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SUMMARY 

The thesis examines the present state and possibilities of further deposition of 

power producing by-products into the exhausted space of the „Doly Nástup Tušimice“ 

opencast mine, and the vision of further deposition of power producing by-products with 

reference to demands placed on creation of new deposit sites. The goal of the paper is to 

evaluate the current requirements on product deposition  and to propose conditions for 

better exploitation of the power producing products than the present system of deposition 

of such products into the exploited space by exploitation thereof for building purposes and 

for transport infrastructure construction. 

 

Key words: VEP (power producing by-products), DNT (Nástup mines Tušimice),  

EPRU (Power station Prunéřov), ETU (Power station Tušimice), flue ash, energogypsum, 

deposit site 

 

 

 

 

ANOTACE 

Předložená práce zpracovává současný stav a možnost dalšího ukládání vedlejších 

energetických produktů elektrárny do vytěženého prostoru uhelného lomu DNT. Práce řeší 

stávající stav úložišť a vize dalšího vývoje ukládání energetických produktů s ohledem na 

požadavky vytvoření nových úložišť. Cílem této práce je vyhodnotit aktuální požadavky 

ukládání produktů a navrhnout podmínky pro lepší využití produktů elektrárny, než je 

stávající systém ukládání do vytěženého prostoru – využití pro stavební účely a stavby 

dopravní infrastruktury. 

  

Klíčová slova:  VEP, DNT, EPRU, ETU, popílek, energosádrovec, úložiště,  
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Úvod 

Nové náhledy na zlepšování životního prostředí politickou změnou roku 1989  

se projevily i v novém pohledu na tepelné elektrárny a těžbu uhlí. Tyto podmínky trvají 

dodnes a úloha hnědého uhlí a výroby elektrické energie z něj je stále více negativně 

přijímána obecnou veřejností. Proto bylo od samého počátku zřejmé, má-li mít tento 

průmysl možnost alespoň udržení sníženého potenciálu těžby, který byl v minulosti 

vybudován, je nutné analyzovat a posoudit faktory, které budou v dlouhodobém výhledu 

rozhodujícím způsobem ovlivňovat použití uhlí v tepelných elektrárnách a umožní 

ukládání zbytků – VEP po spálení uhlí do vyuhlených prostor lomů.  

Po skončení příliš přísného hodnocení produktů po spalování, které je potvrzeno 

i řadou rozborů a získáním zkušeností v zahraničí, kde jsou tyto produkty extenzivně 

využívány, se řešil tento problém i v ČR obdobným způsobem. Proto je v některých 

případech vyvíjena snaha, jak tyto produkty - oproti předcházejícímu negativnímu 

hodnocení - využít. K tomu vedou dvě cesty. Produkty po spalování uhlí využít pro účely 

výstavby komunikací a jiných staveb, kde je potřeba velkého množství různě zrnitých 

hmot, nebo je při ukládání rozdělit a separátně uložit a tím získat šanci je využít třeba až 

v budoucnosti. 

Obě tato opatření tj. ukládání VEP do lomu DNT a nerozdělování VEP po spálení 

uhlí na popeloviny a energosádrovec ve svých důsledcích výrazně kladně ovlivňují 

náklady výrobců elektrické energie a tepla, kteří používají hnědé uhlí. Z toho vyplývá 

logická snaha co nejvíce tyto náklady snížit a VEP ukládat v těsné blízkosti jednotlivých 

organizačních jednotek ČEZ a.s. Proto nalezení vyhovujícího řešení této poslední fáze 

celého palivového cyklu je již v konkrétní podobě pro všechny společnosti zabývající se 

těžbou uhlí a její přeměnou na výrobu tepla a elektrické energie důležitým faktorem, který 

se může přímo promítnout do výše odbytu hnědouhelné produkce a ziskovosti provozu 

elektrárenských jednotek i v dlouhodobém časovém horizontu.  

Umístění elektráren EPRU a ETU v blízkosti lomových prostorů DNT má značné 

technické a zvláště ekonomické výhody. Proto byla sledována cesta zejména krátkých 

přepravních vzdáleností pro ukládání popelovin spolu s minimálními náklady na dopravu 

hnědého uhlí do těchto elektráren.  

Proto SD a.s. - DNT hledaly takovou cestu, aby výše uvedené výhody byly 

i v praxi splnitelné. Základním kritériem řešení byla předávací místa z elektráren, která 

budou i do budoucího období konstantní a na ně bude napojena co nejkratší dálková 

pasová doprava do prostor výsypek DNT. 

Proto byla vytypováná a dnes jsou provozovaná úložiště známá pod místními 

názvy - Stodola pro ETU II a Severní lom pro EPRU I a EPRU II. Obě tato uložiště mají 

kapacitu, která vycházela z báňského provozu v době, kdy byla tato úložiště zřizována. 

Úložiště pod místním názvem Letiště je již vyčerpáno a připravuje se zde rekultivační 

proces za společné finanční účasti ČEZ, a.s. a SD a.s. aby bylo využíváno pro ukládání 

VEP z EPRU I a EPRU II [6]. 

Viz příloha č. 1 – mapa DNT 

Viz příloha č. 2 – Celková mapa úložišť VEP – výchozí stav 

Viz příloha č. 3,4 – mapa úložiště pro ETU a EPRU 
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1 Vedlejší produkty z elektrárny Tušimice II 

1.1 Vznik, složení a vlastnosti VEP 

Vzhledem ke zhoršování stavu životního prostředí v severozápadních Čechách 

bylo přistoupeno k prvnímu pokusu o odsíření spalin a toto zařízení bylo vybudováno 

právě na ETU II. 

Úkol byl zadán Ústavu pro výzkum a využití paliv tehdejším federálním 

ministerstvem paliv a energetiky v roce 1980. V roce 1981 rozhoduje vláda o výstavbě 

zkušebně provozního zařízení odsiřování spalin podle sovětského technického projektu pro 

jeden blok 200MW v elektrárně Tušimice II. Byla vybrána magnezitová regenerační 

technologie s výrobou kyseliny sírové. 

Výstavba byla zahájena v roce 1983. Zahájení prvních zkoušek proběhlo 

v listopadu 1987. Zkoušky pokračovaly v roce 1988 a 1989. Již během těchto zkoušek bylo 

nutno provádět dílčí úpravy. Nebylo však možné provést koncepční úpravy zařízení pro 

nesouhlas tehdejšího SSSR. To vedlo ve svém důsledku k tomu, že nebylo možno 

zprovoznit proces jako celek pro funkční nezpůsobilost pecního oddělení, a sice sušícího 

fluidního reaktoru. 

Závěrečné zkoušky odsiřovacího zařízení byly provedeny sovětskými specialisty 

v srpnu a září v roce 1990, po předchozí přípravě a doporučených úpravách zařízení. 

Průběh zkoušek opět potvrdil nefunkčnost zařízení a hlavně nutnost pro zprovoznění 

provést zásadní úpravy zařízení. 

Po dalším jednání, vyjasňování otázek další existence ETU II a výběru vhodné 

odsiřovací metody bylo konečně rozhodnuto o výstavbě odsíření elektrárny Tušimice II  

4x 200 MW mokrou vápencovou vypírkou – vázání oxidu siřičitého v rámci chemické 

reakce na mokrou vápencovou suspenzi. Toto bylo schváleno představenstvem ČEZ a.s. 

14.6.1993 a odsouhlaseno dozorčí radou ČEZ a.s. dne 14.7.1993. 

Ve výběrovém řízení na výstavbu odsiřovací technologie bylo rozhodnuto svěřit 

zakázku konsorciu CHIODA CORPORATION (Japonsko), BURMEISTER&WAIN 

ENERGI a.s. (Dánsko), a MARUBENI CORPORATION (Japonsko). Dodávku 

konsorcium provedlo kompletně a bylo hrazeno dodavatelským úvěrem. 

Zahájení stavby proběhlo ve 4. čtvrtletí roku 1994 a to provedením demoličních  

a demontážních prací stávajícího odsiření. Ukončení stavby a zahájení provozu proběhlo 

v roce 1997. 

Metoda mokré vápencové vypírky je ve světě nejrozšířenější pro svou vysokou 

účinnost (více než 95 %) a vysokou spolehlivost (více než 96 %). Jako vstupní surovina se 

používá vápenec, jehož těžitelné zásoby jsou v naší republice dostatečné. Produktem 

odsiřování je energosádrovec, který je možno použít jako surovinu ve stavebnictví. 

Odsiřovací zařízení spotřebuje pro svůj provoz cca 200 000 t vápence ročně. Ten 

se těží v lomu Mořina, odkud je ve formě kameniva o zrnitosti do 80 mm přepravován 

železničními vagóny. Elektrárna má samostatné zařízení pro příjem, skladování a přípravu 

suroviny pro odsiřování. Vápenec je z vagónů vykládán přes podzemní zásobník  

na venkovní skládku. Pro transport kameniva slouží systém pásových dopravníků. Pro 

použití v technologii mokré vápencové vypírky je připravována vápencová suspenze 
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s jemností (s velikostí zrn) cca 50 μm. V prvním stupni úpravy prochází vápenec 

kladivovým drtičem, na jehož výstupu má zrnitost do 3 mm. Ve druhém stupni úpravy 

probíhá mletí za mokra v kulovém mlýnu. Vzniklá směs je čerpána do baterie 

hydrocyklonů, ze kterých vystupuje finální vápencová suspenze. Hrubší podíly vápence se 

vrací do mlýna – s horizontálním rotujícím pancéřovaným pláštěm. Vápencová suspenze 

s koncentrací 30 % je skladována v zásobnících s míchadly. Odkud je čerpána do 

jednotlivých absorbérů. 

V absorbéru – pračce, probíhá chemická reakce mezi vápencem a oxidem 

siřičitým za současné oxidace vzduchem ve vodném prostředí – princip technologie mokré 

vápencové vypírky. Produktem je krystalický sádrovec. SO2 obsažený ve spalinách reaguje 

s částečkami vápence rozptýlenými ve vodní suspenzi směsi energosádrovce s několika 

procenty vápence. Tato suspenze je cirkulována absorbérem pomocí cirkulačních čerpadel. 

Pro intenzivní styk plynných spalin a vypírací suspenze je kapalina rozptylována na  

co největší plochu, poté ztéká v tenkém filmu po plastové výplni ve věži absorbéru. 

Spaliny proudí věží absorbéru shora dolů souproudně se stékající suspenzí. Spodní část 

absorbéru tvoří nádrž, do které padá suspenze z věže. Do nádrže je přiváděn oxidační 

vzduch, kterým je oxidován meziprodukt reakce siřičitan na konečný produkt síran 

vápenatý dihydrát. Obsah nádrže absorbéru je promícháván a cirkulovaná suspenze je 

obohacována čerstvou suspenzí vápence, přidávanou v závislosti na koncentraci SO2 ve 

vyčištěných spalinách. 

Spaliny, které vznikají ve spalovací komoře kotle, tvoří směs plynných a tuhých 

produktů spalování hnědého uhlí. Spaliny vedené kouřovodem prochází elektrostatickým 

odlučovačem, ve kterém se odloučí popílek s účinností asi 99,9 %. Dále jsou spaliny 

nasávány ventilátorem a vedeny do odsiřovacího zařízení. Pro překonání odporu zařízení 

slouží posilovací ventilátor, který je umístěn za absorbérem. Před vstupem do absorbéru  

se spaliny ochlazují o cca 40°C v rotačním výměníku tepla typu Ljungström. V absorbéru 

se ze spalin zachycuje ve vypírací suspenzi kromě SO2 také většina dalších kyselých plynů 

(fluor, chlor), část oxidů dusíku a popílku nezachyceného v elektrostatickém odlučovači, 

včetně těžkých kovů a organických zplodin ze spalování. Vyčištěné spaliny mají teplotu 

60°C, jsou nasyceny vodní parou a odnáší kapky vypírací suspenze. K jejich odloučení  

je na výstupu z absorbéru instalován dvoustupňový odlučovač kapek. Pro zlepšení rozptylu 

do atmosféry jsou odsiřené spaliny ohřáty na 95°C v rotačním výměníku teplem 

odebraným neodsiřeným spalinám. Do atmosféry jsou spaliny emitovány původním 

komínem elektrárny, který je betonový se šamotovou vyzdívkou. Z technologických 

důvodů je zachován obtokový kouřovod pro vedení neodsířených spalin přímo do komína. 

K odsiřovacímu zařízení bylo dodatečně instalováno zařízení, kterým se dávkuje 

práškový suchý vápenec do neodsířených spalin. Důvodem k tomu byl poznatek, že vyšší 

obsah oxidu sírového SO3 ve spalinách působí silně korozivně a to zvláště na výměník 

tepla. 

Energosádrovec, je produkt odsíření. Chemicky má název síran vápenatý dihydrát. 

Tento materiál je chemicky stabilní, v přírodě se nachází sádrovec většinou s nižší čistotou. 

Kvalita energosádrovce závisí na kvalitě použitého vápence, obsahu příměsí, především 

popílku v neodsířených spalinách a na stupni odloučení rozpustných solí ze suspenze 

sádrovce. 

Z absorbéru se kontinuálně odčerpává suspenze sádrovce do odvodňovacího 

zařízení – tvoří ho vakuové pásové odvodňovací filtry. Voda se ze suspenze odsává a vrací 
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do absorbérů. Vzniklý sypký energosádrovec obsahuje 10-15 % volné vody a v tomto 

stavu jej lze transportovat pasovými dopravníky, dopravními prostředky a skladovat 

v zastřešených skladech. 

Roční produkce energosádrovce je asi cca 700 000 t. Část tohoto množství se 

komerčně využívá jako surovina pro výrobu sádrokartonových desek, jako přísada do 

stavebních hmot, a v neposlední řadě jako podložní zakládací materiál pro komunikační 

stavby. Ostatní energosádrovec je ukládán spolu s popelovinami ve vlhkém stavu jako 

deponát na úložiště v prostorách výsypek Severočeských dolů a.s., Doly Nástup Tušimice. 

Systém ukládání popelů a zbytků z odsíření se skládá z několika ucelených 

technologických částí, které pracují samostatně, technologicky však na sebe navazují. 

Systém má za úkol dopravovat popílek od elektrárenských bloků na skládku VEP. 

Z funkčního hlediska se skládá ze dvou částí: 

 doprava popílku z bloků do sil (odpopílkování) 

 zvlhčení popílku a jeho doprava ze sil na skládku VEP 

 dopravu strusky z bloků do sil 

 odvodnění strusky v silech a doprava na skládku VEP 

Popílková sila mají funkci meziskladu a jsou styčným bodem obou funkčních 

celků, umožňují nepřetržitý chod dopravy popílku z bloků, i když doprava popílku  

na skládku VEP je mimo provoz [3]. 

Viz příloha č. 5 – Celkové technologické schéma dopravy VEP v areálu 

elektrárny 

1.2  Rozdělení produktů a případné využití mimo uložení 

1.2.1 Struska 

Struska, jako certifikovaný stavební výrobek, je expedována odběratelům 

k variantnímu využití ve stavebnictví. Struska je zachycována ve výsypce spalovací 

komory s vodním uzávěrem, odkud je vynášena pomocí vyhrnovače do drtiče. Dále  

je dopravována pomocí dopravníků do škvárových sil umístěných vně kotelny, u kterých  

je zřízeno odběrové místo pro odběr strusky k expedici odběratelům. 

Struska je rovněž využívána pro rekultivaci prostor po těžbě uhlí z dolů Nástup 

Tušimice jako součást certifikovaných vedlejších energetických produktů [8]. 

Struska je určena pro trvalé zabudování do staveb s těmito variantami použití: 

 Pro terénní úpravy a rekultivaci prostor po těžbě nerostných surovin 

 Pro stavbu násypů pozemních komunikací 

 Pro násypy, zásypy a obsypy liniových staveb inženýrských sítí 

 Pro vytváření ochranné vrstvy kryjící těsnící vrstvu a svrchní rekultivační 

vrstvy skládek odpadů 

 Pro výrobu pálených cihlářských výrobků 

 Jako doplňkový komponent směsi při výrobě certifikovaných stavebních 

výrobků 
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Základní kvalitativní požadavky - vlastnosti vstupních surovin pro výrobu 

produktu jsou shrnuty v tab.č.1.  

Tab.č. 1 Základní kvalitativní požadavky na strusku  

 

Sledovaná vlastnost Zkušební 

postup 

Požadovaná hodnota 

 

Zhutnitelnost PS – ρd kg.m
-3

 ≥ 650
 

Vlhkost % 60 ± 20 

Poměr únosnosti CBR % ≥ 2,0 

Smyková pevnost - φ 
o
 ≥ 27

 

Ztráta žíháním (825 ± 25 
o
C) % ≤ 25 

hmotnostní aktivita 
226

Ra Bq.kg
-1

 ≤ 300
 

Index hmotnostní aktivity I - ≤ 2,0 

1.2.2 Popel 

Popel je produkt vzniklý po spalování hnědého uhlí v granulačních kotlích 

elektráren, vzniklý smícháním popílku (produkt ze spalovacího procesu, který je 

zachycován při průchodu kouřovody na filtrech), strusky a záměsové vody. Záměsová 

voda je homogenizovaná směs zasolených odpadních vod z technologie odsíření, 

z demineralizace vody v chemických úpravnách vody doplňovaná vratnou vodou. 

Materiál má následující složení: 

 Popeloviny produkované v poměru 85 % popílku a 15 % strusky 

 Záměsová voda – 20 až 30 % 

Popel je v rámci výrobního procesu směs popílku a strusky. 

Popílek je produkt vzniklý spalováním hnědého uhlí (Doly Nástup Tušimice, a. s.) 

v granulačních kotlích, který je zachycován v odlučovačích a Ljungströmech.  

Od elektroodlučovačů a Ljungströmů je popílek dopravován do zásobních sil a po zvlhčení 

v míchačkách vypadává na soustavu dopravníků, které tvoří ucelený systém pásové 

dopravy.  

Celkový systém odtahu popílku má za úkol dopravovat popílek od bloků do 

popílkových sil, která jsou samostatná.  

Z funkčního hlediska se skládá z těchto částí : 

 odpopílkování: odlučovače a doprava popílku z bloků do sil  

 popílková sila s řízeným zvlhčováním popílku a jeho doprava ze sil na úložiště 

Vyrobený produkt po spalování hnědého uhlí je určen pro násypy a zásypy podle 

technologických postupů stavby se zohledněním místních geologických  

a hydrogeologických podmínek [8]. 

 

 

 



František Hoffmann: Separátní ukládání VEP z elektráren do prostoru lomu DNT 

 

2012 Stránka 6 
 

Základní kvalitativní požadavky - vlastnosti vstupních surovin pro výrobu 

produktu jsou shrnuty v tab.č. 2. 

Tab.č. 2 Základní kvalitativní požadavky na popel 

 

Sledovaná vlastnost Jednotka Požadovaná hodnota 

Zhutnitelnost PS – ρd kg.m
-3

 ≥ 650
 

Vlhkost  % 60 ± 20 

Poměr únosnosti CBR % ≥ 2,0 

Smyková pevnost - φ 
o
 ≥ 27

 

Ztráta žíháním (825 ± 25 
o
C) % ≤ 25 

Hmotnostní aktivita 
226

Ra Bq.kg
-1

 ≤ 300
 

Index hmotnostní aktivity I - ≤ 2,0 

1.2.3 Energosádrovec 

Energosádrovec (CaSO4.2 H2O) vzniká v odsíření EPR1 a EPR2 metodou mokré 

vápencové vypírky a je odvodňován na vakuových pásových filtrech. Vlhkost je udržována 

v rozmezí 10 až 15 %. Ve zvlhčeném stavu je rovněž přisypáván na pásové dopravníky. 

Sklad energosádrovce a vyrovnávací mezisklad energosádrovce umožňují 

nepřetržitý odsun energosádrovce z elektráren v době odstávek pásové dopravy. 

Celý systém dopravy a ukládání je tvořen dvěma zcela samostatnými celky, které 

na sebe navazují ve výstupní části na hranici areálu elektráren technologického celku 

dálkové pásové dopravy (DPD) od sesypu vnější trasou po společné DPD až na úložiště 

VEP. 

Dopravou po pásech a zvláště v přesypech pásů dochází k řádnému promísení 

komponentů výsledného výrobku - stabilizátu [8]. 

Základní kvalitativní požadavky - vlastnosti vstupních surovin pro výrobu 

produktu jsou shrnuty v tab.č.3. 

 

Tab.č. 3 Základní kvalitativní požadavky energosádrovce 

technický ukazatel 
požadovaná hodnota 

poznámka 
I. třída II. třída 

Obsah CaSO4 . 2H2O min. 95 % hm. min. 85 % hm. 
1) 

Vlhkost max. 12 % hm. max. 12 % hm. 
2) 

Hodnota pH vodného výluhu 5 - 8  5 - 8   

Obsah Cl
-
 max. 0,1 % hm. max. 0,1 % hm. 

1), 3)
 

1)
 V suchém vzorku. 

2)
 Vlhkost vzorku v místě nakládky. 

3)
 Vodorozpustné chloridy. 
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1.3 Negativní a pozitivní vlastnosti VEP 

Výsledky zkoušek geomechanických a ekologických vlastností prokazují, že 

struska odpovídá svým zrnitostním složením a mechanickými vlastnostmi slabě 

zahliněným, špatně zrněným pískům a neohrožuje životní prostředí.  

Obdobné výsledky, kdy nedochází k ohrožování životního prostředí,  mají i další 

dva produkty – popílek a energosádrovec 

Vzhledem k uvedeným okolnostem a jednoznačně prokázaným příznivým 

vlastnostem, lze strusku a energosádrovec označit jako výrobek splňující požadavky 

zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, v platném znění s možností 

bezproblémového variantního využití ve stavebnictví.  
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2 Charakteristika vytěženého prostoru uhelného lomu 
DNT 

2.1 Historie lomu DNT a elektrárny ETU II a EPRU I a II 

2.1.1 Lom DNT 

Pro vlastní historii Dolů Nástup Tušimice byl důležitý lom, který se nacházel 

mezi obcemi Prunéřov a Bystřice. Historicky je dokladována na tomto místě povrchová 

těžba uhlí a to již v roce 1917. Důl se jmenoval podle svého majitele Meissner a to až  

do roku 1945. 

Těžba na dole Meissner činila zpočátku cca tisíce metrických centů. Za druhé 

světové války se už počítala na desetitisíce tun uhlí. Těžba byla prováděna především pro 

místní spotřebu, určitá část produkce se vyvážela i do blízkého okolí. 

Důl Meissner byl 1.srpna 1945 přejmenován na Důl Šátra podle předsedy první 

správní komise v Kadani. 28.října 1946 byl Důl Šatra přejmenován na Důl Libuše. 1.února 

1958 na Důl Nástup v Prunéřově. Konečně pak 1.ledna 1967 po organizačním přičlenění 

dolu Jan Žižka v Chomutově k dolům Nástup Tušimice se stal rovněž součástí Dolů 

Nástup Tušimice. Dnes patří Doly Nástup Tušimice k akciové společnosti Severočeské 

doly Chomutov. 

V letech 1945-50 těžba uhlí mírně stoupala a to z 33 tis.tun na 160 tis.tun, které 

byly vytěženy v roce 1951. V dalších letech pak těžba opět poklesla a v roce 1958 dosáhla 

výše 88 tis.tun. Příčinou byl malý zájem o uhlí tohoto druhu – mělo vysoký obsah popela  

a tím i nízkou výhřevnost. Pro malospotřebitele se proto nehodilo. 

Až do roku 1945 se uhlí v této lokalitě dobývalo ručně. První malé rypadlo přišlo 

na důl Šátra – Libuše až v roce 1946. V roce 1956 tu byla v provozu rypadla čtyři. 

Těžba uhlí v lomu Libuše po vyrubání uhelných zásob skončila v lednu 1958. 

12.května 1956 byly zahájeny otvírkové práce na novém lomu Prunéřov. Jeho 

dolové pole se nacházelo severně od nádraží ČSD Prunéřov a táhlo se až k jižnímu úpatí 

Krušných hor. Pro těžbu byla v letech 1962-63 obětována obec Prunéřov, která se 

nacházela v tomto teritoriu. 

V červnu 1958 byly z tohoto lomu vytěženy první tuny uhlí za použití nové 

techniky – elektrických rypadel E 25 s obsahem lopat 2,5 m
3 

a parní dopravy lokomotivami 

BS 200 s vozy o objemu 6,3 m
3 

a rozchodu kolejí 900 mm. V lomu byla vybudována 

drtírna s dopravním mostem na
 
nakládací zásobník. Dále zde byly vybudovány další 

pomocné objekty jako dílny, trafostanice, šatny a koupelny. 

V roce 1958 byl vytvořen národní podnik Důl Nástup v Prunéřově a k podniku byl 

organizačně přičleněn důl Františka v Radonicích. 

Na základě ověřených zásob uhlí v Chomutovsko-pětipeské pánvi bylo 

rozhodnuto v druhé polovině padesátých let ústředím vybudovat zde nové energetické 

základny – výstavbou velkolomů a elektráren. 
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Výstavbou velkolomů byl pověřen národní podnik Doly Nástup Prunéřov a to 

v okolí Tušimic. Na Kadaňsku byly vybudovány lomy Merkur I a II, Březno (Libouš)  

a Prunéřov. V jejich okolí byly vybudovány čtyři elektrárny o výkonu 3 170 MW. 

V roce 1961 byly lomy Merkur, Březno a Libouš vybaveny pasovou dopravou, 

Lom Prunéřov zůstal vybaven kolejovou. 

V roce 1965 byla uvedena do provozu první ústřední drtírna uhlí Tušimice I 

Těžební technologie na dolech Nástup je možné charakterizovat v jednotlivých 

obdobích následovně: 

 1945-1956 – parní lokomotivy a lopatová rypadla, kolejová doprava  

rozchod 900mm 

 1963-1966 – první velkorypadlo řady TC I – K 300, K 800 a pasová doprava 

šířky 1 200 mm a 1 600 mm 

 1966-1967 – přechod na elektrickou trakci u rypadel i lokomotiv, kolejová 

doprava rozchod 900mm 

 1967 – první rypadlo řady TC II a pasová doprava šíře 1 800 mm 

 1993 – začátek zavádění bezobslužné pasové dopravy na základě použití 

řídícího systému ZAT 

Bývalé velkolomy Merkur a Březno byly projektovány na roční těžbu 16 mil.tun. 

Nejvyšší výše těžeb se dosahovalo v 80. letech, kdy se těžba pohybovala  

v množství 21 – 22 mil.tun. Nejvyšší byla dosažena v roce 1984, kdy těžba včetně lomu 

Prunéřov činila 22,5 mil.tun. 

K těmto údajům je nutné přičíst i těžbu skrývky, která se pohybovala v rozmezí 

50-55 mil.tun ročně. Nejvyšší byla v roce 1983 – 58,2 mil.tun. 

Za faktický začátek obou tehdy nosných lomů a začátek nového technologického 

vybavení lomů se považuje rok 1963 [5]. 

2.1.2 Elektrárny ETU 

Elektrárna Tušimice I byla postavena v letech 1960-1964 jako elektrárna se šesti 

110 MW bloky. V současné době již neexistuje, v letech 2005-08 byla zlikvidována. 

Byla to tepelná parní elektrárna, jako palivo sloužilo hnědé uhlí, situována byla 

poblíž hnědouhelného lomu DNT 

Elektrárna Tušimice II byla postavena v letech 1969-1975 jako elektrárna  

se čtyřmi 200 MW bloky. 

Je to tepelná parní elektrárna. Jako palivo slouží hnědé uhlí. Situována je poblíž 

hnědouhelného lomu DNT. Situačně spadá do okresu Chomutov. 

Kromě výroby elektrické energie dodává teplo pro vytápění dálkovody městu 

Kadaň. 

Parní kotle jsou výrobkem firmy Vítkovice. Jsou průtlačné, dvoutahové 

s granulačním ohništěm, s přihřívákem páry, se šesti ventilátorovými mlýny, s přímým 

foukáním uhelného prášku. Pro najíždění se používají kombinované hořáky mazut/zemní 

plyn – použití mazutu se uvažuje pouze jako havarijní při přerušení dodávky zemního 

plynu. 
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Turbíny f. Škoda o výkonu 235 MVA a napětí 15,75 kV mají kombinované 

chlazení (povrchové chlazení vodíkem a chlazení statorového vinutí kondenzátem 

proudícím dutými vodiči) a jsou napojeny na vývodový transformátor Škoda o výkonu  

240 MVA s převodem napětí 15,75/400 kV. Elektrický výkon je odváděn linkami  

o napětí 400 kV do rozvodny Hradec. 

Chlazení je cirkulační. Ke každému bloku přísluší železobetonová chladící věž 

96m vysoká s přirozeným tahem typu ITTERSON. Pro chlazení je využívána voda z řeky 

Ohře, která se upravuje na jednotlivých chemických úpravnách vody. 

V současné době je ukončována rozsáhlá rekonstrukce elektrárny nazvaná  

Retrofit I. a II [1]. 

2.1.3 Elektrárny EPRU 

Elektrárna EPRU I byla zprovozněna v roce 1967 jako elektrárna se čtyřmi  

110 MW bloky. V období let 1987-92 byla provedena zásadní rekonstrukce. 

Je to tepelná parní elektrárna. Jako palivo slouží hnědé uhlí. Situována je poblíž 

hnědouhelného lomu DNT. Situačně spadá do okresu Chomutov. 

Kromě výroby elektrické energie dodává teplo pro vytápění dálkovody městu 

Klášterec nad Ohří. 

 

Elektrárna EPRU II byla zprovozněna v roce 1981 jako elektrárna s pěti 210 MW 

bloky. V současné době je plánována rovněž postupná rekonstrukce. 

Je to tepelná parní elektrárna. Jako palivo slouží hnědé uhlí. Situována je poblíž 

hnědouhelného lomu DNT. Situačně spadá do okresu Chomutov. 

Obrázek č. 1  EPRU s krytou PD pro odvod VEP z areálu elektrárny na úložiště 
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Kromě výroby elektrické energie dodává teplo pro vytápění dálkovody městům 

Chomutov a Jirkov [2]. 

Základní technické parametry elektráren EPRU I a II jsou shrnuty v tab.č. 4. 

 

Tab.č. 4 Základní technické parametry výrobních bloků ETU a EPRU 

 

Základní technické parametry zařízení 

výrobních bloků elektráren 

 EPRU I EPRU II 

K
o
te

l 

Výrobce VŽKG Vítkovice RAFAKO Raciborz 

Typ PG 650, průtočný OB 660, bubnový 

Parní výkon 350 t/h 660 t/h 

Tlak páry 13,63/3,93 MPa 13,53/2,45 MPa 

Teplota páry 540/530°C 540/530°C 

Zapalovací 

palivo 
mazut mazut/zemní plyn 

T
u

rb
ín

a
 

Výrobce ŠKODA Plzeň ZAMECH Elblag 

Typ K 110 – 12,75 - P 13 K 215 

Jmenovitý 

výkon 
110 MW 210 MW 

Jmenovité 

otáčky 
3000 ot/min 3000 ot/min 

Tlak páry 12,7/3,83 MPa 12,75/2,35 MPa 

Teplota páry 535/530°C 535/535°C 

A
lt

er
n

á
to

r
 

Výrobce ŠKODA Plzeň DOLMEL Wroclaw 

Typ D 6590/2 TWW 215.2 

Jmenovité 

napětí 
13,8 kV 15,75 kV 

Jmenovitý 

výkon 
137,5 MVA 253 MVA 
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2.2 Charakteristika lomu z hlediska geologického, 
geotechnického a hydrologického 

2.2.1 Geologická charakteristika geologického území 

Těžební prostor DNT má složitou geologickou skladbu pro povrchové dobývání. 

Nejsložitější částí dobývacího prostoru Tušimice tvoří část Libouš - II jih a i těžební část 

Libouš II – sever. Uhelná sloj v prostoru Libouš II - jih má podobu plochých výchozů  

a směrem k severozápadu padá pod mírným úklonem. V zájmovém území se vyskytují tři 

samostatné uhelné sloje. Na složité geologické stavbě mají zásadní vliv zejména 

následující faktory: 

 uhelná sloj je v zájmovém prostoru velmi výrazně rozštěpena do řady lávek. 

Mezi nimi se nacházejí mocné lávky odklizu, který je nutný samostatně  

a důsledně přesně odtěžit pro nezhoršování jakostního parametru uhlí. V 

 případě odtěžení malého množství uhlí dojde ke snížení uhelných zásob  

a především bude na výsypce hrozit vznik záparu a ohňů. 

 komplikována geometrie – tvoří ji tři významné geologické struktury - písčité 

koryto u Března, u Libouše a také propadlina.  

Na těchto strukturách dochází: 

 k velkým deformacím jednotlivých lávek 

 ke snižování mocnosti některých uhelných poloh 

 k nárůstu mocnosti neuhelných poloh 

 ke zvýšené technologické variabilitě uhlí 

Obrázek č. 2 ETU 
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 větší část sloje je uložena mělce pod povrchem - vede to k podstatnému 

zhoršení kvality suroviny v důsledku její přirozené oxidace 

 je zde také přítomnost starých hlubinných dolů. Nachází se zde skupina 

bývalých hlubinných dolů nazývaných Karl-Leo. V blízkosti výchozů se ví 

také o existenci tzv. selské dobývky – malé doly, které byly s vědomím úřadů 

dobývány horníky pro soukromé účely. Nevýhoda této skutečnosti byla ta, že 

byly dobývány bez dokumentace. Některé z nich jsou zaznamenány dříve 

prováděnými vrty.  

2.2.2 Hydrologická charakteristika zájmového území 

V důsledku postupující těžby v lomu Libouš - východ  se hydrogeologické 

poměry lokality neustále mění. Nejdříve docházelo k postupnému vytékání vody  

a osušování vodních kolektorů. Po zaplnění vydobytého prostoru výsypkou se tyto 

kolektory opět zaplavují. 

V zájmovém prostoru se nacházejí tyto kolektory: 

 náplavové hutné sedimenty - silně zahliněné štěrkopísky a hlíny. K odvodnění 

patrně dojde při postupu skrývkového řezu. 

 uhelná sloj dolů Karl – Leo a Elizabeth. 

 písčitá tělesa v neuhelných polohách - tělesa tvořená jílovitými písky  

a písčitými jílovci s proměnlivou mocností a propustností a komplikovanou 

stavbou hlavně v prostoru výše jmenovaných geologických struktur. Dochází 

k samovolnému odvodnění, nebo se odvodňují v jednotlivých těžebních řezech 

a může dojít i k „průvalu“ zvodnělých písků do lomu. 

 písčitá tělesa v podloží ložiska – obdobná specifika jako tělesa v meziloží. 

2.2.3 Geotechnické podmínky dobývání 

Pro podmínky dobývání jsou důležité fyzikálně – mechanické vlastnosti nadloží  

a úložní podmínky uhelné sloje, které přímo ovlivňují výkonnost dobývacích strojů - 

rypadel a kvalitu těženého uhlí. 

Rozhodujícím faktorem pro splnění požadovaných a v tabulkové části podniku 

uvedených výkonů je spolehlivost a kvalita těžební technologie. 

2.3 Charakteristika lomu z hlediska ochrany životního 
prostředí 

V současné době mají Severočeské doly připraven program pro rekultivaci  

a revitalizaci území, který je prezentován společnosti s cílem získat další náměty pro 

aktivní využití území zasaženého povrchovým dobýváním. 

Současné záměry jsou zejména ovlivněny požadavky obnovit historicky minulé 

komunikace mezi jednotlivými městy a obcemi, nebo aslespoň zkrátit spojení, které je 

v současnosti pro veřejnou dopravu blokováno vlastním dobývacím prostorem. 
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3 Transport produktů z elektrárny do prostoru lomu 
DNT 

3.1 Vývoj technologie pro transport 

Vývoj technologie pro transport VEP odrážel technické možnosti v době jejího 

používání. Na úplném začátku přepravy VEP byla používána k dopravě kolejová doprava, 

nebo nákladní automobily. 

Postupně se technologicky doprava na úložiště řešila čerpadly, které tlakově 

potrubími - o průměru 600 -1000 mm, odváděly mokrou cestou – plavením produkty VEP 

na úložiště – v podstatě odkalovací nádrže pro plavení produktů. 

3.2 Druhy současně používané technologie pro transport 

Doprava je řešena soustavou dopravníků – hrabicových (pracuje na bázi 

hřeblového dopravníku – pohon řetěz), pasových a pneumatických (DENSEVEYOR – 

cyklycky pracující tlaková přepravní nádoba kuželového tvaru nesená vlastními 

podpěrami, umísťuje se pod plnící zásobníky – pohon stlačeným vzduchem o tlaku cca 3,5 

bar).  

Vyprazdňování sil se děje ve spolupráci tří různých na sebe navazujících 

technologií - provzdušňování sila, míchání popílku a pásová doprava. 

Struska ze spalování hnědého uhlí z kotlů propadává do vodního uzávěru, kde se 

ochlazuje. Odtud je vynášena pomocí vyhrnovače a padá do drtiče. Dále je dopravována 

prostřednictvím dopravníků vně kotelny do zásobníků, kde je odvodněná přirozeným 

tlakem vrstvy. Ze zásobníků je přisypávána na pásovou dopravu. 

Záměsová (technologická) voda vzniká v bazénech vyrovnávacích nádrží 

smícháním a homogenizací zasolených odpadních vod z provozů odsíření a z regenerací 

ionexových filtrů v chemických úpravnách vody. V případě nedostatku těchto vod je 

nahrazována vratnou vodou z odkališť. Je přivedena z čerpací stanice záměsové vody 

(objekt vyrovnávacích nádrží) do míchaček popílku v objektech popílkových sil. 

Popílková a škvárová sila fungují jako mezisklad, který umožňuje nepřetržitý 

chod dopravy popílku a strusky z bloků i při přerušení dopravy popílku na úložiště. 

Celý systém dopravy a ukládání popele je tvořen dvěma zcela samostatnými celky 

pro každou elektrárnu, které na sebe navazují ve výstupní části - na hranici areálu 

elektráren technologického celku do sesypu pro dálkovou pásovou dopravu (DPD). 

Od sesypu pokračují popele vnější trasou po společné DPD až na úložiště VEP. 

V současné době se pro transport produktů VEP uvažují dva systémy. Ty se dělí 

dle technologie přepravy produktů – a to buď mokrou cestou, nebo suchou cestou. 

Mokrá cesta slouží jako havarijní, záložní při přerušení technologie suché cesty. 

Pro tuto technologii slouží starší systém odvodu (dopravy) produktů VEP a to 

splavovacími kanály na místo úložiště – odkaliště Ušák. Toto odkaliště funguje na dvě 

kazety, kde jsou ukládány plavenené produkty VEP. Pro ukládání je funkční vždy jen 

jedna kazeta. Druhá je mezitím vysušována, voda je sedáním z kazet dopravována do 

zavlažovacího systému pro výrobu produktů VEP v elektrárnách. Po vysušení produktů 
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VEP v této kazetě je produkt vybagrován, naložen na nákladní automobily a převážen na 

hlavní úložiště do lomu DNT. 

Tato metoda je značně neefektivní, časově a finančně náročná. Proto má využití 

jen v případě nutné odstávky z důvodu havárie. V rámci provozu je uvažována kapacita  

6 - 12 % celkového provozu ukládání produktů VEP. 

Metoda suché cesty je v podstatě systém ukládání produktů VEP, který je řešen 

v této studii. Doprava na úložiště je v rámci systému dělena na vnitřní (podnikové) a vnější 

(na území lomu). 

Vnitřní doprava z bloků je řešena z části Kochovým uzavřeným pasovým 

dopravníkem – má tvar potrubí, ve kterém je gumový pás ohnut do polokruhu –  

a klasickým pasovým dopravníkem. Na tento pasový dopravník jsou postupně ze sil 

sypány produkty VEP. 

Vnější doprava se provádí na zakrytovaných dálkových pasových dopravnících na 

místo uložení, kde jsou napojeny na PVZ, který zde provádí zakládaní produktů [9]. 

 

 

3.3 Pasová doprava 

Pasová doprava pro dopravu produktů VEP se dělí na vnitřní a vnější. 

Vnitřní pasová doprava na začíná v prostoru popílkových a struskových sil  

a pokračuje areálem elektráren až k přesypovému místu na „dálkovou pasovou dopravu“ 

Obrázek č. 3 Pasový dopravník ohnutý do kruhu – systém Kroh 
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(DPD). V tomto přesypovém místě se setkává veškerá produkce popílku, strusky  

a energosádrovce z elektráren. 

Technologicky do PD patří dva celky: 

 pasové dopravníky 

 pasové váhy 

Pasová doprava popílku ze sil 

 PD je situována v prostoru elektráren a jedná se o pasovou dopravu 

technologickou. 

 Linka z elektráren začíná v prostoru popílkových sil a pokračuje až k přesypu 

na DPD mimo areál. 

 Popely jsou na dopravníky sypány až po náležité úpravě, tzn., že jsou 

provlhčeny a homogenizovány v míchacím centru. 

 Technologie se skládá z dopravníků a ze shrnovacího pluhu na PD2-II, který 

má za úkol v případě potřeby shrnovat produkt odsíření na dopravník do 

vyrovnávacího skladu produktu odsíření. 

 Součástí technologie jsou i dopravníky, které jsou reverzační a umožňují přísyp 

produktu odsíření buď na pás na skládku VEP, nebo na pás do vyrovnávacího 

skladu. 

 Všechny pasové dopravníky stabilní jsou zakrytovány, aby byla 

minimalizována možnost úletu popílku. Technologické pasové dopravníky jsou 

všechny umístěny na ocelových lávkách. Pro kontrolu dopravovaného 

množství materiálu jsou na dopravnících umístěny pasové váhy Boekels. 

Pasová doprava vychází ze skutečného stavu, který je v současné době k dispozici 

na jednotlivých úložištích. 

Stabilní pasové dopravníky při řádné údržbě se mohou provozovat i nadále bez 

větších investičních a provozních nákladů. U pasových dopravníků zakládacích, kde 

dochází k častým přestavbám, tomu odpovídá jejich technický stav a je nutné uvažovat 

s opravami středních dílů, pražců a občasné výměny i prasklých kolejnic nebo spojovacího 

materiálu. Samozřejmou součástí obměny pasové dopravy je i gurta – gumový pas PD bez 

ohledu o jaký pasový dopravník se jedná, zda stabilní nebo zakládací.  

V případě, že by v budoucnu došlo k dovozu VEP, bude žádoucí přehodnotit, zda 

současná PD šíře 1 200 mm a zakládací stroj PVZ bude na tuto kapacitu stačit, nebo bude 

nutné tuto linku zkapacitnit formou širší pasové dopravy, která by byla schopná toto 

množství převézt a založit [6]. 

Viz příloha č. 6 - Celkové technologické schéma suché dopravy strusky, 

popelovin a energosádrovce v areálu elektrárny. 
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Obrázek č. 4 Vnitřní pasová doprava v areálu elektrárny včetně napojení na sila 

Obrázek č. 5 Zakrytovaný pasový dopravník pro dopravu VEP 
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Obrázek č. 6 Pasový dopravník bez krytování s přesypnou stanicí – na pozici úložiště 

Obrázek č. 7 PD s napojením na PVZ na pozici úložiště Stodola 
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3.4 Dopravní trasy do stávajících a nových úložišť 

Pasová doprava do úložiště Stodola v rámci zachování kontinuity a přehlednosti 

číslování klasické dálkové pasové dopravy jsou pro úložiště VEP na tušimické straně 

použity průběžně další čísla pasů za zatím posledním číslem zakládacího pasu číslo 103. 

Protože se jedná o vzdálené období, jsou navrženy pro případné použití dalších 

potřebných poháněcích stanic z uvolněného provozu DNT pouze rámy poháněcích stanic. 

Střední díly a jejich případné užití bude prověřeno podle technického stavu až v době 

nasazení, kdy se musí rozhodnout, zda oprava středních dílů ze zůstatkové pasové dopravy 

z DNT je ekonomicky a provozně výhodnější než provést nákup nových středních dílů. 

V současné době jsou v provozu klasické dálkové pasové dopravy tyto pasové 

dopravníky: 

PD č. 101 – délka 1035 metrů 

PD č. 102 – délka 767 metrů 

PD č. 103 – délka 800 metrů 

Všechny tyto dopravníky včetně přívodního dopravníku typu KOCH 400  

v délce 1492 metrů budou provozovány i nadále po přechodu do rozšířeného prostoru 

severně od Stodoly, kde bude vyplněn prostor mezi výklizovou výsypkou DNT  

a severními svahy Stodoly. Provoz jednoho z nich však bude v jiném místě (č.102). Než 

bude ukončen provoz na stávajícím úložišti Stodola, bude nutno nasadit ještě jeden 

odtahový pasový dopravník za PD č. 102 s pořadovým číslem č. 104 (nelze použít  

z vybavení  DNT, musí být zakoupen nový). Po vyčerpání stávajícího prostoru Stodola 

bude ukládání popelovin převedeno do prostoru, který je v mapové části označen jako 

Stodola I a má kapacitu 4,0 mil m
3
. V předstihu tam bude nutné nasadit nový pasový  

dopravník č. 105. 

Obrázek č. 8 PD s napojením na PVZ na pozici úložiště Letště, Severní lom II 
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Do připravovaného nového prostoru „Koridor“ budou následně nasazeny čtyři 

pasové dopravníky s čísly 102,103,105 a 106 z toho číslo dopravníku 106 bude nový. 

Ostatní pasové dopravníky budou převzaty z jiných zakládacích pozic, kde již ztratily své 

opodstatnění. V tomto položení a počtu zůstanou až do ukončení provozu elektráren  

a lomu DNT. 

Pasová doprava do úložiště Severní lom a Letiště při číslování dálkové pasové 

dopravy pro úložiště VEP na prunéřovské straně vychází ze současného číslování, kdy jsou 

pro nový úložný prostor použita průběžně další čísla pasů za zatím posledním číslem 23 

nasazeného pasového dopravníku, nebo jsou použity stávající dopravníky z míst, které jsou 

již zakládáním VEP opuštěny. 

V současné době vede na úložiště Letiště pasová linka ve složení těchto pasových 

dopravníků: 

PD č. 11- přes železniční dráhu ČD Chomutov – Karlovy Vary 

PD č. 12 – délka 536 metrů 

PD č. 13 – délka 853 metrů 

PD č. 14 – délka 1220 metrů 

PD č. 16 – délka 505 metrů 

PD č. 15 – délka 450 metrů 

V současné době vede na úložiště Severní lom pasová linka ve složení těchto PD: 

PD č. 11 – přes železniční dráhu ČD Chomutov – Karlovy Vary 

PD č. 12 – délka 536 metrů 

PD č. 21 – délka 870 metrů 

PD č. 22 – délka 800 metrů 

PD č. 23 – délka 420 metrů 

Pro vstup do nového úložiště Severní lom II se využije trasy pasové linky vedoucí 

dnes do bývalého úložiště Letiště. Pasový dopravník PS 16 se prodlouží z dnešní délky 505 

metrů na délku 1185 metrů tj. o 680 metrů. Dále se bude tento odtahový dopravník 

zkracovat. 

V době prováděné rekultivace Letiště musí být veškerá stávající pasová doprava 

stažena, aby bylo možné provést hrubé terénní úpravy a rekultivace tohoto prostoru 

trvalým travním porostem. Potom ve stejné trase shora uvedeného dopravníku č. 16  

se vystaví nový dopravník v délce 1185 metrů. Tím bude vytvořen předpoklad pro vedení 

zakládacích pasových dopravníků do nového úložného prostoru Severní lom II [6]. 

Viz příloha č. 7 - Celkové technologické schéma dopravy PD na úložiště 

3.5 Další vývoj technologie 

Navržené trasy vychází z dnešních poznatků a předpokládaných ukončených tvarů 

současně provozovaných úložišť. Konečné tvary navržených horizontů stávajících úložišť 

nejsou dle konzultací u projektantů BPO ještě konečné. Uvedené znamená, že může dojít 

v budoucím období k dílčím úpravám a to na základě skutečnosti založených těles VEP  
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a také na základě dodržených geomechanických posudků, které jsou v případě ověření 

stability současně navržených horizontů možné dále zvýšit. Toto konstatování se týká 

především úložiště Stodola. 

Dalším důležitým rozhodnutím pro budoucí období bude a toto platí pouze jen  

na „prunéřovskou“ stranu (viz. příloha č.1 mapa DNT), zda bude nutné při změně názoru 

na případné ukládání dovozových VEP, které je zatím pro zadání této studie negativní, 

vyměnit stávající PD šíře 1 200 mm za kapacitnější. Považuje se totiž za logické zakládat 

dovozové i místní VEP z jedné dopravní trasy. Toto platí i pro zakládací stroj PVZ. 

Před zahájením investiční výstavby nových úložišť bude nutné provést strojní 

prohlídku celé pasové dopravy a zhodnotit, u kterých pasů je nutná celá jejich výměna  

a kde pouze případné opravy středních dílů, pražců a případně obnovení nátěrů. Pasovou 

dopravu, která v současné době slouží jako zakládací pasový dopravník s poměrně častou 

přestavbou případně nahradit jinou, nebo alespoň provést opravy středních dílů, opravy  

a vyvaření zdeformovaných pražců, otryskání a nové nátěry. Tyto dopravníky pak opět 

nasadit jako zakládací, neboť ze zkušeností báňského provozu je prokázáno, že stabilní 

pasové dopravníky mají životnost při přirozené výměně gumového pásma a válečků více 

než 30 let. U stávající pasové dopravy, kde přepravované množství zdaleka zatím 

nedosahuje možností přepravních objemů a kde není kusovitý materiál, který pasovou 

dopravu při dopravě různě deformuje, předpokládáme životnost pasové dopravy ještě 

vyšší. 

Období okolo roku 2020, kdy bude docházet k výstavbě nových úložišť, je natolik 

vzdálené, že provádět jakékoliv závěry, v jakém stavu bude pasová doprava, by bylo 

neseriózní. Lze doporučit a souhlasit s jediným současným závěrem ke stavu pasové 

dopravy a to pravidelnou údržbou, která sníží budoucí náklady na případnou výměnu částí 

pasové dopravy a údržbu v době, kdy už bez provedené údržby nebude možné pasový 

dopravník provozovat [6]. 

3.6 Dovoz VEP z okolních elektráren 

V  této souvislosti se uvádí, že pokud by nastalo někdy v budoucnu přehodnocení 

tohoto názoru, je jediné možné vykládací místo v areálu prunéřovských elektráren  

a zakládání dovozových VEP do západní části výsypek lomů DNT – bývalý lom Merkur. 

V případě obnovy tohoto záměru je třeba rozlišit podmínky pro ukládání 

dovozových VEP na prostorové, dopravní a technologické v elektrárně, kde se kumulují 

další technologické činnosti. Prostorové podmínky pro ukládání ve výsypkách DNT nejsou 

pro dříve požadované množství v objemu 60 mil m
3
 vzdušného prostoru žádným 

problémem. 

Považuje se za nutné spolupracovat s vedoucími pracovníky EPRU, kteří mají 

podrobné znalosti o provozu elektrárny včetně možnosti umístění vykládacího místa pro 

dovážené VEP. Předpokládané místo dovozu VEP je nádraží Kadaň – Prunéřov a odtud po 

kolejích EPRU k vykládacímu místu v EPRU. 

To vše by si vyžádalo stavební povolení, schválení procesu EIA, vyřešení střetů 

s okolními obcemi a také přistoupení na jejich požadavky na finanční kompenzace [6]. 
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4 Ukládání energetických produktů v prostoru lomu 
DNT 

4.1 Historie ukládání popelovin do lomu DNT 

Tvrdost (náročnost) ekologické legislativy vůči tuhým palivům, hnědému uhlí 

zejména, je stále značná. Zároveň ale nebyla seriózním způsobem prověřena žádná další 

reálná možnost, která by byla schopná nahradit používání hnědého uhlí. Oprávněnost 

tvrzení dokazuje i současný stav, kdy je stále okolo 50 % elektrické energie získáváno 

z tepelných zdrojů. 

To, že problematika při energetickém využívání hnědého uhlí má zcela 

mimořádný význam, souvisí jednak s velkým množstvím produkovaných popelovin při 

spalování, ale také s posuzováním těchto tuhých zbytků po spalování. Objektivní potřeba 

zvyšování ochrany životního prostředí logicky vyúsťuje jak do zpřísňování podmínek pro 

ukládání popelovin, tak i dalších tuhých produktů po spalování. 

K prosazení ukládání popelovin a tuhých zbytků z produkce elektráren do prostor 

lomů obecně, ale i DNT přispěly následující aspekty: 

 přechod na tuhou konzistenci produkovaných popelovin od dřívějších tzv. 

hydrosměsí. 

 využití k ukládání již poškozené části území a tím možnost minimalizovat 

náklady na likvidaci popelovin. 

 nedevastovat další území zakládáním nových odkališť a nezabírat další 

zemědělskou či jinou půdu. 

 přechod od vytváření hydrosměsí pouze k vlhčení popelovin a smíchávání 

s energosádrovcem (vysušeným) umožňuje jejich přepravu pasovými 

dopravníky a zejména pak ukládání do výsypek bez rizik havárií výsypek 

z důvodů podmáčení výsypkových těles. 

 usnesení vlády ČR ze dne 30.10.1991 na které navázala smlouva o uzavření 

budoucích smluv mezi ČEZ a.s., Podkrušnohorské elektrárny a Doly Nástup 

Tušimice s.p. z 11.1.1992. 

Na výše uvedených technických skutečnostech, které byly hlavní podmínkou 

realizace navržených řešení, usnesení vlády ČR ze dne 30.10.1991, ale i obav ze ztráty 

odbytu uhlí, byly navrženy na SD a.s. – DNT celkem 3 oblasti pro ukládání popelovin 

a zbytků z odsíření. 

Umístění elektráren EPRU a ETU v blízkosti lomových prostorů DNT má značné 

technické a zvláště ekonomické výhody. Proto byla sledována cesta zejména krátkých 

přepravních vzdáleností pro ukládání popelovin spolu s minimálními náklady na dopravu 

hnědého uhlí do těchto elektráren. 

To umožňuje, že tyto elektrárny mají dopravní vstupy uhlí i výstupy VEP 

z poslední fáze palivového cyklu nižší než ostatní. To jim umožňuje bez jakékoliv další 

úpravy výrobních nákladů, mezd a dalších souvisejících činností uplatnit výhodnější 

podmínky, než má jejich vlastní konkurence v rámci dalších elektráren ČEZ a.s. 

Uvedené vstupy pochopitelně znamenají, že tyto elektrárny mohou vyrábět 

elektrickou energii levněji a proto bude snaha je maximálně vytěžovat. 
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SD a.s. – DNT přijaly v minulosti filozofii, kterou stále dodržují - místní 

elektrárny budou po celou dobu provozu lomů DNT mít možnost ukládat VEP  

do vyuhlených prostorů lomu. 

Dále je nutné poznamenat, že provozy (ČEZ a.s. - EPRU I a II, ETU a SD a.s. - 

DNT) mají zcela odlišný charakter svých činností. Proto je potřebné posuzovat  

je rozdílnými pohledy a možnostmi na revokaci strategických rozhodnutí mnohdy 

vyvolanými objektivními změnami v potřebě elektrické energie a uhlí. 

Zatím co důlní průmysl pracuje s územím a jeho strategická rozhodnutí na období 

životnosti lomu jsou ve valné části nevratná nebo jen za cenu dlouhodobých odstávek, 

zastavení provozu či nesmírných ekonomických nákladů, je provoz elektráren z tohoto 

pohledu mnohem jednodušší. 

Není proto reálné a možné dříve navržené prostory nabídnuté pro ukládání 

zásadně měnit, ale pouze přizpůsobovat novým podmínkám. Zvláště to platí pro ta místa, 

kde dochází v postupu budoucích úložišť k dlouhodobé blokaci značných ploch a objemů 

pro účely budoucích úložišť VEP, které nemusí být v plné míře využity nebo naopak jsou 

pro budoucí potřeby menší. 

Při územním řešení úložišť popelovin se přihlíželo zejména k co nejkratším 

délkám dopravních cest, současnému stavu výsypkových těles, jejich dalšímu vývoji  

ve vazbě na předpokládanou důlní činnost a následně i definitivní konfiguraci terénu, která 

je dána plánem sanace a rekultivace území dotčeného těžbou. Všechna tato kritéria byla 

zohledněna při vytipování všech úložišť ve výše zmíněných oblastech DNT. 

Pro elektrárny Prunéřov I a II je předávací místo most vedoucí přes státní dráhu 

Karlovy Vary - Chomutov a k tomu ještě první PD č. 12, který bude po celou dobu 

životnosti elektráren i dolů v konstantním položení. 

Předávacím místem pro ETU II je konec hadicového dopravníku KOCH v místě, 

kde předává pevné produkty na klasický PD š. 1200 mm. I zde je základní filozofie 

dopravy z předávacího místa ze složitého stavebního území elektrárny Tušimice přes 

vlečku DNT, státní silnici, Lužický potok a odkaliště Tušimice dodržena po celou dobu 

životnosti ETU II a životnosti lomu DNT. 

Z uvedeného vyplývá, že pokrytí úložišť pro potřeby stávajících místních 

elektráren bylo striktně rozděleno podle umístění jednotlivých elektráren, což se již 

prakticky ukázalo jako velmi výhodné řešení. Jedno centrální úložiště, jak bylo dříve 

doporučováno, by přineslo pro obě části elektráren tj. prunéřovskou i tušimickou stranu 

delší dopravní trasy. V případě poruchy pasové dopravy a jejího delšího odstavení  

by navrhovaná pasová doprava šíře 1 200 mm nedokázala po odstávce založit veškerý 

produkt VEP ze sil všech elektráren najednou. Problém tohoto společného řešení 

nespočíval pouze v uvedené šíři PD, tu bylo možné nahradit širší, ale také dražší PD, ale 

také i v nutnosti samostatně zakládat EGS a popeloviny z EPR I, které bylo podmínkou 

grantu pro tuto elektrárnu. Zakládat tento EGS v poměrně malém objemu na širší PD by 

bylo ekonomicky nevýhodné, ale také by blokovalo možnost zakládání VEP z ostatních 

provozovaných bloků. Rozdělení na jednotlivé kompletní samostatné celky ukládání VEP 

umožňuje i výhodnější možnost plánovat odstávky elektráren pro PPO a sladit s tím 

potřebné přestavby pasových dopravníků na jednotlivých úložištích včetně i případně tam 

prováděných potřebných oprav [6]. 
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4.2 Zadání objemů ukládaných VEP od ČEZ a.s. 

Zadání objemu ukládaných VEP do prostoru úložišť proběhlo v minulosti  

v několika vlnách a to pouze ústními, ale i písemnými formami. Požadavky byly značně 

rozdílné a vyplývaly z konkrétních požadavků platných v době zadání. Značnou roli zde 

sehrál i stále se měnící scénář spotřeby elektrické energie ve variantách optimistická, 

pesimistická a reálná. I v současné době platí, že spotřeba elektrické energie nebude 

v jednotlivých obdobích zcela exaktně prognózována a povinností bude se podřídit 

současně požadovaným podmínkám. Za tohoto stavu je výhodné v maximální míře využít 

stávající činná úložiště, v případě možnosti provést i navýšení jejich kapacity a přechod do 

nových úložišť oddálit až do období, kdy bude definitivně rozhodnuto o další energetické 

koncepci státu. Okolo roku 2020 bude docházet k některým zásadním změnám 

v dosavadním stavu.  Blíží se období vytěžení některých hnědouhelných lomů v SHP, svojí 

činnost bude končit úložiště Severní lom a posléze i úložiště Stodola. 

Zásadní změnou oproti dřívějším požadavkům je oznámení v zadání této studie  

o zrušení ukládání dovozových VEP z ostatních hnědouhelných elektráren do výsypek 

lomů DNT [6]. 

4.3 Využití současných úložišť 

Ze strany SD a.s. je věnována úložištím mimořádná pozornost. Je nutné si 

uvědomit, že řada především vnějších faktorů, které lze ze strany SD a.s. nebo ČEZ a.s. jen 

velmi obtížně regulovat, může působit proti zájmu zainteresovaných stran. Jedná se 

především o daně, zájmy obcí v okolí obou podniků, rekultivační povinnosti apod. 

Situování prostorů pro ukládání popelovin je proto poplatné nejen blízkosti vzniku 

převažující produkce popelovin, ale i všem požadavkům veřejnoprávních orgánů v té době 

vznikajících úložišť. Mezi ně patří i dostatečná vzdálenost od osídlených obcí. Tento stálý 

požadavek je v  předkládané studii akceptován. Je zřejmé, že budoucí projednávání nových 

úložišť budou z pohledu požadavků naplnění stále náročnějších požadavků k životnímu 

prostředí ještě složitější, než byla jednání dosavadní. Proto bude nanejvýš žádoucí plně 

využít stávajících objemů úložišť, aby budoucí již konečná úložiště byla co možná 

nejmenší. 

Životnost úložného prostoru Stodola pro ukládání VEP pro ETU se předpokládá 

do roku 2022, pro úložiště Severní lom, kam ukládají VEP elektrárny EPRU I a EPRU II  

je životnost předpokládaná do konce roku 2020. 

Stávající kapacity závisí: 

 jak dalece budou využívány VEP a EGS pro stavební činnost, podsypy pro 

cesty, případně jiné stavební účely nebo výrobu jiných stavebních prvků 

 zda v budoucím období dojde ke změně instalovaného výkonu na straně 

prunéřovských elektráren 

 jak dlouho budou trvat původně plánované modernizace ETU II a EPRU II 

a kdy dojde k odstavení EPRU I 

 na dodržování technologické kázně při zakládání VEP 

 na možnosti dosáhnout, nebo přesáhnout zatím stanovené výšky posledních 

etáží stávajících úložišť 

 na množství vývozu uhlí do elektráren mimo chomutovskou oblast 
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Souhrn všech těchto zásadních okolností a celé řady dalších včetně dodržování 

projektovaných parametrů ovlivní budoucí využití stávajících úložišť. 

V případě využívání těchto produktů pro jiné účely než na pouhé deponování se 

kapacita stávajících úložišť časově prodlouží. V neposlední řadě významně dobu zakládání 

do současných úložišť ovlivní i množství vyráběné elektrické energie a tepla. 

Z uvedeného konstatování vyplývá, že uvažované rozdíly v  objemech VEP 

mohou být do konce životnosti elektráren i dolů různé a bude je ovlivňovat celá řada 

aspektů - od ceny energie, výše její spotřeby a vývozu až po současně prováděnou 

výstavbu nových ekologických zdrojů energie. 

Není třeba se ale obávat nedostatku úložných prostor, neboť objemy kapacit 

navržených úložišť je možné v případě potřeby zvýšit a opačně i snížit. Rozhodujícím 

činitelem pro budované objemy nových úložišť bude především u prunéřovské strany 

ukončení provozu EPRU I a budoucí instalovaný výkon na EPRU II. 

Na straně tušimické pro ETU II je tento problém již vyřešen a současných  

800 MW instalovaného výkonu nebylo nikdy zpochybňováno. 

Z uvedených údajů vyplývá, že nedostatek prostorů pro ukládání VEP nehrozí ani 

v nejnepříznivější situaci, tj. při nevyužívání VEP po celou dobu životnosti 

elektrárenských provozů. 

Může však přinést zásadní změnu pro konečné využití území a další změny 

mohou být spojeny s možnou a požadovanou rychlostí budoucího rekultivačního procesu. 

Pro nově požadované objemy úložišť jsou ještě v jeho okolí ponechány volné plochy pro 

odběr inertu na protiprašná opatření – je jím zahrnován ukládaný produkt. 

Uvedené příklady možných budoucích změn ukládaných objemů VEP, které nelze 

zatím zcela vyloučit jsou charakteru objemového množství, nikoliv technického řešení.  

To, jak bylo již uvedeno výše, je možné budované objemy nových úložišť v průběhu 

dalších let upravit. Proto je potřebné pravidelně nové poznatky v zakládání VEP 

aktualizovat. 

S měnícími se názory a realitou vyčerpávání původních úložišťje nutné tyto nové 

prostory upravovat co do velikosti objemu, ale i dalších vazeb s touto činností 

souvisejících. Mezi ně lze zařadit časové možnosti budoucí rekultivace těchto prostor, 

časovou potřebu výstavby nové pasové dopravy do nových ukládacích míst a řadu dalších. 

Na tomto problému je potřebné a nutné pracovat v předstihu, komplexně a se 

všemi zúčastněnými stranami společně, tj. ČEZ a.s., SD a.s. – DNT a všemi zúčastněnými 

veřejnoprávními orgány. Hlavní tíha odpovědnosti za možnost ukládat VEP leží na 

společnostech ČEZ a.s., Severočeské doly a.s. – potažmo pak Doly Nástup Tušimice 

připravují pouze vhodné prostory pro možnost realizace kladně projednaných záměrů. 

Oddělení provozu úložišť pro ukládání VEP z elektráren od vlastního důlního 

provozu  za dosavadní období dostatečně prokázalo, že to bylo rozhodnutí správné  

a rovněž správným rozhodnutím bylo oddělení úložišť pro tušimické a prunéřovské 

elektrárny. 

SD a.s. – DNT  mají v současném období 3 různé prostory pro ukládání VEP  

a EGS. Jedná se o následující prostory uvedené pod místními názvy. 
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Pro elektrárny EPRU I a II: 

prostor Letiště - projektovaný vč. rozšíření – 12,581 mil m
3
 

 začátek zakládání 1995 

 využití – provoz ukončen k 05/2007 

 současný stav – připravuje se rekultivační proces 

 

prostor Severní lom - projektovaný vč. rozšíření – 29,900 mil m
3
 

 z toho – 23,5 mil m
3
 na popeloviny 

 6,4 mil m
3
 na EGS 

 do konce roku 2010 povinnost ukládat EGS samostatně 

 využití – provoz pokračuje dle současných znalostí do konce  

 roku 2020 

 současný stav – zaplněno cca 11,705 mil m
3
 VEP 

 volná kapacita – 18,2 mil m
3
 

 

Pro elektrárnu ETU II: 

prostor Stodola - projektovaný vč. rozšíření – 27,650 mil m
3
 

 začátek ukládání – 1997 

 využití – provoz pokračuje do roku 2022 

 současný stav – zaplněno cca 11,9  mil m
3
  

 volná kapacita - 15,750 mil m
3
 

Při hodnocení těchto prostor s ohledem na současný stav se může zdát, že největší 

pozornost byla věnována straně prunéřovských elektráren. Tady stojí za zmínku jen 

připomenout, že elektrárny EPRU měly v době rozhodování o vytipování vhodných prostor 

pro výstavbu úložišť celkový instalovaný výkon odsířených elektráren 1490 MW oproti 

800 MW ETU II, tj. téměř 2x více. Dále pak i to, že o ETU I bylo rozhodnuto, že se ke 

konci roku 1998 úplně odstaví a do této doby bude probíhat razantní snižování 

instalovaného výkonu. O ETU II a jejím odsiření bylo rozhodnuto v roce 1994 jako o jedné 

z posledních elektráren chomutovské oblasti a ukončení tohoto procesu modernizace bylo 

až v roce 1997. 

Současné nové znalosti o obnově stávajících zdrojů po ukončování životnosti 

první modernizace provozu elektráren z období devadesátých let a totální likvidace ETU I 

a posléze i EPRU I ke konci roku 2015 a obnova EPRU II z původního instalovaného 

výkonu 1 050 MW pouze na 750 MW instalovaného výkonu, velikost obou zdrojů 

elektráren strany tušimické i prunéřovské se vyrovná a množství produkovaných VEP tak 

bude v obou lokalitách přibližně stejné. 

Rozhodujícím činitelem výběru současných úložišť v období roku 1992 nebyl 

instalovaný výkon chomutovských elektráren, ale možnost pokračovat po rozhodnutí  

a podpisu SoBS mezi tehdejším vedením elektráren a Doly Nástup Tušimice o ukládání 

VEP z elektráren do prostor DNT až do konce životnosti tak, aby nebyla ohrožena ještě 

v té době stále vysoká roční těžba uhlí z DNT, ale mohla se naplnit i tato potřeba ukládání 

VEP z elektráren v co možná nejkratším čase a nejbližších místech od zdroje jejich výroby. 

Výrazný vliv na životnost současných úložišť bude mít bezpochyby i odstavování 

jednotlivých bloků elektráren do modernizace. Ty výrazně snižují roční ukládané množství 

VEP do stávajících úložišť a tak prodlužují jejich životnost. Prvotní úvahy o životnosti 

jednotlivých úložišť s touto eventualitou pravděpodobně nepočítaly, nebo jen v kratším 
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období modernizace než se skutečně bude provádět. V případě, že veškeré uhlí z DNT 

bude ponecháno pro místní elektrárny, pouze se naplnění úložišť časově oddálí. Pokud 

bude vývoz uhlí dále pokračovat, znamená i absolutní ztrátu ukládaného objemu VEP  

do jednotlivých úložišť podle příslušnosti k jednotlivým elektrárnám [6]. 

Viz příloha č. 8 – Bilance výroby a kapacitní možnosti dopravy PD VEP 

4.4 Technologie zakládání VEP 

V současnosti se produkty VEP zakládají na uložiště původním systémem 

zakládání pomocí PVZ.  

Systém pracuje tak, že PVZ vysypává produkt podél koncového – zakládacího 

pasového dopravníku na obě strany na celou délku větve pasu do projektované výšky. Tu 

určuje dle předpisů projekt. Jedna strana je vždy zakládána do původní trasy předchozí 

větve. Poté je trasa rozmontována, znovu sestavena na volné části vedle postupu ukládání  

a PVZ znovu sype produkt na obě strany, jednu opět do původní trasy pasového 

dopravníku. 

Takto se zasypává celá stanovená plocha uložiště a poté se jede znovu celé patro 

od začátku. 

V období mimo provoz pasové dopravy je možno zakládání VEP provádět 

pomocí pojezdu S- vozu do vyrovnávací skládky podél pasové dopravy, odkud je VEP 

následně odtěžen a naložen na pasovou dopravu kolovými nakladači v době, kdy skončí 

shora uvedené výluky skrývkového řezu. Počet nasazených nakladačů závisí na množství 

VEP a potřeby rychlosti uvolnit prostor vyrovnávací skládky pro další VEP v případě další 

odstávky pasové dopravy. 

Možnost směsného zakládání VEP pasovou dopravou SD a.s. – DNT a pasovou 

dopravou provozovatele úložišť ESB, která tuto činnost pro společnost ČEZ,a.s. provádí,  

vyžaduje kompatibilitu jednotlivých řídících systémů pasové dopravy mezi sebou tak, aby 

příslušné tři dispečinky pro provoz měly možnost podle konkrétních provozních stavů tuto 

činnost řídit. Uvedená fakta znamenají to, že je nutné zajistit spojení rozdílných typů 

řídících systémů v jeden celek řízený z dispečinku DNT, který v souvislosti s konečným 

výstupem VEP z technologie DNT bude určujícím faktorem pro stanovení provozního 

stavu – provoz nebo náhradní způsob zakládání VEP případně i odstávku. Obdobné spojení 

musí být mezi dálkovou pasovou dopravou stávajících pasů provozovatele ESB  

a technologickými pasy v jednotlivých elektrárnách, aby bylo možné bezpečně tento 

provoz řídit. 

Jednotlivé dílčí provozy budoucího jednotného spojení a provozu zakládání mají 

následující řídící systémy. Řídící systém technologického celku prvního skrývkového řezu 

je v systému Alan – Bradley, u pasů z EPRU je to systém ZAT Příbram a pasové 

dopravníky z  ETU jsou řízeny finským systémem  NECO, který  dodává firma Siemens. 

Jejich spojení v jeden spolehlivý řídící celek je zárukou možného směsného zakládání VEP 

ve výsypkách DNT. 

Celková délka přepravy pro směsné založení VEP na výsypce prvního 

skrývkového řezu se pohybuje od 11,6 km do 13,0 km v případě elektrárny Prunéřov a od 

10,6 km do 10,9 km v případě elektrárny Tušimice. Poslední rok se u obou elektráren 
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směsné zakládání sníží na délku cca 9,8 km. Tyto vzdálenosti přepravy VEP jsou bez délek 

technologických pasů uvnitř provozu, kde prvotně VEP a EGS vznikají [7]. 

4.5 Zhodnocení současného stavu 

Současné i budoucí umístění separátních úložišť VEP je voleno tak, aby provoz 

DNT i provoz úložišť byl na sobě naprosto nezávislý. Dosavadní bezproblémový provoz 

toto navržené řešení prověřil. Po celou dobu zakládání VEP nebyly z důvodu striktního 

oddělení ukládání VEP a provozu DNT žádné provozní ani prostorové problémy, které by 

znevýhodňovaly provozní záměry obou společností. Tento stav trvá již od roku 1995 a byl 

tedy dostatečně dlouhou dobu vyzkoušen v různých provozních situacích. 

Zpracované studie lomu do vytěžení DNT jsou vždy spojené i s výhledem 

budoucího postupu výsypek a úložišť VEP. Je pochopitelné, že pravděpodobnost změny 

postupu při zpracování jednotlivých projektů se mění v čase a prostoru. To se děje na 

základě požadavku zadání výše těžeb, které se v jednotlivých dokumentacích mění dle 

očekávaných předpokladů budoucích období. Tyto rozdíly ale nejsou natolik zásadní, aby 

měnily vybraná místa pro tyto úložiště. Ty se pouze upravují na základě zadávaného 

objemu VEP, který se také pochopitelně mění v souvislosti s očekávanou výrobou 

elektrické energie. 

Jak bylo uvedeno v předchozích kapitolách, jsou prostory úložišť vytypovany ve 

výsypkách a chráněny před postupem zakládání nadložních hmot již od roku 1994, tedy 

v období vyhlášeného vládního usnesení k této problematice. Jsou v dlouhodobé koncepci 

postupů výsypek DNT vedeny tak, aby úložiště zajistila dostatečný prostor pro ukládání 

VEP místních elektráren (ETU, EPRU) po celou dobu jejich životnosti. Vytvářené prostory 

navazují na stávající úložiště a jsou uzavřeny výsypkovými tělesy. 

Vzhledem k umístění současných úložišť v blízkosti vzniků VEP byla při 

projektování  snaha vytvořit nové úložiště tak, aby opět byla samostatným provozem bez 

vlivu na důlní činnost, nebo opačně. Zároveň také, ale tak, aby nebyla vzdálená od 

stávajících úložišť a byla možnost využít současné trasy pasové dopravy, které sníží 

potřebu budoucích investičních nákladů. 

Ukládání VEP pro místní elektrárny je zatím podle posledních znalostí v odbytu 

uhlí a skutečné produkce VEP zajištěno v současných úložných prostorech  pro obě strany 

elektráren tj. tušimickou ( úložiště Stodola) i prunéřovskou ( úložiště Severní lom ) až  

do roku  2023, resp.2020 pro EPRU. To znamená, že při dodržování technologické kázně 

zakládání VEP je pro další investiční výstavbu do nových zakládacích míst úložišť ještě 

dostatečně dlouhé období [7]. 

Viz příloha č. 8 – Bilance výroby a kapacitní možnosti dopravy PD VEP 

4.6 Dlouhodobá koncepce výstavby a umístění úložišť VEP 

Jak bylo již uvedeno, značné nejistoty v množství odhadu vývoje spotřeby 

elektrické energie, instalovaného výkonu po obnově místních elektráren, ale i využití VEP 

pro jiné účely, než deponování ve výsypkách DNT, které může v budoucnu výrazně 

ovlivnit jejich ukládání, nesou pro dlouhodobé rozhodovací procesy dolů některá rizika. 

Není možné projektovat výrazně malé objemy nových úložišť, ale opačně ani nadměrné 

objemy, které by nebyly v budoucím období využity. 
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Proto využití současných úložišť až do úplného vyčerpání objemových možností 

může výrazným způsobem ovlivnit budování nových úložišť. Uvedené znamená, že v době 

okolo roku 2015, v případě nějakých zásadních změn i dříve, bude nutné provést nové 

zhodnocení skutečného stavu využívání současných úložišť a také zohlednit případný 

vývoj využívání VEP a EGS z úložiště Severní lom pro jiné účely než je deponování. 

Jak bylo již konstatováno, využití projektovaných objemů stávajících úložišť bude 

mít vliv na budoucí velikosti úložišť nových. 

Ukládání VEP pro místní elektrárny je zatím podle posledních znalostí v odbytu 

uhlí a skutečné produkce VEP zajištěno v současných úložných prostorech pro obě strany 

elektráren tj. tušimickou ( úložiště Stodola) i prunéřovskou ( úložiště Severní lom ) až do 

roku  2022 resp.2020. 

Vzhledem k přijaté předchozí filosofii úložišť oddělit striktně důlní činnost od 

činnosti ukládání VEP je využití těchto prostor pouze v kompetenci ČEZ a.s., respektive 

jejich dodavatelů, kteří zakládání VEP provádí. To znamená, že při dodržování 

technologické kázně zakládání VEP je pro další investiční výstavbu do nových zakládacích 

míst úložišť ještě dostatečně dlouhé období. 

Zvlášť významné je to, že existuje ještě dostatečný časový prostor pro případné 

korekce v predikci množství VEP, pokud současně předpokládaná obnova místních 

elektráren bude ve skutečnosti jiná, než se dnes předpokládá. 

Vzhledem k umístění současných úložišť v blízkosti zdrojů VEP byla při 

projektování  snaha umístit nové úložiště tak, aby opět bylo samostatným provozem bez 

vlivu na důlní činnost, nebo opačně. Zároveň nebylo příliš vzdálené a bylo možné využít 

současné trasy pasové dopravy, které sníží potřebu budoucích investičních nákladů. 

Je pochopitelné, že umístění nových úložišť vychází i z předpokládaného odbytu 

těžby uhlí. Ten se podle našich údajů a údajů v množství roční výroby VEP výrazně liší  

a to v období předpokládaných oprav nebo rekonstrukcí ETU II, EPRU II a zastavení  

provozu EPRU I, kdy se dříve uvažovalo se stejnou  roční produkcí VEP i když logicky 

musí být nižší. 

Tyto zatím nikoliv zásadní, ale v době budoucí výstavby nových úložišť 

rozhodující parametry pro stanovení objemu úložišť se musí ještě později upřesnit  

a oboustranně schválit. 

Odstávky obecně pro energetické zdroje v chomutovské oblasti mají být v tomto 

období: 

pro EPRU II  - 2011 – 2015 - snížení instalovaného výkonu 

pro EPRU I – v roce 2015 trvalé odstavení a ukončení provozu 

Z uvedeného vyplývá, že v tomto období oprav budou nižší potřeby ukládání VEP 

a v případě prunéřovské strany elektráren pak po roce 2015 trvale nižší potřeby ukládání 

z titulu odstavení EPRU I a snížení instalovaného výkonu na EPRU II. 

Je pochopitelné, že „určitá“ rezerva objemu pro ukládání popelovin v čase, 

z pohledu pracovníků ČEZ a.s., je při dnešních nejasnostech množství výroby a budoucí 

spotřeby či možnosti vývozu výroby elektrické energie z jejich pohledu žádoucí, ovšem 

z pohledu budoucí přípravy území pro následnou rekultivaci velmi složitá. Nadhodnocení 

objemu, který následně nebude plně využit, znamená spolu s ponecháním okolního 
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prostoru pro odebírání inertu (zásypu) na protiprašná opatření snížení možnosti velikosti 

ploch pro rekultivace. 

Zároveň nebude možné z těchto důvodů vhodně naplnit stávající plán sanace  

a rekultivace území dotčeného těžbou. Jakékoliv další technické úpravy těchto objemových 

rozdílů jsou samozřejmě technicky možné, ale drahé a vyjma zvýšených nákladů nic 

nového nepřinesou, pouze zajistí navrácení do předpokládaného stavu z důvodu chybného 

odhadu zakládané produkce VEP. Ta se bude mimo jiné odvíjet i od toho, kolik uhlí 

z DNT se bude vyvážet do elektráren mimo chomutovskou oblast. 

Proto k dalšímu upřesněnému množství objemu ukládaných VEP, nejpozději 

v době počátku předpokládané výstavby nových úložišť, musí ze strany SD a.s. i ČEZ a.s. 

bezpodmínečně dojít. 

Navržené prostory je pak nutné upravit ve vazbě na postupující báňskou  

a rekultivační činnost. 

Nové úložiště pro elektrárnu Tušimice je v mapové dokumentaci vedeno pod 

názvem Koridor, které při předpokládané životnosti Stodoly do roku 2022 bude plně 

k dispozici po rozfárání východního postupu lomu Libouš II – sever a jeho kapacita plně 

odpovídá potřebám VEP z ETU až do konce životnosti lomů DNT. 

Před jeho výstavbou je navrženo ještě další rozšíření stávajícího prostoru Stodola, 

které naváže na její severní svahy a předvýsypku výklizu z lomu Libouš II – sever. Název 

tohoto prostoru je uveden pod místním názvem Stodola I a takto je veden i v mapové 

dokumentaci. Kapacita tohoto objemu je 4,0 mil m
3
. To je období více než tří let,  

ve kterých se musí připravit dopravní trasy do nového úložiště Koridor. 

Tento prostor je vyjma rozšířeného řádného úložiště Stodola zároveň i záložním 

prostorem pro případ nenadálé změny v současně předpokládané filosofii využití 

současného prostoru Stodola, tak, aby bylo možné po dobu zakládání VEP do tohoto 

prostoru provést výstavbu budoucího nového úložiště – Koridor. 

Budoucí výhledový prostor Koridor dokáže po vyčerpání úložiště Stodola plně 

pokrýt potřeby ukládání VEP pro tušimickou elektrárnu.  

Pro tento navržený prostor je využito současných dopravních tras dálkové pasové 

dopravy až na severní hranici dnes provozovaného úložiště Stodola a nárůst nové PD  

je tedy minimální. 

Nové úložiště pro elektrárnu Prunéřov je v mapové dokumentaci vedeno pod 

názvem Severní lom II, který při předpokládané životnosti stávajícího prostoru úložiště 

Severní lom do roku 2020 bude plně k dispozici pro potřeby VEP z  EPRU až do konce 

životnosti lomů DNT. Výhodou tohoto prostoru je skutečnost, že v případě potřeby  

je možné jeho rozšíření i pro dovozové VEP z oblasti mimo chomutovských elektráren. 

Nemá však pro tyto účely žádné vykládací místo. Jak již bylo, ale v této studii uvedeno 

s touto eventualitou se zatím nepočítá. Proto jakékoliv další názorové změny v tomto 

rozhodnutí musí být provedeny včas, dokud nebudou zahájeny rekultivační práce. 

I v tomto případě je využito současných dopravních tras dálkové pasové dopravy 

až na prvotní úložiště Letiště, kde v době přechodu do nového úložiště Severní lom II bude 

již provedená rekultivace. Proto je nutné tuto trasu a napojení úložiště Letiště na úložiště 

Severní lom II v rekultivačním procesu provést pouze trvalým travním porostem, který má 
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funkci protiprašného opatření. Každý jiný druh rekultivace v budoucnu vyvolá zvýšené 

náklady na její odstranění [7]. 

5 Přínosy ukládání 

5.1 Ekonomický přínos 

Umístění elektráren EPRU a ETU v blízkosti lomových prostorů DNT má značné 

technické a zvláště ekonomické výhody. 

Jejich pozice vzhledem k dolu DNT umožňuje zejména krátké přepravní 

vzdálenosti pro ukládání popelovin spolu s minimálními náklady na dopravu hnědého uhlí 

do těchto elektráren. 

Pro tuto dopravu je využita ekonomicky výhodná doprava – pasovými 

dopravníky, u kterých investice do zřízení a následné údržby, nejsou nijak horentní a patří 

mezi dopravní celky s dlouhou životnostní a zvláště při dopravě jemného materiálu 

dochází i k minimálnímu opotřebení. Dále je výhodná i variabilita tohoto zařízení. 

5.2 Investiční náročnost řešení směsného ukládání VEP a 
zhodnocení ekologie 

Investiční náročnost směsného zakládání je značná. Vyjma složitých provozních 

důvodů specifikovaných v jiných kapitolách jsou nepříznivé i budoucí investiční náklady. 

Jejich výše je spojená s následujícími potřebami: 

Pro elektrárny Prunéřov 

 celková délka prodloužení stávajících pasů pro možnost napojení na pasy 

prvního skrývkového řezu je 5,331 km 

 vedení pasů je částečně v trase bývalého třetího uhelného koridoru v délce  

cca 0,725 km, tento úsek nevyžaduje vyjma nákladů na pasovou dopravu  

a s tím spojené zařízení (kabely 6 kV, komunikační kabely, aj.) žádné další 

náklady. Lože pasové dopravy i obslužná komunikace včetně odvodňovacích 

příkopů podél dopravní trasy je využito z původního položení třetího uhelného 

koridoru a původního položení pasů 

 nové pasy vedené po výsypce jsou v celkové délce 4,606 km a jejich výstavba 

je náročná, vyžaduje nejprve hrubé terénní úpravy výsypky v objemu  

cca 65 tis m
3
, dále hutnění válcem, lože pro výstavbu pasové dopravy  

a zpevněnou komunikaci včetně odvodňovacích příkopů a vyrovnávací skládku 

Celková cena je pro tyto činnosti následující: 

 nová pasová doprava 434,5 mil Kč 

 nová komunikace a odvodňovací příkopy 18,4 mil Kč 

 lože pod pasovou dopravu 2,9 mil Kč 

 hrubé terénní úpravy pro výstavbu pasové dopravy, komunikace a výstavba 

vyrovnávací skládky 20,2 mil Kč 

 celková cena činí 476,0 mil Kč 

 uvedené ceny hrubých terénních úprav mohou být z důvodu značné konsolidace 

výsypek vyšší, protože v současné době není k dispozici žádný podrobnější 

průzkum podložky, na které bude výstavba probíhat 
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Pro elektrárnu Tušimice 

 jeden nový pas v celkové délce 745 metrů 

 komunikace v celkové délce 745 metrů 

 lože pod pasovou dopravou 

 hrubé terénní úpravy 

 vyrovnávací skládka 

Celková cena je pro tyto činnosti následující: 

 nová pasová doprava 60,7 mil Kč 

 nová komunikace a odvodňovací příkopy 2,98 mil Kč 

 lože pod pasovou dopravu 0,224 mil Kč 

 hrubé terénní úpravy 0,04 mil Kč 

 vyrovnávací skládka 10,2 mil Kč 

 celková cena činí 74,144 mil Kč 

V případě směsného zakládání z elektrárny Tušimice je vzhledem k postavení 

pasové dopravy prvního skrývkového řezu a stávající pasové dopravy VEP situace 

z pohledu potřeby finančních prostředků výhodnější, ale také drahá. Samozřejmě i v tomto 

případě se zde promítají všechny uvedené problémy směsného zakládání spojené 

s plánovanými i neplánovanými odstávkami technologického celku prvního skrývkového 

řezu včetně nutnosti v tomto období zakládaný VEP znovu redeponovat z prostoru 

vyrovnávací skládky na pasovou dopravu. To samozřejmě uvedené prvotní náklady dále 

zvyšuje. 

Pro elektrárny Prunéřov a elektrárnu Tušimice: 

 kompatibilita rozdílných řídících systémů dálkové pasové dopravy v DNT, 

EPRU a ETU 

 kompatibilita s technologickými pasovými dopravníky ve vlastním provozu 

elektráren, které dopravují VEP na dálkovou pasovou dopravu 

 vybudování jednoho řídícího centra pro tento způsob řízení tří rozdílných 

řídících systémů pasové dopravy 

 odhad ceny cca 10,0 mil Kč 

Při realizaci pokračování směsného zakládání po roce 2023 a nutného nákupu 

dalších dvou pasů v celkové délce 1 411 metrů to znamená další minimální náklady jen na 

pasovou dopravu v hodnotě 115 mil Kč. Ostatní doprovodné náklady k této pasové 

dopravě nebudou již rozhodující. Pasová doprava je vedena po stabilní výsypce, kde 

v minulosti již pasová doprava nebo komunikace vedla. 

Celková cena nutných investičních nákladů pro směsné zakládání VEP 

z elektráren v chomutovské oblasti činí 675 144 mil Kč. 

Při vlastním zpracování projektu na základě podrobného zaměřeného stavu, 

geologického průzkumu podložky výsypky, nabídky dodavatelů na výrobu pasové dopravy 

a její montáž může uvedenou cenu zvýšit. 

Z uvedeného je zřejmé, že celkové investiční náklady na směsné zakládání VEP 

jsou značné a nejsou z ekonomických důvodů reálné. Rovněž tak nejsou reálné ani 

z důvodů technických, kdy je celá řada problémů v plánovaných i neplánovaných 

odstávkách obou rozdílných provozů, které by následně zvyšovaly nejistotu v možnosti 

zakládání VEP v době, kdy je to nutné. 
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Vyjma těchto důvodů by byla porušena i původní myšlenka zakládání VEP a to co 

nejkratší možné trasy z elektráren do výsypek DNT. Zároveň by se porušila již dlouhodobě 

osvědčená současná praxe, kdy provozy lomu a zakládání VEP nejsou omezovány druhým 

účastníkem a jejich provoz a poruchy jsou lépe a rychleji  zvládnutelné. 

Pro výpočet investičních nákladů byly použity následující údaje: 

 1 km pasové dopravy šíře 1 200 mm – 81,5 mil Kč 

 1 km komunikace v tělese výsypky – typ D (4 m šíře, kamenivo, výhybny po 

250 m, odvodňovací příkop) – 4,0 mil Kč 

 vyrovnávací skládka pro objem 150 tis m
3
 – 10,2 mil kč 

 cena více nákladů za 1 m
3
 vyvezeného VEP z vyrovnávací skládky zpět na 

pasovou dopravu – 40 Kč/m
3
 (celkovou roční cenu za tuto činnost nelze 

z důvodu neznalosti budoucího přerušení provozu a celkového množství 

redeponovaného VEP určit) 

Po ukončení směsného zakládání může být pasová doprava částečně použitá pro 

nové úložiště, ale až v době, kdy budou zaplněna stávající činná úložiště a tak tato pasová 

doprava nemusí být již ve stoprocentním stavu. Navíc do doby jejího nasazení musí být 

pod dozorem, aby nedošlo ke zcizení některých komponentů. Obě vyrovnávací skládky 

musí být vráceny do původního horizontu, aby se v nich nezdržovala trvale voda a byl 

tento prostor možný pro předání do rekultivace. Komunikace podél těchto vyrovnávacích 

skládek a pasové dopravy může být po opravách začleněna a využita v rámci provedených 

rekultivací. Pokud to nebude možné, bude nutné odstranit kamenivo a upravit odvodňovací 

příkopy v rámci návrhu rekultivací tohoto širšího území. 

Hodnocení směsného zakládání a vlivu na životní prostředí bude vyhodnoceno po 

navržených zkouškách. Vzhledem k poměrně malému objemu VEP, krátkodobé zkoušce 

trvání a nemožnosti ovlivnit počasí v době zkoušek do obou krajních poloh počasí  

tj. dlouhodobé suché a větrné podmínky kontrastující s výrazně vlhkými a mrznoucími 

podmínkami, nebude hodnocení reprezentativním vzorkem budoucnosti, které v praxi 

během roku nastane. Z obecného hlediska a současných zkušeností, které jako 

pozorovatelé zakládání VEP máme vyplývá, že se sníží schopnost udržovat výrazně větší 

prostory od druhotné prašnosti ať již zkrápěním, nebo zakrytím inertním materiálem. 

Největší problém směsného zakládání je ve vysoké výšce zakládání VEP, která 

může dosahovat více než 30 metrů oproti možné stávající výšce zakládání VEP 8 metrů 

 i když v praxi se zakládá z vyšší výšky. Možnost snížit výšku zakládání PVZ, ale 

v krajních případech existuje, což u zakládání VEP ze zakladače z pohledu mocnosti 

zakládané etáže a snížení výložníku zakladače nelze docílit. Rozhodujícím faktorem 

budoucí možné prašnosti bude vyjma dvojnásobného množství VEP na skrývkových 

pasech než dosud, kdy každá z elektráren má svojí dopravní trasu pasových dopravníků a 

prostor pro zakládání i vyšší rychlost pasové dopravy. Oproti stávající rychlosti dálkové 

pasové dopravy 4 m s
-1

, vedoucí z obou elektráren, je rychlost pasových dopravníků na 

DNT 5 m s
-1

, a pasy zakladače mají rychlost 6 m s
-1

. Uvedené rozdíly v rychlosti pasů, 

dvojnásobný objem zakládaného VEP i rozdílné možnosti výšky zakládání VEP budou 

faktory zhoršující v obzvláště nepříznivém počasí dosavadní četnosti výskytu prašnosti [7]. 
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5.3 Negativa odděleného ukládání VEP 

Prováděné oddělené ukládání VEP od vlastního provozu lomu v praxi dlouhodobě 

prověřilo výhodnost současného systému. Prostorově oddělené úložné území VEP  

a nezávislost báňského provozu na tomto území nebylo za celou dobu ukládání VEP  

a provozu DNT v žádném střetu. Při pokračování tohoto způsobu zakládání VEP žádný 

střet ani v budoucím období nehrozí. Směsné zakládání znamená závislost ukládání VEP 

na důlním provozu spojenou s vyšší přetržitostí provozu zakládání VEP a s nutností 

náhradního řešení zakládání VEP v době dlouhodobých odstávek těžebního zařízení DNT 

a vysoké investiční náklady ze strany ČEZ a.s. spojené s vybudováním pasové dopravy  

a doprovodných zařízení na spojení s dopravní technologií DNT. 

Směsné zakládání VEP a skrývky je možné vzhledem k současnému provoznímu 

postavení výsypek, jeho vývoji a položení pasové dopravy VEP v teoretické rovině řešení 

uvažovat pouze ve spojení s prvním skrývkovým řezem a tedy i jen výsypkou prvního 

skrývkového řezu. 

Problematiku směsného zakládání VEP a skrývky lze rozdělit do několika rovin: 

 zvýšené provozní náklady z titulu delší dopravní vzdálenosti zakládání VEP, 

v případě odstávky nebo poruchy na dobývací straně skrývky přeprava VEP bez 

skrývky, na pasové dopravě DNT šíře 1 800 mm v malém dopravním objemu, 

nebo v horším případě zastavení celého technologického celku – přerušení 

možnosti zakládání VEP s obtížným určením doby k obnovení provozu 

 zvýšení prašnosti – delší dopravní vzdálenost, zakládání z vyšší výšky výložníku 

zakladače a vyšší zakládané etáže – vyšší pádová výška zvláště při větším větru 

roznos částic VEP do většího prostoru, nemožnost provádět překryv inertním 

materiálem 

 doprava směsně zakládaného VEP od místa odtahového dopravníku na výsypce  

a zpět přes celou výsypkovou frontu v době zakládání zakladače na posledním 

západním zakládacím dopravníku narůstá o vzdálenost cca 4,2 – 5,6 km 

 výstavba pasové dopravy šíře 1 200 mm pro dopravu VEP z elektráren Prunéřov 

na výškovém výsypkovém tělese 1. skrývkového řezu, vysoká investiční 

náročnost na úpravu terénu pro pasovou dopravu, komunikaci, odvodňovací 

příkopy a vlastní pasové dopravy, z důvodu sedání výsypky drahá a nutná občasná 

úprava a údržba komunikace a trasy pasové dopravy vč. provedeného odvodnění 

 provozní obtíže při sladění zájmů odstávek a GO pro provoz DNT a zakládání 

VEP, nepředvídatelná poruchovost obou provozů bude snižovat možný časový 

fond zakládání VEP 

 nutnost náhradního způsobu zakládání VEP při dlouhodobých odstávkách 

technologie DNT, v případě plných sil na elektrárnách nutnost náhradního 

způsobu zakládání VEP i při krátkodobých odstávkách 

 obtížně řešené období směsného zakládání VEP v dlouhodobém třísměnném 

provozování prvního skrývkového řezu 

Z uvedeného přehledu základních problémů směsného zakládání je zřejmé, že 

uvedený způsob nelze doporučit, neboť by pro ČEZ a.s. znamenal značná provozní rizika 

navíc spojená s vyššími investičními a provozními náklady pro ukládání VEP a vyššími 

provozními náklady pro DNT v době, kdy nebude probíhat těžba skrývky, ale pouze 

zakládání VEP [7]. 
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Závěr 

Během přípravy této práce jsem absolovoval prohlídku obou provozoven vzniku 

VEP a to v elektrárně ETU a EPRU, dále systému celého dopravního systému na úložiště 

včetně překladišť, obou aktivních úložišť – Stodola a Severní lom II a záložního – 

odkaliště Ušák. 

Na všech pracovištích jsem byl vždy seznámen s činností všech technologických 

celků a byl mi vysvětlen celý technologický proces doprovodem – vedoucím pracovníkem. 

Zajímala mě především volná kapacita úložišť, a zda vize studií o ukládání VEP 

odpovídají realitě. Realita současného ukládání je údajně lehce nad limitem pro aktuální 

stavy. 

Na obou úložištích jsem zaznamenal zajímavou strategii ukládání a to separátní 

ukládání energosádrovce do kazet pro „budoucí časy“. Tyto kazety jsou poté zasypávány 

popílkem na stanovené terénní výšky krytí násypu a povrchově sanovány – v současné 

době úložiště Letiště. 

Bylo mi vysvětleno, že tento systém se provádí z důvodu nezájmu stavebních 

organizací v současnosti o produkty VEP. Musím v této souvislosti poznamenat i můj 

postřeh z jiné lokality – elektrárna Komořany, kde se v hojné míře v předloňském roce 

prodával tento produkt. Automobilová nákladní doprava zde v rámci čekání na nakládku 

pravidelně komplikovala místní dopravu zácpami. V loňském roce se tento problém již 

neopakoval a v závěru loňského roku a začátkem letošního vznikla velká deponie VEP  

ve velké lokalitě u elektrárny, kam denně probíhá závoz podnikovou nákladní dopravou  

a za pomocí buldozerů jsou zde tvořeny opět výše zmiňované kazety. 

Protože mi tato činnost přijde dost neefektivní časově i ekonomicky, ptal jsem se 

vedoucích pracovníků ČEZ a.s. na efekt této strategie. Bylo mi vysvětleno, že ČEZ nastolil 

politiku prodeje produktů VEP a to za celkem vysokou cenu, která je srovnatelná 

s kvalitním lomovým kamenem. 

Je jasné, že tyto cenové podmínky ČEZ a.s. způsobily nezájem stavebních 

subjektů o tento produkt a myslím si, že celkem zbytečně došlo k této paradoxní situaci, 

kdy je VEP kompletně celý „nouzově“ ukládán do úložišť. Při dalších diskuzích 

s vedoucími pracovníky úložišť mi byla potvrzena má obava o neefektivnosti pozdějšího 

vytěžování VEP z těhto zásobních kazet. Kromě ekonomické náročnosti tohoto procesu 

vzniká i problém s utažením produktu v rámci zátěže krycího nadloží, kdy dojde  

k nevratnému zatvrdnutí. Další otázka je vliv spodních vod na kvalitu ukládaného VEP. 

Dle mého názoru současná obchodní politika ČEZ a.s. s drahým prodejem VEP je 

krátkozraká a zbytečně zkomplikovala celý systém ukládání VEP. 

Myslím si, že by se měl nastavit stejný systém, jaký je daný vládním usnesením 

pro obě organizace ČEZ a.s. a SD a.s. – ukládání VEP do prostor DNT zadarmo, tedy  

i vývoz VEP pro stavební subjekty zadarmo, nebo jeho prodej za minimální částku. Celý 

systém ukládání by se výrazně posunul do kvantitativně zajímavých údajů. Troufám  

si tvrdit, že hlavní a nejdůležitější přínos tohoto systému by byl o ukončení potřeby 

založení dalšího úložiště, protože by razantně ubyla deponie VEP do vytěžených prostor. 

V konečném efektu by to mělo pro ČEZ a.s. i velký ekonomický přínos. 

Dále by zde byl přínos i pro stát, protože by se opět určitě vrátil zájem stavebních 

subjektů o VEP a nastartoval by výhodně jejich výrobní proces. 



František Hoffmann: Separátní ukládání VEP z elektráren do prostoru lomu DNT 

 

2012 Stránka 36 
 

Neméně důležitý by byl i přínos pro životní prostředí – nemuselo by se těžit tolik 

standartních stavebních materiálů a s tím by odpadla související zátěž na ŽP (likvidace 

zeleně, další prach, hluk, otřesy, apod.). 
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