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Anotace: 

 

Disertační práce se zabývá problematikou těţby hnědého uhlí v České 

republice. Hodnotí současný stav na jednotlivých těţebních společnostech 

a výhled ve vazbě na platná usnesení vlády ČR č. 444/1991 a č.1176/2008, 

kterými jsou stanoveny pro jednotlivé lokality závazné linie omezení těţby 

a výsypek. Konstatuje výrazný pokles produkce hnědého uhlí po roce 2020 bez 

adekvátní náhrady. Koncepce státní energetické politiky měla být v tomto ohledu 

upřesněna do roku 2005, ale k tomu nedošlo. Stále se vedou odborné diskuze na 

téma zajištění dostatku elektrické energie v budoucnu, ale i přes výrazný útlum 

těţeb bude podíl hnědého uhlí nezastupitelný. 

 

Cílem disertační práce je vypracovat analýzu a výhled těţby hnědého uhlí 

do roku 2060 na jednotlivých lokalitách severočeském a sokolovském revíru. 

Poukázat na nezbytnost prolomení platných limitů na lomu ČSA, protoţe jinak 

tento lom ukončí těţbu v roce 2017 se všemi negativními dopady. Prokázat, ţe 

v současné době stanovené závazné linie omezení těţby jsou nadbytečné, 

protoţe pokud těţař nevyřeší střety zájmů, které v případě lomu ČSA představují 

zejména přesídlení obcí Černice a Horní Jiřetín, nedostane od státní báňské 

správy povolení hornické činnosti.  
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Annotation 

 

This thesis deals with the problematics of brown coal mining operations in 

the Czech Republic. It evaluates the current condition of particular mining 

companies and the outlook in connection with the valid government decree ČR 

nr. 444/1991 and nr. 1176/2008, which defines the obligatory mining limits and 

dumps for each particular location. It claims a steep drop in brown coal production 

after the year 2020 without adequate substitute. The concept of the national 

energy policy in this matter should have been more closely specified by the year 

2005, but that did not happen. There are still ongoing expert discussions on the 

topic of securing enough electrical energy in the future, but even over a steep drop 

in mining operations the brown coal share will remain unsubstitutable. 

 

The aim of the thesis is to draw up an analysis and the outlook of brown 

coal mining operations up to the year 2060 in particular locations of the North 

Bohemian and Sokolov mining district. To point out the necessity of breaking the 

current mining limits of the ČSA mine, because otherwise the mine will finish its 

operation in 2017 with all the negative impacts. To prove, that the currently 

established obligatory mining limits are redundant, because until the miner solves 

the interest collision, which is in the case of the ČSA mine presented by the 

relocation of the Černice and Horní Jiřetín villages, he will not receive the 

permission for mining operations from the national mining authorities. 
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Motivace 

 

Dne 30.října 1991 přijala vláda České republiky usnesení č. 444/1991 

o územních limitech těţby hnědého uhlí a energetiky v Severočeské hnědouhelné 

pánvi. Důvody byly v té době logické. Extenzivní rozvoj těţby 

v podkrušnohorských revírech znamenal také značné zatíţení ţivotního prostředí. 

V uplynulých téměř dvaceti letech však byla přijata řada opatření v oblasti útlumu 

těţby hnědého uhlí a došlo k výraznému zlepšení ţivotních podmínek v pánevních 

okresech Most, Teplice a Chomutov. Uvedené usnesení vlády splnilo své poslání 

a ačkoliv nejsou racionální důvody pro jeho existenci, platí dál. Cílem práce proto 

bylo vypracovat stručnou analýzu a výhled v těţbě hnědého uhlí zaměřený na 

existující těţební společnosti. Prognózovat těţby při dodrţení platných 

ekologických limitů a poukázat na problémy spojené s jejich výrazným poklesem. 

Vypracovat návrh postupu lomu ČSA do II. ekonomické etapy a to bez ohledu na 

platné územní limity a upozornit na řadu problémů, které bude nutné v případě 

prolomení limitů řešit, zejména pokud jde o přesídlení obcí Černice a Horní Jiřetín. 

Vyzdvihnout skutečnost, ţe v současné době platná legislativa dostatečně 

zajišťuje ochranu zájmů dotčených subjektů a osob. Vyřešení střetů zájmů ze 

strany těţaře je základní podmínkou pro zahájení správního řízení o povolení 

hornické činnosti. 
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1 Úvod 

Zásoby tuzemského hnědého uhlí je moţno bez nadsázky povaţovat za 

nejvýznamnější primární energetický zdroj, kterým Česká republika disponuje. 

Vlastní těţbu zajišťují čtyři hnědouhelné společnosti a to Severočeské doly a.s., 

které těţí na lomech Libouš a Bílina, Vršanská uhelná a.s. s těţbou na lomu 

Vršany – Šverma, Litvínovská uhelná a.s. na lomu Československá armáda 

a Sokolovská uhelná a.s. na lomech Jiří a Druţba. V roce 2009 vytěţili uvedené 

společnosti celkem 47,1 milionů tun uhlí, převáţně určeného pro výrobu elektrické 

energie, tepla a dílče pro obyvatelstvo v produkci tříděného uhlí. Jen pro srovnání 

v roce 1989 stejné společnosti vytěţili 82,8 milionu tun coţ znamená pokles 

o 35,7 milionů tun. I přes takto výrazný útlum těţeb jsem přesvědčen, ţe na 

pokrytí potřeb v oblasti výroby elektrické energie a teplárenství z vlastních zdrojů 

se bude hnědé uhlí podílet i v budoucnu. Pokud ale bude zachován současný stav 

a to zejména platnost usnesení vlády České republiky ze dne 30.října 1991 

č. 444/1991 o územních limitech těţby hnědého uhlí a energetiky v Severočeské 

hnědouhelné pánvi, lze v budoucnu počítat pouze těţby z lomu Vršany, protoţe 

tento lom není usnesením omezen a má k dispozici zásoby ve výši cca 

300 milionů tun. Při průměrné roční těţbě 5 milionů tun to znamená ţivotnost 

60 let. Ukončení těţby lomů Libouš a Bílina lze v návaznosti na roční výši těţeb 

očekávat shodně mezi roky 2030 – 2035. 

 Rozhodující lokalitou, která můţe celkovou situaci v těţbě uhlí v budoucnu 

kladně ovlivnit, je lom Československé armády, Litvínovské uhelné a.s. Celkové 

zásoby v předpolí lomu představují objem 750 milionů tun, z toho ve 

II. ekonomické etapě cca 250 milionů tun. Postup lomu do II. ekonomické etapy je 

však blokován usnesením vlády č. 444/1991 a jeho respektování znamená 

ukončení těţby uhlí v roce 2017 se všemi negativními dopady.  

Před případným postupem lomu ČSA do II. ekonomické etapy je nezbytné 

vyřešit střety zájmů, které v tomto případě představují zejména přesídlení obce 

Černice a města Horní Jiřetín. Úkol to pro těţební organizaci není jednoduchý 

a platnost usnesení vlády č. 444/1991 ho ještě komplikuje zejména při jednání 

s místními obyvateli.  
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2 Cíle řešení 

2.1 Formulace cílů 

V posledním období se stále více vedou odborné diskuze na téma zajištění 

dostatku elektrické energie v budoucnu. Existuje řada názorů od prosazování 

jaderného programu včetně výroby energií z uhlí aţ po konzervaci obou a hledat 

řešení v obnovitelných zdrojích, větrných a fotovoltaických elektrárnách, zateplení 

a úsporách všeho druhu. Vláda ČR svým usnesením č. 444/1991 z 30. října 

schválila návrh závazných územních limitů těţby a výsypek v Severočeské 

hnědouhelné pánvi. V důvodové zprávě je uvedeno, ţe z dlouhodobého hlediska 

bude tento návrh upřesňován a to v návaznosti na koncepci státní energetické 

politiky ČR do roku 2005. Usnesení bylo reakcí na velmi špatné ekologické 

poměry v celé podkrušnohorské oblasti před rokem 1989. Docházelo 

k neustálému zvyšování těţeb bez ohledu na stav elektráren v regionu, které byly 

převáţně bez odsiřovacích zařízení. I kdyţ je v současné době situace zcela 

odlišná, vláda ve svém programovém prohlášení deklaruje nedotknutelnost 

ekologických limitů těţby a dokonce usnesením č.1176/2008 ze dne 10.září 2008 

potvrzuje platnost závazných linií ze dne 30. října 1991. Rovněţ v návrhu 

programového prohlášení vlády České republiky z července roku 2010 je 

uvedeno, ţe budou zachovány územní limity těţby hnědého uhlí a vláda bude 

usilovat o jejich zajištění. Novela horního zákona zajistí povinnost poskytnout 

orgánům státní správy podklady pro odpis bilančních zásob nerostných surovin, 

zejména hnědého uhlí. 

Cílem doktorské práce bude vypracovat analýzu a výhled 

hnědouhelného hornictví v České republice, zaměřenou na jednotlivé 

těžební společnosti. Na základě získaných výsledků prognózovat těžby na 

jednotlivých lokalitách do konce jejich životnosti včetně varianty, ve které 

bude zpracován další možný postup lomu ČSA do II. ekonomické etapy. Tuto 

variantu vypracovat zejména z pohledu řešení báňské problematiky, při 

dodržení platné legislativy nezbytné pro řízení o povolení hornické činnosti 

podle zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní 

báňské správě. Při zpracování nebrat pro lom Československé armády 
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v úvahu platnost územních limitů stanovených usnesením vlády č. 444/1991, 

ale naopak na základě provedeného hodnocení dokladovat, že v současné 

době je 19 let staré vládní usnesení k územním limitům již překonané 

a nemělo by být důvodem pro ukončení těžby na tomto lomu.  

Vyhodnotit výhody a nevýhody této varianty včetně možných dopadů 

do ekonomiky Litvínovské uhelné a.s. Při hodnocení vzít v úvahu současný 

stav českého energetického hospodářství.  

2.2 Sled a návaznost cílů 

- analýza a výhled hnědouhelného hornictví v ČR 

- výhled těţeb na jednotlivých lomech do konce ţivotnosti 

- platná legislativa nutná pro řízení o povolení hornické činnosti 

- vliv závazných linií omezení těţby a výsypek podle usnesení vlády 

č. 444/1991 a č. 1176/2008 na další postup hodnocených lomů 

- postup lomu ČSA do II. ekonomické etapy  

- vyhodnocení navrhovaného řešení 
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3 Současný stav a výhled hnědouhelného hornictví v ČR 

 

Obrázek č. 1 Situační mapka SHP 

3.1 Severočeské doly a.s. 

Severočeské doly a.s. vznikly 1.1.1994 rozhodnutím o privatizaci majetku 

státních podniků Doly Nástup Tušimice a Doly Bílina. Hlavním předmětem jejich 

činnosti je vyhledávání, těţba, úprava a odbyt hnědého uhlí a doprovodných 

surovin. Průměrná těţba uhlí za posledních 10 let činní 22,6 milionu tun. 

V současné době jsou největší českou hnědouhelnou společností s podílem na 

trhu s hnědým uhlím na úrovni 48 %. 

3.1.1 Lom Libouš  

Zájmové území lomu Libouš je situováno na západ od města Chomutova 

v Ústeckém kraji na katastrech obcí Ahníkov, Březno, Černovice, Drouţkovice, 

Kralupy u Chomutova, Krbice, Místo, Prunéřov, Spořice a Tušimice. Hornická 

činnost je realizována v dobývacím prostoru Tušimice, který spravují Severočeské 
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doly a.s. Tento dobývací prostor vznikl na ploše bývalých DP Prunéřov, Tušimice, 

Kralupy a Drouţkovice I a svými hranicemi respektuje usnesení vlády č. 444/1991 

o územních ekologických limitech těţby hnědého uhlí. 

 

Obrázek č. 2 Pohled na hlavní porubní frontu lomu Libouš  

Hlavní uhelná sloj je na severozápadě jednotná o mocnosti 31m a dosahuje 

maximálních kvalitativních parametrů. Směrem k jihovýchodu dochází 

k postupnému vyčleňování neuhelných poloh, které tuto sloj dělí na tři uhelné 

polohy. Meziloţí tvoří písčité a prachovité jílovce, které obsahují četné prouhelnělé 

zbytky a sideritizované polohy. Průměrný obsah popela (Ad) se pohybuje kolem 

33 %, obsah vody (Wtr) 32,5 %, čemuţ odpovídá výhřevnost (Qir) 11 MJ/kg. Pro 

upřesnění znalostí o stavbě loţiska a to zejména v oblastech s nízkou hustotou 

vrtů případně anomálním vývojem uhelné sloje bude i nadále v rámci povolené 

hornické činnosti probíhat technologický průzkum a to formou vrtných prací. Vrty 

budou prováděny rotačně na jádro s jílovým výplachem. Součástí vrtných prací je 

karotáţní měření. Pro plánované úseky těţby bude výstupem pasportizační profil 

daného uhelného řezu. Vzhledem k tomu, ţe v části dobývacího prostoru těţily 

hlubinné doly Ludmila a Václav existuje moţnost výskytu nezavalených důlních 

děl. Pro zajištění bezpečnosti jsou realizována následující opatření: 



Ing. Jaroslav Bažant: 

Návrh postupu lomu Československé Armády do II. ekonomické etapy 

18 

- určení rizikových území a míst, označit je výstraţnými tabulkami 

- ověřit technickými prostředky moţná nezavalená důlní díla 

- stanovit způsob ochrany zaměstnanců a mechanizace 

- vyznačit uvedené skutečnosti v mapách technického reţimu 

Nadloţí tvoří tzv. Libkovické vrstvy, které lze z geologického hlediska 

rozčlenit na tři základní polohy. Poloha hnědých jílovců je tvořena kávově hnědými 

a páskovanými jílovci s proměnlivým obsahem karbonátu. Od sloje je ostře 

oddělena, mocnost kolísá mezi 0,7 aţ 2,5 metru. Poloha šedých jílovců bez 

montmorillonitu je mocná 50 – 60 m a obsahuje tenké polohy karbonitických 

hornin a poloha šedých jílů s montmorillonitem o mocnosti aţ 70 metrů. Charakter 

kvartérního pokryvu se liší podle polohy. Na úpatí Krušných hor převládají 

svahové sutě o mocnosti aţ několika desítek metrů, v pánevní části jsou sprašové 

zeminy v mocnostech do 3 metrů a recentní povrch je tvořen ornicí. 

Nasazená technologie dobývání je v závislosti na pouţitém technologickém 

zařízení kontinuální, všechny její fáze probíhají nepřetrţitě. Těţba skrývky je 

prováděna technologickými celky druhé řady (TC2) ve třech dělených řezech. 

Vzhledem k báňsko - geologickým podmínkám jsou pouţita kolesová rýpadla 

SchRs 1550, SchRs 1320 a KU 800. U jednotlivých rýpadel je uplatňována více 

řezová technologie dobývání. Výsypkové etáţe jsou zakládány pásovými 

zakladači řady TC2 a to ZP 6800, ZPDH 6300 a ZP 5500. Tyto velkostroje 

umoţňují technologii zakládání výsypkových etáţí výškově i hloubkově. V západní 

části lomu je vzhledem ke stavbě vnitřní výsypky více pracovních plošin, coţ 

vyţaduje přejíţdění zakladače mezi jednotlivými pracovními plošinami. 

Uhelný lom je rovněţ řešen transportním způsobem dobývání s podélným 

a příčným přemísťováním meziloţí a výklizu z uhelné sloje. Na podélný způsob 

navazuje zakladač ZP 3500, případně pásový vůz zakládací (PVZ). Příčný způsob 

je vytvářen systémem PVZ, které zakládají tzv. předvýsypku. Těţbu uhlí na hlavní 

porubní frontě zajišťují tři aţ čtyři technologické celky první řady (TC1) s velkostroji 

KU 300 a K 800N. Velkostroje jsou nasazeny v těţbě uhlí tak, aby bylo dosaţeno 

maximální zhodnocení kvalitativních parametrů. To umoţňují jednak výsledky 

geologického průzkumu a také vyuţití homogenizační skládky. 
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Veškeré těţené uhlí je upravováno pouze drcením na poţadovanou 

velikost. Ta v případě dodávek do energetiky činí 0 – 40 mm. Pro zajištění 

poţadavků odběratelů na zrovnoměrnění kvalitativních parametrů dodávaného 

paliva byla vybudována homogenizační skládka o kapacitě 500 000 t. Skládka je 

obsazena dvěma skládkovými stroji KSS 4000/3500, které podle poţadavků 

dispečera kvality zakládají nebo těţí uhlí k dalšímu zpracování.  

Pro stanovení očekávaného ukončení těţby lomu Libouš je třeba znát 

zejména celkový objem zásob a průměrné roční těţby, které budou vycházet 

z předpokládaných dodávek v současné době jedinému odběrateli paliva a to 

ČEZ a.s. Geologické zásoby se v předpokládaném území budoucí těţby pohybují 

na úrovni cca. 280 milionů tun. V tomto objemu je uvaţováno s částečným 

vyuţitím nebilančních zásob. Vzhledem k hustotě vrtné sítě můţe být tento 

výpočet zatíţen určitou chybou, ale pro další posouzení ţivotnosti lomu vyhovuje. 

Pokud jde o stanovení ročního objemu hrubé těţby ta se od roku 2001 pohybuje 

kolem 13,5 milionů tun a je předpoklad udrţet tyto těţby do roku 2012. Pokud se 

potvrdí předpokládané ukončení energetického zdroje elektrárny Prunéřov 

(EPRU I) po roce 2013, sníţí se roční těţby na 11 milionů tun. Při vyuţití 

veškerých zásob to znamená ukončení těţby lomu Libouš kolem roku 2033.  

Existují i varianty, které uvaţují s těţbou za územně ekologickými limity 

stanovenými Usnesením vlády č. 444/1991. Pokračování lomu Libouš 

severovýchodním směrem kde je k dispozici cca 100 mil. tun by znamenalo 

přemístění obce Drouţkovice, části obce Spořice a opětovný zásah do přeloţky 

trati Českých drah Chomutov – Březno. Vzhledem k malému objemu a nízké 

kvalitě zásob není v současné době tato varianta reálná. Ze stejných důvodů není 

uvaţováno ani s těţbou v lokalitě Zahořany a Podlesice – Veliká Ves. Zde jsou 

celkové zásoby odhadovány na 260 milionů tun. 

3.1.2 Lom Bílina 

Lom Bílina se rozkládá mezi obcemi Bílina, Ledvice, Duchcov, Osek, 

Mariánské Radčice a Braňany. Těţí loţisko hnědého uhlí, které je ve státní 

evidenci uvedené pod názvem Velkolom Maxim Gorkij číslo 3075700. Hornická 
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činnost je prováděna v dobývacích prostorech Bílina, Duchcov a Hrdlovka, které 

jsou ve správě Severočeských dolů a.s. Postup lomu je limitován nově přijatým 

usnesením vlády č. 1176/2008 z 10.9.2008, které schválilo úpravu závazných 

limitů stanovených v usnesení vlády č. 444/1991 v postupu lomu západním 

směrem. Tato úprava umoţňuje realizovat i v budoucnu paralelní postup porubní 

fronty. V opačném případě by bylo nezbytné přejít na postup vějířem, který by 

kopíroval původně platné linie omezení těţby. 

 

Obrázek č. 3 Paralelní postup skrývky lomu Bílina do centrální části pánve 

Uhelná sloj je několika výraznými proplástky rozdělena na tři lávky 

o průměrné celkové mocnosti 30 metrů a je vysoce prouhelněná, coţ se projevuje 

poměrně nízkým obsahem vody (Wtr 28 %) a výhřevností (Qir) aţ 18 MJ/kg. 

Spodní lávka je tvořena střídáním decimetrových vrstev jílu, uhelného jílu 

a jílovitého uhlí v celkové mocnosti od 5 do 20 metrů. Střední lávku tvoří převáţně 

monotónní vrstvy uhlí xyliticko – detritického mocné aţ 20 metrů. Svrchní lávka ve 

střední části loţiska chybí a směrem k severu a jihu postupně narůstá aţ do 

mocnosti 4 metrů s obsahem popela od 25 do 55 % Ad. 

Obsah popela (Ad) je u bilančních zásob stanoven na max. 55 %, 

u nebilančních pak v rozmezí 55 – 60 %. Uhelná sloj je na jiţní straně porubní 
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fronty narušena bývalou hlubinnou činností, kdy byla jako hlavní dobývací metoda 

pouţíváno převáţně komorování na zával se střelnou prací. 

Nadloţí tvoří hlavně sedimenty Bílinské delty o mocnostech aţ 150 metrů. 

Jedná se o jíly, písčité jíly, písky a štěrky. Vzácností nejsou ani jejich diageneticky 

zpevněné varianty a to zejména pískovce a pelokarbonáty. Vyskytují převáţně 

v oblastech do 50 metrů od hlavy sloje a před postupem velkostrojové technologie 

se provádí v dostatečném předstihu jejich rozvolnění pomocí trhacích prací 

a selektivní odtěţení. Po následném podrcení je tento materiál vyuţíván na 

výstavbu pohyblivých cest a montáţních míst. Kvartérní sedimenty jsou sloţeny ze 

spraší v mocnostech dosahujících aţ 8 metrů a vrstvy ornice do 1 metru.  

Těţba skrývky je prováděna na pěti pracovních horizontech s generelním 

paralelním postupem západním směrem. Na prvním skrývkovém řezu je nasazeno 

rýpadlo K10 000, které těţí výškový a hloubkový řez. Vytěţená zemina je 

směrována na vnitřní výsypku k zakladači ZP 10 000, který zakládá dovrchní 

a úpadní etáţ. Na 2 – 4. řezu jsou nasazeny velkostroje KU 800 a DPD šíře 

1 800 mm. Také na těchto těţebních horizontech je vyuţívána více řezová 

technologie. Odkliz je směrován na jednotlivé etáţe vnitřní výsypky k zakladačům 

typu ZP 5500 a ZP 6600. Pátý řez je obsazen velkostrojem typu K 2000, který je 

konstruován pro těţbu v obtíţných podmínkách. Na tomto řezu je také nejčastější 

výskyt pevných poloh. Vytěţená zemina je směrována k zakladači ZPD 8000, 

který je nasazen na první etáţi vnitřní výsypky. 

Provoz v uhelném lomu lze rozdělit na dva samostatné úseky, které se liší 

pouţitou technologií dobývání. V jiţní části lomu, kde je uhelná sloj strmě uloţená 

se pouţívá malostrojová technologie (lopatová rýpadla ve spojení s automobilovou 

dopravou). Ostatní část lomu je rozfárána třemi řezy, z nichţ první slouţí jako 

začišťovací a odkrývá hlavu uhelné sloje. Hlavní těţební technologii zde tvoří pět 

rýpadel typu KU 300S, rýpadlo K 650, DPD šíře 1 600 a 1 200 mm a dva 

zakladače ZP 2500 a ZP 3500 nasazené na předvýsypce. Vytěţené uhlí je pomocí 

dálkové pásové dopravy směrováno k dalšímu zpracování na úpravnu uhlí. 

Převáţná část vsázkového uhlí je podrcena na zrnitost 0 – 40 mm a takto 

vyrobené topné směsi jsou pouţívány k zásobování elektráren a tepláren. 
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Nejkvalitnější část vsázky je směrována na třídírnu kde se vyrábí tříděné uhlí pro 

zásobování obyvatelstva a maloodběratelů v ročním objemu cca 900 tisíc tun. 

Vzhledem k tomu, ţe část uhelné sloje je narušena dřívějším hlubinným 

dobýváním je uhlí z těchto partií směrováno k těţkokapalinové úpravě kde jsou 

odstraněny neţádoucí příměsi. 

Základní koncepce lomu Bílina dle platného POPD předpokládala roční 

těţbu uhlí ve výši 8 milionů tun a odkliz zemin v rozmezí 45 – 50 milionů m3. 

Vzhledem k poţadavkům odbytu byla od roku 2001 průměrná roční těţba uhlí na 

úrovni 9,3 milionů tun a odkliz zemin 47 milionů m3. V případě respektování 

usnesení vlády č. 1176/2008, které stanovuje závazné linie omezení postupu lomu 

Bílina k západu, zbývá vytěţit celkem 195 milionů tun uhlí. Při roční těţbě 

8,5 milionu tun to znamená ukončení ţivotnosti lomu Bílina v roce 2031.  

Těţbu za hranicemi územně ekologických limitů lze uskutečnit plynulým 

postupem lomu z dobývacího prostoru Bílina do dobývacích prostorů Lom 2 

a Hrdlovka. Postup jiţního křídla těţební fronty se přitom zpomalí a vyţádá si 

odtěţení části jiţního výběţku Růţodolské výsypky. Pro postup lomu za hranici 

územně ekologických limitů je nepřekročitelná linie hygienického ochranného 

pásma obce Mariánské Radčice, která je předběţně uvaţována ve vzdálenosti 

300 m od intravilánu obce. Dosaţení předpokládané linie nevyvolává neřešitelné 

střety zájmů, neboť v území uvaţovaného záboru není ţádné sídliště. Rozšířením 

území pro báňskou činnost lomu v rozsahu popsaném v předchozím textu se zvýší 

vytěţitelné zásoby uhlí o 120 mil. tun na celkovou hodnotu 315 milionů tun 

a prodlouţí se ţivotnost těţby o 15 let, takţe lom ukončí svoji činnost v roce 2046. 

3.2 Vršanská uhelná a.s. 

K datu 1.11.1993 byla podle předloţeného privatizačního projektu zaloţena 

Mostecká uhelná společnost a.s. Společnost vznikla ze státních podniků Doly 

a úpravny Komořany, Doly Leţáky Most a Doly Hlubina Litvínov. Hlavním oborem 

podnikání je vyhledávání, těţba, zpracování a prodej hnědého uhlí. Těţba uhlí se 

pohybuje na úrovni 15,3 milionu tun ročně a podíl na trhu hnědého uhlí činí 30 %. 

Uvedená společnost byla na základě rozhodnutí valné hromady akcionářů 
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společnosti rozdělena odštěpením části jmění na nově zaloţené společnosti 

Vršanskou uhelnou a.s. a Litvínovskou uhelnou a.s. Rozhodným dnem rozdělení 

je 1.1. 2008. 

3.2.1 Lom Vršany – Šverma 

Lom Vršany – Šverma zasahuje do katastrálních území v okresech Most 

a Chomutov, hornická činnost je prováděna v dobývacích prostorech Holešice 

a Vršany. V postupu lomu jsou respektovány závazné linie těţeb dle vládního 

usnesení č. 444/1991 ze dne 31.10.1991 a rovněţ pásma hygienické ochrany obcí 

Strupčice a Vrskmaň. Hlavní porubní fronta je situována severním směrem s tím, 

ţe zájmové území pro těţbu je omezeno na západě bočními svahy bývalého lomu 

Šverma a na východě ochranným pásmem energetického koridoru (tzv. 

Hořanský). 

Loţisko Vršany představuje svojí polohou na jiţním okraji SHP geologicky 

sloţitou pánevní lokalitu. Hlavní příčinou je proměnlivá terciérní sedimentace na 

poměrně malé ploše. V podloţí se nacházejí drobné úlomky prouhelněných zbytků 

rostlin a siderity, které vytváří shluky a konkrece o průměru aţ 10 cm (tzv. 

Vršanské koule). 

Významným hydrogeologickým kolektorem jsou podloţní písky. Tvoří 

jednotný hydraulický systém s dotační oblastí na úpatí Krušných hor v prostoru 

Vysoká Pec, kde vychází na den, napájený sráţkovými vodami. Pro zajištění 

úrovně výšky hladiny na max. geologickou bázi sloje zajišťuje organizace 

odvodnění strupčické deprese. 

Souvrství hnědouhelných slojí má celkovou mocnost 30 metrů a lze ho 

rozdělit na čtyři samostatná loţisková tělesa. 

První uhelná sloj je nejvýše uloţena, má mocnost cca 7 metrů a co do 

kvalitativních parametrů je značně proměnlivá. Druhá uhelná sloj představuje na 

loţisku největší část zásob, průměrná mocnost je 13 metrů. Třetí uhelná sloj má 

nejkvalitnější zásoby a charakterizuje jí stabilní vývoj. Mocnost je cca 6,5 metru. 

Čtvrtá uhelná sloj je nejstarší sedimentací na loţisku a její vývoj má lokální 

charakter. Kvalita je na hranici bilančnosti a mocnost max. 4 metry. Dolní hranice 
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pro výhřevnost bilančních zásob je 7,12 MJ/kg a průměrná výhřevnost je 

11,5 MJ/kg při obsahu popela Ad 41 %. Uhelné zásoby jsou vzhledem ke svým 

kvalitativním parametrům vyuţívány především pro energetiku. 

 

Obrázek č. 4 Lom Vršany, uhelná sloj a předvýsypka. V popředí HČS. 

Nadloţí uhelné sloje tvoří zejména jíly a jílovce, které se střídají s výskytem 

písků. Ty jsou převáţně jemnozrnné a bez předchozího odvodnění mají charakter 

kuřavek. Protoţe je nelze odvodnit v předstihu před postupem porubní fronty, jsou 

odvodňovány přímo před postupem velkostrojů a voda odvedena otevřenými 

příkopy do jímky hlavní čerpací stanice. Ve východní části porubní fronty se 

vyskytují vloţky sideritu a pelosideritu o mocnosti aţ 6 metrů. Tyto pevné polohy 

nelze odtěţit nasazenou technologií a jsou proto narušovány trhací prací 

a následně těţeny lopatovými rýpadly ve spojení s autodopravou a buldozery. 

Kvartér je zastoupen převáţně sprašemi o mocnosti do 9 metrů, které jsou těţeny 

a zakládány selektivně a vyuţívány pro sanační a rekultivační činnost. Ornice 

dosahuje max. mocnost 0,5 metru a je před postupem prvního řezu deponována 

k dalšímu vyuţití.  

Na prvním odlehčovacím řezu je nasazeno rýpadlo K 800, které selektivně 

těţí sprašové zeminy ve spojení s kolejovou dopravou o rozchodu 1 435 mm. Tyto 
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zeminy jsou zakládány do vyuhleného lomu Jan Šverma na svrchní etáţ vnitřní 

výsypky pomocí lopatových rýpadel. Ostatní odkliz je směrován na kolejové 

zakladače typu ZD 2100 kde je zakládán společně s “granulátem aditivovaným do 

výsypek povrchových dolů“. Tento produkt po spalování hnědého uhlí je 

dopravován zejména z místních elektráren na základě certifikace státní zkušebny 

a je stabilizačním prvkem vnitřní výsypky. Druhý řez je obsazen rýpadlem KU 800 

s dálkovou pásovou dopravou šíře 1 800 mm a zakladačem typu ZP 6600. 

Velkostroj vyuţívá dané technologické parametry a báňsko – geologické podmínky 

a těţí převáţně tzv. víceřezovým dobýváním. Vytěţené hmoty jsou směrovány na 

vnitřní výsypku dolu Jan Šverma. Třetí skrývkový řez je obsazen rovněţ 

velkostrojem KU 800, DPD šíře 1 800 mm a zakladačem ZP 6600. Při postupu 

v hloubkovém řezu zčišťuje hlavu uhelné sloje a vytěţená zemina je zakládána na 

vnitřní výsypku lomu Vršany.  

Na uhelném lomu jsou nasazeny 2 velkostroje typu KU 300 s dálkovou 

pásovou dopravou šíře 1 200 mm. Vytěţené uhlí je podrceno na zrnitost 40 mm 

a směrováno na nakládací stanici. Vzhledem k tomu, ţe první uhelná sloj je 

uloţena značně nepravidelně zasahují do těţby uhlí také oba TC 2. Proto jsou 

v otočném bodě vybudovány výsuvové hlavy, které umoţňují směrování na 

pásové dopravníky šíře 1 200 mm k dalšímu zpracování. Jedinou omezující 

podmínkou je regulace výkonu u rýpadel KU 800. Součástí tohoto úseku je 

skládkové hospodářství kde jsou nasazeny dva skládkové stroje typu USSK 

a lopatová rýpadla E 2,5. Kapacita skládek je cca 150 tisíc tun a účelem je 

homogenizovat uhlí od jednotlivých rýpadel, reagovat pruţně na odbytovou situaci 

a výpadky v těţbě.  

Lom Vršany patří mezi těţební lokality, u nichţ stanovené územně 

ekologické limity dle vládního usnesení č. 444/1991 rozvojové záměry nijak 

neomezují. Pro budoucí rozvoj lomu tak bude rozhodující vývoj poptávky po 

energetickém hnědém uhlí v dlouhodobé perspektivě. V závislosti na tom se 

rozvoj lomu můţe uskutečňovat v zásadě podle dvou alternativ, lišících se tím, zda 

lom ukončí těţbu v souladu s platným POPD na hranici ochranného pásma tzv. 

Hořanského koridoru, nebo vytěţí i zásoby vázané tímto koridorem. 
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Vycházeje ze státní energetické koncepce, lze předpokládat velmi 

pravděpodobně realizaci alternativy s koridorem, která má k dispozici 335 milionů 

tun uhlí, coţ při průměrné roční těţbě cca. 7 mil. tun představuje ukončení 

provozu lomu kolem roku 2058. Tato varianta vyţaduje z územního hlediska 

provedení přeloţek inţenýrských sítí vedených v Hořanském koridoru, přeloţku 

horkovodu Komořany – Most a likvidaci silnice Bylany – Hořany. Organizace proto 

se souhlasem OBÚ v Mostě jiţ vytváří finanční rezervu na realizaci těchto 

přeloţek a současně připravuje podmínky pro vstup lomu do dobývacího prostoru 

Slatinice.  

3.3 Litvínovská uhelná a.s. 

3.3.1 Lom Československé armády 

Lom ČSA v Ervěnicích provozuje svou činnost na území bývalých okresů 

Most a Chomutov. Plánovaná hornická činnost probíhá v dobývacích prostorech 

Komořany u Mostu, Ervěnice a Dolní Jiřetín na následujících katastrálních 

územích: Černice, Albrechtice, Jezeří, Dřínov, Ervěnice, Komořany, Horní Jiřetín, 

Kundratice, Třebušice, Dolní Jiřetín a Čtrnáct Dvorců. Postup lomu je zásadně 

omezen vládním usnesením č. 444/1991 Sb., jehoţ důsledkem bylo vydání 

rozhodnutí stavebního úřadu v Litvínově o ochranném pásmu lomu ČSA ve vztahu 

k osadě Černice a Horní Jiřetín a stanovení ochranného pásma souboru kulturních 

památek v Jezeří okresním úřadem v Mostě. V letech 1994 - 1995 byl proto 

zastaven postup lomu směrem k osadě Černice a nasměrován do zbytkové jámy 

bývalého lomu Obránců míru. Ţivotnost lomu ČSA tak byla podstatně zkrácena 

a v dobývacích prostorech Komořany u Mostu a Dolní Jiřetín zůstalo vázáno 

250 milionů tun kvalitního hnědého uhlí. 
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Obrázek č. 5 Lom ČSA, pohled z Krušných hor na předpolí lomu, vpravo zámek Jezeří 

V zájmovém území má uhelná sloj jednotný charakter a z geologického 

hlediska jí lze rozdělit na tři kvalitativně odlišné lávky. Spodní lávka představuje 

přechod klastické sedimentace do uhelné. V důsledku nerovnoměrného přínosu 

materiálu je mocnost spodní lávky proměnlivá v rozmezí 2 – 10 metrů a je tvořena 

střídajícími se polohami jílovců s uhelnou příměsí aţ uhlím. Proto jako rozhodující 

kritérium pro stanovení paty bilanční sloje je pouţívána hodnota obsahu popela Ad 

< 56 %. Nejkvalitnější je střední lávka o mocnosti 15 – 26 metrů kde je xyliticko–

detritické uhlí s nízkým průměrným obsahem popela Ad 5 -10 %. Svrchní lávka je 

ostře oddělena od střední sloje výrazným jílovitým proplástkem zvaným „cvičák“. 

Tento proplástek byl vyuţíván jako orientační při komorování na zával. Mocnost 

svrchní lávky kolísá mezi 2 – 5 metry a obsah popela se pohybuje v rozmezí 

25 - 60 % Ad. Podél úpatí Krušných hor třílávkový vývoj vymizel, došlo k výrazné 

redukci mocnosti sloje a zhoršení kvalitativních parametrů uhlí, zejména obsahu 

síry. Ten je nejhorší ve spodní lávce a činí v průměru 2,2 % Sd. 

Podloţí uhelné sloje je tvořeno komplexem písčito – jílovitých sedimentů 

o proměnlivé mocnosti, která však nepřekračuje 30 metrů. Nadloţí uhelné sloje je 

tvořeno komplexem šedohnědých jílů a jílovců o mocnosti aţ 175 metrů. Styk 

s uhelnou slojí je ostrý s výjimkou úseků kde probíhalo dobývání hlubinným 
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způsobem. Kvartér vytváří jednak těleso sesuvu krystalinika, které tvoří převáţně 

měkké silně rozloţené ruly často rozpadlé na hrubý písek a kamenito – hlinité 

sutě, které vyplňují depresi vyhloubenou sesuvem. Sutě obsahují i balvany 

značných rozměrů.  

Protoţe těţební činnost pod úpatím Krušných hor byla v minulosti 

hodnocena jako nebezpečná, zvláště z pohledu porušení stability krystalinika 

s moţností ohroţení lidí a nasazené technologie byla provedena řada opatření 

v oblasti monitoringu. Jednalo se zejména o štoly Jezerka, Jezeří, Černice 

a Jiřetín, které byly osazeny monitorovacím zařízením s cílem sledovat pohyby 

pevného krystalinika, řadu inklinometrických vrtů na bočních svazích lomu, velmi 

přesnou nivelaci a další. Na základě tohoto dlouhodobého sledování (od roku 

1985) bylo vyloučeno nebezpečí porušení přilehlých svahů tvořených rulovými 

horninami krystalinika. Proto byl od roku 2005 výše uvedený systém 

geotechnického monitoringu nahrazen monitorovacím systémem s vyuţitím 

kontinuálního měření pomocí automatické totální stanice Leica. 

 

Obrázek č. 6 Lom ČSA, pohled z Ervěnického koridoru na monitorované boční svahy 

Vzhledem k tomu, ţe nejvyšší skrývkové řezy jsou jiţ dotěţeny na hranice 

dané vládním usnesením č. 444/1991 Sb., není prováděna selektivní těţba ornice 
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a sprašových zemin. Odkliz zemin zajišťují dva technologické celky obsazené 

velkostroji KU 800, ZP 6600 a dálkovou pásovou dopravou šíře 1800 mm. 

Poslední skrývkové řezy odtěţuje korečkové rýpadlo RK 5000 na dálkovou 

pásovou dopravu šíře 1800 mm a zakladač ZP 6600. Velkostroje KU 800 vyuţívají 

všechny technologické moţnosti (výškový řez, rampa, hloubkový řez, rakování), 

rýpadlo RK 5000 těţí pouze výškový a hloubkový řez, kterým zčišťuje hlavu 

uhelné sloje. Kolem roku 2011 ukončí provoz první technologický celek. 

Vytěţená skrývka a výkliz z lomu je zakládána pouze na vnitřní výsypce 

jejíţ kapacita je dostatečná a to i pro případné zakládání produktů po spalování 

hnědého uhlí. V místech kde úklon podloţky přesahuje 3° ve směru postupu je 

prováděno zdrsňování podloţky. Pro zvýšení stability jsou rovněţ vytvářeny 

zářezy do podloţky. K tomu jsou vyuţívány trhací práce a pomocná mechanizace. 

Na nejvyšší etáţi vnitřní výsypky podél Ervěnického koridoru je z minulosti depo 

cihlářských jílů v objemu 1,9 milionu m3. 

V uhelném lomu jsou nasazeny tři velkostroje typu KU 300S, kterým jejich 

konstrukční provedení podvozku dovoluje zvýšenou stoupavost. Tím je umoţněno 

dobývání uhelných partií v oblasti bočních svahů Krušných hor a bývalého 

hlubinného dolu Eliška. Uhelná sloj byla v minulosti dobývána hlubinným 

způsobem (komorování, stěnování) v důsledku čehoţ se často ve sloji vyskytují 

závaly a stará důlní díla. Vytěţené uhlí je dopravováno třemi pásovými linkami šíře 

1200 mm ke zpracování na homogenizační drtírně. Zde je provedena nakládka 

těţného uhlí do vozů závodu kolejové dopravy a odvoz k dalšímu zpracování na 

úpravně uhlí v Komořanech, nebo provedeno finální zpracování přímo na tomto 

provoze. Součástí tohoto provozu je homogenizační skládka s kapacitou 100 tisíc 

tun obsazená skládkovým strojem USSK.  

Pokud nebudou prolomeny stávající limity dané usnesením vlády 

č. 444/1991, bude nasazená těţební technologie postupně vyřazována z provozu.  

3.4 Sokolovská uhelná a.s. 

Sokolovská uhelná a.s. byla zaloţena fondem národního majetku České 

republiky ke dni 1.1.1994 z původních státních podniků Palivový kombinát 
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Vřesová, Hnědouhelné doly Sokolov a Rekultivace Sokolov. Předmětem činnosti 

je vyhledávání, dobývání a úprava hnědého uhlí, výroba elektrické energie, tepla 

a prodej finálních produktů. V uplynulém období společnost těţila v průměru 

10,1 milionu tun ročně, coţ představuje 21 % podíl na trhu hnědého uhlí. 

3.4.1 Lom Jiří 

Hornická činnost lomu Jiří je umístěna v dobývacím prostoru Alberov 

a částečně zasahuje do dobývacího prostoru Královské Poříčí a dobývacího 

prostoru Lomnice. Katastrální území jsou Královské Poříčí, Nové Sedlo, Vintířov, 

Lomnice, Sokolov, Chranišov a Svatava. Hornická činnost respektuje linie 

stanovené Usnesením vlády č.490/1991 Sb., z 27.11.1991. V zájmovém území 

lomu Jiří je jako hlavní sloj zastoupena sloj Antonín, která dosahuje průměrné 

mocnosti aţ 49 metrů. Průměrná kvalita bilanční části je Ad 21 %, výhřevnost 

12,50 MJ/kg a obsah síry Sd 1,1 %. Ve sloji je vyvinuto několik jílovitých 

proplástků, které lze sledovat v celém zájmovém prostoru. Doprovodné suroviny 

v současné době lom netěţí. Těţba uhlí je realizována pomocí kolesových rýpadel 

typu KU 300S na 1 aţ 3 uhelném řezu a částečně od skrývkových rýpadel. Roční 

těţby se pohybují kolem 7 milionů tun. Vzhledem k tomu, ţe uhelná sloj je 

částečně narušená dřívějším hlubinným dobýváním (důl Marie) platí pro těţbu 

těchto partiích sloje mimořádná bezpečnostní opatření. Uhlí je dopravováno 

porubními linkami na nakládací stanice a dále pomocí kolejové dopravy 

k jednotlivým odběratelům. Těţba skrývky je realizována rýpadly typu KU 800 (2) 

a KU 300S (3) a činí ročně cca 21 milionů m3. Vzhledem k výskytu tvrdých partií 

representovaných zejména pelokarbonátovými proplástky je prováděna nátřasná 

střelba. Vytěţitelné zásoby v zájmovém prostoru lomu Jiří jsou k 1.1.2005 na 

úrovni 120 milionů tun. Při současné roční výši těţby uhlí ukončí lom provoz kolem 

roku 2022. 
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Obrázek č. 7 Hlavní porubní fronta lomu Jiří 

3.4.2 Lom Družba 

Hornická činnost lomu Druţba je realizována v dobývacích prostorech Nové 

Sedlo, Alberov a Královské Poříčí a na katastrálních území Nové Sedlo, Královské 

Poříčí a Chranišov. Organizace respektuje závazné linie stanovené Usnesením 

vlády ČR č. 490/1991 z 27.11.1991. Dobývaná část loţiska leţí v ochranném 

pásmu přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary 2. stupně a proto 

je hornická činnost povolena za podmínek stanovených ve vládních usneseních 

č. 257/1966, č. 214/1971 a č. 146/1974. Obdobně jako na lomu Jiří těţí lom 

Druţba sloj Antonín, která v této části vykazuje následující kvalitativní parametry. 

Obsah popela Ad 23 %, výhřevnost Qir 12,3 MJ/kg a obsah síry Sd 0,7 %. 

Průměrná mocnost sloje činí aţ 45 metrů a je dobývána velkostrojem KU 300S ve 

spojení DPD a lopatovými rýpadly s uhelnými drtiči přes které je uhlí nakládáno na 

pásovou dopravu. V partiích sloje narušených dřívější hlubinnou činností platí 

mimořádná bezpečnostní opatření. Roční těţba se pohybuje na úrovni 2 milionů 

tun. Průměrná mocnost nadloţí se pohybuje kolem 140 metrů a je tvořeno 

zejména šedozelenými jíly a jílovci s výskytem velmi tvrdých partií 

pelokarbonátových proplástků, které jsou narušovány prováděním trhacích prací 
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velkého rozsahu. Odkliz zemin je realizován nasazením rýpadel typu K 800, 

KU 300S a lopatovými rýpadly E2,5 ve spojení s kolejovou dopravou o rozchodu 

1 435 mm. Roční těţba skrývky se pohybuje kole 10 milionů m3. Zbytkové 

vytěţitelné zásoby lomu Druţba jsou k 31.12.2008 cca 63 milionů tun. Při 

současné výši těţeb bude provoz lomu ukončen v roce 2040.  

 

Obrázek č. 8 Celkový pohled na lom Druţba 

3.5 Důl Centrum 

Důl Centrum je situován ve střední části severočeské hnědouhelné pánve 

v těsné blízkosti svahů Krušných hor a je posledním hlubinným dolem v SHP. 

Hornická činnost je realizována v dobývacím prostoru Dolní Jiřetín. Uhelná sloj je 

jednotná o průměrné mocnosti 32 metrů a lze ji rozdělit do třech kvalitativně 

odlišných lávek. Svrchní lávka o mocnosti 3 metry a spodní lávka o mocnosti 

5 metrů jsou vzhledem k vysokému obsahu popela zařazeny jako nebilanční. 

Naopak těţená střední část sloje o mocnosti 24 metrů má výhřevnost 18 MJ/kg, 

obsah síry Sd pod 1 % a obsah popela kolem 9 % Ad. Tyto parametry umoţňují 

dodávat vytěţené uhlí i odběratelům, kteří nemají vybudované odsíření. Jako 

hlavní dobývací metoda se pouţívá stěnování s mezistropem v lávkách na zával. 

Těţená uhelná sloj je rozdělena do čtyřech lávek. První lávka je dobývána bez 
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vypouštění nadstropu, druhá a následné pak s vypouštěním mezistropu. Délka 

stěny se pohybuje kolem 60 metrů, výška 3 metry a směrná délka průměrně kolem 

800 metrů. Vzhledem k tomu, ţe převáţná část uhelné sloje byla v minulosti 

přerubána metodou komorování jsou směrné chodby raţeny ve spodní nebilanční 

lávce z vypouštěním komorových mezipilířů. Tímto způsobem je dosahována 

vysoká výtěţnost, ale za cenu zvýšené záparovosti a „narůstání počvy“ 

v chodbách raţených ve spodní sloji. 

Rozpojování a nakládání horniny je prováděno dobývacím kombajnem 

MB 9 VM na stěnový a podstěnový hřeblový a následně pásový dopravník. 

Porubní výztuţ se pouţívá štítová, mechanizovaná, posuvná typu MVPN 3200 

vybavená ţlaby a okny pro vypouštění nadstropu. Odtěţení rozpojeného uhlí je 

prováděno pásovými linkami šíře 1 000 mm do Centrálních zásobníků, následně 

do důlních vozů a na povrch klecí.  

Nadloţí je tvořeno šedými jíly, které jsou místně proloţeny čočkovitými 

polohami pelosideritů malých mocností většinou kolem 20 cm. Jíly jsou vazké 

s vrstevnatou strukturou. Kvartérní pokryv je v dobývacím prostoru zastoupen 

jednak štěrkovými nánosy aţ 3 m mocnými, jednak ojedinělými nánosy 

sprašovitých hlín s rašelinovými půdami. Průměrná mocnost nadloţních zemin činí 

cca 170 metrů. 
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Obrázek č. 9 Těţní věţ dolu Centrum, v pozadí Hněvín 

Vyuţití zbytkových zásob pod dobýváním metodou komorování ve dvou 

lávkách představuje objem 1,5 milionu tun. V roce 2009 vytěţil důl Centrum 

330 tisíc tun, v dalších letech je předpoklad těţit 400 tisíc tun ročně coţ znamená 

ţivotnost dolu do roku 2012. 
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4 Územně ekologické limity těžby hnědého uhlí 

Zásadní zásah do vyuţívání zásob hnědého uhlí představují usnesení vlády 

z roku 1991, které omezují prostor území pro těţbu v obou podkrušnohorských 

revírech stanovením závazných ekologických limitů. Konkrétně se jedná o: 

- Usneseni vlády č. 331/1991 pro lom Chabařovice z 11.9.1991 

- Usnesení vlády č. 444/1991 pro zbývající část SHP z 30.10.1991 

- Usnesení vlády č. 490/1991 pro sokolovskou pánev z 27.11.1991 

V důvodové zprávě k tomuto usnesení se uvádí, ţe navrţené linie 

respektují potřebu zachování stávající sídelní struktury a prvků územního systému 

ekologické stability krajiny. K docílení souladu byla vyuţita rozpracovaná územní 

prognóza Severočeské hnědouhelné pánve a návrh územního systému ekologické 

stability krajiny, který zpracoval Výzkumný ústav výstavby a architektury Praha. 

Území omezení těţby se dotýká také výstavby sloţišť popílků a výsypkového 

hospodářství. V tomto směru bylo stanoveno, ţe nebude počítáno s výstavbou 

odkališť popílku mimo vytěţené prostory lomů a rovněţ bude omezena realizace 

vnějších výsypek na zemědělské půdě mimo zdevastovaná území. Tyto aktivity se 

v budoucnu budou zajišťovat v koordinaci energetických a báňských organizací ve 

vytěţených prostorech uhelných lomů. Závazné linie územních ekologických limitů 

těţby hnědého uhlí jsou stanoveny pro lomy Merkur, Březno, Libouš, Šverma, 

Vršany, ČSA, Most, Bílina, Chabařovice, Jiří a Druţba a představují všechny 

rozfárané povrchové lomy v obou podkrušnohorských revírech. V období do roku 

2005 se nepočítá s další otvírkou povrchových lomů. 

Lomy Březno, Merkur a Libouš mají linii stanovenou u obce Černovice ve 

vzdálenosti 500 m od tělesa bývalé ţelezniční trati Chomutov – Klášterec nad 

Ohří. Tato hranice bude pro postup lomů konečná a budou z ní odvozeny 

ochranné pilíře obcí Březno, Černovice, Drouţkovice, Spořice a Chomutov. 

Lomy Šverma a Vršany postupují proti sobě a postupně přetěţí mezilehlé 

území. Lom Vršany můţe v závěru přetěţit prostor hořanského koridoru. 

Rozhodnutí v tomto smyslu je třeba učinit do konce roku 1992, aby byly zajištěny 

související investice. Západním směrem těţba pokračovat nebude a obce Okořín, 

Strupčice, Vrskmaň a Zaječice zůstanou zachovány.  
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Velkolom ČSA má pevnou linii stanovenou na severu a severozápadě 

rámcově na vrstevnici +270 m n. m. Tato linie chrání lesní porosty jiţních svahů 

Krušných hor při současném zachování ochranného pásma pod zámkem Jezeří, 

obcí Černice a Horní Jiřetín (soubor kulturních památek v Jezeří stanovený 

rozhodnutím ministerstva kultury ČR ze dne 26.9.1991 č.j. 12.962/91). Těţba 

tohoto lomu bude ukončena u bývalého dolu Obránců míru. 

V lomu Bílina bude povrchová těţba zastavena před obcí Libkovice s tím, 

ţe pro obce Mariánské Radčice, Lom a Louka budou stanoveny ochranné pilíře. 

Obec Braňany zůstane zachována. V prostoru obce Kostomlaty nepřekročí pata 

Radovesické výsypky stanovenou linii s tím, ţe deprese mezi touto linií a obcí 

bude vyplněna skrývkou a následně rekultivována. Východním směrem nebude jiţ 

postup výsypky plánován, aby nezasáhla chráněnou krajinou oblast České 

středohoří. 

Tyto závazné nepřekročitelné linie těţby se vztahují především na 

povrchovou těţbu lomů při dnešní technologii. Nevylučují se v budoucnu šetrnější 

způsoby dobývání či jiné vyuţití zásob, pokud budou minimalizovány jejich 

negativní vlivy na úroveň přijatelnou občanům a samosprávám měst a obcí 

v Severočeské hnědouhelné pánvi. Linie byly stanoveny shodně s časovým 

horizontem návrhu státní energetické politiky České republiky pro období do roku 

2005 a v dlouhodobém výhledu mohou být tyto linie zpřesňovány 

Z takto formulovaných závěrů sice nevyplývá jednoznačné ukončení 

platnosti k roku 2005, ale vytváří prostor pro jejich přehodnocení v souladu 

s novou státní koncepcí energetické politiky. Za první pokus lze povaţovat 

usnesení vlády č.1176/2008 ze dne 10.9.2008 k územně ekologickým limitům 

těţby hnědého uhlí v SHP, které schválilo úpravu závazné linie omezení postupu 

lomu Bílina západním směrem. Tato úprava umoţňuje lomu Bílina pokračovat dále 

v paralelním postupu porubní fronty, ale za cenu odpisu stejného mnoţství zásob 

do kategorie nebilančních v katastrálním území Braňany. 
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4.1 Zásoby a vývoj těžeb na jednotlivých lokalitách 

V rámci územně ekologických limitů je k 1.1.2009 k dispozici celkem 

995 mil. tun vytěţitelných zásob hnědého uhlí. Z toho na severočeskou 

hnědouhelnou pánev připadá k tomuto datu 850 mil. tun a na sokolovskou pánev 

145 mil. tun. Při současné úrovni těţby (rok 2009 celkem 47,1 mil. tun) by 

uvedené zásoby hnědého uhlí byly vytěţeny do roku 2042. Vzhledem k tomu, ţe 

provoz na jednotlivých lokalitách bude končit v závislosti na dotěţení zásob 

uvolněných k těţbě bude docházet k postupnému sniţování jejich úrovně a to aţ 

do roku cca 2060. Tento trend je v souladu s ţivotností obnovovaných či případně 

nově budovaných uhelných elektráren.  

Tabulka č. 1 Výhled těţeb hodnocených lomů do roku 2060 

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 celkem

Libouš 11 11 11 11 11 280

Bílina 8,5 8,5 8,5 8,5 195

Vršany 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 335

ČSA 4 4 40

Jiří 7 7 80

Druţba 2 2 2 2 2 2 65

Celkem 39,5 39,5 28,5 28,5 20 9 7 7 7 7 995
 

 

Obrázek č. 10 Výhled těţby hnědého uhlí do roku 2065 
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4.1.1 Možnosti rozšíření těžby za hranice územních limitů 

Na lomu Libouš je k dispozici 280 mil. tun. Roční těţby od roku 2015 se 

budou pohybovat na úrovni 11 mil. tun a lom ukončí provoz v roce 2035. Pokud by 

lom postupoval za hranice územně ekologických limitů pak vstoupí do prostoru, 

který je z hlediska územního značně exponovaný. Bylo by nezbytné likvidovat 

a přemístit část obce Spořice a celou obec Drouţkovice včetně řešení 

souvisejících problémů z oblasti vodohospodářské, přeloţky inţenýrských sítí 

včetně ţelezniční trati ČD Chomutov – Praha, rychlostní komunikace R7 

a odvodnění zatopené části praţského pole zlikvidovaného dolu J. Ţiţka. 

Rozšířením území pro báňskou činnost lomu, v rozsahu popsaném 

v předchozím textu, se zvýší vytěţitelné zásoby uhlí aţ o 110 mil. tun, na celkovou 

hodnotu cca 390 mil. tun a prodlouţí se ţivotnost těţby o 10 let, takţe lom ukončí 

svoji činnost v roce 2045. S postupem východním směrem klesá výhřevnost uhlí 

ze současných více neţ 11 MJ.kg-1 na průměrnou hodnotu blízkou 9 MJ.kg-1. 

Navíc narůstají hodnoty obsahu síry. Pro plynulý postup lomu v severní části 

těţební fronty by bylo nezbytné uvolnit jiţní část obce Spořice jiţ v roce 2010 coţ 

není reálné. 

Pokud obec Spořice zůstane zachována zvýší se zásoby pouze o 55 mil. 

tun a ţivotnost lomu se prodlouţí jen o 5 let, při nutnosti realizovat všechny 

uvedené investiční akce. 

Obdobně jako u jiných lomů při prodlouţení jejich ţivotnosti a změnách 

rozvojové koncepce, budou i při realizaci této varianty nutná báňsko technická 

opatření, vyvolaná změnou směru postupu a prodlouţením délky těţební fronty, 

ale také prodlouţením celkové ţivotnosti lomu. K negativním dopadům této 

varianty patří zejména: 

- prodlouţení těţby o 5 let oproti ţivotnosti lomu Libouš v rámci územně 

ekologických limitů neřeší zásobování druhé generace elektráren 

- technologicky nevyhovující velikost porubní fronty uhelného lomu neumoţňuje 

plnit uvaţovanou výši těţby uhlí 

- rozhodující kvalitativní znaky uhlí v drouţkovickém poli jsou výrazně horší neţ 

ve stávajícím dobývacím prostoru (výhřevnost 8,57 – 9,40 MJ. kg-1) 
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- zásah do krajiny včetně přemístění obce a přeloţek inţenýrských sítí 

s porovnáním mnoţství vytěţitelného uhlí je neúměrně vysoký. 

Lom Bílina má v platných limitech k dispozici 195 mil. tun. Při průměrné 

roční těţbě ve výši 8,5 mil. tun ukončí těţbu v roce 2033. Těţbu za hranicemi dle 

územně ekologických limitů lze, za předpokladu rozhodnutí o změně současné 

koncepce rozvoje lomu, uskutečnit plynulým postupem lomu z dobývacího 

prostoru Bílina do dobývacích prostorů Lom 2 a Hrdlovka. Postup jiţního křídla 

těţební fronty se přitom zpomalí a vyţádá si odtěţení části jiţního výběţku 

Růţodolské výsypky MUS.  

Pro postup lomu za hranici územně ekologických limitů je nepřekročitelná 

linie hygienického ochranného pásma obce Mariánské Radčice, která je 

předběţně uvaţována ve vzdálenosti 300 m od intravilánu obce. Dosaţení 

předpokládané linie nevyvolává neřešitelné střety zájmů, neboť v území 

uvaţovaného záboru není ţádné sídliště. Postupem skrývky bude narušena 

současná trasa 1. přeloţky silnice Braňany – Mar. Radčice, takţe bude nutno 

provést 2. etapu její přeloţky. Nové koncepci rozvoje lomu bude nutno přizpůsobit 

vodohospodářské řešení jeho předpolí pro ochranu před přítokem povrchových 

vod. 

Rozšířením území pro báňskou činnost lomu v rozsahu popsaném 

v předchozím textu se zvýší vytěţitelné zásoby uhlí o 120 mil. tun na celkovou 

hodnotu 315 mil. tun a prodlouţí se ţivotnost těţby o 15 let, takţe lom ukončí svoji 

činnost v roce 2048. 

Nezbytnou podmínkou pro realizaci tohoto záměru však je rozhodnout 

o změně původní rozvojové koncepce v co nejkratším termínu. Je to nutné z toho 

důvodu, aby bylo moţno včas realizovat nezbytná báňskotechnická opatření, 

vyvolaná nejen zaklesáváním uhelné sloje v severovýchodní části rozšířeného 

území těţby, doprovázeným zvýšením příkryvného poměru a změnou směru 

postupu těţebních front, ale také prodlouţením celkové ţivotnosti lomu. Jedná se 

především o větší rozsah obnovy těţební technologie oproti původní koncepci. 

Z důvodu významného přínosu pro uskutečnění záměrů, zakotvených 

v energetické koncepci státu a relativně malých komplikací s uvolňováním území 
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pro rozšíření těţby za hranice územně ekologických limitů, lze realizaci výše 

popsaného záměru jednoznačně doporučit. 

Lom Vršany – Šverma provozuje těţbu při jihozápadním okraji mostecko -

komořanské části severočeské hnědouhelné pánve. Koncepce rozvoje lomu je 

zaloţena na paralelním postupném vyuhlování dobývacího prostoru Vršany, 

s plynulým pokračováním severním směrem do dobývacího prostoru Holešice, kde 

dochází k propojování těţebních front s bývalým lomem Jan Šverma. 

Lom patří mezi těţební lokality, u nichţ stanovené územně ekologické limity 

dle vládního usnesení č. 444/1991 původní rozvojové záměry nijak neomezují. Pro 

budoucí rozvoj lomu tak bude rozhodující vývoj poptávky po energetickém 

hnědém uhlí v dlouhodobé perspektivě. V závislosti na tom se rozvoj lomu můţe 

uskutečňovat v zásadě podle dvou alternativ, lišících se tím, zda lom ukončí svoji 

těţbu na hranici ochranného pásma tzv. Hořanského koridoru inţenýrských sítí 

(alternativa bez koridoru), nebo vytěţí i zásoby vázané tímto koridorem, 

procházejícím územím stanoveného dobývacího prostoru (vazba na případnou 

obnovu elektrárny Počerady). 

Lze předpokládat velmi pravděpodobně realizaci alternativy s koridorem, 

která má k dispozici 335 mil. tun vytěţitelných zásob. Ta z územního hlediska 

vyţaduje provedení přeloţek inţenýrských sítí vedených v Hořanském koridoru 

(produktovody CHEZA, ropovod, plynovod, průmyslový vodovod z Nechranic, el. 

linky vysokého napětí), přeloţku horkovodu Komořany – Most a likvidaci silnice 

Bylany – Hořany. Při roční těţbě na úrovni 7 mil tun ukončí lom činnost v období 

kolem roku 2058. 

Lom Jiří má k dispozici zásoby v celkovém objemu 80 mil. tun coţ při roční 

těţbě 7 mil. tun znamená ukončení provozu v roce 2022, lom Druţba zásoby ve 

výši 65 mil. tun a roční těţbu 2 mil. tun. Provoz ukončí v roce 2042. 

Lom ČSA má při respektování územně ekologických limitů k těţbě pouze 

40 mil. tun coţ ve vazbě na roční výši těţby znamená ukončení provozu mezi roky 

2016 – 2020. Ve druhé ekonomické etapě je však dalších 250 mil. tun zásob, které 

lze při prolomení územních limitů za určitých podmínek vytěţit. Do hodnocení byly 

zahrnuty následující varianty: 
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a) Ponechání Černic a uvolnění jiţní části Horního Jiřetína 

b) Vysídlení Černic a uvolnění jiţní části Horního Jiřetína 

c) Vysídlení Černic a Horního Jiřetína 

a) Ponechání Černic a uvolnění jiţní části Horního Jiřetína 

Tato varianta předpokládá postup lomu za hranice stanovené v ÚEL s tím, 

ţe zůstane zachována osada Černice a po předstihovém provedení náhradní 

výstavby bude uvolněna pouze jiţní část obce Horní Jiřetín, ohraničená osou 

bývalé dvoukolejné ţelezniční trati, spojující lom ČSA s vnější Růţodolskou 

výsypkou. 

Hygienické ochranné pásmo nedotěţené severní části obce o šířce cca 

400 metrů by dosahovalo přibliţně k ose bývalé trati ČD Chomutov – Litvínov. 

Tato část obce by musela být na dobu přechodu lomu tímto prostorem (odhadem 

cca 15 – 20 let) vyklizena a následně obnovena, případně, coţ je 

pravděpodobnější, zlikvidovaná. Postupem na východ od Horního Jiřetína 

pronikne lom do prostoru bývalé Jiřetínské výsypky, přičemţ východní hranici 

postupu tvoří linie ochranného pásma obce Janov.  

Postupem lomu do prostoru jiţní části Horního Jiřetína a za ni dojde 

k přerušení přeloţky Šramnického a Černického potoka a také Jiřetínského potoka 

a potoka Loupnice, coţ si vyţádá zásadní řešení celé vodohospodářské soustavy 

v rozsahu, blíţícímu se opatřením nutným pro realizaci původně zamýšleného 

postupu lomu v rámci jeho II. ekonomické etapy. 

Bude rovněţ přerušena silnice Záluţí – Horní Jiřetín, ale zůstane 

zachováno silniční napojení do Černic a k zámku Jezeří. S výjimkou jiţní části 

Horního Jiřetína, která představuje přibliţně 10 % celkové plochy potřebné pro 

postup lomu, tvoří zbývající plochu záboru území postiţené jiţ předchozí báňskou 

činností. 

Časovým mezníkem pro změnu koncepce lomu z postupu v hranicích 

územních limitů na postup za tyto hranice je rok 2011. Od tohoto roku by lom 

zahájil 1. fázi svého postupu za hranice ÚEL, ve které by při paralelním postupu 
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těţebních front severovýchodním směrem docházelo ke zkracování těţebních 

řezů, doprovázenému výrazným sniţováním ročních těţeb uhlí. 

V navazující 2. fázi by lom postupoval dále vějířovitě – paralelním 

způsobem východním směrem, přičemţ by překonával území mezi horní hranou 

bývalého lomu OM a horní hranou lomu ČSA dle popisované varianty. Jedná se 

o úzký koridor o šířce na terénu 350 – 400 m a délce 1000 m. Pokud má být za 

těchto podmínek garantována stabilita skrývkového svahu, klesá šířka tohoto 

koridoru na hlavě uhelné sloje k nule. Protoţe zbytková jáma lomu OM slouţila aţ 

do roku 2003 jako vnější výsypka lomu ČSA, překryly výsypkové hmoty uhelnou 

sloj při patě závěrného svahu OM. Pro její opětovné uvolnění musí lom ČSA při 

průchodu zúţeným hrdlem odtěţit i tu část výsypkového tělesa, která překrývá 

uhelnou sloj (to platí pro jakoukoliv variantu postupu lomu ČSA za hranice ÚEL). 

To vše způsobuje, ţe při průchodu lomu ČSA tímto prostorem by, i při 

maximální moţné těţbě nadloţí, klesly skutečné roční těţby uhlí po dobu několika 

let prakticky k nule. 

Ve 3. fázi, při vějířovitém postupu těţební fronty východním směrem, 

dochází k postupnému prodluţování skrývkových a později uhelných řezů 

a k narůstání těţeb uhlí. 

Ve 4. fázi jiţ dosahuje lom optimální délky těţební fronty na skrývce 

a později i na uhlí a při paralelním postupu jiţním směrem aţ k ochrannému 

pásmu Chemopetrolu dotěţí disponibilní zásoby uhlí v této variantě. 

Vytěţitelné zásoby uhlí v této variantě činí 90 mil. tun uhlí, pro jejichţ 

odtěţení je nutno skrýt a do vnitřní výsypky zaloţit 650 mil. m3 nadloţních zemin. 

Příkryvný poměr tak činí 7,3 m3·t-1. 

Popsaná situace, kdy provozovaný lom ztrácí těžbu uhlí je z báňsko 

technického hlediska nepřípustná. Taková situace nastává v popisované 

variantě na přechodu z 1. do 2. fáze postupu a pokračuje i v prvé části této 2. fáze. 

Avšak i po jejím překonání budou těţby uhlí v závěru 2. fáze velice nízké. 

Za takových podmínek by byl lom schopný provozování pouze za cenu 

obrovských finančních ztrát. Při nutnosti investovat současně částky v řádu miliard 
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korun do uvolňování předpolí lomu je realizace postupu lomu dle této varianty 

zcela nereálná. 

b) Vysídlení Černic a uvolnění jiţní části Horního Jiřetína 

Realizovat tuto variantu znamená přemístit a následně likvidovat osadu 

Černice a postup lomu orientovat za hranice územně ekologických limitů 

severovýchodním směrem aţ k výchozu uhelné sloje na úpatí Krušných hor. Po 

odtěţení tohoto prostoru pokračovat východním směrem a to aţ k ochrannému 

pásmu obce Horní Jiřetín. Tam ukončit první fázi postupu za hranice ÚEL. Ve 

druhé fázi je jiţ postup lomu shodný jako při zachování osady Černice s tím, ţe 

postup lomu je směrován do koridoru mezi horní hranu bývalého lomu OM 

a spojnicí v ose bývalé ţelezniční trati spojující lom ČSA a výsypku Růţodol. 

V poslední fázi postupuje lom východním směrem aţ k ochrannému pásmu 

Chemopetrolu, stejně jako u předchozí varianty. Z báňského hlediska je také tato 

varianta charakterizována častým prodluţováním a krácením řezů, včetně 

nulových ročních těţeb uhlí při překonávání úzkého koridoru mezi horní hranou 

bývalého lomu OM a lomu ČSA. 

Vytěţitelné zásoby uhlí dle této varianty jsou na úrovni cca 120 mil. tun. 

a pro jejich uvolnění je nutné skrýt přes 800 mil. m3 nadloţních hmot s příkryvným 

poměrem 6,7 m3·t-1. I kdyţ při porovnání s předchozí variantou došlo k mírném 

zlepšení příkryvného poměru, není ani tato varianta provozování lomu z báňsko-

technologického a především ekonomického hlediska přijatelná. 

c) Vysídlení Černic a Horního Jiřetína 

Jiţ z názvu této varianty je zřejmé, ţe základní podmínkou pro 

předpokládaný postup lomu je přemístění a následné uvolnění prostoru osady 

Černice a obce Horní Jiřetín. Porubní fronta bude postupovat nejprve východním 

směrem přes uvolněný prostor a následně jiţním směrem přes území Jiřetínské 

výsypky s ukončením postupu na hranici ochranného pásma Chemopetrolu. 

Východní okraj lomu respektuje hranici ochranného pásma obce Janov. Horní 

hrana lomu bude v prostoru mezi Černicemi a Jiřetínem na patě Krušných hor, ale 

nepřekročí kótu 320 m n. m. Při dodrţení této zásady je zásah do svahů Krušných 

hor minimální a téměř nedojde ke kácení lesního porostu. 
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Z hlediska báňsko - technického je moţno u této varianty rozlišit tyto dvě 

postupové fáze. V prvé fázi těţební fronta postupuje vějířovitě – paralelním 

způsobem severovýchodním směrem přes území osady Černice k výchozu uhelné 

sloje na úpatí krušnohorských svahů a dále k území obce Horní Jiřetín. V průběhu 

této fáze dojde k nasazení diskontinuální (kolové) technologie určené k odklizu 

a selektivní těţbě spraší a svahových sutí a postupné obnově těţební technologie 

TC2 a TC1 s dálkovou pásovou dopravou. Současně jsou odtěţovány ty části 

výsypkového tělesa v bývalém lomu OM, které blokují uvolnění uhelné sloje 

v tomto prostoru. V druhé fázi postupuje lom převáţně vějířovitým způsobem, přes 

území Horního Jiřetína zprvu východním, později přes Jiřetínskou výsypku 

jihovýchodním aţ jiţním směrem k hranici ochranného pásma Chemopetrolu, kde 

svůj postup končí. 

Popsaným způsobem vytěţí lom za hranicí dle ÚEL celkem 250 mil. tun uhlí 

a 1 300 mil. m3 nadloţních zemin s příkryvným poměrem 5,2 m3·t-1. Dojde tak 

k prodlouţení ţivotnosti lomu o 40 roků, takţe lom ukončí svoji ţivotnost v r. 2060. 

Tabulka č. 2 Rozhodující parametry hodnocených variant rozvoje ČSA 

Závěrem této kapitoly lze konstatovat: 

- prodlouţení ţivotnosti lomu o 15 resp. 20 let neřeší zásobování 

druhé generace elektráren, s předpokládanou ţivotností minimálně 

40 let. 

varianta 
těţba 

skrývky 
(mil. m3) 

těţba 
uhlí 

(mil. t) 

příkryvný 
poměr 
(m3·t-1) 

doba 
těţby 
(roky) 

těţba 
do 

roku 

charakteristika 
varianty 

zachování 
Černic, likvidace 
jiţní části 
Horního Jiřetína 

650 80 7,3 15 2035 
technicky 

i ekonomicky 
nereálné 

likvidace Černic 
a jiţní části 
Horního Jiřetína 

800 120 6,7 20 2040 
technicky 

i ekonomicky 
nereálné 

likvidace Černic 
a Horního 
Jiřetína 

1 300 250 5,2 40 2060 

technicky 
i ekonomicky 

přijatelný 
kompromis 
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- v obou variantách jsou rozhodující báňsko technické ukazatele 

(těţba uhlí a příkryvný poměr) nesrovnatelně horší. 

- v obou variantách dochází k situaci, kdy roční těţby uhlí se 

v několikaletém období blíţí k nule, coţ je z ekonomického hlediska 

nepřijatelné. 

- provozování TC2 s dálkovou pásovou dopravou ve stísněných 

podmínkách a při krátkých porubních frontách je neefektivní. 

- zásah do krajiny, v porovnání s konečným efektem, je oproti variantě 

s přesídlením Černic i celého Horního Jiřetína u obou variant 

neúměrně vysoký. 

Z uvedených hledisek je ve všech směrech jedinou přijatelnou varianta 

s přemístěním jak osady Černice, tak téměř celé obce Horní Jiřetín, která 

exploataci uhelných zásob ve II. etapě řeší technicky a ve svých důsledcích 

i ekonomicky a ekologicky přijatelným způsobem. Rovněţ z hlediska uţití pro 

energetiku pouze tato varianta umoţňuje výstavbu nového zdroje s poţadovanou 

ţivotností čtyřiceti let. Vytěţení zásob hnědého uhlí v daném prostoru je 

provedeno standardním způsobem, odpovídajícím technologii těţby ve vyspělých 

zemí evropského společenství, zejména SRN. 
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5 Postup lomu ČSA do II. ekonomické etapy 

Postup lomu ČSA do II. ekonomické etapy je podmíněn přemístěním města 

Horní Jiřetín a osady Černice, realizací vodohospodářských opatření, prolomením 

závazných limitů omezení těţby a výsypek daných usnesením vlády č. 444/1991 

a zrušením nebo úpravou některých ochranných pásem a pilířů. Vzhledem k tomu, 

ţe vláda do současné doby uvedené usnesení vlády nezrušila, nemůţe 

organizace Litvínovská uhelná a.s. získat od orgánů státní báňské správy povolení 

hornické činnosti. Důvodem je skutečnost, ţe podle § 17 a § 18 zákona 

č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě je 

jednou z rozhodujících podmínek ţádosti pro vydání povolení HČ předloţení 

dokladů o vyřešení střetů zájmů. Tyto doklady však nelze získat zejména pokud 

jde o vypořádání majetkoprávních vztahů města Horní Jiřetín a osady Černice. 

Proto bude návrh báňského řešení vycházet z podmínky, ţe tzv. ekologické limity 

těţby neexistují. 

5.1 Návrh báňského řešení 

V současné době probíhá hornická činnost na lomu ČSA podle platného 

plánu otvírky, přípravy a dobývání, který respektuje závazný limit pro těţbu 

stanovený usnesením vlády č. 444/1991. V závislosti na ročním objemu těţeb uhlí 

by tato činnost byla ukončena mezi roky 2016 – 2020. To v podstatě znamená, ţe 

postup skrývkových řezů je orientován pouze do prostoru vyuhleného lomem 

Obránců míru, který v minulých letech slouţil jako výsypný prostor pro ukládání 

skrývkových hmot z lomu ČSA. Svrchní skrývkové řezy dosáhly svým postupem 

na linii stanovenou pro těţbu a hornická činnost je na nich ukončena. 

5.1.1 Územní vztahy a dobývací prostory 

Plánovaná hornická činnost ve II. ekonomické etapě bude probíhat uvnitř 

schválených dobývacích prostorů Komořany u Mostu, Ervěnice, Dolní Jiřetín 

a Záluţí u Litvínova a na následujících katastrálních územích: Albrechtice 

u Mostu, Černice, Čtrnáct Dvorců, Dolní Jiřetín, Dřínov u Komořan, Ervěnice, 

Hamr u Litínova, Horní Jiřetín, Janov u Litvínova, Jezeří, Komořany u Mostu, 
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Kunratice u Chomutova, Souš, Třebušice a Záluţí u Litvínova. Celková výměra 

dotčených pozemků činí téměř 42 milionů m2. V uvedeném prostoru nejsou ve 

smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ţádná chráněná 

území. Pro další postup lomu ČSA je důleţité, ţe uvedené DP zůstaly zachovány 

a nebyly provedeny jejich úpravy včetně odpisu zásob, jak ukládá usnesení vlády 

č. 444/1991 Sb.  

5.1.2 Geologie a stavy zásob výhradního ložiska 

5.1.2.1 Stručná geologická a hydrogeologická charakteristika 

Dobývací prostory Komořany u Mostu, Ervěnice, Dolní Jiřetín a Záluţí 

u Litvínova se nachází na severozápadním okraji mostecké části SHP s typickým 

vývojem uhelné sloje. Podloţí pánevních sedimentů je tvořeno horninami 

krušnohorského krystalinika, sedimenty svrchní křídy a terciérními neovulkanity. 

Vlastní výplň pánve je představována písčito – jílovitými sedimenty podloţního 

souvrství, uhelnou slojí a jílovci nadloţního souvrství. 

Podloží uhelné sloje je tvořeno jílovitými a písčitými horninami o mocnosti 

převáţně v rozmezí 3 – 5 metrů, ale maxima tj. 30 – 40 metrů dosahuje v prostoru 

Záluţí a Dolního Jiřetína. V okolí vulkanického tělesa se uplatňuje v podloţních 

sedimentech vulkanický materiál (horniny charakteru tufitických barevných jílů). 

Uhelná sloj je jednotná a neštěpená. Generelně ji lze rozdělit na spodní, 

střední a svrchní lávku a bezlávkový vývoj. Ten se nachází zejména na okraji 

sedimentačního prostoru. Je tvořena většinou xyliticko – detritickým uhlím 

o proměnlivé mocnosti. Tam kde byl vývoj klidný kolísá mocnost mezi 25 - 35 m, 

směrem k výchozu klesá aţ na 10 metrů. 

Spodní lávka představuje přechod z neklidné sedimentace podloţního 

souvrství do období ustálených tektonických poměrů. Její mocnost se obvykle 

pohybuje v rozmezí 2 – 5 metrů, je charakterizována střídáním uhelných poloh, 

jílovitých klastik a poloh uhlí a v důsledku této skutečnosti má také vyšší obsah 

popela neţ lávka střední. 
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Střední lávka představuje nejvýznamnější horizont pro těţbu. Má mocnost 

30 metrů a od svrchní lávky jí odděluje jílový proplástek. Je charakterizována 

kvalitním xyliticko – detritickým uhlím. 

Svrchní lávka je podobně jako spodní, tvořena střídáním uhelnatých vrstev 

a jílovitých proplástků. Její mocnost se pohybuje okolo 4 metrů a na většině území 

je ostře oddělena od sedimentace nadloţních jílovců. 

Nadloží uhelné sloje je tvořeno ve spodní části jíly aţ jílovci s občasným 

výskytem pelokarbonátů. Svrchní, silně zvětralá část nadloţí pod kvartérním 

pokryvem je označována jako tzv. regelační zóna. Jíly v této části nadloţí jsou 

plastické a náchylné k rozbřídání a jejich mocnost se pohybuje v rozmezí 

10 - 40m. Kvartérní pokryv v oblasti svahů Krušných hor tvoří zejména sutě 

s proměnlivým podílem hlinitopísčité sloţky s mocností do 5 metrů. V pánevní 

oblasti jsou zastoupeny především hlíny nebo silně zahliněné štěrky.  

Strukturní a tektonické poměry jsou v zájmovém území poměrně sloţité 

a to zejména v důsledku rozdílného geologického vývoje. Nejvýznamnějším 

prvkem je krušnohorské zlomové pásmo, které představuje komplikovanou 

tektonickou zónu podél které došlo k postupnému výzdvihu Krušných hor. Pro 

pánevní sedimenty mají největší význam zlomy zaloţené v krystaliniku, které byly 

zjištěny při dřívější hlubinné těţbě. Mezi nejdůleţitější patří: 

Zlom Eliška – vybíhá od zlomu Centrum mezi Horním a Dolním Jiřetínem 

a ve směru SV- JZ křiţuje zlom Quido. Výška činí okolo 30 metrů a úklon aţ 65°. 

Zlom Centrum – byl zjištěn v prostoru bývalé obce Konobrţ a táhne se SZ 

směrem. Výška činí 35 metrů a úklon aţ 80°. 

Zlom Quido – má podobný charakter jako zlom Centrum. Vybíhá z tzv. 

kopistské jílové rozsedliny a končí západně od Dolního Jiřetína. Výška činí aţ 

30 metrů a délka 5 kilometrů. 

Zlom Viktoria – byl vysledován od bývalé obce Růţodol směrem k jiţnímu 

okraji Janova. Výška činí rovněţ aţ 30 metrů a úklon 70°. 

Hydrogeologické poměry jsou v lomu ČSA poměrně sloţité. Nachází se 

zde čtyři významné zvodněné kolektory. 
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a) Kolektor kvartérních sedimentů vytváří rozsáhlou akumulaci pod úpatím 

Krušných hor a patří mezi plošně největší. Vlastní zvodnění je závislé na 

granulometrickém sloţení, mocnosti, zahlinění a zejména dotaci. Výšku 

hladiny vody ovlivňují především atmosférické sráţky. Pro sníţení přítoku vod 

z kolektoru na skrývkové řezy budou realizovány odvodňovací vrty. 

b) Kolektor stařinové zvodně je dotován sráţkovými a podzemními vodami 

podkrušnohorského výchozu uhelné sloje. Voda v uhelné sloji proudí 

v souladu s úloţními poměry k jihu do stařin a opuštěných důlních děl 

bývalého dolu Maršál Koněv (od roku 1892 do roku 1945 Grohmann) a stařin 

dolu Centrum. 

c) Vody ze stařin a závalových polí samovolně vytékají v uhelném lomu. 

Systémem odvodňovacích příkopů jsou sváděny do hlavní čerpací stanice. 

d) Kolektor podloţních klastik tvoří komplikovanou zvodeň s rozdílnými 

parametry. Největší mocnosti dosahují v prostoru obce Černice (aţ 40 metrů). 

K dotaci podzemních vod kolektoru dochází na výchozech, prostřednictvím 

propustných hornin kvartéru a vodou z atmosférických sráţek. Tento kolektor 

nebyl odvodňován, monitoring je prováděn na hydrogeologických vrtech 

v předpolí. 

e) Kolektor krystalinika je z hlediska hydrogeologického velmi sloţitý. Lze rozlišit 

dva typy zvodnění krystalinika. První je vázáno na svahy Krušných hor 

a vykazuje přímou závislost na atmosférických sráţkách, druhé je vlastně 

zvodeň hlubokého puklinového systému. Její propustnost je dána zejména 

četností a otevřeností puklin, jejich hloubkou a tektonickým porušením hornin. 

Praktické odvodňování kolektoru krystalinika není reálné, ale dlouhodobě se 

projevuje drenáţní účinek lomů. V uplynulém období docházelo k výronům 

teplých proplyněných vod z podloţí na otevřené dno lomu. 

5.1.2.2 Zásoby výhradního ložiska 

Postup lomu ČSA do II. ekonomické etapy zahrnuje celkem čtyři dobývací 

prostory, pro které jsou zpracovány čtyři samostatné výpočty zásob. Ty jsou 
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různého stáří, mají odlišné podmínky vyuţitelnosti dané v té době pouţitým 

způsobem dobývání. 

a) DP Ervěnice – výpočet zásob zpracován v roce 1991 a ke konci roku 2007 

jsou vykazovány celkové zásoby ve výši 198 000 kt. 

b) DP Komořany u Mostu – výpočet zásob zpracován v roce 1997 a ke konci 

roku 2007 jsou vykazovány celkové zásoby ve výši 245 000 kt. 

c) DP Dolní Jiřetín – výpočet zásob zpracován v roce 1968 a k 31.12.2007 jsou 

vykazovány zásoby ve výši 232 000 kt. Vzhledem k hlubinnému dobývání je 

převáţná část zásob kvalifikována jako nebilanční. 

d) DP Záluţí u Litvínova – výpočet zásob zpracován v roce 1968 a k 31.12.2007 

je vykazováno 126 000 kt nebilančních zásob. 

Vzhledem k tomu, ţe výše uvedené výpočty zásob jsou zpracovány podle 

různých podmínek vyuţitelnosti a nejsou totoţné s předpokládaným POPD, byly 

stanoveny jednotné podmínky a to platné pro DP Komořany. Při výpočtu byla 

pouţita metodika navrţená firmou KVASoft Karlovy Vary a posouzená VŠB-TU 

Ostrava. (náhrada za dosud pouţívanou metodu výpočtu zásob pomocí 

mnohoúhelníků) Mnoţství vytěţitelných zásob v předpokládané dotčené části 

loţiska je v tabulce č. 3. 

Tabulka č. 3 Mnoţství zásob ve II. ekonomické etapě 

Jakostní a technologická charakteristika uhlí odpovídá jak 

technologickým podmínkám tak geologickému vývoji uhelné sloje. Při jejím 

hodnocení byl jako korelační znak pouţit obsah popela v sušině Ad. Maximální 

obsah síry Sd vychází ze schválených zvláštních kondic, kde je pro bilanční uhlí 

Těţební druh Tonáţ (v tis. tunách) 

T1 206 000 

T2 68 000 

T3 4 000 

T4 1 000 

S1 5 000 

S2 4 500 

S3 1 000 

S4 500 

Celkem 290 000 
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stanovena hranice měrné sirnatosti 8 g/1000 kcal. Předpokládaná průměrná jakost 

těţeného uhlí je uvedena v následující tabulce. 

Tabulka č. 4 Mnoţství a kvalita těţného uhlí 

Druh uhlí 
Tuny 

v mil. t 
Ad v % 

Qir 
MJ/kg 

Wtr v % 
Qid 

MJ/kg 
MS v % Sd v % 

T1 206 7,8 17,7 31,8 26,7 0,53 1,4 

T2 68 24,2 14,7 28,5 21,6 0,63 1,3 

T3 4 42,8 11,2 24,1 15,2 0,68 1,0 

T4 1 56,9 7,8 21,2 10,6 0,70 0,7 

S1 5 13,0 15,2 33,2 24,1 3,12 7,1 

S2 4,5 27,5 13,0 30,2 19,7 4,13 7,7 

S3 1 45,8 10,4 22,8 14,2 3,34 4,5 

S4 0,5 54,2 8,2 20,8 11,0 3,58 3,7 

Celkem 290 12,9 16,7 30,8 25,1 0,67 1,6 

5.1.2.3 Ostatní geologické práce 

Protoţe v souvislosti s vládním usnesením č. 444/1991 Sb. nebylo moţno 

v zájmovém území provádět ani základní vrtný průzkum je nutné realizovat 

následující přípravné geologické práce: 

- vrtné práce pro zjištění úloţních poměrů, mnoţství a jakostně – 

technologických parametrů uhlí. Tyto vrtné práce jsou navrţeny ve vrtné síti cca 

400 x 400 m, coţ znamená postupnou realizaci 40 vrtů převáţně v DP Dolní 

Jiřetín a Záluţí u Litvínova. V této oblasti byla v minulém období realizována těţba 

hlubinným způsobem (doly Kolumbus a Centrum). Cílem bude ověřit jednak 

kvalitativní parametry uhlí a zejména mnoţství ponechaných zásob. 

- vrtné práce pro získání vzorků hornin k laboratorním zkouškám pro 

zpracování odborných posudků z oblasti geotechniky. Bude nutné provést 6 vrtů 

pro účely výpočtu stability konečných svahů zbytkové jámy lomu ČSA. 

- vrtné práce pro ověření hydrogeologických poměrů loţiska jako podklad 

pro komplexní návrh odvodnění dané oblasti. Lze očekávat realizaci 15 aţ 20 vrtů 

speciálně vystrojených. 

Veškeré práce budou prováděny podle zákona ČNR č. 62/1988 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů a vyhlášek MŢP č. 368/2004 Sb. a č. 369/2004 Sb. 

V průběhu těţby budou na loţisku prováděny tyto další geologické práce: 
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a) Terénní práce – bude prováděna pravidelná kontrola plánovaných 

kvalitativních rozpadů s kvalitou skutečně vytěţeného uhlí u jednotlivých 

velkostrojů, vzorkování uhelné sloje včetně vzorků pro speciální rozbory, změny 

v pasportizačních profilech, zatřídění nadloţních zemin, spraší a ornice.  

b) Fotodokumentace – budou dokumentovány anomálie geologické stavby, 

nálezy fosilií, minerálů a nerostů.  

c) Pasportizační profily – slouţí pro správné rozlávkování uhelné sloje podle 

jednotlivých kvalit a jsou součástí dokumentace měsíčních technických reţimů. 

Jsou vyhotoveny pro kaţdý postup velkostroje. 

d) Důlní plánovací mapy – za zpracování zodpovídá závodní lomu. 

Zhotovují se v ročním, čtvrtletním a měsíčním intervalu. Z oblasti geologie jsou 

rozhodující zejména kvalitativní rozpady těţeného uhlí, zatřídění nadloţí dle 

jednotné klasifikace sedimentů, vytyčování vrtů na jednotlivých těţebních 

horizontech a v předpolí lomu, mapové podklady s vyznačením pouţívaných 

metod při hlubinném dobývání včetně starých a opuštěných důlních děl. 

e) Mapa vyuhlení – je nutná jako součást dokumentace pro předání 

vyuhlené plochy k ukládání zemin do tělesa vnitřní výsypky a doplňuje se 

minimálně 1x ročně. Základní informace jsou čerpány z ověřovacích vrtů, sond 

a dokumentačních odkryvů. 

5.1.3 Otvírka, příprava a dobývání 

Plánovaná otvírka předpokládá pokračování těţby přes území osady 

Černice a město Horní Jiřetín a následně východním směrem. V prostoru města 

Horní Jiřetín zasahuje aţ do zalesněných svahů Krušných hor na kótu 340 m n.m. 

Ukončení těţby II. ekonomické etapy je dáno dosaţením hranic ochranného 

pásma Chemopetrolu. Vzhledem k tomu, ţe uvedené území je pouze částečně 

prozkoumáno bude nutné realizovat v dostatečném předstihu vrtné práce se 

zaměřením na průzkum loţiska, hydrogeologii a geotechniku. Na základě 

získaných výsledků bude upřesněn výpočet zásob a vyskladněny odborné 

posudky z oblasti geotechniky a hydrogeologie, které provede VÚHU v Mostě. 
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5.1.3.1 Způsob otvírky 

Původně byl lom ČSA obsazen velkostroji typu DO 800, K 1000, K 300 

a lopatovými rýpadly E 7 ve spojení s kolejovou dopravou o rozchodu 1 435 mm. 

V osmdesátých letech byla tato technologie nahrazena technologickými celky 

výkonové řady TC2 a TC1 ve spojení dálkovou pásovou dopravou šíře 1 800 mm 

a 1 200 mm, které jsou v provozu také v současné době.  

Stávající těţební technologie  

Kolesové rýpadlo KU 800 - zařazeno do technologického celku TC2 jehoţ 

součástí je kromě rýpadla dálková pásová doprava šíře 1800 mm a zakladač ZP 

6600. KU 800 je určeno k rýpání a nakládce všech skrývkových hmot a jeho 

měrná rozpojovací síla je 120 kN/m. S pásovou dopravou je propojeno 

prostřednictvím pojízdné násypky. V těţších podmínkách je mezi rýpadlo a DPD 

vloţen drtič skrývky. Pohyb zajišťuje kráčivý podvozek hlavní stavby a podpěrný 

vůz nakládacího výloţníku se samostatně poháněnými housenicemi. Rýpadlo je 

napájeno střídavým elektrickým proudem 35 kV a pro bezpečnost provozu jsou 

koncové polohy všech pohybů omezeny koncovými vypínači. Teoretická 

výkonnost rýpadla je v rozmezí 4 400 – 5 500 m3/hod. sypané zeminy. Na lomu 

ČSA dosahují TC2 výkony v rozmezí 1 500 – 2 500 m3/hod. v závislosti na jejich 

nasazení. 

Korečkové rýpadlo RK 5000 – zařazeno do TC2 a určeno zejména 

k dobývání zemin se zvýšenou tvrdostí a kusovitostí nad hlavou uhelné sloje. 

Pohybovým ústrojím rýpadla jsou hlavní kráčivý podvozek pod střední stavbou 

a vedlejší opěrný podvozek pod spojovacím mostem. Oba podvozky zaručují 

okamţitý postup rýpadla libovolným směrem. Napájení je pomocí střídavého 

elektrického proudu 35kV, vlečným kabelem. Teoretická výkonnost je 

4 450 m3/hod. při hodnotě měrného rozpojovacího odporu 120 kN/m. 

V podmínkách nasazení na lomu ČSA dosahuje cca 1 900 m3/hod. 

Kolesové rýpadlo KU 300 – zařazeno do technologického celku TC1, který 

dále tvoří DPD šíře 1200 mm a zakladač ZP 2 500. V podmínkách lomu ČSA jsou 

tyto velkostroje pouţívány k těţbě uhlí s tím, ţe je vyuţívána zejména jejich 

zvýšená stoupavost. To umoţňuje konstrukce podvozku, který sestává ze tří dvojic 
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housenicových pásů na nichţ je uloţena spodní stavba. Přední dvojice je řiditelná 

a také svisle výsuvná pro těţbu na svahu. Kolesový výloţník je teleskopicky 

výsuvný, coţ v závalových partiích uhelné sloje zlepšuje selektivní těţbu. Rýpadlo 

je napájeno třífázovým elektrickým proudem o napětí 6 kV prostřednictvím 

vlečného kabelu. Teoretická výkonnost se pohybuje mezi 1 200 – 1 800 m3/hod. 

Zakladač ZP 6600 – je určen pro zakládání skrývky, která je k zakladači 

dopravována DPD šíře 1 800 mm a pomocí shazovacího vozu předávána do 

násypky spojovacího mostu zakladače. Je schopen zakládat úpadní i dovrchní 

etáţe výsypkových těles včetně zakládání po vrstvách. Zakladač se pohybuje 

pomocí hlavního kráčivého podvozku pod střední stavbou a podvozku pod 

spojovacím mostem. Podvozky umoţňují kráčení všemi směry. Teoretická 

výkonnost je 6 600 m3/hod. 

PVZ 2500 – pásový vůz zakládací pouţívaný ve spojení s rýpadlem KU 300 

zejména pro zakládání výklizu, při prodluţování nebo zkracování pásových linek 

a při tvorbě zátinek kde má funkci spojovacího článku mezi rýpadlem a DPD. 

5.1.3.2 Dobývací metody 

Těţba skrývky a zakládání 

Pro těţbu ve druhé ekonomické etapě bude na lomu ČSA vyuţívána 

diskontinuální a kontinuální technologie těţby a to prostřednictvím lopatových 

rýpadel s kolovou dopravou a dále technologických celků řady TC1 a TC2. Na 

svrchních řezech budou nasazena hydraulická lopatová rýpadla ve spojení 

s kolovou dopravou těţeného materiálu. Důvodem pro nasazení této nové 

technologie je zejména: 

- selektivní těţba ornice a úrody schopných zemin  

- moţnost zakládat vytěţené materiály na skládky k následné rekultivaci 

- těţba kvartérních sedimentů, které obsahují sutě a balvany 

- výskyt cizích předmětů v předpolí lomu  

- nutnost likvidace obcí Černice a Horní Jiřetín 
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Tato technologie byla ověřena v letech 1981 – 1987 kdy byla pro odtěţení 

svahových sutí v oblasti Jezerka nasazena lopatová rýpadla Poclain ve spojení 

s kolejovou dopravou. 

Pokud jde o TC2 s kolesovými rýpadly KU 800 a zakladači ZP 6600 existuje 

nová technologie, kterou lze jako náhradu vyuţít. Jedná se o kolesová rýpadla 

SchRS 1550 nebo SchRS 1320 obě s teoretickým výkonem 5 500 m3/hod. 

a výškou řezu aţ 30 metrů. Tomu odpovídá rovněţ technologie na zakládací 

straně např. zakladač ZPDH 6 300 s délkou výloţníku 90 metrů a maximální 

výškou zakládání 26 metrů. V závěru loňského roku byl tento zakladač uveden do 

provozu na lomu Bílina.  

 

Obrázek č. 11 Zakladač ZPDH 6300 na MM Jana lom Bílina 

Určitým problémem bude náhrada korečkového rýpadla RK 5000, které 

bylo jako prototyp uvedeno do provozu v roce 1984 a jehoţ předpokládaná 

ţivotnost je max. do roku 2020. Rýpadlo je v současné době nasazeno na 

posledních skrývkových řezech nad hlavou uhelné sloje ve velmi obtíţných 

báňských podmínkách, zcela nevhodných pro kolesová rýpadla. Roční průměrná 
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těţba se pohybuje na úrovní 4,5 milionu m3 a celková těţená výška nadloţí je aţ 

60 metrů. To je tvořeno převáţně jíly a jílovci, které jsou zařazeny podle 

kategorizace jednotné klasifikace sedimentů (JKS) do tříd C a D v poměru 60:40. 

Výjimečně se vyskytují pevné polohy zařazené do třídy E. Průměrná objemová 

hmotnost těţeného materiálu je 2,1 t/m3 u tvrdých poloh dosahuje max. hodnoty 

2,5 t/m3. Trhací práce velkého rozsahu nejsou pouţívány. Na zakládací straně je 

nasazen zakladač ZP 6600, který ukládá vytěţené zeminy do dvou aţ čtyř etáţí 

o celkové výšce aţ 80 metrů.  

Jednou z moţností je nahradit rýpadlo RK 5000 diskontinuální kolovou 

technologií s hydraulickými rýpadly. Na trhu existuje řada firem, které jsou 

schopny tuto technologii zabezpečit. V případě této práce jsem zvolil firmu KUHN 

Bohemia a.s. Praha.  

Na dobývací straně budou nasazeny dvě housenicová lopatová rýpadla 

PC1.100, které zabezpečí poţadovaný výkon 4,5 – 5,5 mil. m3 za rok. K těmto 

rýpadlům bude jako pomocný stroj nasazen buldozer D 375 vybavený rozrývačem. 

Ten zajistí čistotu pojezdové roviny a úpravu cest k rýpadlům. Dopravu 

vytěţeného materiálu bude zabezpečovat 9 ks demprů HD 465. Na zakládací 

straně budou nasazeny dva buldozery D 155. Tento základní těţební komplex lze 

doplnit o další pomocnou mechanizaci pro skrápění a úpravu cest, úklid řezů, 

vytváření odvodnění atd. Je třeba konstatovat, ţe pokud jde o provozované uhelné 

lomy není tato technologie nikde v provozu. Mezi výhody lze určitě zařadit 

moţnost operativního nasazení technologie jak na dobývací tak zakládací straně, 

niţší počet zaměstnanců, vyšší časové vyuţití a jednodušší údrţbu.  

K hlavním negativům této varianty patří: 

- Kapacita vnitřní výsypky – VÚHU v Mostě předpokládá, ţe při nasazení této 

technologie dojde k nárůstu koeficientu nakypření aţ o 15 %. To znamená 

riziko nedostatku výsypného prostoru. 

- Doprava těţeného materiálu – bude docházet k vzájemnému kříţení cest 

s DPD. Nutná výstavba mobilních mostů a budování zpevněných cest v řádu 

desítek kilometrů. 
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- Dobyvatelné zásoby – pro nasazení lopatových rýpadel bude nutné vytvořit 

cca 6 pracovních horizontů s dopadem na vývoj dobyvatelných zásob 

(rozšíření průmětu dílčího svahu). 

Jako další moţnost je vyuţít na nejníţe situovaných skrývkových řezech 

technologické celky druhé řady, ale s novými velkostroji KU 5500, korečkovým 

rýpadlem NRK 5000, dálkovou pásovou dopravou šíře 1 800 mm a zakladačů 

ZPDH 6300. U této technologie pak uplatňovat víceřezovou technologii dobývání. 

Je předpoklad, ţe NRK 5000 bude mít oproti stávajícímu RK 5000 vyšší parametry 

pro stoupání a klesání stroje, protoţe v dalším postupu budou sloţitější geologické 

podmínky.  

V současné době probíhá na montáţním místě lomu Bílina výstavba 

rýpadla KK 1300. Jedná se o kolesové rýpadlo navrţené a konstruované pro těţbu 

v extrémně tvrdých podmínkách na spodních skrývkových řezech. Autory projektu 

jsou pracovníci firmy Noen a.s. a generálním dodavatelem je Prodeco a.s. 

Velkostroj má být dokončen v polovině roku 2011. Bude mít klasický nevýsuvný 

výloţník a housenicové podvozky nabírací a podpěrné části. Teoretický výkon je 

5 500 m3/hod., min. šířka řezu při těţbě 57 metrů a výška řezu 30 metrů. 

Maximální dosah kolesového a nakládacího výloţníku činí 191 metrů. Pokud se 

v podmínkách lomu Bílina osvědčí lze s jeho nasazením uvaţovat i na lomu ČSA. 

 

Obrázek č. 12 Schéma rýpadla KK 1300 

Těţba uhelné sloje 

Těţba uhlí bude zajišťována nasazením tří technologických celků první 

výkonové řady (TC1), které budou těţit na hlavní porubní frontě a v prostoru 

bývalého dolu Eliška. Po ukončení těţby v prostoru Eliška bude jeden TC1 
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vyřazen z provozu a cílová roční těţba cca 6 milionů tun bude realizována pouze 

na hlavní porubní frontě. V období mezi roky 2015 - 2020 dojde k přeloţce 

uhelných výtahů východním směrem a vybudování nové skládky včetně 

homogenizace těţeného uhlí. Tato přeloţka by měla zůstat zachována aţ do 

předpokládaného ukončení těţby ve II. ekonomické etapě. Tak jako v současné 

době, i v budoucnu bude těţba uhlí realizována v uhelné sloji dříve dobývané 

hlubinným způsobem, zejména metodou komorování na zával. Vzhledem k tomu, 

ţe v uplynulém období došlo při těţbě v závalových partiích sloje k mimořádným 

událostem včetně smrtelných úrazů, stanovil OBÚ v Mostě v roce 2004 opatření 

pro zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v lomech v oblastech 

známých nebo předpokládaných starých nebo opuštěných důlních děl a jiných 

podzemních prostor. Základem je vymezit v provozu oblasti, kde platí přísnější 

reţim a je třeba dodrţovat určité zásady. Území kde je panenská sloj narušena 

hlubinným dobýváním je rizikové a dále se dělí na rizikové I (je předpoklad, ţe 

veškerá důlní díla jsou zavalena) a rizikové II (existuje moţnost výskytu 

nezavalených důlních děl). V tomto území jsou v terénu vytýčena místa, kde se 

podle dostupných mapových podkladů nachází např. šibík, kříţ chodeb nebo jáma 

při mocnosti nadloţí menší neţ 6 metrů. Pro pohyb zaměstnanců a těţební 

technologie v tomto území platí opatření závodního lomu a příslušná provozní 

dokumentace.  
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Obrázek č. 13 Spodní stavba KK 1300 na MM Jana 

5.1.3.3 Generální svah skrývky, lomu a parametry řezů 

Z pohledu báňské legislativy řeší uvedenou problematiku zejména vyhláška 

ČBÚ č. 26/1989 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V § 33 je stanovena povinnost 

určit v plánu otvírky, přípravy a dobývání generální svah lomu, který je daný 

spojnicí hlavy nejvyššího řezu a paty nejspodnějšího řezu s vodorovnou rovinou. 

Ten se zjistí na základě mechaniky zemin s ohledem na jejich mechanické 

vlastnosti a z rozměrů jednotlivých řezů s přihlédnutím na pouţitou dobývací 

metodu, dobývací stroje a nasazené dopravní zařízení. Pokud jde o stupeň 

bezpečnosti generálního svahu, zjišťuje se vhodnou výpočtovou nebo grafickou 

metodou a v § 34 uvedené vyhlášky je pro svahy trvalého charakteru (stav, který 

trvá déle neţ rok) stanoven nejméně 1,5. 

Pro svahy dočasné (stav trvající méně neţ rok) pak nejméně 1,3. 

V platném POPD lomu ČSA na léta 2000 - 2014 provedl posouzení 

provozních a závěrných svahů skrývky a výsypkových etáţí VÚHU a.s. formou 
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odborného posudku č. 68/99 z června 1999. Generální svahy v tomto posudku 

byly stanoveny se stupněm bezpečnosti pro trvalé svahy bez dalších poţadavků 

na jejich úpravy. V roce 2005 došlo v oblasti ochranného pilíře souboru kulturních 

památek Jezeří k posunu bloku zemin o kubatuře cca 3mil. m3. Sanace tohoto 

území byla provedena v několika etapách s tím, ţe výsledkem bylo zmírnění 

generálního svahu pilíře Jezeří nad horizontem 195 m n. m. Součástí posudku byl 

rovněţ výpočet dvou charakteristických profilů čelních generálních svahů na 

základě mechaniky zemin. Generální svahy dosahovaly hodnot 1 : 2,9 aţ 1 : 3,4 

při stupni bezpečnosti 1,3. Současně VÚHU a.s. provedl s přihlédnutím 

k nasazené těţební technologii tzv. technologické profily. Hodnoty těchto 

generálních svahů byly v rozmezí 1 : 3,3 aţ 1 : 4,5. Z porovnání uvedených 

hodnot je zřejmé, ţe svahy vytvořené při dodrţení podmínek geomechaniky jsou 

výrazně strmější neţ svahy technologické. S ohledem na výše uvedené 

skutečnosti se pro čelní svahy lomu v celé šíři porubní fronty stanovuje 

generální svah skrývkových zemin 1 : 4,5 s koeficientem bezpečnosti vyšším 

neţ poţaduje vyhláška ČBÚ č. 26/1989 Sb., pro svahy dočasného charakteru. 

Mocnost hnědouhelné sloje je poměrně stálá a pohybuje se v rozmezí 

20 - 30 metrů. V některých oblastech je narušena dřívější hlubinnou těţbou, ale 

v posudku VÚHU je konstatováno, ţe výpočty neprokázaly její zhoršenou stabilitu. 

Vzhledem k technologickým parametrům rýpadel KU 300 nasazených v lomu bude 

uhelná sloj těţena ve 2 aţ 3 řezech. Generální svah uhelného lomu byl pak 

stanoven z rozměrů jednotlivých řezů, které byly určeny na základě nasazené 

technologie a předpokladu vyuţití třířezové metody při těţbě. 
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Obrázek č. 14 Schéma třířezové technologie těţby uhelné sloje 

5.1.3.4 Způsob rozpojování hornin 

Vzhledem k tomu, ţe v nadloţí uhelné sloje se nachází zpevněné polohy 

pískovce a často také pelosideritové čočky, je nezbytné provádět v dostatečném 

časovém předstihu clonové odstřely a tak eliminovat namáhání řezných orgánů 

velkostrojů nasazených v těţbě nadloţí. Tímto způsobem lze dosáhnout také 

optimální výkonnost nasazené technologie. Trhací práce při hornické činnosti 

a činnosti prováděné hornickým způsobem povoluje svým rozhodnutím příslušný 

OBÚ ve správním řízení. Vychází přitom z ustanovení § 27 a § 28 zákona 

č. 61/1988 Sb., a vyhlášky ČBÚ č. 72/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Součástí ţádosti o povolení trhacích prací velkého rozsahu je technický projekt 

odstřelu, který stanoví postup při provádění trhacích prací z hlediska poţadované 

odborné úrovně a zajištění bezpečnosti. Na lomu ČSA se trhací práce provádí 

opakovaně za obdobných podmínek a proto organizace předloţí spolu se ţádostí 

o povolení TPVR generální technický projekt odstřelů. Ten je platný do ukončení 

hornické činnosti podle platného POPD, pokud nebude rozhodnuto jinak. Součástí 
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generálního projektu je také technologický postup, který stanoví podrobný popis 

technologie trhacích prací a obsahuje zejména: 

- osoby zúčastněné na trhací práci 

- pouţité výbušniny a pomůcky 

- ochranu elektrického roznětu před účinky cizí elektrické energie 

- určení a zajištění manipulačního a bezpečnostního okruhu 

- přípravné práce a výstraţné signály 

- opatření při selhánce a povinnosti hlídek 

V případě potřeby budou na lomu ČSA prováděny také trhací práce malého 

rozsahu a to zejména při rozpojování bludných balvanů na bočních svazích 

Krušných hor, demolice zbytků staveb a zařízení, hloubení jímek a odvodňovacích 

rýh, prostřelování stropu u starých a opuštěných důlních děl, uvolňování ucpaných 

skluzů na velkostrojích, čištění kolejových polí a korečků v zimním období. Rovněţ 

trhací práce malého rozsahu povoluje příslušný OBÚ ve správním řízení. 

Současně se ţádostí předkládá organizace technologický postup, který řeší 

technologii pro různé druhy odstřelů. 

5.1.3.5  Úprava a zušlechťování uhlí 

V současné době je vytěţené uhlí směrováno pomocí DPD šíře 1 200 mm 

do prostoru homogenizační drtírny na skládku, kde se provede homogenizace 

podle poţadavků odbytu, nebo se nakládá přímo na vlakové soupravy, které jsou 

směrovány na úpravnu uhlí v Komořanech. Skládka je obsazena universálním 

skládkovým strojem kolesovým, který umoţňuje následující reţimy provozu: 

a) veškeré uhlí dopravené ke stroji je zaloţeno na skládku 

b) část uhlí dopraveného ke stroji je zaloţeno, zbývající pokračuje 

k dalšímu zpracování 

c) veškeré uhlí prochází strojem k dalšímu zpracování 

d) uhlí je dopraveno ke stroji a ten další objem přitěţuje  
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e) skládkový stroj těţí celý objem ze skládky 

Na skládku je uhlí podrcené na zrnitost 0 - 40 mm ukládáno po vrstvách do 

mocnosti 3 metry. Jednotlivé vrstvy jsou pomocí buldozerů hutněny, aby 

nedocházelo k procesu samovznícení uhlí. Na velkostrojích nasazených v těţbě 

uhlí jsou pasportizační profily s vyznačenou geologickou situací a kvalitou 

jednotlivých lávek a na odtahových dopravnících instalovány popeloměry. 

Vzhledem k této skutečnosti je známá kvalita jednotlivých lávek a tak lze při těţbě 

ze skládky reagovat na poţadavky odbytu. 

Na úpravnu uhlí je směrováno těţné uhlí o zrnitosti 0 - 400 mm a podle 

výhřevnosti, obsahu síry a znečištění (proplástky,nadloţí) je určeno k dalšímu 

zpracování. Základní úpravárenské procesy lze zjednodušeně rozdělit na drcení 

(cílem je získat potřebnou velikost zrna), rozdruţování (v těţké kapalině oddělit 

čisté uhlí od jaloviny a proplástků) a třídění (roztřídit vsázkové uhlí na jednotlivé 

obchodní druhy). Vzhledem k tomu, ţe těţba bude probíhat cca do roku 2065 je 

uvaţováno s produkcí zaměřenou zejména na oblast energetiky a teplárenství. 

Produkce tříděných druhů bude postupně ukončena a úpravárenské provozy 

s touto technologií odstaveny mimo provoz.  
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6 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, bezpečnost provozu 

Zajištění BOZP při hornické činnosti bude prováděno v souladu s platnou 

legislativou pro tuto činnost, zejména zákonem č. 44/1988 Sb. (Horní zákon), 

zákonem č. 61/1988 Sb., hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, 

vyhláškou ČBÚ č. 26/1989 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

a bezpečnosti provozu při HČ a ČPHZ na povrchu a vyhláškou ČBÚ 

č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při 

úpravě a zušlechťování nerostů.  

6.1 Základní opatření proti nebezpečí 

Opatření proti výbuchu uhelného prachu – pro sníţení nebezpečí bude 

prováděn pravidelný úklid sedimentovaného prachu na velkostrojích v těţbě uhlí, 

DPD a homogenizační drtírně (průmyslové vysavače Brieden, kryty na pásové 

dopravníky, zkrápění Austrowaren). Na jednotlivé přesypy bude instalováno vodní 

zkrápění. V periodě 1x za tři roky bude provedeno a vyhodnoceno stanovení 

spodní meze výbušnosti a na základě dosaţených výsledků určena četnost úklidu 

na jednotlivých exponovaných místech. 

Opatření proti samovznícení uhlí a důlním poţárům – i kdyţ uhelná sloj na 

lomu ČSA není náchylná ke vzniku záparů, nelze tuto moţnost vyloučit. Dochází 

k nim zejména v místech kde byla sloj narušena dřívějším hlubinným dobýváním. 

Základní preventivní opatření jsou následující: 

- zabránit hromadění uhelné drtě zejména u paty řezu 

- důsledně vyuţívat moţnost separátního odtěţení vychlazené uhelné hmoty 

- zjištěná otevřená důlní díla včas uzavírat protipoţární uzávěrou 

- dbát o pravidelné udrţování pojezdové roviny pomocnou mechanizací 

- dutiny zjištěné v místech narušených hlubinnou těţbou vyplnit inertním 

materiálem a utěsnit 

Podrobnosti budou řešeny v jednotlivých technologických postupech 

a zajišťovány zmahači ohňů a v případě prací spojených s uzavíráním nebo jiným 
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zabezpečením podzemních důlních děl ústících na povrch báňskými 

záchranáři(ustanovení vyhlášky ČBÚ č. 26/1989 Sb., § 30). 

Opatření proti průvalu vod - v průběhu realizace hornické činnosti bude 

nutné čerpat z lomu povrchovou vodu, vodu z kolektoru kvartérních sedimentů, 

stařinovou a spodní vodu. Nebezpečí průvalu vod z předpolí v objemu, který by 

ohrozil provoz lomu ve II. ekonomické etapě lze vyloučit. Obecně lze konstatovat, 

ţe na lokalitách kde je uhelná sloj narušena dřívějším hlubinným dobýváním 

vzniká určité nebezpečí výskytu stařinových vod. V podmínkách lomu ČSA, kde je 

rozsah narušení poměrně značný jsou stará důlní díla vyuţívána k odvodňovacím 

účelům. Systém důlních děl není uzavřen a vzhledem k pravidelné těţbě nehrozí 

ani riziko průvalu stařinových vod. 

Opatření pro případ sesuvu zemin a sledování stability bočních svahů - lom 

ČSA je situován přímo pod úpatím Krušných hor a vzhledem k moţnému porušení 

stability pánevních sedimentů je prováděn monitoring, který zahrnuje zejména: 

- pravidelné monitorování bočních svahů lomu pomocí automatické měřící 

stanice se systémem odrazných hranolů 

- zaměřeni základního důlního pole metodou GPS 

- připojovací výškové měření ve štole Jezeří 

- měření hladiny podzemních vod 

Vzhledem k tomu, ţe postup porubní fronty lomu ČSA v II. ekonomické 

etapě bude zasahovat svahy Krušných hor, je do budoucna nezbytné pokračovat 

v monitoringu a to v následujícím rozsahu: 

Pokračovat v průběţném monitorování bočních svahů Krušných hor pomocí 

automatické měřící stanice. Spolupracovat s odborníky z VÚHU Most. 

Zaměření základního důlního bodového pole provádět metodou GPS 

v intervalu jedenkrát za 5 let. 

Nivelační měření Červený Hrádek – Albrechtice rozšířit v souladu 

s postupem lomu o lokalitu Horní Jiřetín. 
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V návaznosti na postup vnitřní výsypky ukončit připojovací měření ve štole 

Jezeří a postupně vybudovat výškové a polohové bodové pole pro připojení štoly 

Jiřetín. 

Práce v oblastech starých nebo opuštěných podzemních důlních děl - 

dobývaná uhelná sloj byla v minulosti těţena hlubinným způsobem, zejména 

komorováním v lávkách na plnou mocnost. V důsledku této činnosti se ve sloji 

vyskytují stará důlní díla, která představují moţné nebezpečí pro nasazenou 

technologii (např. nezavalené komory, zásobníky) a zaměstnance. Bude proto 

v souladu s ustanovením vyhlášky ČBÚ č. 26/1989 Sb., vypracována provozní 

dokumentace, která řeší nasazení těţební technologie včetně ověřování 

nezavalených podzemních prostor. 

Nebezpečí výbuchu munice v předpolí lomu – v průběhu 2. světové války 

byla oblast budoucího postupu lomu intenzivně bombardována spojeneckými 

leteckými nálety a lze tedy očekávat nálezy nevybuchlé munice. Bude proto 

nezbytné vypracovat technologický postup pro řešení této mimořádné situace. 

6.2 Větrání, opatření proti prašnosti 

Těţba na lomu ČSA bude tak jako dosud realizována povrchovým 

způsobem s přirozeným větráním lomu, které je s výjimkou mimořádných 

klimatických podmínek (inverzní stavy) vyhovující. Nad horní hranou lomu na úpatí 

Krušných hor jsou ke sledování bočních svahů a k odvodňování vyuţívány 

průzkumné štoly Jezeří a Jiřetín. Větrání je v těchto štolách zajištěno separátním 

způsobem. 

Pokud jde o prašnost vyplývá z dosavadních měření prováděných orgány 

hygienické sluţby, ţe k překračování stanovených hygienických limitů nedochází. 

Pravidelné odstraňování uhelného prachu na velkostrojích a ostatním zařízení, 

sniţování prašnosti na pásových dopravnících a v letních měsících na dopravních 

komunikacích řeší příslušná provozní dokumentace. 
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7 Odvodňování 

7.1 Vnější ochrana lomu ČSA 

Pro další postup lomu ČSA do II. ekonomické etapy je nezbytná jeho vnější 

ochrana před povrchovými vodami. V současné době uţívané vodohospodářské 

objekty byly vybudovány v letech 1978-1984 jako „Náhradní opatření za nádrţ 

Dřínov“ s tím, ţe zajišťují bezpečný provoz lomu do roku 2014. V dalším období je 

třeba převést vody ze Šramnického a Černického potoka, revitalizovat bývalé 

koryto řeky Bíliny a Podkrušnohorský převaděč. Jako nový vodohospodářský 

prvek lze vytvořit převedením vod ze Šramnického a Černického potoka přes 

vodní nádrţe Hedvika a Marcela do řeky Bíliny tzv. územní systém ekologické 

stability. V dlouhodobém horizontu je nutné vybudovat vodní dílo, které bude 

zajišťovat ochranu lomu a umoţní jeho další postup.(náhrada za vodní dílo 

Loupnice) Toto vodní dílo bude rovněţ ovlivňovat odtahové poměry na veřejných 

vodotečích a tak zajišťovat vodohospodářskou ochranu přilehlého území. 

7.2 Jímání a odvádění povrchových a důlních vod 

a) Odvodnění předpolí lomu 

Na temeni vnitřní výsypky vymezeném revitalizovaným korytem řeky Bíliny 

a dovrchním zásypem zakladače Z 90 vznikly v bezodtokových prostorech dvě 

vodní retence Hedvika a Marcela. Tyto retence budou postupně propojeny 

s Vesnickým potokem, sedimentační jímkou čerpací stanice Kundratice 

a následně s řekou Bílinou. Pro sníţení přítoků mělké podzemní vody z údolí 

Vesnického potoka do bočního svahu byla vybudována těsnící stěna. Vody 

zachycené touto těsnící stěnou jsou převáděny potrubím o průměru 500 mm do 

koryta Vesnického potoka. Pro další sníţení přítoků kvartérních vod jsou 

realizovány čerpací vrty pod označením VP1, VP2 a VP3. Rovněţ takto 

zachycené přítoky jsou přečerpávány do Vesnického potoka. V západní části 

předpolí lomu budou vytvořeny záchytné příkopy Jezerka, Albrechtice a Jiřetín, 

který bude zaústěn do vodní nádrţe Loupnice. Pro sníţení přítoků mělkých 

podzemních vod bude vyuţívána těsnící stěna v údolí Šramnického potoka. Vody 
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zachycené touto stěnou budou čerpány zpět do Šramnického potoka. V prostoru 

bočních svahů budou realizovány na základě studie VÚHU Most čerpací vrty, 

které budou slouţit ke sniţování dotací mělkých podzemních vod z kvartérní 

zvodně do prostoru lomu a tím zlepšení stabilitních poměrů ve sledované oblasti. 

Povrchové vody vyvěrající ze suťových poloh v západní části předpolí 

budou zachycovány na prvním skrývkovém řezu a sváděny do vytvořené jímky 

čerpací stanice Albrechtice. Severovýchodní předpolí lomu je proti vniku 

povodňových vod chráněno korytem Jiřetínského potoka a nádrţí Loupnice. 

Odvodnění převýšené části vnitřní výsypky bývalého lomu Obránců míru bylo 

řešeno v rámci rekultivačních prací. Sráţková voda, která se shromaţďuje na kótě 

165 m n.m. je čerpána do tzv. odpadního koryta, které se vlévá do řeky Bíliny. 

b) Odvodnění skrývkových řezů a vnitřní výsypky  

Skrývkové řezy, etáţe vnitřní výsypky a boční svahy lomu jsou 

odvodňovány provozními podélnými a příčnými odvodňovacími příkopy 

s gravitačním odvodem k pomocným čerpacím stanicím. Odtud je voda 

přečerpávána do čerpacích stanic Albrechtice, Černice a Eliška. Ty zachycují 

rovněţ všechny povrchové vody přitékající z oblasti pod záchytným příkopem 

Albrechtice a to pomocí systému těsněných příkopů. 

c) Odvodnění uhelných řezů a dna lomu 

Na uhelných řezech je voda sváděna pomocí odvodňovacích příkopů do 

nejniţšího místa lomu kde je umístěna hlavní čerpací stanice. Ta je vybavena 

dvěma sestavami čerpadel o výkonu Q = 2 x 120 l·s-1, které jsou napojeny na 

výtlačné řády DN 315. Ty vedou přímo do sedimentačních jímek úpravny důlních 

vod, která je vybudována na temeni Ervěnického koridoru. Hlavní čerpací stanice 

splňuje poţadavky vyhlášky ČBÚ č. 26/1989 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Před postupem vnitřní výsypky bude hlavní čerpací stanice a část výtlačného řadu 

přesunována do připravené retence. Pro případné odstranění sedimentovaných 

kalů bude pouţit sací bagr. 
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d)Odvodnění zvodnělých podzemních kolektorů 

Voda ze stařinové zvodně, která gravitačně vytéká na dno lomu zejména 

z uhelných řezů narušených dřívější hlubinnou činností je směrována do jímky 

hlavní čerpací stanice. V případě nutnosti dalšího sníţení hladiny ve stařinách 

budou vyuţity další odvodňovací objekty. Pro odvodnění dna lomu bývalého dolu 

Obránců míru byl v předstihu vybudován drenáţní systém tvořený perforovaným 

potrubím uloţeným v rýhách se štěrkovým zásypem a zaústěný do odvodňovací 

štoly vyraţené do předpolí lomu v délce 290 m. Odtud je voda čerpána do 

pomocné ČS v západní části lomu. Postupem uhelných řezů bude po roce 2020 

zlikvidována.  
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8 Sanace a rekultivace území 

Pro řešení uvedené problematiky byla v uplynulém období zpracována řada 

studií a podkladových materiálů. Za základní lze povaţovat: 

Souhrnné řešení rekultivace a zahlazení důlní činnosti lomu ČSA – malá 

varianta, BPT a.s., 12/1998. 

Souhrnný plán sanace a rekultivace lomu ČSA – malá varianta, BPT a.s., 

11/2005. 

Souhrnný plán sanace a rekultivace lomu ČSA – II. etapa, R - PRINCIP, 

04/2008. 

Všechny výše uvedené varianty řeší jako optimální způsob zavodnění 

zbytkových jam a povaţují toto řešení za vhodné z ekologických, krajinotvorných 

i ekonomických důvodů. Zájmové území lomu ČSA je ohraničeno ze severu svahy 

Krušných hor, na jihu tzv. Ervěnickým koridorem a na východě vnější výsypkou 

bývalého lomu Obránců míru a Hornojiřetínskou výsypkou. Proto celková 

koncepce zahlazení důlní činnosti po ukončení těţby vychází zejména 

z původních podmínek území a z tvaru reliéfu vzniklého báňskou činností. 

Zohledňuje však poţadavky na vytváření přírodě blízkých společenstev v rámci 

územních systémů ekologické stability (ÚSES), které mají v intenzivně vyuţívané 

krajině mimořádný ekologický význam. Důleţitý je také ekonomický aspekt 

řešeného území a charakter a rozmístění okolních sídel. Vazby na širší okolí 

předurčují posuzovat zahlazení lomu ČSA zatopením zejména ve vazbě k řešení 

stability okolí navrţené vodní plochy. Zbytková jáma bude poměrně pravidelná 

s nejniţším bodem na kótě ca 60 m n.m. Horní hrana skrývky na severní straně 

bude na kótě 340 m n.m. a temeno vnitřní výsypky na kótě 285 m n.m. Je 

předpoklad, ţe po ukončení těţby bude stupeň bezpečnosti skrývkových řezů 

a výsypkových etáţí zbytkové jámy odpovídat svahům trvalého charakteru. Vlastní 

sanace lomu ve II. etapě představuje pouze těsnění uhelné sloje proti vzniku 

zápar a ohňů. Dno lomu nebude vyţadovat ţádná mimořádná opatření. 

Řešení zavodnění zbytkové jámy předpokládá zatopení na kótu 200 m n.m. 

s tím, ţe pro napouštění bude vyuţita voda z povodí a také důlní voda ze stařin. 
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Existuje rovněţ úvaha vyuţít dotací z řeky Ohře a krušnohorských potoků. 

Kapacita budoucího jezera na této kótě je cca 450 mil. m3. Pokud jde o prognózu 

kvality vody bylo konstatováno, ţe kvalita vody bude odpovídat poţadovaným 

standardům. Za významný prvek je povaţováno zabezpečení břehové linie proti 

vlnobití. Souhrnný plán předpokládá kombinaci biologických a technických řešení. 

Mezi biologické patří zejména výsadba dřevin a travních porostů, k technickým 

pak kamenné záhozy, patky a gabiony. Předpokládá se vyuţití ke sportovním 

i rekreačním účelům. 

V rámci řešení rekultivace území lomu v II. ekonomické etapě je na 

plošinách vnitřní výsypky uvaţována zemědělská rekultivace a v nebliţším okolí 

jezera pak rekreační plochy včetně parkových úprav. Lesnické rekultivace jsou 

navrţeny tak, aby navazovaly na svahy Krušných hor a pokračovaly aţ na vnitřní 

výsypku. Některé plochy budou ponechány přirozené sukcesi. Z hlediska ÚSES je 

navrţeno vybudování prvků, které budou svým charakterem zapadat do okolního 

rázu krajiny. Pro umoţnění zemědělského způsobu rekultivace budou vyuţity 

ornice, spraše a sprašové zeminy z předpolí lomu. 

8.1 Předpokládané náklady na sanaci a rekultivaci 

Zákon č. 44/1988 Sb., (Horní zákon) ve znění pozdějších předpisů, ukládá 

v § 31 odst.5 organizaci povinnost „ zajistit sanaci, která obsahuje i rekultivace 

podle zvláštních zákonů všech pozemků dotčených těţbou. Sanace pozemků 

uvolněných v průběhu dobývání se provádí podle plánu otvírky, přípravy 

a dobývání. Za sanaci se povaţuje odstranění škod na krajině komplexní úpravou 

území a územních struktur“.  

Součástí celkových nákladů jsou náklady na sanaci, terénní úpravy, 

odvodnění, komunikace a biologickou rekultivaci včetně zavodnění. Výše celkové 

potřebné rezervy na zahlazení důlní činnosti je uvedena v dokumentaci 

zpracované firmou R – Princip a činní 5 120 milionů Kč. Řešení vychází zejména 

z přírodních podmínek daného území a tvaru, který vznikne báňskou činností 

včetně závěrečné sanace. Zohledňuje také ekonomický aspekt vývoje zájmového 

území a charakter a rozmístění okolních sídel. Návrh na vytvoření rezervy 
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potřebných finančních prostředků vychází z celkového měrného zatíţení na 

kaţdou tunu a výše předpokládaných těţeb. Vytváření rezerv podléhá schválení 

příslušným báňským úřadem, který schvaluje téţ čerpání z těchto rezerv po 

dohodě s ministerstvem ţivotního prostředí České republiky. Tyto finanční 

prostředky se ukládají na zvláštní vázaný účet v bance a nesmějí být předmětem 

ručení ani zahrnuty do majetkové podstaty. 

Tabulka č. 5 Výpočet měrných nákladů 

Lom

D F

B - C D : E

ČSA 5 172

Potřebná

rezerva

k 1.1.2011

Rezerva

vytvořená

k 31.12.2010

Rezerva k vytvoření

od1.1.2011

Zásoby uhlí 

po 1.1.2011

v mil. t

Měrné

zatíţení

v Kč/t

A B C E

5 120 mil.Kč 3 620 mil.Kč 1 500 mil.Kč 290

 

V budoucnu je třeba počítat s tím, ţe vypočtené měrné zatíţení bude 

upraveno koeficientem inflačního nárůstu stanoveným Českým statistickým 

úřadem.  

8.2  Důlní škody 

Řešení střetů zájmů včetně jejich vypořádání je rozhodujícím předpokladem 

pro uvolnění území k pokračování hornické činnosti a to bez ohledu na platné 

usnesení vlády č. 444/1991 Sb. Postup lomu ČSA zabere rozsáhlou oblast 

s osídlením včetně infrastruktury, hospodářsky vyuţívané objekty, zemědělskou 

půdu, vodní plochy atd. Zájmové území ve schválených DP bude zasahovat do 

deseti katastrů. Z uvedeného vyplývá, ţe vyřešit střety zájmů nebude snadná 

záleţitost. Lze je řešit v několika krocích a to od uzavření dohody aţ po vlastní 

realizaci odškodnění dotčených obcí, fyzických a právnických osob a subjektů 

chráněných podle zvláštních předpisů.  

Horní zákon v § 33 uvádí, ţe pokud jsou vyuţitím výhradního loţiska 

ohroţeny objekty a zájmy chráněné podle zvláštních předpisů, jsou organizace 

a fyzické a právnické osoby, jimţ přísluší ochrana těchto objektů a zájmů, povinny 

ve vzájemné součinnosti řešit tyto střety zájmů a navrhnout postup, který umoţní 
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vyuţití výhradního loţiska při zabezpečení nezbytné ochrany uvedených objektů 

a zájmů. Pro organizaci proto platí, ţe před zařazením příslušných prací do POPD 

má povinnost dohodnout se s orgány a fyzickými a právnickými osobami o tom jak 

ohroţený objekt chránit a při ţádosti o povolení hornické činnosti doloţit 

obvodnímu báňskému úřadu, ţe střety zájmů byly vyřešeny. V roce 2006 zahájila 

bývalá MUS a.s. jednání a oslovila vlastníky a to jak fyzické osoby bydlící v obcích 

Černice a Horní Jiřetín, tak právnické osoby vlastnící nemovitosti a zařízení 

v zájmovém území těţby lomu ČSA II. etapa. Řešení vychází z konkrétních 

podmínek jednotlivých vlastnických případů, odškodňovaných na základě dohody 

a smlouvy o odškodnění. Návrh na řešení je členěn do jednotlivých etap a to prvé 

řadě uzavřením dohody o řešení střetů zájmů a následně souboru smluv, které 

řeší detaily vlastního odškodnění. Do kategorie nákladů na důlní škody nejsou 

zahrnuty pozemky, ale jsou řešeny na základě koupě nebo směny. 

Dohoda o odškodnění konkretizuje podmínky, za jakých zainteresované 

strany souhlasí s vyřešením střetů zájmů a také definuje podrobný postup formou 

náhrady škod vzniklých z titulu báňské činnosti. MUS v této oblasti navrhuje tři 

základní varianty plnění odškodnění: 

a) poskytnutí jednorázového finančního plnění za podmínky, ţe dotčený 

disponuje náhradním bydlením 

b) postupné vyplácení finančního plnění v případech kdy dotčený chce 

stavět nebo rekonstruovat nové náhradní bydlení 

c) výstavba náhradního bydlení realizovaného přímo MUS a.s. z prostředků 

určených k řešení odškodnění prostřednictvím smluvních partnerů.  

Tabulka č. 6 Vodohospodářská opatření 

Přeloţka Jiřetínského potoka 2020 2025 Změna toku  70 mil. Kč 

Přeloţka toku Loupnice 2025 2030 Změna toku 1 150 mil. Kč 

Celkem    1 220 mil. Kč 

Tabulka č. 7 Obec Černice, náklady na odškodnění 

Odškodnění - obec 2011 2015 Bytový fond  1 170 mil. Kč 

Odškodnění - organizace 2011 2015 Nové stavby   250 mil. Kč 

Demolice 2011 2015    105 mil. Kč 

Celkem    1525 mil. Kč 
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Tabulka č. 8 Obec Horní Jiřetín, náklady na odškodnění 

Důlní škody pro druhou etapu činí 6 365 milionů Kč. Vzhledem k tomu, ţe 

můţe dojít ke vzniku dalších nepředvídaných nákladů zvýším tuto částku o cca 

5 % coţ činí 350 mil. Kč. Celková výše čerpání důlních škod je 6 715 mil. Kč. 

  

Odškodnění - obec 2016 2030 Bytový fond 3 200 mil. Kč 

Odškodnění - organizace 2016 2025 Nové stavby   310 mil Kč 

Demolice 2016 2030    110 mil. Kč 

Celkem    3 620 mil. Kč 
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9 Střety zájmů 

Základní legislativou pro činnost organizací, které podnikají v oblasti těţby 

nerostů je zákon č. 44/1988 Sb., (horní zákon), zákon č. 61/1988 Sb., (o hornické 

činnosti, výbušninách a o státní báňské správě) a navazující báňské předpisy. 

Tyto zákony však neumoţňují automaticky přístup k těţbě na loţisku, ale stanovují 

řadu dalších podmínek za kterých lze těţbu provádět. Ty vycházejí ze skutečnosti, 

ţe nerostné suroviny jsou majetkem státu a ten je odpovědný za zajištění 

energetické bezpečnosti. Specifika nerostných surovin vyţaduje také zvláštní 

přístup a to z následujících důvodů: 

- loţiska nerostných surovin jsou nepřemístitelná a jejich odpis např. formou 

převodu do nebilančních je pouze administrativní akt, který moţný střet zájmů 

pouze oddaluje 

- převáţná většina loţisek tvoří zásadní vstupy do řady odvětví národního 

hospodářství  

- některé jsou strategického významu a pro chod ekonomiky momentálně 

nepostradatelná 

Současná legislativa ukládá těţebním společnostem vytvářet v souladu 

s § 37 a zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a vyuţití nerostného bohatství rezervu 

finančních prostředků na sanaci a rekultivaci území postiţeného těţbou. Kromě 

toho ukládá tentýţ zákon těţebním organizacím zaplatit na účet příslušného OBÚ 

úhradu z vydobytých nerostů. Z výnosu úhrad je do rozpočtu obcí, na jejichţ 

katastrálním území se těţba provádí, převedeno 75 % a zbývajících 25 % je 

převedeno na příjmové účty státního rozpočtu kapitol MŢP a MPO. 

Pokračování těţby v předpolí lomu ČSA vyvolá potřebu přemístit obce 

Černice a Horní Jiřetín, ale to je při povrchovém dobývání záleţitost úspěšně 

řešená např. v sousedním Německu, ale i v dalších vyspělých zemích světa. 

Důleţité je, aby stát deklaroval potřebu, v tomto případě těţbu hnědého uhlí 

a současně působil jako kontrolní orgán zda proces řešení střetů zájmů probíhá 

regulérním způsobem. Základní podmínkou je však zásoby za územními limity 

odblokovat, protoţe stanovení územních limitů bylo mimořádným řešením 
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v období kdy bylo nezbytné omezit neţádoucí devastaci krajiny a zhoršování 

ţivotního prostředí. Byl to akt, který neměl oporu v báňské legislativě a těţební 

organizace byly státními podniky. Za dobu platnosti usnesení se hornictví 

podstatným způsobem restrukturalizovalo, změnily se ekonomické a společenské 

poměry a ochrana zájmů dotčených subjektů a osob je dostatečně legislativně 

ošetřena.  

9.1 Stav v předpolí lomu 

Jak je v disertační práci jiţ uvedeno jsou pro uhelné zásoby 

v II. ekonomické etapě stanoveny chráněná loţisková území a dobývací prostory. 

Horní zákon v § 16 konstatuje, ţe ochrana výhradního loţiska proti znemoţnění 

nebo ztíţení jeho dobývání se zajišťuje stanovením chráněného loţiskového 

území, které zahrnuje takovou oblast ve které by stavby a zařízení, které 

nesouvisí s dobýváním mohly znemoţnit nebo ztíţit dobývání výhradního loţiska. 

Současně v § 18 stanovuje omezení některých činností v CHLÚ a v § 19 stanoví 

podmínky pro umístění staveb, které nesouvisí s dobýváním. Proto OBÚ v Mostě 

při vyřizování ţádostí o stanovisko ke stavbám, které nesouvisí s dobýváním 

sděluje, ţe předmětná stavba je umístěna v dobývacím prostoru, resp. 

v chráněném loţiskové území a nesouvisí s dobýváním nerostného bohatství 

České republiky. 

Rozhodnutí o umístění staveb a zařízení v CHLÚ, které nesouvisí 

s dobýváním můţe vydat příslušný stavební úřad jen na základě závazného 

stanoviska Krajského úřadu, po projednání s obvodním báňským úřadem, který 

navrhne podmínky pro umístění, popřípadě provedení stavby nebo zařízení. 

OBÚ v Mostě navrhuje, aby závazné stanovisko Krajského úřadu 

Ústeckého kraje v Ústí nad Labem bylo vydáno s podmínkou, aby z hlediska 

ochrany a vyuţití nerostného bohatství České republiky uvedená stavba svojí 

ţivotností a funkčností neznemoţnila nebo neztíţila případné dobývání výhradního 

loţiska hnědého uhlí. Stanovisko Krajského úřadu je však aţ na výjimky 

následující: „po prostudování předloţených podkladů Krajský úřad Ústeckého 

kraje, odbor ţivotního prostředí a zemědělství souhlasí s uvedenou stavbou, 
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s ohledem na ustanovení poslední věty § 18 odst. 2) zákona č. 44/1988 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů. Stavba je situována ve výhradním loţisku hnědého uhlí 

B3 07600000 Komořany – Oránců míru, ve stanoveném DP 30074 Komořany 

u Mostu. S ohledem na skutečnost, ţe usnesení vlády ČR ze dne 30.října 1991 

č. 444/1991 stanovilo územní ekologické limity těţby hnědého uhlí v Severočeské 

hnědouhelné pánvi a ţe schválená surovinová politika v oblasti nerostných surovin 

a jejich zdrojů si dává za cíl zabezpečit ochranu zásob hnědého uhlí za územními 

limity a ponechat je jako rezervu pro případné vyuţití budoucími generacemi 

a s ohledem na to, ţe navrhovaná stavba nemůţe významně ztíţit výhledové 

vyuţívání loţiska hnědého uhlí v prostoru pod obcí, Krajský úřad Ústeckého kraje 

souhlasí s rodinným domem a oplocením v obci Horní Jiřetín“. 

Od roku 2005 vyřídil OBÚ v Mostě ţádosti uvedené v následujících 

tabulkách č. 9 - 14. 

Legenda k tabulkám č. 9 – 14: 

  HJ – Horní Jiřetín NRD – nový rodinný dům  

 ČE – Černice NSO – nová stavba ostatní 

 NG – nová garáţ NP – nová přístavba 

Tabulka č. 9 Přehled ţádostí z roku 2005 

číslo k.ú. parcela předmět rok poznámka 

1 HJ 3660/42 NRD 2005   

2 HJ 898 NRD 2005   

3 HJ 195/1,196/4 NSO 2005 chatka 

4 HJ 196/10 NSO 2005 chatka 

5 HJ 195/3,196/7 NSO 2005 chatka 

6 HJ 4330/1 NSO 2005 veřejné osvětlení 

7 HJ 3465/3,3467/7 NRD 2005   

8 HJ 220/2,220/3 NSO 2005 sklad 

9 HJ 752/6 NRD 2005   

10 HJ 829/0 NSO 2005 kůlna 

11 HJ 5605/11 NSO 2005 vodovodní přípojka 

12 HJ 88/4,51/1 NG 2005   

13 HJ 145/02 NP 2005 přístavba RD 

14 HJ 600/6 NRD 2005   
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Tabulka č. 10 Přehled ţádostí z roku 2006 

číslo k.ú. parcela předmět rok poznámka 

15 HJ 220/2,220/3 NSO 2006 sklad 

16 HJ 88/4,51/1 NG 2006   

17 HJ 190 NP 2006 přístavba RD 

18 HJ 902 NSO 2006 chatka 

19 HJ 1083/1 NSO 2006 Chatka 

20 HJ 3656/1 NG 2006 Sklad 

21 HJ 444/5 NRD 2006   

22 HJ 1250/6 NSO 2006 vodovodní přípojka 

23 HJ 3446/2 NP 2006 přístavba RD 

24 HJ 490/2 NP 2006 sklep 

25 HJ 462/3 NSO 2006 kabel NN 

26 HJ 3660/42,3660/43 NRD 2006 garáţ 

27 HJ 1083/1 NSO 2006 chatka 

28 HJ 505/10 NRD 2006   

29 HJ 273 NP 2006 přístavba RD 

30 HJ 870 NG 2006   

31 HJ 1299/1 NRD 2006   

32 HJ 441/1 NG 2006 ČOV 

33 HJ 600/7 NP 2006 přístavba garáţe 

34 HJ 1083/1 NSO 2006 chatka,dřevník 

35 HJ 675/5 NSO 2006 garáţ,kůlna 

36 HJ 506/2 NP 2006 úpravy RD, garáţ 

37 HJ 444/10 NRD 2006   

38 HJ 506/1 NP 2006 úpravy RD 

39 HJ 869 NSO 2006 chatka 

40 HJ 147/3 NG 2006   

Tabulka č. 11 Přehled ţádostí z roku 2007 

číslo k.ú. parcela předmět rok poznámka 

41 HJ 3660/47 NSO 2007 přípojka NN 

42 HJ 200/1,3444/1 NP 2007 přístavba RD 

43 HJ 180/7 NRD 2007   

44 HJ 3520/3,3520/6 NSO 2007 chatka,sklad 

45 HJ 3466/1 NSO 2007 chatka,sklad 

46 HJ 3660/23 NRD 2007   

47 ČE 768 NP 2007 přístavba RD 

48 HJ 3660/40,3660/42 NSO 2007 pergola 

49 HJ 600/6 NSO 2007 přívod NN 

50 HJ 3465/3 NSO 2007 přívod NN 

51 HJ 505/1,515 NRD 2007 komunikace,IS 
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Tabulka č. 12 Přehled ţádostí z roku 2008 

číslo k.ú. parcela předmět rok poznámka 

52 HJ 3427/6 NG 2008 Dvojgaráţ 

53 HJ,ČE   NSO 2008 splašková kanalizace 

54 HJ 50,898 NRD 2008   

55 ČE 759/2,768 NSO 2008 přípojka NN 

56 HJ 3600/4,3600/5 NRD 2008   

57 HJ 997/5 NSO 2008 chatka 

58 HJ 175/14 NG 2008 hospodářské zařízení 

59 HJ 221/6 NSO 2008 chatka 

60 HJ 280/1 NP 2008 stavební úpravy RD 

61 HJ 362/2 NG 2008   

62 HJ 3411/1 NG 2008   

63 HJ 3504/5 NSO 2008 zahradní domek 

64 HJ 4052/1 NSO 2008 chatka 

65 HJ 740/1 NSO 2008 sklad nářadí 

66 HJ   NSO 2008 veřejné osvětlení 

67 ČE 109 NG 2008   

68 HJ 444/6,444/12 NRD 2008   

69 HJ 522/5 NSO 2008 výkup druh. surovin 

70 HJ 221/6 NSO 2008 pergola 

71 HJ 375/19 NSO 2008 rekreační chata 

72 HJ 109 NG 2008   

73 HJ 505/8,505/9 NRD 2008 studna,bazén,garáţ 

74 HJ 505/12 NRD 2008   

75 HJ 525/2,525/3 NSO 2008 sběrna odpadů 

76 HJ 605/3 NRD 2008   

77 HJ 549/8,549/9 NRD 2008   
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Tabulka č. 13 Přehled ţádostí z roku 2009 

číslo k.ú. parcela předmět rok poznámka 

78 HJ 605/3 NSO 2009 přípojka NN 

79 ČE 93/2 NG 2009   

80 HJ 3542/3,3542/4 NSO 2009 pergola,nádrţ 

81 ČE 86/1 NP 2009 sklad,chodba 

82 HJ 444/4,444/15 NSO 2009 přípojka NN 

83 HJ 505/1,505/9 NRD 2009   

84 HJ 505/12 NSO 2009 ČOV 

85 HJ 505/8,505/9 NSO 2009 ČOV 

86 HJ 3383/2 NRD 2009   

87 HJ 3465/3,3467/7 NRD 2009   

88 HJ 77/3,132/4 NRD 2009   

89 HJ 132/5 NP 2009 přístavba RD 

90 HJ 3444/1,4302/2 NRD 2009   

91 HJ 3575/0,1219/9 NRD 2009   

92 HJ 1219/10,3527 NRD 2009   

93 HJ 3215,505/8 NSO 2009 přípojka NN 

94 HJ 444/17,444/18 NRD 2009   

95 NJ 4052/1 NSO 2009 přípojka vody 

96 HJ 444/5 NSO 2009 ČOV 

97 HJ 444/7 NSO 2009 venkovní bazén 

98 HJ 3658/4 NSO 2009 venkovní bazén 

99 HJ 806 NSO 2009 plot 

100 HJ 245/1 NSO 2009 kabelové vedení NN 

101 HJ 8071 NSO 2009 pergola,sklad 

102 HJ 245/1,3159/1,1211/1 NSO 2009 sběrný dvůr 

103 HJ 779/1 NRD 2009   

104 HJ 997/2 NSO 2009 kabel NN 

105 HJ 444/5 NSO 2009 tepelné čerpadlo 

106 HJ 3413/3,3413/6 NSO 2009 zahradní chatky 
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Tabulka č. 14 Přehled ţádostí z roku 2010 

číslo k.ú. parcela předmět rok poznámka 

107 HJ 525/3,525/6 NSO 2010 přístřešky pro včely 

108 HJ 188/1 NSO 2010 stavba tribuny 

109 HJ 3444/1 NSO 2010 přípojka NN 

110 HJ 3575 NSO 2010 přípojka NN 

111 HJ 549/8,549/9 NRD 2010   

112 HJ 323/1 NSO 2010 kabely NN 

113 HJ 266/1 NP 2010 stavební úpravy RD 

114 HJ 75 NP 2010 stavební úpravy RD 

115 HJ 221/3,221/4,221/6 NSO 2010 přípojky NN 

116 HJ 590/1,633/1 NRD 2010   

117 HJ 375/12,375/13 NRD 2010   

118 HJ 3660/34 NRD 2010   

119 HJ 50 NSO 2010 ČOV 

120 HJ 182/1,91/1,163 NSO 2010 fotovoltaická elna 

121 HJ 119/4,98/4 NSO 2010 fotovoltaická elna 

122 HJ 444/17,444/18 NRD 2010   

123 HJ 180/6 NSO 2010 tribuna hřiště 

124 HJ 3660/47 NSO 2010 přípojka NN 

125 HJ 3452/7 NSO 2010 rekreační objekt 

126 HJ 3423/2,3425 NSO 2010 fotovoltaická elna 

127 HJ 806 NSO 2010 zahradní domek 

128 HJ 3800/7 NSO 2010 vodovodní přípojka 

129 HJ 505/11 NSO 2010 stání auto,sklad 

130 HJ 444/15 NRD 2010 včetně garáţe 

131 HJ 221/3 NSO 2010 zahradní domek 
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Obrázek č. 15 Dobývací prostor Komořany u Mostu  

 
Obrázek č. 16 Nová výstavba v DP Komořany u Mostu 
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Obrázek č. 17 Nová výstavba v DP Komořany u Mostu 

 
Obrázek č. 18 Nová výstavba v DP Komořany u Mostu 
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Obrázek č. 19 Nová výstavba v DP Komořany u Mostu 

9.2 Povolení hornické činnosti 

Státní báňská správa vydává povolení k hornické činnosti a činnosti 

prováděné hornickým způsobem, tuto činnost kontroluje a to nikoliv pouze 

z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ale také z pohledu 

hospodárného vyuţití loţisek. Svévolný postup těţebních organizací není moţný, 

naopak báňská legislativa ukládá porušení technologické kázně a neplnění 

podmínek rozhodnutí o povolení hornické činnosti přísně postihovat. 

Otvírku, přípravu a dobývání výhradních loţisek povoluje obvodní báňský 

úřad. Se ţádostí o povolení předkládá organizace plán otvírky, přípravy 

a dobývání a předepsanou dokumentaci. Bez povolení obvodního báňského úřadu 

nesmí být otvírka, příprava a dobývání zahájeny (§ 10 odst. 1 zákona č. 61/1988 

Sb.). Pokud jsou připravovanou HČ ohroţeny právem chráněné zájmy nebo 

objekty, musí organizace se ţádostí předloţit doklady o vyřešení střetů zájmů. 

V opačném případě OBÚ řízení o povolení HČ zastaví. Účastníky řízení jsou 

ţadatel, investor, vlastník důlního díla a občané, jejichţ práva a právem chráněné 
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zájmy nebo povinnosti mohou být povolením dotčeny, a obec, v jejímţ územním 

obvodu má být HČ vykonávána (§ 18 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb.). 
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10 Závěr 

V průběhu zpracování disertační práce jsem prostudoval řadu materiálů 

vztahujících se k řešené problematice. Jednalo se zejména o: 

a) Usnesení vlády ČR ze dne 10.září 2008 č. 1176, k územně ekologickým limitům 

těţby hnědého uhlí v SHP. 

První usnesení vlády od roku 1991, které mohlo vyřešit také územní limity pro 

lom ČSA. Bohuţel se tak nestalo, ale naopak ač to nebylo nutné toto usnesení 

opětovně potvrdilo platnost závazných linií z roku 1991 včetně úkolů tímto 

usnesením uloţených. Jednalo se o úpravu vyhlášených DP a provedení 

odpisu zásob za závaznými liniemi, k čemuţ do současné doby nedošlo. 

Provedlo pouze úpravu závazné linie pro lom Bílina. 

b) Návrh státní energetické koncepce České republiky do roku 2050 z listopadu 

2008. 

Návrh zpracovala nezávislá odborná komise a definuje dlouhodobou vizi vývoje 

energetického hospodářství jako vyváţený energetický mix s maximálním 

vyuţitím tuzemských energetických zdrojů. Bohuţel pokud jde o vyuţití 

hnědého uhlí v dobývacích prostorech za tzv. ekologickými limity zejména ve 

vztahu k lomu ČSA, chybí zde jednoznačné stanovisko a tak konstatování 

uvedené v této koncepci, ţe se předpokládá maximální zvýšení disponibility 

hnědého uhlí je chvályhodné, ale neřeší prolomení ekologických limitů a tím 

také moţnost vyřešit střety zájmů. 

c) Význam tuzemských energetických zdrojů pro zajištění hospodářské 

a ekonomické stability ČR. Návrh pro schůzi vlády z února 2010. 

Zpráva podrobně hodnotí současný stav v zajištění energetické bezpečnosti 

státu a úlohu tuzemských fosilních paliv ve vztahu k teplárenskému odvětví. 

Konstatuje, ţe pokračování těţby hnědého uhlí za liniemi omezení není 

v ţádném případě návrat k rozvoji hornictví, ale pouze nutné řešení vyuţít 

nezbytné mnoţství kvalitních zásob pro výrobu elektřiny a tepla. Pokud jde 

o lom ČSA nejedná se o nové území, ale pouze to pro které byl státem 

stanoven dobývací prostor. Jedná se o první zprávu pro vládu, která v návrhu 
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usnesení doporučuje zrušit usnesení vlády ČR ze dne 30.10.1991 č. 444/1991 

a ze dne 10.9.2008 č. 1176. Tuto zprávu však vláda neprojednala. 

d) Programové prohlášení Vlády ČR ze srpna 2010. 

V kapitole energetika a vnější energetická bezpečnost je opětovně uvedeno, ţe 

vláda se zasadí o zachování územních limitů těţby hnědého uhlí a jejich 

legislativní zajištění. Předloţí novelu Horního zákona, která zajistí hospodárné 

vyuţívání nerostných surovin. Vláda bude podporovat jejich efektivní vyuţití, 

jadernou energetiku a obnovitelné zdroje. 

Z výše uvedených materiálů je zřejmé, ţe s výjimkou návrhu zprávy pro 

vládu z února letošního roku se ostatní staví ke zrušení územních limitů těţby 

hnědého uhlí negativně avšak bez uvedení důvodů proč mají být zachovány. 

Jsem názoru, ţe důvody pro které bylo v roce 1991 přijato usnesení vlády 

č. 444/1991 a které spočívaly zejména v extenzivním rozvoji těţby hnědého uhlí 

v SHP v 80-tých letech minulého století jsou jiţ dávno minulostí. V uplynulých 

dvaceti letech došlo k postupnému útlumu těţby a uzavření všech hlubinných dolů 

s výjimkou dolu Centrum, lomů Chabařovice, Leţáky, Obránců míru, Jan Šverma 

a dalších. Roční těţba poklesla o téměř 36 milionů tun a došlo k výraznému 

zlepšení ţivotního prostředí včetně ochrany zájmu obyvatel v regionu. Obdobně 

se k uvedené problematice staví také státní energetická koncepce z roku 2004, 

která byla přijata usnesením vlády č. 211/2004. 

K usnesení vlády č. 444/1991 lze konstatovat: 

- jiţ dávno splnilo své poslání a potřebné cíle naplnilo 

- omezením přístupu těţaře k loţisku územními limity při existenci DP 

stanovených státem vytvořilo protiprávní stav 

- ochrana zájmů dotčených subjektů a osob je dostatečně legislativně zajištěna. 

Povolení HČ je podmíněno splněním řady povinností včetně vyřešení střetů 

zájmů 

- nejsou ţádné racionální důvody pro jeho existenci, naopak jeho zrušení 

narovná legislativní prostředí 
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Závěrem lze pouze konstatovat, ţe v nejbliţší době ukončí na lomu ČSA 

provoz další technologický celek. Zůstává otázkou jak dlouho budou vlastníci 

společnosti ochotni čekat na zrušení územních limitů nebo ukončí provoz lomu se 

všemi negativními dopady. Z těch rozhodujících lze zmínit např. nevytvoření 

dostatečných finančních zdrojů na zahlazení, ztráta tuzemského paliva, další 

zvýšení nezaměstnanosti v regionu severozápadních Čech, dopad do státního 

rozpočtu v oblasti příjmů a výdajů. 
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