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ANOTACE  

Diplomová práce se zabývá studií proveditelnosti projektu: Příprava vytěženého 

prostoru z Dolů Nástup Tušimice pro následující rekultivaci. Účelem a cílem studie je 

ekonomické a technické řešení problematiky ukládání vedlejších energetických produktů 

odebraných z elektrárny do úložiště. 

V diplomové práci je uveden popis stávajícího procesu ukládání vedlejších 

energetických produktů z elektrárny Tušimice a jsou zde uvedeny nové návrhy variantního 

řešení. 

V další části práce jsou posouzeny jednotlivě varianty řešení a provedeno  technické a 

ekonomické vyhodnocení. Závěr práce pak varianty řešení porovnává a vyhodnocuje. 

 

Klíčová slova: studie, vedlejší energetické produkty, technologie, technické a 

ekonomické vyhodnocení, úložiště 

 

 

SUMMARY 
This Dissertation is about the Study of Project feasibility: Preparation of a mined area 

for the subsequent reclamation of „Doly Nastup Tusimice“. The issue of the economical 

and technical solution of storing secondary power-producing products from a power station 

into a disposal site. This is the purpose and targetf the Study. 

There is a description of the current proces of storing secondary power-producing 

products from the Tusimice power station in the Dissertation and it is stated there the new 

proposals of variant solution. 

In the next part of the work there is described particular variants of solution and their 

technical and economical appraisal. The conclusion of the Dissertation is a general 

collation and appraisal of these variants. 

 

 

Keywords: studies, secondary energy by-products, technologies, technical and economic 

evaluation, store 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
a.s - akciová společnost 

člvhod - člověkohodina 

C4CL30 - klasifikace produkce 

DN - jmenovitý vnitřní průměr potrubí (diametre nominal) 

DNT - Doly Nástup Tušimice 

DSŘ - dokumentace pro stavební řízení 

DÚŘ - dokumentace pro územní řízení 

EGS - energosádrovec 

EL. - elektrická 

ETU - elektrárna Tušimice 

HIM - hmotný investiční majetek 

hod. - hodina 

HMG - harmonogram 

IN - investiční náklady 

IPPC - integrované povolení 

Kč - korun českých 

max. - maximální 

mg/l - miligramy na litr 

mld. - Miliard 

mil. - milion 

m.j. - měrná jednotka 

mm - milimetr 

m.n.m - metrů nad mořem 

MS - Microsoft 

MPa - megapascal 

MWh/rok - megawatt hodina za rok 

NEA - podnikový software pro výpočet NPV (čistá současná hodnota) 

n.p. - národní podnik 

NPV - čistá současná hodnota (Net Present Value) 

m3 - metr krychlový 

Obr. - obrázek 



 

OJ - organizační jednotka 

PD - pásový dopravník 

PVZ - pracovní vůz zakládací 

PZ - podnikatelský záměr 

rozš. - rozšířené 

s. - strana 

Sb. - sbírka 

sek - sekunda 

SV - shazovací vůz 

SKŘ - systém kontroly a řízení 

Soc. - sociální 

SOD - smlouva o dílo 

Š - šoupě 

t - tuna 

tis.Kč/měs - tisíc korun měsíčně 

tis.Kč/rok - tisíc korun ročně 

VAR - varianta 

VEP - vedlejší energetické produkty 

VOS - veřejná obchodní soutěž 

Vyd. - vydáno 

Zdrav. - zdravotní 

ZS - záměr stavby 

žst. - železniční stanice 
ŽP - životní prostředí 
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1. ÚVOD 

Práce pojednává o studii, která řeší ekonomicky a dlouhodobě přijatelnou perspektivu 

využití kapacit pro ukládání vedlejších energetických produktů a způsoby zakládací 

technologie pro různé způsoby zakládání. Předmětem této diplomové práce je zpracování 

technologické studie proveditelnosti způsobů vyplňování prostor Dolů Nástup Tušimice 

(DNT) po těžbě hnědého uhlí, aby následné ukončení mohlo navazovat na samotnou 

rekultivaci.  

V roce 1993 se zprivatizovaly hnědouhelné státní podniky a v rámci těchto privatizací 

nebylo finančně dořešené vypořádání souvisejících ekologických škod. V této době však 

společnosti převzaly od majoritního vlastníka státu nejen těžební prostory, ale i lokality 

určené pro následnou rekultivaci, na něž ještě nemohla být vytvořena potřebná finanční 

rezerva. Z tohoto důvodu si Česká vláda v roce 2002 vyčlenila částku 15 mld. Kč 

z privatizačních výnosů na revitalizaci krajin narušených důlní činností. Další finanční 

rezervu si těžební společnosti od roku 1994, na základě zákona č. 168/1993 Sb., o ochraně 

a využití nerostného bohatství (horní zákon), vytvářejí na lokality poničené báňskou 

činností sami [13]. 

Společnost ČEZ a její dceřiná firma Severočeské doly se snaží vrátit krajině to, co jí 

vzala. Do roku 2025 předpokládá investovat do revitalizací a ukládání popelovin 

z uhelných elektráren přes 4 miliardy korun. [17] 

V současné době DNT mají dvě hlavní místa pro ukládání vedlejších energetických 

produktů (VEP). Pro lokalitu elektráren Prunéřov byl vybrán prostor Letiště, který svým 

rozsahem a způsobem zakládání dostatečně pokryje ukládání vedlejších energetických 

produktů po dobu plánované životnosti elektráren Prunéřov. Pro lokalitu elektrárny 

Tušimice byl vybrán prostor úložiště Stodola, který v současnosti nemůže dostatečně 

pokrýt životnost elektrárny Tušimice po proběhlé komplexní obnově do roku 2035.  

V současnosti má elektrárna pro ukládání veškeré produkce vedlejších energetických 

produktů (VEP) k dispozici pouze zbytkovou kapacitu stávajícího uložiště Stodola (viz. 

Obr. č. 1). 
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Obrázek 1: lokalita úložiště Stodola (A - uložiště Stodola, B - elektrárna Tušimice, C - vodní nádrž 

Nechranice, D – odkaliště) 
zdroj: [16] 

Podmětem pro zpracování diplomové práce je skutečnost, že je nutné vyřešit 

nejvhodnější ukládání VEP v prostoru uložiště Stodola s nejvýhodnějším technologickým 

řešením, vzhledem k životnosti elektrárny Tušimice.  

Při zpracování diplomové práce se vycházelo z doporučené osnovy a obsahu studie 

proveditelnosti projektového řízení technologických staveb. Pro stanovení investičních 

a provozních nákladů byly využity  podobně realizované stavby z roku 2001 a 2012. 

1.1 Účel a cíle práce 

Účelem práce je vytvoření podmínek pro zajištění dlouhodobého, ekonomicky 

efektivního a provozně zabezpečeného hospodaření s vedlejšími energetickými produkty 

(VEP). 

Cílem diplomové práce je zpracování studie proveditelnosti Příprava vytěženého 

prostoru z Dolů Nástup Tušimice pro následující rekultivaci. Následné ukončení pak musí 

navázat  na  samotnou  rekultivaci.  Jedná  se  o  studii,  která  řeší  ekonomicky  přijatelnou  

a dlouhodobě přijatelnou perspektivu využití kapacit pro ukládání zejména vedlejších 

energetických produktů a metody zakládací technologie pro různé způsoby zakládání. 

1.2 Metody zpracování práce 

Základní metodou ke zpracování diplomové práce byla využita metoda pozorování 
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přímo v útvarech podniku elektrárny Tušimice a Dolů Nástup Tušimice. Dále metoda 

srovnávání, kde byly porovnány některé technické a ekonomické části práce, s již dříve 

realizovanými projekty. 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

V této kapitole jsou rozpracovaná teoretická východiska projektu, která se zaměřují na 

charakteristiku studie proveditelnosti a na popis stávajícího stavu ukládání deponátu. 

2.1 Studie proveditelnosti (Feasibility Study) 

Studie proveditelnosti je zpracovávána v před-investiční fázi, označujeme tak 

dokument, který můžeme využít jako podklad pro přípravu investičních projektů.  

Zpracováním studie proveditelnosti, která obsahuje základní prvky projektu, 

rozhodneme o rentabilitě a hlavních parametrech díla. Nejdůležitější částí studie 

proveditelnosti je možnost posouzení financování projektu, která může velmi výrazně 

rozhodnout o tom, zda projekt neuskutečnit i při velmi výnosném projektu. Pokud 

realizujeme projekt ve známých podmínkách ve vlastním závodě, to znamená jako 

v případě této diplomové práce, je vhodné se řídit strukturou projektu uvedenou v příloze 

(viz. Příloha č. 1) [4]. 

V případě projektů v cizích zemích je nutné věnovat pozornost otázkám spojených 

s neznámou lokalitou, od dostupnosti pracovní síly, až po klimatické podmínky. 

Ke zpracování takovýchto studií by jako podklad mohly posloužit publikace vydané 

k sestavení a vyhodnocení studií proveditelnosti, například „Příručka pro přípravu 

průmyslových realizačních studií, Příručka pro vyhodnocení průmyslových projektů 

a Pokyny pro vyhodnocení projektu“ [4]. 

Dále v diplomové práci uvádíme definici pojmů Studie proveditelnosti od různých 

autorů: 

„Studie proveditelnosti (Feasibility Study), někdy též označována jako 

technickoekonomická studie, je dokument souhrnný a ze všech realizačně významných 

hledisek popisující investiční záměr. Jeho účelem je zhodnotit všechny realizační 

alternativy a posoudit realizovatelnost daného investičního projektu, jakož i poskytnout 

veškeré podklady pro samostatné investiční rozhodnutí“ [6]. 

„Cílem technickoekonomické studie je detailní rozpracování technických, 

ekonomických, finančních, manažerských aj. aspektů projektu. Tato studie by měla přinést 
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všechny informace, které jsou podstatné pro celkové vyhodnocení projektu, jež ústí do 

rozhodnutí o přijetí a realizaci tohoto projektu, či zamítnutí“ [1]. 

2.1.1 Struktura studie 

Pro základní strukturu studie byla využita tabulka pro projekty zaměřené na 

technologické stavby (viz. Příloha č. 1). Skladba studie odpovídá případu, kdy realizujeme 

nový projekt ve známých podmínkách.  

2.2 Hodnocení variant 

Hodnocení efektivnosti investičních projektů mohou být rozděleny na dva základní 

typy: 

Metody statické 

Můžeme použít například: 

- metodu výnosnosti investice 

- metodu doby návratnosti investice 

Metody nepřihlížející k faktoru času. Tyto metody lze využít, kdy faktor času není 

z hlediska rozhodování o projektu příliš podstatný. Trpí jejich vypovídající schopnost. 

Metody dynamické 

Můžeme použít například: 

- Metodu čisté současné hodnoty 

- Index rentability 

- Metodu vnitřního výnosového procenta 

- Metodu doby splácení 

Metody dynamické se dají použít u většiny investičních projektů. Berou v úvahu 

hledisko času. Jedná se o vývoj projektu v čase a změnu nominální hodnoty peněz. Metody 

jsou náročné na výpočet, avšak mají vyšší vypovídající hodnotu.  

Pro hodnocení variant projektu byly použity následující metody: 

· Metoda čisté současné hodnoty  

Čistou současnou hodnotu získáme, když všechny příjmy a výdaje diskontujeme 

konstantní sazbou do současnosti [4]. Výpočet je stanoven podle následujícího vzorce: 
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kde: NPV – čistá současná hodnota investice 
CFt – hotovostní tok plynoucí z investice v období t 
r – diskontní sazba 
t - období (rok) od 0 do n 

· Index rentability 

Vyjadřuje velikost současné hodnoty budoucích příjmů projektu, připadající na 

jednotku investičních nákladů přepočtených na současnou hodnotu [1]. Výpočet je 

stanoven podle vzorce: 

investicekapitálovéFixní
NPVyrentabilitIndex =  

kde: NPV – čistá současná hodnota investice 

· Doba návratnosti  

Je doba od začátku projektu do okamžiku, kdy se kumulativní příjmy rovnají 

kumulativním výdajům. Dobu návratnosti zjistíme lineární interpolací (viz. Obr. č. 2). 

Hledáme rok, kdy je hodnota kumulovaných toků nulová [4].  

 
Obrázek 2: Příklad časového průběhu kumulovaného toku hotovosti projektu 

zdroj: [vlastní zpracování ] 
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2.3 Popis stávajícího stavu 

Jedním z důležitých podnětů pro zpracování studie proveditelnosti je znalost 

stávajícího stavu zařízení a zběhlost se způsobem provozování, související s tímto 

projektem. 

V rámci komplexní obnovy ETU II byl v roce 2009 dokončen přechod na suchou 

dopravu vedlejších energetických produktů (VEP). V minulosti bylo původní hydraulické 

odpopelňování nahrazeno suchým odběrem popílku, (pneumatická doprava do zásobníku 

sil). Popílek je po zvlhčení dopravován pásovou dopravou společně s energosádrovcem 

(EGS) z odsíření a struskou expedován do prostor SD a.s., úložiště Stodola. V současnosti 

má elektrárna Tušimice pro ukládání veškeré produkce VEP k dispozici pouze zbytkovou 

kapacitu stávajícího uložiště Stodola. 

Odvodněná struska vynášením na kotelně je vedená trubkovými dopravníky do nově 

budovaných sil strusky. Z těchto sil je přisypávána na pásový dopravník, ve kterém je již 

přepravován energosádrovec a popílek. Z tohoto procesu vzniká směs, která je dálkovou 

pásovou dopravou vedena na úložiště Stodola.  

2.3.1 Úložiště Stodola 

Elektrárna ve spolupráci s Doly Nástup Tušimice (DNT) vybrala nejvhodnější prostor 

pro ukládání vedlejších energetických produktů (VEP) v lokalitě dostupné elektrárny 

Tušimice - prostor úložiště Stodola. Od roku 1996 je v provozu úložiště Stodola, která se 

nachází v prostoru dolu Libouš DNT. Je do něj ukládán deponát – směs popílku, strusky 

a energosádrovce (EGS).  

Objemová hmotnost deponátu je ovlivněná různými faktory. Například je nutné 

zohledňovat objemovou hmotnost horní a dolní části deponátu jinak, z důvodu různého 

stupně zhutnění.  

Ukládací prostor stávajícího úložiště Stodola měl předpokládanou celkovou kapacitu 

cca 38,3 mil. m3.  Od roku 1997 až do roku 2012 bylo do tohoto prostoru uloženo 14,01 

mil.  m3 deponátu. V současnosti (ke konci roku 2012) má zbytkovou konečnou kapacitu 

24,2 mil. m3 s předpokladem ukončení do roku 2024. 
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2.3.2 Ukládání vedlejších energetických produktů (VEP) 

Prvotním výchozím materiálem při technických rekultivacích je deponát. 

V současnosti není o prodej vedlejších energetických produktů žádný zájem, ani není 

vybudované žádné odběrné místo. Tento deponát je certifikován jako stavební výrobek a je 

využíván v prostoru Stodola ke tvarování terénu a zahlazování následků důlních činností 

před konečnou rekultivací, číslo certifikátu deponátu je č. 204/C5/2006/010- 019277 (viz. 

Příloha č. 2). 

Pro výrobu deponátu jsou použity tyto hmoty ETU v % celkové hmotnosti sušiny: 

• popílek 20 ÷ 80 % 

• energosádrovec  20 ÷ 80 % 

• podíl strusky je v rozmezí dle platného certifikátu 0 ÷ 40 % 

dále: 

• záměsová voda, směs technologických odpadních vod, vyhovující svými 

vlastnostmi požadavkům pro míchací centrum dále nespecifikováno. 

Certifikační požadavky deponátu dále stanovují: 

- vlhkost deponátu nesmí přestoupit celkově  25 % 

- max. vlhkost energosádrovec z výroby  15%, průměr 11-12% 

- vstupní vlhkost popílku do deponátu v rozmezí 18-27% 

Celkové množství deponátu elektrárny Tušimice při provozu čtyř bloků po dobu 

jednoho roku se pohybuje v současné době kolem 1,9 mil. t/rok (zdroj ČEZ). 

2.3.3 Dopravní a zakládací technologie 

Vedlejší energetické produkty (VEP) jsou dopravovány do prostoru technické 

rekultivace „Stodola“ linkou pásové dopravy ze skladu sádrovce, popílkových a 

struskových sil. Linka se člení na spojovací část a zakládací část.  

Spojovací část tvoří trubkový dopravník KOCH v délce cca 1400 m na ocelové 

konstrukci v úseku od popílkových sil k pásovému dopravníku PD 101. Na výsypce Libouš 

pokračuje pásová doprava s dopravníky na upraveném terénu. Tento úsek dopravní linky je 

složen ze tří dopravníků PD101, PD102 a 103 v celkové délce cca 2 100 m, (viz. Obr. č. 3 

na následující straně). U všech dopravníků je dopravní výkon 1350 t/h a rychlost 4 m/s. 
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Obrázek 3: Schéma stávající technologie ukládání VEP 

zdroj: [vlastní zpracování ] 

Dopravník PD 101 je proveden jako stabilní spojovací. Následující dopravník PD102 

je rovněž spojovací, ale i přesuvný. Na přesuvném dopravníku PD 102 je umístěn 

shazovací vůz SV 1200/15, který navazuje na přesyp PD 103 a slouží jako přesypná 

stanice. Pásový dopravník PD 103 je přesuvný zakládací, který umožňuje pojezd 

shazovacího vozu (SV) na který navazuje pracovní vůz zakládací (PVZ) s kabelovým 

vozem, který provádí sypání deponátu do prostoru. Hranicí mezi spojovací a zakládací 

částí linky je přesypná stanice (PS) mezi DP102 a DP103. Úpravu a hutnění v jednotlivých 

etážích provádí dozer. (viz. Obr. č. 4). 

 
Obrázek 4: Dozer CAT 

zdroj: [vlastní zpracování ] 
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2.3.4 Stávající postup zakládání 

V současné době se provádí zakládání paralelním postupem, to znamená, že plocha 

úložiště Stodola se vyplňuje tak, že se prodlužuje ve třech etapách pásový dopravník DP 

102 na celkovou délku 1140 m, na který navazuje jedenácti paralelními přestavbami 

dopravník DP 103 v délce cca 800 m. Paralelní přestavby se provádí v délkách cca 60 m. 

Způsob zakládání paralelním způsobem je zvolen tak, aby docházelo k co možná 

nejmenším ztrátám v průběhu technologického postupu. 

Etáže zakládaného materiálu jsou při zakládání jednotlivých bloků deponátu o výškách 

6 až 8 m a jsou překrývány inertní zeminou o síle 0,20 m jako základní protiprašná 

opatření. 

Prostory úložiště Stodola, které nejsou v rámci protiprašných opatření pokryty 

zeminou, jsou proti prašnosti zabezpečeny nadzemním rozvodem postřikové vody. 

Zakládání je prováděno v souladu s plánem zakládání po etapách a postavením 

pásových dopravníků PD 102 a PD 103. 

 V průběhu let dochází k zpracování dokumentace ukládání vedlejších energetických 

produktů, která řeší a upřesňuje časovou aktualizaci postupu ukládání deponátu na úložišti 

Stodola, například z důvodu neočekávaných výpadků výroby OJ aj., a to na základě 

požadavku oddělení péče o zařízení ETU.  

Řízení stávající pásové dopravy se provádí z velína popílkových sil v elektrárně 

Tušimice. Stávající provoz dopravy deponátu je v průměru 10 - 11 hodin denně, 6 dnů 

v týdnu. Jeden den v týdnu (úterý) slouží pro běžnou údržbu a provozní prohlídku zařízení. 

Při pochůzkové činnosti dohlíží personál na stav zařízení. V obsluze je kromě 

pochůzkového personálu a pracovníků obsluhy z velína zařazen také technik elektro, 

pracovníci obsluhující dozery, shazovací vozy (SV) a pracovní vůz zakládací (PVZ). 

Při prováděných přestavbách pásového dopravníku se počty pracovníků obsluhy 

nemění. 

2.3.5 Produkce ukládání VEP v elektrárně Tušimice (ETU) 

Celkové množství deponátu nasypaného v úložišti Stodola ke konci roku 2012 je cca 

14,01 mil tun deponátu v  suchém stavu. Z toho činí cca 65 % popeloviny a 35 % 
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energosádrovec.  

Podrobné ukládání množství vedlejších energetických produktů (VEP) v ETU (viz. 

Obr. č. 5). Produkce VEP je přímo závislá na provozu bloků elektrárny. Pokud dojde 

k neočekávanému odstavení bloků, z důvodu poruchy, nastane snížení produkce vedlejších 

energetických produktů přímou úměrou. Množství produkce popílku a strusky je také 

závislé na kvalitě dodávaného uhlí, která se v následujících letech předpokládá zhoršená.  

V grafu (viz. Obr. č. 5) je uvedena skutečná a plánovaná produkce deponátu. Z grafu 

je zřejmé, že dochází k mírným rozdílům mezi skutečností a plánem. Z tohoto důvodu je 

nutné vždy počítat s rizikem menšího nebo většího množství ukládaného deponátu a tomu 

přizpůsobit proces ukládání.  

V období mezi rokem 2007 a 2011 proběhla komplexní obnova elektrárny Tušimice, 

při které byly v provozu maximálně 2 bloky. V této době byla menší produkce deponátu. 

V roce 2012 po komplexní obnově dochází k stabilizaci nových bloků, při které je nutné 

provádět krátkodobé odstávky zařízení, a tím opětovně dochází k snížení produkce 

deponátu.  

0
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2 500 000

PRODUKCE VEP

předpoklad produkce deponátu1 (t) skutečnost produkce deponátu2 (t)

 
Obrázek 5: Graf produkce VEP  úložiště Stodola 

zdroj: [vlastní zpracování ] 

Z výše uvedeného grafu je patrné, že v počátku ukládání VEP bylo uloženo menší 

množství. Důvodem bylo ukládání větší části strusky v období do roku 2004 na odkaliště 
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Tušimice. V současné době jsou veškeré vedlejší energetické produkty ukládány pouze na 

úložiště Stodola. 

2.3.6 Vodní režim stávajícího úložiště 

Součástí stávajícího úložiště jsou i procesy nakládání s vodními zdroji. Pro zachycení 

dešťových a podzemních vod jsou vybudovány jímky, které rozdělujeme podle toho, jaké 

druhy vod zadržují a k čemu slouží.  Jedná se o jímky retenční, jímky severního 

a východního povodí. 

Retenční jímka 

Stávající jímka průsaků a jímka dešťových vod jsou zasypány makadamem 

a erbrantem a překryty deponátem. Čerpací šachta sloučeného čerpacího objektu mezi 

jímkami je navýšena ocelovou trubkou DN 800 na délku 20 m. Tato ocelová trubka je 

podle průběhu ukládání deponátu navyšována na konečnou výšku 40 m. 

Jímka severního povodí 

Stávající jímka dešťových vod je nahrazena novou, která je výše umístěna v prostoru 

pod obslužnou komunikací DNT. Jedná se o jímku o kapacitě 4000 m3. Součástí jímky je 

čerpací šachta propojena s jímkou potrubím DN 300. Jímka zajišťuje zadržení 

povrchových vod, včetně napojení na stávající odvodňovací příkopy. 

Jímka východního povodí 

Zajištění povrchových vod z východního povodí zajišťuje bezodtoká jímka, která je 

vyprojektována na padesátiletou vodu. Nepropustnost jímky zajišťuje minerální těsnění 

o tloušťce 60 cm. Maximální hladina je navržena na kótě 310,10 m n. m. 

Čerpadla 

Stávající čerpadla Flygt osazena ve stávajícím čerpacím objektu jsou přemístěna 

do nové čerpací šachty jímky severního povodí. Čerpadla mají samostatné napojení 

do výtlačného řádu a může být provozováno každé samostatně. 

Prodloužená stávající čerpací šachta je osazena ponorným čerpadlem EMU s odolností 

ložisek do míry znečištění vody nerozpustnými látkami do 25 mg/l a opatřené vodícím 

pláštěm pro usměrnění sání média kolem motoru jako ochranou před postupným 

zhoršením chlazení motoru vlivem tvorby vrstvy kalu zavěšeným na ocelovém potrubí 2 m 
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nad dnem šachty, podrobněji (viz. Obr. č. 6). 

 
Obrázek 6: Technologické schéma čerpání vod z úložiště 

zdroj: [2] 

Potrubí postřiků 

Voda ve stávajících jímkách je využívána k postřiku úložiště. 

Voda v jímce severního povodí je využívána jako rezerva pro postřik a v případě 

velkých přítoků vody je pomocí výtlačného potrubí přečerpávána do stávajícího výtlačného 

řádu a jím dále do stávajícího odvodňovacího příkopu. Za armaturním uzlem šoupátek 

Flyght je armaturní uzel rozdělující vodu na výtlak postřiku, který je propojen s výtlakem 

postřiku od čerpadla EMU na výtlak přebytečné vody do odvodňovacího příkopu. 

Vodu ze zasypaných jímek lze použít jen na postřik. Vodu z jímky severního povodí 

se dá použít jak na postřik, tak na čerpání jejich přebytků do jímky východního povodí. 

Vodu čerpáním lze využívat třemi způsoby: 

1. Výtlak z jímky severního povodí čerpadly Flygt – do výtlačného řádu 
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a stávajícího příkopu  

- otevřeno šoupě výtlaku Š3 

- otevřeno šoupě Flygt Š1 nebo Š2 dle potřeby, nebo obě současně 

2. Postřik z jímky severního povodí čerpadly Flygt – na plochu deponátu 

- uzavřeno šoupě výtlaku Š3 

- otevřeno šoupě Flygt Š1 nebo Š2 dle potřeby, nebo obě současně 

3. Postřik ze stávající jímky čerpadlem EMU – na plochu deponátu 

- otevřeno šoupě postřiku čerpadla  

Monitoring 

Pro sledování kvality podzemní vody při ukládání deponátu jsou vybudovány 

pozorovací vrty. Na jižní straně se nachází pět pozorovacích vrtů a na severním předpolí 

jeden pozorovací vrt pro průběžný monitoring stability v tomto prostoru. 
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3. SEVEROČESKÉ DOLY A.S., DOLY NÁSTUP TUŠIMICE 

3.1 Právní forma 

Společnost Severočeské doly a.s. vznikla dne 1. ledna 1994 rozhodnutím o privatizaci. 

Majetek firmy byl z podstatné části složen ze dvou státních podniků. Jedná se o podniky 

Doly Nástup Tušimice a Doly Bílina. Předmětem podnikání je zejména těžba, úprava 

a odbyt hnědého uhlí a doprovodných surovin [17].   

Hlavním cílem společnosti nebyla pouze těžba uhlí pro energetiku, ale i nutnost 

kompenzace využívaných přírodních zdrojů v podobě zahlazování následků důlní činnosti. 

Bylo nutné provádět důslednou přípravu a realizaci obnovy krajiny.  Tyto činnosti jsou 

jednou ze základních součástí konání společnosti a ekologické stability území po těžbě 

hnědého uhlí [17].   

Na začátku roku 2005 vlastnil ČEZ, a.s. podíl 37,20 % ve společnosti Severočeské 

doly a.s. Od obce Březno koupil ČEZ, a.s. v šestém měsíci roku 2005 akcie v hodnotě 

37,31 %. Následně v září 2005 rozhodla vláda České republiky o privatizaci majetkového 

podílu státu ve společnosti Severočeské doly přímým prodejem společnosti ČEZ, a. s. 

Po tomto usnesení v souladu se Smlouvou o koupi akcií, která se podepsala mezi Fondem 

národního majetku České republiky jako prodávajícím a kupujícím ČEZ, a. s., získal 

dalších 55,79 % akcií a navýšil svůj podíl na 93,1 % [17].   

Dne 27. března 2006 se uskutečnila na žádost hlavního akcionáře ČEZ, a. s. valná 

hromada společnosti Severočeské doly a.s., která rozhodla o přechodu všech ostatních 

účastnických cenných papírů (akcií) na ČEZ, a. s., následně po všech obchodních krocích 

se stal ČEZ, a. s., vlastníkem 100 % akcií společnosti [17]. 

3.2 Historie těžby a rekultivace 

Historie těžby uhlí v severočeské hnědouhelné pánvi je stará stovky let. První 

historická fakta na Chomutovsku jsou zřejmé již z první poloviny 16. století. Rozvoj těžby 

uhlí ovlivnil zejména vyvíjející se průmysl a technický pokrok (především pak vynálezy 

parního stroje). Na začátku 20. století se v severozápadních Čechách začali objevovat 

desítky hlubinných dolů, ale i první malé povrchové doly. Z důvodu tak velké koncentrace 

těžby je pochopitelné, že se oblast nesmazatelně zapsala i do dějin rekultivací.  
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Obrázek 7: Těžba v DNT 

zdroj: [5] 

3.3 Historie Doly Nástup Tušimice 

Důl Nástup navazoval na provoz dolu Libuše, který skončil s těžbou uhlí v roce 1958. 

Důl Prunéřov byl založen v roce 1957 a organizačně spadal pod n. p. Důl Libuše, od 31. 

ledna 1958 pak pod n. p. Důl Nástup. Provoz lomu Prunéřov trval až do roku 1986, 

výjimkou bylo pouze období v letech od 1966-1967, kdy byla na v provozu pouze skrývka 

a probíhala průběžná oprava technologie [5].  

Ke konci roku 1970 byl zřízen závod 01 Prunéřov, který zpočátku obhospodařoval 

pouze vlastní lom  - bývalý důl Nástup. V dalších letech byla v Prunéřově zřízena střediska 

v prostorech severního výchozu uhelného sloje – středisko Severní lom I a středisko 

Severní lom II.  

Přehled časových a vývojových údajů Dolů Nástup:  

1958 - Důl Libuše přejmenován na Důl Nástup, byly zde vytěženy první tuny uhlí 

z nového lomu v Prunéřově a bylo zahájeno otevírání lomu Přezetice 

(základ velkolomu Merkur) 

1959 - uzavřen hlubinný Důl Františka v Radoticích, vytěženy první tuny uhlí 

z lomů Milžany a Přezetice 

1963 - zřízen Výstavbový závod v Tušimicích a byla dokončena montáž prvního 

velkostroje  
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1964 - dodány první tuny uhlí do elektrárny Tušimice I 

1967 - hlubinný Důl Jan Žižka byl začleněn do DNT, zahájeno otvírání velkolomu 

Březno, byla uvedena do provozu první vlečka do elektrárny Prunéřov 

a první rypadlo  

1968 - uvedení do provozu druhého rypadla  

1971 - zahájena těžba uhlí z lomu Březno 

1976 - hlubinný Důl Jan Žižka byl vyčleněn z DNT a také byla uvedena 

do provozu Ústřední drtírna uhlí Tušimice II a vlečka do žst. Březno 

u Chomutova, v tomto roce se staly Doly Nástup koncernovým podnikem  

1982 - elektrifikace vlečky DNT 

1983 - v tomto roce byl dosažen největší výkon v těžbě skrývky a na výsypkách 

bylo založeno 58,210 milionu m3 nadloží 

1984 - dosažení největšího výkonu v těžbě uhlí, jedná se o cca 22,498 milionu tun 

1986 - došlo k vyuhlení lokality Prunéřov, pod stejným názvem pokračuje Severní 

lom 

1988 - v tomto roce se Doly Nástup se staly součástí státního podniku SHD Most 

1991 - Doly Nástup rozhodnutím ministerstva hospodářství ČSFR byly vyčleněny 

ze státního podniku SHD Most jako samostatný státní podnik, bylo vytěženo 

44,513 milionu m3 skrývky a 17,552 milionu tun uhlí 

1992 - ukončení těžby na Severním lomu, zrušení závodu Prunéřov 

V roce 1996 se staly SD objemem produkce největší hnědouhelnou společností. [15] 

3.4 Lokalita a geologie Doly Nástup Tušimice 

Doly nástup Tušimice se nacházejí v severozápadní části české republiky pod 

Krušnými horami.  Její hranice tvoří z  jedné strany úpatí Krušných hor od Kadaně 

k Chomutovu, z druhé strany jsou ohraničené obcí Březnem, dále pak směrem 

k Nechranické přehradě až k Tušimicím a Prunéřovu (viz. Obr. č. 8). 
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Obrázek 8: Lokalita dolů Nástup Tušimice 

zdroj: [16 ] 

Dobývací prostor Dolů Nástup se nachází v chomutovské části hnědouhelné pánve 

a mostecké části severočeské hnědouhelné pánve. Na geologické stavbě ložiska se podílí 

křídové horniny a vlastní terciérní pánevní komplex, který tvoří níže uvedené složky, (viz. 

Obr. č. 9). 

 
Obrázek 9: Geologický profil DNT 

zdroj: [5] 
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4. STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU 

4.1 Úvod do projektu studie proveditelnosti 

Osnova a kapitoly studie proveditelnosti jsou zpracovány na základě podkladu studie 

proveditelnosti, (viz. Příloha č. 1).  

Podmětem pro zpracování studie proveditelnosti je skutečnost, že je nutné vyřešit 

nejvhodnější ukládání vedlejších energetických produktů v prostoru uložiště Stodola 

s nejvýhodnějším technologickým řešením, vzhledem k životnosti elektrárny Tušimice. 

Tato skutečnost je odůvodněna dokumentací, týkající se zbytkové kapacity úložiště 

Stodola, kterou si nechala zpracovat společnost ČEZ, a.s. 

Zbytková kapacita stávajícího úložiště Stodola činila v roce 2012 24,2 mil. m3. 

S výhledem výroby do roku 2035 by tato kapacita měla postačit pouze do konce roku 

2024. Z tohoto důvodu je nutné zahájit předpokládanou přípravu nového úložiště včetně 

technologie ukládání deponátu. 

Hlavním cílem této studie proveditelnosti je: 

· zajistit spolehlivou technologii ukládání v prostoru úložiště Stodoly, 

rozšířenou o severní část, 

· nové řešení musí navazovat na stávající spojovací technologii pásového 

dopravníku, včetně jejich stávajících provozních podmínek, 

· plynulé navázání vybraného řešení na biologickou rekultivaci. 

Základem je vybrat nejefektivnější systém ukládání z pohledu ekonomického, 

technického a provozního. V těchto variantách je nutné také zohlednit omezující 

podmínky, harmonogram provedení a přihlédnout k možným rizikám a legislativním 

procesům.  

Z těchto údajů vyplývá, že je nutné vyřešit tuto situaci v časovém předstihu 

a rozhodnout o nejvhodnější variantě ukládání nejpozději do roku 2019. 

4.2 Název a identifikace projektu 

Název projektu: Příprava vytěženého prostoru z DNT pro následující 

rekultivaci  

Místo stavby: DNT - lokalita Stodola – severní prostor, výsypka Libouš 
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Termín realizace:  07/2022 

Investor: ČEZ a.s. 

Dodavatelský systém: dodávka na „klíč“ 

4.3 Rozhodné parametry 

4.3.1 Místo stavby 

Stavba se nachází mezi městy Kadaň a Chomutov, v prostoru Severočeských dolů, a.s. 

– Doly Nástup Tušimice (DNT) na výsypce Libouš v lokalitě Stodola. Katastrálně připadá 

toto území pod obec Březno, okres Chomutov. Vlastníkem stavbou dotčených pozemků je 

ČR  –  DNT  a  uživatelem  rozhodující  části  území  jsou  Severočeské  doly,  a.s.  Na  základě 

smlouvy mezi elektrárnou a DNT je již z větší části uvedený prostor využíván pro ukládání 

deponátu. 

Prostor staveniště představuje rozšíření severní části původního úložiště Stodola. 

4.3.2 Technické parametry 

Realizací nové technologie se technické parametry stávajícího systému dopravy 

a zakládání deponátu zásadně nemění. 

Pro technické zadání jsou podstatné následující výchozí technické parametry: 

· Výchozí parametry pásové dopravy 

- Max. dopravované množství 1350 m3. hod-1 

- Šířka pásových dopravníků 1200 mm 

- Dopravní rychlost 4 m. sek-1 

- Dopravovaný materiál deponát 

- Zrnitost 0 – 40 mm 

· Výchozí parametry shazovacího vozu SV 1200, PVZ 2500 

- Rozchod kolejnic 3000 mm 

- Rozvor podvozku 6260 mm 

- Pojezdová rychlost 0,2 m. sek-1 

- Rozsah otáčení ± 90° 

- Pracovní sklon 0-13° 

- Šířka výložníkového pásu 1400 mm 
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· Technické podmínky pro provoz pásové dopravy 

- Provozní teplota okolního vzduchu od – 250C do +350C 

- Povolená místní nerovnost terénu ±100 mm od okolní roviny 

- Střední měrný tlak na terén spojovací PD 0,01 MPa 

zakládací PD 0,07 MPa 

- Stoupání terénu ve směru dopravy přesuvný PD a SV max. ±30 

příčný sklon max. 20 

4.3.3 Omezující podmínky 

Hlavní omezující podmínky řešení jsou zejména některá dispoziční, technologická 

a případně legislativní omezení. 

a) Dispoziční omezení – jsou dána pozemkovými a terénními možnosti. 

Pozemkové možnosti jsou dány především plánem těžby SD a.s. v zájmovém 

prostoru a terénní možnosti jsou dány výchozím tvarem prostoru Stodoly 

a následné přizpůsobení technologie ukládání deponátu. 

b) Technologické omezení – navázat na stávající technologii, při přestavbě 

a opravě technologie zajistit proces ukládání deponátu (max. odstávka dopravy 

deponátu je 72 hodin při plném provozu elektrárny). 

c) Legislativní omezení – na tuto stavbu je nutné provést územní povolení včetně 

EIA, která může mít dopad do HMG.  

4.4 Vliv stavby na životní prostředí 

Při realizaci projektu budou dodrženy zásady pro ochranu životního prostředí, které 

jsou určeny zákonem o životním prostředí č.17/92 Sb., zákonem o posuzování vlivu na 

životní prostředí č. 244/92 Sb. a dalšími právními předpisy, upravujícími ochranu 

jednotlivých složek životního prostředí. Konstrukce a použité materiály budou ekologicky 

nezávadné. 

Výsledná stav realizované stavby bude mít přínos pro životní prostředí, protože mění 

pozitivně reliéf krajiny po následující rekultivaci, kde bude provedeno ozelenění.  

Akce nevyvolá negativní vlivy v následujících oblastech: 

· Odpadní vody nebudou stavbou produkovány, přebytek vody z prostoru 

úložiště je sveden do stávajících jímek, odkud je čerpán zařízením postřiku 
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jako protiprašné opatření na nasypaný terén. 

· Zdroj prášení jako důsledku činnosti zakládání deponátu mohou být 

částečně doprava, přesypy a sypání ze zakladače. Zdrojem sekundární 

prašnosti je pak úlet z nasypaného povrchu terénu. Prášení na pásové 

dopravě je minimalizováno dostatečným zvlhčením popílku v silech 

a zakrytím dopravníku. Protiprašné opatření ploch na úložišti se provádí 

nejdříve postřikem. Zakrytí větších ploch se provádí přesypáním zeminou – 

inertního materiálu z deponie vrstvou tloušťky cca 0,25m. 

· Odpady – při provozu zařízení ani v průběhu stavby nebudou produkovány 

žádné odpady. K produkci odpadů bude docházet pouze v rámci oprav a při 

údržbě zařízení. Předpokládá se pouze produkce převodových olejů, které 

budou následně likvidovány firmou, oprávněnou na likvidaci nebezpečných 

odpadů. 

· Hluk – budou dodrženy nevyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací 

v pracovním prostředí, nesmí dojít k zhoršení hlukové zátěže.  

4.5 Varianty projektu  

Požadovaného výsledku lze dosáhnout několika variantami, které jsou následně 

posuzovány: 

0. Varianta – zachování stávajícího stavu.  

1. Varianta – ukládání deponátu souběžným způsobem. 

2. Varianta – ukládání deponátu radiálním způsobem. 

4.5.1 Varianta č. 0 – zachování stávajícího stavu 

Varianta předpokládá zachování stávajícího stavu. Vzhledem k tomu, že není 

realizováno zařízení pro zajištění odvozu vedlejších energetických produktů (VEP) jiným 

způsobem než pásovou dopravou, znamenalo by to ukončení provozu ETU po vyčerpání 

kapacity stávajícího úložiště Stodola, tedy do roku 2024, což je zhruba o 10 let dříve, než 

je předpoklad životnosti elektrárny po ukončené komplexní obnově. Na základě  výše 

uvedeného není varianta možná. V dalším posuzování jsou proto uvažovány pouze 

přípustné varianty.  
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4.5.2  Varianta č. 1 – ukládání deponátu souběžným způsobem 

Řešení ukládání vedlejších energetických produktů (VEP) bude zajištěno novým 

prostorem pro ukládání rozšířením stávajícího úložiště Stodola severním směrem. V této 

variantě bude ukládán deponát souběžným způsobem.  

Při souběžném způsobu zakládání se na nový pásový dopravník PD 201 umístí kolmo 

na nový pásový dopravník PD 202. Součástí PD 202 je nový shazovací vůz, který v tomto 

případě slouží jako přesypná stanice deponátu při jednotlivých přestavbách. Kolmo na PD 

202 je umístěný nový PD 203. Z pásového dopravníku PD 203 se nasypává pracovním 

zakládacím vozem (PVZ) deponát do prostoru úložiště na kótu pro další přestavbu. Takto 

dochází opakovaně k dalším přestavbám, až k zaplnění celého prostoru v jednotlivé 

výškové úrovni. Návrh ukládání deponátu souběžným způsobem je znázorněn (viz. Obr. č. 

10). 

 
Obrázek 10: Schéma var. č. 1 souběžné ukládání 

zdroj: [vlastní zpracování] 



Zdeněk Maxa: Studie proveditelnosti „Příprava vytěženého prostoru z Dolů Nástup Tušimice pro následující 
rekultivaci“ 

2013 24 

4.5.3 Varianta č. 2 – ukládání deponátu radiálním způsobem 

Řešení ukládání vedlejších energetických produktů (VEP) bude zajištěno novým 

prostorem pro ukládání rozšířením stávajícího úložiště Stodola severním směrem. V této 

variantě bude ukládán deponát radiálním způsobem.  

Při radiálním způsobu zakládání se na konci nového pásového dopravníku PD 201 

umístí přesypná stanice (PS). Na přesypnou stanici naváže zakládací dopravník PD 202, 

který se bude radiálně přestavovat ze středu přesypné stanice. Při tomto způsobu zakládání 

dochází při jednotlivých přestavbách zakládacího dopravníku k jeho natáčení vůči středu 

otáčení, tvořeného přesypem mezi PD 201 a PD 202. 

Návrh ukládání deponátu radiálním způsobem je znázorněn na (viz. Obr. č. 11). 

 
Obrázek 11: Schéma var. č. 2 radiální ukládání 

zdroj: [vlastní zpracování] 

4.5.4 Rozhrnování a hutnění deponátu pro variantu č. 1, 2 

Obě varianty budou mít stejný způsob rozhrnování a hutnění deponátu. Každá část 

po vysypání bude následně rozhrnována a zároveň hutněna dozerem. Jednotlivé vrstvy se 

provádějí na výšku cca 7 m a do šířky 80 až 120 m. 
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Účelové hutnění deponátu se nepředpokládá. K dostatečnému zhutnění nasypané 

vrstvy pro potřeby manipulace se zakládací technologií a pojezd kolových vozidel bude 

docházet pojezdem při rozhrnování. Ke zvýšení objemové hmotnosti bude docházet 

přirozeně vlastní tíhou tělesa a prosedáním deponátu. 

Tento způsob hutnění je ověřen několikaletém provozováním úložišť.  

4.6 Technické posouzení  

4.6.1 Splnění podmínek zadání 

Varianta č. 1 - souběžné ukládání 

Souběžný způsob ukládání: 

· Zajišťuje technologii ukládání při všech provozních režimech v prostoru 

úložiště Stodoly rozšířenou o severní část. 

· Nové řešení navazuje na stávající spojovací technologii pásového 

dopravníku, včetně jejich stávajících provozních podmínek. 

· Plynule navazuje na následnou rekultivaci. 

Realizace varianty radiálního ukládání plynule naváže ze stávající technologie na 

novou technologii, včetně splnění všech technických podmínek. 

Varianta č. 2 – radiální ukládání 

Radiální způsob ukládání: 

· Zajišťuje technologii ukládání při všech provozních režimech v prostoru 

úložiště Stodoly, rozšířenou o severní část. 

· Nové řešení navazuje na stávající spojovací technologii pásového 

dopravníku, včetně jejich stávajících provozních podmínek. 

· Plynulé naváže na následnou rekultivaci. 

Realizace varianty radiálního ukládání plynule naváže ze stávající technologie na 

novou technologii, včetně splnění všech technických podmínek. 
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4.6.2 Posouzení technického řešení variant  

Technické řešení - varianty č. 1 – souběžné ukládání z pohledu 

a) Provozní spolehlivosti 

Jedná se převážně o vyzkoušené technologické zařízení. Ukládání je ověřeno 

stávajícím způsobem ukládání s velmi dobrými výsledky. Technologie dopravy 

deponátu je ověřena v elektrárně Tušimice provozováním od roku 2002 do 

současnosti. 

b) Výkonu zařízení 

Technologické zařízení umožní dopravit a ukládat zadané maximální množství 

deponátu. 

c) Zádržné kapacitě skladu sádrovce, popílkových sil a struskových sil 

Maximální zádržná doba pro sklad a sila je 72 hodin. 

d) Provozování zařízení v zimním období 

Stávajícím provozem technologie je možno ukládat deponát i za velmi 

nepříznivých klimatických podmínek. Malé riziko představuje nalepení deponátu 

na stěnách přesypů. Zádržná kapacita je však dostačující k odstranění případných 

nálepů na přesypech. 

e) Náročnosti na obsluhu 

Náročnost na počty pracovníků se nemění oproti stávajícímu stavu a plynule 

naváže se stejným počtem pracovníků. 

f) Náročnosti na údržbu 

K stávajícímu zařízení nepřibyde žádné nové technologické zařízení. Jedná se o 

zařízení běžné výroby, technologie bude udržována na základě Předpisů pro 

údržbu, který bude vypracován před ukončením montáže. Možnost údržby je i 

zajištění subdodavatelským způsobem.  

Technické řešení - varianty č. 2 – radiální ukládání z pohledu 

a) Provozní spolehlivosti 

Jedná se o vyzkoušené technologické zařízení. Technologie ukládání deponátu se 

výrazně nemění oproti stávajícímu způsobem ukládání. Naopak je zde menší 



Zdeněk Maxa: Studie proveditelnosti „Příprava vytěženého prostoru z Dolů Nástup Tušimice pro následující 
rekultivaci“ 

2013 27 

riziko provozní závady, protože není využit při provozování shazovací vůz. 

Závažnějším rizikem je hrnutí množství deponátu do větších vzdáleností 

v nejvzdálenějším místě od středu otáčení.  

b) Výkonu zařízení 

Technologické zařízení umožní dopravit a ukládat zadané maximální množství 

deponátu. 

c) Zádržné kapacitě skladu sádrovce, popílkových sil a struskových sil 

Maximální zádržná doba pro sklad a sila je 72 hodin. 

d) Provozování zařízení v zimním období 

Stávajícím provozem technologie je možno ukládat deponát i za velmi 

nepříznivých klimatických podmínek. Mále riziko představuje nalepení deponátu 

na stěnách přesypů. Zádržná kapacita je však dostačující k odstranění případných 

nálepů na přesypech. 

e) Náročnosti na obsluhu 

Náročnost na počty pracovníků se změní. Oproti stávajícímu stavu se počet 

pracovníků sníží o jednoho pracovníka na shazovacím voze. 

f) Náročnosti na údržbu 

K stávajícímu zařízení nepřibyde žádné nové technologické zařízení, naopak se 

sníží náročnost na údržbu o shazovací vůz. Jedná se o zařízení běžné výroby. 

Technologie bude udržována na základě Předpisů pro údržbu, který bude 

vypracován před ukončením montáže. Možnost údržby je i zajištění 

subdodavatelským způsobem.  

4.6.3 Vyhodnocení variant po technické stránce 

Varianta č. 1 – souběžné ukládání 

Předností je menší náročnost na manipulace se zakládací technologií vlivem stabilní 

a i kratší délky zakládacího dopravníku a kratší vzdálenosti přestaveb. Dochází tak 

k opakovaným standartním krokům při přestavbách. Další výhodou je vzhledem ke 

vzdálenosti jednotlivých souběžných postavení zakládacího dopravníku potřeba 

minimálního hrnutí materiálu dozerem mimo dosah zakladače. Segmenty založeného tělesa 

z jednotlivých postavení pásového dopravníku jsou pravidelné a objemově obdobné. 
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Technické provedení varianty č. 1 snižuje riziko možného výpadku celého systému 

ukládání zejména při přestavbách zakládacího dopravníku. Například při nepříznivých 

povětrnostních podmínek, při velké délce pásového dopravníku apod. Tím, že 

v konfiguraci se shazovacím vozem umožňuje zakládat do úložiště i z dalšího, v lince 

předřazeného, pásového dopravníku.  

Nedostatkem je zvýšení počtu technologického zařízení o shazovací vůz a jeden 

pásový dopravník. Další nedostatkem je nevýhodný způsob prvotního ukládání do úpadní 

etáže. 

Varianta č. 2 - radiální zakládání 

Předností tohoto způsobu zakládání je snížení počtu technologického zařízení oproti 

variantě č. 1. To má vliv jak na ekonomickou část, tak na technickou. 

Nedostatkem je technicky i ekonomicky náročná manipulace u jednotlivých přestaveb 

a vysoká potřeba hrnutí deponátu mimo dosah zakladače až 120 m. Technické provedení 

varianty č. 2 se blíží hranici maximálního výkonu a při nepříznivých povětrnostních 

podmínkách (zima a vlhko) po odstavení a podobně, může dojít k omezení její funkce.  

Porovnání obou variant 

Obě varianty splňují technické podmínky zadání. Z provozního hlediska a po 

vyhodnocení všech technických parametrů, bude zakládání radiálním způsobem 

do prostoru úložiště Stodola obtížnější s ohledem na poměr plochy a výšky sypání.  

4.7 Ekonomické posouzení 

Pro ekonomické posouzení projektu byly použity analýzy ekonomické efektivnosti 

čisté současné hodnoty, indexu rentability a doby návratnosti.  

4.7.1 Celkové náklady  

Obě varianty projektu budou hrazeny z vlastních prostředků investora bez využití 

úvěrů. Po předběžném předání díla budou do dvou měsíců zařazeny realizované investice 

do hmotného investičního majetku společnosti ČEZ, a.s.  

Pro obě varianty byl zvolen shodný interval realizace, zahájení výstavby, ukončení 

výstavby, zkušební provoz a doba provozování.  
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Na základě již podobně realizované stavby v roce 2012 se stanovily investiční 

náklady. Následně se provedl přepočet cen roku 2012 do roku 2022. Předpokládané 

investiční náklady jsou uvedeny (viz. Příloha č. 3 a č. 4). 

Pro odepisování jsou zvoleny odpisy na úrovni rovnoměrných daňových odpisů dle 

zákona o daních z příjmu (586/1992 Sb. v platném znění). Zákon dává volbu mezi 

lineárními a degresivními (rychlejší odepisování majetku, vyšší časová hodnota úspory na 

dani v současné hodnotě) odpisy. Dle interních předpisů ČEZ, a.s. je nařízeno používání 

lineárních odpisů. Účetní odpisy nemají žádný daňový účinek, slouží pouze pro evidenci 

stavu majetku (aktuální hodnota aktiva = pořizovací cena – suma účetních odpisů). Doba 

účetního odepisování se nemusí shodovat s dobou odepisování dle zákona o daních 

z příjmu 586/1992 Sb. v platném znění. Odpisy jsou vzhledem k charakteru technologie, 

dodávky stavby rozděleny do odpisových skupin 1 až 4. Stroje a zařízení pro ukládání 

deponátu patří do odpisové skupiny 4 s dobou odpisu 20 let. 

Přímé provozní náklady variant jsou zadány na základě vstupních údajů ze stávajícího 

provozu úložiště. Tyto informace jsou nejlepším zdrojem pro stanovení provozních 

nákladů. Pro potřeby ekonomického porovnání byly strukturovány podle hledisek účetní 

osnovy (osobní náklady, materiál, energie, služby), (viz. Příloha č. 5 a č. 6). Ve výpočtech 

bylo provedeno vyčíslení provozních nákladů za jeden rok. Doba provozování zařízení 

bude z kapacitního důvodu nového úložiště 9 let. 

Varianty řešení jsou ekonomicky porovnány v níže uvedené tabulce. (viz. Obr. č. 12 - 

tabulka stanovení celkových nákladů). 
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Varianty Varianta 1 [mil.] Varianta 2 [mil.]
1 Fixní kapitálové investice (výdaje na stavbu) mil. Kč/rok 207,481 157,657
2 Oběžné kapitálové investice (4)/52 mil. Kč/rok 0,687 0,862
3 Provozní náklady bez odpisů a úroků (4)+(13) mil. Kč/rok 45,734 46,147
4 Přímé provozní náklady (5)+…+(12) mil. Kč/rok 35,736 44,804
5 El energie mil. Kč/rok 0,226 0,162
6 Osobní náklady 30 pracovníků obsluhy mil. Kč/rok 16,650 16,650
7 Dozor 15% z obsluhy 0,15*(6) mil. Kč/rok 2,498 2,498
8 Náklady na údržbu ( 4,5% z kapit.investic ) mil. Kč/rok 9,337 7,095
9 Spotřební materiál mil. Kč/rok 0,350 1,041

10 Provozní manipulace (přestavby) mil. Kč/rok 1,202 2,335
11 Náklady na dozery mil. Kč/rok 4,432 13,680
12 Rezerva ( 3% z přím. provoz. nákladů ) 0,03*(4) mil. Kč/rok 1,041 1,343
13 Nepřímé provozní náklady bez odpisů a úroků (14)+(15) mil. Kč/rok 9,998 8,977
14 Pojištění (0,7%) 0,007*(1) mil. Kč/rok 1,452 1,104
15 Režie firmy (60% obsluhy, dozor a 0,5 % údržby) 0,6*((6)+(7)+(8)/2) mil. Kč/rok 8,546 7,873

16 Odpisy 1.skupina  (3 let odepisování) mil. Kč/rok 2,021 2,021
Odpisy 1.rok 20% mil. Kč/rok 0,404 0,404
Odpisy 2.-.3 rok 40% mil. Kč/rok 0,808 0,808

17 Odpisy 3.skupina  (10 let odepisování) mil. Kč/rok 7,906 8,636
Odpisy 1.rok 5,5% mil. Kč/rok 0,435 0,475
Odpisy 2.-.10 rok 10,5% mil. Kč/rok 0,830 0,907

18 Odpisy 4.skupina  (20 let odepisování) mil. Kč/rok 197,554 147,000
Odpisy 1.rok 2,15% mil. Kč/rok 4,247 3,161
Odpisy 2.-.20 rok 5,15% mil. Kč/rok 10,174 7,571  

Obrázek 12: Tabulky celkových nákladů s odpisy 
zdroj: [vlastní zpracování] 

4.7.2 Vyhodnocení variant 

Pro vyhodnocení variant byla spočítána metoda čisté současné hodnoty. Výpočet byl 

proveden podle vzorce uvedeným v kapitole 2.2. Vlastní výpočet a výsledek je uveden 

(viz. Příloha č. 7 a č. 8).  

Dále byl spočítán doba návratnosti a index rentability vlastní výpočet a výsledek 

uveden (viz. Příloha č. 9 a č. 10). 

4.7.3 Porovnání variant 

Varianta č. 1 – souběžné ukládání 
Čistá současná hodnota - 412 mil. Kč 
Index rentability - 1,99 
Doba návratnosti Není * 

 
Varianta č. 2 – radiální ukládání 

Čistá současná hodnota - 379 mil. Kč 
Index rentability - 2,40 
Doba návratnosti Není* 

* doba návratnosti není stanovena, protože se na základě výpočtu kumulovaných toků 

hotovosti vyskytuje v záporných číslech a nepřiblíží se v žádném roce nule. 



Zdeněk Maxa: Studie proveditelnosti „Příprava vytěženého prostoru z Dolů Nástup Tušimice pro následující 
rekultivaci“ 

2013 31 

Vyhodnocení 

Výsledkem analýzy je záporná hodnota čisté současné hodnoty a indexu rentability. 

Proto projekt negeneruje ve sledovaném období návratnost. Při porovnání výsledků obou 

variant  je  zřejmé,  že  u  varianty  č.  2  je  zvýšení  NPV  o  33,65  mil.  Kč.  Z  analyzovaných  

hodnot by za hypotetické situace, kdy investor, který zvažuje, zda do projektu investovat 

z důvodu dosažení zisku, by musel konstatovat neefektivnost a nenávratnost. 

Tento projekt však není možné hodnotit jako projekt přinášející zisk, jelikož se jedná 

o projekt, který je nutný realizovat z důvodu provozuschopnosti elektrárny Tušimice. 

Analýza a řízení rizika 

Existují faktory, které mohou ovlivnit realizaci a provoz díla. Mezi podstatné faktory 

patří: 

- Vyšší náklady – při zpracování studie proveditelnosti je potřebné postupovat 

obezřetně. Výsledné náklady při realizaci a provozu díla budou nižší, popřípadě na 

předpokládané ceně. 

- Dodávka strojů a zařízení – vybraný zhotovitel může mít problémy s dodávkou 

zařízení a tím dojde k posunutí termínu uvedení do provozu. Důležité je vytipování 

zařízení s dlouhou dodací lhůtou a vymezení (v harmonogramu) dostatečně 

dlouhou dobu na dodávku tohoto zařízení. 

- Legislativní proces - zpoždění legislativního procesu (uzemní rozhodnutí 

a stavební povolení) z důvodu odvolání účastníků řízení. Základem je kvalitně 

zpracovaná dokumentace pro povolovací proces v případě, že investor musí pečlivě 

akceptovat a zapracovávat připomínky. Důležité jsou korektní vztahy s dotčenými 

orgány. 
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Kvalitativní a kvantitativní analýza rizik projektu varianty č. 1 

 
Tabulka 1 rizika varianty č. 1 

zdroj: [vlastní zpracování] 
  
Riziko 

Důsledek/možná škoda Výskyt/pravděpodobno
st 

Stupeň 
rizika/pravděpodobná 
škoda 

Vyšší (nižší) 
náklady 

Vícepráce - střední vysoké Střední 
10 % z investičních 
nákladů = 21 mil. Kč 

50 %  20,7 x 0,5 = 10,35 
mil. Kč 

Zpoždění 
dodávky 
strojů a 
zařízení 

Nemožnost ukládání 
deponátu při provozu 
elektrárny - střední 

střední Malý 

Odvážení deponátu 
nákladní dopravou = 
5,6 mil. Kč/měsíc 

20% pravděpodobnost 
zpoždění dodávky 
strojů a zařízení o 1 
měsíc 

5,6 x 1 x 0,2 = 1, 12 
mil. Kč 

Zpoždění 
legislativního 
procesu  

Odvolací řízení - posun 
termínu zahájení stavby  

vysoké Střední 

Odvážení deponátu 
nákladní dopravou = 
5,6 mil. Kč/měsíc 

50% pravděpodobnost 
zpoždění o 6 měsíců 

5,6 x 6 x 0,5 = 16,80 
mil. Kč 

 

Kvalitativní a kvantitativní analýza rizik projektu varianty č. 2 

 
Tabulka 2 rizika varianty č. 2 

zdroj: [vlastní zpracování] 
Riziko Důsledek/možná škoda Výskyt/pravděpodobno

st 
Stupeň 
rizika/pravděpodobná 
škoda 

Vyšší náklady Vícepráce - střední vysoké Střední 
10 % z investičních 
nákladů = 15,7 mil. Kč 

50 %  15,7 x 0,5 = 7,85 mil. 
Kč 

Dodávka 
strojů a 
zařízení 

Nemožnost ukládání 
deponátu při provozu 
elektrárny - střední 

střední Malý 

Odvážení deponátu 
nákladní dopravou = 
5,6 mil. Kč/měsíc 

20% pravděpodobnost 
zpoždění dodávky 
strojů a zařízení o 1 
měsíc 

5,6 x 1 x 0,2 = 1,12 
mil. Kč 

Zpoždění 
legislativního 
procesu 

Odvolací řízení - posun 
termínu zahájení stavby  

vysoké Střední 

Odvážení deponátu 
nákladní dopravou = 
5,6 mil. Kč/měsíc 

50% pravděpodobnost 
zpoždění o 6 měsíců 

5,6 x 6 x 0,5 = 16,80 
mil. Kč 
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Ke každému riziku byly přiřazeny důsledky možné škody a pravděpodobnost výskytu. 

Pravděpodobnost je definována na základě zkušeností. 

Srovnáním rizik podle pravděpodobné škody vychází u obou variant jako největší 

riziko legislativní proces, který znamená navýšení provozních nákladů za dopravu po dobu 

6 měsíců (předpoklad prodloužení legislativních procesů). 

Na stejné úrovni je riziko vyšších nákladů. Dochází asi v 50 %, ale průměrné navýšení 

je zhruba 10 % investičních nákladů. 

Dalším rizikem je možnost zpoždění dodávky strojů a zařízení cca o 1 měsíc, které 

znamená navýšení provozních nákladů za dopravu po dobu 1 měsíce. 

4.8 Základní harmonogram 

Příprava a realizace se bude řídit následujícími hlavními milníky: 

· Vydání záměru stavby 

Vydání schváleného záměru stavby do 05/2019. 

· Příprava stavby 

Zpracování dokumentace a ukončení procesu EIA do 05/2020. 

Zpracování dokumentace a ukončení procesu pro územní a stavební řízení 

do 11/2020. 

Zpracování dokumentace pro zadání Veřejné obchodní soutěže do 01/2021. 

Vyhlášení obchodní soutěže do 03/2021. 

Ukončení veřejné obchodní soutěže do 08/2021. 

Podpis smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem do 01/2022. 

· Realizace stavby  

Zahájení stavby do 07/2022. 

Ukončení realizace stavby a uvádění do provozu do 07/2023. 

Zahájení zkušebního provozu od 08/2023. 

Ukončení zkušebního provozu do 08/2024. 

Závěrečné vyhodnocení stavby do 10/2024. 
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· Ukončení provozu realizované stavby 

Ukončení ukládání deponátu do 12/2032 

Tato data byla zpracována do podoby Ganttova diagramu v MS Project (viz. 

Příloha č. 11). Harmonogram je zpracováván s respektováním zákona o vydání veřejných 

zakázek, s ohledem na legislativní procesy a s ohledem na procesní řízení ve společnosti 

ČEZ, a.s. 
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5. ZÁVĚR 
Zadání diplomové práce bylo téma Studie proveditelnosti „Příprava vytěženého 

prostoru z Dolů Nástup Tušimice pro následující rekultivaci“. V úvodu se práce zabývá 

cílem a účelem projektu. Následující kapitoly jsou zaměřeny na teoretická východiska, a to 

převážně na stávající způsob ukládání deponátu do úložiště Stodola, skutečností 

a plánovanou produkcí deponátu. 

V další části se se diplomová práce věnuje Severočeským dolům a.s., Doly Nástup 

Tušimice na jejich vznik, historii těžby a lokalitu Dolů Nástup Tušimice.  

Dílčím cílem diplomové práce bylo zpracování variant řešení, které zajistí 

bezproblémový technologický postup ukládání deponátu do následně vytypovaného 

a stavebně upraveného prostoru v severní části úložiště Stodola a doporučení nejvhodnější 

varianty. Na základě informací a zkušeností jsem v diplomové práci uvedl dvě varianty, 

které jsou vhodné pro řešení problému ukládání deponátu po zaplnění stávajícího prostoru 

úložiště Stodola po roce 2024.  

Projekt není zaměřen primárně na tvorbu zisku. 

Na základě dosažených výsledků studie můžeme konstatovat, že nejvhodnější 

variantou pro další stupeň rozpracování (ZS) je doporučena varianta č. 2. Z hlediska 

investičních nákladů vychází velmi příznivě. Z hlediska provozu zajišťuje spolehlivější 

provoz varianta č. 1. 

Z technického hlediska doporučená varianta č. 2 navazuje na stávající technologii 

a její výhodou je vhodnější způsob prvotního ukládání do úpadní etáže vlivem konfigurace 

terénu, které neumožňuje ve spodních etážích jiný postup ukládání. 

Na základě výše uvedené a možnosti využití instalované nové technologie navrhuji 

realizaci varianty č. 2.  
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