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Summary 

In this thesis there is a proposition of two variants of loess repository excavation 

from Slatinice dump. Furthermore, this thesis describes the history of Vršany 

quarry, its general characteristics and geological composition. In conclusion the 

two variants of loess repository excavation are assessed both economically and 

environmentally and the optimal solution is chosen. 
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 Anotace  

 V předložené diplomové práci jsou navrženy dvě varianty odtěžení deponie 

spraší na Slatinické výsypce. Dále je popsána historie lomu Vršany, jeho 

všeobecná charakteristika a geologické složení. V závěru diplomové práce jsou 

varianty odtěžení deponie posouzeny ekonomicky a ekologicky a podle toho 

vybráno optimální řešení. 

 Klíčová slova: deponie spraší, lom Vršany, Slatinická výsypka 
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Seznam použitých zkratek 

BM  Báňský model 

ČR  Česká republika 

DP  dobývací prostor 

DPD  dálková pásová doprava 

GŘ  generální ředitelství 

m n. m.  metrů nad mořem 

OBÚ  Obvodní báňský úřad 

PD  pásová doprava 

POPD  Plán otvírky, přípravy a dobývání 

SHD  Severočeské hnědouhelné doly 

TC  technologický celek 

ÚDV  úpravna důlních vod 

VH  výsuvné hlavy 
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1 Úvod 

V České republice se nachází několik uhelných velkolomů, které zajišťují 

soběstačnost České republiky ve výrobě elektrické a tepelné energie. Bohužel 

vlivem vyuhlování dobývacích prostorů a stanovením územních limitů těžby 

hnědého uhlí vydaného vládou ČR č. 444/91 se tento stav změní. K této negativní 

změně dojde již po roce 2020, kdy se předpokládá ukončení těžby na lomech Jiří 

Sokolské uhelné a.s. a lomu Československé armády Severní energetické a.s.  

Jeden z mála hnědouhelných lomů v severních Čechách, který má vyřešeny 

střety zájmů v dobývacích prostorech a není omezen ekologickými limity, je lom 

Vršany patřící společnosti Vršanská uhelná a.s. V předchozím roku 2013 si 

Vršanská uhelná a.s. zajistila odbyt hnědého uhlí okolo 8 miliónů tun ročně po 

dobu životnosti lomu. Dodávky hnědého uhlí jsou pro společnost ČEZ – Elektrárna 

Počerady až do roku cca 2051. 

Pro splnění smlouvy na dodání hnědého uhlí po dlouhou dobu firmě ČEZ je 

zapotřebí v dostatečném předstihu uvolnit zásoby vyhrazeného nerostu v DP 

Slatinice. Tyto zásoby jsou vázány především tzv. Hořanským koridorem 

a  Slatinickou výsypkou. Jedná se o území, kde se nacházejí inženýrské sítě, 

produktovody a linky velmi vysokého napětí, které je nutno přeložit. K uvolnění 

zásob je současně nutné odtěžení části Slatinické výsypky, kde se nachází 

deponie spraší. Tuto deponii zúrodnitelných zemin je nutno separátně odtěžit 

a přepravit na vnitřní výsypku Jan Šverma, kde již probíhají a dále budou probíhat 

rekultivační a sanační práce. 

Cílem diplomové práce je navrhnout báňské řešení odtěžení deponie spraší 

na Slatinické výsypce a její přemístění na výsypku Jan Šverma. Návrhy odtěžení 

jsou technicko-ekonomicky a ekologicky posouzeny a v závěru je k realizaci 

doporučena nejvhodnější varianta. 
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2 Charakteristika zájmového území 

2.1 Geografická charakteristika území 

Slatinická výsypka byla vybudována v prostoru bývalého lomu Hrabák (dříve 

lom Šmeral). Od roku 1979 zde byly zakládány i nadložní hmoty z lomu Vršany. 

Obě oblasti se nachází v severočeském regionu mezi městy Chomutov a Most. 

Oblast lomu Vršany sousedí ze severu s Ervěnickým koridorem. Tento koridor byl 

vybudován jako výsypkové těleso, na kterém byly umístěny inženýrské sítě 

(přeložka železnice, silnice a řeka Bílina). Z jihu je prostor ohraničen silnicí Louny 

– Chomutov a ze západu silnicí Údlice – Otvice. Poslední hranicí je východní 

oblast, kterou tvoří zalesněný vrch Ressel a obec Čepirohy, která je součástí 

města Mostu. Na obrázku č. 1 je vidět umístnění lomu Vršany v krajině. 

 

Obrázek č. 1 Ortofotosnímek zájmového území  
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Z hlediska báňsko – technického je území ohraničeno ze severu až 

severovýchodu jezersko – resselským hřbetem a ze západu až severozápadu 

vnitřní výsypkou lomu Jan Šverma. Od východu k severovýchodu je hranicí 

výchoz uhelné sloje. Jihozápadní hranice je tvořena pásmem hygienické ochrany, 

které je stanoveno pro obce Vrskmaň a Strupčice. Z jihu uzavírá prostor oblast 

neproduktivního území žatecké delty. 

Lom Vršany provádí báňskou činnost v dobývacích prostorech Holešice, 

Slatinice, Okořín a Vršany. Dále se lom nachází na několika katastrálních územích 

– Bylany u Mostu, Čepirohy, Ervěnice, Holešice, Hošnice, Hořany, Kyjice, Malé 

Březno, Nové Sedlo nad Bílinou, Slatinice u Mostu, Strupčice, Třebušice, 

Vrskmaň. 

Z historického hlediska byla v 30.tých až 80.tých letech hlavní hornická 

činnost prováděna ve východní části slatinicko – bylanské oblasti. Byly zde 

postupně otevírány a zasypávány malolomy Hrabák I až VII a lom Bohumír Šmeral 

(později přejmenován na lom Hrabák). V severní části byly od počátku 20. století 

otevřeny lomy Jan Šverma a lom VČSA. Lom Jan Šverma těžil hnědé uhlí jižním 

směrem a lom Vršany postupoval od roku 1978 severním směrem. Oba lomy se 

koncem 90.tých let minulého století spojily. Po ukončení těžby na lomu Hrabák 

byla celá oblast zasypána skrývkovými hmotami z lomu Vršany a oblast byla 

pojmenována jako Slatinická výsypka. V současné době, se těžba do DP Slatinice 

opět vrátila. Cílem je postupné uvolnění zásob výhradního ložiska hnědého uhlí 

a v souvislosti s tím i zajištění přeložky Hořanského koridoru. [4] 

2.2 Geologická stavba zájmového území 

2.2.1 Všeobecná charakteristika ložiska 

Lom Vršany se nachází v Mostecké pánvi na rozhraní chomutovské 

a  mostecké části. Tato pánev je jednou z geologicky nejsložitějších pánevních 

lokalit. Geologický vývoj tohoto ložiska byl převážně zapříčiněn polohou, která byla 

při okraji žateckého deltového tělesa. Hlavní uhelná sloj se naplavováním 

anorganického klastického materiálu rozštěpila na tři, místy čtyři uhelné lávky. 



 Doboš Libor: Návrh báňského řešení přemístění deponie spraší na Slatinické výsypce  

2014  4 

Vodní tok, který zapříčinil rozštěpení uhelné sloje, byl směřován z jižních oblastí 

Žatecka a Rakovnicka.  

Na lomu Vršany se od severu k jihu projevují tři fatální prostředí a to jezerní 

sedimentace, sedimentace žateckého deltového tělesa a jezerně deltová 

sedimentace. Přestože se cyklická sedimentace projevovala s odlišnou intenzitou, 

lze ji pozorovat v celé ploše ložiska. 

Usazování v ložisku má charakter postupného vyplňování deprese z počátku 

místně propojených jezírek nebo lokálních jezírek. Materiál sedimentu tvořily 

hlavně svrchní křídy a krystalinika. Další sedimentací byla terciérní sedimentace, 

která probíhala na členitém podloží. Celé podloží bylo formováno výstupy 

neovulkanitů a tvarováno intenzivní denudací v předterciérním a spodnoterciérním 

období. Posledním usazováním byla uhelná sedimentace, která byla přerušována 

kolísáním hladiny vody v deltě a přínosem klastického materiálu. Další tvorba uhlí 

byla ukončena písčitojílovou sedimentací a zvýšením hladiny vody. Vlivem 

denudace ve svrchním miocenu a pliocenu se svrchní písčitojílová vrstva 

nedochovala celá. Nakonec byl v kvartéru denudační terciérní paleoreliéf překryt 

aluviálními a eolickými sedimenty. [4,5] 

2.2.2 Geologická stavba ložiska 

Krystalinikum – převážná část svrchního krystalinika je postižena kaolinizací 

a chloritizací. Níže uložené podloží je vytvořeno metamorfovanými horninami 

krušnohorského krystalinika složeného výhradně muskovitickými až biotiticko – 

muskovitickými pararulami a lokálně svory. 

Svrchní křída – tato část ložiska je tvořena převážně vápenitým jílovcem 

bělošedé, tmavošedé a zelenošedé barvy s kolísavým podílem písčité 

a  prachovité složky. V jihovýchodní části je mocnost křídových sedimentů až 

osmdesát metrů. 

Podložní vrstvy – jsou tvořeny převážně sedimenty s obsahem 

vulkanogenního materiálu (tufitické jílovce). V této vrstvě se objevují zjílověné 

vulkanity, svrchnokřídové horniny. V severovýchodním prostoru ložiska bylo 
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ověřeno bazaltové těleso, formované pozicemi silně zjílovatěného čediče, který se 

střídá s polohami pevného, nezvětralého čediče. 

Souvrství hnědouhelných slojí – na ložisku se převážně vyskytuje jezerně 

deltovitá oblast a oblast uhlotvorného močálu. Vlivem negativních účinků v deltě 

se uhelná sloj rozštěpila místy až do čtyř slojí. 

Čtvrtá uhelná sloj je nejstarší a dosahuje bilanční mocnosti až šesti metrů. 

V dobývacím prostoru Vršany se nachází ve východní části a směrem k západu se 

sloj dostává do nebilančních poloh a zcela se ztrácí. 

Třetí uhelnou sloj můžeme pozorovat v dobývacích prostorech (Holešice, 

Vršany a Slatinice), kde dosahuje bilanční mocnosti až šesti metrů. 

Druhá uhelná sloj dosahuje mocnosti až dvaceti šesti metrů. Její kvalita se 

střídá od xyliticko – detritického uhlí až po uhelné jílovce. 

První uhelná sloj místy vychází na povrch a je denudována, což zapříčinilo 

vznik oxyhumolitů. Sloj je tvořena jílovitým uhlím nebo detritickým s vložkami 

jílovce uhelnatého. Její bilanční mocnost dosahuje dvou až deseti metrů. 

Meziložní vrstvy – tyto vrstvy dosahují mezi třetí a čtvrtou uhelnou slojí 

mocnosti až deseti metrů. Další meziložní vrstva je mezi druhou a třetí uhelnou 

slojí. Zde dosahuje mocnosti až dvaceti dvou metrů. Poslední meziloží je mocné 

až padesát metrů a je mezi první a druhou uhelnou slojí. Vrstvy těchto sedimentů 

jsou většinou tvořeny prachovými jílovci, prachově – písčitými jílovci a někde jsou 

vyvinuty i mohutné pískové čočky. 

Svrchní vrstvy – jsou tvořeny jíly a jílovci s náznaky písčité sedimentace bez 

uhelné substance. Dále se zde nachází svrchní nadložní písčito – jílová vrstva, 

která je zde málo vyvinuta a její mocnost dosahuje od nuly do čtyřiceti pěti metrů.    

Obsahuje žlutohnědé plastické kaolinicko – illitické jíly a jílovce s nízkým 

zastoupením křemene. 

Kvartér – další vrstvou je takzvaný kvartér, který je složen ze sprašových hlín 

s nestálým podílem písčité a jílovité složky obsahující drobné vápenité konkrece. 
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Na lomu Vršany jsou místy vytvořeny polohy štěrkopísků dosahující mocnosti až 

pěti metrů. Poslední vrstva na lokalitě je ornice – černozem, o mocnosti 0,2 m až 

0,6 m. 

Koryto fosilního toku – je významná geologická struktura, kdy v minulosti 

byla popisována jako bezeslojové pásmo, výmol nebo vymýtina. Tato lineární 

struktura protíná území od jihovýchodu k severozápadu. Koryto je tvořeno 

sedimenty z vodního toku o malém spádu a je složeno z písčitých jílů až jílovitých 

písků, které tvoří tělesa v prachovitých hnědošedých jílovcích s příměsí rozptýlené 

uhelné hmoty a četnými prouhelněnými rostlinnými zbytky. Důsledkem vzniku 

tohoto fosilního koryta je redukce mocnosti a deformace spodních částí uhelné 

sloje. [5] 

2.2.3 Geologická stavba deponie spraší na Slatinické výsypce 

Spraše a sprašové hlíny pocházejí převážně z plání obnažených po ústupu 

ledovce, z říčních náplavů a předpolí ledovce i teras v extraglaciální oblasti. Aby 

se z navátého prachu stala spraš, muselo být splněno několik podmínek. Bylo to 

převážně studené podnebí glaciálu s dlouhou mrazivou a suchou zimou. 

Následovalo krátké vlhké jaro a suché teplé léto. Dále bylo zjištěno, že na povrchu 

tvořící se spraše rostla stepní vegetace. Po rozpadu rostlinstva zůstával uhličitan 

vápenatý a hnědý hydroxid železa.  

Spraše, které jsou deponovány na Slatinické výsypce, se nacházely 

v předpolí lomu Vršany. V 90. letech minulého století byly spraše separátně 

odtěženy a založeny tak, aby v budoucnu byly k dispozici pro rekultivační 

a sanační práce. Hlavní součástí těchto tzv. hnědých spraší jsou malé částice 

písku a miocénního nadložního jílu, dále šupinky slídy, porcelanit a vápenité 

odštěpky o velikosti pod 0,03 mm. Tyto spraše jsou tmavohnědé barvy. Jejich 

další vlastnost byla, že v odkryvech neudržela dlouhodobě svislou stěnu 

a hrudkovitě odvětrávala.  
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2.3 Hydrogeologické poměry na lomu Vršany 

Celý lom Vršany je hydrologicky přiřazen do širšího povodí řeky Bíliny.  

Střední a jižní část území je odvodňována do Lučního potoka a ten je dále veden 

do říčky Srpiny. Severní část lomu je odvodňována Hutním potokem, který ústí 

v Komořanech do řeky Bíliny. 

Za účelem vydobytí zásob hnědého uhlí v lomu Vršany bylo nutné provést 

vodohospodářská opatření. Mezi ně patří např. přeložení Lučního a Slatinického 

potoka a dále došlo k částečným úpravám i na toku Hutního potoka, který je nyní 

pod jižním svahem Hořanské výsypky. Veškeré srážkové vody se v lomu Vršany 

odvádějí systémem gravitačních příkopů k retenčním jímkám a dále se čerpají do 

úpraven důlních vod. 

Kolektor kvartérních písků a štěrků – na území lomu Vršany se v nadloží 

svrchní uhelné sloje vyskytuje kolektor, který je překryt vrstvou ornice a vrstvou 

písčité hlíny o mocnosti desítek centimetrů. Ve vytvořených hydrogeologických 

vrtech je zaznamenané kolísání hladiny vody v kolektoru, to naznačuje závislost 

zvodnění na srážkových úhrnech. Z hydrogeologických vrtů je také patrné, že 

hladina podzemní vody se nachází 2,5 až 6,0 metrů pod úrovní terénu. Celková 

mocnost kolektoru se pohybuje v rozmezí 0,1 až 6,0 m a ojediněle 8,0 m. 

Kolektor podložních písků – tento kolektor se nachází pod bází uhelné sloje, 

kde v určitých místech ke sloji přímo doléhá a místy je oddělen vrstvou horniny 

různého složení. Celý kolektor je propojený komplexem psamitů obsahujících 

bazální hornokřídová klastika, písky a pískovce podložního souvrství a podložní 

písky spodních jílově – písčitých vrstev. Tvoří tak komplikovanou podložní zvodeň 

s rozmanitými hydraulickými vlastnostmi. [5]  
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3 Návrh báňského řešení přemístění deponie 

3.1 Historie těžby orničních vrstev a spraší na lomu Vršany 

Hlavním důvodem vzniku lomu Vršany byl požadavek tehdejšího vedení GŘ 

SHD navýšit těžbu hnědého uhlí z dobývacího prostoru Holešice. Bylo rozhodnuto, 

že se část DP Holešice vyčlení a vznikne tím nový dobývací prostor Vršany. 

V novém DP Vršany vznikl lom Vršany, který byl projektován s plánovaným 

výkonem těžby 7,5 až 8 milionů tun uhlí ročně. Veškeré hnědé uhlí z lomu bylo 

vyčleněno pro nově postavenou elektrárnu Počerady. 

První otvírkový zářez začal v roce 1978 a první uhlí bylo exploatováno v roce 

1982 o objemu 790 000 tun. Způsob otvírky byl proveden vnějším zářezem za 

použití lopatových rýpadel E 2,5 v součinnosti s kolejovou dopravou o rozchodu 

1 435 mm. Otvírkový zářez byl veden podél Hořanského energetického koridoru 

k zaniklé obci Hořany. Zářez postupně tvořil prostor pro budoucí uhelné 

a skrývkové výtahy a komunikace do lomu. Po obnažení 1. uhelné sloje se 

porubní fronta stočila směrem na západ a těžba dále pokračovala paralelními 

postupy severním směrem. 

Na území kde probíhala otvírka lomu, se vyskytovala nejen orniční vrstva, 

ale i několikametrové podorniční vrstvy sprašových zemin. Tyto spraše a ornice se 

odtěžovaly separátně a odvážely se nákladními automobily na deponie 

zúrodnitelných zemin okolo montážního místa Vršany. Jakmile byla porubní fronta 

skrývky v dostatečném předstihu před uhelnými řezy, došlo k přechodu na 

technologický celek TC 2 s kontinuální pasovou dopravou o šířce 1 800 mm. Po 

naplnění kapacity deponie u montážního místa Vršany a po ukončení těžby 

zúrodnitelných zemin a jejich ukládání na výsypce Jan Šverma byla kolejová 

doprava v předpolí lomu zrušena. 

Další skrývání orničních vrstev provádělo rýpadlo E 2,5 v součinnosti 

s automobilovou dopravou. Ornice se dopravovala na výsypku Slatinice, kde byl 

vymezen prostor pro vznik nové deponie. Výsypka Slatinice vznikla zasypáním 

zbytkové jámy po lomu Šmeral a byla zasypána skrývkovými horninami z lomu 

Vršany. [3,4] 
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V polovině 90. let minulého století došlo k přehodnocení bilance 

zúrodnitelných zemin pro následnou rekultivaci vnitřní výsypky lomu Vršany, 

výsypky Slatinice a výsypky Jan Šverma. Vlivem útlumu lomu Jan Šverma vznikl 

nedostatek deponovaných zúrodnitelných zemin pro následnou rekultivaci vnitřní 

výsypky lomu Jan Šverma. Proto bylo vzato opatření, že pro vytvoření 

dostatečných deponovaných zásob zúrodnitelných zemin budou využity i sprašové 

hlíny v předpolí lomu Vršany.  

Sprašové zeminy byly jednorázově odtěženy v roce 1995, kdy na jejich těžbu 

bylo nasazeno rýpadlo KU 800/84. Spraše byly přemístěny pomocí DPD o šířce 

1 800 mm na Slatinickou výsypku a zde byly založeny pomocí zakladače 

ZP 6600/88 na deponii. Současný stav deponie je zachycen na obrázku č. 2. [3,4] 

 

Obrázek č. 2 Současný stav deponie 
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3.2 Přehled dobývací a zakládací technologie na lomu Vršany 

Současný stav dobývací a zakládací technologie na lomu Vršany je dán 

především historií lomu. Velkolom vznikal spojením dvou lomů a to Jan Šverma 

a  Vršany.  Propojení těchto lomů probíhalo koncem 90.tých let minulého století 

a  po tomto spojení se již celý lom nazývá Vršany. Pro velikost lomu a přehlednost 

popisované práce se zachovaly názvy lokalit Šverma, Slatinice a Vršany.  

Ložisko vyhrazeného nerostu je exploatováno jedno nebo dvou řezovou 

technologií. Na každé lokalitě je použita jiná dobývací technologie s jiným 

systémem dopravy těžených hornin. Tento stav je zapříčiněn báňsko - 

geologickými podmínkami a technologickými parametry nasazené technologie. 

3.2.1 Popis dobývací a zakládací technologie na lokalitě Vršany 

První popisovaná technologie na lokalitě se skládá z velkostroje KU 800/84, 

DPD a ze zakladače ZP 6600/86. Celý tento celek se nazývá TC 2. Rýpadlo je 

nasazeno na 1. až 3. skrývkovém řezu v dobývacím prostoru Holešice. Z těchto 

řezů jsou skrývkové hmoty přepravovány DPD s označením pásové linky PD 215 

až PD 211 nebo PD 225 až PD 221 přes VH 210, kde dále pokračují po lince PD 

231 až PD 236 o šířce dopravníku 1 800 mm. Veškeré horniny jsou dopraveny 

k zakladači, který zakládá na vnitřní výsypku v DP Holešice nebo Vršany.  

Další technologické celky typu TC 1 jsou nasazeny na čtyřech uhelných 

slojích v dobývacím prostoru Holešice a Vršany.  Na prvním a druhém uhelném 

řezu (4. a 5. řez) je střídavě nasazeno rýpadlo KU 300S/85 nebo KU 300S/96. Od 

těchto velkostrojů je vyhrazený nerost transportován DPD o šířce 1 200 mm na 

úpravnu uhlí Hrabák. Závodní označení této DPD je PD 116 až PD 111 a VH 110. 

 Na 5. a 5a řezu (2. a 2a uhelný řez) je nasazen velkostroj KU 300S/107, 

který exploatuje ložisko v dobývacím prostoru Holešice a Vršany. Rýpadlo pracuje 

v součinnosti s DPD o šířce 1 200 mm a popisem PD 126 až PD 121 a VH 120. 

Vyhrazený nerost je opět přepravován na úpravnu uhlí Hrabák. [1] 

V báňských postupech rýpadel TC 1 se při těžbě uhlí vyskytují zároveň 

proplástky, poruchy nebo koryto fosilního toku. Tento materiál je přepravován po 
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zmíněných DPD až k výsuvným hlavám, zde je odkloněn na PD 251 až PD 254. 

Veškeré tyto nevhodné horniny zakládá na vnitřní výsypku v DP Vršany pasový 

vůz s označením PVZ 2500/301.  

Na lokalitě Vršany je nyní odstaven na montážním místě velkostroj 

KU  800/92, který není zapotřebí v tuto chvíli využívat. Důvodem odstavení 

rýpadla je prozatímní předstih skrývky před uhelnými řezy. [3,4] 

3.2.2 Popis dobývací a zakládací technologie na lokalitě Šverma 

Historicky byla na lokalitě Šverma nasazena kolejová doprava pro přepravu 

vytěžených materiálů. Tento stav se drží doposud, a proto je nyní lokalita 

v útlumu. V prostoru je nasazeno jen jedno rýpadlo. Velkostroj se nazývá 

KU  300S/97 a je nasazován na 4. uhelný řez v dobývacím prostoru Holešice. 

V současné době je velkostroj odstaven mimo provoz. Jeho nasazení je 

podmíněno větší poptávkou po vyhrazeném nerostu. V případě těžby je uhlí 

přepravováno kolejovou dopravou o rozchodu 1 435  mm po vlečce až 

k zásobníku uhelné elektrárny Počerady. 

 Do prostoru výsypky Jan Šverma se zakládají těžené hmoty ze Slatinické 

výsypky a aglomerované směsi. Materiál aglomerovaných směsí pochází ze 

společností ČEZ – Elektrárna Počerady a Unipetrol RPA s.r.o. Nasazené 

zakladače jsou ZD 2100/Z73, ZD 1800/Z59 a E 7/R152, které jsou na pozadí 

obrázku č. 3. Veškerý výsypkový materiál je k zakladačům dopravován kolejovou 

dopravou o rozchodu 1 435 mm. [3,4] 

3.2.3 Přehled vytěžených a založených hmot na lomu Vršany v roce 2014 

Množství těžených a založených hmot plánovaných v roce 2014 je uvedeno 

v přehledné tabulce č. 1 a č. 2, které jsou sestaveny z důlních plánovacích 

postupů na rok 2014. 
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Obrázek č. 3 Pohled na vnitřní výsypku Jan Šverma 

 

Tabulka č. 1 Předpokládané výkony rýpadel na lomu Vršany 

Název rýpadla 
Těžba 

skrývkových  
hmot (m3) 

Těžba uhlí (t) 
Těžené hmoty 
celkem (m3) 

K 800/54 2 300 000 - 2 300 000 

KU 800/84 8 800 000 735 000 9 307 000 

KU 800/92 - - - 

KU 300S/85 5 000 470 000 329 000 

KU 300S/107 165 000 2 285 000 1 741 000 

KU 300S/96 220 000 2 960 000 2 261 000 

KU 300S/97 - - - 

Celkem 11 490 000 6 450 000 15 938 000 
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Tabulka č. 2 Předpokládané výkony zakladačů na lomu Vršany 

Název zakladače 
Založení 

skrývkových 
hmot (m3) 

Založení 
aglomerátů 

(m3) 

Celkové roční 
založení hmot (m3) 

ZP 6600/Z86 3 555 000 - 3 555 000 

ZP 6600/Z93 5 245 000 - 5 245 000 

PVZ 2500/301 390 000 - 390 000 

ZD 1800/Z59 765 000 100 000 865 000 

ZD 2100/Z73 1 525 000 100 000 1 625 000 

E 7/R152 510 000 100 000 610 000 

Celkem 2 800 000  300 000 12 290 000 

 

3.2.4 Popis dobývací a zakládací technologie na lokalitě Slatinice 

V DP Slatinice je v současné době nasazeno jedno rýpadlo a to K 800/54. 

Velkostroj je nasazen v součinnosti s kolejovou dopravou o rozchodu 1 435 mm. 

Všechny vytěžené materiály jsou dopravovány do DP Holešice a zde založeny. Na 

výsypce Slatinice není nasazen žádný zakladač a nyní zde probíhá příprava pro 

přeložení hořanského koridoru. 

3.2.5 Trhací práce na lomu Vršany 

V prostoru lomu se nenacházejí pevné polohy hornin, které je nutno před 

postupem rýpadla KU 800/84 rozrušit trhacími pracemi plošného rozsahu. Tyto 

polohy se nacházejí na 2. skrývkovém řezu. Dále je zapotřebí provést trhací práce 

v místech koryta fosilního toku u PS114, kde těží rýpadlo KU  300S/85. Další 

trhací práce budou provedeny pro postup KU 300S/107  na 2. uhelnám řezu 

v místě vymýtiny u  PS124. Pro stejný velkostroj budou také provedeny trhací 

práce v prostoru plánované nové čerpací jímky. Všechny objemy a plochy pro 

trhací práce na rok 2014 jsou znázorněny v tabulce č. 3. [3,4] 
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  Tabulka č. 3 Trhací práce pro rok 2014 na lomu Vršany 

Název rýpadla Plocha (m2) Objem (m3) 

KU 800/84 66 250 1 235 000 

KU 300S/85 8 904 50 000 

KU 300S/107 12 144 67 000 

Celkem 87 298 1 352 000 

 

3.3 Ekologické vlivy na lomu Vršany 

3.3.1 Vliv na imisní a akustickou situaci v zájmovém území 

Jelikož se hornická činnost přiblížila k okraji města Mostu, byla provedena 

rozptylová a akustická studie. Následně se provedlo hodnocení vlivů na veřejné 

zdraví a z něho vyplývá, že při okraji města dojde ke změně akustické situace. 

Další nežádoucí vliv bude zvýšení prachových hodnot na tomto území.  

Pro dodržení hygienických limitů hluku pro noční dobu byla navržena 

nezbytná opatření. Mezi opatření například patří těžba jen v denních hodinách 

a nepostavení železničního přejezdu, kdy vlakové soupravy mají za povinnost 

před každým nechráněným vlakovým přejezdem vydávat zvukovou výstrahu. Pro 

co nejmenší prachové hodnoty bylo zavedeno častější zkrápění komunikací. [6] 

3.3.2 Vliv na krajinu 

Při každé povrchové těžbě nerostných surovin dochází k zásahům do 

pohledových vztahů v krajině a k vytváření plošných dominant v zasaženém 

území. Na lomu Vršany dochází ke změně geomorfologických struktur na ploše 

o 24,9 km2. 

Cílem sanací a rekultivací je navrátit území postižené povrchovou těžbou do 

původního stavu. Před zahájením hornické činnosti zde byl velký podíl 

zemědělsky využívané plochy s otevřenou krajinou a proto je snaha tento stav 
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navrátit. Z tohoto důvodu jsou veškeré skrývkové hmoty ukládány na vnitřní 

výsypku lomu Vršany a Jan Šverma a postupně jsou tyto plochy upraveny 

zemědělskou rekultivací. [6] 

3.3.3 Vliv na vodní režim 

Vlivem povrchového lomu Vršany se výrazně mění odtokové poměry v celém 

území. Postupem báňské činnosti se také mění hydrologické charakteristiky ve 

zvodněných kolektorech, které se dostanou do styku s povrchovou těžbou. 

Způsob odvodňování lomu Vršany je součástí POPD a důlně plánovacích 

map a je řízen báňskými předpisy pro bezpečné vydobytí ložiska. Mezi 

odvodňovací činnosti patří přeložka několika vodních toků, vybudování 

gravitačních příkopů jak v lomu, tak v předpolí lomu a v neposlední řadě čerpání 

podzemní vody pomocí odvodňovacích vrtů. S pomocí hydrologických vrtů je 

snižována hladina vody v podložních vrstvách pod úroveň dna lomu.  

Mezi základní vodohospodářské procesy patří odvedení všech důlních vod 

do ÚDV, kde jsou veškeré důlní vody očištěny, upraveny a navráceny do vodních 

toků. Jako jeden z kladných vlivů pro vodní režim lze označit navrhovanou 

rekultivaci a sanaci zbytkové jámy. Sanace proběhne hydrickou rekultivací, což 

bude podporovat návrat života do oblasti lomu. [6] 

3.3.4 Vliv na faunu a flóru 

Jako jeden z nejvýznamnějších přímých negativních vlivů při dobývání 

vyhrazeného nerostu povrchovou těžbou je zničení stávajícího vegetačního 

pokryvu.  

Ve fázi přípravy a dobývání ložiska je posouzeno 44 parametrů. Mezi velmi 

negativními vlivy byl hodnocen dopad na populaci planě rostoucích cévnatých 

rostlin a na přírodní biotopy rostlin. Středně negativní dopady lze očekávat 

u biotopů chráněných druhů, zejména pak u jednotlivých druhů obojživelníků. 
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Jedním ze zmírňujících faktorů je, že při likvidaci biotopů budou zároveň 

vznikat nové biotopy v rámci sanace a rekultivace, a tím bude docházet 

k postupnému navrácení života do krajiny. [6] 

3.4 Kubaturní výpočet deponie spraší na Slatinické výsypce 

Výpočet kubatury deponie spraší na Slatinické výsypce jsem provedl ve 

výpočetním programu Báňský model v2011. Jako podložku výpočtu jsem použil 

zaměřený stav z roku 1995, než byla deponie vybudována zakladačem 

ZP 6600/88. Konečný stav deponie jsem převzal z fotogrammetrického 

snímkování lomu Vršany, který proběhl 22. 2. 2014. Na obrázku č. 4 je zobrazeno 

výpočtové těleso z Báňského modelu v2011 před zahájením těžby a na obrázku 

č. 5 je těleso po odtěžení spraší. 

 

 

Obrázek č. 4 Výpočtové těleso z BM v2011 před těžbou 
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Obrázek č. 5 Výpočtové těleso z BM v2011 po odtěžení spraší 

 Výpočet kubatury v Báňském modelu v2011 

KVASoft Karlovy Vary 

Báňský model v2011 / KVASoftware K. Vary 

Metoda výpočtu: v síti TR 

Maximální plocha vzorku v TR síti: 1 [m2] 

Celkový objem tělesa (+): 00.00 [m3] - Průměrná mocnost: 0.00 [m] 

Celkový objem tělesa (-): 1159000.00 [m3] - Průměrná mocnost: 5.81 [m] 

3.5 Varianta A - odtěžení velkostrojem K 800/54 

Ve variantě A je navrženo odtěžení deponie spraší pomocí velkostroje 

K 800/54, který je na obrázku č. 6. Všechny sprašové hlíny budou dopravovány 

kolejovými vozy o teoretickém objemu 40 m3 po trati o rozchodu 1 435 mm na 

vnitřní výsypku Jan Šverma. Zde budou spraše zakládány pomocí zakladače 

ZD  1800/59.  
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Obrázek č. 6 Velkostroj K 800/54 

3.5.1 Dobývací strana 

Rýpadlo K 800/54 je v současnosti nasazeno na Slatinické výsypce, kde 

vytváří prostor pro budoucí přeložku tzv. Hořanského koridoru. Před dokončením 

tohoto prostoru je zapotřebí vytvořit výjezd pro budoucí transportní trasu rýpadla. 

Výjezd bude vytvořen pomocnou mechanizací, která ho vybuduje na staničení 

1 000 m stávající koleje č. 3. Výjezd začne na kótě 268,0 m n. m. a bude stoupat 

na kótu 279,0 m n. m. Při budování výjezdu je také zapotřebí vystavět novou kolej, 

která povede ze staničení 1 000 m koleje č. 3 po výjezdu až na konec deponie 

spraší. Nová kolej bude mít délku 2 647 m. Po dokončení přípravných prací 

a  vytvoření dostatečného prostoru pro přeložku tzv. Hořanského koridoru začne 

rýpadlo transportovat na nové postavení u paty deponie spraší na staničení 
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1  200  m koleje č. 3b. V tabulce č. 4 jsou zapsány základní technologické 

parametry rýpadel typu K 800. 

Zde velkostroj zahájí odtěžení deponie spraší jednořezovou technologií. 

V této variantě jsou navrženy tři postupy pro odtěžení deponie. Celkový objem 

nasypaných materiálů je 1 159 000 m3. Předpokládaný čas strávený na odtěžení 

deponie je cca 5 měsíců. Všechny postupy jsou detailně zakresleny v mapové 

příloze č. 3.  

První postup začne velkostroj K 54 těžit ze zmíněného postavení 1 200 m na 

koleji 3b. Odtěžení bude zahájeno na horizontu 278,5 m n. m., kde začne nejdříve 

odtěžovat prostor pro budoucí přestavbu koleje č. 3b v délce 200 m a objemu cca 

3 000 m3. Následně začne odtěžovat deponii a bude pokračovat severním 

směrem na konec deponie, který má horizont 285,0 m n. m. Objem prvního 

postupu je spočítán v Báňském modelu v2011 na 296 000 m3 nasypaných spraší. 

Než začne druhý postup, musí rýpadlo K 54 vyčkat na přestavbu části koleje 

č. 3b. Délka přestavby koleje bude 2 069 m a posun koleje bude o 65 m. Po 

dokončení přesunutí koleje zahájí velkostroj druhý postup na staničení 2 600 m. 

Postup bude směřován od severu k jihu z kóty 285,6 m n. m. s postupným 

klesáním až na kótu 284,4 m n. m. Druhý postup bude ukončen na staničení 

1 400  m. Objem druhého postupu je spočítán na 605 000 m3.  

Třetí postup začne opět až po přestavbě koleje č. 3 b, která po tomto 

přebudování bude mít délku 2 610 m. Postup začne na staničení 1 750 m, kde 

velkostroj také čekal na přestavbu. Poslední postup bude situován od jihu k severu 

a začne na kótě 284,0 m n. m. s postupným stoupáním až na kótu 286,0 m n. m. 

Rýpadlo K 54 odtěží ve třetím postupu 258 000 m3 nasypaných spraší.  

Všechny objemy postupů, délky koleje a přetavby jsou zapsány v tabulce 

č.  5. [8] 
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Tabulka č. 4 Základní technologické parametry rýpadel typu K 800 

Parametr 
Měrná 

jednotka 
Hodnota 

Průměr kolesa m 8,0 

Počet korečků ks 10 

Objem korečků m3 0,8 

Objem mezikruží m3 - 

Počet otáček kolesa ot. min-1 3,0/4,0 

Příkon pohonu kW 200 

Obvodová rychlost kolesa m.s-1 1,335/1,785 

Počet výsypů min-1 30/40 

Teoretická výkonnost m s.z.h-1 1440/1920 

Výkonnost dle výrobce m s.z.h-1 1440/1920 

Měrná rozpojovací síla kN.m-1 60,2/41,7 

Čelní úhel kolesa º 47 
Přívodní napětí kV 6 

Obvodová rypná síla kN 355/296 

Poloměr zaoblení korečku m 0,4 

Max. vodorovný dosah středu kolesa od osy stroje m 34,2 

Úhel kolesového výložníku s horizontální rovinou při 
max. zdvihu 

º 21 

Úhel kolesového výložníku s horizontální rovinou při 
spuštění kolesa na pláň (při úplném zasunutí) 

º 20 

Délka výsuvu kolesového výložníku m 12,0 

Max. výškový dosah středu kolesa m 24,5 

Max. hloubkový dosah středu kolesa m 0,0 

Rychlost vysouvání kolesa m.min-1 3,6 

Rychlost zdvihu kolesa m.min-1 3,7 

Otočná rychlost horní stavby m.min-1 7,6-14,8 

Max. výška řezu (teoretická) m 24,5 

Max. hloubka řezu m 4,4 

Max. stoupání při práci % 2,5 

Max. stoupání při transportu % 3,3 

Délka nakládacího výložníku m 24,5 

Délka předávacího pásku m 10,5 

Šířka housenicových pásů m 2,5 

Střední specifický tlak na podložku MPa 0,107 

Délka housenicových pásů m 8,0 

Délka přívodního kabelu na kabelovém bubnu m 1800 

Minimální poloměr zatáčení m 39,7 

Celková hmotnost rýpadla t 1315 

 

 



 Doboš Libor: Návrh báňského řešení přemístění deponie spraší na Slatinické výsypce  

2014  21 

Tabulka č. 5 Předpokládané těžební výkony rýpadla K 800/54 

Postup 
Těžba nasypaných 

spraší (m3) 
Délka koleje (m) 

Výstavba / přestavba  
koleje (m) 

1 296 000 2 647 2 647/ - 

2 605 000 2 643 - / 2 069 

3 258 000 2 610 - / 1 117 

Celkem 1 159 000  2 647 / 3 186 

 

3.5.2 Zakládací strana 

Jak již bylo zmíněno na začátku textu varianty A bude deponie spraší 

přesunuta pomocí kolejové dopravy na vnitřní výsypku Jan Šverma. Zde se spraše 

založí pomocí zakladače ZD 1800/59, který je zobrazen na obrázku č. 7.  

Zakladač bude nasazen na koleji č. 12, kde začne zakládat spraše zpětným 

zásypem. Tímto způsobem bude pokračovat až do založení všech spraší 

z deponie na Slatinické výsypce. Spraše budou založeny na horizontu 

280,0 m n. m. a postup je navržen směrem od západu k východu. Postup je 

zakreslen v mapové příloze č. 2. Průměrná dojezdová vzdálenost kolejové 

dopravy od deponie spraší k zakladači je 12,6 km. 

Prostor, do kterého se separátně založí spraše, je vybrán s ohledem na 

budoucí využití spraší pro rekultivační práce. Na rok 2014 a 2015 jsou navrženy 

rekultivační práce v plochách tzv. 13. části, 14. části a 15. části vnitřní výsypky Jan 

Šverma. [7,8] 
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Obrázek č. 7 Zakladač ZD 1800/59 

3.6 Varianta B - odtěžení diskontinuální technologií 

Ve variantě B navrhuji odtěžení deponie spraší pomocí lopatového rýpadla 

Caterpillar 329. Toto rýpadlo má teoretický objem lopaty 2,0 m3. Pro přepravu 

odtěžených materiálů jsem zvolil kloubový dampr Caterpillar 725. Průměrná 

rychlost kloubového dampru je 51,3 km.h-1 a jeho teoretický objem korby je 

14,3 m3. Na obrázku č. 8 a č. 9 je vyfotografováno podobné lopatové rýpadlo 

a kloubový dampr jako je použit ve variantě B. 
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Obrázek č. 8 Pásové rýpadlo Caterpillar 336D 

 

Obrázek č. 9 Kloubový dampr Caterpillar 740B 
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3.6.1 Výpočty pro použitou technologii 

K odtěžení deponie spraší jsem navrhl diskontinuální technologii, pro kterou 

je zapotřebí spočítat počet kolových dumprů a jejich objem korby pro převoz 

materiálů. Dále je zapotřebí stanovit dostačující objem lžíce pasového rýpadla. 

3.6.2 Stanovení časového fondu pro technologii 

Časový fond byl stanoven z nutnosti realizovat odtěžení deponie spraší 

v průběhu let 2014 – 2015. Pro práci můžeme počítat jen s 12 hodinovou ranní 

směnou. Toto omezení je zapříčiněno umístěním deponie spraší u obytné 

zástavby. Při odtěžení by docházelo v nočních hodinách k překračování 

hygienických limitů hluku pro noční dobu. 

 Roční kalendářní pracovní fond - TR 

 

TR = TK – TS – TKV 

 kde: TK kalendářní časový fond [dny]  

  TS čas státem uznávaných svátků (12) + den horníků [dny] 

  TKV klimatické vlivy [dny] 

 

TK = 365 dnů 

TS = 13 dnů 

TKV = 40 dnů 

TR= 365 – 13 – 40 = 312 dnů 

 

 Využitá pracovní doba - TPD 

 

TPD = TD – TP – TU 

kde: TD délka pracovní doby [hod] 

 TP přestávky [hod] 

 TU přejímka a údržba [hod] 

 

TD = 12 hod 

TP = 1 hod 
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TU = 1,5 hod 

TPD = 12 – 1 – 1,5 = 9,5 hod 

 Disponibilní roční časový fond – TRF 

 

TRF = TR * TPD = 312 * 9,5 = 2 964 hod 

V letech 2014 – 2015 je uvažováno s 5 928 hodin disponibilního časového 

fondu. 

3.6.3 Stanovení vhodného dampru a jejich počet pro převoz deponie 

Počet dumprů pro převoz deponie ornice je závislý především na obsahu 

korby dampru, typu pásového rýpadla a průměrné dojezdové vzdálenosti přepravy 

vytěžených materiálů. Dalším výrazným vlivem je udržování dopravních cest. 

Jelikož je průměrná dojezdová vzdálenost větší než 1 km, doporučuje se 

nasadit dampry, jejichž korba odpovídá 6 – 9 nakládacím cyklům rýpadla. V této 

variantě je dojezdová vzdálenost 7,7 km. Přestože je průměrná rychlost 

nasazeného dampra 51,3 km.h-1, může podle provozního řádu Vršanské uhelné 

a.s. jet v prostoru lomu maximálně 40 km.h-1. Z těchto důvodů mu bude trvat cesta 

od rýpadla k zakládání 13,58 minut. [1,2,10] 

 Doba zakládky a zajetí dampru – TN 

 

TN = n * tc 

kde: tc čas jednoho pracovního cyklu rýpadla [min] 

 n počet lopat rýpadla pro nakládku dampru 

n = VD / VL 

kde: VD objem korby dampru [m3] 

 VL objem lopaty rýpadla [m3] 

n = 14,3 / 2 = 7,15 

n = 7  

tc = 0,45 min 

TN = 7 * 0,45 = 3,15 min 
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 Počet naplněných damprů za 1 hodinu – H 

 

H = 60 / TN 

H = 60 / 3,15 = 19,05 damprů 

 

 Množství odtěženého materiálu za 1 hodinu – Vh 

 

Vh = VS / 2 * TRF 

Vh = 1 159 000 / 5 928 = 195,5 m3 

 Stanovení minimálního obsahu korby dampru – Vd 

 

Vd = Vh / H 

Vd = 195,5 / 19,05 = 10,3 m3
 

 Doba jízdního cyklu dampru – TC 

 

TC = TN + t1 +t2 + t3 + t4 + t5 + t6 

kde: TN doba nakládky a zajetí dampru [min] 

  t1 čas jízdy plného dampru [min] 

  t2 čas manipulace na místě výklopu [min] 

t3 čas výklopu [min] 

t4 čas jízdy prázdného dampru [min] 

t5 čas manipulace dampru u rýpadla [min] 

t6 manipulační časy v průběhu jízdy [min] 

TN = 3,15 min 

t1 = 13,58 min 

t2 = 0,4 min 

t3 = 0,2 min 

t4 = 13,58 min 

t5 = 0,7 min 

t6 = 0,3 min 

TC = 3,15 + 13,58 + 0,4 + 0,2 + 13,58 + 0,7 + 0,3 = 31,91 min 
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 Počet dumprů pro jedno rýpadlo – DR 

 
DR = TC / TN 

DR = 31,91 / 3,15 = 10,13 

Z výpočtů vyplývá, že minimální objem korby dampru musí být 10,3 m3. 

Vezmeme-li v úvahu nakypření materiálu, což nám dá koeficient nakypření cca 

1,2, dostaneme se na nový minimální objem korby 12,4 m3.  

Proto jsem navrhl pro variantu B vzít nabídku od společnosti Phoenix-

Zeppelin s.r.o. a použít kloubový dampr Caterpillar 725 o objemu korby 14,3 m3. 

Jak bylo výše uvedeno, tak pro naložení jednoho dampr je optimální použít 

7 nakládacích cyklů. Proto je zapotřebí pro naložení jednoho dampru použít 

lopatové rýpadlo o objemu lopaty 2 m3. K tomuto jsem vybral rýpadlo typu 

Caterpillar 329 z nabídky firmy Phoenix-Zeppelin s.r.o. 

Z výpočtů pro diskontinuální dopravu vyplývá, že je potřeba nasadit 

11 dumprů Caterpillar 725. Pro zemní úpravy na dobývací straně je zapotřebí 

nasadit dozer, který bude upravovat pláň po odtěžení deponie. Další technické 

parametry dampru a lopatového rýpadla jsou uvedeny v tabulce č. 6. [1,2,10] 

 

Tabulka č. 6 Technické parametry dampru a lopatového rýpadla 

Technické parametry dampru Caterpillar 725  

výkon motoru 227 kW 

rychlost 51,3 km.h-1 

objem korby 14,3 m3 

Technické parametry lopatového rýpadla  
Caterpillar 329 

výkon motoru 179 kW 

objem lopaty 0,57 – 2,15 m3 

zdvihový objem 7,01 m3 

provozní hmotnost 28,7 – 31,7 t 

max. hloubkový dosah 7,25 m 

maximální dosah 10,0 m 
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3.6.4 Použití zemního stroje na zakládací straně 

Na zakládací straně navrhuji použití pásového dozeru od firmy Phoenix-

Zeppelin s.r.o. Dozer typu Caterpillar D8R by navezené spraše rozhrnoval na 

předem vybrané místo, kde vznikne nová deponie spraší na vnitřní výsypce 

lokality Jan Šverma. Dozer Caterpillar D8R je na obrázku č. 10 a v tabulce č. 55 

jsou uvedeny technické parametry dozeru. [10] 

 

Obrázek č. 10 Dozer Caterpillar D8R 

Tabulka č. 7 Technické parametry dozeru Caterpillar D8R 

Technické parametry dozeru Caterpillar D8R  

výkon motoru 231 kW 

měrný tlak 1 bar 

objem radlice 11,7 m3 

provozní hmotnost 37,1 t 
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4 Technicko-ekonomické a ekologické vyhodnocení 

navrhovaných řešení 

4.1 Ekonomické vyhodnocení varianty A 

Pro ekonomické zhodnocení varianty A je zapotřebí brát v úvahu veškeré 

možné náklady spojené s odtěžením deponie spraší na Slatinické výsypce. 

Do této bilance jsem započítal energetické náklady na provoz velkostroje K 800/54 

a zakladače ZD 1800/59. Další náklady jsou na přepravu 1 m3 skrývkových hmot 

na jeden kilometr. Dále bylo zapotřebí započítat veškeré práce spojené 

s výstavbou nové koleje o délce 2 647 m a její další přestavby pro následné 

postupy. Do ekonomické bilance musí být též započten provoz pomocné 

mechanizace, do které například patří střední dozery, nákladní automobily, jeřáb 

AD28, automobily pro přepravu osob atd. Mezi další náklady patří osádka 

velkostrojů, zámečnické práce, měřické práce, přestavbářské práce atd. 

Po započítání všech těchto činitelů jsem dospěl k odhadovaným nákladům 

na odtěžení deponie spraší na Slatinické výsypce a jejich přemístění na vnitřní 

výsypku Jan Šverma. Odhadované náklady jsou 70 000 000 Kč.   

4.2 Ekonomické vyhodnocení varianty B 

V ekonomickém vyhodnocení varianty B můžeme posoudit dva postupy. 

V prvním můžeme zmíněnou techniku pro odtěžení deponie nakoupit, jelikož 

zmíněná diskontinuální technologie není ve firmě Vršanská uhelná a.s. a ve 

druhém postupu si jí můžeme pronajmout. Při nákupu technologie se ekonomická 

bilance radikálně zvýší o pořizovací cenu strojů, ale současně se technologie 

může využívat i po ukončení odtěžení deponie. V případě, že se odtěžení deponie 

spraší objedná u externí firmy, bude se řešit jen otázka nákladů na přepravu 1 m3 

těženého materiálu. Podle odborných pracovníků Vršanské uhelné a.s. jsou tyto 

náklady na 7,7 km cca 80 Kč/m3. V neposlední řadě je potřeba započítat náklady 

na údržbu cest a jejich skrápění pro snížení limitu prašnosti. Odhadované náklady 

pro oba postupy jsou vyčísleny v tabulce č. 8.   
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Tabulka č. 8 Odhadované náklady varianty B 

Náklady při nákupu diskontinuální technologie  

Stroj Počet strojů Cena v Kč 

dampr Caterpillar 725 11 275 000 000 

rýpadlo Caterpillar 329 1 25 000 000 

dozer Caterpillar D8R 2 30 000 000 

Náklady na přepravu odtěženého materiálu 20Kč za 1m3 24 000 000 

Celkem 354 000 000 

Náklady při pronájmu diskontinuální technologie  

Náklady na přepravu odtěženého materiálu 80Kč za 1m3 93 000 000 

 

4.3 Ekologické vyhodnocení 

Hornická činnost při těžbě deponie spraší na Slatinické výsypce u okraje 

města Mostu, bude mít negativní vliv na několik hygienických limitů. Z tohoto 

důvodu bude zapotřebí zavést opatření zajišťující nepřekročení hygienických 

limitů. Mezi ně například patří těžba jen v denních hodinách, protože v nočních 

hodinách by docházelo k překročení hygienických limitů pro noční dobu. Další 

opatření je nevybudování železničního přejezdu, kdy vlakové soupravy mají za 

povinnost před každým nechráněným vlakovým přejezdem vydávat zvukovou 

výstrahu. Dále je zapotřebí snížit prachové hodnoty v ovzduší pomocí častějšího 

zkrápění komunikací pro následný odvoz vytěžených spraší na vnitřní výsypku Jan 

Šverma. 
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5 Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo navrhnout báňské řešení přemístění deponie 

spraší na Slatinické výsypce. V diplomové práci jsem navrhl dvě varianty odtěžení 

deponie. Ve variantě A jsem použil velkostroj K 800/54 v součinnosti s kolejovou 

dopravou a se zakladačem ZD 1800/59. Ve variantě B jsem využil lopatové 

rýpadlo Caterpillar 329 v součinnosti s dampry Caterpillar 725 a dozery Caterpillar 

D8R . Při variantě B můžeme ekonomicky posoudit dva postupy. V prvním 

postupuje zpracována varianta s diskontinuální technologií a ve druhém její 

pronájem. Při nákupu diskontinuální technologie lze počítat s jejím využitím i po 

odtěžení deponie spraší a nasadit technologii pro další těžbu v DP Slatinice. Tímto 

krokem se však musí odstavit z provozu rýpadlo K 800/54. Zde by se vykázala 

další ekonomická ztráta, protože velkostroj K 800/54 prošel v roce 2012 generální 

opravou. V závěru jsem proto posuzoval variantu B jen s možností pronájmu 

diskontinuální technologie. Po tomto ekonomickém posouzení obou variant A a B 

vychází z ekonomického pohledu výhodnější varianta A, což bylo hlavně 

zapříčiněno tím, že daná technologie je již v DP Slatinice nasazena. Rýpadlo 

K 800/54 by mohlo být nasazeno na odtěžení deponie spraší již na konci roku 

2014, kdy se předpokládá dokončení těžby v prostoru pro budoucí přeložku 

Hořanského koridoru.   

 



 Doboš Libor: Návrh báňského řešení přemístění deponie spraší na Slatinické výsypce  

2014  32 

Seznam použité literatury 

1 GRYGÁREK, J., KRYL, V.: Systémy otvírek a přípravy ložisek. Institut 

hornického inženýrství HGF VŠB – TU Ostrava, 2000 

2 KLIMECKÝ, O.: Lomové dobývání ložisek II. Nakladatelství technické 

literatury, Praha 1988 

3 KOLEKTIV ODBORNÍKŮ SKUPINY CZECH COAL a.s.: Důlní plánovací 

mapy na rok 2014 (textová část) 

4 KOLEKTIV ODBORNÍKŮ SKUPINY CZECH COAL a.s.: POPD 

5 KRYL, V., Milič, J.: Technologie lomového dobývání uhelných ložisek II. 

HGF VŠB – TU Ostrava, 1993 

6 Ludvík, V.: Posudek dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

životní prostředí, v platném znění – POPD lomu Vršany od roku 2012 se 

vstupem do DP Slatinice. Ekoteam, 2010 

7 Milič, J., KRYL, V., Vavruška, O. Kaszubová, I. Pech, K.: Povrchové 

dobývání ložisek. HGF VŠB – TU Ostrava, 1989 

8 STEHLÍK, J.: Soubor technicko – technologických parametrů dobývacích 

a zakládacích strojů na lomech SHD. Báňské projekty Teplice, 1987 

9 Hornická skripta. Dostupné na WWW: 

<http://www.hornictvi.info/prirucka/prirucka.htm> 

10 Stroje Caterpillar, Phoenix-Zeppelin s.r.o. Dostupné na WWW: 
 <http://zeppelin-cz.com/cs/site/pz-stroje-caterpillar/cat_categories.htm> 

  

http://www.hornictvi.info/prirucka/prirucka.htm
http://zeppelin-cz.com/cs/site/pz-stroje-caterpillar/cat_categories.htm


 Doboš Libor: Návrh báňského řešení přemístění deponie spraší na Slatinické výsypce  

2014  33 

6 Seznam tabulek 

Tabulka č. 1 Předpokládané výkony rýpadel na lomu Vršany ...................... 12 

Tabulka č. 2 Předpokládané výkony zakladačů na lomu Vršany .................. 13 

Tabulka č. 3 Trhací práce pro rok 2014 na lomu Vršany .............................. 14 

Tabulka č. 4 Základní technologické parametry rýpadel typu K 800............. 20 

Tabulka č. 5 Předpokládané těžební výkony rýpadla K 800/54 .................... 21 

Tabulka č. 6 Technické parametry dampru a lopatového rýpadla ................ 27 

Tabulka č. 7 Technické parametry dozeru Caterpillar D8R .......................... 28 

Tabulka č. 8 Odhadované náklady varianty B .............................................. 30 

 

 

 

  



 Doboš Libor: Návrh báňského řešení přemístění deponie spraší na Slatinické výsypce  

2014  34 

7 Seznam obrázků 

Obrázek č. 1 Ortofotosnímek zájmového území ............................................. 2 

Obrázek č. 2 Současný stav deponie ............................................................. 9 

Obrázek č. 3 Pohled na vnitřní výsypku Jan Šverma ................................... 12 

Obrázek č. 4 Výpočtové těleso z BM v2011 před těžbou ............................. 16 

Obrázek č. 5 Výpočtové těleso z BM v2011 po odtěžení spraší ................... 17 

Obrázek č. 6 Velkostroj K 800/54 ................................................................. 18 

Obrázek č. 7 Zakladač ZD 1800/59 .............................................................. 22 

Obrázek č. 8 Pásové rýpadlo Caterpillar 336D ............................................. 23 

Obrázek č. 9 Kloubový dampr Caterpillar 740B ............................................ 23 

Obrázek č. 10 Dozer Caterpillar D8R ........................................................... 28 

  



 Doboš Libor: Návrh báňského řešení přemístění deponie spraší na Slatinické výsypce  

2014  35 

8 Seznam příloh 

Příloha č. 1 Mapa 1:10000 – Situace zájmového území 

Příloha č. 2 Mapa 1:10000 – Umístění deponií a trasy dopravních cest 

Příloha č. 3 Mapa 1:2000 – Postupy K 800/54  

Příloha č. 4 Schema kolesového rýpadla K 800 

Příloha č. 5 Schema dvouvozového zakladače ZD 1800/2100 

 


