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Anotace  

Předkládaná práce řeší návrh dotěžení zbytkových uhelných zásob a navržení 

dopravy z lokality Šverma lomu Vršany. Tento lom vznikl sloučením s bývalým lomem  

Šverma. Hlavní část těžby energetického uhlí je v současnosti zajišťována z lomu Vršany. 

Svým báňským postupem se dostává do míst, kde převládá  kvalitativně horší uhlí 

v poměru s kvalitnějším uhlím, které je potřebné k homogenizaci na potřebnou kvalitu. 

Určité množství kvalitativně lepšího uhlí se právě nachází na lokalitě Šverma.  

Problematikou je rozdílnost ve  způsobu dopravy, kdy na lomu Vršany je doprava pásová  

a na lokalitě Šverma doprava kolejová.  

Navržení těžby v jednotlivých létech a způsob dopravy uhlí včetně ekonomické 

rozvahy odtěžení uhelných zásob z lokality Šverma  je náplní této diplomové práce.    

Klíčová slova: lom Vršany, lokalita Šverma, uhelné zásoby, kolejová doprava, 

energetické uhlí  

Summary 

This presented thesis addresses the proposal for final mining out of the residual coal 

reserves as well as the method of its transport from the locality "Šverma" of the "Vršany" 

coal mine. This coal mine came into being by consolidation with the former "Šverma" coal 

mine. At the present time, the essential portion of the boiler coal mining is provided from 

the "Vršany" coal mine. Due to the mining progress, this mine gets near the areas with the 

coal of relatively lower quality. Some portion of the better quality coal may be just found 

in the "Šverma" locality. Nevertheless, there are some problems due to different methods 

of transportation – namely the conveyer transport used in the "Vršany" coal mine and the 

rail transport used in the "Šverma" locality. 

This diploma thesis addresses the proposal of mining over the years as well as the 

coal transportation method, including the economic judgement concerning final mining-out 

of the coal reserves from the "Šverma" locality. 

Keywords: Vršany  coal mine, Šverma locality, coal reserves, rail transport, boiler 

coal 
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PD  pasový dopravník 
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Qi
d
  výhřevnost v sušině 
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r
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  obsah síry v sušině 

t  tuna 

TC  technologický celek 
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V
daf

  obsah prchavé hořlaviny 

VIS  výrobní informační systém 

Wt
r
  obsah veškeré původní vody 

ZD  zakladač dvojvozový 
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ÚVOD 

Tématem této diplomové práce je návrh na vytěžení zbytkových uhelných zásob 

z lokality Šverma lomu Vršany. Lom Vršany zajišťuje těžbu hnědého uhlí v centrální části 

Severočeské hnědouhelné pánve. Disponuje uhelnými zásobami, které mají v České 

republice v rámci stávajících platných územních limitů, nejdelší životnost. V roce 2013 

uzavřela Vršanská uhelná smlouvu o dodávkách energetického uhlí do elektrárny 

Počerady, patřící energetické společnosti ČEZ a.s., až do vyuhlení lomu, jenž má životnost  

cca do roku 2052.  

Na přelomu tisíciletí došlo z ekonomických hledisek ke spojení lomu Vršany a lomu 

Šverma, který těžil v dobývacím prostoru Holešice. V současné době probíhá těžba lomu 

Vršany severním směrem proti lomu Jan Šverma paralelním a vějířovitým postupem. Na 

lokalitě Šverma zůstala po ukončení těžby nejkvalitnější část uhelné sloje, kterou se 

pokusím navrhnout společně s navržením dopravy v jednotlivých létech pro homogenizaci 

s uhlím s lomu Vršany. Zvláštností, které se obě lokality od sebe odlišují, je rozdílná 

doprava natěžených hmot. Zatím co na lomu Vršany je kontinuální pásová doprava, na 

lokalitě Šverma se využívá cyklická kolejová doprava. Je to poslední  lokalita v České 

republice, kde se kolejová  doprava využívá. 
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1 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

1.1 Lom Vršany   

Ložiska Slatinice, Vršany a Holešice se nacházejí částečně v prostorech bývalého 

okresu Chomutov mezi obcemi Strupčice, Okořín a Vrskmaň a obcí Vysoké Březno 

v mostecké části. V okolí lomu Vršany jsou vnější výsypky vytvořené v první fázi těžby. 

Zájmové území patří do povodí Ohře, na jihu od něj protéká Otvický, Luční  

a Srpinský potok. Na západní straně se nacházejí vyrovnávající nádrže zapojené do 

Podkrušnohorského přivaděče. Inženýrské sítě spolu s komunikacemi jsou soustředěné ve 

dvou koridorech.  V severní části okraje lomu Vršany se nachází silnice a železniční trať 

mezi městy Chomutov – Most. Východní část lomu protíná silnice Havraň – Třebušice, 

která je lemována produktovody a inženýrskými sítěmi Hořanského koridoru. Tento 

koridor bude v průběhu dalších let před postupem těžby v DP Slatinice přeložen [1]. 

Uhelná sloj je vyvinuta v typickém třílávkovém vývoji v severní části a na východě 

území. Zbytek hlavní sloje je částečně zachován v energetickém Hořanském koridoru. 

Směrem k obci Čepirohy se postupně odděluje první lávka a směrem k jihozápadu  

o několik set metrů dále dochází i k odštěpení spodních lávek. Svrchní a spodní lávka se 

tak postupně od sebe vzdalují. Nejstabilnější je střední sloj, která je označována jako 

hlavní, která má mocnost 15 – 20 m. Průměrná mocnost první sloje je okolo 6,5 metrů 

stejně jako třetí sloj. Nejmenší mocnost je u čtvrté sloje, která má 3,5 metru [3].  

Ložisko je dobýváno povrchovým způsobem. Rozsah těžby je vymezen DP Vršany, 

Holešice a Slatinice. Ložisko bylo rozfáráno ze třech směrů. Od severozápadu postupoval 

lom J. Šverma, který těžil ložisko Holešice. Ložisko Vršany je rozfáráno od jihu lomem 

Vršany, který se v současné době spojil s lomem J.Šverma a vznikla lokalita Šverma. 

Ložisko Slatinice bylo v minulých letech vytěženo z větší části lomem Slatinice, který 

postupoval  od jihovýchodu (Příloha 5). 

1.2 Historie lomu Šverma 

V roce 1860 byl založen důl Robert, předchůdce lomu Jan Šverma. Těžba uhlí 

hlubinným způsobem však začala až v roce 1864. V červnu roku 1919 byla zahájena 

povrchová těžba jako doplněk převažujícího hlubinného dobývání hnědého uhlí. Postupně 
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však povrchová těžba vytlačila hlubinnou těžbu. Ta byla ukončena v březnu roku 1942. 

Těžba skrývky a uhlí na povrchu probíhala lopatovými a korečkovými rýpadly na parní 

pohon. Doprava skrývky byla, jako i dnes, kolejová, ale s parními lokomotivami  

a s rozchodem kolejí 900 mm [9]. 

První rýpadlo na elektrický pohon se na šachtě objevilo až v roce 1948. Dne 

3.února 1948 byl důl přejmenován na Jan Šverma. V roce 1949 byl uveden do provozu 

zakladač ZD 1250/Z51 a začíná se hovořit o velkolomu Jan Šverma. V padesátých letech 

proběhla elektrifikace lomu, včetně dopravy. Přešlo se na rozchod kolejí z původních  

900 mm na současných 1435 mm. První kolesové rýpadlo typu K 1000/K25 bylo uvedeno 

do provozu na lomu Jan Šverma v roce 1954. V sedmdesátých letech dochází k zásadní 

modernizaci závodu. V roce 1984 byl uveden do provozu technologický celek druhé řady, 

skládající se z rýpadla SRs 2000/K100, pásových dopravníků šíře 1800 mm a zakladače 

ZP6600/Z93. Po vytěžení téměř 100 miliónů m
3
 skrývkových hmot v roce 1997 ukončil 

svojí činnost na lomu Jan Šverma. V dubnu roku 1994 bylo ukončeno zakládání na vnější 

Velebudické výsypce, která byla rekultivací přeměněna na dnešní sportovně zábavný areál. 

Od roku 1999 je zakladač Z 93 začleněn do zakládacího systému lomu Vršany. 

1.3 Historie lomu Vršany  

Lom Vršany vznikl v roce 1976 jako náhrada za končící lom Slatinice, aby bylo 

možné pokračovat v těžbě energetického uhlí pro elektrárnu Počerady.  

Otvírkový zářez byl směrován proti bývalé obci Hořany, na pravé straně byl 

vymezen energetickým koridorem a na levé straně západní demarkací u obcí Malé Březno 

a Strupčice. Vznikl tak prostor pro budoucí dopravní cesty a skrývkové i uhelné výtahy.  

Porubní fronta postupovala nejdříve severním směrem a po dosažení první uhelné 

sloje se celá stočila západním směrem. Vznikl tak paralelní způsob těžby všech řezů. Na 

těžení třech uhelných slojí byly postupně nasazeny tři kolesová rýpadla KU 300 

technologických celků TC1 s kontinuální pasovou dopravou šíře 1 200 mm. Těžba 

energetického uhlí na lomu Vršany začala po odkrytí zeminy v roce 1982 [9].  
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1.4 Propojení lomů Šverma a Vršany  

V devadesátých letech se rozhodlo z ekonomických důvodů o sloučení těchto 

lokalit a jejich zefektivnění. Postupně končilo zakládání zemin na Velebudické  

a Růžodolské výsypce. Tehdy se objevila myšlenka, že by se lom Vršany mohl rozšířit do 

dolového pole lomu Jan Šverma a lom J. Šverma postupně začít utlumovat (Příloha 1). 

Lom J. Šverma postupně dotěžil k obci Strupčice na Chomutovsku, kde ukončil těžbu na 

hranicích takzvaných ekologických limitů. Lom Vršany si v té době těžil po své linii a na 

jeho postup nemělo dosažení hranice s lomem Jan Šverma u Strupčic vliv. 

Historicky první propojení mezi oběma lomy se uskutečnilo během noční směny  

9. srpna 1995. Kolesové rýpadlo K84 prorazilo stěnu mezi prvními řezy lomů Vršan a Jan 

Šverma. O další zhruba dva roky velkostroj KU800/54 prorazil další řez směrem z lomu 

Jan Šverma do lomu Vršany.  

V roce 2000 došlo v lomu Vršany k odstavení velkostroje K800/84. Postupně byly 

odstavovány i další velkostroje na lokalitě Jan Šverma. Velkostroje KU 96 a KU 107 

dotěžily své řezy v jižní části lomu a přesunuly se do takzvaného otočného bodu, což bylo 

výhodné nejen ekonomicky vzhledem k dopravním vzdálenostem, ale také proto, že 

v těchto místech je kvalitní uhlí. 

V úseku, kde se propojily oba lomy se na začátku nového tisíciletí muselo odtěžit 

asi sedmdesát metrů nadloží a následně byla jednorázově odtěžena první uhelná sloj. Na 

meziloží se vrátil velkostroj K800/92 a jednorázově jej odtěžil tak, že nyní je odkryta celá 

uhelná sloj až směrem do lokality Jan Šverma. Je zde pouze čistá uhelná sloj. V dalších 

letech se propojovaly další řezy, aby došlo k úplnému propojení s posledním uhelným 

řezem v roce 2012. 
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2 STÁVAJÍCÍ TECHNOLOGIE TĚŽBY, DOPRAVY A 

ÚPRAVY TĚŽENÉ SUROVINY  

2.1 Technologie těžby lomu Vršany 

Těžbu skrývky a odklizových hmot zajišťuje na lomu Vršany jeden technologický 

celek TC 2 s rýpadlem KU 800 v součinnosti s dálkovou pásovou dopravou šíře 1 800 mm 

a pásovým zakladačem ZP 6600. Pro těžbu uhelných slojí jsou v provozu dvě rýpadla  

KU 300 propojená dálkovou pásovou dopravou šíře 1 200 mm s vyrovnávajícími  

a homogenizačními skládkami na lokalitě Hrabák. Pro zakládání odklizu při zčišťování 

uhelné sloje rýpadlem KU 300 je v provozu na vnitřní výsypce Vršany PVZ/2500. Vytváří 

tzv. předvýsypku před postupem zakladače ZP 6600 na dalších etážích [6]. 

2.2 Technologie těžby v lokalitě Šverma 

Doprava těžených hmot je kolejová s rozchodem 1435 mm. V současné době je na 

lokalitě v provozu pouze zakládací strana na vnitřní výsypce Šverma. Tam jsou směrovány 

odklizové hmoty od velkostroje K 800/54 přetěžující bývalou Slatinickou výsypku 

v dobývacím prostoru Slatinice pro vytváření zářezu pro přeložení hořanského 

energetického koridoru a následné uvolňování zásob pro postup těžby lomu Vršany. 

Odklizové hmoty jsou ukládány do jednotlivých etáží kolejovými zakladači ZD 1800/ 59  

a ZD 2100/ 73. Pro těžbu uhelných slojí je v záloze připraveno rýpadlo KU 300. 

2.3 Úprava těžené suroviny 

Úpravárenský proces se na lomu Vršany neprovádí s výjimkou drcení těženého uhlí 

před jeho distribucí k odběrateli na zrnitost 0 – 40 mm. Na linkách dálkové pásové dopravy 

šíře 1200 mm závodových čísel PD 153 a PD 143 jsou umístěny kladivové drtiče a třídiče. 

Třídiče mají výkon třídění 2 200 t. hod
-1

 pro těžené uhlí v rozmezí od 0 – 450 mm. Třídiče 

jsou umístěny nad pasy před kladivovými drtiči. Kladivové drtiče jsou kladivoodrazovým  

drtícím strojem, kde je přiváděný materiál drcen opakovanými údery kladiv rychle 

otáčejícího rotoru, umístěného mezi dvěma skupinami válců a průchodem výstupní 

štěrbinou [11]. 
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3 KVALITATIVNÍ VÝVOJ A MNOŽSTVÍ UHELNÝCH 

ZÁSOB NA TĚŽEBNÝCH ŘEZECH LOKALITY 

ŠVERMA 

Holešické vrstvy jsou dány masivním nástupem uhelné sedimentace. Vzniku těchto 

vrstev předcházelo postupné zarovnání pánevního dna. V období růstu sedimentace se 

uhelný močál postupně rozšiřoval prakticky na celou pánev. Klastická sedimentace zůstala 

zachována pouze v korytech toků, přitékajících do pánve a jejich okolí. Ve vlastním 

uhelném močálu se pak projevovala pouze při částečných záplavách, které se na čas 

omezily, nebo přerušily rozvoj místní vegetace a vedly ke vzniku proplástků v uhelné sloji. 

Podobně jako ostatní rozhrání v terciéru nejsou ani tyto hranice holešických vrstev 

izochronní [4]. 

3.1 Holešické vrstvy 

Holešické vrstvy představují vlastní ložisko hnědého uhlí a jsou označovány jako 

hlavní sloj. Dělí se na dílčí sloje a polohy, které nazýváme meziložní. První sloj je 

v zájmovém území vytěžena. Vývoj dále popisovaných slojí, označené jako 2. a 3. sloj  

a jejich poloh je dokumentován řezy ložiskem a mapami bloků. Na převážné části lokality 

je možné sloj bez problémů rozdělit do níže popsaných poloh. Výjimkou je 

severovýchodní část, kde je mocnost jednotlivých poloh redukována nad tělesem 

vulkanitu. Spodní polohy postupně vykliňují a ostatní polohy mají redukovanou mocnost  

a meziloží prakticky neexistuje. Jednotlivé polohy nedosahují limitní hodnoty 2 m, a proto 

se sloj jeví jako jednotná a taková je také hodnocena ve vlastním výpočtu zásob [1].  

3.2 Uhelná 3. sloj    

Je vyvinuta v celé ploše lokality. Hlava i pata sloje je poměrně ostrá. Mocnost se 

pohybuje od několika desítek cm na severovýchodě až do více než 6 m na jihu, průměr je  

5 m. Výjimečně v okolí koryta fosilního toku však přesahuje 10 m. V korytu fosilního toku 

místy zcela chybí. Rozsah sloje je omezen vydobytím a v jihovýchodní části lokality na 

malém úseku přirozeným výchozem (Obrázek 1). 

Z petrografického hlediska je tvořena převážně uhlím až jílovitým uhlím, přičemž 

směrem od severovýchodu k jihovýchodu přibývá jílovitého uhlí na úkor uhlí. Průměrný 
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obsah popela se pohybuje okolo 37 % A
d
. V jižní části lokality byly zaznamenány zvýšené 

obsahy sulfidů a obsah síry St
d
 místy dosahuje až několika %. Měrná sirnatost v blocích 

zásob však nepřekračuje limitní hodnotu 1,9 g·MJ
-1 

[1].  

 

Obrázek 1: Podélný geologický profil [Lenka Martinková, 2014] 

 

Uhelná 3a. sloj 

Sloj nasedá na hlavu 3. sloje, od které je oddělena poměrně nevýrazným 

proplástkem – většinou se rozhraní projevuje pouze zvýšením obsahu popela. V bilančním 

vývoji se vyskytuje pouze v severovýchodní polovině lokality. Hlava sloje je často neostrá 

a v praxi je stanovována jako technologická. Mocnost v severovýchodní části zájmového 

území nedosahuje 2 m a proto je při výpočtu spojována se 3. slojí. Směrem k jihozápadu 

mocnost narůstá až na 10 m a souběžně klesá kvalita suroviny. V korytu fosilního toku 

místy zcela chybí. Rozsah sloje je omezen vydobytím, vyhluchnutím a v jihovýchodní části 

lokality a malém úseku přirozeným výchozem. 

Z petrografického hlediska je sloj tvořena jílovitým uhlím až uhlím s četnými 

proplástky uhelnatých jílovců a jílovců s uhelnou příměsí. Tomu odpovídá průměrný obsah 

popela bilančních zásob nad 50 % A
d 

[1]. 

Meziloží mezi uhelnými slojemi 3a.a 2. 

Meziloží mezi slojemi 3a. a 2. v severovýchodní části lokality, kde je tvořeno 

uhelnými a jílovitými horninami dosahuje většinou mocnosti desítek cm až prvních metrů. 
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Směrem k jihozápadu postupně přibývá vložek písčitých hornin a mocnost narůstá až na 

více než 20 m [6].  

3.3 Uhelná 2. sloj 

Sloj je vyvinuta v celé ploše lokality a představuje nejmocnější část zájmového 

území (Příloha 4). Hlava i pata sloje je poměrně dost ostrá. Mocnost je stálá a bývá  

zpravidla mezi 8 a 13 m. V korytu fosilního toku ale místy zcela chybí. Rozsah sloje je 

omezen částečným vydobytím a v jihovýchodní části lokality přirozeným výchozem na 

malém území. 

Z petrografického hlediska je tvořena převážně uhlím až jílovitým uhlím, přičemž 

směrem od severovýchodu k jihovýchodu přibývá jílovitého uhlí na úkor uhlí. Průměrný 

obsah popela se pohybuje okolo 33 % A
d 

[1]. 

Uhelná 2a.sloj 

Sloj nasedá na hlavu 2. sloje, od které je oddělena poměrně výrazným proplástkem. 

Proplástek je nejmocnější v okolí koryta fosilního toku, kde přesahuje mocnost 2 m,  

a stává se vykliditelným. Pak na obě strany od koryta postupně vykliňuje. V bilančním 

vývoji se vyskytuje pouze v severovýchodní a jihozápadní části lokality. Hlava sloje je 

často neostrá a v praxi je stanovena jako technologická. Mocnost, která dosahuje několika 

m, narůstá v oblasti koryta fosilního toku až na více než 10 m spolu s poklesem kvality. 

V korytu fosilního toku místy zcela chybí. Rozsah sloje je omezen vydobytím  

a vyhluchnutím. 

Z petrografického hlediska je sloj tvořena jílovitým uhlím až uhlím s četnými 

proplástky uhelnatých jílovců a jílovců s uhelnou příměsí. Tomu odpovídá průměrný obsah 

popela bilančních zásob nad  53 % A
d
. V okolí koryta fosilního toku kvalita uhlí klesá [1].   

Meziloží mezi uhelnými slojemi 2a. a 1a. 

V severovýchodní části zájmového území k sobě uvedené sloje přiléhají bez 

meziloží. Směrem k jihozápadu začíná nasazovat jílovitý proplástek, dosahující zpočátku 

pouze desítek cm. V prostoru koryta fosilního toku jeho mocnost prudce narůstá a v oblasti 

osy koryta, kde nejsou vyvinuty sloje v jeho podloží, dosahuje mocnosti až 95 m. Zároveň 

s nárůstem mocnosti se v meziloží objevují čočky písčitých hornin. Dále směrem 
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k jihozápadu mocnost meziloží pozvolna klesá a při jihozápadním okraji hodnoceného 

území prakticky nepřesahuje 10 m.   

Z petrografického hlediska jsou zastoupeny jílovce, prachovité a písčité jílovce 

přecházející do jílovitých písků a písků, které vytvářejí obtížně korelovatelné protáhlé 

čočky. Mimo to se vyskytují nesouvislé a málo mocné sloje uhelných hornin, které nikde 

nedosahují ani nebilančních parametrů ve smyslu podmínek využitelnosti. Ve všech 

horninách jsou četné prouhelněné rostlinné zbytky, místy se vyskytují i větší čočky xylitů 

(prouhelnělé kmeny). Běžně se vyskytuje siderit v podobě impregnací, závalků nebo  

i větších čoček pelokarbonátů. Vedle sideritu byly zjištěny pevné polohy kvarciticko – 

dolomitového typu. 

Meziloží vznikalo v prostředí široké nivy meandrujícího vodního toku, jehož koryto 

bylo v průběhu času často překládáno. V korytě toku, který byl zdrojem písčitého 

materiálu, se vytvářela písčitá facie, jílovitá facie vznikala patrně v době periodických 

záplav v širší nivě. Uhelná facie je dokladem partií, které byly dočasně mimo vliv vodního 

toku a zarůstaly močálem, případně může být pozůstatkem rostlinných materiálů, které 

byly splaveny do depresí při povodních. 

3.3.1 Petrografie uhlí na lokalitě Šverma 

Petrografie uhlí nebyla systematicky zpracována. Ze starších geologických zpráv, 

ze strohých popisů vrtů a z analogie se sousedními lokalitami je zřejmé, že převládajícím 

petrografickým typem je xylitický detrit, který stupněm prouhelnění odpovídá hnědouhelné 

ortofázi. Hornina má hnědavě černou barvu, je matná až slabě lesklá. Uhlí se kostkovitě 

nebo střípkovitě rozpadá a je křehké. Zvýšený podíl nespalitelných složek má za následek 

přecházení uhlí do jílovitého uhlí, jílovce uhelnatého a jílovce s uhelnou příměsí. Větším 

podílem popelovin hornina ztrácí křehkost, lesk a stává se měkčí. Kostkovitá rozpadavost 

se mění na střípkovitou až destičkovitou. Přibývá diagenetických ohlazů, které jsou lesklé, 

nerovné a často rýhované [1].   

 

 

 



Bc. Jiří Polášek: Vytěžení zbytkových uhelných zásob z lokality Šverma lomu Vršany 

 

 

10 2014 

Makropetrografický popis uhelných hornin je prováděn na základě 

předpokládaného obsahu popela podle následující klasifikace: 

- uhlí       0 - 30 % A
d
 

- uhlí jílovité    30 - 50 % A
d
 

- jílovec uhelnatý    50 - 70 % A
d
 

- jílovec s uhelnou příměsí  70 – 90 % A
d
 

Uhelné zásoby energetického uhlí podle odbytových druhů: 

Uhlí T4    

Vysokopopelnaté uhlí, které se katalogově značí  T4, a je v rozmezí od 43 – 65 % 

A
d
. Výhřevnost má 7,8 % MJ· kg

-1
. Sirnatost se pohybuje okolo 0,569 g·.MJ

-1
. Tento druh 

uhlí je využívaný k přimíchávání do průmyslových směsí (ps), které se spaluje v teplárnách 

a elektrárnách v celé České republice. 

Uhlí T3    

Uhlí T3 je hlavní finální produkt Vršanské uhelné do blízké elektrárny Počerady, 

patřící energetickému podniku ČEZ. Popelnatost tohoto druhu se pohybuje v rozmezí od 

34 – 42 % A
d
. Výhřevnost je 11,3 MJ· kg

-1
 a sirnatost je oproti druhu T4 o něco vyšší, a to 

0,605 g·MJ
-1

.   

Uhlí T2 

Uhlí v této kvalitě má nízkou popelnatost, která se pohybuje v rozmezích od 17 – 

33 % Ad, výhřevnost je okolo 13,5 MJ·kg
-1

 a sirnatost je 0,564 g·MJ
-1

. Uhlí je vhodné 

použít k  přimíchávání do topných směsí k vysokopopelnatému uhlí.  

Uhlí T1 

Tento druh patří mezi nejkvalitnější uhlí. Využívá se převážně jako tříděné uhlí a je 

určen ke spalování v domácnostech. Obsah popela je do 16 % A
d
, výhřevnost má nejvyšší 

z výše popsaných druhů, která je 15,2 MJ·kg
-1

 a sirnatost se pohybuje okolo 0,435 g·MJ
-1

. 

Stejně jako uhlí v kvalitě T2, je tento druh uhlí přimícháván do topných směsí 

k vysokopopelnatému uhlí. 
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3.4 Výpočet zásob na lokalitě Šverma 

Na lokalitě Šverma byl výpočet zásob proveden metodou prostorového modelování 

sloje s využitím softwaru GEOLOGICKÝ a BÁŇSKÝ MODEL firmy KVASoftware 

Karlovy Vary. Hlavním podkladem pro výpočet zásob je digitální geologický model sloje 

 a báňský model lomu [8].  

Geologický model 

Jeho účelem je matematicky modelovat stavbu ložiska a nejdůležitější vývoj 

technologických parametrů suroviny. Základem pro vytvoření modelu jsou vertikálně 

rozčleněné rozlávkované vrty. Vertikální členění těchto vrtů probíhá v programu 

GEOBANKA. Pak se provede vygenerování modelu, probíhající pomocí interpolace 

v trojúhelníkové síti, při které jsou všechny elementy modelu naplněny interpolovanými 

hodnotami jako je nadmořská výška hlav vrstev a technologické parametry A
d
,  

 ,  
 . 

Ostatní technologické parametry   
 ,  

    
  jsou dopočítávány podle rovnic a vzorců 

závislosti. V další fázi jsou do systému doplněny veškeré další geologické údaje. Ty slouží 

k dalšímu upřesnění digitálního modelu ložiska. Geologický model sloje je průběžně 

doplňován na pracovišti geologické služby Vršanské uhelné a.s..  

Tvorba modelu se vytváří ve fázích: 

- rozdělení ložiska do vrstev v systému GEOBANKA 

- vygenerování modelu z vrtů s technologickými rozbory uhlí 

- doplnění vrtů s neúplnými technologickými rozbory 

- doplnění vrtů, kóty z lomu, a další geometrické údaje o ložisku 

- zadány linie interpolace = modelování geologických struktur   

Vlastní výpočet zásob je založen na matematickém průniku existujícího modelu 

ložiska a zadaného trojrozměrného výpočtového tělesa. Ten je definován rozsahem 

obvodových linií a vrstev. V místě průniku obou těles program prochází všemi zasaženými 

elementy modelu a následně zjišťuje hodnoty objemů materiálu všech zasažených vrstev  

a jejich kvalitativních parametrů. Vše je prováděno jako vážený průměr s váhou na tonáž. 

Výpočet svislého průmětu, tj. plochy výpočtového tělesa je prováděn ze souřadnic 

lomových bodů obvodové linie [1]. 
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Obrázek 2: Báňský model zájmového území [Lenka Martinková, 2014] 

 

 

Báňský model 

Slouží k modelování aktuálního povrchu lomu a umožňuje výpočet zásob těles 

z připojeného geologického modelu, jejichž povrch odpovídá aktuálnímu povrchu 

báňského modelu. V tomto programu je výpočet zásob je výhodný v roztěžených částech 

ložiska. Samotný výpočet probíhá jako průnik prostorového tělesa vytvořený báňským 

modelem s modelem geologickým. Na rozdíl od výpočtu v geologickém modelu je 

prostorové ohraničení výpočtového tělesa zcela libovolné. Oba způsoby výpočtu je možné 

kombinovat (Obrázek 2,Příloha 2). 

Kontrola tvoření výpočtu zásob: 

- kontrola jakostně technologických dat 

- kontrola klasifikace vrtů pro výpočet 

- testování všech vzorků podle závislosti      
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- testování kontinuity číslováním modelových vrstev 

Výpočet zásob probíhal v následujících krocích: 

- vertikální a horizontální členění ložiska 

- klasifikace zásob 

- výpočet zásob ve výpočtových blocích 

- výpočet zásob zasažených hlubinnou těžbou 

- výpočet skutečné skrývky a výklizu 

- výpočet vytěžitelnosti zásob 

- numarizace zásob 

3.5 Stav zásob zájmové oblasti 

Stav zásob je spočítán k 31. 1. 2013 báňským modelem firmy KVAsoft. Celkový 

objem tělesa je 5 748 495 m
3
. Průměrná mocnost tělesa je 14,88 m. Objem meziloží je 

224703 m
3
 a průměrná hmotnost je 0,58 m. Objem podloží je 8 559 m

3
 a průměrná 

mocnost je 0,02 m. Objem materiálu je 5 515 233 m
3
 a průměrná mocnost je 14,28 m. 

Tonáž materiálu je 8 052 240 t při globální objemové hmotnosti Dr = 1,46 000 t·m
-3 

[8].   

Veškeré sumarizace byly provedeny v programu EXCEL jako vážené s váhou na 

tonáž a byly spočítány podle ložisek a v závěru bylo provedeno vyčíslení zásob zájmového 

území lokality Šverma (Tabulka 1). 

Tabulka 1: Stav zásob lokalita Šverma 

Třída materiálu Tonáž (t) Ad (%) 
Qr   

(MJ·kg
-1

) 

T3 1 412 904 37,3 11,3 

T4 953 083 54,7 7,8 

T2 4 360 991 25,4 13,5 

T1 165 406 14,6 15,2 

CELKEM 6 892 384 - - 

Odkliz (m
3
) 611 653 76,7 3,1 
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4 NÁVRH TĚŽBY A DOPRAVY UHLÍ V JEDNOTLIVÝCH 

LÉTECH  

4.1 Strojní zařízení  

4.1.1 Návrh stroje pro těžbu uhlí a skrývky 

Pro těžbu uhlí navrhuji kolesové rýpadlo KU 300/97. Je to rýpadlo střední velikosti 

s výsuvem a housenicovým podvozkem. Rýpadlo je určeno pro dobývání nadloží, ale 

hlavně uhlí, jejichž rypný odpor nepřesahuje 120 kp na 1 cm šířky třísky, pracuje ve 

spojení s pásovou i kolejovou dopravou [5].     

Technické parametry K 97: 

 hmotnost rýpadla     1 250 t 

 délka rýpadla       66 m 

 výška rýpadla      27,5 m 

 průměr kolesa      7,5 m 

 počet otáček kolesa     5,2 ot·min
-1

 

 délka výsunu       8,2 m 

 rychlost zdvihu kolesa    2,7 m·s
-1

 

 rychlost výsuvu      4 m·min
-1

 

 objem korečku     0,36 m
3
 

 počet korečků      13 ks 

 obvodová rychlost kolesa     2,23 m·s
-1

 

 maximální dovolená rypná síla   120 kN· m
-1

 

 maximální výška hrabání horního řezu  19 m 

 maximální hloubka spodního řezu   3 m 

 rychlost pojezdu rýpadla    6 m·min
-1

 

 rychlost dopravních linek    4 m·s
-1

 

 měrný tlak na podložku     0,12 MPa 

 Maximální dovolený sklon při transportu  1 : 9 – 1 : 20  
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4.1.2 Stroj na ukládání skrývkových hmot  

Navrhuji ZD 2100 (Obrázek 3). Je to dvouvozový zakladač československé výroby. 

Hlavní části jsou:  

 kolejový podvozek nabíracího a pásového vozu s pohonem 

 nabírací vůz s korečkovým řetězem, podávacím pásem, strojovnou pro pohon 

nabíracího zařízení a vrátků jeho zdvihu, transformační rozvodnou pro celý 

zakladač 

 spojovací pás 

 pásový vůz s výložníkem 

 kabelový vůz 

Nabírací zařízení je pohyblivé ve vertikálním směru pomocí zdvihového vrátku. 

Výložník má pevný sklon a je otočný v horizontální rovině o 135° z osy zakladače. 

Podvozek nabíracího vozu je nesymetrický – nabírací strana má 24 kol a zadní podvozek 

pouze 16 kol. Pásový vůz má symetrický podvozek o 40 kolech na každé podpěře, rozchod 

podvozků je 1 435 mm. Zakladač je napájen střídavým proudem o napětí 6 kV a celkový 

příkon 1 200 kW se dělí na pohony [2]: 

 korečkového řetězu 280 kW 

 pásu č. 1 – podávacího v nabíracím voze 26 kW 

 pásu č. 2 – na spojovacím mostě 2 x 70 kW 

 pásu č. 3 – podávacího v pásovém voze 26 kW 

 pásu č. 4 – výložníkového 2 x 160 kW 

 vrátku korečkového vodiče 28 kW 

 vrátku výložníku pásového vozu 30 kW 

 Obrázek 3: Kolejový zakladač ZD 2100 [foto: autor, 2014] 
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Technické parametry kolejového zakladače ZD 2100 :  

 délka zakladače      104  m 

 výška zakladače      28,9 m 

 napájení zakladače      6 kV 

 obsah korečku       1 200 litrů 

 počet výklopů       25· min 

 rychlost řetězu      1,16 m·s
-1

 

 rozteč řetězu       700 mm 

 teoretický výkon sypané zeminy    2100 m
3
·hod

-1
 

 článkování řetězu      4 – násobné 

 pohon         320 kW 

730 otáček·min
-1

 

 počet korečků v řetězu     11 kusů 

4.2 Řešení dopravy 

Doprava těžených hmot na lokalitě Šverma je výhradně kolejová, která je normálně 

rozchodná a elektrifikovaná. Důlní dráha je většinou dvoukolejná s usměrněnou dopravou. 

4.2.1   Zařízení kolejové dopravy na lokalitě Šverma 

Tratě 

Obecně je podle umístění a provedení rozdělujeme na povrchovém dole na:  

 stálé, které slouží jako výjezd z dolu pro uhlí i odkliz, spojovací tratě na vnější 

výsypky a k odběratelům uhlí. Tyto tratě zůstávají dlouho na místě a budují se dle 

platných zásad železničního stavitelství, maximální dovolená rychlost je 40 km·h
-1

. 

 pohyblivé, budované na řezech porubní fronty a etážích výsypkových front. Po 

odtěžení příslušného bloku je nutné kolejiště přemístit. Maximální dovolená 

rychlost na pohyblivých kolejích je 30 km·h
-1

. 
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Geometrické uspořádání koleje  

K nerušenému průjezdu vozidel na trati i v dopravnách musí být zachován mezi 

stavbami a obrysem vozidla volný prostor – průjezdný prostor, do kterého nesmí zasahovat 

žádná část staveb a zařízení 

 normální vzdálenost středu kolejí dvoukolejných tratí je 6 000 mm pro 

rozchod 1 435 mm, tato vzdálenost může být v ojedinělých případech 

snížena  

 na trati přímé a v obloucích do 250 m na hodnotu 4 300 mm, v dopravnách 

5 000 mm pro rozchod 1 435 mm 

 sklon kolejí nesmí přesáhnout 25 %o (1 : 40), použití většího sklonu stálých 

kolejí povoluje revírní dozor, u pohyblivých kolejí vedení podniku  

a stanoví se zvláštní podmínky pro provoz, stanice a výhybky musí být do 

sklonu 2,5 %o 

 poloměry kruhových oblouků musí být co největší, u nových staveb musí 

být v traťových a hlavních dopravních kolejích poloměr oblouku 

minimálně 300 m pro rozchod 1 435 mm, u pohyblivých kolejí minimálně 

100 m u 1 435 mm  

Trakční vedení 

Z měnírny je stejnosměrný proud přiváděn do trakčního vedení, které zajištuje 

přenos elektrické energie k elektrickým lokomotivám. Podle své funkce se dělí na: 

 trakční vedení přívodní  

 trakční vedení zpětné – kolejnice 

Trolejové vedení   

Je hlavní částí trakčního přívodního vedení a zajišťuje přenos elektrické energie na 

sběrače, tzv. pantografy elektrické lokomotivy. Na hnědouhelných povrchových dolech se 

používají dva druhy trolejového vedení: 

 pružné vedení vrchní, které zásobuje lokomotivy na pevných tratí, zavěšeno 

je na stabilních sloupech, které mohou být ocelové příhradové konstrukce 

nebo betonové. Po celé délce je zavěšeno neizolovaně na nosném laně. 

Vzdálenost sloupů je cca 70 až 100 m a v obloucích se vzdálenost zkracuje 
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 pevné vedení vrchní a boční se používá u pohyblivých kolejí na řezech  

a výsypkách. Trolejový drát je přímo upevněn prostřednictvím izolátorů 

k lehkým příchytkovým sloupům přímo přichyceným k pražcům, takže při 

přesunech kolejí je současně přesouváno i trolejové vedení. Vzdálenost 

sloupů je 8 – 10 m.  

4.2.2 Délky tras pro přepravu uhlí a odklizových hmot   

Délky pohyblivých kolejí  

Kolesové rýpadlo KU 300/97 bude postupně těžit na 4 řezech. Tyto řezy jsou 

vybavené pohyblivými kolejemi a bočními trakčními sloupky.  

 7. skrývkový řez    13. kolej  délka 1200 m 

 1. uhelný řez    62. kolej  délka 1200 m 

 1. uhelný řez    71. kolej  délka 1600 m 

 2. uhelný řez    72. kolej  délka 1100 m 

 3. uhelný řez    4. kolej  délka 1900 m 

Pevné (stálé) koleje 

Pro přepravu uhlí v TALBOT  soupravách: 

K 97 lokalita Šverma -  Příkupy hradlo Š7 - výklop                 10 480 m 

Pro přepravu skrývky v LH soupravách: 

K 97 lokalita Šverma - ZD 2100/73 na vnitřní výsypku Šverma (výklop)  

                                                                                          3 000 - 4 000 m 

4.2.3 Vozy určené pro dopravu uhlí a skrývky  

Vozy Talbot – jsou to čtyřnápravové sedlové vozy, určené k přepravě uhlí [2]. 

Základní technické údaje: 

 délka vozu    13,5 m 

 ložný prostor   84 m
3
 

 vlastní hmotnost  38 t 

 ložná hmotnost  60 t 

 nápravové zatížení   275 kN 
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Těženým uhlím jsou plněny vozy TALBOT. V každé soupravě je 10 vozů, jejichž 

váha naplnění se liší těženou kvalitou uhlí. Váhy uhlí pro jednotlivé druhy 

( Tabulka 2). 

Tabulka 2: Tonáž TA vozů podle druhů kvalit 

Druh uhlí Hmotnost 1 vozu [t] 

T1 57 

T2 62 

T3 66 

T4 70 

 

LH vozy – jsou to čtyřnápravové soupravy určené k přepravě skrývkových 

zemin a hornin. Každá souprava má po 12 LH vozech [2].  

Základní technické údaje: 

 hmotnost prázdného vozu     34 t 

 únosnost zatížení  44,5 t 

 hmotnost loženého vozu  78,5 t 

 hmotnost podvozku   7,5 t 

 průměr dvojkolí  850 mm 

 ložný objem   40 m
3
 

 výška vozu   3, 45 m 

 délka vozu   9,8 m 

 maximální rychlost vozu 50 km·h
-1

 

4.3 Navržení těžby na lokalitě Šverma 

V současné době na lokalitě Šverma (Obrázek 4) jsou v činnosti pouze kolejové 

zakladače ZD 1800 a 2100, kam je směrována skrývka od kolesového rýpadla K800/54, 
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těžící v DP Slatinice. Těžená skrývka je nakládána na LH vozy a dopravována kolejovou 

dopravou na výsypnou zakládací stranu lokality Šverma. 

Jediné uhelné kolesové rýpadlo KU300/97, které v současné době je na této 

lokalitě, je od prosince 2013 dáno do zálohy na 2.uhelném řezu za 71.kolejí. 

Pro dotěžení zbytkových uhelných zásob navrhuji využití odstaveného zálohového 

kolesového rýpadla KU 300/97  v součinnosti s kolejovou dopravou, která se v této lokalitě 

používá. 

Na prvním uhelném řezu se musí odtěžit postupně skrývkové hmoty, a k tomuto 

účelu využiju stávající kolejovou cestu na západní stranu vnitřní výsypky lomu Šverma. 

 

Obrázek 4: Pohled na lokalitu Šverma [foto: autor, 2014] 

4.3.1 Rok 2015 

V tomto roce se kolesové rýpadlo KU 300/97 přetransportuje z odstavného místa za 

71. kolejí na sedmý skrývkový řez, který je smíšený, a odtěží 464 000 m
3
 skrývkových 

hmot pro uvolnění uhelných zásob. Zahájí činnost z postavení 1400 m a těží odkliz 

směrem do otočného bodu lokality Šverma. Skrývkové hmoty budou odváženy po  

13. koleji přes hradlo Š4 ke kolejovému zakladači ZD 2100/Z73. Těžbu ukončí na 

postavení 350 m, kde si vytvoří zátinku a osádka na přesun kolejí provede přestavbu  

13. koleje. Po přestavbě rýpadlo opět uvolňuje hlavu sloje a postupuje směrem Vršany. 

V sedmém měsíci se provede opět přestavba koleje a kolesové rýpadlo se přetransportuje 

na první uhelný řez, kde do konce roku 2015 bude těžit uhlí na 62. koleji, kde bude těžit 

celouhelný výškový řez [7].   
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4.3.2 Rok 2016 

Po dotěžení na prvním uhelném řezu se provede přestavba 62. koleje a rýpadlo 

sjede o řez níže, a stále na 1. uhelném řezu, bude těžit uhlí z postavení 1 510 m na  

71. kolej. V některých místech se objeví meziložní proplástky, které se budou směrovat na 

kolejový zakladač Z59 na vnitřní výsypku lokality Šverma. Po přestavbě 71. koleje rýpadlo 

postupuje směr Vršany. Po dohrabání na postavení 1490 m se provede opět přestavba  

71. koleje a rýpadlo na postavení 1800 m sjede na druhý uhelný řez, kde bude těžit na  

72. kolej do otočného bodu lokality Šverma. Bude těžit celouhelný řez do postavení 150 m. 

Na tomto místě si rýpadlo vytvoří zátinku a provede se přestavba 72. koleje. Po přestavbě 

rýpadlo KU 97 těží celouhelný výškový řez směr Vršany do postavení 1340 m [7]. 

4.3.3 Rok 2017 

Na začátku roku přetransportuje po vytvořeném sjezdu na třetí uhelný řez, kde bude 

od postavení 1750 m těžit celouhelný výškový řez na 4. kolej. Po dohrabání na postavení 

150 m si rýpadlo vytvoří zátinku a provede se přestavba 4. koleje. Po přestavbě zůstane 

rýpadlo za 4. kolejí. Těžit bude celouhelný hloubkový řez směrem do Vršan. Těžbu ukončí 

na postavení 1700 m, protože se v této době kolesové rýpadlo nachází v nejnižším bodě 

lokality Šverma, musí vytvořit novou čerpací jímku. Stávající jímka bude zasypána 

pokračujícím postupem vnitřní výsypky Šverma. Po vytvoření jímky, která většinou mívá 

parametry 150 x 50 m bude pokračovat rýpadlo dále do otočného bodu, kde v postupu 

těžby narazí na tři stará důlní díla jako pozůstatek po bývalé hlubinné těžbě dolu 

Washington. Skončí na postavení 0 m, provede se přestavba 4. koleje a z postavení 0 m 

směrem do Vršan těží znovu hloubkově celouhelný řez do postavení 1700 m [7]. 

4.4 Výrobní varianta těžby uhlí 

Pro dobývací prostor Holešice (lokalita Šverma) je stanovena minimální mocnost 

sloje: 

- pro 1. lávku B 3 m NB pod 3 m 

- pro 2. lávku B 2 m NB pod 2 m 

- pro 3. lávku B 2 m NB pod 2 m  

Za vykliditelný proplástek se považuje proplástek o mocnosti větší než 0,6 m. 
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Rýpadlo bude těžit uhlí v jednotlivých uhelných řezech 2. a 3. uhelnou sloj. Podle 

(Tabulka 3) je patrné srovnání výhřevností jednotlivých slojí podle hloubky uložení. Větší 

výhřevnost je patrná ve 3. uhelné sloji. Pro názornost v této tabulce srovnávám všechny tři 

uhelné sloje, ale ve skutečnosti je již celá 1. uhelná sloj v této oblasti vytěžena. 

 

Tabulka 3: Srovnání výhřevností mezi jednotlivými slojemi 

popel A
d
 Výhřevnost (MJ·kg

-1
) 

popel 

A
d
 

Výhřevnost (MJ·kg
-1

) 

% 1.sloj 2.sloj 3.sloj % 1.sloj 2.sloj 3.sloj 

10 15,09 16,07 17,18 40 10,4 10,78 10,9 

15 14,31 15,19 16,14 45 9,62 9,89 9,85 

20 13,52 14,31 15,09 50 8,83 9,01 8,8 

25 12,74 13,42 14,04 55 8,05 8,13 7,75 

30 11,96 12,54 12,99 60 7,21 7,23 6,73 

35 11,15 11,7 11,89 65 6,19 6,26 5,82 

Těžba kvality T3    

2. uhelná sloj  

Ve druhé uhelné sloji kvalita uhlí T3 s průměrnou výhřevností 11,15 MJ·kg
-1

  

a popelem 38 % A
d
 dosahuje parametrů pro přímou výrobu ps 3 bez dalšího míchání. Po 

natěžení a výklopu na Příkupovém depu může technologický dispečer s kvalitou T3 

z druhé uhelné sloje disponovat bez další úpravy pro elektrárnu Počerady. V této části 

uhelné sloje se nachází 384 689 t uhlí kvality T3. 

3. uhelná sloj  

Kvalita T3 má průměrnou výhřevnost 11,29 MJ·kg
-1

 a popel 41 % A
d
. Uhlí z  této 

uhelné sloje odpovídá přímému prodeji jako ps3 do Počerad bez dalšího technologického 

míchání. Kvality T3 je v této části uhelné sloje 1 028 215 t uhlí. 

 



Bc. Jiří Polášek: Vytěžení zbytkových uhelných zásob z lokality Šverma lomu Vršany 

 

 

2014                                                                                                                         23 

Postup těžby 

Po natěžení jednotlivých souprav se vozy s kvalitou T3 ve 2. a 3. uhelné sloji se 

můžou vyklopit na Příkupovém depu a bez dalších homogenizačních úprav se přímo budou 

dodávat do elektrárny v Počeradech.     

Těžba kvality T4  

2. uhelná sloj 

Ve druhé uhelné sloji je kvalita T4 – vysokopopelnatého uhlí (výhřevnost 

v průměru okolo 8,3 MJ·kg
-1

 a popel 62% A
d
) určeného k dalšímu zpracování  

a následnému prodeji jako ps3. Jeho množství ve druhé uhelné sloji je 376 512 t.  

3. uhelná sloj 

 Kvalita T4 dosahuje ve třetí uhelné sloji výhřevnosti v průměru okolo 8,0 MJ·kg
-1

  

a popel 65% A
d
. Množství v této části je 576 571 t uhlí. Proto se také musí 

vysokopopelnaté uhlí po výklopu na Příkupovém depu dále doupravit pro výrobu ps3. 

Postup těžby 

Kvalita T4 je samostatně neprodejná kvůli nízké výhřevnosti ve 2. i ve 3. uhelné 

sloji. Část této kvality můžeme homogenizovat už při samotné těžbě vhodným 

rozlávkováním uhelného řezu, kdy ke kvalitě T4 budeme přimíchávat podle potřeby určité 

množství kvality T2. Tato varianta najde uplatnění zejména ve 2. uhelné sloji, kdy můžeme 

technologicky tyto dvě zmiňované kvality homogenizovat. Ve 3. uhelné sloji je poměr 

množství kvality T4 ke kvalitě T2 snížen a již nebude možné míchat kvalitu pro výrobu 

ps3 přímo v řezu.  

Těžba kvalit T1 a T2 

2. uhelná sloj 

Kvalita T1 dosahuje v této části uhelné sloje výhřevnosti v průměru okolo  

15,54 MJ·kg
-1

 a obsah popela je 11% A
d
. Kvalita T2 má průměrnou výhřevnost  

13,42 MJ·kg
-1

 a obsah popela je 24% A
d
. Také z druhé uhelné sloje využijeme tyto výše 

popsané kvality po vyklopení na Příkupovém depu k vylepšení kvality ps3 k těženému uhlí 

T4 z lomu Vršany. Množství kvality T1 je 108 973 t uhlí a kvality T2 je 2 831 657 t uhlí. 
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3. uhelná sloj  

Ve třetí uhelné sloji se nachází nejkvalitnější uhlí. T1 má v této části výhřevnost 

16,55 MJ·kg
-1

 a obsah popela 10% A
d
. Uhlí v kvalitě T2 má průměrnou výhřevnost  

14,04 MJ·kg
-1

 a obsah popela 21% A
d
. Množství kvality T1 je 56 433 t uhlí a kvality T2 je 

1 529 334 uhlí.  

I tyto dvě kvality po natěžení na lokalitě Šverma budou sloužit k domíchávání 

kvalit pro výrobu ps3 k těženému uhlí T4 na lomu Vršany. 

Postup těžby: 

Kvality T1 a T2 jsou ve druhé i ve třetí uhelné sloji pro svoji vysokou výhřevnost 

nevhodné pro přímý prodej jako produkt ps3 do elektrárny Počerady. Po natěžení  

a výklopu na Příkupovém depu se musí kvality homogenizovat z těženým uhlím z lomu 

Vršany.  

4.5 Rizika spojené s těžbou  

V dané lokalitě se na několika místech těžby kolesové rýpadlo setká s pozůstatky 

hlubinné těžby (Obrázek 5). To je území lomu s výskytem známých nebo předpokládaných 

starých nebo opuštěných podzemních důlních děl a jiných podzemních prostor. Aby se 

minimalizovali škody na technických zařízeních, nebo byly ohroženy lidské životy, 

stanovují se rizikové území.  

 

 

 Obrázek 5: Zabezpečený vchod do starého DD na 3. uhelným řezu [foto: autor, 2014] 
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Značení rizikových území 

Rizikové území I – plochy v rizikovém území odrubané hlubinným dobýváním, to 

je komorováním, stěnováním. 

Rizikové území II – plochy v rizikovém území s výskytem starých a opuštěných 

důlních děl.  

Vytyčení rizikových území  

Vytyčení se provádí podle vyhlášky č. 435/1992 Sb. V platném znění a v souladu 

s opatřením závodního lomu 131 (OZL). Rizikové území vytyčuje odbor měření a geologie 

(OMG) podle dokumentace. Vytyčení se provádí po obvodu ve vzdálenosti 5 m od 

předpokládaného střetu s rizikovým územím. 

Způsob zjišťování rizikových území 

Provádí se vždy předvrtáváním, pokud je plánovaný horizont pracovní pláně 3 m  

a méně nad plánovanou hlavou uhelné sloje a v uhelné sloji, a to v případech: 

- při těžbě rýpadla 

- při transportu velkostroje a lopatového rýpadla 

- při zřizování cest pro chůzi a dopravu 

- při ověřování rizikového místa 

- při pohybu osob a práci pomocné mechanizace v rizikovém území  

Ověřování rizikových území předvrtáváním 

Ověření dutin a starých důlních děl se provádí předvrtáním s minimální hloubkou 

vrtu 4 m na uhelném řezu, 6 m na posledním skrývkovém řezu, pokud je plánovaný 

horizont pracovní pláně 3 m a méně nad plánovanou hlavou uhelné sloje. 

Vrty se provádí šachovnicovým způsobem, v rozteči maximálně 4 x 4 m dle 

vrtných schémat. Pokud se pracovní pláň stroje přiblíží k podloží na plánovanou mocnost 

uhelné sloje menší než 4 m, provádí se předvrtávání pouze na patu uhelné sloje [10]. 

4.6 Směrování vytěženého uhlí 

Z důvodů chybějícího popeloměru na pasovém dopravníku kolesového rýpadla  

KU 300/97, je nutné, aby řidič rýpadla dodržoval pokyny přípravy výroby a geologů, kteří 

vydávají na jednotlivé řezy podélné profily (Obrázek 6), podle kterého se každá natěžená 
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souprava atestuje. V podélném profilu je zaznamenána délka porubní fronty a její metráž 

po 50 m, rozlávkování jednotlivých řezů, popelnatost A
d
, sirnatost S

d
, kóta pracovní 

plošiny, podélný sklon a mocnost řezu. Odlišnou barvou je zvýrazněn druh těženého uhlí 

nebo odklizu.  

Atestace těženého uhlí spočívá v zadání řidičem rýpadla čísla vlaku a kvalitu 

natěženého uhlí, z jaké lávky bylo těžené, popelnatost a sirnatost. Tyto údaje se objeví ve 

výrobním informačním systému (VIS).  

 

Obrázek 6: Podélný profil K97 na lokalitě Šverma [ foto: Martinková Lenka, 2014] 

 

4.6.1 Dispečink Vršanské uhelné a.s.  

Skládá se: 

 výrobního dispečinku, který řídí: 

- provoz KU 800/84  

- provoz KU 800/54 (DP Slatinice) 

- provoz pasových zakladačů ZP na Vršanech 

- provoz kolejových zakladačů ZD na lokalitě Šverma 

- provoz lopatových rýpadel na lokalitě Šverma 

- provoz KU 300/97 (od ledna 2015) 
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 technologického dispečinku, který řídí: 

- provoz KU 300 na lomu Vršany 

- Příkupové depo + lopatové rýpadla  

- vyrovnávající depa SS1,SS3 

- nakládací zásobník 

4.6.2 Příkupové depo – lom Vršany 

Příkupové depo (Obrázek 7) je jediné místo, kde se dají vyklápět vozy natěžené na 

kolejovou dopravu na lokalitě Šverma. Depo se nachází u hlavní silnice Komořany – 

Bylany. Jedná se o mostovou konstrukci na železobetonových pilotech, na které je 

umístěna kolej důlní dráhy. Délka mostové konstrukce je 150 m. Skládka příkupů slouží 

k zakládání a následnému odtěžování uhelných produktů nebo těžného uhlí. Výška 

sypaného materiálu je dána výškou výsypné rampy, tj. 5 m. Kapacita skládky je  

8 000 t uhlí. Vsázka, která je na skládku dopravována ve vozech typu TA je vyklápěna po 

obou stranách vyklápěcí rampy do prostoru skládky. Odtěžování skládky se provádí dvěma 

lopatovými rýpadly typu E 302, třetí lopatové rýpadlo je připravené v záloze. Tato 

lopatová rýpadla přes pojízdnou násypku a pasové dopravníky nakládají těžené hmoty na 

PD 141 nebo PD 151. 

 

Obrázek 7: Rampa Příkupového depa na Vršanech [foto: autor, 2014] 
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4.6.3 Linky AB 

A linka - má jmenovitý výkon 1 700 t·h
-1

 a začíná na PD 141, z kterého je těžené 

uhlí svedeno na PD 142. Z tohoto pasového dopravníku je vsázka převedena na PD 171  

a dále na rotační roštnicový třídič 331. Podsítné z třídiče o zrnitosti 0 – 40 mm je dále 

skluzem svedeno na pásový dopravník PD 143. Nedrtit uhlí, je- li tento požadavek, lze 

vsázku pomocí klapky na PD 142 přesměrovat na PD 172 a dále z PD 143 je dále vedeno 

na PD 144 a následně na zavážecí PD 145, z něhož lze směrovat uhlí na PD 146 nebo  

PD 160 na vyrovnávací skládku č. I. Z PD 146 je uhlí svedeno na otočný PD 308, z něhož 

lze  vsázku převést na PD 147 nebo PD 164 na vyrovnávací skládku č. 3 z  PD 147 jde uhlí 

na PD 148, ze kterého je svedeno pomocí skluzu na reverzní PD 149, který uhlí 

rovnoměrně v automatickém nebo ručním režimu zaváží do zásobníku, jehož kapacita je 

600 t v objektu nakládacího zásobníku Vršany [11]. 

 

B linka - má jmenovitý výkon 3 000 t·h
-1

 začíná na pasovém dopravníku PD 151, 

ze kterého je uhelná vsázka svedena na PD. Z tohoto dopravníku je lze uhlí směrovat na 

rotační roštnicový třídič 333 nebo 335, tuto vsázku je možno přesměrovat na jednotlivé 

třídiče nebo ji rovnoměrně rozdělit na oba dva. Podsítné z třídičů 335, 333  

o zrnitosti 0 – 40 mm a poté svedeno taktéž na pasový dopravník PD 153. Z PD 153 je uhlí 

svedeno na PD 154 a následně na zavážecí PD 155, z něhož lze směrovat uhlí na PD 156 

nebo PD 160 na vyrovnávací skládku č. 1 nebo ji rovnoměrně rozdělit na oba dva pasové,  

a to PD 156 a PD 160. Z PD 156 je uhlí převedeno na PD 157 a dále na PD 158. Uhlí  

z PD 158 je pomocí skluzu svedeno na reverzní pasový dopravník PD 159, který uhlí 

rovnoměrně v automatickém nebo ručním režimu zaváží do zásobníku o kapacitě  

600 t v objektu nakládacího zásobníku Vršany. Uhelné produkty, které nejsou odděleny 

příčkou, a jsou pod reverzními pasy PD 149 a 159 je vyhrnován čtyřmi vyhrnovacími 

vozíky 82a, 82b, 83a, 83b. Vyhrnovací vozíky 82a a 83a vyhrnují produkt ze zásobníku 

pod PD 149 na PD 84 A a poté na zavážecí pasový dopravník PD 85A, kde pomocí klapek 

je prováděna nakládka do drážních vozů na 4. koleji. Vyhrnovací vozíky 82 b a 83b 

vyhrnují produkt ze zásobníku pod PD 159 na PD 84 B a poté na zavážecí PD 85 B, kde 

pomocí klapek je prováděna nakládka do drážních vozů na 6. koleji [11]. 
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4.6.4 Vyrovnávající skládky 

Pro odbytové nebo těžební výpadky jsou na Vršanské uhelné a.s. zřízené  

2 vyrovnávající skládky. Na každé z nich je umístěn univerzální skládkový stroj kolejový 

(USSK), který slouží k zakládání na skládku a odebírání uhlí ze skládky. Dále umožňuje 

průchod těživa přicházejícího po skládkovém dopravníku strojem a dělení toku materiálu. 

Stroj je vybaven automatikou, ale umožňuje i ruční ovládání. Z kabiny řidiče je možné 

zvolit následující provozní způsoby [2]:  

- průchod těživa strojem 

- průchod těživa strojem se současným zakládáním 

- zakládání (depo) 

- těžení (redepo) 

- průchod těživa strojem s přitěžováním 

- ruční provoz – při poruchách jednotlivých funkcí 

 

Skládka SS1 „staré depo“ 

Staré depo má kapacitu 100 000 t a natěžené uhlí se ukládá z univerzálního 

skládkového stroje na velkou stranu, s kapacitou 70 000 t. Malá strana má kapacitu 

 30 000 t. Zakládají se zde všechny druhy uhlí natěženého na lomu Vršany, a to T2, T3, 

T4. Při technologických odstávkách, poruchách dobývacích strojů nebo přepravních linek 

slouží depo jako záloha při rovnoměrných nakládkách do elektrárny Počerady. Tato 

skládka se bude využívat i pro natěžené uhlí z lokality Šverma. Směrováním přes 

Příkupové depo, linky AB a pasové dopravníky PD 156, 160 [12]. 

Skládka SS3 „nové depo“ 

Jeho kapacita je 35 000 t. Skládkový univerzální stroj zakládá dopravované uhlí na 

velkou strany depu, jehož kapacita je 20 000 t uhlí. Na malou stranu nového depa se dá 

deponovat 15 000 t uhlí. I zde se deponuje těžené uhlí z lomu Vršany. Na toto depo se 

bude deponovat uhlí dopravované z lokality Šverma přes Příkupové depo, linky AB  

a pasové dopravníky PD 147 a PD 164 [12]. 
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4.6.5 Výroba průmyslové směsi ps3 

Průmyslová směs ps3 je finální produkt Vršanské uhelné a.s. a musí splňovat přísné 

parametry nastavené smlouvou mezi ní a společností ČEZ a.s. Výhřevnost se pohybuje 

v rozmezích mezi 10,1 - 12,7 MJ·kg
-1

 a obsah popela je dán v rozmezí mezi 

 37 – 42 % A
d
.  

Tabulka 4: Průměrná kvalita energetického uhlí Vršany 

Obchodní 

označení 

Zrnitost 

[mm] 

A
d
 

[%] 

  
  

[MJ·kg
-1

] 

  
  

[%] 

S
r
 

[%] 

MS
r
 

[g·MJ
-1

] 

V
daf

 

[%] 

H
daf

 

[%] 

ps3 0 - 40 39,0 11,4 28,2 0,79 0,69 54 6,0 

 

Z lokality Šverma se těžené uhlí začlení do výroby ps3 k již současné těžbě uhlí 

z lomu Vršany. Těžbu zajišťují dvě kolesová rýpadla typu KU 300. KU 96 těží na  

2. uhelné sloji výškově a v zadních partiích i hloubkově 1. uhelný řez na paralelně 

přestavované pásové dopravníky šíře 1 200 mm, kterými jsou PD 116, PD 115, PD 114, 

PD 113, PD 112, PD 111 a výsuvová  hlava VH 110. 

Na 3. uhelné sloji těží kolesové rýpadlo KU 300/107 výškově 2. a hloubkově  

3. uhelný řez taktéž na paralelně přestavované pásové dopravníky šíře 1 200 mm, kterými 

jsou PD 126, PD 125, PD 124, PD 123, PD 122, PD 121 a výsuvová  hlava VH 120.  

Směrování z výsuvových hlav VH 110 a VH 120 lze kombinovat na pasové 

dopravníky linky AB směřující směrem na nakládací zásobník. 

K vyklopení a pro další zpracování natěženého uhlí se využije Příkupové depo na 

Vršanech. Na PD jsou zabudovány pasové váhy. Gamapopeloměry typu GE 1 100 S  

a GE 2 000 a síroměry slouží k měření aktuálního stavu popela a síry na pasových 

dopravnících. Tyto údaje jsou přenášeny na dispečerská stanoviště a pak dále do systému 

VIS.  Popeloměry jsou nainstalovány na odtahových pasových dopravnících z lomu 

Vršany PD 111,121, dále na PD 144, 164, na PD 162 na depu SS1, PD 166 na SS3  

a PD 157. Po redepu z Příkupů a následnému sesypu na linky AB je možné uhlí směrovat 

na 2 vyrovnávající skládky nebo přímo na nakládací zásobník na Hrabáku (Příloha 3). 
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Výroba ps3 uhlím z lokality Šverma: 

1. Přímá dodávka uhlí do EPOČ – kvalita uhlí T3 z 2. sloje dosahuje výhřevnosti  

11,15 MJ·kg
-1

 a průměrem popela okolo 38%A
d
. Parametry splňují podmínku pro 

výrobu ps3 a tak z 2. uhelné sloje se přímo do EPOČ dodá 384 689 t uhlí v kvalitě T3. 

Ze třetí uhelné sloje, kde má kvalita T3 průměrnou výhřevnost 11,29 MJ·kg
-1

  

a průměr popela okolo 37% A
d
 se může bez dalších homogenizačních úprav dodávat 

do EPOČ. Ve 3. uhelné sloji je 1 028 215 t uhlí a celkem tedy na přímou dodávku ps3 

můžeme směrovat 1 412 904 t v kvalitě T3. 

2. Homogenizací z  Příkupového depa – kvalita T4 nebo T1 a T2 jsou samostatně 

nevhodné pro výrobu ps3. T4 má nízkou výhřevnost v průměru okolo 8 MJ·kg
-1

  

a naproti tomu kvalita T1 výhřevnost v průměru okolo 16 MJ·kg
-1

 a kvalita T2 okolo  

13,7 MJ· kg
-1

. Proto musí tyto kvality projít homogenizací. Po natěžení a následném 

výklopu kvalit T4 nebo T1,T2 na Příkupovém depu může technologický dispečer 

přimíchávat právě těženou kvalitu T4, resp. T1 a T2 přes PD 180, 181 na linky AB 

k uhlí z lomu Vršany.  

 řešení: 

a) kvalita T4 z lokality Šverma - 60 % A
d
 a 6,73 % S

d
 + kvalita T2 z lomu Vršany 

– 22% A
d
 a 13,9% S

d
 = 41% A

d
 a 10,3 MJ·kg

-1
 vyhovuje = ps3 

b) kvalita T1 z lokality Šverma – 15 % A
d
 a 16,14% S

d
 + kvalita T4 z lomu 

Vršany – 65 % A
d
 a 7,12% S

d
 = 40% A

d
 a 11,63 MJ·kg

-1
  

vyhovuje =  ps3 

 

3. Homogenizace z vyrovnávajících dep SS1, SS3 – kvality T4 a T1, T2 redepovat 

z Příkupového depa přes AB linky na jednotlivá depa, kde se tyto kvality budou 

deponovat. To bude pouze v případě, kdy nebude možné přímé míchání z Příkupového 

depa. Uhlí se na depech bude ukládat do hromad podle kvalit, a tak technologický 

dispečer bude moci podle potřeby zajet se skládkovým strojem ke kvalitě, kterou bude 

chtít následně odtěžit. Odtěžení ze skládkových dep bude obdobné jako z Příkupového 

depa. Bude-li technologický dispečer požadovat produkt ps3 a těžit z lomu Vršany 

kvalitu T4, z dep bude k této kvalitě přimíchávat kvalitu T2 nebo T1 z lokality 

Šverma. 
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 řešení: 

a) kvalita T4 z lomu Vršany – 58 % A
d
 a 7,28 % S

d
 + kvalita T2 z SS3 

(Šverma) – 17% A
d
 a 15,72% S

d
 = 37,5% A

d
 a 11,5 MJ·kg

-1
 

vyhovuje = ps3 

b) kvalita T2 z lomu Vršany – 23 % A
d
 a 12,68% S

d
 + kvalita T4 z SS1 

(Šverma) – 51 % A
d
 a 8,59% S

d
 = 37% A

d
 a 10,63 MJ·kg

-1
  

vyhovuje =  ps3 

Uhlí v kvalitě T4 z lokality Šverma je 953 084 t, které se budou převážet na 

Příkupové depo a následně doupravovat podle bodů 2 a 3. Uhlí v kvalitě T1 je z lokality 

Šverma 165 406 t a kvality T2 je 4 360 991 t. 

Homogenizace – zakládání různých těžených kvalit uhlí (T1, T2, T3, T4) na 

vyrovnávající skládky po vrstvách pro dosažení potřebné odbytové kvality.  

4.7 Výpočet výkonnosti kolesového rýpadla  

 Počet výsypů za minutu: 

  

  
       

   
 

          

        
                 (1) 

    počet výsypů/min 

   obvodová rychlost kolesa  

   počet korečků na kolese 

   průměr kolesa  

 

 Výpočet objemu výsypu: 

 

                                        (2) 

    vodní objem korečku 

    objem mezikruží kolesa 
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 Teoretický výkon: 

 

                                      
        (3) 

 

 Technická výkonnost: 

 

         
  

  
       

   

   
            

 .   ] (4) 

                                    

    koeficient plnění (0,9 – 1,2) 

 

Porubová výkonnost: 

 

                                 
 .      (5) 

    součinitel výkonnosti v bloku   (0,6 – 0,9)  

 

4.8 Výpočet kapacity k pokrytí vlakové dopravy 

 Výpočet objemu vozu sypané zeminy: 

        
  

  
  

  

   
   30,8 [m3s.z] (6) 

Vv – objem jednoho vozu 

kn  - koeficient nakypření (1,3 – 1,6) 

 

 Výpočet objemu vozu uhlí: 

        
  

  
 

  

   
 42,8 [t]  (7) 

 

 Doba plnění jedné vlakové soupravy na odkliz (12 vozů LH) : 

    
            

  
  

          

    
   18,2 [min] (8) 

        - objem vozu sypané zeminy 
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n – počet vozů v soupravě 

Qp – výkon kolesového rýpadla 

 

 

 Doba plnění jedné vlakové soupravy na uhlí (10 vozů TA): 

    
            

  
  

          

    
   21 [min] (9) 

   uhlí  - objem  vozu uhlí 

n – počet vozů v soupravě 

Qp  – výkon kolesového rýpadla 

 

 Výpočet vlakového krytí (odkliz): 

   
  

         
 

    

       
     vl  ů [hod

-1
] (10) 

Výpočet vlakového krytí (uhlí): 

   
  

         
  

    

       
      vl  ů [hod

-1
] (11) 

 

 Výpočet střední vzdálenosti jízdy LH souprav: 

l   
         

 
  

       

 
     [km] (12) 

l min – min. vzdálenost jízdy soupravy 

l max - maximální vzdálenost jízdy soupravy 

 

 Výpočet střední vzdálenosti jízdy TA souprav: 

l   
         

 
  

             

 
       [km] (13) 

l min – min. vzdálenost jízdy soupravy 

l max - maximální vzdálenost jízdy soupravy  
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 Výpočet doby jízdy LH soupravy: 

    
      

 
  

      

  
     [min] (14) 

v – rychlost jízdy soupravy 

 

 Výpočet doby jízdy TA soupravy: 

    
     

 
  

        

  
       [min] (15) 

 

Rychlost jízdy je stanovena jako maximální povolená rychlost na pohyblivých 

kolejích v rámci závodu Vršanské uhelné.  

- čas vyklápění vozu tv = 35 s 

- čas manipulační tm = 150 s na přestavení výměn a změn signálů 

- doba prostojů tpr = 15 min – doba na čekání na nakládku a vykládku 

 

 Výpočet doby vykládky LH souprav: 

       
    

  
  

     

  
   7 [min]  (16) 

n – počet vozů v soupravě  

tv – doba vykládky 1 vozu 

 

 Výpočet doby vykládky TA souprav: 

       
    

  
  

     

  
        [min]  (17) 

n – počet vozů v soupravě  

tv – doba vykládky 1 vozu 

 

 Výpočet doby cyklu jízdní soupravy LH: 

                               (18) 

                               [min]     
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 Výpočet doby cyklu jízdní soupravy TA: 

                                (19) 

                                   [min]    

 

 Počet potřebných vlakových souprav LH : 

  
      

  
  

        

  
                  (20) 

 Počet potřebných vlakových souprav TA : 

 

  
      

  
  

         

  
                  (21)  

 

K zabezpečení provozu kolesového rýpadla po dobu 3 let v ranních 11 hodinových 

směnám nám bude stačit po 4 soupravách s 12 LH vozy na těžbu skrývky a po 10 TA 

vozech na těžbu uhlí. 
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5 EKONOMICKÁ ROZVAHA ODTĚŽENÍ UHELNÝCH 

ZÁSOB Z LOKALITY ŠVERMA 

5.1 Náklady na dopravu uhlí 

 Vstupní hodnoty: 

- náklady na kolejovou dopravu (uhlí)………………..2,96 Kč na tunokilometr 

- náklady na těžbu rýpadla KU 300/97- kolejová doprava…….8,11 Kč za tunu 

- náklady na kolejovou dopravu (skrývka)……………1,84 Kč na tunokilometr 

Náklady na těžbu rýpadla KU 300/97- kolejová doprava…….11,77 Kč za m
3
 

 

 Výpočet nákladů na kolejovou dopravu pro dopravu uhlí : 

- objemová hmotnost ………………………………………… 1,46 t·m
-3

 

2,96·1,46 = 4,32 Kč·m
-3

 

Náklady za m
3
 na kilometr jsou 4,32 Kč. 

- střední vzdálenost kolejové dopravy……………………… 11,480 km 

4,32·11,480 = 49,60 Kč·m
-3

 

Náklady na transportní vzdálenost uhlí na 11,480 km je = 49,60 Kč za m
3
 

 

 Výpočet nákladů na kolejovou dopravu pro dopravu skrývky : 

- objemová hmotnost ………………………………………… 1,46 t·m
-3

 

1,84·1,46 = 2,68 Kč·m
-3

 

Náklady za m
3
 na kilometr jsou 2,68 Kč. 

- střední vzdálenost kolejové dopravy……………………… …5,5 km 

2,68·5,5 = 14,74 Kč·m
-3

 

Náklady na transportní vzdálenost skrývky na 5,5 km je = 14,74 Kč za m
3
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 Výpočet celkových nákladů : 

- součet nákladů na kolejovou dopravu a na těžbu uhlí rýpadlem KU 300/97 

49,60 Kč + 8,11 Kč = 57,71 Kč·m
-3 

- součet nákladů na kolejovou dopravu a na těžbu skrývky rýpadlem KU 300/97 

14,74 Kč + 11,77 Kč = 26,51 Kč·m
-3

 

Množství přepravovaných hmot ze zájmového území je 6 892 384 t uhlí  

a 611 653 m
3
 skrývkových hmot.  

 Náklady na těžbu uhlí a přepravu : 

6 892 384·57,71 = 397 759 481 Kč 

 Náklady na těžbu skrývky a přepravu : 

611 653·26,51 = 16 214 921 Kč 

 Celkové náklady na těžbu a přepravu : 

397 759 481 Kč + 16 214 921 = 413 974 402 Kč 

5.2 Využití pomocné mechanizace 

Pro provoz velkostroje KU 300/97 bude potřeba v ranních 11 hodinových směnách 

buldozer CAT D6 pro přihrnování spadů a rovnání pracovní pláně a lopatové rýpadlo 

s podkopovou lžící pro vytváření odvodňovacích rýh pro odvádění vody. 

- Cat D6 společnosti Czech Coal Power …….cena pro rok 2014 je 1 226 Kč·hod
-1

 

1226·11 hod = 13 486 kč za den·27 dní v měsíci = 364 122 Kč·měsíc
-1 

364 122 kč x 12 = 4 369 464 kč za rok·3 = 13 108 392 Kč 

- DH s podkopovou lžící od společnosti Czech Coal Power …1 182 Kč·hod
-1

 

1182·11 hod = 13 002 Kč za den·10 dní v měsíci = 130 020 Kč·měsíc
-1 

130 020 Kč·12 = 1 560 240 Kč za rok·3 = 4 680 720 Kč 

Po dobu těžby kolesového rýpadla bude stát pronájem malého buldozeru CAT D6 

od společnosti Czech Coal Power a lopatového rýpadla s podkopovou lžící 17 789 112 Kč. 

Celkové náklady na odtěžení zbytkovch uhelných zásob na lokalitě Šverma lomu 

Vršany činí po součtu nákladů na těžbu a dopravu s náklady na pomocnou mechanizaci 

431 763 514 Kč. 
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ZÁVĚR 

Cílem mé diplomové práce bylo navržení těžby a dopravy uhlí zbytkových 

uhelných zásob z lokality Šverma lomu Vršany. Pro těžbu navrhuji použití kolesového 

rýpadla KU 300/97, který svými parametry zcela vyhovuje těžení skrývkových hmot   

i samotného uhlí. Jelikož na této lokalitě je stále v provozu kolejová doprava, tak jsem 

v této práci směroval veškeré natěžené hmoty na kolejové soupravy. Pro přepravu 

6 892 384 t uhlí jsem použil vozy Talbot, kterými budou přepravovány natěžené vozy na 

Příkupové depo, které bude sloužit jako překladiště pro následnou homogenizaci z uhlím 

od uhelných rýpadel z lomu Vršany. Pro skrývkové hmoty, kterých je v zájmovém území 

611 653 m
3
 jsem použil LH vozy, které budou přepravovat natěžené hmoty na vnitřní 

výsypku lokality Šverma. Zde jsou v provozu dva kolejové zakladače ZD 1800  

a 2100, u kterých se budou vyklápět skrývkové hmoty a následně zakládat do etáží. 

Celkové náklady na tříletý provoz kolesového rýpadla KU 300/97 s cyklickou 

dopravou na vnitřní výsypku lokality Šverma a na Příkupové depo dosáhnou částky 

431 763 514 Kč včetně nákladů na pomocnou mechanizaci.  

Z lomu Vršany se dodává do nedaleké elektrárny Počerady produkt ps3, který musí 

svými jakostními znaky vyhovovat podmínkám smlouvy s EPOČ. Těžbou na lokalitě 

Šverma, kde se vyskytuje uhlí převážně v kvalitě T2 a T3(od 17 – 43% A
d
), lze vhodně 

doplňovat toto uhlí k těženému uhlí z lomu Vršany, kde se ve větší míře v dalším postupu 

lomu vyskytuje vysokopopelnaté uhlí ( 34 – 65% A
d
), a následnou homogenizací vyrábět 

požadovaný produkt ps3.  
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