   Autor: anonym                                                                                               (Kroc 1975) 

   Datum: 1975 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) První učňovský internát na dole Krimich v Tlučné v roce 1944 

 
Autor: anonym             (Kroc 1975) 

Datum: 1944 

 

Učňovský internát ve Zbůchu 
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Autor: anonym                (Kroc 1975) 

Datum: 1975 

 

 

 

 

 

 

C) Pohlednice zachycující Důl Krimich I 
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(www.nyrany.cz) 

 
(www.nyrany.cz) 

http://(www.nyrany.cz)/
http://www.nyrany.cz)/
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D) Katastrální mapa sídliště Korea 
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Příloha č. 2. 

 

Technika českých a slovenských dolů v průběhu dějin 

 

Česká a slovenská loţiska 

 
(www.zlatokop.cz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zlatokop.cz/CKZ/clanky/cesky/caka/caka.htm
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Důlní činnost na úsvitu dějin      

(www.zlatokop.cz) 
Počátky hlubinné těţby ve 13. a 14. toletí 

 
(www.zlatokop.cz) 

 

http://www.zlatokop.cz/CKZ/clanky/cesky/caka/caka.htm
http://www.zlatokop.cz/CKZ/clanky/cesky/caka/caka.htm
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(www.zlatokop.cz) 

 

 

Rozvoj středověkého dolování v 15. století 

 
(www.zlatokop.cz) 

 

 

 

http://www.zlatokop.cz/CKZ/clanky/cesky/caka/caka.htm
http://www.zlatokop.cz/CKZ/clanky/cesky/caka/caka.htm
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Počátek strojního věku v 16. století              

 

        (www.zlatokop.cz) 
 

                        

 
(www.zlatokop.cz) 

 

 

 

http://www.zlatokop.cz/CKZ/clanky/cesky/caka/caka.htm
http://www.zlatokop.cz/CKZ/clanky/cesky/caka/caka.htm


Bc. Kateřina Melicharová: Historie a sanace dolu Krimich 

2010 101 

Těţba rud uţitkových kovů a nerostů v 16. a 17. století 

 
(www.zlatokop.cz) 

 
(www.zlatokop.cz) 

Slovenská důlní technika 18. století 

 
(www.zlatokop.cz) 

 

http://www.zlatokop.cz/CKZ/clanky/cesky/caka/caka.htm
http://www.zlatokop.cz/CKZ/clanky/cesky/caka/caka.htm
http://www.zlatokop.cz/CKZ/clanky/cesky/caka/caka.htm
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Dolování v českých zemích do přelomu 18. a 19. století 

 
(www.zlatokop.cz) 

 

Měřiči 

 
(www.zlatokop.cz) 

 

Parní stroj v hornictví 19. století 

 
(www.zlatokop.cz) 

http://www.zlatokop.cz/CKZ/clanky/cesky/caka/caka.htm
http://www.zlatokop.cz/CKZ/clanky/cesky/caka/caka.htm
http://www.zlatokop.cz/CKZ/clanky/cesky/caka/caka.htm
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(www.zlatokop.cz) 

 

 

 

 

 

České a slovenské hornictví za průmyslové revoluce 

 
(www.zlatokop.cz) 

http://www.zlatokop.cz/CKZ/clanky/cesky/caka/caka.htm
http://www.zlatokop.cz/CKZ/clanky/cesky/caka/caka.htm
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karbidka 
(www.zlatokop.cz) 

 

 

Technické změny v hornictví koncem 19. a počátkem 20. století 

 
(www.zlatokop.cz) 

 

 

¨ 

 

 

 

 

 

http://www.zlatokop.cz/CKZ/clanky/cesky/caka/caka.htm
http://www.zlatokop.cz/CKZ/clanky/cesky/caka/caka.htm
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Mechanizace důlních prací a počátky vědeckotechnické revoluce ve 20. století 

  
(www.zlatokop.cz) 

(www.zlatokop.cz) 

http://www.zlatokop.cz/CKZ/clanky/cesky/caka/caka.htm
http://(www.zlatokop.cz)/
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Měření mocnosti uhelné sloje 

 

 
 Autor: Jan Bárta                                 (www.cgu.cz) 

 Datum: 1957 
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Detail mocnosti uhelné sloje 

 
 Autor: Jan Bárta                                 (www.cgu.cz) 

 Datum: 1957 
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Příloha č. 3.  

 

Klasifikace uhlí 

 

A) Tabulka Klasifikace černého uhlí v těţném stavu 

Název 
W 

(%) 
A (%) f (%) q v [MJ/kg] Pánev, revír 

I. Antracit 1 – 3 10 10 34,3 - 35,6 Severozápadní a jiţní Čechy 

II. Antracitové 

uhlí 
1 - 3 3 – 20 10 – 16 35,6 - 36,6 Ostravsko – Karvinská 

III. Koksové uhlí 

1 – 5 4 – 20 20 – 28 36 – 37,2 Ostravsko – Karvinská 

1 – 5 4 – 20 27 – 33 35,6 – 36,6 Ostravsko – Karvinská 

1 – 4 4 – 20 15 – 20 36,8 – 37,8 
Ostrav. – Karvin. + Rosicko 

- Oslavanská 

IV. Ţírné uhlí 

2 - 7 4 – 20 29 – 35 37,8 – 36,4 Ostravsko – Karvinská 

2 – 6 4 – 20 28 – 35 35,2 – 36,4 
Ostrav. – Karvin + Ţacl. – 

Svatoň. 

V. Plynové uhlí 2 – 10 4 – 20 32 – 39 34,3 – 35,8 Ostravsko – Karvinská 

VI. Pálavé uhlí 

3 - 7 4 – 20 nad 33 33 – 35,2 Ostravsko – Karvinská 

7 – 15 7 - 25 nad 33 31,8 – 34 Středočeská, západočeská 

9 - 25 5 – 20 nad 25 29 - 32 Středočeská, západočeská 
(Kepák, Svoboda 1998) 
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B) Tabulka Klasifikace hnědého uhlí v těţném stavu 

Název W (%) A (%) f (%) q v [MJ/kg] Pánev, revír 

I. Smolné 
10 – 

38 
5 – 15 nad 60 31,8 – 34,6 Sokolovská 

II. Lesklé 13 - 28 4 – 12 44 – 50 31,8 – 34 Severočeská 

III. Ţivičné 

25 – 

35 
3 – 20 51 – 56 30 – 32,6 Severočeská 

35 - 46 5 – 20 53 – 60 29,7 – 32,6 Sokolovská 

IV. Pololesklé 20 30 3 – 15 49 – 53 30 – 31,2 Severočeská 

 

V. Celistvé 

25 – 

38 
5 – 20 51 – 57 28,5 – 30,4 Severočeská 

38 – 

45 
5 – 20 51 – 53 28,5 – 30 Sokolovská 

30 – 

40 
7 – 25 51 – 57 28 – 29,7 Severočeská 

38 – 

46 
7 – 20 54 – 58 27,6 – 29,7 Sokolovská 

28 - 40 20 – 45 54 – 59 26,4 – 29,7 Všechny pánve 

VI. Lignit 40 - 57 6 – 30 56 – 63 24,3 – 28 
Všechny lignitové 

pánve 

VII. Hnědé 

(Voskové) 

Uhlí se zemitým 

lomem (Zemité) 

aţ 50 4 - 12 nad 70 32,6 – 34,5 
Sokolovská, 

Chebská 

46 - 51 8 - 15 nad 50 26,8 – 29,3 Chebská 

VIII. Hnědé uhlí 

mělné 

(Kapucíny) 

(Lignitové) 

30 – 

40 
8 - 22 nad 56 22,6 – 25,5 Severočeská 

45 20 - 40 57 - 67 19,2 – 25,5 Jihočeská 

(Kepák, Svoboda 1998) 
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Příloha č. 4. 

 

Průměrné hodnoty jednotlivých sloţek hořlaviny ve slojích 

Sloţka 

 
 CHSM CHSS SNS HNS SplHNS SRS SplSRS 

V
daf

 % 36,33 37,05 36,65     

C
daf

 % 72,92 75,37 73,97 74,73 77,87 75,86 78,92 

H
daf

 % 5,52 5,13 5,07 4,92 5,06 5,12 4,84 

N
daf

 % 1,50 1,55 1,27 1,30 1,40 1,22 1,28 

So
daf

 % 0,66 0,58 0,54 0,58 0,55 0,54 0,43 

Od
daf

 % 19,41 17,37 19,16 18,47 15,11 17,27 14,53 
(Sine 1997) 

 
Vysvětlivky: 

CHSM – chotíkovská sloj mladší 

CHSS – chotíkovská sloj starší 

SNS – stropová nýřanská sloj 

HNS – hlavní nýřanská sloj 

SplHNS – spodní lávka hlavní nýřanské sloje 

SRS – spodní radnická sloj 

SplSRS – spodní lávka spodní radnické sloje  
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Příloha č. 5. 

 

Tabulka: Technická klasifikace uhlí 

Skupina 
Organické sloţení (%) Prchavé sloţky 

(%) 

Vlhkost 

(%) 
Výhřevnost (%) 

C H O + N 

Hnědé 60 – 78 5 17 – 30 40 – 60 15 - 30 14 700 – 31 500 

Černé 75 – 92 3 – 6 3 – 17 10 – 42 4 – 15 29 400 – 37 800 

Antracit 92 - 97 1 - 3 1 - 3 < 10 < 5 33 600 – 35 300 
(Kepák, Svoboda 1998) 
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Příloha č. 6. 

 

Obsah těţkých kovů a dalších typických prvků v uhlí 

 
Sokolovské uhlí 

hnědé 

Mostecké uhlí 

hnědé 

Ostravsko – 

karvinské uhlí 

černé 

Prvek Obsah v sušině Obsah v sušině Obsah v sušině 

S 0,3 1,2 % 0,4 – 2 % 0,4 – 1,3 % 

Cl 300 – 800 ppm 200 – 700 ppm 100 – 300 ppm 

F 60 – 300 ppm 60 – 400 ppm 40 – 150 ppm 

As 2 – 15 ppm 2 – 40 ppm 5 – 50 ppm 

Cd 0,8 – 2,8 ppm < 4 ppm 1 – 6 ppm 

Hg 0,3 – 0,6 ppm 0,2 – 0,5 ppm 0,2 – 0,5 ppm 

Pb 5 – 20 ppm 5 – 25 ppm 5 – 50 ppm 

Popel 10 – 30 % 16 – 40 % 5 – 16 % 
(Kepák, Svoboda 1998) 
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Příloha č. 7. 

 

Průměrné sloţení uhelných popelů ve slojích 

 Hlavní nýřanská 

sloj 

Spodní lávka hlavní  

nýřanské sloje 

Spodní radnická 

sloj 

Počet analýz                               11 6 

SiO2 55,25 55,11 56,05 

TiO2 1,20 1,14 1,18 

Fe2O3 4,11 4,76 3,70 

Al2O3 35,11 34,17 34,94 

CaO 0,43 0,43 0,71 

MgO 0,81 1,10 0,52 

P2O5 0,11 0,11 0,15 

MnO 0,02 0,01 0,04 

Na2O 0,13 0,15 0,12 

K2O 2,34 2,65 2,41 
(Sine 1997) 
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Příloha č. 8. 

 

Orientační hodnoty teplot měknutí, tavení a tečení popelů 

Oblast těţby, 

pánev 

Charakteristické teploty popelů 

Měknutí (°C) Tavení (°C) Tečení (°C) 

Ostravská 1200 – 1300 1305 – 1315 1330 – 1375 

Plzeňská 1450 – 1500 1500 1500 

Kladenská 1450 1500 1500 

Mostecká 1085 – 1300 1145 – 1475 1185 – 1500 

Sokolovská 1200 – 1300 1390 – 1455 1405 – 1475 

Jihomoravské 

lignity 

1140 - 1200 1205 - 1275 1225 - 1300 

(Kepák, Svoboda 1998) 
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Příloha č. 9. 
 

 
(Ivanovič, Smirnov 1983) 
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Příloha č. 10.  

 

Řez uhelným loţiskem  

 

A) 

 
(Ivanovič, Smirnov 1983) 
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B) 

C) 

 
 

(Ivanovič, Smirnov 1983) 
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Příloha č. 11. 

 
(Ivanovič, Smirnov 1983) 
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Příloha č. 12. 
 

 
(Ivanovič, Smirnov 1983) 
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Příloha č. 13. 

 

Zásoby fosilního paliva 

Palivo Zásoby ve světě Zásoby v ČR 

Uhlí 200 – 300 let 
Hnědé uhlí 30 – 50 let 

Černé uhlí do 85 let 

Zemní plyn 70 – 100 let  

ropa 30 – 40 let Do 75 let 
(Richter 2002) 
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Příloha č. 14. 

 

Ţivotnost zásob hnědého uhlí                                 

Charakter zásob Mnoţství v mil.t  Ţivotnost zásob v letech 

geologické  9 742 190 

z toho - průmyslové 2 028 38 

z toho - v činných lokalitách 1 058 21 

           - vázané územ. limity  970 18 
Pramen Geofond ČR, ViP s.r.o.           (Sine 2002) 

Poznámka:                                                                                                                                                            

Ţivotnost je počítána jako podíl zásob a jejich úbytku těţbou v r.1998 
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Příloha č. 15. 

 

Tabulka ţivotností geologických a průmyslových zásob nerostných surovin 

 
Surovina Měrná 

jedn. 

Těţba 

1998 

Geolog. 

zásoby 

celkem 

Ţivotnost geolog. 

zásob 

    var. A        var. B 

Průmyslové 

zásoby 

 volné 

Ţivotnost prům. 

zásob 

   var. A         var. B 

Uran T 611 139528 228 235 21219 35 36 

Ropa kt 172 37846 220 247 11403 66 74 

Zemní plyn mil.m
3
 137 20889 152 145 1706 12 12 

Uhlí černé kt 19521 12941612 714 667 1697827 87 81 

Uhlí hnědé vč. 

lignitu 

kt 51935 10767656 207 172 2144709 41 34 

Grafit kt 28 14337 498 543 17922 64 68 

Kaolin kt 3049 1148848 376 401 241479 79 84 

Jíly kt 1030 1035854 1006 1337 209143 203 270 

Bentonit kt 125 253700 2030 3056 47174 377 176 

Ţivce kt 266 81913 308 382 35668 134 166 

Písky skl. a slév. kt 1642 708809 432 371 235174 143 123 

Vápence kt 11880 6160101 519 573 2157842 182 201 

Dekor.kámen tis.m
3
 305 231740 760 975 89735 294 378 

Staveb.kámen tis.m
3
 9528 2376271 249 250 1136409 119 119 

Štěrkopísky tis.m
3
 9279 2349188 253 215 1050366 113 96 

Cihlář.suroviny tis.m
3
 2124 686012 323 343 310113 146 155 

Pramen: Geofond ČR         (Sine 2002) 

Poznámka: 

Ţivotnost je počítána jako podíl geologických a průmyslových zásob, jmenovatelem je: 

varianta A - úbytek zásob těţbou v r. 1998 

varianta B - průměrný úbytek zásob těţbou v letech 1994-1998. Úbytky zásob těţbou nezahrnují ztráty při 

dobývání a odpisy zásob. Tyto faktory mají  význam zejména pro ţivotnost  zásob černého uhlí, která je 

proto o něco niţší, neţ uvádí tabulka. 

V případě přepočtu dekoračního a stavebního kamene se pouţívá koeficient 2,7 t/m
3
; u štěrkopísku  

a cihlářských surovin se pouţívá koeficientu 1,8 t/m
3
; u zemního plynu 1t/1000m

3 
. 
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Příloha č. 16. 

 

Zrušené dobývací prostory 

LOKALITA Č. NÁZEV TRVÁNÍ TĚŢBY 
HLOUBKA 

TĚŢBY (m) 

1 
Heřmanova Huť, 

Rochlov 
1830 – 1938 0 – 100 

2 Nýřansko 1848 – 1969 0 – 770 

3 Zbůch 1899 – 1977 440 – 850 

4 Sulkov 1856 – 1920 0 – 740 

5 
Chotěšov, Mantov, 

Vstiš 
1856 – 1965 0 – 450 

6 Radnicko 1798 – 1991 0 – 120 

7 Dobré štěstí 1884 - 1991 0 - 350 
(Sine 1994) 
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Příloha č. 17. 

 

Třídění Průměrné hodnoty základních kvalitativních parametrů druhů paliva dosaţené v úpravně dolu Krimich v Tlučné v letech 

1987 - 1995 

 

 1987 1988 1990 

 W
r
t A

d
 Q

r
i S

d
 W

r
t A

d
 Q

r
i S

d
 W

r
t A

d
 Q

r
i S

d
 

tříděné druhy 11,00 18,06 23,73  11,87 17,75 23,40  10,17 15,60 24,26  

prach 12,11 43,09 15,24  11,52 45,52 14,46  11,98 41,80 15,41  

směs 18,46 42,75 13,57  20,49 41,71 13,53  23,01 28,09 16,85  

kaly 27,31 22,11 17,27  27,58 29,49 15,31  26,87 21,83 17,54  

letek 7,95 20,53 23,81  7,45 21,49 23,52  7,80 18,32 24,46  

celkem 12,01 31,57 17,63 0,60 12,13 37,89 16,80 0,59 11,72 32,07 18,65 0,53 

 1991 1992 1993 

 W
r
t A

d
 Q

r
i S

d
 W

r
t A

d
 Q

r
i S

d
 W

r
t A

d
 Q

r
i S

d
 

tříděné druhy 11,38 15,66 23,92  13,25 16,71 23,28  12,58 16,90 23,06  

prach 11,66 45,70 14,12  12,46 41,64 15,19  11,64 45,12 14,23  

směs         13,61 30,65 18,51  

kaly 26,33 33,03 14,65  26,04 22,24 15,43  26,15 34,08 14,21  

letek 7,45 15,05 25,40  8,00 16,51 24,91  9,25 17,98 23,82  

celkem 11,75 35,67 17,37 0,58 12,50 28,47 18,14 0,48 12,24 35,09 17,31 0,45 

 1994 1995 

 W
r
t A

d
 Q

r
i S

d
 W

r
t A

d
 Q

r
i S

d
 

tříděné druhy 12,91 17,36 22,45  12,14 16,69 22,07  

prach 12,82 42,82 14,61  12,97 39,53 16,61  

směs 13,78 30,65 18,34  13,27 30,20 18,59  

kaly 25,90 35,12 13,91  25,19 37,55 13,58  

letek 10,42 16,40 13,79      

celkem 13,32 33,43 17,42 0,50 13,02 32,49 17,57 0,50 
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Příloha č. 18. 

 

Třídění těţby na dole Krimich v letech 1987 – 1995 

 

ROK 1987 1988 1990 1991 

jednotka t % t % t % t % 

Tříděné druhy 70 402,70 23,57 66 036,50 22,27 83 559,90 31,68 63 107,00 27,8 

Prach 208 097,60 69,66 200 306,50 67,56 163 170,00 61,84 148 251,00 65,3 

Směs 1 664,00 0,56 12 345,00 4,16 490,00 0,19   

Kaly 5 973,60 2 5 926,60 2 5 271,10 2 5 459,00 2,4 

Letek 12 574,10 4,21 11 885,40 4,01 11 309,00 4,29 10 193,00 4,5 

Celkem 298 712,00 100 296 500,00 100 263 800,00 100 227 010,00 100 

 1992 1993 1994 1995 

jednotka t % t % t % t % 

Tříděné druhy 68 954,90 31,06 74 594,50 34,11 51 360,10 29,27 11 683,50 27,02 

Prach 138 843,10 62,54 134 397,70 61,46 93 357,40 53,06 26 932,70 62,30 

Směs   9 668,00 4,43 26 647,90 15,15 3 745,00 8,70 

Kaly 4 429,30 2 3 018,50  4 416,60 2,52 863,80 1,98 

Letek 9 772,70 4,4 9 478,70  5 948,40  6 873,80  

Celkem 222 000,00 100 218 660,20 100 175 940,00 100 43 225,00 100 
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Příloha č. 19. 

 

Hrubá těţba a hlušina na dole Krimich v letech 1987 – 1995 
 

Hrubá těţba 

Hlušina 

přímo na 

odval 

Hlušina 

vybraná 

ručně 

Hlušina 

vypraná 

1987 502 143 62 722 89 142 114 289 

1988 515 361 24 172 104 294 114 567 

1990 476 066 16 329 91 425 104 512 

1991 388 965 2 950 72 510 86 505 

1992 368 850 72 70 130 76 720 

1993 369 760 902 71 220 79 840 

1994 302 769 126 829 64 505 62 324 

1995 83 060 39 835 18 100 21 735 

                                                                                                        (Sine 1997) 
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Příloha č. 20. 

 

Průměrné hodnoty obsahu Ge v jednotlivých slojích 

 

Sloj Jednotka Průměrný obsah Ge
d
 

Chotíkovská svrchní g/t  

Chotíkovská mladší g/t 104** 

Chotíkovská starší g/t 204** 

Stropová nýřanská g/t   66*  

Hlavní nýřanská g/t 153 (51,38) 

Spodní lávka hlavní nýřanské g/t 135 

Spodní radnická g/t  37 (35,99) 

Spodní lávka spodní radnícké g/t  32 
                                                                                                    (Sine 1997)  

Vysvětlivky: 

** dosazené hodnoty z výpočtu zásob loţiska Chotíkov (SPUDIL et al., 1984b) 

  * hodnoty původního výpočtu zásob (DVOŘÁK et al., 1959) 

     Hodnoty uvedené v závorce jsou vypočtenými hodnotami pro tuto tabulku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Kateřina Melicharová: Historie a sanace dolu Krimich 

2010 130 

Příloha č. 21. 

 

Geologie plzeňského okolí 

 
(Mergl, Vohradský 2000) 
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Příloha č. 22. 

 

Regionální geologické jednotky západnější části Českého masivu 

 
(Mergl, Vohradský 2000) 
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Příloha č. 23. 

 

Geologická mapa západní části Českého masivu 
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Příloha č. 24. 

Charakteristiky typů biochor pro Plzeň 

Uspořádání charakteristik typů biochor 

Typy biochor jsou seřazeny podle vegetačních stupňů (bez ohledu na rozlišování 

suchých oblastí znaménkem "-"). 

V rámci vegetačních stupňů jsou typy biochor seřazeny dle abecedního pořadí 

označení reliéfu, které zabírá druhou pozici kódu: 

kód reliéf   kód reliéf 

A antropogenní tvary   Q pahorkatiny se skalními městy 

B erodované plošiny   R plošiny 

D podmáčené deprese (sníţeniny)   S svahy 

H hornatiny   T podmáčené roviny 

I izolované vrchy   U údolí 

K ledovcové kary   V vrchoviny 

L širší nivy   W vrchoviny se skalními městy 

N uţší nivy   Y hornatiny se skalními městy 

P pahorkatiny   Z hřbety 

V rámci takto vymezených tvarů jsou jednotlivé typy biochor seřazeny podle 

abecedního kódu substrátu, bez ohledu na to, zda je písmeno označující substrát malé či 

velké. 

 

 



Bc. Kateřina Melicharová: Historie a sanace dolu Krimich 

2010 134 

kód substrát   kód substrát 

E na spraších   o na kyselých horninách 

h převáţně hlinité   P na neutrálních plutonitech 

J na bazickém krystaliniku   R na kyselých plutonitech 

L na permu   T na křemencích 

M na drobách   U štěrkopískových teras 

N 
na zahliněných štěrcích (a 

píscích) 
  X na kaolinickém permu 

Znaménko "*" je předřazeno těm skupinám typů geobiocénů, jejichţ zastoupení dle 

názoru zpracovatele v reprezentativním regionálním biocentru není ţádoucí nebo alespoň 

nutné. 

U kaţdého typu biochory jsou uvedeny skupiny typů geobiocénů (STG): 

kód skupiny typů geobiocénů   kód skupiny typů geobiocénů 

D dominantní   K kontrastní 

Zkratky STG viz Rukověť projektanta ÚSES. 

Dále jsou pro cílové ekosystémy pouţity zkratky fyziotypů. Zkratky upravila 

Bínová pro potřeby stanovení cílových ekosystémů NR a R ÚSES. 
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Plzeň a okolí 

Kód typu 

biochory 
Název typu biochory Výskyt v Plzni a okolí 

Vegetační 

stupeň 

-3BE 
Erodované plošiny na spraších 

v suché oblasti 

Újezd – Boţkov – Letkov, Losiná – 

Černice – Ostrá hůrka – St. Plzenec 
3. 

-3BL 
Erodované plošiny na permu v suché 

oblasti 

Malesice – Radčice – Roudná – Bílá 

Hora, Vejprnický potok – Na 

brůdku, Sulkovský les, Čertův les – 

Pytlíkův sad 

3. 

-3BM 
Erodované plošiny na drobách 

v suché oblasti 

Boţkov – Koterov, les V Pytli – 

Červený Hrádek – Zábělá 
3. 

3BN 
Erodované plošiny na zahliněných 

štěrcích 
severně Chlumu, Háj u Druztové 3. 

3Nh Uţší převáţně hlinité nivy niva Mţe, Radbuzy, Úhlavy, Úslavy 3. 

-3PJ 
Pahorkatiny na bazickém 

krystaliniku v suché oblasti 

Chlum – Holý vrch u Bukovce, Háje 

u Koterova, Dubová hora – Litice – 

Výsluní, České údolí pod hrází 

3. 

-3PM 
Pahorkatiny na drobách v suché 

oblasti 
Dubová hora, Val – černický hřbitov 3. 

-3RE Plošiny na spraších v suché oblasti jiţně Radobyčic 3. 

3RN Plošiny na zahliněných píscích 

Křimice – Skvrňany – centrum Plzně 

- Doudlevce, vily Lochotín – 

Zavadilka, Valcha, České údolí 

nádrţ, Radobyčice, Bručná – 

Slovany – Jateční, Lobzy – 

Doubravka – Újezd, Senec 

3. 

3RU Plošiny štěrkopískových teras Nová Hospoda - Valcha 3. 

-3UJ 
Výrazná údolí v bazickém 

krystaliniku v suché oblasti 
údolí Berounky od sv. Jiří k Zábělé 3. 

http://info.plzen-city.cz/ozp/priroda/BiochoryPlzenPopisZkrac.htm#plzen_a_okoli#plzen_a_okoli
http://info.plzen-city.cz/ozp/priroda/BiochoryPlzenPopisZkrac.htm#m_tri_BE#m_tri_BE
http://info.plzen-city.cz/ozp/priroda/BiochoryPlzenPopisZkrac.htm#m_tri_BL#m_tri_BL
http://info.plzen-city.cz/ozp/priroda/BiochoryPlzenPopisZkrac.htm#m_tri_BM#m_tri_BM
http://info.plzen-city.cz/ozp/priroda/BiochoryPlzenPopisZkrac.htm#tri_BN#tri_BN
http://info.plzen-city.cz/ozp/priroda/BiochoryPlzenPopisZkrac.htm#tri_Nh#tri_Nh
http://info.plzen-city.cz/ozp/priroda/BiochoryPlzenPopisZkrac.htm#m_tri_PJ#m_tri_PJ
http://info.plzen-city.cz/ozp/priroda/BiochoryPlzenPopisZkrac.htm#m_tri_PM#m_tri_PM
http://info.plzen-city.cz/ozp/priroda/BiochoryPlzenPopisZkrac.htm#m_tri_RE#m_tri_RE
http://info.plzen-city.cz/ozp/priroda/BiochoryPlzenPopisZkrac.htm#tri_RN#tri_RN
http://info.plzen-city.cz/ozp/priroda/BiochoryPlzenPopisZkrac.htm#tri_RU#tri_RU
http://info.plzen-city.cz/ozp/priroda/BiochoryPlzenPopisZkrac.htm#m_tri_UJ#m_tri_UJ
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-4BX 
Erodované plošiny na kaolinickém 

permu v suché oblasti 

okolí Boleveckých rybníků, 

Chotíkovský les 
4. 

4Do 
Podmáčené sníţeniny na kyselých 

horninách 
Bolevecké rybníky 4. 

-4PM 
Pahorkatiny na drobách v suché 

oblasti 

Rokycanská u hranic města, jiţně 

Kyšic 
4. 

4VM Vrchoviny na drobách Městský les a svahy pod Radyní 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://info.plzen-city.cz/ozp/priroda/BiochoryPlzenPopisZkrac.htm#m_ctyri_BX#m_ctyri_BX
http://info.plzen-city.cz/ozp/priroda/BiochoryPlzenPopisZkrac.htm#ctyri_Do#ctyri_Do
http://info.plzen-city.cz/ozp/priroda/BiochoryPlzenPopisZkrac.htm#m_ctyri_PM#m_ctyri_PM
http://info.plzen-city.cz/ozp/priroda/BiochoryPlzenPopisZkrac.htm#ctyri_VM#ctyri_VM
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Okolí Plzně 

Kód 

typu 

biochory 

Název typu biochory Výskyt v okolí Plzně 
Vegetační 

stupeň 

3Do 
Podmáčené sníţeniny na 

kyselých horninách 
Líně - Úherce 3. 

-3PP 
Pahorkatiny na neutrálních 

plutonitech v suché oblasti 

Štěnovice – Štěnovický Borek – 

Nebílovský Borek 
3. 

-3RL Plošiny na permu v suché oblasti 
západně od Plzně (Tlučná – 

Nýřany) 
3. 

-3UM 
Výrazná údolí v drobách v suché 

oblasti 

údolí Berounky pod Plzní (od 

Zábělé) 
3. 

-4BE 
Erodované plošiny na spraších 

v suché oblasti 
Nevřeň 4. 

4PJ 
Pahorkatiny na bazickém 

krystaliniku 
vrch Kluk u Robčic 4. 

-4PR 
Pahorkatiny na kyselých 

plutonitech v suché oblasti 
SZ od Myslinky 4. 

4RN 
Plošiny na zahliněných 

štěrkopíscích 

severní svah Krkavce, Chotíkov – 

Nová Hospoda a dál po 

karlovarské silnici 

4. 

-4VP 
Vrchoviny na neutrálních 

plutonitech suché oblasti 
východní svahy Vysoké k Úhlavě 4. 

4ZT Hřbety na křemencích 

Čilina, Hradiště – Kokotsko, 

Stradiště, Hůrka u St. Plzence – 

Sutice, Radyně, Farská skála, 

Vysoká 

4. 

http://info.plzen-city.cz/ozp/priroda/BiochoryPlzenPopisZkrac.htm#okoli_Plzne#okoli_Plzne
http://info.plzen-city.cz/ozp/priroda/BiochoryPlzenPopisZkrac.htm#tri_Do#tri_Do
http://info.plzen-city.cz/ozp/priroda/BiochoryPlzenPopisZkrac.htm#m_tri_PP#m_tri_PP
http://info.plzen-city.cz/ozp/priroda/BiochoryPlzenPopisZkrac.htm#m_tri_RL#m_tri_RL
http://info.plzen-city.cz/ozp/priroda/BiochoryPlzenPopisZkrac.htm#m_tri_UM#m_tri_UM
http://info.plzen-city.cz/ozp/priroda/BiochoryPlzenPopisZkrac.htm#m_ctyri_BE#m_ctyri_BE
http://info.plzen-city.cz/ozp/priroda/BiochoryPlzenPopisZkrac.htm#ctyri_PJ#ctyri_PJ
http://info.plzen-city.cz/ozp/priroda/BiochoryPlzenPopisZkrac.htm#m_ctyri_PR#m_ctyri_PR
http://info.plzen-city.cz/ozp/priroda/BiochoryPlzenPopisZkrac.htm#ctyri_RN#ctyri_RN
http://info.plzen-city.cz/ozp/priroda/BiochoryPlzenPopisZkrac.htm#m_ctyri_VP#m_ctyri_VP
http://info.plzen-city.cz/ozp/priroda/BiochoryPlzenPopisZkrac.htm#ctyri_ZT#ctyri_ZT
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 3BL Erodované plošiny na permu v suché oblasti 3. v.s. 

 

- kontrastně-similární, v 1.16 a 1.30 similární 

 

Vyskytují se v bioregionech: 1.1, 1.16, 1.17, 1.24, 1.28, 1.30. 

 

Plzeň a okolí: Malesice – Radčice – Roudná – Bílá Hora, Vejprnický potok – Na brůdku, 

Sulkovský les, Čertův les – Pytlíkův sad 

 

Typ je soustředěn v západních Čechách a na pomezí západních, severních a středních 

Čech. Odloučenými oblastmi výskytu jsou Boskovická brázda v jiţní části Brněnského 

bioregionu a Českobudějovická pánev. Celkem je typ tvořen 37 segmenty s průměrnou 

plochou 13,6 km
2
 a celkovou plochou 504 km

2
. Nejvíce je typ zastoupen v bioregionu 

Rakovnicko - Ţlutickém (1.16), kde leţí 150 km
2
, o něco méně v Mosteckém (1.1) – 138 

km
2
 a Dţbánském (1.17) - 126 km

2
. Podstatně méně je typ zastoupen v Plzeňském 

bioregionu (1.28), kde se nachází 49 km
2
, v Brněnském (1.24) s 34 km

2
 a nejméně 

v Českobudějovickém (1.30), kde je pouhých 7 km
2
. 

 

Reliéf je tvořen mírnými svahy a návršími, zbytky plošin ve vrcholových částech 

bývají menší, ukloněné a méně zřetelné. Převýšení svahů se pohybuje do 80 m. Příkré 

svahy jsou v typu vzácné, typické jsou naopak celé systémy hlubokých strţí. Skalní útvary 

jsou velmi vzácné a nacházejí se především v západním okolí Plzně, kde jejich výška 

přesahuje i 10 m (Malesická skála, Komberk, Kyjov). V PP Čertova kazatelna se dokonce 

vyvinula skalní okna a voštiny. K antropogenním tvarům patří drobné písníky a hliníky, ale 

především haldy a šachty po hlubinné těţbě uhlí, které se nacházejí ve všech bioregionech. 

 

Substrát budují především permokarbonské málo zvrásněné aţ nezvrásněné arkózy, 

pískovce, jílovce, prachovce a vzácně téţ slepence. Pískovce a slepence bývají odolnější a 

budují i zmíněné skalní útvary. Horniny s výjimkou karbonských mají typickou rudou 

barvu. Zvětraliny jsou relativně hluboké, hlinité aţ písčitohlinité s drobným skeletem, na 

slepencích s příměsí oblázků. Spraše a sprašové hlíny tvoří místy závěje na východních 

svazích, na úpatích bývají mocnější svahoviny, v nivách hlinité náplavy. 
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Půdy jsou zpravidla typické kambizemě, na hlubších zvětralinách jsou časté luvizemě, 

pod jehličnatými kulturami jsou kyselé typické kambizemě, na starých kaolinických 

zvětralinách se nacházejí silně kyselé a toxické kambizemě. Na sušších strmějších jiţních 

svazích se lokálně vyvinuly pararendziny. Vzácně se v místech silně postiţených erozí 

půdy dnes nacházejí kambizemní rankery. 

 

Klima je mírně teplé (MT11), sráţkově ve 3. vegetačním stupni podprůměrné. Vliv 

orientace svahu na jeho teplotní reţim je zpravidla menší, nápadnější je u strmějších svahů. 

Na dnech plochých depresí jsou podmínky pro slabší teplotní inverze, v údolích pro 

středně silné inverze. 

Vegetace: Varianta hercynská základní (1.1, 1.17, 1.24, 1.28): Potenciální přirozenou 

vegetaci tvoří mozaika hercynských černýšových dubohabřin (Melampyro nemorosi-

Carpinetum), které na okyselených místech na plošinách doplňují acidofilní bikové 

doubravy (Luzulo albidae-Quercetum petraeae). Na jiţních svazích se objevují ostrůvky 

teplomilných břekových doubrav (Sorbo torminalis-Quercetum). Na vlhkých místech se 

vyskytují olšové jaseniny (Pruno-Fraxinetum). Na odlesněných místech lze nejčastěji 

očekávat ovsíkové louky (svaz Arrhenatherion), v potočních nivách vlhké louky svazu 

Calthion. 

 

SD: 3AB3 (22), 3B3 (65) 

 

K: 2BD2 (10) – mimo 1.16 a 1.30, 3BC5a (3). 

 

Současné vyuţití krajiny: 

Lesy 23 %, travní p. 8 %, vodní pl. 1 %, pole 57,5 %, sady 4,5 %, sídla 3 %, ostatní 3 %. 

 

Lesy jsou zastoupeny nerovnoměrně, takţe uvedený průměr není typický (kolem 37 

%). Převaţují velké lesy, avšak značně rozčleněné a s komplikovaným průběhem hranic. I 

zde se však místy nacházejí malé a středně velké lesy. Dominují kulturní bory, na 

severních svazích se smrkem, nebo se zde nacházejí kulturní smrčiny. Při okrajích lesů je 
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častá příměs dubů, javorů, akátu, habru a břízy. Spíše vzácně se zde nacházejí menší 

porosty dubů nebo habrů, místy jsou akátiny. 

 

Travní porosty jsou spíše vzácné, jednak jsou tvořeny většinou opuštěnými nivními 

loukami, jednak menšími opuštěnými suchými pastvinami na svazích. Oba typy vlivem 

sukcese často přecházejí v křoviny. Část travních porostů vzniká samovolně na opuštěných 

haldách a odvalech a vojenských cvičištích. 

 

Vodní plochy jsou zastoupeny nejčastěji drobnými, občas vysýchajícími potoky, 

vzácné jsou velké potoky. Toky mají bahnitá koryta a načervenalou vodu. Stojaté vody 

jsou velmi vzácné, zpravidla jsou zastoupeny ojedinělými malými rybníčky či spíše 

nádrţkami. V Plzeňském bioregionu do segmentu jiţně od Plzně zasahuje okraj nádrţe 

České údolí a nacházejí se zde i zatopená místa po poklesech povrchu. 

 

Pole se nacházejí na plošinách a mírných svazích, jsou zpravidla velká, místy aţ velmi 

velká. Na strmějších svazích se místy zachovaly meze, nyní bohatě porostlé křovinami. 

Význačnými prvky polní krajiny jsou systémy hlubokých strţí zarostlých akátem, vzácněji 

téţ duby, habrem, borovicemi a břízou. Pole jsou ohraničena především lesy a 

komunikacemi. 

 

Sady jsou nejčastěji vázány na usedlosti po okrajích vesnic, vzácněji se nacházejí ve 

spíše ojedinělých chatových koloniích. 

 

Sídla jsou velmi různorodá. Do typu zasahují svými předměstími i okresní město 

Rakovník a krajské město Plzeň (Roudná s gotickým kostelem a Lochotín se zoologickou 

zahradou). Zříceniny hradů se zde aţ na nepatrné zbytky u Plzně nevyskytují. Lidové 

stavby se nacházejí pouze v Čechách a jsou zastoupeny ojedinělými objekty zděného 

lidového baroka poloviny 19. století. 

 

Náhradní typy: 2SL, 3UL, v 1.30 -3RN+3BS. 

 

Cílové ekosystémy: přirozené: HD, AD, LO-PO 
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náhradní: MT 

 

3RL Plošiny na permu v suché oblasti 3. v.s. 

 

- homogenní  

 

Vyskytují se v bioregionech: 1.28. 

 

Okolí Plzně: západně od Plzně (Tlučná – Nýřany) 

 

Typ je rozšířen v jednom větším a několika malých segmentech v centrální části 

Plzeňského bioregionu. Celkem je typ tvořen 3 segmenty s průměrnou plochou 20,7 km
2
 a 

celkovou plochou 62 km
2
. 

 

Reliéf tvoří mírně zvlněné plošiny v konkávních (častěji) i konvexních partiích krajiny, 

místy i rozvodné plošiny obklopené členitějším reliéfem. Údolí jsou mělká a široce 

rozevřená, plošiny jsou modelovány mělkými táhlými úpady a občasně protékanými 

depresemi; na okrajích rozvodných plošin nad strmějšími svahy jsou častější erozní rýhy. 

Převýšení zpravidla dosahuje jen několika m, pouze haldy navršené v souvislosti s těţbou 

uhlí a stavebních hmot představují nápadnější vyvýšeniny v krajině, vysoké aţ 73 m. Místy 

se nacházejí drobné pískovny. 

 

Substrát je budován především střídáním slepenců, pískovců, arkóz a arkózových 

pískovců, prachovců a jílovců permokarbonského stáří, místy s uhelnými slojemi. Podél 

vodních toků se táhnou fluviální a deluviofluviální sedimenty, nad nimi se po obou 

stranách táhnou pásy deluviálních sedimentů; na plošinách jsou ojedinělé zbytky 

fluviálních teras.  

 

V půdním pokryvu dominuje střídání těţších a lehčích typických kambizemí s 

drobnými ostrůvky luvizemí a hnědozemí na polygenetických hlínách a sprašových 

hlínách. V nivách nacházíme většinou glejové fluvizemě. 
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Klima je mírně teplé (MT11), s teplotními sumami za malé vegetační období 2400-

2500 
o
C a poměrně suché. Konkávní segmenty mají zvýšenou náklonnost k tvorbě 

lokálních inverzí, klima ovlivňují i inverze regionálního významu.  

 

Vegetace: Potenciální přirozenou vegetaci tvoří acidofilní bikové doubravy (Luzulo 

albidae-Quercetum petraeae). V nivách toků se objevují olšové jaseniny (Pruno-

Fraxinetum). Na odlesněných suchých stanovištích se rozšířila vegetace svazu 

Arrhenatherion, na vlhkých stanovištích najdeme vegetaci svazu Calthion i Molinion. 

 

D: 3B3 (98) 

 

K: *3BC5a (2). 

 

Současné vyuţití krajiny: 

Lesy 17 %, travní p. 5 %, vodní pl. 1 %, pole 64 %, sady 2 %, sídla 5 %, ostatní 6 %. 

 

Lesy jsou tvořeny jednak středně velkými aţ většími celky, přesahujícími do biochory 

z terasových plošin, jednak menšími lesíky a malými fragmenty vázanými na chudší a 

sušší stanovištní podmínky, výrazné terénní tvary vzniklé vodní erozí nebo vlhčí lokality v 

blízkosti vodních ploch a toků. Dominantní dřevinou je borovice, vedle níţ se uplatňuje 

především smrk, místy dub, v lesních fragmentech a na okrajích lesů i akát. V typu není 

ţádná přírodní rezervace ani památka. 

 

Travní plochy zde jsou zastoupeny hospodářskými loukami ve vlhčích partiích 

konkávních segmentů. 

 

Vodní plochy zastupují nečetné menší potoky, na nichţ místy vznikly skupiny malých 

a středně velkých rybníků. 

 

Pole představují dominantní sloţku krajiny a jsou většinou velká, menší plochy 

vznikají drobením polí nadměrnou koncentrací dopravních linií, sídelních a industriálních 
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ploch. Pole jsou dělená především komunikacemi (od polních cest přes zpevněné 

komunikace aţ po ţeleznici) občas s doprovodem dřevin, dále pak malými vodními toky, 

vzácněji úvozy, erozními rýhami zarostlými vegetací a ojedinělými mezemi. Zastoupení 

rozptýlených dřevin je podprůměrné.  

 

Sady se nacházejí v celém typu pouze jako součást sídel a usedlostí nebo menší plochy 

bezprostředně navazující na intravilán.  

 

Sídla jsou představována jednak vesnicemi, přetvořenými v souvislosti s těţbou uhlí a 

industrializací na malá hornická městečka (Nýřany), jednak středně velkými a malými 

vesnicemi, jejichţ agrární charakter byl narušen jen částečně. Zvláštností sídelní struktury 

jsou hornické kolonie vystavené izolovaně od původních sídel, dnes téměř opuštěné. 

 

Náhradní typy: -3BL. 

 

Cílové ekosystémy: přirozené: HD 

 

náhradní: MT 
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Příloha č. 25. 

 

ČESKÝ GEOLOGICKÝ ÚŘAD 

ÚSTŘEDNÍ ÚSTAV GEOLOGICKÝ 
 

 

 

ZÁKLADNÍ HYDROGEOLOGICKÁ MAPA 

ČSSR 

1: 200 000 

 

List 01 Vejprty, 11 Karlovy Vary 

 
Redaktorka listu: M. Kolářová 
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Příloha č. 26. 

 

Porovnání čerpání důlních vod 

 

 

 

 
(Sine 1994) 
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Příloha č. 27. 

 

Základní chemismus vod 

 

 jáma Nová Hospoda jáma Krimich II 

kationty mg.l
-1 

mg.l
-1

 

Na 32,1 19,2 

K 12,5 8,04 

Mg [2+] 23,1 30,4 

Ca [2+] 62,1 70,1 

Mn[2+] 0,4 <0,01 

Fe[2+] 0,97 0,28 

anionty mg.l
-1

 mg.l
-1

 

HCO3[-] 335,6 353,9 

Cl[-] 19,1 9,93 

SO4[2-] 24,5 39,4 

39,4NO3[-] 0,5 2,9 

kationty   

> 25% mval HNO3 HNO3 

anionty   

> 25% mval Mg-Ca Mg-Ca 

(Sine 1997) 
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Příloha č. 28. 

 

Porovnání obsahu vybraných látek s platnými standarty 

 

Ukazatel Jednotka 

ČSN 

75 7111 

Pitná voda 

Kritérium 

MŢP „C“ 

jáma Nová 

Hospoda 

jáma 

Krimich II 

pH  MH 6-8 ~ 7,3 7,05 

celkem min. mg/l MH 1000 ~ 514 540 

SO 
4-

 mg/l MH250 ~ 24,5 39,4 

NO 
2-

 mg/l MH 0,1 ~ ~ ~ 

NO 
3-

 mg/l MH 50 ~ 0,5 2,9 

Cl 
-
 mg/l MH 100 ~ 19,1 9,93 

CN 
-
 mg/l NMH 0,01  0,075 ~ ~ 

NH 
4+

 mg/l MH 0,05 2,4 ~ 0,49 

Cu mg/l MH 0,1 0,5 0,001 0,002 

Zn mg/l MH 5 5 0,06 0,02 

Pb mg/l NMH 0,05  0,2 <0,002 0,002 

Cd mg/l NHM 0,005 0,02 <0,0005 <0,0005 

Cr celkem mg/l NHM 0,05 0,3 <0,002 <0,002 

Hg mg/l NHM 0,001 0,005 0,0002 0,0002 

As mg/l NHM 0,05 0,15 0,0009 <0,0001 

Fe mg/l MH 0,3 ~ 0,97 * 0,28 

NEL mg/l NMH 0,05 1 <0,01 <0,01 

FENOLY mg/l NMH 0,05 1 0,02 0,01 

PCB ng/l NMH 50 1000 40 19 

PAU/FLU ng/l IH 40 50000 <1 <1,0 

DCE ng/l MHPR 300 50000 <1000 <1000 

CCl4 mg/l MHPR 0,003 0,1 0,001 <0,001 

DCE1,2 mg/l MHPR 0,01 0,05 <0,0003 <0,0003 

TCE mg/l MHPR 0,003 0,05 <0,0003 <0,0003 

PCE mg/l MHPR 0,01 0,02 <0,0003 <0,0003 

Coby mg/l NMH 0,003 0,03 <0,0001 <0,0001 

DCB ng/l NMH 300 3000 <0,0001 <0,0001 

Bz mg/l MHPR 0,01 0,03 <0,00003 <0,00003 

TOL mg/l ~ 0,7 <0,00003 <0,00003 

XYL mg/l ~ 0,5 <0,00003 <0,00003 
Závěrečná zpráva o loţisku Vejprnice 

Vysvětlivky: 

MH = mezná hodnota, NMH = nejvyšší mezná hodnota, MHPR = mezná hodnota přijatelného rizika, IH = 

indikační skupiny látek, DH = doporučená hodnota, PMC = pod mez stanovitelnosti 

RL – látky rozpuštěné (celková mineralizace), NEL – ropné uhlovodíky, CHCl3 – chloroform, CIBz – 

chlorbenzen, CHCl2Br – bromdichlormethan, CHClBr2 – dibromchlormethan, CHBr3 – bromoform, CE – 

1,2dichlorethan, CCl4 – tetrachlormethan, 1,2DCE – 1,2cis dichlorbenzeny, TCE – trichlorethylen, XYL – 

xyleny, PCE – tetrachlorethylen, DCB – dichlorbenzeny, BZ – benzeny, TOL – toulen, PCB – 

polychlorované bifenyly 

 

překračuje ČSN 75 711 
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Příloha č. 29. 

 

Stav hladin v DP Vejprnice a okolí (konec roku 1996) 
(

 
(Sine 1997) 
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Příloha č. 30. 

 

Sine 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Kateřina Melicharová: Historie a sanace dolu Krimich 

2010 154 

 

Příloha č. 31.

Znázornění umístění dolu: 

A) Část Katastrální mapy obce Tlučná 
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B) Situační plánek obce Tlučná 

 

 
(www.obecni-urad.net) 

 

 
(Koţíšek j. a kol. 1985) 

 

 

 

 

 

 

http://(www.obecni-urad.net)/
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C) Letecký snímek Tlučné s vyznačením areálu dolů Krimich II a odvalu 

 
Autor: anonym       (www.obecni-urad.net) 

Datum: 1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://(www.obecni-urad.net)/
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Příloha č. 32. 

 

Seznam katastrálních území dotčených těţbou + mapové zobrazení 

 

Poř. číslo:  

1. Vlkýš      21. Líně 

2. Horní Sekyřany    22. Nová Ves u Plzně 

3. Dolní Sekyřany    23. Valcha 

4. Kbelany     24. Lhota u Dobřan 

5. Rochlov     25. Chotěšov 

6. Blatnice u Nýřan    26. Dobřany 

7. Doubrava u Plzně    27. Mantov 

8. Kamenný Újezd u Nýřan   28. Losiná 

9. Myslinka     29. Vstiš 

10. Nýřany     30. Vranovice 

11. Tlučná      31. Újezd u Radnic 

12. Vejprnice     32. Radnice 

13. Křimice     33. Chomle 

14. Skvrňany     34. Vejvanov 

15. Přehýšov     35. Kříše 

16. Hoříkovice u Chotěšova   36. Břasy 

17. Týnec u Chotěšova    37. Přívětice 

18. Zbůch      38. Stupno 

19. Úherce u Nýřan 

20. Červený Újezd u Zbůchu 
(Sine 1994) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Kateřina Melicharová: Historie a sanace dolu Krimich 

2010 158 
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Příloha č. 33. 

Významná historická data fotografie s nimi související 

 

Pomník obětem hornické stávky z roku 1890 

 
Autor: anonym        (www.nyrany.cz) 
Datum: 1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://(www.nyrany.cz)/
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Kostel sv. Prokopa 

 
Autor: anonym                                             www.nyrany.cz 

Datum: 1998 
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Chladící věţe nýřanské elektrárny ELÚ II. v roce 1921 

 

 
Autor: anonym                                                                   (www.ceskatelevize.cz) 

Datum: 1921 

 

 
Autor: anonym                                            (www.pe.cz) 

Datum: 1921 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://(www.pe.cz)/
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Důl Krimich II ve výstavbě ve 30. letech 20. století 

 
Autor: anonym         (Kroc 1989) 

Datum: 1934 

 

Důl Krimich II v roce 1934 

 
Autor: anonym         (Kroc 1989) 

Datum: 1934 
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Výdušná jáma na Nové Hospodě 

 
Autor: anonym         (Kroc 1989) 

Datum: 1970 
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Krimich II  

 
Autor: anonym       (www.obecni-urad.net)  

Datum: 1990 

První směna na dole Krimich II 

http://(www.obecni-urad.net)/
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Autor: anonym         (Kroc 1989) 

Datum: 1932 

 

Poslední směna na dole Krimich II 

 
Autor: anonym      (www.obecni-urad.net) 

Datum: 31.3.1995                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://(www.obecni-urad.net)/
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Příloha č. 34. 

 

Graf rekultivací 

 
                                                                                               (Sine 2005) 
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Příloha č. 35. 

Zájmová plocha rekultivace 
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Příloha č. 36. 

Biologická rekultivace  

a) Konečný stav po úpravě v roce 1998 
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b) Schematický náčrt biologické rekultivace 
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c) Prováděcí projekt 
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Příloha č. 37. 

Fotografie z průběhu rekultivace v roce 1998 

 

Jiţní svah 

 
Autor: ZUD a.s. 

Datum: 1998 

 

 
Autor: ZUD a.s. 

Datum: 1998 
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Autor: ZUD a.s. 

Datum: 1998 

 

Zarovnání severní části odvalu 

 
Autor: ZUD a.s. 

Datum: 1998 
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Zarovnání vrchní části odvalu 

 
Autor: ZUD a.s. 

Datum: 1998 

 

 
Autor: ZUD a.s. 

Datum: 1998 
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Východní svah odvalu 

 
Autor: ZUD a.s. 

Datum: 1998 
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Příloha č. 38. 

Fotografie součastného stavu  

 

Jiţní svah 

 
Autor: Kateřina Melicharová 

Datum: 9. 4. 2010 

 

 
Autor: Kateřina Melicharová 

Datum: 9. 4. 2010 
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Autor: Kateřina Melicharová 

Datum: 9. 4. 2010 

 

 
Autor: Kateřina Melicharová 

Datum: 9. 4. 2010 
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Autor: Kateřina Melicharová 

Datum: 9. 4. 2010 

 

 
Autor: Kateřina Melicharová 

Datum: 9. 4. 2010 
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Areál bývalého dolu 

 
Autor: Kateřina Melicharová 

Datum: 9. 4. 2010 

 

 
Autor: Kateřina Melicharová 

Datum: 9. 4. 2010 
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Autor: Kateřina Melicharová 

Datum: 9. 4. 2010 

 

 
Autor: Kateřina Melicharová 

Datum: 9. 4. 2010 
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Kovošrot u západního svahu odvalu 

 
Autor: Kateřina Melicharová 

Datum: 9. 4. 2010 

 

 

 
Autor: Kateřina Melicharová 

Datum: 9. 4. 2010 
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Autor: Kateřina Melicharová 

Datum: 9. 4. 2010 

 

 

Západní svah 

 
Autor: Kateřina Melicharová 

Datum: 9. 4. 2010 
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Autor: Kateřina Melicharová 

Datum: 9. 4. 2010 

 

 

 
Autor: Kateřina Melicharová 

Datum: 9. 4. 2010 
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Východní svah odvalu 

 
Autor: Kateřina Melicharová 

Datum: 9. 4. 2010 

 

 
Autor: Kateřina Melicharová 

Datum: 9. 4. 2010 
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Vrchní část odvalu 

 
Autor: Kateřina Melicharová 

Datum: 9. 4. 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


