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PROSTŘEDÍ, TENDENCE:
 Je silný trend (evropský, celosvětový?) „vytěsnit“ UHLÍ (a hnědé zvláště)
z nynější stále významné pozice v mixu energetických surovin.
A to co nejdříve.
 Nástrojem k „vytěsňování“ uhlí je celá řada opatření, které jsou překotně
přijímána. Zejména jde o legislativní opatření, která nastavují takové
parametry pro jeho konverzi na elektrickou nebo tepelnou energii jenž
vedou k značnému nárůstu nákladů.
Otázkou je, kdy ztratí UHLÍ ekonomickou konkurenceschopnost.
 Do této kategorie opatření spadá i deklarovaný odklon řady komerčních
bank od financování tzv. uhelných projektů.
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KONKRÉTNÍ DŮSLEDKY:
 UV ČR č. 827 z r. 2015 opětovně potvrdilo pro lom ČSA platnost
tzv. ÚZEMNÍCH LIMITŮ. Proto Severní energetická a.s. (provozující tento
lom) se výhradně soustřeďuje na dotěžení jen zbytkových cca 20 mil. t
(od 1. 1. 2018) hnědouhelných zásob do hranic „limitů“ a na provádění
sanace a rekultivace území dotčeného těžbou.
Uvedené povede:
− k ukončení těžby uhlí na lomu ČSA do roku 2023 – 24 a tím jeho dodávek
na trh v množství 3÷3,5 mil. t/r (z toho je cca 50% dodáváno pro
obyvatelstvo, městské a průmyslové teplárny).
− k nevyužití cca 275÷750 mil. t nejkvalitnějšího hnědého uhlí v ČR, které
je k dispozici v dobývacích prostorech za zmíněnými „limity“.
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KONKRÉTNÍ DŮSLEDKY:
 Na druhé naší těžební společnosti (Vršanská uhelná a.s.) provozující lom
Vršany se soustřeďujeme nyní na uvolnění území pro budoucí těžbu. Jde
o území v dobývacích prostorech, kde nyní vede řada potrubních tras
(ropovody, různé produktovody chem. výrobků, plynovody, vodovody)
a energetická vedení. V letošním roce jsme zahájili rozsáhlou akci přeložek
těchto inženýrských sítí, která potrvá několik roků.
Uvedené by mělo přinést:
− navýšení disponibilních vytěžitelných zásob hnědého uhlí z tohoto lomu
na celkové množství cca 232 mil. t (od 1. 1. 2018).
− v závislosti na výši ročních těžeb možnost dodávek hnědouhelného paliva
zejména pro elektroenergetiku a velké teplárenské zdroje až k r. 2050.
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CO OVLIVŇUJE VLASTNÍ TĚŽBU:
 „Ekologické akceptovatelnosti“ tzn. potlačování negativních vlivů na ŽP
vlastní těžby je nutné věnovat maximální úsilí.
Neexistují sice reálná opatření, zcela odstraňující negativní faktory, ale vývoj
a provozní aplikace stále účinnějších technických opatření probíhají.

 Hnědouhelné lomy jsou nyní zařazeny mezi vyjmenované stacionární
zdroje znečištění.
Pro jednotlivé lomy existují tzv. základní technické podmínky provozu, které
převážně korespondují s podmínkami uvedenými ve stanovisku k „EIA“ resp.
uloženými v „Povolení hornické činnosti“ k ochraně ŽP a krajiny.
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CO OVLIVŇUJE VLASTNÍ TĚŽBU:

 Které negativní vlivy jsou preferovaně sledovány – jaké hodnoty jsou
autorizovanými zkušebnami objektivně zjištěny a jak se daří tyto vlivy
potlačovat.
− Polétavá prašnost – hodnoty 24 hodinových koncentrací aerosolových
částic PM10 v uložených ročních období a v obcích po obvodu lomu
Vršany.
− Hlučnost – hodnoty ekvivaletních hladin hluku LAeqT v tzv. chráněném
venkovním prostoru staveb v jednotlivých ročních období v obcích po
obvodu lomu Vršany.
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CO OVLIVŇUJE VLASTNÍ TĚŽBU:
→ Uložená ověřovací měření 24 hodinových koncentrací částic PM10 (µg.m-3) – lom Vršany
místo – obec

období v roce

Vrskmaň

Strupčice

Most - Okrajová ul.

02/2016

44,7

35,9

20,5

05/2016

29,3

39,6

26,6

08/2016

11,8

17,4

18,8

11/2016

6,6

26,0

28,4

02/2017

30,1

33,0

12,2

05/2017

16,8

19,6

19,1

08/2017

13,9

19,4

17,0

11/2017

10,6

30,3

10,2

Limitní hodnota emise aerosolových částic PM10 je 50 µg.m-3 (smí být překročena 35 dní v roce)

→ Naměřené hodnoty prašnosti jsou významně pod limitní přípustnou výší. Ke snížené
úrovni prašnosti dosažené v letech 2016 a 2017 na lomu Vršany výrazně přispěl soubor
realizovaných technických opatření v jednotlivých procesech dobývání, dálkové pasové
dopravy, zakládání nadložních hmot a zejména při skládkování hnědého uhlí.
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CO OVLIVŇUJE VLASTNÍ TĚŽBU:
→ Uložená ověřovací měření hladiny hluku LAeqT (dB) v noci – lom Vršany
místo – obec

období v roce

Vrskmaň

Strupčice

Most - Okrajová ul.

02/2016

28,4

34,1

28,5

05/2016

30,6

32,9

35,7

08/2016

31,4

34,8

32,8

11/2016

32,2

33,3

33,7

02/2017

31,5

31,3

31,2

05/2017

36,9

34,1

37,4

08/2017

36,5

33,0

36,0

11/2017

26,8

35,1

29,6

Nejvyšší přípustná hodnota ekvivaletní hladiny hluku hluku LAeqT - pro den je 50 dB

- pro noc je 40 dB

→ Vzhledem k tomu, že již hodnoty tzv. hlukového pozadí (tzn. kdy těžba na lomu je zcela
zastavena) se pohybují na úrovni > 30 dB (v noci) lze naměřenou hlučnost při provozu
lomu v letech 2016 a 2017 považovat nejen za přípustnou ale i zároveň za zdravotně zcela
akceptovatelnou. I v tomto případě pozitivně působí řada realizovaných technických
a organizačních opatření.
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VÝZNAM ZAHLAZENÍ hornické činnosti
 Asi klíčový faktor pro ekologickou akceptovatelnost povrchové těžby
 Musíme zahladit důsledky hornické činnosti v dotčeném území tak, aby
vznikl nový resp. obnovený krajinný útvar mající předpoklady pro budoucí
plnohodnotné užívání.
 Směrodatné je takové věcné řešení, které je dohodnuté v rámci procesu
získání a vydání „Povolení hornické činnosti“.
V tomto směru miliardové finanční zdroje dle příslušných předpisů
vytváříme.
Těžaři umí po sobě „uklidit“. Uvedené dokládá několik následujících dvojic
fotografií ilustrující názorně úroveň zahlazování, která je bohužel daleko více
ceněna v zahraničí než v tuzemsku.
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NAVRACENÍ KRAJINY PO TĚŽBĚ – NOVÉ PLNOHODNOTNÉ UŽÍVÁNÍ

1972 – Pohled na provoz lomu Most,
ještě před přesunem Děkanského chrámu
Nanebevzetí Panny Marie

1999 – Pohled na stejné území s již přesunutým
chrámem a po realizaci rekultivace
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NAVRACENÍ KRAJINY PO TĚŽBĚ – NOVÉ PLNOHODNOTNÉ UŽÍVÁNÍ

1970 – Pohled na provoz lomu Most
v pozadí „stará“ průmyslovka

2010 – Pohled na již zalesněné území a
přilehlý park. V budově „staré“
průmyslovky se nachází městské
muzeum.
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NAVRACENÍ KRAJINY PO TĚŽBĚ – NOVÉ PLNOHODNOTNÉ UŽÍVÁNÍ
1965 – Pohled na lom Benedikt po ukončeném provozu

po r. 2000 – Pohled na stejné území, příměstská rekreační zóna
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Děkuji za pozornost
v.roucek@7group.cz
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