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Anotace 

V této diplomové práci je popisována příprava území pro výstavbu 

inženýrských sítí v prostoru Saxonie. V první části je uvedena všeobecná 

charakteristika ložiska (geologická stavba, geologie zájmového území). Následně 

jsem se zabývala postupem lomu Vršany do Dobývacího prostoru Slatinice. 

V rámci tohoto rozšíření bylo nutné navrhnout báňsko-stavební řešení stavby 

území pro přeložení inženýrských sítí, které této plánované těžbě brání. V další 

části popisuji střety zájmů a možné návrhy jejich řešení. Při návrhu řešení byla 

řešena i problematika bývalé hlubinné činnosti. Vliv a nutná opatření jsou 

specifikována v následující kapitole. Výsledkem práce je návrh technického řešení 

přípravy zájmového území prostor Saxonie jež umožní výstavbu inženýrských sítí 

pro plynulé pokračování Lomu Vršany kolem roku 2023. 

 

Klíčová slova: uhlí, skrývka, těžba uhlí, dobývací prostor, inženýrské sítě, 

diskontinuální technologie 

 

Summary 

There is described preparation of an area for construction of underground 

services in this dissertation in area of Saxonia. There is described overall 

character of deposit, (geological construction, geology of an area of interest). 

Subsequently I look into advancement of quarry Vršany towards mining area  

of Slatinice. There is necessity to propose mine-construct solution of arrangement 

of area for redeployment of underground services that prevents the planned 

mining. In next part there is described a conflict of interests and possible 

propositions of their solution. Proposal solution takes into account even the 

problem of passed underground activities. Impact and necessary measure are 

specifying in subsequent chapter. Result of this work is proposal of technical 

solution of preparation of an area of interest in area of Saxonia to enable 

construction of underground services for smooth advancement of quarry Vršany  

in year 2003. 
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1 Úvod 

Lom Vršany bude od roku 2012 rozšiřovat těžbu do DP Slatinice, kde má za 

cíl vytěžit cca 300 Mt energetického uhlí a tím zásobit po dobu 40 let odběratele  

z energetiky a velkého teplárenství. 

Pro zajištění realizace těžby je nutné v dostatečném časovém předstihu 

zajistit uvolnění území v prostoru DP Slatinice. Toto uvolnění spočívá v přesunu 

IS, které se na tomto území nacházejí a přesunu dalších zařízení a objektů, které 

souvisejí s těžbou. Cílem této diplomové práce je technické řešení přípravy části 

území pro přesun IS HK v prostoru Saxonie. Tato příprava bude prováděna 

diskontinuální dopravou. 

V úvodní části je charakterizovaná geologická stavba lomu Vršany. Jsou zde 

uvedeny podrobnější informace o geologické stavbě ložiska. Dále je zde 

popisována geologická stavba zájmového území, tedy prostor Saxonie.  

Ve druhé části je popsán plánovaný postup vývoje lomu Vršany do roku 

2024, ale jinak by měl trvat cca do roku 2050 - 54. V této kapitole jsou podrobněji 

popsány jednotlivé etapy vývoje lomu a také dobývací technologie, která se bude 

využívat pro těžbu hnědého uhlí. V rámci první etapy je nutno realizovat výstavbu 

nových IS HK. 

Další část je věnována popisu jednotlivých IS HK, které bude nutné 

přesunout (jedná se o produktovody, linky velmi vysokého napětí a kabely),  

a to včetně popsání charakteristiky území pro přeložky. Jsou zde části věnované 

obecnému popisu přípravným pracím a technickému řešení zářezu Saxonie.  

V další části je popisován vliv hlubinné činnosti a jednotlivá opatření. Část 

oblasti byla v minulosti dobývaná hlavně hlubinným způsobem a to metodou 

komorování. Ne všechny komory po ukončené hlubinné činnosti byly zavaleny, 

a tudíž hrozí nebezpečí dodatečné tvorby propadu. Proto jsou v této kapitole 

řešeny jednotlivá opatření. 

Návrh technického řešení a jeho základní zhodnocení je uveden 

v předposlední části, jejímž cílem je detailní popis a výpočty s tím související 

včetně návrhu použité technologie. 
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2 Popis geologické situace 

2.1 Všeobecná charakteristika ložiska 

Mostecká hnědouhelná pánev se rozkládá od Ústí nad Labem až po Kadaň, 

což je přibližně 70 kilometrů délky a až 20 kilometrů šířky. Je vymezena 

orografickými celky krušnohorského masivu, Českého středohoří, Žatecké plošiny 

a Doupovskými horami.  

Lom Vršany představuje, svojí polohou na jižním okraji Mostecké 

hnědouhelné pánve, jednu z geologicky nejsložitějších pánevních těžebních 

lokalit. Hlavní příčinou složitého vývoje je faciální proměnlivost terciérní pánevní 

sedimentace na poměrně malé ploše. 

 

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

 sedimentace žateckého deltového tělesa, 

 jezerně deltová sedimentace,  

 jezerní sedimentace. 

 

Každá ze tří facií se vyznačuje specifickými podmínkami sedimentace 

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

přibližně prostorově vymezitelné, se značnou vertikální i horizontální 

proměnlivostí. [1] 

Dalším výrazným znakem je cykličnost sedimentace, která se v jednotlivých 

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

ložiska. [1] 

Terciérní sedimentace probíhala na relativně členitém a různorodém podloží 

reprezentovaném horninami krystalinika a svrchní křídy, modelovanými intenzivní 

denudací v předterciérním a spodnoterciérním vývoji, dále zvýrazněném výstupy 

neovulkanitů. [1] 

Sedimentace v území má charakter postupného vyplňování deprese, 

zpočátku v izolovaných nebo lokálně propojených jezírkách dotovaných snosovým 

materiálem z okolních elevací tvořených částečně neovulkanity, ale převážně 

sedimenty svrchní křídy a krystalinika. [1] 
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Další morfologickou diferenciací s převažujícím poklesem pánevního dna se 

v prostoru začala významněji uplatňovat sedimentace žatecké delty, jejíž intenzita 

se měnila podle spádu toku a migrace přítokových ramen a umožňovala nebo 

naopak potlačovala rozsah uhelné sedimentace. Tato byla posléze ukončena 

písčitojílovitou sedimentací trvalejšího charakteru v jezerním prostředí. Celková 

mocnost svrchních písčitojílovitých vrstev v území není zachována následkem 

intenzivní denudace ve svrchním miocenu a pliocenu. Denudační terciérní 

paleoreliéf byl v kvartéru překryt aluviálními i eolickými sedimenty. [1] 

2.2 Geologická stavba ložiska 

2.2.1 Krystalinikum 

Hlubší podloží terciéru na lomu Vršany je tvořeno metamorfovanými 

horninami krystalinika reprezentovaného převážně muskovitickými až biotiticko – 

muskovitickými pararulami až svory. Svrchní partie krystalinika je postižena 

kaolinizací a chloritizací. Vzhledem k tomu, že vrty byly ukončeny ihned po jeho 

navrtání, nelze objektivně určit mocnost zvětralého horizontu. Například izolovaný 

výskyt zvětralého krystalinika na vrtu HO 422 zastihl muskovitickou pararulu, 

kaolinizovanou a chloritizovanou, těsně pod uhelnou slojí, v místě, kde byly 

výrazně redukovány spodní jílovito-písčité podložní vrstvy. [1] 

2.2.2 Svrchní křída 

Komplexní posouzení křídových sedimentů je problematické pro nízkou 

úroveň prozkoumanosti. Většina vrtů byla zastavována ihned po zastižení 

křídových sedimentů v rozmezí několika málo metrů, přičemž stratigrafické 

zařazení není vždy jednoznačné a nezřídka připouští alternativní zařazení 

(domněle) křídových sedimentů do terciéru. [1] 

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

slínovce až prachovité slínovce. [1] 

2.2.3 Starosedelské souvrství 

Na ložisku jsou známy sedimenty problematického stáří. Jsou popisovány 

jako žlutavě bílé a bílé jemnozrnné písky s konkrecemi pyritu, uložené na svrchní 

křídě, vesměs zastoupené odvápněnými slínovci. Zpravidla jsou zařazovány do 
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bazálních vrstev středněoligocénního stáří na základě srovnání s podobnými 

výskyty v nejbližším okolí lomu Vršany. [1] 

2.2.4 Vulkanogenní komplex 

Sedimenty vulkanogenního komplexu jsou na ložisku poměrně vzácné a lze 

za ně považovat pouze část pestrobarevných jílovců, ve vrtných profilech obecně 

řazených do vulkanicko – detritické série. Většina pestrých jílovců zbarvených 

argilizovanými splachy z neovulkanitů patří do podložních vrstev. [1] 

2.2.5 Podložní souvrství 

Pro lom Vršany jsou specifické výskyty podložních vrstev, jejichž zdrojovým 

materiálem jsou horniny svrchní křídy, jejichž redepozicí vznikají jílovce světle 

šedých, zelenavých, nažloutlých až béžových barev, často makroskopicky 

neodlišitelných od svrchnokřídových sedimentů, zvláště když jsou přímo na nich 

uloženy. Také svrchní hranice podložních vrstev není zcela jednoznačná. 

Přechody do spodních písčitojílovitých vrstev jsou vesměs neostré a pozvolné, 

přesné stanovení hranice bývá problematické. [1] 

V podložních vrstvách se kromě typických výskytů sideritů nacházejí drobné 

úlomky prouhelněných zbytků rostlin. [1] 

2.2.6 Souvrství hnědouhelných slojí 

Slojové souvrství je vyvinuto ve třech faciích: 

Facie žateckeho deltoveho tělesa je charakteristická rozštěpením slojových 

vrstev do slojových lávek a uhelných poloh oddělených písčitojílovitými 

meziložními vrstvami a četnými vložkami, pásky a laminami uhlí nebo uhelnatých 

jílů, popřípadě jílů s uhelnou příměsí. [1] 

Facie jezerně deltovita je charakterizována výraznými proplástky mezi 

slojovými lávkami s pozvolnými přechody jílů do uhelných jílů a uhlí  

v horizontálním směru, ale i vertikálně, uvnitř slojových lávek, pravidelnými 

tenkými laminami světlých jemnozrnných písků v jílech. [1] 

Faciální přechody do facie deltového tělesa i do facie jezerní jsou pozvolné, 

neostré a to jak v horizontálním tak i ve vertikálním směru. [1] 
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Facie jezerni se vyznačuje naprostou převahou pelitické sedimentace 

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

jezera po skončení uhlotvorného stádia hlavní uhelné sloje v jednotném vývoji. 

V průběhu vývoje sedimentačního prostoru, který je nutno chápat jako dynamický 

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

postupného překrývání ve vertikálním směru i v ploše. [1] 

2.2.7 Svrchní písčitojílovité souvrství 

Ve svrchní části (pod kvartérem) bývají svrchní písčitojílovité vrstvy 

kryogenně zvětralé a zbarvené hydroxidy železa do žluté, rezavě hnědé až rezavé 

barvy. Tento horizont, který je ze stabilitního hlediska důležitý pro lomovou těžbu, 

dosahuje mocnosti cca 20 m. [1] 

2.2.8 Kvartér 

Sedimenty kvartéru jsou v lomu Vršany zastoupeny především eolitickými 

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

2.3 Geologie zájmového území Saxonie 

Svou regionálně geologickou pozicí se území Saxonie nachází při jižním 

výchozovém okraji centrální části Severočeské hnědouhelné pánve, též části 

Mostecko-Litvínovské. [2]  

Tato pozice při denudačním výchozu uhelné sloje na západním pokračování 

vulkanické elevace Ryzel znamená, že hluboké pánevní podloží tvoří ruly 

Krušnohorského krystalinika a jílovité sedimenty svrchní křídy. Tento poněkud 

fádní reliéf zmlazují různé elevace efuzív a pyroklastik terciérních neovulkanitů 

Českého středohoří. Horniny tohoto útvaru, tedy vulkanodetritické série, byly  

na zájmové lokalitě zastiženy ve vrtech i v podobě menšího denudačního ostrova.  

Vlastní pánevní jezerní sedimentace začíná souvrstvím podložních písků  

a jílů, jež zde dosahují mocnosti několika metrů.  Vlastní i hlavní uhelná sloj 

přechází z podloží pozvolna a v území dosahuje průměrné mocnosti 12 m. Od 

svrchní sloje je oddělena jílovitým proplástkem.  Svrchní sloj je v průměru mocná 

2,5 m a proto je v hornickém názvosloví označená jako „dvoumetrák“ a vůči 

nadloží je ostře ukončena. Do úplného výčtu je nutno doplnit i spodní sloj, která je 
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horší kvality (jílovitější) a dosahuje mocnosti 8 až 9 m. Všechny uhelné sloje byly 

intenzivně hlubinně dobývány a tak se dnes nacházejí pouze ve velmi 

redukovaných mocnostech. [2] 

Specifikou oblasti je při členitosti geologické stavby též rozsáhlý denudální 

výchoz na elevacích neovulkanitů. V tomto případě proto není neobvyklé, že se 

místy setkáváme s projevy záparů a samovznícení sloje. [2] 

Nadloží uhelné sloje je vyvinuto v monotónním typu převážně jílovitých 

sedimentů. Na lokalitě dosahuje jen mocnosti cca do 30 m nebo je odtěženo 

skrývkou okolních povrchových lomů. Daleko významnější postavení  

v tzv. technickém nadloží mají recentní akumulace výsypek, které často dosahují 

mocností kolem 40 m. Na zájmové lokalitě se jedná o vnější Hořanskou  

výsypku. [2] 
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3 Stav lomu Vršany a jeho vývoj 

3.1 Postup lomu Vršany v létech 2012 – 2017 

3.1.1 Dobývací strana 

 K 800B  -   1. skrývkový řez Slatinice 

Po ukončení generální opravy dobývacího stroje a PVZ 305 dojde ve  

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

uložení IS HK. V té době musí být vystavěna nová provozní kolej a obslužné 

hradlo na Slatinické výsypce pro následný provoz K 800B. [1] 

Od roku 2012 do roku 2017 rypadlo těžbou připraví území  

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

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

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

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

plynule těžit výškový a hloubkový řez, kterým bude uvolňovat uhelné zásoby na 

lokalitě Vršany. Postup bude paralelním směrem k severu a vějířovitým směrem 

k východu s postupným vytáčením až 3 PD. [1] 

 KU 300.S - 1. uhelný řez (4. řez) 

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

severním směrem. Od roku 2013 se začne měnit  paralelní postup, dosud 

realizovaný v celé délce porubní fronty, v postup kombinovaný (v západní části 

vějířovitý a ve východní nadále paralelní). [1] 

V roce 2015 bude nahrazeno rýpadlo KU 300/85 rýpadlem KU 300/96. [1] 

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

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

těžbou na patu poslední uhelné sloje bude nadále uvolňovat podloží lomu pro 

postup vnitřní výsypky Vršany. V roce 2012 se zruší dopravník PD 127, který se 

však v témže roce vsadí do pevné linky ve východních svazích jako dopravník  

PD 123. [1] 
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3.1.2 Zakládací strana 

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

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

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

1. a 2. výsypkovou etáž. Úpadně na vyuhlené podloží lomu 1. etáž a následně 

dovrchně 2. etáž. Od roku 2017, se zkrátí délka výsypkové etáže tak, že bude  

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

dopravnících PD 234 a PD 235. [1] 

Postup PVZ 2500/301 bude totožný se záměrem realizovaným již od roku 

2011, a to postupným zasypáním již nefunkčních jímek HČS Vršany a vytvářením 

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

stability výsypkového tělesa. [1] 

 

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

Ukončení provozu obou kolejových zakládačů provozovaných v součinnosti 

s kolejovou dopravou se předpokládá, s ukončením ukládání VEP do výsypky 

Šverma (rok 2015) a s ukončením těžby rýpadla K 800B na 1. řezu lomu Vršany 

(rok 2022). [1] 

Provoz zakladače Z59 je plánován do roku 2015, pouze však jako zálohový 

stroj v době technologických odstávek zakladače Z73. Kolejový provoz v létech 

2012 - 2015 bude pouze do té doby, než se zprovozní rekonstruovaná překládací 

rampa Vršany. [1] 

Provoz zakladače Z73, po transportu na 3. a 4. etáž v roce 2012 do východní 

části výsypky Šverma, je následně spjat s provozem rýpadla K 800B, a to cca do 

roku 2024. [1] 
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3.2 Postup lomu Vršany v létech 2018 – 2023 

3.2.1 Dobývací strana 

 K 800B  -   1. skrývkový řez Slatinice 

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

v těžbě tak, aby cca v roce 2022 odtěžilo plánovaný objem hmot, který tvoří 

stávající výsypka Slatinice. [1] 

 Odlehčovací Slatinický řez 

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

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

lopatových rypadel a kolové technologie. Jedná se především o betonové patky 

VVN, šachtice, potrubí a související zařízení produktovou. Součástí těžby v tomto 

prostoru bude také skrývání zúrodnitelných zemin (ornice a sprašových zemin). 

Přetěžení se předpokládá pomocnou mechanizací (hydraulická lopatová rýpadla, 

automobilovou doprava). [1] 

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

Rýpadlo plynule pokračuje ve vějířovitém postupu směrem ke stávajícímu 

HK.  

Po roce 2019, tj. po výstavbě části HK v novém položení, začíná těžit rýpadlo 

v kombinaci paralelního a vějířovitého postupu obou skrývkových řezů prostor 

bývalého koridoru. Odkrývá uhelné zásoby v celé porubní délce ve směru jih - 

sever. Těžba skrývky probíhá stále na pásové dopravníky š. 1800 mm a využívá 

dosud pevných linek ve východních svazích jako dopravníky porubní na  

1. i 2. skrývkovém řezu. Oba řezy budou těženy stejně jako dosud, tj. výškovým  

a hloubkovým způsobem. [1] 

3.2.2 Těžba uhlí 

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

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

douhlují sloj převážně v bývalém otočném bodě lomu J. Šverma. [1] 
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3.2.3 Zakládací strana 

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

V létech 2018 - 2023 zakladač postupuje severním směrem a zakládá 

úpadně a dovrchně 1. a 2. výsypkovou etáž. [1] 

 Vnitřní výsypka Šverma – automobilová výsypka 

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

a dopravovány automobily na výsypku v bývalém otočném bodě Šverma. 

Vytvářenou etáží bude zasypáno území bývalých provozních úseků. Sprašové 

zeminy a ornice, která se využijí následně pro rekultivaci, budou deponovány na 

samostatné skládce zúrodnitelných zemin. 

Z73 zakládá na 3. a 4. etáži východní části výsypky Šverma. [1] 

 

3.3 Objemy těžeb lomu Vršany v létech 2012 – 2023 

                                                                                                     

období 

lom Vršany 

skrývka 

(tis. m3) 

uhlí 

(tis. t) 

těžené 

hmoty 

(tis. m3) 

2012 – 2017 72 450 49 400 107 700 

2018 – 2023 62 800 47 200 96 500 

CELKEM 135 250 96 600 

40296 6000 

204 200 

     Tabulka č. 1: Předpokládané těžební výkony lomu Vršany v jednotlivých obdobích (zdroj: [1]) 
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4 Popis střetů zájmů 

Jedním z problémů při dobývání území povrchovou těžbou je vyřešení střetů 

zájmů. Při řešení střetů zájmů se postupuje na základě znění § 33 odst. 1 zákona 

č. 44/1988 Sb., Horní zákon, ve znění pozdějších předpisů. V tomto ustanovení je 

uvedeno, cituji: „……jestliže jsou využitím výhradního ložiska ohroženy objekty  

a zájmy chráněné podle zvláštních předpisů, objekty a zájmy fyzických nebo 

právnických osob, jsou organizace, orgány a fyzické a právnické osoby, jimž 

přísluší ochrana těchto objektů a zájmů, povinny ve vzájemné součinnosti řešit 

tyto střety zájmů a navrhnout postup, který umožní využití výhradního ložiska  

při zabezpečení nezbytné ochrany uvedených objektů a zájmů.“  

4.1 Území nezasažené těžbou 

V prostrou plánované těžby území dosud nedotčené hornickou činností se 

nacházejí IS HK, mezi které patří: 

 

Produktovody pro transport následujících medií 

 TUV (Horkovod)  – 2 x DN500 + 2 x DN600, ST a.s. 

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

 Ropovod    – 1 x DN500, MERO ČR a.s. 

 Plynovod   – 2 x DN500, RWE Distribuční služby, a.s. 

 Etylbenzen   – 1 x DN150 SYNTHOS Kralupy a.s. 

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

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

 Průmyslový vodovod Nechranice   – 2 x DN1200 Povodí Ohře, státní 

podnik  

      linky  

 V309/4     - VN 35 kV, Coal Services a.s. 

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

 V1527/1530    - VVN 110 kV, ČEZ Distribuce, a.s. 

 V141/142    - VVN 110 kV, ČEZ Distribuce, a.s. 

 V148/151   - VVN 110 kV, ČEZ Distribuce, a.s. 

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

 Kombinované zemní lano (KZL) na linkách V1527/1530 a V/144  

(ČEZ ICT Services, a.s.) 

 4 x Dálkový kabel pro přenos dat (UNIPETROL RPA, s.r.o.,  

ČEPRO, a.s., ČEZ ICT Services, a.s. a UPC Česká republika, s.r.o.) 

dále se v prostoru nachází veřejná účelná komunikace. [3] 

4.2 Charakteristika území pro přeložení IS 

Prostor pro umístění překládaných sítí se nachází mezi obcemi Třebušice  

a Čepirohy. V převážné části bude dle návrhu trasa vedena po předem 

vybudované plošině, kterou vytvoří rypadlo K 54 v tělese Slatinické výsypky (výše 

uvedený skrývkový řez Slatinice). V severní části území bude nová trasa 

navazovat na nadzemní vedení produktovodů západně od odkaliště Saxonie a na 

podzemní vedení potrubí PVN. V těchto místech je navržena i přeložka 

nadzemního vedení horkovodu ST a.s. [3] 

V jižní části území pro výstavbu zařízení z prostoru plánované těžby, bude 

trasa napojena taktéž na stávající podzemní vedení produktovodů v blízkosti 

prostoru uhelných odtahů z lomu Vršany. [3] 

Území je zasaženo intenzivní průmyslovou činností. Severní část předmětného 

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

na který z jižní strany navazuje bývalý lom Šmeral zasypaný v 80. letech minulého 

století tzv. Slatinickou výsypkou materiály z lomu Vršany. Severní část území  

je navíc postižena hlubinou činností dolů Saxonie a Washington. [3] 

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

odkaliště Saxonie bez výrazných odvodňovacích prvků. [3] 

Slatinická výsypka je systémem odvodňovacích příkopů a propojených 

vodních ploch odvodněna do Slatinického potoka, který je zaústěn do Lučního 

potoka. [3] 

Převážná část území je na výsypkových tělesech, na kterých nebyla dosud 

ustálená trvalá úroveň podzemní vody. [3] 
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4.2.1 Práce pro přípravu území pro přeložení IS 

Přípravné práce zahrnují kácení vzrostlé zeleně a především terénní úpravy 

o velkém objemu hmot v trase plánovaných přeložek produktovodů, úpravu 

zkapacitnění nebo nové řešení stávajícího odvodnění území a úpravu cestní sítě. 

Jedním z hlavních objektů přípravy území pro přeložky IS HK je odtěžení 

tělesa Saxonie, které je rozhodující pro vytvoření plošiny pro vedení 

produktovodů, obslužných komunikací a nadzemního vedení VVN v severní části 

trasy (severní část - pomocí lopatového rypadla a kolových vozidel, střední  

a jižní část za horkovodem - pomocí kolejové technologie a rypadla K 54). 

Jedná se o báňsky velmi komplikovanou oblast na styku bývalých lomů 

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

výsypkami Vrbenský, Slatinice a Hořany. Významnou část prostoru tvoří i mělce 

hlubinně přetěžená dobývací pole historických hlubinných dolů Saxonie  

a Washington s dobývkami z let 1895 až 1945. [3] 

4.2.2 Stabilizační těleso Saxonie 

 Návrh 1 

Povrch bude uhutněn stavební technologií. Předpokládaný objem 

zásypových hmot je 54 800 m3. Na uhutněnou plochu bude založena opěrná 

hrázka z lomového kamene frakce 60-200 mm. [3] 

Základová plocha lavice bude zbavena porostu a bude zdrsněna zářezy. Při 

patě svahu bude položen kamenný drén šíře v patě 2,0 m a výšky 1,5 m  

a vyveden východním směrem do nově navrženého příkopu. Podle skutečného 

stavu základové úrovně lavice budou navrženy další drény. Předpokládá se 

vybudování minimálně 3 drénů v různých výškových úrovních. Celkový objem 

drénů se předpokládá v rozsahu 6 500 m3. [3] 

Celkový objem přesunutých hmot by byl v této variantě 1 380 tis. m3. Z toho 

by byla polovina jílových zemin (690 tis. m3) a polovina popílkových produktů  

(690 tis. m3). Celkový výkop pro stabilizační těleso by byl 876 tis. m3. Přebytečný 

výkopek by byl odvezen na vnitřní výsypku lomu Šverma. [3] 
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Další terénní úpravy v severní části by bylo nutné provést pro potrubí PVN 

a horkovodu při přechodu svahu nad obslužnými komunikacemi. Celkový rozsah 

výkopů a násypů by byl 1 100 m3. [3] 

Další terénní úpravy v jižní části by bylo nutné provést pro převedení 

dálkovodů přes jihovýchodní část stávající vodní plochy před tělesem důlní vlečky 

a napříč terénní vyvýšeniny nad vodní plochou. Rozsah terénních úprav by byl  

24 tis. m3 výkopů a 12 tis. m3 násypů. Přebytečný výkopek by byl odvezen opět na 

vnitřní výsypku lomu Šverma. [3] 

 

Úprava plošiny řezu pro dálkovody 

V místě uložení potrubí bude před jeho položením zhutněna podložka pro 

uložení potrubí. Výkopové práce budou provedeny v  šíři cca 15 - 17 m a podložka 

bude uhutněna těžkým ježkovým válcem. V případě výskytu neúnosného podloží 

bude použita vápenná stabilizace. Po položení potrubí bude potrubí zasypáno 

hutněným výkopkem. [3] 

 Návrh 2 

Po provedených geologických a báňských průzkumech byla navržena 

stabilizační lavice, viz Návrh1, která však svými parametry a dosahy na okolní 

území překročila ekonomický rámec zadání. Hlavním omezující vlivem je obtížnost 

zakládání násypů v uvedeném území. [4] 

Pro další řešení byla tedy stanovena podmínka minimalizovat násypová 

tělesa v tomto území a vytvarovat území na maximální možné sklonové parametry 

všech produktovodů IS HK. [4] 

Byl zvolen zářez o celkové šířce 150 m a s proměnlivým příčným a podélným 

sklonem. Maximální příčný sklon je uvažován 6 % a maximální podélný sklon  

je 8 %. [4] 

 Výběr návrhu 

Ze stabilitních důvodů (zvýšení bezpečnosti), nižšího objemu zemních prací 

a souvisejících nákladů na realizaci opatření objemu byl zvolen návrh 2 a dále již 

není s návrhem 1 v této diplomové práci uvažováno.  
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Technické řešení zářezu Saxonie 

Zářez Saxonie je navržen tak, aby po něm bylo možné bezpečně převést 

veškeré trubní sítě a nadzemní vedení linek VN a VVN. [4]  

Vzhledem k podmínkám geotechnického posouzení lokality byla základní 

podmínkou návrhu zářezu absence násypového tělesa. Cílem řešení bylo za 

předpokladu minimalizace zemních prací plynule spojit severní okraj Slatinické 

výsypky s územím Hořanské výsypky. Parametry zářezu (příčný a podélný sklon) 

musí umožnit návrh přeložek bez nutnosti provedení výrazných zemní prací. [4] 

Je navržen zářez se šířkou plošiny 150 m, která umožní výstavbu přeložek 

trubních sítí, odvodnění a částečně i nadzemního vedení VVN. Zářez má 

proměnlivý příčný a podélný sklon, viz Návrh 2. [4] 

Celkový výkop zářezu je vypočítán v objemu cca 750 tis. m3, přičemž násyp 

je pouze cca 3,4 tis. m3. Násyp je realizován v počátku trasy zářezu a nezasahuje 

do svahu odkaliště Saxonie. Přebytečný výkop cca 746 tis. m3 bude odvezen na 

vnitřní výsypku lomu Vršany v rámci těžby skrývkových řezů na Slatinické výsypce 

za pomoci kolejové technologie nebo přímo založen do vnitřní výsypky J. Šverma 

pomocí diskontinuální technologie. [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Obrázek č. 1: IS HK v roce 2011 (autor: Bc. Lenka Svatoňová) 
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5 Vliv hlubinné činnosti a jednotlivá opatření 

5.1 Hornická činnost v okolí staveniště 

Hnědouhelná sloj v okolí Souše a Hořan byla v okrese Most předmětem 

intenzivní těžby koncem 19. století hlubinným způsobem a v 1. polovině 20. století 

pak také lomovým způsobem. V širším okolí byla v minulosti provozována 

hlubinná i lomová těžba hnědouhelné sloje následujícími doly Washington 

(hlubina), Saxonia (hlubina), Robert (hlubina), Hořanský důl (hlubina), Marie 

Opferung (hlubina), Vrbenský (lom). Původní dobývací metodou bylo zásekové 

komorování v plné mocnosti hnědouhelné sloje. Komory v plné mocnosti 

dosahovaly výšky 13 m, při rozměrech 15x15 m. Ve vydobývaných plochách po 

komorách vznikaly bodové propadliny. Ne však všechny komory se podařilo 

zavalit a tvoří potenciální nebezpečí tvorby dodatečného propadu. Na závěr 

těžební činnosti byla východní část pole vydobyta lomovým způsobem a zbytková 

jáma zasypána vnitřní výsypkou. Tvarování tělesa výsypky bylo podřízeno 

projektované vodní ploše. [5] 

5.2 Báňsko-technické zhodnocení území po skončené hornické 

činnosti 

Vychází z těchto údajů a zkušeností [5]: 

 inženýrských sítí v prostoru Hořanské výsypky, 

 ložiskového vrtného průzkumu, 

 znalosti dobývacích metod v mostecké části SHR, 

 znalosti metodiky závalu komor včetně vlivu na povrch, 

 znalosti zjišťování pravděpodobně nezavalených komor v mělce uložené 

sloji, 

 podmínek stanovených pro zkapacitnění silnice 1. třídy Most – Chomutov 

v úseku bývalé obce Souš nebo revitalizace břehů Matylda; průzkum 

nezavalených komor.  
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Ze všech dochovaných základních důlních map vyplynulo, že Výstavba bude 

provedena na čtyřech typech horninového prostředí [5]: 

 Plocha A - závalové pole po komorování na zával v plné mocnosti uhelné 

sloje  

 Plocha B - bezeslojné pásmo, vzniklé průchodem třetihorní vyvřeliny přes 

uhelnou sedimentaci  

 Plocha C - těžební pole, kde bylo dobýváno chodbicováním  

 Plocha D - vnitřní výsypka po lomu Vrbenský  

5.2.1 Plocha A 

Tvoří severozápadní část hodnocené plochy. Údaje jsou doloženy základní 

důlní mapou dolu Washington a Saxonia, ve které jsou zamalované jednotlivé 

komory, včetně zákresu bodových propadlin, vytvořených jejich závalem. Podle 

základních důlních map, nadmořská výška povrchu byla 245 až 250 m n.m., 

úroveň důlních chodeb ražených pro podjezd cca  215 m n.m. [5] 

Při mocnosti lávky pro podjezd 3,5 m, úroveň důlních chodeb pro dobývání 

v plné mocnosti je v rozmezí 218 až 219 m, při původní kótě povrchu  

cca 250 m n.m. Od doby hlubinné těžby bylo toto území přetvořeno lomovou 

činností a podle projektu budoucí terén staveniště má být v rozmezí  

260 až 280 m n.m. [5] 

Plocha byla tedy rubaná dobývací metodou, která nezaručuje řízený zával 

komor, což bylo prokázáno při stavbě silnice a potrubního přivaděče Třebušice – 

Most. V základních důlních mapách bylo pravidlem, že při závalu komor se do 

dokumentace zakreslila bodová propadlina a následně soubor propadlin. Tam, kde 

propadliny nejsou zakreslené, je předpoklad, že nedošlo k závalu komory. Je proto 

nutné území prověřit. Dodatečný zával těchto komor je častý v této oblasti. Proto 

jsou v ploše určené komory k ověření a eventuelní následné sanaci zaplavením, 

aby nedošlo k vytvoření bodové propadliny na plážích, nebo pod budoucí 

zástavbou v ploše tomu určené. Proto pro tuto konkrétní situaci provádím výpočet, 

který potvrdí nebo vyloučí vliv dodatečného závalu na povrch. [5] 
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Plochu A, která byla dobývána komorováním v plné mocnosti na zával se 

zařazuje ve smyslu ČSN 730039 (stavby na poddolovaném území) v místě 

možnosti vzniku bodových propadlin – komory č. 1 až 17 do skupiny stavenišť 

Staveniště I. 

tzn., že v uvedeném místě mohou vzniknout propadliny s destrukčními účinky 

do doby, než bude proveden průzkum zavalenosti všech vyjmenovaných komor  

s následným zavalením dutin. Po provedené sanaci přecházejí tyto komory do 

skupiny Stavenišť V.(Ostatní části staveniště, liniové stavby, zařazují ve smyslu 

ČSN 73 0039 do skupiny stavenišť). [5] 

Staveniště V. 

tzn., že staveniště nevyžaduje zajištění proti poddolování a stavbu možno 

realizovat na základě únosnosti základových půd. Základové půdy jsou tvořené 

horninovým prostředím, které bylo přetvořeno hornickou činností. [5] 

5.2.2  Plocha B 

Je vytvořená lokální vyvřelou kupou, která je součástí mohutného hřbetu, 

tvořeného Hněvínem a Širákem. V této části došlo k nadzdvižení původně ploché 

uhelné sedimentace, což mělo za následek denudaci uhelné sloje včetně jejího 

vyhoření. [5] 

Je jednoznačně ohraničena hornickými pracemi – dobýváním. Na západní 

straně dobýváním z roku 1942 – 1947. Na severní straně dobýváním doly 

Washington a Saxonia. [5] 

Na východní straně Hořanským dolem, který byl otevřen úpadní štolou  

a v ploše dobýval chodbicováním, pouze v bilanční sloji. Hranice bilančnosti je 

dána průzkumnou chodbou na východním okraji vyvřeliny. Kromě starého zákresu 

rozsahu tělesa v důlní mapě dolu Washington je vyvřelina ověřena vrty HY 409, 

HY 412, HY 413 a HY 416, takže její rozsah je nezpochybnitelný. Plocha je 

jednoznačně prostá hornické činnosti a tedy možností dodatečného závalu 

opuštěného a starého důlního díla. [5] 

 

Plochu B, tvořenou třetihorní vyvřelinou, není potřeba zařazovat ve smyslu 

ČSN 73 0039. Je jednoznačně mimo hlubinnou činnost pro absenci uhelné sloje. 

[5] 
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5.2.3  Plocha C 

Bylo dobýváno Hořanským dolem, který byl otevřen úpadní štolou severně 

od obce (Harether Sttolen). Uhelná sloj byla dobývána chodbicováním, což byla 

dobývací metoda používaná v polovině 19. století. Dobývání spočívalo v ražbě 

širokých chodeb výšky minimálně 3 m a šířky 4 až 6 m. Při dobývání (ražbě) se 

nepočítalo se závalem tohoto důlního díla, protože dobývání na zával nebylo  

v té době technicky a psychicky zvládnuté. [5] 

V této ploše zůstala stará a opuštěná důlní díla (chodbice), která nemusí být 

zavalená. Plyne z toho závěr, že při dosahu závalového paraboloidu 15 m  

a mocnosti nadloží dle vrtů HY 410 a HY 418 cca 4 m může kdekoliv v ploše 

vzniknout bodová propadlina o průměru 4 m. Protože v tomto úseku má dojít podle 

projektu ke skrytí nadloží o 3 m, zvyšuje se možnost vytvoření těchto bodových 

propadlin. Proto již při přípravě pláně pro uložení potrubních řádů a linek VN je 

nutné počítat s územím s možností propadu pracovních strojů a dopravních 

prostředků, převážejících těženou zeminu. V každém případě bude v této ploše 

muset být proveden průzkum na nezavalená důlní díla (chodbice) s následnou 

sanací zaplavením stabilizátorem (popílkem). Podle provedeného vrtného 

průzkumu v roce 2010 vrty HY 410, 417 a 418 se pata chodbic nachází na kótě 

252 – 256 m n.m., takže vrtání nemusí překročit hloubku danou  touto niveletou. 

Pro stavbu stožáru vysokého napětí stačí provést průzkumný vrt do této hloubky.  

Protože uhelná sloj je mezi dvojicí výchozů jako výsledek vulkanické činnosti, 

nachází se mělce pod povrchem s nadložím do 5 m. V celé ploše chodbicování je 

tedy možnost tvorby dodatečné bodové propadliny. V minulosti byla silnice Hořany 

– Třebušice stabilizovaná zaplavením těchto důlních děl, aby se zamezilo 

propadům. [5] 

 

Plochu C tvoří mělce uložená hnědouhelná sloj, ve které bylo dobýváno 

chodbicováním. Tato důlní díla jsou s největší pravděpodobností nezavalená. Ve 

smyslu ČSN 73 0039 (stavby na poddolovaném území) se zařazuje tato plocha do 

skupiny stavenišť. [5] 
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Staveniště I. 

tzn., že v uvedených trasách liniových staveb mohou vzniknout bodové 

propadliny s destrukčními účinky. Plochu doporučuji řešit až na základě 

konkrétního zadání budování tras a provedeného vrtného průzkumu. Sanací dutin 

přechází tato plocha do skupiny Staveniště V. [5] 

5.2.4  Plocha D 

Jedná se o zbytkovou jámu lomu, která byla částečně zasypaná vnitřní 

výsypkou. V ploše jsou vyvrtány vrty HY 408 a HY 411, které prakticky potvrzují 

absenci mocné hnědouhelné sloje, ale dokumentují výsypku. Staveniště na této 

ploše je vnitřní výsypka. Projektant musí respektovat horninové prostředí, 

vytvořené průmyslovou činností. 

 

Plochu D tvoří vnitřní výsypka bývalého lomu Vrbenský. Liniové stavby se 

musí podřídit podmínkám zakládání na výsypce. [5] 

Obrázek č. 2: Základní důlní mapa pod staveništěm (zdroj: [5]) 
 



Bc. Lenka Svatoňová – Příprava území pro výstavbu inženýrských sítí Hořanského koridoru v lokalitě Saxonie 
 

 
_________________________________________________________________ 

2012   21 
 

6 Návrh technického řešení a jeho základní zhodnocení 

V případě řešení území pro výstavbu IS HK se bude využívat diskontinuální 

technologie. Diskontinuální technologie je typická tím, že rychle reaguje na změny 

v těžebních podmínkách, které jsou vyvolané úložními poměry na ložisku,  

a je závislá ve velké míře na stavu dopravních cest a klimatických podmínkách. 

6.1 Množství přesunutého materiálu 

Dle aktuálních výpočtů z Báňského modelu v2010 je celkový výkop materiálu 

721 tis. m3 a násyp materiálu 14 tis. m3. Z připravovaného území bude tedy třeba 

odtěžit a přesunout 707 tis. m3 materiálu. Tento materiál se bude těžit ze dvou 

základních částí území. Z první části území bude třeba odtěžit 80% materiálu  

(tj. 565,6 tis. m3) a z druhé části 20% materiálu (tj. 141,4 tis. m3).  

   Obrázek č. 3: Poloha zájmového území (zdroj: www.mapy.cz) 

 

6.2 Stanovení tras 

Pro přepravu materiálu z území pro přeložky IS HK jsem zvolila dvě možné 

trasy, viz obrázek č. 4. 
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6.3 Stanovení časového fondu pro technologii 

Pro stanovení časového fondu pro technologii se vycházelo z nutnosti 

realizovat terénní úpravy v průběhu let 2015 – 2016. 

6.3.1 Disponibilní časový fond 

V rámci disponibilního časového fondu počítáme pouze s 12 h ranní směnou, 

jelikož v noční směně by pravděpodobně docházelo k překračování hygienických 

limitů hluku pro noční dobu. 

 

 Roční kalendářní pracovní fond - TZ 

                                  (6.1) 

 kde: TK kalendářní časový fond [dny]  

  TS čas státem uznávaných svátků (12) + den horníků [dny] 

   TKV klimatické vlivy [dny] 

                

                

              

                                       (6.2) 

 

 Využitá pracovní doba - TPD 

                              (6.3) 

kde: TD délka pracovní doby [hod] 

 TP přestávky [hod] 

 TU přejímka a údržba [hod] 

            

          

           

 

                                (6.4) 

 

 Disponibilní roční časový fond - TDF 

                                         (6.5) 
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Pro práce v letech 2015 – 2016 je uvažováno s 5 928 hod disponibilního 

časového fondu. 

6.4 Prvotní návrh technologie 

Pro odtěžení a převoz materiálu je třeba navrhnout technologii a současně 

bude i potřeba navrhnout pomocnou technologii.  

                       celkové množství přesunutého materiálu 

                      80 % z celkového množství materiálu 

                      20 % z celkového množství materiálu 

6.4.1 Potřebný počet dumprů pro 1 rypadlo - ZR 

Počet dumprů, kterých je potřeba k zajištění dostatečného výkonu jednoho 

rypadla, je závislý na zvoleném typu rypadla, obsahu korby dumpru, vzdálenosti  

a sklonech dopravních cest. Významný vliv má i udržování kvality dopravních cest. 

Protože dopravní cesty v tomto technickém řešení přesahují 1000 m, jsou 

doporučovány dumpry, jejichž obsah korby odpovídá cca 6-9 nakládacím cyklům 

rypadla.  

 

 
vzdálenost 

plný dumpr  
(30 km/hod) 

prázdný dumpr  
(40 km/hod) 

Trasa  
č. 1 

2 740 m - přeprava 
80% materiálu 

5,5 min 4,1 min 

3 000 m - přeprava 
20 % materiálu 

6 min 4,5 min 

Trasa  
č. 2 

1 000 m - přeprava 
80% materiálu 

2,01 min 1,5 min 

610 m - přeprava  
20 % materiálu 

1,2 min 0,92 min 

                 Tabulka č. 2: Doba jízd kolové technologie 
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                 (6.6) 

 kde: TN doba nakládky a zajetí dumpru [min] 

  TC doba jízdního cyklu dumpru včetně nakládky a vykládky [min] 

 

                                (6.7) 

 kde: n počet lopat rypadla pro nakládku dumpru  

   tc čas jednoho pracovního cyklu rypadla [min] 

    

                                                (6.8) 

 kde: t2 čas jízdy plného vozidla [min] 

   t3 čas manipulace na místě výklopu [min] 

   t4 čas výklopu [min] 

   t5 čas jízdy prázdného vozidla [min] 

   t6 čas manipulace dumpru u rypadla [min] 

   tx manipulační časy v průběhu jízdy [min] 

6.4.2 Stanovení vhodného dumpru 

 Množství odtěženého a odklizeného materiálu za 1 hodinu - Vh 

    
  

     
  

       

      
                      (6.9) 

 

 Počet naplněných dumprů za 1 hodinu - X 

   
  

  
              (6.10) 

 

                       (6.11) 

    

            

                               (6.12) 

 

   
  

    
                     (6.13) 
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 Stanovení minimálního obsahu korby 1 dumpru - Vd 

          
        

                         (6.14) 

6.4.3 Návrh technologie 

Z výše uvedeného výpočtu minimálního objemu korby dumpru vyplývá, že 

pro přepravu materiálu, vezmeme-li v úvahu i koeficient nakypření 1,2, bude 

potřeba dumpr s minimálním obsahem korby 9 m3. 

Z nabídky společnosti Komatsu na webových stránkách www.komatsu.eu byl 

pro naše potřeby vhodný dumpr HM250-2 s kapacitou 11,1 m3.  

Pro naplnění dumpru, jak je výše uvedeno, je optimální využívat  

cca 6 nakládacích cyklů rypadla. K naložení dumpru, o objemu korby 11,1 m3, je 

tedy zapotřebí lopatové rypadlo o objemu lopaty 2 m3. 

Z nabídky společnosti Komatsu bylo pro naše potřeby vhodné lopatové 

rypadlo PC290-8 o objemu lopaty 2,02 m3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Obrázek č. 5: Dumpr HM250-2, Lopatové rypadlo PC290-8 (zdroj:[8]) 

 

K této základní technologii pro odtěžení a odvoz materiálu je nutné současně 

využívat i pomocnou technologii a související zázemí: 

 grejdr, 

http://www.komatsu.eu/
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 dozer (2x) – na místě výklopu vyšší kategorie, 

 kropicí vůz a  

 vozidla zajišťující dodávku PHM 

6.5 Výpočty pro trasu č. 1 

 Výpočty pro trasu s přesunem 80% materiálu 

             

             

             

             

             

             

             

                                                  (6.15) 

                                                             

 

      
  

  
  

     

    
                  (6.16) 

          

Pro plynulý převoz 80% materiálu na trase 1 bude potřeba 6 dumprů. 

 

 Výpočty pro trasu s přesunem 20% materiálu 

         

             

             

           

           

           

            

 

                                                  (6.17) 
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                 (6.18) 

 

Pro plynulý převoz 20% materiálu na trase 1 bude potřeba 6 dumprů. 

6.6 Výpočty pro trasu č. 2  

 Výpočty pro trasu s přesunem 80% materiálu 

              

             

             

             

             

             

             

 

                                                  (6.19) 

                                                       

 

             
  

  
  

    

    
                 (6.20) 

 

Pro plynulý převoz 80% materiálu na trase 1 bude potřeba 3 dumprů. 

 

 Výpočty pro trasu s přesunem 20% materiálu 
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                                                  (6.21) 

                                                       

 

              
  

  
  

    

    
                 (6.22) 

 

Pro plynulý převoz 20% materiálu na trase 1 bude potřeba 3 dumprů. 

6.7 Zhodnocení nákladů 

Dle informací od odborných pracovníků VUAS, se provozní náklady 

diskontinuální technologie, podobných přepravních vzdáleností cca 2 – 4 km, 

pohybují na úrovni cca 25 - 40 Kč/m3.  Z uvedeného lze odvodit, že při vzdálenosti 

2 km to je 25 Kč/m3 a při vzdálenosti 4km to je 40 Kč. V rámci provozních nákladů 

1 m3 těženého materiálu se k této hodnotě musí dále připočíst pořizovací náklady 

na hlavní technologii a pomocnou mechanizaci (viz Tabulka č. 3 - A až H), která 

však bude přizpůsobena časovému využití po dobu dvou let (tzn. Investiční 

náklady jsou uvažovány v objemu 2/7 neboť ekonomická životnost diskontinuální 

technologie je cca 5 – 7 let). 

             Tabulka č. 3: Pořizovací náklady (zdroj:odborný odhad pracovníků VUAS.) 

 

Stroj 

Pořizovací 
náklady 

na 1 stroj 
(mil. Kč) 

počet strojů 

celkové 
pořizovací 

náklady  
(mil. Kč) 

2/7 
pořizovacích 

nákladů  
(mil. Kč) 

trasa 
č. 1 

trasa 
č. 2 

trasa 
č. 1 

trasa 
č. 2 

trasa 
č. 1 

trasa 
č. 2 

Rýpadlo (A) 25 1 1 25 25 7,1 7,1 

Dumpr (B) 17 6 3 102 51 29,1 14,6 

Buldozer (C) 15 1 1 15 15 4,3 4,3 

Buldozer (D) 13 1 1 13 13 3,7 3,7 

Grejdr (E) 9 1 1 9 9 2,6 2,6 

Válec (F) 5 1 1 5 5 1,4 1,4 

Cisterna na PHM (G) 12 1 1 12 12 3,4 3,4 

Kropicí vůz (H) 5 1 1 5 5 1,4 1,4 
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6.7.1 Náklady pro trasu č. 1 

Jak bylo v kapitole 6.5 zjištěno, pro plynulý přesun materiálu je potřeba  

6 dumprů, což je jeden z rozhodujících nákladů. Dále budeme pro zjištění nákladů 

vycházet z tabulky č. 2. 

 

 Náklady na převoz materiálu - NM 

                                  (6.23) 

                           

 

                                                 (6.24) 

 

 Pořizovací náklady na technologii (2/7) - NT 

                                (6.25) 

                                                      

                                                     

                                        

6.7.2 Náklady pro trasu č. 2 

Jak bylo v kapitole 6.6 zjištěno, pro plynulý přesun materiálu je potřeba  

3 dumprů. Tak jak je uvedeno v kap. 6.7.1 i zde se bude využívat údajů z tabulky 

č. 2. Dále je 1 m3 přesunutého materiálu následně zatížen ještě cca 60 Kč/m3 

sekundárního přesunu hmot z plánovaného prostoru těžby, který bude odtěžen 

cca v roce 2020 kolejovou technologií s rypadlem K54. 

 

 Náklady na převoz materiálu 

                                          (6.26) 

                           

 

            (           )   (           )            (6.27) 
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 Pořizovací náklady na technologii 

                                (6.28) 

                                                       

                                                     

                    

6.7.3 Celkové náklady na přípravu území pro přeložky IS HK 

Celkové náklady na přípravu území pro přeložky IS HK se skládají 

z provozních a pořizovacích nákladů. 

 Trasa č. 1 

                                                     (6.29) 

 

 Trasa č. 2 

                                                       (6.30) 

6.7.4 Celkové zhodnocení 

Z výše uvedených údajů vyplývá, že pro přeložky IS HK je vhodnější varianta 

č. 1. Tato varianta má sice pro přepravu materiálu delší trasu, ale založený 

materiál na vnitřní výsypce lomu J. Šverma není zatížen přetěžením pomocí 

rypadla K54, jako je to v případě varianty č. 2, která je z důvodu sekundárního 

odtěžení vyšší o cca 20 mil. Kč. 

Varianta č. 1 je tedy vhodnější nejen z ekonomických důvodů, ale i z hlediska 

báňské problematiky, např. z důvodu nižší degradace pevnostních parametrů. 

Tím, že nedochází k sekundárnímu přetěžení materiálu, zabraňuje se zhoršení 

geomechanických parametrů materiálu, a tím i ke zhoršení výsledné stability 

nového tělesa z uvedených materiálů. 

Toto zhodnocení nákladů je ovlivněno skutečností, že nebyly k dispozici 

přesné provozní a pořizovací náklady pro jednotlivé varianty, ale pouze informace 

od zaměstnanců Vršanské uhelné a.s., jež byly získány z jejich znalosti a místních 

poměrů. Přesto lze konstatovat, že i tyto hrubé údaje dávají jasný průkaz o tom, že 

opětovné přetěžení materiálů je nákladově vyšší a nevhodné i z hlediska 

degradace materiálu. 
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6.8 Ekologické zhodnocení 

Hornická činnost na lomu Vršany probíhá od počátku roku 2012 na základě 

PHČ, které bylo vydáno Obvodním báňským úřadem v Mostě (OBÚ)  

dne 27. 12. 2010 pod zn. 4502/10/II.  

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

se vstupem do DP Slatinice je vypracováván pro další postup těžby především  

v území koridoru inženýrských sítí. [6] 

6.8.1 Vliv na akustickou a imisní situaci v zájmovém území 

Ze závěrů rozptylové a akustické studie a následně provedeného hodnocení 

vlivů na veřejné zdraví vyplývá, že postupem těžby dojde na přilehlém okraji 

města Most k postřehnutelné změně akustické situace v noční době a k dodržení 

hygienických limitů hluku pro noční dobu jsou proto navržena nezbytná opatření. 

Při dodržení hlukového limitu pro noční dobu ani po přiblížení těžby nehrozí pro 

průměrně citlivou část populace zájmového území překročení prahových hodnot 

nepříznivých účinků hluku z tohoto zdroje. [7]  

6.8.2 Vlivy na vodní režim 

Rozvoj povrchových lomů podstatně změnil odtokové poměry celého území. 

Postup báňské činnosti se projevuje ve změnách hydrologických charakteristik ve 

všech zvodněných kolektorech, které přijdou do styku s těžbou.  

Pomocí čerpacích odvodňovacích vrtů je snižována napjatá hladina vody  

v podložních píscích pod úroveň dna lomu Vršany. Postupně je prováděno 

odvodnění v kolektorech spodních a svrchních meziložních písků a v uhelných 

slojích. Způsob odvodňování lomu je součástí důlních plánovacích map a je řízen 

v souladu s báňskými předpisy pro bezpečné vydobytí ložiska. 

Za výrazně kladný vliv lze označit navrhovanou sanaci zbytkové jámy 

hydrickou rekultivací. Vedle nové vodní plochy vznikne i řada mokřadů, 

podporujících návrat života do krajiny. [7] 

6.8.3 Vliv na krajinu 

Každá povrchová těžba nerostných surovin vždy vytváří negativní plošné 

dominanty a zasahuje do pohledových vztahů v krajině. V zájmovém území lomu 
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Vršany se navíc jedná o plochu 24,9 km2, kde dochází ke změně 

geomorfologických struktur. 

Veškeré hmoty budou ukládány do již vytěžených prostor na vnitřní výsypky, 

bude zmenšován objem zbytkové jámy. Rekultivace území bude průběžně probíhat již 

při realizaci záměru od vnějších kontaktních ploch s okolím dovnitř lomu.  

Základním cílem sanací a rekultivací je dosažení stavu harmonické kulturní 

krajiny s vodní plochou ve zbytkové jámě. Území je koncipováno jako otevřená 

krajina s velkým podílem zemědělsky využitelných ploch tak, jak tomu zde bylo 

před zahájením těžební činnosti, při optimálním podílu lesních porostů  

a ekologicky stabilnějších ploch. Počítá se zapojením celého území do územního 

systému ekologické stability. [7] 

6.8.4 Vlivy na flóru a faunu 

V rámci biologického hodnocení záměru bylo hodnoceno 11 přímých  

a nepřímých vlivů působících ve fázi přípravy a dobývání ložiska a 4 vlivy působící 

ve fázi sanace a rekultivace území.  

Z vlivů působících ve fázi přípravy a dobývání ložiska bude nejvýznamněji 

působit přímý vliv zničení stávajícího vegetačního krytu, tento vliv byl hodnocen 

jako velmi závažně negativní. Až jako velmi významně negativní byl hodnocen vliv 

emisí do ovzduší - zejména co se týká emisi polétavého prachu. Naopak až jako 

velmi pozitivní vliv je chápán zákaz vstupu člověka (vyjma povolaných osob) do 

dolového pole (prostor aktivní těžby, prostor vnitřních výsypek). Všechny 4 vlivy 

působící ve fázi sanace a rekultivace území byly hodnoceny jako pozitivní. 

Celkem bylo pro fázi přípravy a dobývání ložiska posouzeno 44 parametrů, 

přičemž u 34 parametrů jsou očekávány buď žádné, nebo max. mírně negativní 

dopady. Celkově až jako velmi negativní byly hodnoceny dopady na populace 

ostatních planě rostoucích cévnatých rostlin a na přírodní biotopy rostlin. Až 

středně negativní dopady jsou očekávány v případě biotopů zvláště chráněných 

druhů a v případech populací jednotlivých druhů obojživelníků. Při respektování 

jednotlivých zmírňujících doporučení budou negativní dopady sníženy na 

minimum. Zásadním zmírňujícím faktorem je, že souběžně s likvidací biotopů 

budou vznikat biotopy nové v rámci sanace a rekultivace těžbou opuštěného 

území, a to v podobné kvalitě a kvantitě jako biotopy odstraňované. [7]  
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7 Závěr 

V mé diplomové práci jsem se zabývala přípravou území pro výstavbu 

inženýrských sítí v DP Slatinice. 

Nejdříve jsme se zaměřila na povrchový lom Vršany, jehož postup do již 

jednou těženého prostoru vyvolává potřebu výstavby inženýrských sítí hořanského 

koridoru a to východním směrem. V této části jsem se zabývala popsáním střetů 

zájmů a související hlubinné činnosti, která se v zájmovém území v minulosti 

provozovala. 

Hlavním cílem mé diplomové práce byl návrh realizace technického řešení 

přípravy území pro přesun a výstavbu inženýrských sítí a jeho základní 

zhodnocení.  

V rámci navrhovaného řešení jsem se zabývala dvěma možnými variantami. 

V případě varianty č. 1 šlo o odtěžení materiálu, který byl přesunut po trase dlouhé 

3 km a následně založen do vnitřní výsypky lomu Šverma. Ve variantě č. 2 se 

jednalo o odtěžení stejného množství materiálu jako ve variantě č. 1, který byl 

však přesunut po trase o délce 1 km a založen v místě, které bude cca v roce 

2020 přetěženo rypadlem K54 za pomoci kolejové technologie.  V obou 

variantách, které se lišily dopravními vzdálenostmi, jsem navrhla typy a počty 

diskontinuální technologie a pomocné mechanizace. K příslušným variantám jsem 

přiřadila odborně odhadnuté provozní náklady a příslušné investiční náklady 

(pouze však 2/7). 

 Zhodnocením celkových nákladů jsem došla k závěru, že řešení varianty  

č. 1 se jeví jako ekonomicky výhodnější a z hlediska báňské problematiky 

vhodnější z důvodu nižší degradace pevnostních parametrů. Toto zhodnocení, ale 

není zcela přesné, neboť je zatíženo skutečností, že jsem neměla k dispozici 

odpovídající provozní náklady pro dané území. 
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