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Anotace: 

V diplomové práci je popsána problematika těžby uhlí na životní prostředí v dané lokalitě, 

která je touto těžbou dotčena. Hodnotí dopady na životní prostředí města, především 

zvýšenou prašnost a hlučnost. Povrchová těžba je v ČR velmi rozšířena, má velmi málo 

pozitivních vlivů na životní prostředí. Negativně ovlivňuje krajinu, zemědělství, lesnictví, 

vesnice, města, dopravní stavby a historické památky.  

 

Klíčová slova:Životní prostředí, povrchová těžba, hlučnost, prašnost, rekultivace,  

 

 

Summary: 

Thediplomaworktheissueofcoalmining on theenvironment in the area thatisaffected by 

themining. Itevaluatestheenvironmentalimpactsofthe city, especiallytheincreaseddust and 

noise.    Surfaceminingiswidespread in the Czech Republic, has very little positive impact 

on theenvironment. Negativelyaffectsthelandscape, agriculture, forestry, village, town, 

roadconstruction and historicalmonuments. 
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ÚVOD 

 

Těžba hnědého uhlí v ČR je řešena výhradně povrchovým způsobem, který významně 

pozměňuje krajinný ráz. Přechod od hlubinné k povrchové těžbě hnědého uhlí měl od 

počátku negativní vliv na krajinu a životní prostředí. Projevil se velkým záborem půd a 

rušením sídel, vznikem vytěžených lomových prostor nebývalé rozlohy. Lomy a jejich 

výsypky jsou hlavním prvkem nepříznivých změn v krajině během těžby. Plochy dosahují i 

několika čtverečních kilometrů a jsou příčinou rozsáhlé proměny všech podsystémů 

krajiny.Dochází k nezbytným přeměnám vzhledu povrchu a horninového složení, 

k ovlivnění ovzduší, vody i půdy a k dalším nepříznivým vlivům s dalekosáhlými důsledky 

pro životní prostředí. 

Těžební společnosti mají povinnost dle legislativního zabezpečení, zmírnit tyto následky 

jak v průběhu těžby v nejbližším okolí, tak později rekultivací a novou výstavbou, která 

nejen vrací to zaniklé, ale snaží se vracet člověku uspokojení kulturních potřeb, aktivního 

odpočinku i sportovního využití. 

Cílem této diplomové práce bude návrh opatření vedoucí k eliminaci negativních vlivů 

těžby v Bílině. 
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1. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTNÉHO ÚZEMÍ 

 

1.1. Poloha města 

 

Město Bílina je lázeňské město, ležící v severozápadních Čechách, ve východní části 

Chomutovsko-teplické pánve v nadmořské výšce 207 m. Městem protéká stejnojmenná 

řeka Bílina. Na severu se vypíná do výše 700 až 900 m n.m. souvislá hrásť Krušných hor, 

tvarovaná masami žuly a ruly, kterými pronikly k povrchu na konci prvohor porfyry. 

 Z východu zabíhají až k městu nezvykle modelované vršky Českého středohoří. Samotná 

Bílina se rozkládá v Mostecké pánvi, tvořené třetihorními usazeninami jílu, písku, 

pískovce a uhlí.V okolí města nápadně ční tři kopce Bořeň (539 m n.m.), Rozkoš (402 m 

n.m.) a Kaňkov (436 m n.m.) z nichž svou neobvyklostí upoutává zvláště skalnatý Bořeň.  

Mohutný znělcový masív, připomínající Lva chystajícího se ke skoku, tvoří výraznou 

krajinnou dominantu.[1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1- mapa povrchového dolu Bílina (Zdroj: SD, a.s.) 

lom Bílina 

Radovesická 

výsypka 
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1.2. Geologie 

Bílinsko se nachází na rozhraní několika významných geologických jednotek Českého 

masivu - oblasti třetihorního vulkanismu Českého středohoří, oblasti třetihorní mostecké 

pánve s ložisky hnědého uhlí, oblasti výskytu usazenin okraje křídového moře a oblasti 

mohutné sopečné činnosti v období karbonu. To vše je komplikováno a řízeno 

tektonickými pohyby, které z dávného pravěku se značnými výkyvy probíhají dodnes, 

zvýšeným tepelným tokem a produkcí hlubinného CO2.Geologie bílinska je tak nesmírně 

zajímavá. Díky tomu se stalo bílinsko objektem stovek studií a návštěv velmistrů 

geologických oborů v minulosti a děje se tak dosud. Bílinsko díky tomu také dalo a dává 

české zemi nejednoho významného geologa. Zejména pro obory zabývající se 

paleontologií, usazeninami, podzemními vodami, tektonikou a vulkanismem. Jedná se o 

nejlépe prozkoumanou oblast naší země. 

 

Obrázek 2 – reálný geologický řez tělesem bílinské delty (Zdroj: SD, a.s.) 

 

 

 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=VPf4dvT4XysGUM&tbnid=odvi63f68__GNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://geologie.vsb.cz/reg_geol_cr/9_kapitola.htm&ei=P2EcU92WMYintAaQq4CQCw&bvm=bv.62578216,d.bGQ&psig=AFQjCNH138e9NcouYscz44mluPCxudFzug&ust=1394452429368943
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Naprostými perlami jsou třetihorní paleontologie, vulkanologie a v poslední době též 

sedimentární geologie třetihor. Příspěvky našich i zahraničních odborníků na tato témata 

jsou běžně přijímány do renomovaných vědeckých časopisů s celosvětovou působností a s 

úspěchem prezentovány na konferencích evropské i světové úrovně. Vzorky zkamenělin, 

minerálů a hornin z bílinska zdobí nejednu expozici světově významných muzeí. To vše 

bylo a je možné také z toho důvodu, že krajina i podzemní zdroje jsou v naší oblasti lidmi 

velmi intenzivně využívány a nové poznatky z geologických oborů se tady objevují jako 

houby po dešti. Na velmi malé ploše zde najdeme jak přirozené geologické výchozy v 

podobě hlubokých erozních údolí a výrazných kopců, tak několik činných kamenolomů (v 

minulosti jich byly desítky), velký povrchový uhelný důl, několik uzavřených hlubinných 

dolů, množství opuštěných těžeben vápence, oblast s těžbou polodrahokamů a minerální 

prameny termální vody i kyselky.Proto také největší podíl v členstvu Bílinské 

přírodovědné společnosti tvoří geologové a stránky s tematikou geologických oborů jsou 

momentálně těmi nejpropracovanějšími. [2] 
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2. TĚŽBA UHLÍ, HISTORIE A ROZVOJ 

 

2.1. Historie uhelného hornictví 

 

V písemných záznamech se dovídáme o dobývání uhlí u nás od počátku 15. století. Do 

poloviny 19. století měla však na území našeho státu převahu žádanější a výnosnější těžba 

rud – především drahých kovů, ale také cínu, železa, olova a rud dalších barevných kovů. 

Počátky těžby uhlí u nás byly nevýrazné, pro hornictví nevýznamné. Bylo to dáno 

přírodními podmínkami (dostatek dřeva v lesích, využívala se vodní energie), minimální 

potřebou energie. Pro spalování uhlí nebyla vhodná topeniště. 

 K určitému obratu dochází ve 2. polovině 18. století. Uhlí se začíná více využívat jako 

energetické suroviny. Ačkoliv panovníci měli snahu podporovat vyhledávání uhlí jako 

náhrady za dřevo (císařský reskript z r. 1757), zájem o uhlí příliš nevzrostl. Těžilo se 

výhradně pro místní potřebu a těžba nepřinášela efektivní zisk. 

První uhlí u Bíliny se těžilo už v roce 1750 ze štoly u Chudeřic a o rok později v místě 

proti bývalému starému bílinskému nádraží. Obě místa byla na pozemcích Lobkoviců. 

Dále se našlo uhlí ve Světci, Duchcova a Teplicích. Byla to tehdy primitivní těžba do věder, 

která představovala tvrdou lidskou práci. [2] 

 

2.2. Rozvoj uhelného hornictví 

 

V 19. století se v kraji rozvíjí průmysl, vznikají sklárny, železárny, keramičky. Injekcí  jak 

pro bílinsko, tak pro vzdálenější oblasti byla teprve výstavba železnice. Nově vznikající 

železniční společnosti rychle pochopily, že k Labi je nejblíže z oblasti Duchcova, Teplic a 

Bíliny, kde jsou největší možnosti rozvoje těžby, prodeje uhlí a tedy i zisků z přepravy 

tohoto uhlí. A ještě perspektivnější byl rozvoj téměř nedotčené oblasti Mostecka a 

Chomutovska, který potřeboval přímé napojení na Prahu, Plzeň a přes Cheb do Německa. 

Začala se rozvíjet mohutná železniční síť, která v neuvěřitelně krátké době  16 let, spojila 

nejvýznamnější těžební oblasti v revíru a napojila je na hlavní odtahové trasy pro rozvoz 

uhlí do průmyslových center a odbytišť. Výstavba železniční sítě tak poznamenala 

historicky nejvýznamnější rozvoj dolování v jednotlivých oblastech uhelné pánve. 
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Nejvíce uhlí potřeboval nově se rozvíjející průmysl, zasloužil se o to vynález parního stroje, 

kterým byly vybavovány nové průmyslové závody. Po 1. světové válce, se výrazně 

omezily odbytiště pro uhlí. Další ránu přinesla světová hospodářská krize a 2. světová 

válka. Úroveň těžby se tak výrazně snížila. Přes klesající počet dolů však celková těžba až 

do první světové války rychle narůstala, v meziválečném období stagnovala a na maximum 

se dostala až po 2. světové válce. Rozvinuly se povrchové lomy a z převážné části se 

dobývala sloj již dříve těžená. Bylo todáno zastaralou těžebnítechnologií a zůstala zde více 

než polovina původních zásob uhlí. Proto se v této poválečné době vyplácelo tyto rozsáhlé 

plochy znovu otevřít a vytěžit povrchovým způsobem se všemi negativními důsledky staré 

hlubinné těžby. [2] 

 

2.3.   Současnost těžby v dané lokalitě 

 

 

Těžbu uhlí na bílinsku zajišťují Severočeské Doly a.s., které jsou už 20 let významným 

hráčem na palivoenergetickém trhu v ČR a z hlediska objemu produkce hnědého uhlí jsou 

největším tuzemským dodavatelem. Působí v severočeské hnědouhelné pánvi a jsou 

největší těžební hnědouhelnou společností zabývající se těžbou, úpravou a odbytem 

hnědého uhlí a doprovodných surovin. Společnost SD a.s., vznikla 1. 1. 1994 spojením 

Dolů Nástup Tušimice a Dolů Bílina.Její procesprivatizace byl završen v roce 2006 kdy, se 

stala součástí skupiny ČEZ. 

Dalším důležitým úkolem této společnosti je obnova ekologické stability a základních 

funkcí rozsáhlých území plošně zdevastovanou těžbou hnědého uhlí. Tyto práce 

pochopitelně představují dlouhodobí, technicky i ekonomicky náročný proces. Dle 

stanovených zákonů, je společnost povinna vytvářet finanční rezervu na sanace a 

rekultivace a rezervy na vypořádání důlních škod. 

 

Roční těžba se pohybuje cca 10 mil. tun uhlí při cca 53 mil. m
3
 odklizu nadložních zemin. 

V současné době je hornická činnost prováděna pouze v jedné lokalitě. V roce 2010 byla 

ukončena činnost zakládání nadložních zemin na vnější výsypce Pokrok (probíhá 

rekultivační činnost). Až do ukončení provozu Dolů Bílina budou všechny nadložní 

zeminy ukládány jen na výsypku vnitřní. [2] 
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Při předpokládaných ročních těžbách uhlí v příštích obdobích ve výši 10 mil. tun bude 

těžba lomu ukončena ve stávajících hranicích daných územně ekologickými limity dle 

vládního usnesení kolem roku 2035. Vytěžené uhlí na Dolech Bílina v závislosti na jeho 

kvalitě je upraveno tříděním, drcením a rozdružováním v Úpravně uhlí Ledvice. 

 

Povrchový lom Bílina má hloubku přes 200 m a je nejhlubším dolem v mostecké pánvi. 

Uhelná sloj těžená na ložisku "Velkolom Maxim Gorkij" má mocnost od 25 do 35 m a 

průměrný obsah popela v bezvodém stavu 26,9 %, obsah síry 1,03 %, výhřevnost v 

původním stavu 13,929MJ/kg. Celkové vytěžitelné zásoby uhlí na ložisku k datu 31. 12. 

2012 činily cca 175 miliónů tun.  

Nadloží sloje o mocnosti až 200 m je tvořeno z větší části usazeninami tzv. bílinské delty. 

Těleso bílinské delty je povrchovým lomem Bílina odhalováno v příčném směru.  

Složitá geologická stavba přináší komplikace pro těžbu v podobě výskytu zvodnělých 

písčitých těles. Těžba ložiska probíhá ve směru východ - západ. Ze severu je ložisko 

omezeno řadou bezeslojných pásem, z jihu výchozem sloje v okolí bílinského zlomu a 

západní hranici ložiska tvoří administrativně stanovená linie. [2] 

 

Obrázek 3 - Povrchový lom Bílina (Zdroj: SD, a.s.) 

http://www.ekool.cz/get.php?id=94&s=xxxl
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2.4.    Technologické zařízení 

 

Těžbu skrývky zajišťuje technologický celek řady TC3, skládající se z rýpadla K 10 000, 

dálkové pásové dopravy šíře 2200 mm a zakladače ZP 10 000. Dále technologické celky 

TC2 tvořené rýpadly KU 800, K 2000 a KK 1300, dálkovou pásovou dopravou o šíři 1800 

mm až 2000 mm a zakladači ZPD 8000, ZP 5500, ZP 6600 ZPDH 6300. Na uhelném lomu 

pro těžbu skrývky nad hlavou uhelné sloje a pro těžbu uhlí jsou nasazena rýpadla KU 300S 

a K 650 řady TC1. Těžené uhlí z lomu je dopravováno do úpravny dálkovou pásovou 

dopravou šíře 1200 mm a 1600 mm. 

Odtěžené skrývkové hmoty nutné k začištění uhelné sloje jsou dopravovány dálkovou 

pásovou dopravou šíře 1600 mm na vnitřní výsypku k zakladačům ZP 2500 a ZP 3500. 

Uhelné produkty jsou upraveny v souladu s jakostními požadavky odběratelů. Expedice 

uhlí je zajištěna pro široké spektrum odběratelů pásovou dopravou, po železnici a 

automobilovou dopravou. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4 – kolesové rypadlo K 10000 (Zdroj: SD, a.s.) 
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2.5.     Báňské řešení 

 

Pro budoucí báňské postupy v jednotlivých letech budou rozhodující hrubé těžby uhlí, 

závislé na odbytových možnostech daných požadavky trhu, které není možné přesně 

předpovědět. 

Dílčí technologické změny v provozu lomu Bílina, vyplývající z možných změn ročních 

těžeb, budou v souladu s koncepčními záměry rozvoje lomu Bílina. Nebudou dotčeny 

oprávněné zájmy zúčastněných osob a nepřekročí schválené hranice povolené hornické 

činnosti. [1] 

 

2.6.      Úpravna uhlí Ledvice 

 

Úpravna uhlí Ledvice přímo navazuje na dopravní linky pásových dopravníků 

dopravujících uhlí z uhelného lomu a z vyrovnávací skládky těžného uhlí – homogenizační 

skládky.  Úkolem úpravny uhlí je odstranění kamenů a dalšího balastu z těžených uhelných 

hmot, rozdružení těžného uhlí drcením (nebo praním v těžkosuzpenzním prádle) a za 

pomoci třídění docílit požadovaných velikostních sort uhlí.  

Následným vhodným smícháním toků těchto uhelných hmot připravit přesně kvalitově 

deklarované komerční typy uhlí. 

Úpravna uhlí Ledvice vyrábí jak tříděné uhlí ( zákl.typy ořech 1, ořech 2, kostka) tak 

především energetické uhlí v komerčních typech průmyslových směsí a hruboprachů. 

Úpravna uhlí Ledvice se sestává z následujících, na sebe vzájemně kapotovanými 

pásovými mosty, navazujících částí: Rozdělovací stanice, Hlubinný zásobník I a II, Hrubá 

drtírna, Hrubá třídírna, Prádlo, Směšovací stanice, Drtírna kotlového uhlí, drtírna ořechu 2, 

Předávací stanice, Třídírna druhů, Nakládací zásobník, Drobný prodej, Skládka mourů 

Ledvice. Veškeré výrobní části Úpravny uhlí Ledvice jsou umístěny v plně zapláštěných, 

na venek uzavřených, objektech. Jediným neuzavřeným objektem je stávající skládka 

mourů Ledvice. Její provoz byl ukončen v plném rozsahu koncem roku 2012 (prostor po 

likvidované skládce bude revitalizován a rekultivován), kdy bude uvedena do provozu 

přemístěná skládka mourů Ledvice situovaná k areálu skládky těženého uhlí, západně od 

areálu Elektrárny Ledvice. Přemístěná skládka mourů Ledvice bude provedena jakožto 

zapláštěná skládka. 
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Expedice uhlí z Úpravny uhlí Ledvice je realizována především přímým napojením 

pomocí pásových dopravníků situovaných v kapotovaných mostech na Elektrárnu Ledvice. 

Energetická uhlí jsou expedována kolejovou dopravou s nakládkou v kolejišti úpravny uhlí 

Ledvice. Tříděné uhlí je expedováno jak kolejovou dopravou s nakládkou v kolejišti 

úpravny uhlí Ledvice, tak dopravou automobilovou s nakládkou na Drobném prodeji. 

Nakládka mourů bude od roku 2012 přemístěna z prostoru Drobného prodeje do 

průmyslového prostoru, k nově přemístěné skládce mourů Ledvice. [1] 

 

 

Uvažovaná celková délka těžby pro období 2011 – 2030 je podle báňsko-technologického 

řešení rozdělena na šest období:  

 

- 2011  

- od 2012 do 2013  

- od 2014 do 2015  

- od 2016 do 2020  

- od 2021 do 2020  

- od 2021 do 2025  

- od 2026 do 2030 

 

 

 
Tabulka 1:   Přehled výkonů těžby skrývky letech 2011 – 2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: SD, a.s. 

Projektovaná skrývka a plán těžby je uváděn v mil. tun 

 

Rok 

Projektovaná 

těžba skrývky  

[m
3
] 

Plán hrubé těžby 

uhlí [t] 

2011 48 750 000 9 500 000 

2012 53 850 000 9 500 000 

2013 57 000 000 9 500 000 

2014 56 720 000 9 500 000 

2015 57 030 000 9 500 000 

2016 - 2020 266 100 000 39 500 000 

2021 - 2025 221 000 000 34 000 000 

2026 - 2030 220 600 000 32 000 000 
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3. REKULTIVAČNÍ OBNOVA KRAJINY 

 

SD a.s. zajišťují rekultivace v souladu se zák. č. 44/1988 Sb. O ochraně a využití 

nerostného bohatství (horní zákon) a s řadou dalších zákonů orientovaných na zemědělství, 

lesnictví, výstavbu, ochranu přírody a přírodního prostředí. 

K zajištění vypořádání důlních škod je organizace povinna dle výše uvedeného zákona 

vytvářet rezervu finančních prostředků na vypořádání důlních škod v časovém průběhu 

podle jejich vzniku.[6]   

 

3.1. Vývoj rekultivací 

 

Rakousko - uherská monarchie již v roce 1852 ve starém horním zákoně ukládala báňským 

podnikatelům povinnost pečovat o to, aby jimi postihované pozemky byly navráceny 

svému původnímu účelu. Stanoveny byly i způsoby, jak mají být škody napraveny. První 

organizovaná obnova pozemků po těžbě v severních Čechách byla prováděna v roce 1908 

pod dohledem rekultivační expozitury Zemské zemědělské rady. 

Bylo evidováno 448 ha rekultivovaných ploch. 

K plánovitému rozvoji rekultivační činnosti dochází v SHR počátkem druhé poloviny 

minulého století. Koncem roku 1951 bylo zřízeno v rámci zemědělského závodu SHD 

v Teplicích rekultivační oddělení, od roku 1957 provedena dílčí reorganizace a zřízen 

Zemědělský a rekultivační závod SHD v Teplicích.  

Následně proběhla celá řada organizačních změn. Vznik základů ,,české rekultivační 

školy“ je datován k tomuto poválečnému období (1952) v souvislosti s prováděním 

rekultivací od tohoto období a se vznikem prvního generelu rekultivací. V letech 1958-

1960 vznikl na tehdejší dobu velmi pokročilý program rekultivační obnovy - Generel 

rekultivací, který byl pak soustavně doplňován o nové poznatky. Dodnes zůstává 

koncepčním materiálem rekultivační obnovy a je jako strategický dokument světovým 

unikátem své doby. [6]   
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Základní principy generelu i následných dokumentací převzaly SD a.s. do svých záměrů. 

Na základě vlastních zkušeností je zapracovaly do ,,Souhrnného“ plánu sanace a 

rekultivace“, který je průběžně aktualizován podle současné situace. Postupně se zákonitě 

proměňuje i zaměření rekultivačních činností.  Z původně ozeleňování dílčích pozemků a 

zemědělských rekultivací, se směřuje k zvýraznění estetických hodnot krajiny. 

 

Pro dnešní evropské pojetí zahlazování následků báňské činnosti byl počátkem 

devadesátých let český přístup k rekultivacím učebnicovým základem obnovy krajiny. 

Také společensko – ekonomické změny, včetně změn legislativních, které proběhly, 

přinesly pro oblast rekultivací řadu nových reaktivních přístupů. V řadě zemí zabývající se 

těžbou uhlí, ale i jiných nerostů se s výsledkem a zkušenostmi odborníků z Čech staly 

základem při formování zásad a přípravy projektů pro obnovu krajiny. V současné době 

můžeme sledovat, že styl rekultivací v rámci evropských zemí s rozvinutou těžbou uhlí se 

vlivem předávání zkušeností sbližuje.[6] 

 

3.2. Rekultivační metody 

 

Během několika desítek let byla ve spolupráci s mnoha vědeckými pracovišti vypracována 

a do praxe uvedena specifická soustava rekultivačních metod členěných do následujících 

tří etap: 

 

Přípravná etapa - Probíhá v podobě průzkumných, koncepčních a projektových aktivit již 

během těžby. Je dále orientována na vytváření vhodných podmínek pro vlastní rekultivaci. 

 

Technická etapa- je především vytvářena různou technickou úpravou území v co nejlepší 

podmínky ve prospěch stanoveného rekultivačního cíle. Pro výsledný efekt celého 

rekultivačního cyklu má rozhodující význam tvar území a úprava vodního režimu. 

 

 

Biologická etapa rekultivací -která navazuje na předchozí technické úpravy. Jedná se o 

práce s lesními dřevinami (zakládání lesů, lesoparků, parků, doprovodné zeleně kolem toků 

či komunikací, výsadba nových biokoridorů). 
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Dále jsou to zemědělské alternativy, kdy je v rámci rekultivací obnovován zemědělský 

půdní fond (formou tvorby polí, luk, ovocných sadů apod.) a práce spojené s rekultivační 

výstavbou prostor určených k rekreaci a využívání volného času (ozelenění různých hřišť, 

sportovišť a okolí vodních ploch apod.).[6] 

 

3.3. Zúrodnitelné zeminy 

 

Zákon o ochraně ZPF č. 334/1992 Sb. a vyhláška č. 13/1994 Sb., kterou se upravují 

některé podrobnosti ochrany ZPF, ukládají investorům, Povinnost zajistit na veškeré 

odnímané zemědělské půdě oddělenou skrývku kulturních vrstev půdy a hlouběji 

uložených zúrodnitelných zemin. Investor je dále povinen vypracovat bilanci skrývky 

těchto zemin a navrhnout způsoby jejich hospodárného využití, za něž se považuje 

přemístění a rozprostření na určené plochy, popř. uložení na dočasných deponiích. 

Zúrodnitelnými zeminami jsou na lokalitách SD a. s. ornice, spraše a slínovce. [6] 

 

Ornice: představuje nejcennější půdotvorné substráty, kvarterního geologického původu, 

které jsou využívány pouze pro zemědělské rekultivační účely. 

 

Spraše: Rekultivačně vysoce využitelné, jsou kvarterního geologického původu. 

Využívány jsou pro lesnické rekultivace. 

 

Slínovce:jde o meliorační horninu, důležitou pro zúrodňování písků a fytotoxických zemin. 

Efektivně se využívá zejména při úpravě protierozních vlastností strukturálně 

heterogenních výsypkových zemin na Bílinsku. Slíny a slínovce mají oproti sprašovým 

hlínám horší půdní vlastnosti, ovlivněné zejména vysokým obsahem kalcitu a v nezvětralé 

hornině i skeletu. Zvětralé slínovce jsou většinou středně až silně vododržné a slabě až 

mírně pórovité. 
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Bentonity: Jedná se o horniny, které mají všestranné rekultivační použití. Jsou velmi silně 

vododržné, silně pórovité a při promísení s ostatními výsypkovými zeminami se vyznačují 

i značnou nakypřovací schopností. 

 

3.4. Rekultivace lokalit Dolů Bílina 

 

Vzhledem k rozsahu a geologickému charakteru skrývkových hornin je rekultivace území 

Dolů Bílina náročnější. Můžeme zde nalézt území, kde těžba již skončila (teplicko), území 

přechodová (duchcovsko) i území s výraznou těžební rozpracovaností (bílinsko). 

V teplické oblasti byla původně rozvinutá hlubinná těžba, která se pozdějitransformovala 

na řadu lomů střední velikosti. 

Většina území je dnes zalesněna, zbytkovélomy jsou zaplaveny. Nejvýraznější 

hydrologická rekultivace vznikla zaplavením lomuBarbora, kde se dnes úspěšně rozvíjí 

rekreační zóna. 

Mezi Duchcovem a Osekem dnes dominuje pestrá kombinace zemědělských,lesnických a 

vodohospodářských rekultivací. V bezprostředním sousedství Duchcova jevelmi cennou 

akcí příměstský les vytvořený na výsypce Václav. Další důležitou lokalitou jeStřimická 

výsypka, kde se vedle zemědělské a lesnické rekultivace na části územíúspěšně provozuje 

letiště. 

Nejvýznamnějším krajinným novotvarem bílinska je Radovesická výsypka. RV je 

situována v okrese Teplice a je největší vnější výsypkou Mostecké pánve. Její rozloha dle 

rekultivačního plánu je 1653 ha, průměrná mocnost výsypky se uvádí 50 až 70 m. Sypání 

probíhalo mezi lety 1969 – 2003. V některých částech již proběhly rekultivace (lesnické, 

zemědělské, vodní, ostatní), část výsypky je ponechána spontánní sukcesi. 

Velkým úspěchem je záchrana melioračně hodnotnýchslínovců, které jsou těženy v 

předpolí výsypky a naváženy na její povrch, čímž je výraznězhodnocována bonita těchto 

stanovišť. Významným fenoménem krajiny bílinska se poukončení těžby stane zbytkový 

lom Bílina, který je připravován k rekultivaci na rozsáhloujezerní plochu o výměře 1251 

hektarů. [6]   
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Na vnitřní výsypce je zakládání zatím povoleno v rámci platného POPD do roku2030. 

Vnitřní výsypka lomu Bílina se nachází východně od lomu v prostoru mezi areálemzávodu 

Doly Bílina a.s., Ledvicemi, Duchcovem a jižními svahy výsypky Pokrok, Poukončení 

těžební činnosti bude mít přibližně lichoběžníkový tvar s největší délkou vesměru sever - 

jih cca 4 600 metrů a šířkou ve směru východ - západ cca 3 900 metrů. Vobdobí do 

ukončení těžby bude na vnitřní výsypce zahájena rekultivace na výměře 1343,37 ha. Cílem 

navrhovaného řešení je vytvoření polyfunkční krajiny s možnostízemědělského využití, s 

možností pěstování lesa a s možností rekreačního využití plochkolem budoucího jezera 

Bílina. [1] 

 

 

Obrázek 5 - Náhled jezera Bílina (Zdroj: SD, a.s.) 
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Těžební činnost lomu Bílina je plánována podle současné koncepce do roku 

2030.Poukončení těžební činnosti zde zbude zbytková jáma lomu Bílina, která se bude 

nacházet v prostoru mezi obcemi Bílina, Ledvice, Duchcov, Mariánské Radčice a 

Braňany.Budemít přibližně obdélníkový tvar s největší délkou sever – jih cca 4,5 km a 

největší šířku vesměru východ – západ cca 2,5 km. Jižní a západní svahy a západní část 

severních svahůzbytkové jámy budou tvarovány v rostlém terénu, východní svahy a 

východní část severních svahů zbytkové jámy bude tvořena sypanými hmotami vnitřní 

výsypky. Tato zbytková jámabude postupně napouštěna vodou, bude se tedy jednat o 

rekultivaci hydrickou.Celkovémnožství vody na zatopení zbytkové jámy je odhadováno na 

766 miliónu m
3
 vody. Dobanapouštění by měla být přibližně 19 let. Zbytková jáma se bude 

zatápět až na kótu 200 m nad mořem, čímž vznikne vodníplocha o rozloze 930,32 hektarů.  

Hlavním zdrojem pro napouštění vody bude řeka Bílina.Vzhledem ke komplikacím 

báňského charakteru při volbě trasy napouštění byl zvolennetradiční způsob, a to propojení 

budoucího jezera s řekou Bílinou pomocí štoly. Předpokládáse gravitační napouštění 

jezera. Štola by měla být zřízena nad obcí Želenice. [1] 
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4. ÚZEMNÍ EKOLOGICKÉ LIMITY 

 

Územní ekologické limity těžby v SHP byly vyhlášeny usnesením vlády ČR č. 444 v roce 

1991 jako povrchovou těžbou nepřekročitelné linie chránící zbytky osídlení, památek, 

přírody, krajiny, dopravní a technické infrastruktury a obyvatel pánevních okresů 

tehdejšího Severočeského kraje před pokračováním několik desítiletí trvající 

bezprecedentní devastace povrchovou těžbou uhlí a jejími důsledky na lidské zdraví a 

krajinné ekosystémy, včetně lesů Krušných hor.  

Vláda v usnesení uložila vrátit se k tomuto tématu do roku 2005 znovu v souvislosti s 

přípravou Státní energetické koncepce, připravované ministerstvem průmyslu a obchodu 

ČR v letech 2003–2004. Učinila tak s předpokladem, že oněch zhruba 14 let umožní 

jednak zahladit rekultivacemi krajiny a regenerací sídel nejhorší jizvy způsobené těžbou, 

jednak že se mezitím česká legislativa a správní praxe pro řešení podobných střetů zájmů a 

respekt k soukromému majetku dostanou na evropské standardy a také technologická 

úroveň těžby, energetiky a racionalita využití energií v průmyslu, zemědělství se i u 

drobných spotřebitelů za ta léta dostanou na úroveň, která dovolí šetrnější přístup těžby i 

využití uhlí s ohledem na krajinu i osídlení.  

Protože se tyto optimistické předpoklady do roku 2003 nesplnily, vydalo MŽP ČR na 

přelomu let 2003–2004 k připravenému znění Státní energetické koncepce MPO ČR, která 

prosazovala prolomení územních ekologických limitů těžby na velkodole Čs. armády, 

spojené s likvidací Černic a Horního Jiřetína, již před rokem 2020, záporné stanovisko o 

vlivech na životní prostředí a vláda ČR schválila koncepci v modifikované podobě bez 

prolomení těchto limitů před rokem 2030. V současnosti se toto téma znovu otevírá v 

souvislostech s úvahami o řešení hospodářské krize, o konkurenceschopnosti a energetické 

bezpečnosti hospodářství ČR, rostoucí nezaměstnanosti, aniž byl uplynulý čas od vyhlášení 

limitů využit pro výraznější změnu orientace našeho hospodářství od těžby a vývozu 

surovin a energie, a tudíž i životního prostředí, od těžkého hutního, chemického a 

strojírenského průmyslu k sofistikovanějším výrobám s větším množstvím zhodnocení 

vstupů, vyšším podílem lidského umu a práce. [5] 
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4.1. Pozitivní dopad prolomení limitů těžby v SHP 

 

Těžba uhlí vyžaduje spoustu pracovníků, kteří budou povětšinou najímání mezi místními, a 

obvykle bývá v těžebním průmyslu solidní plat. To bude mít pozitivní dopad na celý 

region, protože tito lidé pak budou více utrácet v obchodech, poptávat více služeb apod. 

Vzhledem k tomu, že sever Čech je region s velmi vysokou nezaměstnaností, tak by 

prolomení limitů přineslo zlepšení pro celou oblast. 

Elektrická energie je důležitým nákladem pro domácnosti, ale hlavně pro spoustu 

průmyslových odvětví. Vzhledem k tomu, že je hnědé uhlí primárně používáno k výrobě 

elektrické energie, tak jeho vyšší těžba znamená levnější elektřinu pro všechny. To nejen 

zvýší životní úroveň všech občanů ČR, ale také konkurenceschopnost našich výrobků na 

globálním trhu.Při těžbě uhlí musí soukromé společnosti odvádět poplatky do státního 

rozpočtu, které by mohly být použity k financování nezbytných státních výdajů. Zvláště v 

době krize, kdy stát šetří, kde může, by se jednalo o nezanedbatelný příjem státního 

rozpočtu. Z toho bychom měli prospěch všichni v podobě lepších státních služeb, či 

nižších daní. 

Dnes se těží šetrněji, než v dobách minulých, ale samozřejmě určitá míra poškození 

životního prostředí je nevyhnutelná. Na druhou stranu je nesmysl chránit životní prostředí 

za každou cenu – hezkých lesů máme v republice celou řadu, ale s nalezišti je to horší. 

Pokud jsou někde dobrá naleziště surovin, tak by příroda měla ustoupit člověku – chránit ji 

můžeme tam, kde není potřeba těžit, například na Šumavě. [5] 

 

4.2. Negativní dopadprolomení limitů těžby v SHP 

 

Ne všechny pracovní příležitosti jsou pro region pozitivní – měli bychom uvažovat v 

dlouhodobém hledisku. Krušné hory by se měly orientovat spíše na turistický ruch, než na 

těžbu, která by dlouhodobě zabránila v rozvoji tohoto odvětví. Cestovní ruch má pak vyšší 

přidanou hodnotu a zároveň nemá negativní dopad na obyvatele. Navíc práce v dole sice 

není špatně placená, ale zdravotní rizika spojená s touto prací jsou na celý život. 

 

 



Bc. Martin Pilný: Město Bílina – vliv těžby uhlí na životní prostředí města a okolí 

 

 

 2014                                                                                                                                     19 

 

Nízké ceny uhlí bohužel povedou k tlaku na vyšší používání tepelných elektráren, které 

škodí životnímu prostředí jak skleníkovými plyny, tak jinými škodlivinami.  

Energetická burza je navíc celoevropská, takže i kdybychom spalovali více uhlí, tak to 

ceny energií zásadně neovlivní. Naopak zničenou přírodu budeme mít tady a na dlouhá léta. 

Poplatky za těžbu nejsou tak vysoké, aby naplnily státní rozpočet a pokud by byla razantně 

zvýšeny, pak se firmám nevyplatí těžit. Navíc se nejedná o dobrý zdroj příjmů, protože 

obsahuje řadu negativních externalit od škod na životním prostředí po škody na zdraví. 

Tyto škody pak povedou k dalece vyšším nákladům v budoucnu, než kolik získáme z 

poplatků za těžbu.Začátek těžby znamená zásadní změnu v životě řady lidí, a to změnu k 

horšímu. Bude třeba bourat nejen domy, ale celé vesnice. Pozemky v okolí dolů ztratí 

hodnotu a zároveň oblíbená místa řady lidí budou zničena. Ještě horší je fakt, že lidé byli 

konstantně ubezpečováni, že k ničemu takovému nedojde. Pokud tedy budou limity 

prodlouženy, lidé ztratí víru ve stát a v právní jistotu. 

Hnědé uhlí má 2 základní negativní dopady na životní prostředí. Za prvé je samotná těžba 

velmi škodlivá, protože hnědé uhlí se typicky nachází těsně pod povrchem a těžba pak 

vede k měsíční krajině, kterou byly Krušné hory dříve proslulé. Za druhé jde o samotné 

spalování hnědého uhlí, které má za následek kyselé deště, zplodiny a také vyšší 

emiseskleníkových plynů. Životní prostředí bychom měli raději chránit, a ne ho ničit kvůli 

krátkodobému zisku, který je také pochybný.Cena uhlí na světových trzích je poměrně 

nízko, a tudíž nedává strategický smysl si ho všechno vytěžit, když to ve skutečnosti 

nepotřebujeme. Měli bychom si ho schovat na horší časy – pro případ, že bude válka či 

začne být nedostatkovou surovinou a jeho cena rapidně vzroste. V dnešní době z těžby 

můžeme profitovat mnohem méně, než v budoucnu. [5] 
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5. LEGISLATIVNÍ ZABEZPEČENÍ 

 

Pravidla pro využívání ložisek nerostných surovin a pro ochranu nevyužívaných ložisek 

jsou zakotvena v příslušné legislativě, jejíž plnění je státem kontrolováno. Základním 

legislativním nástrojem účinné surovinové politiky je zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a 

využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění, který vymezuje podmínky a 

způsob podnikání při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem. Dále 

upravuje zásady ochrany výhradních ložisek ve vlastnictví státu i podmínky jejich 

využívání. Technickou a administrativní stránku postupů při využívání výhradních ložisek 

upravuje zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské 

správě, v platném znění. Tento zákon upravuje zčásti i využívání ostatních nerostných 

zdrojů, které jsou součástí pozemku. Státní vlastnictví průmyslově významných nerostných 

zdrojů umožňuje nezbytnou ingerenci státního aparátu ve veřejném zájmu a dává 

předpoklady pro uplatnění dalších, zejména ekonomických nástrojů surovinové politiky. 

Současný postup řízení, kterými mohou osoby získat právo dobývat a povolení k hornické 

činnosti, odpovídá uspořádání decentralizované demokratické společnosti, ve které občané 

rozhodují o svých záležitostech sami a prostřednictvím obcí a regionů. Na tyto zákony 

navazuje řada prováděcích předpisů, zejména vyhlášek a výnosů Českého báňského úřadu. 

Minimalizace negativních vlivů těžeb prvotních nerostných zdrojů na životní prostředí 

zajišťuje posouzení těžebního záměru procesem EIA a ekologický dohled nad těžbou.   

EIA (z anglickéhoEnvironmentalImpactAssessment, česky: Vyhodnocení vlivů na životní 

prostředí) je označení pro proces (respektive studii), jehož cílem je získat představu o 

výsledném vlivu těžby na životní prostředí a vyhodnocení, zda je z tohoto ohledu vhodné ji 

realizovat, resp. za jakých podmínek je realizace akceptovatelná. Proces nepodléhá 

správnímu řádu (a nelze se proti němu odvolat) a jeho výstup má pouze doporučující 

charakter (byť je většinou správními úřady akceptován). Studii EIA musí mít a přiložit ji k 

žádosti o realizaci všechny velké stavby a všechny podniky s výrazným dopadem na 

přírodu. EIA byla v českém zákonodárství poprvé zavedena zákonem České národní rady 

č. 244/1992 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. [5] 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Angli%C4%8Dtina
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotn%C3%AD_prost%C5%99ed%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spr%C3%A1vn%C3%AD_%C5%99%C3%A1d
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spr%C3%A1vn%C3%AD_%C3%BA%C5%99ad
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_n%C3%A1rodn%C3%AD_rada
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V současné době ji upravuje zákon č. 100/2001 Sb. EIA je součástí zákonodárství i řady 

dalších států, mimo jiné USA a všech států Evropské unie.Jedná se o proces, jenž si klade 

za cíl určit, jaký vliv bude mít konkrétní stavba nebo jiný projekt na obyvatelstvo a životní 

prostředí. Princip tohoto řízení spočívá v tom, že připomínky a námitky k danému projektu 

může vznést kdokoli z veřejnosti, čímž by mělo být zajištěno skutečně objektivní 

posouzení problému a mělo by být zabráněno případným negativním dopadům. 

Oblast geologického průzkumu ložisek nerostů v podmínkách tržního hospodářství 

upravuje zákon ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, v platném znění. Výše 

uvedené představují komplex českého horního práva.V zemích EU neexistuje společná 

legislativa ve vztahu k hornímu právu. Horní zákony jednotlivých členských zemí EU se 

mezi sebou dosti liší, všechny však umožňují plnou funkci jednotného trhu. Otázky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnosti provozu technických a elektrických 

zařízení, vrtných prací na ropu a zemní plyn a bezpečnosti práce v potenciálně výbušném 

prostředí jsou řešeny v rámci EU jednotnými směrnicemi. České právní normy jsou s 

těmito jednotnými směrnicemi EU plně slučitelné. České horní právo neodporuje 

legislativě EU. Umožňuje šetrné využívání přírodních nerostných zdrojů a jejich ochranu. 

Povoluje těžební práce a zároveň dostatečně chrání práva a právem chráněné zájmy 

vlastníků pozemků. Novelizací zákonů v letech 1991-1992 se úprava horního práva 

přiblížila vyspělým státům. [5] 

 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_unie


Bc. Martin Pilný: Město Bílina – vliv těžby uhlí na životní prostředí města a okolí 

 

 

 2014                                                                                                                                     22 

 

6. ÚHRADY 

 

Zákon č. 44/1988Sb. ve znění dalších vyhlášek ukládá organizacím zabývajícím se těžbou 

nerostných surovin povinnost odvádět úhradu z dobývacího prostoru. To je uvedeno v § 

32a odst. 1 výše uvedeného zákona:  

„Odst. 1) Organizace je povinna zaplatit na účet příslušného obvodního báňského úřadu 

roční úhradu z dobývacího prostoru za každý i započatý hektar plochy dobývacího prostoru 

ve vymezení na povrchu. Výše úhrady z dobývacího prostoru v rozmezí 100,- Kč až 1000,- 

Kč na hektar, odstupňovanou s přihlédnutím ke stupni ochrany životního prostředí 

dotčeného území, charakteru činnosti prováděné v dobývacím prostoru a jejímu dopadu na 

životní prostředí, stanoví vláda nařízením (617/1992Sb.). Tuto úhradu převede báňský úřad 

obci, na jejímž území se dobývací prostor nachází. Je-li dobývací prostor umístěn na území 

více obcí, rozdělí obvodní báňský úřad příjem podle poměru částí dobývacího prostoru na 

území jednotlivých obcí.“  

Výše jmenovaný zákon dále ukládá povinnost úhrady z vydobytých nerostů. To je uvedeno 

v § 32a odst. 2 a 4:  

„Odst. 2) Organizace je povinna zaplatit na účet příslušného obvodního báňského úřadu 

roční úhradu z vydobytých nerostů na výhradních ložiskách nebo vyhrazených nerostů po 

jejich úpravě a zušlechtění, provedeném v souvislosti s jejich dobýváním (dále jen 

„vydobyté nerosty“); úhrada se stanoví z těch nerostů, pro jejichž dobývání byl stanoven 

dobývací prostor. Úhrada činí nejvýše 10 % z tržní ceny vydobytých nerostů. Rozhodná je 

průměrná tržní cena v roce, ve kterém byly nerosty vydobyty. Ministerstvo průmyslu a 

obchodu po projednání s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem financí České 

republiky stanoví pro nerosty, u nichž není známa tržní cena, základ pro vyměření úhrady z 

vydobytých nerostů. 

Odst. 4) Z výnosu úhrady podle odstavce 2 převede obvodní báňský úřad 25 % do státního 

rozpočtu České republiky, ze kterého budou tyto prostředky účelově použity k nápravě 

škod na životním prostředí způsobených dobýváním výhradních i nevyhrazených ložisek, a 

zbývajících 75 % převede obvodní báňský úřad do rozpočtu obce. [4]     
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6.1. Přehled úhrad z těžby vyhrazených nerostů za rok 2007-2013 

Tabulka 2-přehled úhrad z těžby vyhrazených nerostů (Zdroj: Město Bílina) 

Rok 2007 za rok celkem za rok 

Úhrada z těžby 35 089 542,00 

 

35 246 582,00 

 

Úhrada z plochy 

dobývacího prostoru 

157 040,00 

 

 

 

Rok 2008 za rok celkem za rok 

Úhrada z těžby 40 157 858,00 

 

40 314 898,00 

 

Úhrada z plochy 

dobývacího prostoru 

157 040,00 

 

 

 

Rok 2009 za rok celkem za rok 

Úhrada z těžby 47 484 155,00 

 

47 641 195,00 

 

Úhrada z plochy 

dobývacího prostoru 

157 040,00 

 

 

 

Rok 2010 za rok celkem za rok 

Úhrada z těžby 33 028 222,00 

 

33 185 262,00 

 

Úhrada z plochy 

dobývacího prostoru 

157 040,00 

 

 

 

Rok 2011 za rok celkem za rok 

Úhrada z těžby 46 231 620,00 

 

46 388 660,00 

 

Úhrada z plochy 

dobývacího prostoru 

157 040,00 

 

 

 

Rok 2012 za rok celkem za rok 

Úhrada z těžby 47 125 116,00 

 

47 282 156,00 

 

Úhrada z plochy 

dobývacího prostoru 

157 040,00 

 

 

 

Rok 2013 za rok celkem za rok 

Úhrada z těžby 39 596 262,00 

 

39 596 262,00 

 

Úhrada z plochy 

dobývacího prostoru 

157 040,00 
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Kromě výše uvedených úhrad, kteréSD mají povinnost dle legislativy platit městu, 

poskytují také dary v podobě finančních prostředků. Dary jsou věnovány na různé 

společenské, kulturní a sportovní akce. V následující tabulce je přehled poskytnutých 

finančních darů od roku 2010-2013. 

 
Tabulka-3 Finanční dary v mil. (Zdroj: Město Bílina) 

 

2010 

 

         5 070000 

 

2011 

 

         1 175000 

 

2012 

 

          555 000 

 

2013 

 

         1055000 
 

 

 

 

Pro zajímavost, DB poskytují také dary v podobě finančních prostředků obci Braňany na 

kulturní i společenské akce a spolufinancují další akce, které pomáhají k lepšímu životu 

v obci. V minulosti ani v současné době netěží SD na katastrálním území obce Braňany, 

proto jim z uvedené legislativy neplyne žádná povinnost úhrad. Přesto roční příjmy od 

Dolů Bílina tvoří cca 30% celkových příjmů obce. Na katastrálním území obce bude těžba 

probíhat až v období 2016 - 2020, a to jen v omezené míře.  
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7. DOPADY TĚŽBY UHLÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

 

Teplicko a Mostecko je region s vysoce rozvinutou těžbou a průmyslovou výrobou. Při 

pokračování těžby se bude provoz lomu a výsypek výrazně vzdalovat od nejvíce 

obydlených aglomerací, zejména měst Bíliny a Duchcov. Naopak se přiblíží k obci Lomu 

na 840 m a k obci Mariánské Radčice na 800 m. Těžbou bude narušen (dočasně i trvale) 

současný hydrogeologický a hydrologický systém. Okolí dobývacího prostoru v minulosti 

bylo a je zatěžováno projevy důlní činnosti. Posuzované území je ale pod silným 

antropogenním vlivem a antropickou zátěží i z dalších aktivit a činností.   

V současné době v souvislosti se stabilizací krajiny jsou realizovány sanační a rekultivační 

práce v různém stupni rozpracovanosti podle schváleného SPSR (Souhrnného plánu sanací 

a rekultivací). Cílem je dosažení opětovného začlenění celého území do krajiny, a to 

způsoby přírodně blízkými. Současný rozvoj popisovaného území je tedy především 

ovlivněn probíhající těžbou hnědého uhlí. 

Zákonem č. 86/2002 Sb. jsou definovány oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší jako 

prováděcím právním předpisem vymezená část území (zóna) nebo sídelní seskupení 

(aglomerace), kde je překročena hodnota jednoho nebo více imisních limitů nebo cílového 

imisního limitu pro ozon nebo hodnota jednoho či více imisních limitů zvýšená o příslušné 

meze tolerance. Jedná se o území, kde dochází k překračování limitních hodnot pro 

prachové částice PM10 a limitních hodnot hluku.  

Povrchová těžba má velký vliv na atmosféru. Především je to zvýšený obsah prachových 

částic a kontaminace atmosféry zplodinami po trhacích pracích. Velmi často je v 

rozsáhlých těžebních dosaženo navýšení teplotního režimu a výsledkem je změna 

mikroklimatu. Nezanedbatelným negativním vlivem je zvýšená hlučnost.  

Při těžbě je odstraněna veškerá vegetace a velké množství půdního profilu. Vzniká tak 

prostor pro rychlejší degradaci zbylých půd a zrychlení zvětrávacích procesů. Negativní 

vliv na biosféru a lidskou populaci je zřejmý, trhací práce mohou způsobit poškození 

okolních staveb. 
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7.1. Suspendované částice PM10 

 

Suspendované částice představují různorodou směs organických a anorganických částic 

kapalného a pevného skupenství, různé velikosti, složení a původu. Částice v ovzduší 

představují významný faktor s mnohočetným efektem na lidské zdraví. Současně působí i 

jako nosič pro některé další škodliviny. Účinek závisí na velikosti, tvaru a chemickém 

složení částic a uvádí se zvýšení celkové nemocnosti i úmrtnosti, zejména na onemocnění 

srdce a cév, snížení plicních funkcí a zkrácení délky života.  

Větší částice jsou zachyceny v horních partiích dýchacího ústrojí, obvykle se dostanou do 

trávicího ústrojí a jedinec je exponován také jejich požitím. Částice PM10 se dostávají pod 

hrtan do dolních cest dýchacích, jemnější částice označované jako PM2,5 pronikají do 

plicních sklípků. Efekt krátkodobě zvýšených koncentrací suspendovaných částic frakce 

PM10 se projevuje zvýrazněním symptomů u astmatiků a zvýšením celkové nemocnosti a 

úmrtnosti. Citlivou skupinou jsou děti, starší osoby a osoby s chronickým onemocněním 

dýchacího a oběhového ústrojí. 

Pro vyhodnocení očekávané imisní situace v hodnocené lokalitě byla zpracována 

Rozptylová studie. Rozptylová studie posuzuje imisní zatížení způsobené provozem Dolů 

Bílina v zájmovém území a byla vypracována pro etapy postupu lomu Bílina v letech 

2011, 2013, 2015, 2020, 2025, 2030. Jako kontrolní rok pro nastavení parametrů byl 

stanoven rok 2007. 

 

Pro účely výpočtů polí koncentrací znečišťujících látek byla výpočetní oblast pokryta 

pravidelnou sítí referenčních bodů s krokem 400x400m – celkem 754 referenčních bodů. 

Pro účely stanovení dopadu na jednotlivá sídla a hodnocení zdravotních rizik byly 

výsledky ještě interpolovány do bodů v pravidelné síti s krokem 100x100m (11211 bodů). 

Modelové výpočty byly provedeny pro znečišťující látky PM10, NO2, SO2, benzen a BaP. 

Pro každou látku byly spočítány průměrné roční koncentrace, nejvyšší možné 1hodinové 

koncentrace pro NO2 a SO2, nejvyšší možné 24hodinové koncentrace pro PM10. Dále byla 

stanovena četnost překročení imisních limitů. [1]    
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Podrobné zhodnocení vlivu lomu Bílina bylo provedeno pouze ve vztahu k ochraně lidí pro 

suspendované částice PM10. U ostatních znečišťujících látek zahrnutých v rozptylové 

studii (NO2, SO2, benzen a BaP) je vliv lomu na celkovou úroveň znečištění ovzduší (ve 

vztahu k imisním limitům, případně cílovým imisním limitům jak pro ochranu zdraví lidí 

tak vzhledem k ochraně ekosystémů a vegetace) nevýznamný. 

Imisní monitoring v okolí lomu Bílina je pro společnost Severočeské doly a.s. zajišťován 

Výzkumným ústavem pro hnědé uhlí a.s. (dále jen VÚHU). Měření úrovně znečištění 

ovzduší částicemi PM10 se provádí v sedmi lokalitách (viz obrázek níže). 

 

 

 

Obrázek 6 – letecký snímek Dolů Bílina (Zdroj: SD, a.s.) 
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Liniové zdroje hluku: 

 

Jako liniové zdroje byly uvažovány: 

 pásové dopravníky 

 doprava po vnitrozávodových komunikacích  

 

Plošné zdroje hluku: 

 

Dominantními zdroji PM10 které byly zahrnuty do výpočtů, jsou: 

 

 důlní činnost – skrývka nadloží, těžba uhlí, zakládání skrývkového materiálu 

 manipulace s uhlím na skládkách 

 resuspenze prachových částic z povrchu odkrytých ploch lomu větrem 

 

 

Povolený počet překročení 24-hodinového imisního limitu je 35 dnů za rok.V žádném z 

hodnocených sídel vliv lomu Bílina na překročení 24-hodinového imisního limitu pro 

suspendované částice PM10 nepřesahuje povolený počet překročení.  

 

Výjimkou byla situace v Ledvicích v roce 2007, kdy bylo registrováno 44,22 překročení 

24-hod. limitu PM10. 

Níže uvedená tabulka i grafy shrnuje střední hodnoty vlivu Lomu Bílina na počet 

překročení 24-hodinového imisního limitu pro suspendované částice PM10 v hodnocených 

sídlech.  V grafech je pro ilustraci uvedena i minimální a maximální hodnota dosažená  v 

daném sídle. [1]    

 

 

 

 

 
 
 

 

 



Bc. Martin Pilný: Město Bílina – vliv těžby uhlí na životní prostředí města a okolí 

 

 

 2014                                                                                                                                     29 

 

Graf 1: Vliv lomu Bílina na jednotlivá sídla – roční aritmetické průměry PM10 
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Graf 2: Vliv lomu Bílina na jednotlivá sídla – počet překročení 24-hodinového imisního limitu PM10 

(Zdroj: SD, a.s.) 
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Graf 3: Předpokládaný vývoj úrovně znečištění ovzduší částicemi v okolí Lomu Bílina 

(Zdroj: SD, a.s.) 
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Z výše uvedeného vyplývá, že v žádném z hodnocených sídel v žádném z hodnocených 

roků nedojde k překročení imisního limitu pro roční aritmetické průměry suspendovaných 

částic PM10. Ve všech hodnocených sídlech dojde k poklesu ročních aritmetických 

průměrů suspendovaných částic PM10 oproti roku 2007. 

Z obrázku je zřejmé, že významný podíl na úrovni znečištění ovzduší v sídlech okolo 

lomuBílina částicemi má i pozadí, včetně místních zdrojů.Jako reakce na tuto skutečnost 

vznikla na podzim roku 2009 iniciativa STOP PRACH, 

sdružující osm obcí okolo lomu Bílina (Bílina, Braňany, Duchcov, Chotějovice, Ledvice, 

Lom, Mariánské Radčice a Osek), společnost Severočeské doly a.s. a tým odborníků 

v oblasti ochrany ovzduší. Iniciativa STOP PRACH je doplňková k Protiprašnému 

projektu. Jejím cílem je omezit znečišťování ovzduší v sídlech okolo lomu Bílina 

primárními částicemi z ostatních místních zdrojů, zejména z domácností a dopravy, včetně 

resuspenze. Opatření na těchto zdrojích mohou být několikanásobně méně nákladná než 

opatření na lomu Bílina a vedla by k dalšímu významnému zlepšení kvality ovzduší v 

zájmovém území. 

 

Důvody vzniku iniciativy STOP PRACH 

 

V oblasti severních Čech okolo lomu Bílina jsou překračovány imisní limity 

suspendovaných částic PM10. Z místních zdrojů znečišťování ovzduší se na této situaci 

vedle lomu Bílina podílejí zejména domácnosti a doprava (včetně resuspenze). 

Minimalizace vlivu lomu Bílina na úroveň znečištění ovzduší byla řešena i v rámci 

přípravy, projednávání a posuzování dokumentace posouzení vlivů záměru „Plán otvírky, 

přípravy a dobývání lomu Bílina na období 2010 – 2030“ na životní prostředí. V rámci 

výše uvedeného hodnocení byl pro každé sídlo v okolí lomu zhodnocen nejen příspěvek 

Lomu Bílina k imisní zátěži daného sídla, ale také (horní) odhad vlivu ostatních zdrojů – 

pozadí. 
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Graf 4:Zdroje emisí primárních částic PM10 v České republice(Zdroj: SD, a.s.) 
 

 

 

 

 

7.2. Hluková situace 

 

 

Hygienické limity jsou stanoveny nařízením vlády č.272/11 Sb.„O ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací.“ 

 

Dominantními zdroji hluku v rámci provozu lomu Bílina je zejména: 

 

 na porubní straně skrývková kolesová rýpadla s navazující pásovou dopravou  

 na straně výsypek zakladače a příslušná pásova doprava  

 



Bc. Martin Pilný: Město Bílina – vliv těžby uhlí na životní prostředí města a okolí 

 

 

 2014                                                                                                                                     34 

 

Jako další zdroje hlukových emisí je v  rámci provozu lomu Bílina  provoz automobilové 

dopravy a pomocné mechanizace. 

 

 

 

Bodové zdroje hluku : 

 

Jako bodové zdroje hluku působí v provozu lomu Bíliny kolesová rýpadla, zakladače a 

poháněcí stanice dálkové pásové dopravy.  

 

 

Označení bodových zdrojů: 

 

 poháněcí stanice š. 1600 mm              PS 1 - 1600 

 zakladač     ZP 6600 

 poháněcí stanice š. 2200 mm  PS 2200 

 rýpadlo     KU 300 

 poháněcí stanice š. 1800 mm  PS 1800 

 rýpadlo     KU 800 

 rýpadlo     K 10 000 

 zakladač     ZP 10 000 

 

Pro hodnocení stávající akustické situace zájmového území a následnou kalibraci 

výpočtového modelu byla provedena kontrolní kalibrační měření hluku na dvou (popř. 

třech) měřících místech v každé z dotčených obcí - Bílina, Braňany, Duchcov, 

Chotějovice, Ledvice, Lom, Mariánské Radčice a Osek, a to včetně podrobného záznamu 

všech akustických událostí, které v lokalitách nesouvisely s provozem lomu Bílina. 

Dominantním zdrojem hluku celého zájmového území je dopravní hluk z provozu po 

silničních komunikacích I. a II. třídy a po železničních tratích ČD, které rámují zájmová 

území dotčených obcí. V některých obcích je výrazným zdrojem hluku provoz elektrárny 

Ledvice a průmyslové zóny města Duchcova.  
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Tabulka 4 -Výsledky výpočtu - celková akustická situace vč. lomu Bílina, noční doba 

(Zdroj: SD, a.s.) 
 

Referenční 

výpočtový bod č. 

2007 )* 2011 2013 2015 2020 2025 2030 

celková situace + lom Bílina LAeq,T[dB] 

1 (MM 1 Braňany) 51,8 51,7 51,8 51,8 51,7 51,8 51,8 

2 (MM 2 Braňany) 47,3 45,4 45,8 45,7 45,6 45,7 45,6 

3 (MM 1 Bílina) 45,7 45,5 45,5 45,5 45,5 45,6 45,5 

4 (MM 2 Bílina) 53,2 53,1 53,1 53,1 53,1 53,1 53,1 

5 (MM 1 Ledvice) 46,7 46,5 46,5 46,5 46,5 46,4 46,4 

6 (MM 2 Ledvice) 48,7 48,6 48,6 48,6 48,6 48,6 48,5 

7 (MM 1 Duchcov) 42,5 42,7 42,7 42,1 42,9 42,6 42,4 

8 (MM 2 Duchcov) 43,8 44,1 44,1 43,8 44,1 43,9 43,7 

9 (MM 1 Lom) 46,4 46,4 46,5 46,5 46,5 46,5 46,6 

10 (MM 2 Lom) 40,4 40,5 40,1 40,2 40,3 40,3 40,9 

11 (MM 1 Mar. 

Rad.) 

36,7 36,4 36,7 36,7 37,1 37,1 38,5 

12 (MM 2 Mar. 

Rad.) 

46,7 46,7 46,7 46,7 46,8 46,9 47,1 

 

 

 

Tabulka 5 -Výsledky výpočtu - celková akustická situace vč. lomu Bílina, denní doba 

(Zdroj: SD, a.s.) 
 

Referenční 

výpočtový bod č. 

2007)* 2011 2013 2015 2020 2025 2030 

celková situace + lom Bílina LAeq,T[dB] 

1 (MM 1 Braňany) 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 

2 (MM 2 Braňany) 50,8 50,1 50,2 50,2 50,1 50,2 50,1 

3 (MM 1 Bílina) 52,7 52,7 52,7 52,7 52,7 52,7 52,7 

4 (MM 2 Bílina) 53,2 53,1 53,1 53,1 53,1 53,1 53,1 

5 (MM 1 Ledvice) 46,3 46,2 46,1 46,1 46,1 46,0 46,0 

6 (MM 2 Ledvice) 50,5 50,5 50,5 50,5 50,5 50,5 50,4 

7 (MM 1 Duchcov) 51,4 51,5 51,5 51,4 51,5 51,5 51,4 

8 (MM 2 Duchcov) 52,7 52,8 52,8 52,7 52,8 52,7 52,7 

9 (MM 1 Lom) 56,7 56,7 56,7 56,7 56,7 56,7 56,7 

10 (MM 2 Lom) - - - - - - - 

11 (MM 1 Mar. 

Rad.) 

50,9 50,9 50,9 50,9 51,0 51,0 51,0 

12 (MM 2 Mar. 

Rad.) 

56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 
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Akustická situace lomu Bílina byla v některých částech zájmového území vyhodnocena 

jako nepříznivá z hlediska překračování hygienických limitů pro hluk z postupu těžby 

v lomu Bílina. Z tohoto důvodu byla navržena ochranná protihluková opatření, která 

eliminovala nepříznivý akustický dopad na dotčené obce. Tato opatření byla zadána do 

výpočtového modelu a výsledné provedené výpočty jsou již numericky vyjádřeny po 

realizaci těchto nápravných opatření.  

 

Lékařské studie dokazují, že hluk má nepříznivý vliv na lidské zdraví. Sluch v první řadě 

slouží člověk jako varovný systém. Organismus kvůli tomu reaguje na hluk jako na 

poplašný signál a spouští celou řadu mechanismů. Dochází například ke:  

 

- zvýšení krevního tlaku  

- zrychlení tepu  

- stažení periferních cév  

- zvýšení hladiny adrenalinu  

- ztrátám hořčíku  

 

Hluk má poměrně významný vliv na psychiku jednotlivce a často způsobuje únavu, 

depresi, rozmrzelost, agresivitu, neochotu, zhoršení paměti, ztrátu pozornosti a celkové 

snížení výkonnosti.  

Dlouhodobé vystavování nadměrnému hluku pak způsobuje hypertenzi (vysoký krevní 

tlak), poškození srdce včetně zvýšení rizika infarktu, snížení imunity organismu, 

chronickou únavu a nespavost. Výzkumy prokázaly, že výskyt civilizačních chorob přímo 

vzrůstá s hlučností daného prostředí.  

Jelikož sluch funguje, i když člověk spí, hluk během spánku snižuje jeho kvalitu i hloubku. 

Dlouhodobě se to pak projevuje již zmíněnou trvalou únavou.  

Obyvatelé v obcích nacházejících se v okolí zbývajících částí lomu Bílina budou ovlivněni 

zejména zvýšenou prašností ovzduší. Ovlivnění kvality ovzduší lze očekávat v Bílině, 

Ledvicích, Duchcově.  
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8. MOŽNÁ OPATŘENÍ VEDOUCÍ K ELIMINACI NEGATIVNÍCH VLIVŮ 

TĚŽBY MĚSTA BÍLINY 

 

 

Součástí projektu protiprašných a protihlukových opatření v rámci Plánu otvírky, přípravy 

a dobývání lomuBílina na období 2010 – 2030 je třeba:  

 

- minimální odkryté zásoby 

- krycí vrstva nad uhelnou slojí před postupem dobývacího zařízení 

- v případě záparu účinné vychlazování uhelného řezu v průběhu dobývání 

- včasné uzavírání hlubinných děl při nafárání 

- materiál náchylný k samovznícení směrovat do spodních partií výsypek 

- omezení rychlosti automobilů v prostoru lomu Bílina 

- intenzivní kropení komunikací v lomu velkokapacitními autocisternami 

- v přímé vazbě na informace ČHMÚ Praha (předpověď silných větrů) provádět 

kropení volných ploch v okolí pohybu rýpadel 

- zkrápění přesypů pásových dopravníků 

- zakrytování uhelných pásových dopravníků v celé trase proti následnému prášení 

v případě větrného počasí 

- boční svahy lomu budou při jejich těžbě ihned tvořeny do konečné polohy 

s následným překrytím sprašemi, zatravněním a ozeleněním 

 

 

Vliv provozu lomu Bílina na okolí se bude v letech 2011 - 2030 projevovat zejména 

v oblasti postupu porubní fronty a v oblasti zakládání výsypky Pokrok. Posouzení je 

provedeno vzhledem k obcím v předpolí lomu. Jedná se o obyvatele žijící v obcích Lom, 

Mariánské Radčice a Braňany. Tyto obce budou ovlivněny emisemi hluku a tuhých 

znečišťujících látek. Z tohoto důvodu byla navržena ochranná protihluková opatření,která 

eliminovala nepříznivý akustický dopad na dotčené obce.  
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9. ZÁVĚR 

 

Uhlí je v současné době strategickou energetickou surovinou, jeho zásoby se ale s 

narůstající energetickou náročností rychle tenčí, je tedy otázkou času, kdy bude při 

současných ekologických limitech vytěženo a bude nutné hledat jiné energetické 

alternativy.  

V mé práci, jsem se zabýval především zvýšenou prašností a hlučností v dané lokalitě a 

okolí v souvislosti s postupující těžbou lomu Bílina. 

Jak je patrné z grafů, prašnost je ve městě poměrně vysoká, přípustná koncentrace 

suspendovaných částic frakce PM 10 je často překračována. Tyto zvýšené koncentrace jsou 

nejen prašností z dolu, ale významný podíl na úrovni znečištění ovzduší v sídlech okolo 

lomu Bílina částicemi má i pozadí, včetně místních zdrojů.  Lze konstatovat, že Pro 

celkové snížení úrovně prašnosti v okolí lomu je nezbytné omezovat emisi prachu 

z automobilové dopravy zkrápěním a omezení její rychlosti, čištěním a údržbou cest. 

V důsledku postupu těžby se předpokládá nárůst imisní zátěže především v blízkosti 

porubní fronty. Toto se DB snaží zmírnit výsadbou ochranného zeleného pásu na hraně 

konečného postupu lomu Bílina ve směruk Mariánským Radčicím, Braňan a městu Lomu. 

V prostoru ÚUL přemístění skládky mourů, výsadba izolačních zelených pásů atechnické 

protivětrné zábrany. 

Dominantními zdroji hluku v rámci provozu lomu Bílina jsou zejména skrývková kolesová 

rýpadla s navazující pásovou dopravou, na straně výsypek zakladače a příslušná pásova 

doprava. Jako další zdroje hlukových emisí je v  rámci provozu lomu Bílina  provoz 

automobilové dopravy a pomocné mechanizace.Jelikož se porubní fronta od města 

vzdaluje, tak nijak neznepříjemňuje život ve městě. 

Dominantním zdrojem hluku celého zájmového území je dopravní hluk z provozu po 

silničních komunikacích I. a II. třídy a po železničních tratích ČD, které rámují zájmová 

území.  V některých obcích je výrazným zdrojem hluku provoz elektrárny Ledvice a 

průmyslové zóny města Duchcova.  
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