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Summary 

This thesis deals with a proposal for configuration of internal dump of quarry 

Vršany. The project is focused on the final stage of development of the quarry, thus the 

remediation and reclamation of residual pit and how to use it. In the general part there is 

composed a historical development of quarry Vršany and geographical, geological and 

hydrogeological characteristics of the area. The configuration of the residual pit of quarry 

Vršany is designed in compliance with previous plans and stages of the extraction, which 

is functionally followed by reclamation. The aim of this thesis is to propose an effective 

conception of reclamation of the area to create a balanced cultural landscape, where is, 

compared to the past, strengthened its ecological function. In conclusion there was 

evaluated one of the two proposed alternatives to be not just economically advantageous, 

but also suitable for further use with regard to the surrounding area. 

 

Keywords: quarry, dump, residual pit, geographical boundaries, hydrogeological 

conditions, wetlands, redevelopment, revitalization 

 

 

Anotace 

V předložené diplomové práci je zpracován návrh na konfiguraci vnitřní výsypky 

lomu Vršany. Projekt je soustředěn na závěrečnou etapu rozvoje lomu, tedy na sanaci  

a rekultivaci zbytkové jámy a způsobu jejího využití.  V první, obecné části, je 

zaznamenán historický vývoj lomu Vršany a geografická, geologická a hydrogeologická 

charakteristika dotčeného území. Konfigurace zbytkové jámy lomu Vršany je navržena 

v souladu s předchozími záměry a etapami těžby, na které funkčně navazuje rekultivace. 

Cílem práce je navrhnout efektivní koncepci rekultivace zájmového území k vytvoření 

vyvážené kulturní krajiny, kde je oproti minulosti posílena její ekologická funkce.  

Na závěr byla vyhodnocena jedna ze dvou navržených variant tak, aby byla nejen 

ekonomicky výhodná, ale také vhodná pro budoucí využití s ohledem na území blízkého 

okolí. 

 

Klíčová slova: lom, výsypka, zbytková jáma, geografické vymezení, hydrogeologické 

poměry, mokřady, sanace, revitalizace 
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Úvod 

 Lom Vršany společnosti Vršanská uhelná a.s., která je členem skupiny Czech Coal, 

patří k nejdůležitějším povrchovým lomům na těžbu hnědého uhlí v celé České republice  

a to jak dosahovanou výší roční produkce, tak co do životnosti samotného lomu, čímž 

významně přispívá k energetické soběstačnosti ČR. Zvláště je to patrné ve výrobě 

elektřiny, kde soběstačnost ČR dosahuje až 96% a v centralizovaných teplárnách  

a výtopnách kde soběstačnost ČR dosahuje až 80%.  

Právě lom Vršany je zaměřen na výrobu energetického paliva pro elektrárny  

a teplárny. 

Lom Vršany leží ve střední části severočeské hnědouhelné pánve, na jihozápad  

od města Mostu. Hlavní výhodou lomu je to, že není omezován legislativně ekologickými 

limity což je pro skupinu Czech Coal zajímavá perspektiva pokračování hornické činnosti 

na cca dalších 40 let. Z definice ekologických limitů vyplývá, že uhelná společnost musí 

zajišťovat nejen co nejefektivnější vydobytí ložiska, ale i začlenění těžbou devastované 

krajiny do budoucí okolní krajiny pomocí sanačních a rekultivačních prací. Cílem je tak 

plynulá návaznost dotčeného území na krajinu buď původní, nebo krajinu, která již prošla 

rekultivačním procesem.  

Vzhledem k tomu, že z logiky věci, kdy z počáteční otvírky se zakládala zemina  

z lomu do vnějších výsypek Slatinice a Březno, a chybí tak patřičná kubatura zemin 

k úplnému zasypání zbytkové jámy, přichází v úvahu v rámci revitalizace území pouze 

hydrická varianta tj. vytvoření jezera ve zbytkové jámě nebo tzv. varianta s mokřadem,  

tj. vytvoření malé vodní plochy na dně zbytkové jámy v kombinaci s rekultivací bočních 

svahů.  

Konfigurace vnitřní výsypky a tím i tvar, hloubka a způsob následného začlenění 

zbytkové jámy do okolní krajiny je předmětem předkládané diplomové práce. 
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Obrázek č. 1 Zájmová oblast lomu Vršany  
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1 Vývoj skrývkových řezů a etáží vnitřní výsypky s uvedením 

geologických, geografických a hydrogeologických poměrů 

lomu Vršany v létech 2012 – 2052 

1.1 Historický vývoj lomu Vršany 

1.1.1 Otvírka lomu Vršany 

 Od sedmdesátých let minulého století narůstá potřeba elektrické energie 

v celém bývalém Československu. Tento trend znamenal i zvýšenou poptávku po jediném 

tuzemském zdroji paliva pro výrobu el. energie – po uhlí. V té době tak začíná 

intenzifikace a modernizace na všech lomech Severočeského hnědouhelného revíru. 

Nevyhnuly se ani tehdejšího státnímu podniku Doly Ležáky Most, kde se začaly 

zpracovávat varianty pokračování těžby v ose bývalých obcí Slatinice – Vršany – Hořany. 

Nakonec zvítězila varianta otvírky nového velkolomu tzv. „na zelené louce“ s tím, že bude 

zachován energetický koridor inženýrských sítí, zvaný Hořanský, spojující potrubními 

linkami chemické závody Litvínov s chemickými komplexy v Kralupech a Roudnicí. Právě 

ekonomická náročnost překládky koridoru byla hlavním závažím na miskách pomyslných 

vah při rozhodování mezi navrženými variantami. V roce 1974 tehdejší ministerstvo 

průmyslu a energetiky definitivně rozhodlo o výstavbě nového lomu, a tehdy začala 

historie lomu Vršany. 

 Lom byl projektován s využitím nových trendů dobývací, zakládací  

a dopravní technologie. Představovaly je dobývací stroje KU 300 na těžbu uhlí a dobývací 

stroje KU 800 na těžbu skrývky. Hlavní změnou bylo nasazení dálkové pásové dopravy jak 

na těžbu uhlí (šíře dopravního pásma je 1200 mm), tak i na těžbu skrývky (šíře dopravního 

pásma je 1800 mm). Technologické celky TC1, propojující těžbu uhlí (rýpadla KU 300) 

s nakládacím zásobníkem případně se skládkovými stroji na uhelných skládkách, byly  

a dodnes jsou zárukou dosahovaných potřebných výkonů z lomu, stejně jako technologické 

celky TC2 propojující těžební řezy s výsypkovými etážemi tedy rýpadla KU 800  

se zakladači ZP 6600.  

 Po schválení dobývacího prostoru lomu Vršany v roce 1976 se naplno 

rozeběhla vlastní výstavba lomu.  
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 Způsob otvírky lomu byl koncipován ve směru jih – sever, tedy od výchozu 

sloje směrem ke Krušným horám. Postupy jsou projektovány paralelním způsobem s tím, 

že se postupně prodlužují pevné odtahy pásových dopravníků ve východním okraji lomu  

a lom zapadá po uhelné sloji až na podloží. 

 Lom byl projektován na 5 těžených řezů – 3 skrývkové řezy a 2 uhelné řezy. 

Řezy byly a jsou těženy výškově i hloubkově. Pouze odlehčovací, tzv. „0“ řez a 1. uhelný 

řez jsou těženy pouze výškovým způsobem. 

 Jako prvotní výsypný prostor nového lomu posloužil poblíž provozovaný  

a v té době pomalu douhlující lom Slatinice a jeho vnitřní výsypka. Linky dálkové pásové 

dopravy byly postaveny na horní etáže výsypky a zbytková jáma byla postupně 

zasypávána. I přes provozní problémy, které vyvrcholily rozsáhlým skluzem výsypkového 

tělesa, se podařilo zbytkovou jámu dosypat a lom Vršany pak následně začal využívat 

vlastní vnitřní výsypné prostory tak, jak byly postupně uvolňovány postupným 

vyuhlováním uhelné sloje. Tím byla po 20 letech ukončena historická etapa otvírky nového 

lomu. [1]  

1.1.2 Rozvoj lomu Vršany do roku 2012 

Etapa rozvoje lomu Vršany v posledních 15 letech je spojena s postupným 

propojováním stávajících lomů Vršany a Jan Šverma. 

Ekonomické hledisko rozhodlo, že provoz lomu Jan Šverma byl pro těžební 

společnost, při postupném snižování těžeb uhlí v rámci celé ČR, již neúnosný a vedení 

společnosti přistoupilo se k postupnému útlumu.  V létech 1999 – 2001 došlo k  ukončení 

provozu 4 rýpadel a 2 zakladačů. Vyuhlování sloje tak pokračovalo pouze lomem Vršany, 

který se postupně začal propojovat skrývkovými i uhelnými řezy s lomem Jan Šverma. 

  Na, již pouze lokalitě Šverma, lomu Vršany zůstalo v provozu 1 rýpadlo KU 300  

dotěžující uhelné řezy na závěrný svah v bývalém otočném bodě lomu JŠ a zásobující 

uhlím úpravnu uhlí v Komořanech, kde se mixuje uhlí s lomem ČSA na patřičné druhy pro 

odběratele. 

I na lokalitě Vršany se zredukovala těžební technologie. V provozu zůstal jediný 

velkostroj KU 800 těžící nadložní skrývkové hmoty a dva velkostroje typu KU 300 těžící 

uhelnou sloj. Na odlehčovacím řezu bylo nasazeno rýpadlo K 800, které těžilo zúrodnitelné 
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zeminy (sprašové zeminy a ornici) a štěrkozeminy. Rýpadlo K 800 na odlehčovacím řezu 

ukončilo provoz v roce 2011. 

Skrývka byla zakládána přes dálkovou pásovou dopravu do vnitřní výsypky Vršany  

a do vnitřní výsypky Šverma. Zeminy zakládaly střídavě dva velkostroje typu ZP 6600. Na 

výsypce Šverma byly v provozu i dva kolejové zakladače typu ZD 2100 a ZD 1800  

a lopatové rýpadlo typu E7. 

Od roku 2001 nastala intenzivní těžba skrývky na styku obou lokalit rýpadlem KU 

800. Dotěžení skrývky a tím uvolnění zásob pro vyuhlení a propojení obou lomů 

skrývkovými řezy bylo uskutečněno v roce 2004. Další postup rýpadla KU 800 byl již opět 

paralelní, střídavě na prvním a druhém skrývkovém řezu. Rýpadla KU 300 dokončila 

propojení 2. a 3. uhelného řezu s řezy již bývalého lomu Jan Šverma v roce 2012  

a pokračují v paralelním postupu za rýpadlem KU 800. [2]  

1.2 Vývoj lomu Vršany v létech 2012 – 2032 

     Etapa charakterizuje  

 ukončení těžební činnosti na uhelném lomu Šverma 

 těžební činnost v prostoru Slatinické výsypky a vytvoření stavební 

připravenosti pro přeložku Hořanského energetického koridoru 

 nástup těžební technologie do DP Slatinice 

 

1.2.1 Dobývací strana 

 
K 800/záv. č. 54   –    odlehčovací řez  ( 0. řez ) 

 Po ukončení generální opravy a transportu přes stávající Hořanský, energetický 

koridor rýpadlo od září 2012 těží skrývku z výsypky Slatinice. Těžba probíhá v součinnosti 

s kolejovou dopravou. 

 V první etapě – od roku 2012 do roku 2017 – rýpadlo odtěží 8,6 mil. m
3
 zemin  

v cca 100 metrovém záběru do projektovaných hranic. Rýpadlo se postupně zahlubuje 

s pomocí PVZ 2500 a vytváří pláň pro přeložky potrubních sítí.  

 Bez dalšího vlivu na průběh prací na přeložkách inženýrských sítí pokračuje rýpadlo 

v druhé etapě a dotěží do roku 2023 1. skrývkový řez, tedy současnou převýšenou etáž 

výsypky Slatinice do úrovně stávajícího terénu.  
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KU 800/ záv. č. 84 - 2. a 3. skrývkový řez  ( 1. a 2. řez )  

 Rýpadlo bude střídavě nasazeno na 1. a 2. skrývkovém řezu, kde plynule – do dosažení 

hranic k energetickému (Hořanskému) koridoru – bude těžit výškový a hloubkový řez, 

kterým uvolňuje uhelné zásoby na lokalitě Vršany. Postup bude paralelní směrem k severu 

a vějířovitý směrem k východu s postupným vytáčením pásových dopravníků PD 115 a PD 

226. Postupně se navyšuje množství uhlí těžené na obou skrývkových řezech. Rýpadlo 

dotěží skrývkové řezy do stanovených hranic Hořanského koridoru v roce 2022. 

Od roku 2023 rýpadlo plynule pokračuje v  otvírce lomu Vršany při vstupu do 

Hořanského koridoru. Před postupem rýpadla KU 800/84 bude prostor Hořanského 

koridoru přetěžen a zbaven cizích předmětů po přeložkách inženýrských sítí Hořanského 

koridoru. Přetěžení se předpokládá pomocnou mechanizací – hydraulická lopatová rýpadla 

v návaznosti na automobilovou dopravu. 

 Kombinací paralelního a vějířovitého postupu obou skrývkových řezů odkrývá 

rýpadlo uhelné zásoby v celé porubní délce ve směru jih - sever. Těžba skrývky probíhá 

stále na pásové dopravníky š. 1800 mm dosud využívaných jako pevných linek  

ve východních svazích pro 1. a 2. skrývkový řez těžby 1. etapy. Řezy jsou těženy stejně 

jako dosud tj. výškovým a hloubkovým způsobem. V roce 2030 dojde k výměně rýpadla 

KU 800/84 za KU 800/92. Rýpadlo K84 bude vyřazeno z provozu. Těžbou obou 

skrývkových řezů se ve východní demarkaci lomu postupně vytvářejí konečné boční svahy 

a to v oblasti hořanské a bývalého plaviště Saxonie.  

KU 300/ záv. č. 85, 97 - 1. uhelný řez ( 3. řez ) 

 Rýpadlo K85 bude těžit plynule 2. uhelnou sloj na 3. řezu postupně severním 

směrem na dva porubní pásové dopravníky. Od roku 2013 se začne měnit  paralelní postup 

dosud realizovaný v celé délce porubní fronty v postup kombinovaný – v západní části 

vějířovitý a ve východní nadále paralelní.  

 Rýpadlo bude kopírovat postup skrývkových řezů. Vytáčení porubní fronty řezu  

se bude realizovat z důvodu co možno nejmenšího prostorového záběru při překonávání 

bezeslojového syngenetického výmolu rýpadly KU 300. Tato anomálie prochází šikmo 

z východní strany lomu k severní v celé délce porubní fronty. Rýpadlo dotěží uhelný řez  

do stanovených hranic Hořanského koridoru v roce 2028 a následně pokračuje v těžbě 
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uhelného řezu v oblasti bývalého hlubinného dolu Washington. V roce 2014 nahradí 

velkostroj KU 300/85 rýpadlo KU 300/97. 

KU 300/ záv. č. 107, 96 - 2. a 3. uhelný řez  ( 4., 4a. řez ) 

 Rýpadlu, těžícího 3. a 4. uhelnou sloj, se začne od roku 2012 zkracovat porubní 

fronta propojováním řezu s posledními řezy bývalého lomu J.Šverma. V roce 2012  

se zrušil jeden porubní pásový dopravník, který se však v tomto roce vsadil do pevné linky 

ve východních svazích. Nadále bude uhelná sloj těžena na dva pásové dopravníky š. 1200 

mm. 

Řezy 4. a 4a. budou kopírovat postup 3. řezu. Těžbou na patu poslední uhelné sloje 

se uvolňuje podloží lomu pro postup vnitřní výsypky Vršany. V roce 2014 nahradí rýpadlo 

KU 300/107 rýpadlo KU 300/96. Rýpadlo dotěží uhelný řez do stanovených hranic 

Hořanského koridoru v roce 2030 a následně pokračuje v těžbě uhelného řezu v oblasti 

bývalého hlubinného dolu Washington. 

1.2.2 Zakládací strana 

 
Výsypka Vršany - ZP 6600/ záv. č. 86 

 Pásový zakladač ZP 6600 bude pokračovat v zakládání dovrchní a úpadní etáže ze 

třech pásových dopravníků  a vytváří 1. a 2. výsypkovou etáž. Úpadně na vyuhlené podloží 

lomu   1. etáž a následně dovrchně 2. etáž. V roce 2017, se zkrácením porubní fronty, bude 

poslední pásový dopravník vyřazen a zakládání bude probíhat pouze na dva pásové 

dopravníky. Úpadní i dovrchní etáž se propojuje v západní demarkaci s bývalými etážemi 

vnitřní výsypky Šverma a vytváří se tak jediné výsypkové těleso. 

 Postup pásového vozu zakládacího PVZ 2500 bude totožný s dosavadním postupem 

tj. s jediným cílem – postupným zasypáním již nefunkčních jímek hlavní čerpací stanice 

Vršany a vytváření předvýsypky z DPD š. 1200 mm před postupem zakladače ZP 6600 

z důvodu stability výsypkového tělesa.    

Výsypka Šverma - ZD 1800/ záv. č. 73, E7/ záv. č. 152 a ZD 2100/ záv. č. 73 

 Do konce roku 2011 byl vyčerpán výsypný prostor pro pásový zakladač ZP 6600. 

V létech 2012 -2023 budou prostory vnitřní výsypky využívány pro těžbu skrývky  

z odlehčovacího řezu a dovozem aglomerovaných směsí po procesu spalování hnědého 

uhlí ze zdrojů vyrábějící elektrickou energii. V provozu bude kolejový  
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zakladač ZD 2100/73 a rýpadlo E7/R152. Do roku 2014 pak i zakladač ZD 1800/59. Po 

dotěžení odlehčovacího řezu rýpadlem K 800 bude ukončen kolejový provoz a tím i 

provoz na výsypce Šverma. Jako výsypný prostor bude využita východní strana výsypky a 

to horní etáže, které již nelze dosypat pomocí pásového zakladače ZP 6600 výsypky 

Vršany. [3]  

1.3     Vývoj lomu Vršany v létech 2033 – 2052 

      Etapa charakterizuje  

 těžbu uhlí a odklizu již jen v DP Slatinice 

 překonávání bezeslojového území uhelnými rýpadly 

 vytváření konečných východních a jižních svahů lomu Vršany 

 tvarování etáží vnitřní výsypky pro budoucí rekultivace a začlenění 

zbytkové jámy do okolní krajiny 

1.3.1 Dobývací strana 

KU 800/ záv. č. 92   -   1. a 2. skrývkový řez   

Rýpadlo nadále bude dodržovat stanovený způsob skrývání zemin rostlých i zemin 

z výsypky Slatinice. Kombinace paralelního a vějířovitého postupu obou skrývkových řezů 

zachovává jednak patřičné množství uvolněných uhelných zásob po celé porubní frontě, 

jednak minimalizuje oblast nepodsypaných bočních konečných svahů, které jsou tvarovány 

v bývalé výsypce Slatinice. Těžba probíhá stále na pásové dopravníky š. 1800 mm a řezy 

jsou těženy, stejně jako dosud, tj. výškovým a hloubkovým způsobem.  

V roce 2043 ukončí rýpadlo svojí činnost. Postup bude v závěrečných létech soustředěn 

pouze v jižní části lomu na vytvarování konečných východních a jižních svahů. Řezy  

se budou těžit jen výškovým způsobem. Hloubkové řezy postupně vymizí tak, jak se bude 

rýpadlo blížit k jižní části lomu  a bude kopírovat výchoz sloje. 

KU 300/ záv. č. 107, záv. č. 97 - 1.a 2. uhelný řez ( 3.a 4. řez ) 

          V létech 2033 - 2052 rýpadla KU 300/97 a KU 300/107 (od roku 2042 rýpadlo KU 

300/96) těžící na 1., a 2. uhelném řezu (3., 4. a 4a. řez) budou stále plynule postupovat  

za skrývkovými řezy v oblasti dnešního Hořanského, energetického koridoru. Postup bude 

opět kombinací paralelního postupu a postupu vějířovitého. V tomto období se již plně 

projevuje horší kvalita uhlí z řezů KU 800 a začíná intenzivní homogenizace s uhlím, které 
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je těženo rýpadly KU 300. V závěrečné fázi lomu Vršany se těžba uhlí soustředí již jen  

na dotěžení uhelných řezů do konečných východních a jižních hranic, na těžbu uhlí pod 

dálkovou pásovou dopravou a přetěžení skládky uhlí. Rýpadla KU 300/97 a KU300/96  

na uhelných řezech překonávají částečně i bezeslojové pásmo syngenetického výmolu. 

Kvalita uhlí tak, jak sloje vykliňují k výchozu uhelné pánve, se zhoršuje a homogenizace 

na uhelné skládce bude nezbytná. Postup je především vějířovitý. Při závěrečném 

vyuhlování sloje se lom nevyhne nasazení pomocné mechanizace (hydraulická lopatová 

rýpadla, nákladní automobily a dozery). 

1.3.2 Zakládací strana 

Vnitřní výsypka Vršany  -  ZP 6600/ záv. č. 86 a PVZ 2500/ záv. č. 301 

V tomto období bude většina skrývkových zemin směrována standardní cestou přes 

výsuvovou hlavu na vnitřní výsypku Vršany. K dispozici bude zakladač ZP 6600/86,  

na jediné zakládací etáži výsypky. Zakládá se již po celé délce porubní fronty ve směru jih 

– sever za 4. řezem úpadně a dovrchně z 1. výsypkové etáže. Cílem zakladače bude  

i utěsňovat sloj ponechaného uhelného pilíře ve východní hranici lomu pro budoucí 

rekultivaci. V závěrečné fázi se porubní fronta bude vytáčet především vějířovitě  

za uhelnými řezy a postupně vytvářet svahy budoucí zbytkové jámy lomu. Od roku 2045, 

po ukončení provozu rýpadla KU 800 a zakladače ZP 6600, budou zeminy zakládány 

pomocí PVZ 2500, který svým postupem vytvoří jižní a západní svahy a tím konečný tvar 

zbytkové jámy. [3]  

1.4 Geografická, geologická a hydrogeologická charakteristika území lomu 

Vršany 

1.4.1 Geografické vymezení území 

Zájmové území lomu Vršany patří do slatinicko-bylanské oblasti severočeské 

hnědouhelné pánve. Zahrnuje provozovaný lom Vršany, vnitřní výsypky Švermu a Vršany 

a také vnější výsypky Malé Březno, Čepirohy a Slatinice, montážní místo Vršany, dvě 

skládky uhlí, komplex údržbářských, montážních a opravárenských hal povrchového 

závodu Hrabák včetně správních budov a sociálního zařízení. Území protíná silnice II/255 

Komořany – Bylany. Těžební činnost včetně zakládání hmot na výsypce bude probíhat 

na ploše cca 25,0 km
2 

a bude realizována ve správním území čtyř obcí. V případě Malého 
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Března, Strupčic a Vrskmaně dochází ke vzdalování hornické činnosti od těchto sídel. 

V případě města Mostu dojde k postupnému přiblížení hornické činnosti nejsvrchnějšími 

skrývkovými řezy v prostoru Slatinické výsypky. 

Ze severu je lom Vršany ohraničen Ervěnickým koridorem, který odděluje lom 

Vršany od lomu ČSA. Východní stranu zájmové oblasti tvoří úpatí Ryzelského vrchu  

a budoucí konečné svahy lomu. Jižní hranici tvoří výchoz sloje a návazné povrchové 

objekty pro provoz lomu včetně technologické dopravy (pásové dopravníky a koleje). 

Západní hranici území tvoří konečné a částečně již rekultivované etáže vnitřní výsypky 

Šverma přecházející do původní krajiny v katastru obcí Vrskmaň, Strupčice a Malé 

Březno.  

Zájmové území i jeho širší okolí náleží klimaticky do oblasti středoevropského 

klimatu, ve kterém se mísí vlivy přímořského a kontinentálního podnebí. Oblast je 

ovlivněna pásmem Krušných hor, které jsou příčinou srážkového stínu a ovlivňují směr 

větru. Základní meteorologické údaje jsou nejblíže sledovány na stanici Kopisty u Mostu. 

Roční úhrnné srážky podle patnáctiletého průměru činí 499 mm. Největší úhrn srážek 

spadne v měsících květen, červen, červenec a srpen. Průměrné roční teploty činí podle 

patnáctiletého průměru 9,1 °C. Nejteplejší jsou měsíce červenec a srpen. Nejstudenější pak 

leden a únor. 

 

Obrázek č. 2 Průměrné roční hodnoty teploty vzduchu  
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Obrázek č. 3 Roční srážkové úhrny  

1.4.2 Geologická charakteristika území 

Geologická charakteristika zájmového území lomu Vršany dnes vychází 

z geologické charakteristiky stávající dobývacího prostoru Holešice, kde probíhá těžební 

činnost. Pro následný rozvoj lomu Vršany v dalších 40 létech je proto relevantnější 

vycházet z geologie území v dobývacím prostoru Slatinice. [4]   

Dobývací prostor Slatinice náleží k západním okrajům mostecké části Severočeské 

hnědouhelné pánve a uplatňuje se zde vliv komplikovaného vývoje rozmrštěné uhelné 

sloje v oblasti bývalého lomu Jan Šverma a stávajícího Vršany. Proto je ložisková 

substance při západním okraji v komplikovanějším a kvalitně méně vhodném vývoji, než 

substance okraje východního, tj. směrem k výchozům ve svazích tektonicko-vulkanické 

čepirožské elevace. 
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Litologie jednotlivých stratigrafických horizontů je následující: 

Krystalinikum 

Krastalinikum bylo zastiženo pouze třemi vrty (HY 29, SL 111, SL 112), kde bylo 

tvořeno dvojslídnou kvarcitickou pararulou. 

Křída 

Křídové sedimenty byly zastiženy v 68 vrtech. Horniny křídy v zájmovém území 

náleží do středního a svrchního turonu. Střední turon má transgresivní charakter a je tvořen 

z větší části bílými, středně až hrubě zrnitými kaolinitickými písky o mocnostech do 10m. 

Svrchní turon je tvořen převářně slíny a slínovci místy s polohou nevytříděného 

kaolinitického středně zrnitého písku. Dosahuje mocnosti od několika metrů do 45 m. 

Vulkanodetritická série 

Vulkanogenní horniny a horniny se znatelnou vulkanickou příměsí byly zastiženy 

ve 114 vrtech. V některých případech prošly vrty z tercierních sedimentů s nepatrnou až 

žádnou vulkanickou příměsí přímo do hornin křídových. Z výlevných vulkanogenních 

hornin byly zastiženy bazaltoidy, tefrity, v převážné většině zjílovělé a barevně alterované 

do červených, šedých a zelených odstínů. Dále byly zastiženy fonolity vesměs zjílovělé  

a barevně alterované do bílé, místy nazelenalé barvy. Četnější než vlastní vulkanity jsou 

horniny s vulkanickou příměsí v řadě tuf- tufit s převahou vulkanické složky. 

Podložní souvrství 

Podloží bylo zdokumentováno ve 138 vrtech. Horniny zmíněného souvrství byly 

vyčleněny v důsledku předpokládaného stratigrafického hiátu mezi nimi  

a vulkanodetrickou sérií. Horniny podložního souvrství jsou typické příměsí tufitického 

materiálu, v místech nevyvinuté vulkonodetritické série i se splachy materiálů křídy. 

Mocnost podložního souvrství je velmi kolísavá, pohybuje se od zanedbatelných mocností 

několika dm až po 57 m. Lze konstatovat, že v cca 10 % případů byly zastiženy horniny 

jednoznačně bez vulkanogenní příměsi. V dalších cca 30 % případů je vulkanogenní 

příměs sporná, takže základní charakteristika podloží jako sedimentů s vulkanickou 

příměsí není jednoznačná. 
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Souvrství hnědouhelných slojí 

Na bázi souvrství hnědouhelných slojí jsou vyvinuty tzv. spodní písčito-jílovité 

vrstvy s nepravidelnými, málo mocnými polohami uhelných sedimentů. Výraznější 

z těchto poloh jsou nazývány bazalní slojí. Sedimenty těchto vrstev zarovnávají 

morfologické nepravidelnosti povrchu podložního souvrství. Sedimentací těchto hornin 

byly připraveny podmínky pro nástup uhelné sedimentace, tzv. hlavní sloje, která byla 

rozčleněna na spodní, střední a svrchní slojové vrstvy – polohy maxima uhelné 

sedimentace – mezi nimiž byly stanoveny svrchní a spodní mezislojové vrstvy 

reprezentující období snížení intenzity uhelné sedimentace, respektive zvýšení sedimentace 

klastické. 

Ve zkoumaném území jsou spodní a střední slojové vrstvy od sebe odděleny jen 

nevýrazným proplástkem, kdežto svrchní mezislojové vrstvy směrem k západu nabývají na 

mocnosti spolu se snižováním obsahu hořlaviny ve svrchních a středních slojových 

vrstvách. Při východním okraji zkoumaného území zcela vyhluchávají a a střední slojové 

vrstvy mají značně snížený obsah popelovin. Směrem k západu se naopak mocnost 

mezislojových vrstev snižuje, respektive se snižuje obsah hořlaviny slojových  

a mezislojových vrstev. Při východním okraji byla hlavní sloj před vyuhlením prakticky 

jednotná pouze s nevýraznými proplástky jako reprezentanty mezislojových vrstev. 

V místech nabývání významu mezislojových vrstev při západním okraji byly zaznamenány 

i čočky písčitých hornin a písků. 

Mocnost hlavní sloje kolísá od 15,5 m do 71,9 m (např. okolí vrtu HY 21), obecně 

lze říci, že její mocnost přibývá se vzrůstem významu svrchních mezislojových vrstev. 

Spodní slojové vrstvy se skládají z detritického uhlí s poměrně četnými polohami se 

zvýšeným obsahem popela. Jejich mocnost je proměnlivá a pohybuje se od 4 m do 15 m. 

Střední slojové vrstvy jsou nejkvalitnější polohou zkoumaného území, jsou tvořeny 

detriticko-xylitickým až xylitickým uhlím a jejich mocnost kolísá nepatrně kolem  

30 až 35 m. 

Nejmenší mocnost mají svrchní slojové vrstvy převážně detritického charakteru 

s četnými proplástky se zvýšeným obsahem popelovin. Tyto vrstvy mají proměnlivé 

mocnosti klesající od 10 m k nule. 
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Pro uhelné sedimenty jsou charakteristické výskyty pelokarbonátových 

(pelosideritových) poloh a konkrecí, jejichž plošné rozšíření a stratigrafická výška jsou 

nestálé, jejich mocnost většinou nepřesahuje 0,5 m. 

Nadložní souvrství 

Horniny nadložního souvrství jsou prakticky bez uhelné substance, ve vyuhlených 

částech území s náznaky písčité sedimentace. Většinou jsou to světlešedé jíly až jílovce. 

Tyto horniny v současné době pokrývají jen nepatrnou část zkoumaného území při jeho 

jihozápadním a západním okraji. Rovněž i v těchto sedimentech se vyskytují pevné polohy 

a konkrece pelokarbonátů, avšak v menší míře, než v souvrství hnědouhelných slojí. 

Kvartér 

Sedimenty kvartéru byly z největšího dílu skryty při vyuhlování ložiska a dnes tvoří 

jen okrajové drobné útržky v místech, kde terén nebyl narušen těžbou. 

 

Obrázek č. 4 Řez lomem Vršany  

1.4.3 Hydrogeologická charakteristika území 

1.4.3.1 Historický vývoj území 

Zájmové území prošlo v posledním půlstoletí bouřlivým vývojem. Změny v krajině 

měly naprosto zásadní vliv na geologickou stavbu svrchních vrstev a z toho i odvozený 

vliv na hydrologické a hydrogeologické poměry.  

V polovině 20. století se na území nacházely obce Hořany a Slatinice obklopené jen 

mírně zvlněným terénem generálně stoupajícím k SV k úpatí Rýzlu a Čepirožské výšiny.  

Povrchová těžba vstoupila do území v roce 1958, kdy byl založen povrchový 

hnědouhelný lom Slatinice. Lom Slatinice se nacházel na jihozápadní straně vrchu Rýzl. 

Na východní straně byl ohraničen Čepirožskou výsypkou a na jižní straně zabíral území 
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bývalé obce Slatinice, která ustoupila těžbě. Původní dobývací prostor byl v roce 1978 

rozšířen o dolové pole Hořany. Důl byl otevírán účelově pro těžbu energetického uhlí  

k zásobování elektrárny Mělník. Od samého začátku byl vybavován moderní strojovou 

technologií. V uhelném lomu byla dána do provozu pásová doprava, postavena drtírna  

a k těžbě byly použity velkostroje K 300. Na skrývce byla nasazena lopatová rýpadla E 2,5 

a rýpadla K 300. Pro zakládání skrývky byla zvolena rýpadla E 2,5 a později zakladač  

Z 1200. Výsypným prostorem byly vyuhlené prostory lomů Hrabák V a VII, převýšená 

výsypka u Čepiroh a vnitřní výsypky vlastního lomu, kde od roku 1971 byl použit 

zakladač.  

Těžební činnost na lokalitě Slatinice byla ukončena v červnu 1986, kdy byl lom 

vyuhlen. Prostor vyuhleného lomu byl využit jako výsypný prostor pro lom Vršany. 

Dno bývalého lomu bylo tvořeno bazálními zbytky hnědouhelného souvrství 

(zbytky nebilančního uhlí, uhelnými jíly) a tufitickými jílovci s prachovou nebo jemně 

písčitou příměsí. Dno lomu bylo značně ukloněno, což přispívalo k projevům nestability. 

Také se zde objevovaly problémy s přítoky vod. Na dně lomu se vytvářely četné vodní 

akumulace. Největší projev nestability byl zaznamenán na vnitřní výsypce Slatinice  

v květnu 1983. Velký úklon podložky, nedokonalé odvodnění a nepříznivá skladba 

výsypkových zemin způsobily skluz cca 30 milionů m
3
 zemin. Teprve poté, kdy  

se podařilo patu výsypky opřít o uhelné řezy, začala další etapa zakládání, která vrcholila 

na začátku roku 1999. V únoru roku 1999 bylo zakládání na výsypce Slatinice ukončeno  

a území předáno k rekultivaci. [5]  

Slatinická výsypka byla tvarována od roku 1972 jako pokračování výsypky 

Čepirožské. Zbytková jáma lomu Slatinice byla postupně zasypávána. Výsypkový materiál 

pro původní Bylanskou, později Čepirožskou, výsypku pocházel ze všech tehdejších 

skrývkových řezů lomu Šverma. Tvořily jej cca z cca 80 % jíly, zbytek tvořily přechodné 

typy písčito-jílovitých zemin a písky. V pozdější etapě výstavby výsypky se zde zakládaly 

převážně jílovce s prachovitou příměsí ze skrývky lomu Slatinice. Nejpestřejší skladbu 

měly výsypkové zeminy z lomu Vršany. Jednalo se o jíly, jílovce s velmi proměnlivým 

podílem písčité a prachovité složky, písky různé zrnitosti a jílovce s variabilním obsahem 

organické substance.  
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Hydrogeologie území dobývacího prostoru Slatinice netvoří samostatný 

hydrogeologický celek ale je okrajovou částí rozsáhlého hydrogeologického komplexu  

od úpatí Krušných hor až k dobývacím prostorům Holešice, Vršany a Slatinice.  

Vlastní posuzované území dobývacího prostoru Slatinice můžeme z hlediska 

morfologie povrchu rozdělit na dvě části. Západní část je tvořena původním, poměrně 

plochým terénem mírně se svažujícím od severu k jihu. Zde jsou také umístěny všechny 

produktovody a nadzemní sítě Hořanského energetického koridoru, ale také komunikace  

a železniční vlečka. Východní část je tvořena rekultivovanými svahy převýšené vnitřní 

výsypky Slatinice, která vyplňuje zbytkovou jámu bývalého povrchového lomu Slatinice  

a překrývá jeho skrývkové svahy. Svažitost terénu výsypky je v této části generelně od 

východu na západ. Terén výsypky je však zvlněný a vytváří řadu různě velkých depresí. 

V některých se podle stupně propustnosti zemin vytvářejí trvalé či dočasné vodní 

akumulace nebo mokřady.  
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Obrázek č. 5 Vymezení zájmového území v DP Slatinice  

Nejvýznamnějším hydrogeologickým celkem jsou blízká souvrství uhelných slojí  

s meziložními písky a horninami různého stupně propustnosti. Oblast Slatinické výsypky 

však zasahuje tento hydrogeologický celek jen okrajově a to jen svrchními písky. Uhelná 

sloj byla ve Slatinickém křídle bývalého lomu kompaktní a až 40 metrů mocná, ale 

horizontálně propustná. Proto nelze vyloučit komunikaci podzemních vod s touto slojí  

v místě kontaktu výsypky s uhelným pilířem ani infiltraci podzemní vody do výsypky nebo 

podloží výsypky. 

K odvodnění sloje docházelo plynulými výtoky na uhelných řezech tak, jak 

postupovala skrývka. A právě ze dna bývalého lomu (pod Hořanským koridorem) byla 
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voda z uhelných řezů, ale i z drénů vybudovaných v konečné fázi přesypání podložky  

v letech 1975 až 1985, čerpána.  

Z polního geotechnického průzkumu na Slatinické výsypce metodou statické 

penetrace v roce 2000 byla pouze u jedné sondy zastižena podzemní voda. Celkem bylo 

provedeno 12 penetračních sond. Penetrační průzkum nepotvrdil předpokládané větší 

zvodnění výsypky.  

I přes tyto výsledky lze vzhledem k různorodosti založeného materiálu, zejména  

ve spodních partiích výsypky, výskyt volné podzemní vody předpokládat.  

1.4.3.2 Hydrogeologické poměry předpolí výsypky  

Hned od počátku těžby lomu Slatinice se vyskytovaly problémy se zvodněním 

kvartérních zemin, které z prvního skrývkového řezu vytékaly a způsobovaly řadu 

stabilitních problémů. Mocnost kvartérních svahových hlín se pohybuje v rozmezí 4 až 6 

metrů. Hlíny jsou výrazně písčité a obsahují zhruba 10 až 20 % příměsi štěrkovité frakce. 

Na styku s nepropustným jílovitým horizontem jsou zřetelně zvodnělé v mocnosti 1 až 1,5 

metru. Hlíny nemají pravidelný vývoj, neboť místy vyplňují různě uzavřená stará 

denudační koryta vodních přívalových toků. Proudící voda tak přitěžuje svah proudovým 

tlakem a působí vyplavování jemných částic, takže dochází k postupné kavernizaci v patní 

části řezu. Sběrná oblast hodnoceného území činí cca 0,7 km
2
.  

Ve spodní části území u západního okraje zahrádkářské kolonie je zachycen 

pramenní vývěr mělké podzemní vody, jenž je zaústěn do rybníčku. Do rybníčku směřuje  

i značná část srážkových vod soustřeďujících se v údolnici. Průzkumné sondy mezi hranou 

skrývky a rybníčkem, tj. v nejnižší části údolí, zjistily zvodnění kvartérního pokryvu až  

do úrovně terénu, ke kótě cca 310 m n.m. V roce 1982 byla realizována čerpací stanice 

Rýzl, vybudované těsně pod rybníčkem.  

Je však nutné, aby i ostatní vody se gravitačně odváděly jižním směrem ve směru 

přirozeného spádu do retence na plošině vnitřní výsypky. Odvádění povrchových vod  

se následně realizuje samostatným otevřeným příkopem.  
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1.4.3.3 Hydrogeologické poměry nadložních písků 

Do prostoru s předpokládaným výskytem kvartérních písků byly pro upřesnění 

tohoto předpokladu a ověření případného zvodnění situovány vrty: HY390/NP1, 

HY391/NP2, HY392/NP3 a HY393/NP4. Vrty byly hluboké 11 metrů.  

Vrty HY390/NP1 a HY391/NP2 zastihly polohy štěrkopísku v mocnosti 6,5 a 0,8 

metrů, vrt HY393/NP4 hlínu písčitou o mocnosti 2,7 metru. V geologickém profilu vrtu 

HY392/NP3 byla geologem klasifikována navážka jílu s uhlím. Hladina podzemní vody 

byla naražena pouze u vrtu HY393/NP4 v hloubce cca 2,5 metru (264,58 m n.m.). [6] 

 

Obrázek č. 6 Úroveň hladiny vody v kolektoru nadložních písků  

1.4.3.4 Hydrogeologické poměry meziložních písků 

Do kolektoru svrchních meziložních písků byly situovány vrty HY388/MP1  

a HY389/MP2, které jsou hluboké cca 51 metrů.  

Vrt HY389/MP1 zastihl pod bází hlavní uhelné sloje 6,70 metrů mocnou vrstvu 

písčitých jílovců navazující při bázi na 1,50 metru mocnou vrstvu písků. Vrt HY389/MP2 

prošel pod uhelnou slojí 24 metrů mocnou meziložní vrstvou, ve které se střídaly písky  

a písčité jílovce. Hladina vody nebyla při vrtání naražena. [7]    
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Obrázek č. 7 Úroveň hladiny vody v  kolektoru meziložních písků  

1.4.3.5 Hydrogeologické poměry uhelného pilíře 

Pro ověření možného zvodnění uhelného pilíře byly realizovány dva vrty: HY394/V1  

a HY395/V2. Vrt HY394/V1 byl dovrtán do hloubky 70 m, cca na patu uhelné sloje. Vrt 

HY395/V2 prošel 32 m mocností výsypkových zemin a byl ukončen v uhelné sloji. Při vrtání 

obou vrtů nebylo zastiženo významnější zvodnění. 

1.4.3.6 Hydrogeologické poměry tělesa výsypky 

Do tělesa výsypky byly s cílem ověřit zvodnění na její bázi situovány vrty SL297/V3  

a BY113/V4. Vrty byly hluboké 94,0 a 85,5 metrů. Prošly tělesem výsypky a byly ukončeny  

v podložních jílovcích. Na bázi byly vystrojeny perforovanými pažnicemi. Významnější 

zvodnění nebylo při vrtání zastiženo. Při dalším měření, cca měsíc po realizaci vrtů, byla 

zjištěna hladina podzemní vody u vrtu SL297/V3 v hloubce 29,5 metrů a u vrtu BY113/V4  

v hloubce 37,15 metrů. [7]  
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Obrázek č. 8 Úroveň hladiny vody v tělese výsypky  
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2 Vhodný návrh konfigurace zbytkové jámy lomu Vršany po 

ukončení hornické činnosti 

Celková koncepce základního využití území po vyuhlení uhelného ložiska 

s ukončením těžby v dobývacím prostoru Slatinice musí zůstat v oblasti báňské  

i rekultivační v souladu s předchozími záměry a etapami těžby, na které logicky a funkčně 

navazuje rekultivace zasaženého území. Z pohledu krajinotvorby by se měl vytvářet 

ucelený celek s jednou zbytkovou jámou a prostorovým členěním jednotlivých druhů 

rekultivací se zásadou účelnosti a funkčnosti celého budoucího systému.  K tomuto cíli se 

přibližuje i báňské řešení tj. vytvarování konečných dvou etáží výsypky Vršany, zakládané 

v létech 2045 až 2052 pouze pásovým vozem zakládacím. Těžba skrývky v těchto létech je 

poznamenaná již výchozem sloje k povrchu a tím i úbytku těžené skrývky. 

Celková koncepce rekultivačního řešení vychází z kulturně-historického a sociálně 

ekonomického vývoje zájmového území, které bylo v minulosti vysoce zemědělsky 

využíváno. Vytváření zemědělských ploch doplněných rozptýlenou zelení (remízky, 

větrolamy) respektuje tyto vazby, využívá celkové bilance skrytých zúrodnitelných zemin 

a ornice z předpolí. Řešení respektuje přírodní podmínky okolí a na ně navazuje reliéf 

vzniklý báňskou činností.  

Návrh řešení navazuje na plochy rozpracovaných a ukončených rekultivací a zahrnuje 

řešení s vazbou na racionální vydobytí uhelného ložiska. Respektuje vytvoření plošiny  

na 1. skrývkovém řezu Slatinické výsypky v létech 2013 - 2020 pro uložení přeložek sítí 

tzv. Hořanského, energetického potrubního koridoru. Jako konečný časový termín uvolnění 

zájmového území do rekultivace v oblasti zbytkové jámy je navrženo období po roce 2052, 

kdy bude realizován konečný stav lomu Vršany, včetně tvaru zbytkové jámy. 

Pro zahlazení zbytkové jámy lomu Vršany, po ukončení těžby, navrhuji dvě možné 

varianty.  Předkládaná studie řešení způsobu zahlazení zbytkové jámy je zpracována pro 

tzv. „variantu s jezerem“ a „variantu s mokřadem“, s cílem minimalizace možných dopadů 

do jednotlivých složek životního prostředí a zdraví lidí, ale i s ohledem na ekonomickou 

zátěž variant.  
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2.1 Báňský stav po ukončení hornické činnosti 

Snahou těžební společnosti, v souladu s Horním zákonem, je maximální dotěžení 

ložiska uhlí. Navržená studie respektuje jak podmínku exploatace ložiska, tak i tvar 

konečných řezů a výsypkových etáží s přihlédnutím na platné geomechanické posudky, 

které stanovily výšky řezů, šířky plošin i generální sklon svahu tak, aby byla zajištěna 

stabilita celé oblasti. Tím byl dán tvar zbytkové jámy.  

Zvlášť důležité bylo potvrzení a záruka na bezpečnost a stabilitu území trasy 

Hořanského, potrubního energetického koridoru vzhledem ke strategickým médiím 

proudící těmito produktovody, a který byl vyprojektován a umístěn na pláni 1. řezu 

výsypky Slatinice. 

Tvarování zbytkové jámy nenastane až v poslední etapě lomu Vršany, ale začíná 

prakticky se vstupem lomu do DP Slatinice, tedy rokem 2013 a to těžbou prvních dvou 

řezů rýpadlem K 800 a následně těžbou dalších 4 skrývkových řezů rýpadlem KU 800  

po roce 2024.  

Jedná se především o dodržení horizontů jednotlivých řezů, které se nebudou měnit 

po celé cca 30leté období těžební činnosti lomu Vršany. Toto striktní dodržení horizontů,  

a tím i výšek řezů, si vyžádal tlak na bezpečnost a stabilitu celého území, zvlášť když 

území částečné tvoří výsypka Slatinice. Pro samotnou těžbu výsypkových zemin a tím 

tvarování konečných řezů byl proto přijat i náročnější způsob těžby skrývky a uhlí jak 

z báňského, tak i ekonomického hlediska. Cílem bude vytvářet konečné východní svahy 

paralelně-vějířovitým způsobem těžby. Těžba skrývky a uhlí se bude realizovat v co 

nejmenším plošném rozsahu a z co nejkratší časovou prodlevou mezi samotnou těžbou  

a následným přisypáním zeminami postupující vnitřní výsypky lomu.  

Hlavní technologii báňského tvarování zbytkové jámy lomu Vršany představuje 

technologický celek řady TC 2, tedy rýpadlo KU 800 a zakladač ZP 6600.  

Rýpadlo těží veškeré nadložní skrývkové zeminy a ukládá je pomocí zakladače ZP 

6600 do vnitřních prostor lomu Vršany, na dno vyuhleného lomu. Skrývání nadložních 

zemin a jejich zpětné ukládání do vnitřní výsypky Vršany se bude dít v létech 2024 – 2043. 

Od roku 2044, po ukončení provozu rýpadla KU 800 a zakladače ZP 6600, budou 

v provozu pouze uhelná rýpadla KU 300. Zemina, která se bude vyskytovat v postupu 
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rýpadel, bude zakládána pomocí PVZ 2500, který svým postupem vytvoří jižní a západní 

svahy a tím konečný tvar zbytkové jámy. [8] 

 

 

Tabulka č. 1  Těžby v Hořanském koridoru  (DP Slatinice) v létech 2013 – 2052 

2.2 Hydrogeologické poměry po ukončení báňské činnosti 

Vytěžením ložiska hnědého uhlí a s tím spojené přemístění cca 100 metrů mocného 

nadloží zemin na výsypky lomu se významně změnilo a i nadále bude měnit 

hydrogeologické a hydrologické poměry nejen na území lomu, ale i v širším jeho okolí. 

Odtěžením zemin a uhlí došlo k narušení většinou artésky zvodněných kolektorů, jak 

meziložních pískových horizontů, tak i podložního kolektoru odkud bylo intenzivně 

čerpáno pro bezpečný provoz lomu při dobývání ložiska uhlí. K narušení proudění vod 

došlo i v kvartérních sedimentech. 

Podložní písky byly intenzivně čerpány pomocí odvodňovacích bariér  

 západní v prostoru nynější výsypky Šverma 

 jihozápadní v prostoru obce Strupčice 

 samostatný systém odvodňovacích vrtů v prostoru dnešní výsypky Vršany  

a na styku bývalých lomů Vršany a Šverma 

   Kvalita uhlí 

rýpadlo 
období 

roky 

skrývka 

(tis. m
3
) 

uhlí 

(tis. t) 
Qir 

(MJ.kg
-1

) 
Ad 

(%) 
Sd 

(%) 

K 800 2013 - 2022 21 600 0 0 0 0 

KU 800 2023 - 2028 50 500 0 0 0 0 

KU 800, 2x KU 

300 
2029 - 2033 42 700 35 300 11,03 38,24 1,00 

KU 800, 2x KU 

300 
2034 - 2038 45 400 35 200 11,47 35,71 1,16 

KU 800, 2x KU 

300 
2039 - 2043 47 700 34 800 11,14 36,87 1,14 

2x KU 300 2044 - 2052 19 100 47 300 9,82 43,02 1,17 

Celkem  227 000 152 600 10,78 38,82 1,12 
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Celé území s výskytem podložních písků bylo a v konečné fázi bude přesypáno 

mocnou, společnou vnitřní výsypkou Vršany a Šverma a o mocnosti 45 – 55 metrů. 

Artéská zvodeň podložních písků bude tak bezpečně uzavřena bez možnosti jakéhokoliv 

ovlivnění prostoru zbytkové jámy lomu Vršany. 

     Kolektor spodních meziložních písků 

Spodní meziložní písky zůstaly odkryté pouze v konečných jihozápadních svazích 

lomu, ale postupem vnitřní výsypky Vršany budou i ty překryty dovrchní etáží a i vliv 

tohoto kolektoru na zbytkovou jámu lze zcela vyloučit. 

     Kolektor svrchních meziložních písků 

Svrchní meziložní písky byly prakticky v celém rozsahu odtěženy. Část těchto 

písků zůstane odkrytá za východní hranou zbytkové jámy v ponechaných konečných 

svazích lomu. Písky zde vychází až k povrchu terénu a může tak docházet k částečné 

infiltraci srážkových či povrchových vod. Z tohoto izolovaného zbytku meziložních písků 

nelze vyloučit slabé sezónní výtoky podzemních vod.  

     Uhelná sloj 

Po ukončení těžby lomu Vršany zůstane obnažena uhelná sloj pouze  

ve výchozových partiích okolo vulkanické elevace v severní části lomu v blízkosti 

Hořanské výsypky. Ze severovýchodní strany lomu lze předpokládat výtoky podzemní 

vody infiltrující do sloje na výchozu při úpatí vrchu Ressl. Umožňují to hlavně vypálené 

jíly a kvartérní štěrky dotované srážkovými vodami a splachy z masivu Resslu. Výsypkové 

etáže, vytvářené zakladačem ZP 6600, však postupně zasypávají boční svahy i v místech, 

kde se ponechal ze stabilitních důvodů ochranný pilíř uhelné sloje. Je tak vyloučena 

infiltrace vod do zbytkové jámy. 

2.2.1 Hydrogeologická situace prostoru zbytkové jámy 

Vytěžený prostor lomu Vršany bude vyplněn prakticky v celé ploše vnitřní 

výsypkou lomu. V prostoru bývalé výsypky Šverma dosahuje mocnost až 100 metrů, 

v oblasti konečných jižních svahů výsypky Vršany okolo 80 metrů. V převážné části bude 

mocnost výsypky 45 – 55 metrů. 
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Oblast zájmu hydrogeologického hodnocení tak bude představovat pouze povodí 

zbytkové jámy ve východní části zájmového území lomu a povodí Slatinické výsypky. 

V předcházející kapitole je prakticky vyloučena dotace vod z uhelné sloje a kolektoru 

podložních a meziložních písků. Z hydrogeologického hlediska zaslouží pozornost pouze 

dno vytěžené a nezasypané zbytkové jámy. Dno nezasypané zbytkové jámy budou tvořit 

nebilanční uhelné zbytky případně uhelné jíly a jílovce. Je tedy pravděpodobné, že 

problémem nebudou ani tak přítoky vod, ale spíše kvalita vod z vyluhovatelného podloží, 

zápary a ohně zbytkových uhelných poloh.  

Bude proto nezbytné provést zatěsnění zbytkových uhelných zbytků, stejně jako 

utěsnění odkryvů uhelné sloje ve svazích zbytkové jámy. Zabrání se tak zamezení přístupu 

vzduchu, tím pak záparům, ohňům a hoření sloje a v místech styku s vodními plochami 

zabránění negativnímu ovlivňování kvality vody. Nemalý význam to bude mít i pro 

zabránění nekontrolovaných výtoků slojových vod a možného narušení stability konečných 

svahů. 

2.3 Zahlazení zbytkové jámy lomu Vršany – varianta s mokřadem 

Varianta s mokřadem vychází ze současného stavu prováděných rekultivací  

a představuje provádění rekultivací přírodě blízkých a odpovídajících předpokladům jejich 

budoucího trvalého využívání s ohledem na území blízkého okolí. Rekultivace v této 

variantě, kromě soustředění na zemědělskou rekultivaci, vhodně doplněnou vyššími 

porosty, zajišťujícími propojení nově vzniklých biokoridorů a biocenter, řeší problematiku 

samotné zbytkové jámy.  Je navrženo tuto zbytkovou jámu řešit dnes netradičním 

způsobem, ale v minulosti často využívaným. Varianta s mokřadem navrhuje ponechání 

větší části svahových partií k ozelenění a při dně zbytkové jámy vytvořit menší vodní 

plochu - mokřad.  

 

 

 

 



Bc. Šárka Pařízková:  Konfigurace lomu Vršany po ukončení hornické činnosti 

 

2013  Strana 27/41 

 

Obrázek č. 9 Zbytková jáma lomu Vršany - mokřady 

2.3.1 Povodí oblasti zbytkové jámy 

Území okolo zbytkové jámy lomu Vršany se nachází v tzv. srážkovém stínu, kde 

průměrný roční úhrn srážek je 499 mm (viz kapitola 2.4.1). V okolí se nenachází žádný 

významnější vodní tok. Na okolní území navazuje pouze zbytek koryta Slatinického 

potoka, který však byl lomem již v minulosti přerušen. 

Celkové povodí oblasti okolo zbytkové jámy, tj. vnitřní výsypka Vršany, svahy 

zbytkové jámy a jižní část území okolo montážního místa a odtahových uhelných 

dopravníků má rozlohu 23,4 km
2
. 

Dalším územím v okolí zbytkové jámy je oblast Slatinické výsypky a vrchu Resslu.  

Odvodnění této oblasti je řešeno soustavou příkopů vybudovaných na hraně lomu se 

svodem vod do Slatinického potoka v jižní části území a svodem vod do vodní nádrže 
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Vrbenský - Matylda v severní části území. Povodí Slatinické výsypky má rozlohu 1,8 km
2
. 

Díky výše uvedeným vodohospodářským opatřením se předpokládá přítok vod  

do zbytkové jámy opravdu minimální cca 0,7 l. s
-1

. 

Z celkového povodí – 23,4 km
2
 – budou tvořit mokřady cca 24 ha. Na základě 

výpočtu prof. Kováře z ČVUT Praha pro uhelné lokality mosteckého regionu a s použitím 

odtokového součinitele φ = 0,12 vychází specifický odtok z území cca 1,8 l. s
-1

. km
-1

. [9]  

Roční čerpané množství ze dna lomu bude činit 1,26 mil. m
3
. 

Znamená to, že na etáži vnitřní výsypky Vršany bude vytvořen mokřad (malá vodní 

plocha) o rozloze cca 10,0 ha. Přepad z mokřadu povede na dno zbytkové jámy do dalšího 

mokřadu o rozloze cca 14,0 ha, kde bude hladina této malé vodní plochy regulována 

pomocí čerpací stanice. Provoz této čerpací stanice bude pouze v období vyšších přítoků 

z povodí oblasti. V suchém období bude docházet k velkým výkyvům úrovně hladiny 

vodní plochy. Výška hladiny bude udržována - stabilizována pomocí čerpací stanice, trvale 

vybudované na břehu této vodní plochy.  Nezajištění výše hladiny pomocí čerpací stanice 

by v důsledku znamenalo pozvolné stoupání (desítky let) hladiny mokřadu až do dosažení 

rovnovážného stavu a vytvoření velké vodní plochy, které je v zásadě cílem varianty  

s jezerem. 

2.4 Zahlazení zbytkové jámy lomu Vršany – varianta s jezerem 

Varianta s jezerem vychází ze stejných výchozích báňských podkladů jako varianta 

s mokřadem. Nebudu proto zde opakovat velikost povodí a hydrogeologickou situací okolí 

zbytkové jámy.   

Stejně jako varianta s mokřadem představuje varianta s jezerem návaznost na 

současný stav prováděných rekultivací a představuje provádění rekultivací přírodě 

blízkých a odpovídajících předpokladům jejich budoucího trvalého využívání s ohledem na 

území blízkého okolí a jeho sociálně-ekonomické potřeby a rozvoj. Prostor zbytkové jámy 

je navržen k rychlému zavodnění při vzniku jezera se stabilizovanou vodní hladinou. 

Jezero, které tak vznikne, patří z pohledu jiných těžebních lokalit v severočeské 

podkrušnohorské pánvi mezi menší a to jak z pohledu rozlohy, tak z pohledu objemu vody. 

Výškově stabilizovaná vodní plocha dává možnost v partiích břehové linie realizovat trvale 

řadu přírodě blízkých partií a to nejen s využitím standardních rekultivačních postupů ale  
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i využitím sukcese a to jak řízené, tak spontánní. Lze předpokládat, že společenská 

potřeba po úpravách břehů pro rekreační účely nebude aktuální, neboť v regionu je již 

k rekreačním účelům provedena rekultivace vodních ploch „Benedikt“, „Vrbenský - 

Matylda“ a v současné době realizované „Jezero Most“. Proto lze cíleně směrovat variantu 

k přírodnímu charakteru jezera. 

 

Obrázek č. 10  Zbytková jáma lomu Vršany – jezero Vršany  

2.4.1 Kapacita zbytkové jámy 

Na základě použitých výpočtů  a koeficientů z ČVUT Praha bylo spočítáno  

(a do této práce převzato), že k ustálení hladiny jezera, na základě tvaru zbytkové jámy, 

plochy a hloubky, dojde na kótě cca 205 – 206 m n.m.  

Plocha budoucího jezera činí 246,3 ha.  

Kapacita zbytkové jámy a tedy budoucího jezera bude 41,4 mil m
3
. 
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2.4.2 Doba plnění jezera   

Doba plnění jezera je vypočtena ve dvou variantách 

 varianta 1 předpokládá plnění jezera z vod vlastního povodí 

 varianta 2 je řešena s dotací vod z přivaděče průmyslové vody Nechranice (PVN) 

Z povodí zbytkové jámy lomu Vršany se bude plnit jezero Vršany včetně odparu 

množstvím 1,2 mil. m
3
 vod za rok. 

U druhé varianty bude, při dotaci z PVN Nechranice, přítok vody v množství 500 l . s
-1

.  

Při předpokládaném provozu 260 dní v roce to představuje přítok z povodí a z množství 

dotačních vod z PVN celkem 12,4 mil. m
3 

vod za rok při napuštění jezera Vršany. 

 

Tabulka č. 2 Napouštění jezera Vršany  

 

Napouštění jezera Vršany 

Hladina  jezera 

v m n.m. 

Plocha 

v ha 

Objem 

mil. m
3 

Varianta 1 

roky 

Varianta 2 

roky 

175 37,7 1,6 1,3 0,1 

180 54,2 3,6 3,2 0,3 

185 72,6 7,0 6,7 0,6 

190 120 11,5 12,9 1,0 

195 196 19,9 34,8 1,6 

200 132 29,7 88,8 2,5 

205 246,3 41,4 212,6 3,6 
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3 Technicko - ekonomické vyhodnocení sanace a rekultivace 

území po dotěžení uhelného ložiska  

Předpokládané náklady na sanaci a rekultivaci lomu Vršany včetně zbytkové jámy 

reprezentují náklady na terénní úpravy, utěsnění uhelné sloje, odvodnění včetně napouštění 

jezera nebo zřízení čerpací stanice, cestní síť a biologickou rekultivaci. 

Náklady vycházejí podle jednotkových cen s přihlédnutím k cenové úrovni roku 2012 (data 

poskytnuty Vršanskou uhelnou a.s.). 

V závěrečných dvou tabulkách jsou vyčísleny náklady na sanaci a rekultivaci zbytkové 

jámy a okolí lomu Vršany pro obě řešené varianty  

 variantu 1 - variantu s mokřadem 

 variantu 2 - variantu s jezerem 

3.1 Celkové náklady na sanaci a rekultivaci – varianta s mokřadem 

3.1.1 Terénní úpravy 

Terénní úpravy znamenají úpravu ponechaných dvou posledních řezů s obnaženou 

uhelnou slojí do sklonu 1 : 6, úpravu poslední etáže vnitřní výsypky do sklonu 1 : 8  

a úpravu dna zbytkové jámy pro následnou rekultivaci. Sklony vyhovují úpravě břehové 

linie mokřadu. Práce budou probíhat s využitím dozerů a skrejprů (hrubé terénní práce)  

do sklonů umožňující další rekultivační práce. 

Úprava dna bude probíhat na ploše 153,7 ha, úprava břehové linie a dna  

pod mokřadem na ploše 14,3 ha a úprava bočních svahů na ploše 9,4 ha.  

Dále budou probíhat terénní práce na svazích jednotlivých řezů a etáží vnitřní 

výsypky postupně tak, jak budou jednotlivé etapy předávány k biologické rekultivaci. 

Celkem se předpokládá upravit řezy, svahy a pláň výsypky na ploše 2 314 ha. 

Předpokládaná cena hrubých terénních prací na úpravu 1 ha plochy určené  

k rekultivaci je 400 – 450 tis. Kč. celkové náklady budou 1 005 mil. Kč. [10] 

3.1.2 Utěsnění uhelné sloje na dně zbytkové jámy 

Zbytky uhelné sloje po těžbě budou náchylné k záparům a je nutné zamezit 

zhoršování životního prostředí tj. kvality vody a ovzduší. Bude proto nezbytné provést 



Bc. Šárka Pařízková:  Konfigurace lomu Vršany po ukončení hornické činnosti 

 

2013  Strana 32/41 

zatěsnění zbytkových uhelných zbytků, stejně jako utěsnění odkryvů uhelné sloje  

ve svazích zbytkové jámy. Zabrání se tak zamezení přístupu vzduchu, tím pak záparům, 

ohňům a zahoření sloje a v místech styku s vodními plochami zabránění negativnímu 

ovlivňování kvality vody.  

Plocha obnažené sloje na dně zbytkové jámy pod budoucím mokřadem bude 

143 300 m
2
 tj. 14,3 ha.  Plocha bočních svahů bude 94 tis. m

2
 tj. 9,4 ha. 

Uhelná sloj pod mokřadem bude těsněna v mocnosti 0,8 m a ostatní plocha dna 

zbytkové jámy a bočních svahů v mocnosti 0,4 m. Celkově tak bude zapotřebí 115 000 m
3
 

těsnících zemin pro území mokřadu a 38 000 m
3
 těsnících zemin pro utěsnění bočních 

východních a jižních svahů. Celkem bude potřeba 153 000 m
3
 těsnících zemin pro variantu 

s mokřadem. 

Pro těsnění pod mokřadem bude využit zemník jílovitých zemin na druhé etáži 

založené vnitřní výsypky Vršany. Na utěsnění bočních svahů pak sprašové zeminy  

ze zemníku u montážního místa Vršany. Pro dovoz těsnících jílů příp. sprašových zemin 

bude využito nákladních automobilů, pro rozhrnutí skrejpry a buldozery a na zhutnění 

vibrační válec. Přepravní vzdálenost nepřesáhne 700 metrů. Předpokládané náklady  

na naložení, přepravu, rozprostření a zhutnění 1 m
3
 těsnící zeminy budou 170 – 200 Kč. 

[10] 

3.1.3 Odvodnění svahů a příkopy 

Vlastní odvodnění v povodí zbytkové jámy tj. z povodí vnitřní výsypky Šverma  

a Vršany, výsypky Slatinice a konečných svahů včetně území výchozu sloje je řešeno 

odvodňovacími příkopy a průlehy doplněnými o sedimentační nádrže zavodněné 

bezodtokové deprese, které budou navrženy a realizovány podle skutečně vytvarovaného 

terénu výsypky. Vzniklé terénní deprese budou zachovány po báňské činnosti lomu pro 

zadržení vody v území, které přinese oživení jak pro faunu, tak pro rozmanitost flóry  

na rekultivovaném území. Velikost vodních ploch budou regulovány odtokovými příkopy 

nebo průlehy k tomuto účelu navrženými. 

Základní kostra odvodňovacích příkopů je dána snahou spádování terénu vnitřních 

výsypek Šverma a Vršany ve směru západ – východ a v oblasti dobývacího prostoru 

Slatinice ve směru sever – jih. Při řešení je použita zásada odvedení povrchových vod 
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většího rozsahu před hranou svahu, aby nedocházelo k vytváření erozních rýh na svazích, 

které jsou pro výskyt těchto rýh nejnáchylnější. 

Ve variantě s mokřadem je navrženo celkem 30 km odvodňovacích příkopů  

a 14 km průlehů. 

Při jednotkové ceně 5 000  Kč na 1 metr odvodňovacího příkopu budou náklady 

170 mil. Kč.  

 Při jednotkové ceně 5 650 Kč na 1 metr průlehů budou náklady 79 mil. Kč. [10] 

3.1.4 Cestní síť 

Z hlediska prostorových vazeb je navržena kostra cestní sítě v návaznosti na 

stávající komunikace vně zájmového území lomu Vršany. 

Hlavními vstupy do zájmového území jsou: 

 ze západu z prostoru bývalé Kyjické nádrže 

 z jihu severně od obce Strupčice podél realizovaného gravitačního odvodnění 

výsypky Březno 

 z jihu z prostoru povrchového závodu Hrabák 

 ze severu od areálu Komořany a úpravny důlních vod ČSA 

 z východu od Mostu – Čepirohy podél výsypky Slatinice 

Pro budoucí obhospodařování zemědělských pozemků jsou důležité vazby především 

ze západu, tj. od obcí Strupčice a Malé Březno. 

Ve variantě s mokřadem je navrženo celkem 35 km nových páteřních cest a 15 km 

obnovených cest stávající cestní sítě. 

Při jednotkové ceně 4 000 Kč na vybudování či obnovu 1 metru páteřní cesty bude 

celkové vynaložené náklady 199 mil. Kč. [10] 

3.1.5 Biologická rekultivace 

Koncepce rekultivace je vytvoření vyvážené kulturní krajiny s malými vodními 

plochami. Krajina je koncipována jako otevřená s velkým podílem zemědělsky 

využívaných ploch tak, aby se zachoval ráz krajiny před samotnou těžbou uhlí. Oproti 
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minulosti bude posílena její ekologická funkce zařazením většího podílu lesních porostů, 

rozptýlené ostatní zeleně a vyšším podílem mokřadních ploch. 

Lze konstatovat, že v zájmové oblasti lomu Vršany bude upřednostněno 

zemědělské využívání a ekologická funkce krajiny před rekreačním nebo průmyslovým 

využitím rekultivovaných ploch. 

Celková koncepce vychází jednak z kulturně-historického vývoje území, tedy 

navrácení pozemků zemědělské prvovýrobě, ale v úvahu je třeba mít i novou morfologii 

terénu, vodní režim oblasti a množství zúrodnitelných zemin. Řešení zohledňuje účelnost  

a funkčnost systému propojením ekologicky stabilnějších lesních porostů kolem větších 

celků ploch pro obhospodařování. 

Znamená to, že na zájmovém území budou prováděny rekultivace lesní s patřičným 

výběrem druhů dřevin. Převažovat by měla výsadba listnatých stromů v kombinaci 

s doplňkovými keři. Celkově bude lesnická rekultivace tvořit 33% z celkové rekultivované 

plochy. 

Rekultivace zemědělská bude vytvářet zemědělské plochy, které budou využívány 

jako orná půda. Další plochy budou mít charakter trvalých travních porostů. Celkově bude 

zemědělská rekultivace tvořit 37% z celkové rekultivované plochy. 

Důležitou rekultivací bude rekultivace vodní, kde se budou vytvářet malé vodní 

plochy – mokřady, vodní plochy ve vytvořených depresích a systém vodních příkopů 

vyúsťující do mokřadu zbytkové jámy lomu. Celkově bude zvodní rekultivace tvořit 7% 

z celkové rekultivované plochy. 

Zbylých 23% z celkové rekultivované plochy budou tvořit tzv. ostatní plochy, tedy 

plochy ponechané přirozené sukcesi. Plochy, které nebudou upravovány a ponechány  

na přírodě umožňují vývoj přirozených přírodních pochodů. Do těchto ploch jsou zahrnuty 

i provozní objekty tedy i navržená čerpací stanice a výtlačné potrubí ve zbytkové jámě. 

Ve variantě s mokřadem bude vynaložená cena na biologickou rekultivaci 

představovat náklady ve výši 1 842 mil. Kč na ploše 2 350 ha. 

V rámci rekultivace je velmi významnou nákladovou položkou návoz a rozprostření 

zúrodnitelných zemin tj. ornice a sprašových zemin. Z deponií, které byly a v budoucnu 

ještě budou vytvářeny na území lomu Vršany, se pomocí nakladačů a automobilů a při 
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rozprostírání i dozerů budou zúrodnitelné zeminy přemísťovat na plochy a tím se bude 

vytvářet základní plocha následné rekultivace. Celková plocha pro návoz a rozprostření 

zúrodnitelných zemin je 1 554 ha. Ve variantě s mokřadem bude vynaložená cena na návoz 

spraší a ornice představovat náklady ve výši 1 042 mil. Kč. [10] 

3.1.6 Celkové náklady ve variantě s mokřadem 

 
Tabulka č. 3 Celkové náklady varianty s mokřadem  

 

Realizovaná akce výměra jednotka 
náklady 

v mil. Kč 

Terénní úpravy 2 314 ha 1 005 

Těsnění uhelné sloje 152 600 m
3                  

28 

Odvodnění svahů + příkopy 44 km    249 

Cestní síť 50 km    199 

Biologická rekultivace 2 352 ha 1 842 

Návoz ornice a spraší 1 554 ha 1 042 

Odvodnění - 

mokřad 

Čerpací stanice + výtlak 1 ks 13,4 

Náklady na čerpání vody 1 260 000 m
3
 22,7* 

Údržba vodohospodářských  

děl  
- - 54 

CELKOVÉ NÁKLADY VARIANTY S MOKŘADEM 4 455 

*) Náklady vyčíslené za rok – provoz stálý po celou životnost mokřadu  

3.2 Celkové náklady na sanaci a rekultivaci – varianta s jezerem 

3.2.1 Terénní úpravy 

Terénní úpravy zbytkové jámy po bývalém lomu Vršany znamenají úpravu 

především řezů s výskytem uhelné sloje, dále převrstvení obnaženého dna lomu a upravení 

břehové linie budoucího jezera. Zvlášť břehová linie bude při plnění jezera namáhaná erozí 

od zvyšující se vodní hladiny. Nejvíce namáhanými budou výsypkové svahy, které přijdou 

do styku s vodní hladinou. Břehy budoucí vodní plochy budou upraveny do sklonu 1 : 8, 
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úprava řezů do sklonu 1 : 6 a úpravou projde i dno zbytkové jámy pro následné utěsnění. 

Práce budou probíhat s využitím dozerů a skrejprů.  

Uhelná sloj pod jezerem bude těsněna v mocnosti 0,8 m a ostatní plocha bočních 

svahů v mocnosti 0,4 m.  

Dále budou probíhat terénní práce na svazích jednotlivých řezů a etáží vnitřní 

výsypky postupně tak, jak budou jednotlivé etapy předávány k biologické rekultivaci. 

Celkem se předpokládá upravit řezy, svahy a pláň výsypky na ploše 1 991 ha. 

Plocha dna lomu pod hladinou ve variantě s jezerem pro následné převrstvení 

zeminou činí 1 537 tis. m
2
 tj. 153,7 ha. Plocha bočních svahů pak bude 94 tis. m

2
 tj. 9,4 ha.                                                                                                                                    

Předpokládaná cena hrubých terénních prací na úpravu 1 ha plochy určené k 

rekultivaci je 450 – 465 tis. Kč.  Celkové náklady budou 925 mil. Kč. [10] 

3.2.2 Utěsnění uhelné sloje na dně zbytkové jámy 

Obnažené dno lomu a uhelná sloj v konečných řezech budou náchylné k záparům  

a je nutné vzhledem k životnímu prostředí tento vliv eliminovat. Bude proto nezbytné, 

stejně jako u varianty s mokřadem, provést zatěsnění zbytkových uhelných zbytků  

a utěsnění odkryvů uhelné sloje ve svazích zbytkové jámy. Zabrání se tak zamezení 

přístupu vzduchu, tím pak záparům, ohňům a zahoření sloje a v místech styku s vodními 

plochami zabránění negativnímu ovlivňování kvality vody.  

Plocha obnažené sloje na dně zbytkové jámy pod budoucím jezerem bude 1 

537 300 m
2
 tj. 153,73 ha.  Plocha bočních svahů bude 94 tis. m

2
 tj. 9,4 ha. 

Uhelná sloj pod jezerem bude těsněna v mocnosti 0,8 m a ostatní plocha dna 

zbytkové jámy a bočních svahů v mocnosti 0,4 m.  

Bude tak zapotřebí 1 192 000 m
3
 těsnících zemin pro území zbytkové jámy - jezera 

a 38 000 m
3
 těsnících zemin pro utěsnění bočních východních a jižních svahů. 

Celkem bude potřeba 1 230 000 m
3
 těsnících zemin pro variantu s jezerem. 

Zemníkem poslouží druhá etáž založené vnitřní výsypky Vršany. Na utěsnění bočních 

svahů pak sprašové zeminy ze zemníku u montážního místa Vršany. Pro dovoz těsnících 

jílů příp. sprašových zemin bude využito nákladních automobilů, pro rozhrnutí skrejpry  

a buldozery a na zhutnění vibrační válec. Přepravní vzdálenost nepřesáhne 700 metrů. 
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Náklady na naložení, přepravu, rozprostření a zhutnění 1 m
3
 těsnící zeminy budou 170 – 

200 Kč. Celkové náklady budou 221 mil. Kč. [10] 

Náklady spojené s utěsněním zbytkové jámy je nutné zahrnout do celkových nákladů pro 

variantu s mokřadem i variantu s jezerem. 

3.2.3 Odvodnění svahů a příkopy 

Vlastní odvodnění v povodí zbytkové jámy tj. z povodí vnitřní výsypky Šverma  

a Vršany, výsypky Slatinice a konečných svahů včetně území výchozu sloje je řešeno, 

stejně jako ve variantě s mokřadem, odvodňovacími příkopy a průlehy doplněnými  

o sedimentační nádrže zavodněné bezodtokové deprese, které budou navrženy  

a realizovány podle skutečně vytvarovaného terénu výsypky. Vzniklé terénní deprese 

budou zachovány po báňské činnosti lomu pro zadrčení vody v území, které přinese 

oživení jak pro faunu, tak pro rozmanitost flóry na rekultivovaném území. Velikost 

vodních ploch budou regulovány odtokovými příkopy nebo průlehy k tomuto účelu 

navrženými. 

Základní kostra odvodňovacích příkopů, které směřují do prostoru budoucího jezera 

Vršany, je dána snahou spádovat terén vnitřních výsypek Šverma a Vršany ve směru západ 

– východ a v oblasti dobývacího prostoru Slatinice ve směru sever – jih. Při řešení je 

použita zásada odvedení povrchových vod většího rozsahu před hranou svahu, aby 

nedocházelo k vytváření erozních rýh na svazích, které jsou pro výskyt těchto rýh 

nejnáchylnější. 

Ve variantě s jezerem je navrženo celkem 79 km odvodňovacích příkopů a dalších 

vodních děl. 

Při jednotkové ceně 3 000 - 5 000 Kč na 1 metr odvodňovacího příkopu je 

předpokládaná celková cena prací 269 mil. Kč. [10] 

3.2.4 Cestní síť 

Oproti variantě s mokřadem se cestní síť prakticky nemění stejně jako hlavní 

vstupy do zájmového území lomu Vršany. 

Hlavními vstupy do zájmového území jsou: 

 ze západu z prostoru bývalé Kyjické nádrže 
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 z jihu severně od obce Strupčice podél realizovaného gravitačního odvodnění 

výsypky Březno 

 z jihu z prostoru povrchového závodu Hrabák 

 ze severu od areálu Komořany a úpravny důlních vod ČSA 

 z východu od Mostu – Čepirohy podél výsypky Slatinice 

Pro budoucí obhospodařování zemědělských pozemků jsou důležité vazby 

především ze západu tj. obce Strupčice a Malé Březno. 

Ve variantě s jezerem je navrženo celkem 45 km nových páteřních cest a 

obnovených cest stávající cestní sítě. 

Při jednotkové ceně 4 000 Kč na vybudování či obnovu 1 metru páteřní cesty bude 

celková vynaložená cena 180 mil. Kč. [10] 

3.2.5 Biologická rekultivace 

I koncepce rekultivace je ve variantě s jezerem stejná jako ve variantě s mokřadem  

a počítá s vytvořením vyvážené kulturní krajiny s malými vodními plochami a zatopenou 

zbytkovou jámou tzv. jezerem Vršany. Krajina je koncipována jako otevřená s velkým 

podílem zemědělsky využívaných ploch tak, aby se zachoval ráz krajiny před samotnou 

těžbou uhlí. Oproti minulosti bude posílena její ekologická funkce zařazením většího 

podílu lesních porostů, rozptýlené ostatní zeleně, vyšším podílem mokřadních ploch  

a též  jezerem Vršany o ploše 246 ha. 

 Lesnická rekultivace bude tvořit 32% z celkové rekultivované plochy.  

 Zemědělská rekultivace bude tvořit 32% z celkové rekultivované plochy. 

 Vodní rekultivace bude tvořit 10% z celkové rekultivované plochy. 

 Ostatní plochy (plochy ponechané přirozené sukcesi) budou tvořit 26% z celkové 

rekultivované plochy. 

Ve variantě s jezerem bude vynaložená cena na biologickou rekultivaci představovat 

náklady ve výši 1 688 mil. Kč na ploše 2 030 ha. 

V rámci rekultivace je potřebné počítat i s nákladovou položkou na návoz  

a rozprostření ornice a sprašových zemin na rekultivované plochy. Celková plocha pro 

návoz a rozprostření zúrodnitelných zemin je 2 870 ha. Ve variantě s jezerem bude 

vynaložená cena na návoz spraší a ornice představovat náklady ve výši 1 072 mil. Kč. [10] 
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3.2.6 Celkové náklady ve variantě s jezerem 

 
Tabulka č. 4 Celkové náklady varianty s jezerem  

 

Realizovaná akce výměra jednotka 
náklady 

v mil. Kč 

Terénní úpravy 1 991 ha 925 

Těsnění uhelné sloje 1 230 000 m
3 

221 

Odvodnění svahů + příkopy 79 km 269 

Úprava břehové linie 1 950 000 m
3
 175 

Cestní síť 45 km 180 

Biologická rekultivace 2 030 ha 1 688 

Návoz ornice a spraší 2 870 ha 1 072 

Napouštění 

jezera 

Dotace vody z PVN 

Příkopy 1 km 3,7 

Nákup vody 37 000 000 m
3
 96,2 

Údržba vodohospodářských  

děl a břehu jezera 
- - 54 

CELKOVÉ NÁKLADY VARIANTY S JEZEREM 4 684 

3.3 Porovnání variant a doporučení řešení zahlazení zbytkové jámy lomu 
Vršany 

Porovnáním obou variant vycházejí celkové náklady na rekultivaci zbytkové jámy 

relativně shodně. Proti variantě 1 – varianta s mokřadem hovoří pořízení a provoz čerpací 

stanice. Čerpací stanice pro vyrovnávání hladiny malé vodní plochy na kótě +170 m n.m. 

musí být v provozu trvale. Tím se každý rok zvyšují náklady o cca 23 mil. Kč. Za 10 let 

tak budou obě varianty nákladově vyrovnány a s dalšími roky provozu čerpací stanice se 

v této variantě náklady zvyšují. 

Ve variantě 2- varianta s jezerem bude ve zbytkové jámě provedeno v rámci 

sanačních prací již zmíněné překrytí dna lomu a částečně obnažené uhelné sloje 

nadložními jíly. Výsypkové svahy v rámci úprav břehové linie budoucího jezera 

budou upraveny do sklonu mírnějšího než 1 : 7. Plocha jezera s  rozlohou vodní 

plochy 2,46 km
2 

po převedení vod z povodí a po napouštění dálkovým přivaděčem 
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z Ohře, bude dosažena v průběhu cca 4 let s celkovým objemem 41,4 mil m
3
 na kótu 

+205 m n.m. Předností této varianty je, že po její realizaci není potřeba trvalého 

čerpání vod, jako v případě „varianty s mokřadem“.  

Navržená varianta přímo navazuje a v zásadě akceptuje řešení schváleného  

a současně platného POPD lomu Vršany se vstupem do DP Slatinice, k němuž bylo 

vydáno rozhodnutí státní báňskou správou v roce 2010.  

Z hlediska územního plánu není záměr v rozporu s platným územním plánem  

a záměrem nebudou dotčena žádná území s jakýmkoliv stupněm ochrany.  
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Závěr 

Sanace a rekultivace zájmového území lomu, po vydobytí hnědouhelného ložiska, 

patří ke konečné fázi hornické činnosti, kterou provádí těžební společnost. 

Tato činnost, vyplývající ze zákona, se samozřejmě týká i lomu Vršany, člena skupiny 

Czech Coal a.s.  

Zájmové území lomu Vršany, kde již 30 let probíhala a v dalších 40 létech bude 

ještě probíhat hornická činnost, zaujímá plochu 28,4 km
2
. Je tedy nezbytné věnovat se i 

této oblasti, zvláště když je ve všech činnostech prosazován ekologický způsob života 

s důrazem na životní prostředí. Začlenění relativně velké plochy po povrchovém dobývání 

uhelného ložiska do okolní krajiny vyžaduje nemalé finanční částky. Cílem efektivního 

využití investovaných peněz je vytvoření kulturní krajiny vycházející z historického vývoje 

území, které v této oblasti jihozápadně od města Mostu, mělo charakter převážně 

zemědělský. 

Proto je věnována taková pozornost rekultivaci území, které již prošlo obdobím 

povrchové těžby a samozřejmě i územím kde teprve k povrchové těžbě dojde. 

Předkládaná diplomová práce se soustředila na závěrečnou etapu rozvoje lomu Vršany, 

tedy sanaci a rekultivaci zbytkové jámy a způsobu jejího využití.  

Z výše uvedených,  posuzovaných výsledků a navržených variant rekultivace území  

o rozloze bezmála 29 km
2
 je zřejmé, že obě varianty jsou nejen časově a technicky 

náročné, ale hlavně finančně velmi nákladné.   

Přestože v první variantě – variantě s mokřadem jsou předpokládané celkové 

náklady na rekultivaci území ve výši 4 455 mil. Kč, navrhuji k realizaci druhou variantu – 

variantu s jezerem, jejíž předpokládané náklady na obnovu těžbou dotčeného území činí 

4 684 mil Kč. Tato varianta předkládá logické řešení, které přivádí území po těžbě do 

nového trvalého stavu. Respektuje vazby na stávající okolní území, včetně možností jeho 

rozvoje. Pro zajištění funkce území nemá nároky na jiné technické prvky (trvalá čerpací 

stanice). Břehová čára svoji délkou dává možnost vytvoření pestré přírodní břehové linie. 

Preferuji tedy hydrický způsob rekultivace, cíleně směřovaný k přírodnímu 

charakteru nově vzniklého jezera Vršany. 
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