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ANOTACE 

Tato bakalářská práce zpracovává téma rozvoj nové porubní fronty na 

hnědouhelném dole Doly nástup Tušimice – lokalita Libouš II - sever. Jejím cílem 

je stanovení vhodného směru porubní fronty a výstavba plošiny pro dálkovou 

pasovou dopravu. 

Práce je zaměřena na představení předmětné lokality - geologická charakteristika 

výhradního ložiska a popis zeměpisné polohy. Následuje seznámení s jednotlivými 

technologickými částmi dobývací metody a popis konkrétní použité dobývací 

metody pro těžbu uhlí na lomu Libouš DP Tušimice. Tato metoda je popsána 

v chronologickém postupu od původního stavu až po nové řešení výstavby 

uhelného odtahu. Realizace nového řešení bylo nutné pro zachování minimální 

roční těžby energetického uhlí a dodávek pro elektrárny Prunéřov I. a II., Tušimice 

I. a Chvaletice, kde roční spotřeba uhlí za všechny tyto odběratele dosahuje 

celkově až 11 mil. t uhlí. 

 

 

klíčová slova: dálková pasová doprava, kolesové rypadlo, koleso, technologické 

celky, pásový dopravník 

  



SUMMARY 

This bachelor work deals with the topic of development of new face line in the 

brown coal mine Doly nástup Tušimice – locality Libouš II - north. Its main aim is 

determination of suitable direction of new face line and building of long distance 

belt transporter deck. 

The work is aimed at the locality introduction – geological characteristics 

of exklusive deposit and geographical location. I tis followed by introduction 

of individual technological parts of mining methods and description of particular 

mining method used in the quarry Libouš DP Tušimice. This method is described 

in chronological order from the original status to the new solutions of coal 

withdrawal building . It was necessary to implement new solution to preserve 

minimal annual production of energetic coal and supplies for power plants 

Prunéřov I and II, Tušimice I. and Chvaletice, where the annual coal output for all 

these customers reaches 11 mil. tons of coal. 

 

 

Keywords: long distance belt transport, wheel excavator, wheel, technological 

parts, belt conveyor 
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ÚVOD 

Od dob, kdy si lidé poprvé všimli, že hluboko v zemi se nachází zvláštní kámen, 

který hoří, uběhlo už několik staletí. Během této doby se shromáždilo mnoho 

informací o možnostech jeho využití i o způsobech jeho dobývání. V dnešní době 

ve vztahu k těžbě uhlí zaznívají ze všech stran hlasy o potřebě ochrany životní 

prostředí, hledání trvale udržitelného rozvoje, snížení emisí ze spalování 

a odsíření, potřebě utlumit těžbu uhlí, ochraně krajiny před nevratnými změnami 

v důsledku těžby, o snaze nalézt obnovitelné zdroje natolik výkonné, aby tento 

zdroj energie adekvátně nahradily. Navzdory všem těmto hlasům i nejlepším 

úmyslům vůči životnímu prostředí jsme stále plně závislí na využití energie, na 

jejímž začátku stojí fosilní palivo (uhlí). 

Výstavba nového uhelného odtahu je nezastupitelnou částí báňského řešení 

a dobývací technologie, které je potřeba věnovat velkou pozornost. Špatným 

výběrem jednotlivých částí či špatně zvolenou strategií přesunu stávajících částí 

uhelného odtahu může dojít k neúměrnému navýšení nákladů. Při budování 

jakékoliv nové části dobývací technologie se musí najít způsob, jak využít 

maximální efektivitu použitých technologií s co nejmenšími ztrátami. Za zmínku 

stojí i fakt, že nedílnou součástí každé hornické činnosti a činnosti prováděné 

hornickým způsobem je i likvidace následků dobývání, což je také potřeba 

zahrnout do celkových nákladů spojených s touto činností. 
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 Technický popis lokality a její geologie 1.

1.1 Stručná geologická charakteristika výhradního ložiska 

Území severočeské hnědouhelné pánve a přilehlé oblasti Krušných hor poutalo 

pozornost již od středověku. Jednak pro bohatství rud v Krušných horách, jednak 

pro výskyt hnědého uhlí, minerálních a termálních vod v jejich podhůří. 

Severočeská hnědouhelná pánev, třebaže je pouze denudačním torzem 

někdejšího rozsáhlého miocenního sedimentačního bazénu, je největší 

hnědouhelnou pánví nejen v České republice, ale i ve střední a západní Evropě. 

Rozkládá se pod Krušnými horami zhruba v úseku mezi Úžínem u Ústí nad Labem 

a Prunéřovem u Kadaně v délce 63 km. V prostoru mezi Českým středohořím 

a Doupovskými horami zabíhá k jihu na Žatecko a nejjižnější zbytky jsou 

zachovány v měcholupském příkopu. Z celkové plochy cca 1400 km2 je více než 

třetina neproduktivní [1]. 

Zájmové území Plánu otvírky, přípravy a dobývání (POPD) se nachází uvnitř 

dobývacího prostoru Tušimice (DP Tušimice). Území je situováno na západ až 

jihozápad od Chomutova v Ústeckém kraji na katastrech obcí Ahníkov, Březno, 

Černovice, Droužkovice, Kralupy u Chomutova, Krbice, Místo, Prunéřov, Spořice 

a Tušimice [2]. 

Z geografického hlediska je tato lokalita součástí Mostecké pánve, která leží 

v západní části geomorfologického podcelku Chomutovsko-teplické pánve. Jedná 

se o plochou pahorkatinu, mírně ukloněnou od severozápadu k jihovýchodu. Na 

severu je pánev ohraničena prudce se zvedajícími svahy Krušných hor [2]. 

Na lokalitě DP Tušimice se těží především tzv. energetické uhlí. Energetické uhlí 

je směrováno ke spotřebě ve velkých zdrojích v průmyslovém sektoru (např. 

elektrárna Prunéřov) [2]. 

Historie DP Tušimice začíná před první světovou válkou, v té době byl v DP 

Tušimice jediný hlubinný důl Merkur. K 1.1.1967 došlo na přejmenování Důl 

Nástup se třemi podřízenými závody (Důl Merkur, Důl Nástup a Výstavbový 

závod). K 1.7.1988 se Doly Nástup staly součástí státního podniku SHD Koncern 

Most (Severočeský hnědouhelný revír). Od 1.1.1994 přišlo rozhodnutí o privatizaci 
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podstatné části majetku dvou státních podniků Doly Nástup Tušimice a Doly Bílina 

a vznikají Severočeské doly a.s. se sídlem v Chomutově [3]. 

První otvírka lomu byla provedena mezi Kadaní a elektrárnami Prunéřov I a II, na 

prvním a původním hlubinném dolu Merkur. Poté těžba pokračovala směrem od 

Prunéřova na lom Nástup. V současnosti přetěží většinu lokality lom Libouš [3]. 

1.2 Použité dobývací metody 

Dobývání v lokalitě DP Tušimice - lom Libouš probíhá formou lomového dobývání 

užitkového nerostu s odklizem nadložních hornin. Odkliz je část nadloží a meziloží 

odtěžená pro uvolnění zásob užitkového nerostu, v tomto případě hnědého uhlí. 

Porubní fronta je dobývací řez, který je vybavený kolesovými rypadly, dálkovou 

pasovou dopravou, zakladačem a všemi pomocnými zařízeními (např. násypky, 

drtiče, shazovací vozy) [4]. 

Hloubkový řez se používá pro dobývání nadloží nebo užitkového nerostu pod 

úrovní pracovní plošiny kolesového rypadla. Naopak výškový řez je odtěžování 

nadloží nebo užitkového nerostu nad úrovní pracovní plošiny řezu [4]. 

Vyhrazený nerost nebo skrývkový materiál se odtěžuje z pracovních plošin. 

Pracovní plošinou řezu rozumíme místo, po němž se pohybuje kolesové rypadlo 

nebo zakladač. Na pracovní plošině jsou také vedeny dálkové pásové dopravy 

(DPD) včetně poháněcí stanice, vratné stanice a shazovacího vozu (SV) [5]. 

Uhlí a skrývka se dobývá kolesovými rypadly s kontinuálním (nepřetržitým) 

pracovním cyklem. Předností při dobývání kolesovými rypadly je možnost 

selektivního dobývání užitného nerostu. Selektivní těžbou je možné dobývat různé 

jakostní vrstvy z jedné pracovní plošiny, což je výhodou při uspokojování 

požadavků úpraven uhlí [4]. 

1.3 Technické provedení kolesového rypadla 

Základní funkční části všech druhů rypadel jsou koleso, dopravní cesty, ocelová 

konstrukce. Mezi další části patří např. otoč kolesového rypadla, podvozek, 

strojovna, protizávaží. Otoč kolesového rypadla umožňuje otáčivý pohyb horní 

stavby velkostroje (kolesového rypadla), pod otočí je střední stavba, kde je 
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umístěna např. mechanická dílna a místnost pro osádku velkostroje (viz obrázek 

č. 1). 

 

 

Obrázek 1 - Technické provedení kolesového rypadla (podklad [4]; úpravy autor) 

 

Podvozek slouží k přesunu velkostroje, většinou jsou dva typy podvozků – 

housenicový a kráčivý. Housenicový podvozek je složen z pásů (podobně jako 

u buldozerů) a může být např. tříhousenicový, čtyřhousenicový. Druhým typem 

podvozku je kráčivý podvozek, tvořený ocelovou konstrukcí s plným opláštěním 

a svým tvarem připomíná zvon. Protizávaží je nezbytné pro stabilitu velkostroje 

a je umístěné na opačném konci naproti kolesu [4]. 

Podle teoretické výkonnosti se kolesová rypadla a zakladače řadí do takzvaných 

Technologických celků (TC) viz tabulka č. 1. 
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Tabulka 1 - Rozdělení technologických celků (autor) 

 

1.3.1 Koleso 

Koleso je umístěné na kolesovém výložníku, který umožňuje pohyb jak vertikálním 

tak horizontálním směrem. Je osazeno korečky, které tvarem připomínají lžíci 

bagru. Počet korečků závisí na velikosti rypadla (např. KU 300 má 13 korečků, KU 

800 má 15 korečků). Při těžbě se koleso otáčí a korečky odtěžuje horninu 

odebíráním tzv. třísky. Odtěžený materiál se poté vysype na kolesový výložník. 

Kolesa se dělí na komorové, bezkomorové. U komorového kolesa se těžený 

materiál vysypává do komor uvnitř kolesa a přes střed kolesa se přesypává na 

pásový dopravník, který je umístěn vedle kolesa. Nevýhodou komorového kolesa 

je ucpávání komory jílovitým nebo mokrým materiálem to má za následky časté 

přestávky v těžbě za účelem čištění. U bezkomorového kolesa je materiál sypán 

z korečků přímo na pásový dopravník umístěný za kolesem. Při použití 

bezkomorového kolesa je součástí kolesového dopravníku násypka za kolesem. 

Jedná se o ocelovou konstrukci tvarem připomínající trychtýř obdélníkového 

průřezu. Na lomu Libouš jsou použita pouze bezkomorová kolesa. U kolesa je 

umístěná kabina řidiče velkostroje [4]. 

1.3.2 Dopravní cesty rypadla 

Rozpojovaný materiál vysypávaný z kolesa je z kolesového výložníku dopravován 

na sebe navazujícími dopravníky umístěnými v nosné ocelové konstrukci. 

Dopravní cesty rypadla končí na nakládacím výložníku, který navazuje na DPD. 

Název 

technologického 

celku 

Teoretická 

hodinová 

výkonnost 

( mᶟ.h-1) 

Kolesová 

rypadla 

Šíře pásové 

dopravy 

(mm) 

Zakladače 

TC1 < 2500 KU 300 1200  

TC2 2500 – 5500 

KU 800 

SchRs 1550 

SchRs 1320 

1600 

1800 

ZP 5500 

ZP 6000 

ZP 6600 

TC3 > 5500 
 2000 

2200 

ZP 8000 

ZP 10000 
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Nakládací výložník je u DPD opatřen podpěrným vozem, který zaručuje stabilitu 

nakládacího výložníku [4]. 

Technicky náročná pasáž dopravní cesty je ve střední části rypadla. Jednak zde 

probíhá neustálá změna polohy kolesového výložníku z důvodu jeho otáčení 

a jednak se v této části řeší tlumení pádu těženého materiálu při přesypu. Další 

částí dopravní cesty je drtič, který je zpravidla umístěn buď přímo na začátku 

v násypce u kolesa nebo na přesypu ve střední stavbě [4]. 

1.3.3 Ocelová konstrukce kolesového rypadla 

Úkolem ocelové konstrukce kolesového rypadla je nést dobývací orgán a dopravní 

cesty. Ocelová konstrukce je navržena tak, aby byly umožněny všechny provozní 

pohyby. Tyto pohyby jsou nutné pro funkčnost stroje. Součástí nosné ocelové 

konstrukce je spodní stavba, otočná horní stavba, kolesový výložník, vyvažovací 

výložník, nakládací výložník, otoč a podvozek [4]. 

1.3.4 Typy kolesových výložníků 

Na lomu Libouš se používají kolesová rypadla s oběma druhy kolesových 

výložníků (např. nevýsuvný kolesový výložník SchRs 1550 - skrývka, výsuvný 

kolesový výložník KU 300 – uhelný lom). Výsuvný typ kolesového výložníku 

rypadel umožňuje průběžné dobývání celého bloku po třískách v jedné lávce 

(viz obr. 2). Rypadlo nemění svoje postavení k řezu, změna přichází až po 

dokončení celého bloku. Vždy se odtěžuje první lávka (na vrchní části řezu) 

a postupuje se směrem dolů na celou výšku řezu. Oproti tomu nevýsuvný typ 

kolesového výložník umožňuje dobývání vějířovité [4]. 
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Obrázek 2 - Detail kolesa při těžbě (autor) 

 

Všechny pracovní pohyby kolesového rypadla jsou ovládány z kabiny řidiče, která 

je umístěná vedle kolesa. Jediný pohyb, který řidič rypadla neovládá je naváděcí 

pohyb nakládacího výložníku. Tento pohyb je řízen automaticky nebo z kabiny 

klapkaře, která je umístěna na konci nakládacího výložníku. Pro přehled obsluhy 

kam musí být v určitý moment sypán materiál [4]. 

1.4 Dálková pásová doprava 

Na lomu Libouš je použitá DPD, která je uceleným transportním systémem 

sloužícím pro přesun vytěženého užitného nerostu nebo skrývkového materiálu. 

Mezi řadu výhod patří vysoká dopravní výkonnost, schopnost překonat stoupání 

15° až 17°, velká přepravní rychlost těženého materiálu. Nevýhodou DPD je 

vysoká pořizovací cena a vliv vlastností těženého materiálu (např. ostrohrannost 

materiálu, vliv klimatických podmínek, mokrý těžký materiál) [6]. 

Jednotlivé části DPD jsou popsány v následujících podkapitolách. 

1.4.1 Poháněcí stanice 

Poháněcí stanice zajišťují plynulost a regulaci pohybu DPD. Jejich pohony jsou 

napájeny elektrickou energií stejně jako u kolesových rypadel. Součásti poháněcí 

stanice jsou pohonné jednotky, poháněcí bubny, převáděcí bubny, napínací 
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buben, válečkové stolice a čistící zařízení. Napínací zařízení patří nejdůležitější 

části poháněcí stanice. Zajišťuje správnou velikost napětí gumového pásu, která je 

nezbytná pro bezproblémový a efektivní povoz DPD. Gumový pás se prodlužuje 

vlivem své pružnosti vždy při rozbíhání pásu a při vyšším zatížení pásu (změna 

těženého materiálu, vliv povětrnostních podmínek apod.). Napínání pásu probíhá 

posunutím napínacího bubnu, čímž dojde k tzv. zkrácení pásu. Bez zkrácení pásu 

není gumový pás v kontaktu s poháněcími bubny a vznikají prokluzy na bubnech. 

V délce napínací dráhy musí být dostatečná rezerva pro vyrovnání již trvalých 

deformací [6]. 

1.4.2 Náběhový díl 

Náběhový díl je ocelová konstrukce, která zaručuje plynulý přechod mezi 

výškovým rozdílem poháněcí stanice a středních dílů DPD. Náběhový díl je jedním 

konce zavěšen na poháněcí stanici. Druhý konec náběhového dílu je položen na 

ližině a spojen se středním dílem DPD [7]. 

1.4.3 Střední část DPD 

Střední část DPD je poskládána z jednotlivých středních dílů, které jsou umístěné 

mezi náběhovým dílem a vratnou stanicí. Výhodou návazných středních dílů je 

lehké vyrovnávání trasy jak horizontálním tak i vertikálním směrem dopravníku. Na 

středních dílech DPD jsou uloženy na horní větvi pevné tříválečkové nebo 

girlandové stolice. Na spodní větvi jsou stolice jednoválečkové nebo 

dvouválečkové. Pevná stolice je spojena nerozebíratelným spojem se středním 

dílem a válečky jsou do stolic uloženy pomocí zámků (jedná se o výřez), do 

kterých zapadají konce hřídelek válečků. Naproti tomu girlandová stolice je 

spojena rozebíratelným spojem a válečky jsou k sobě spojeny do tzv. girlandy. 

Podle zařazení do technologických celků (TC) se rozlišují i válečky DPD, a to 

podle velikosti (např. pr.159x580 mm) a podle umístění - horní podpásové, dolní 

podpásové (viz tabulka č. 2) [6]. 
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Tabulka 2 - Rozdělení velikostí válečků DPD vzhledem k zařazení v TC (autor) 

 

Nosné válečky horní větve jsou uloženy pod vrchní částí gumového pásu. 

Podpírají gumový pás, na kterém je dopravovaný těžený materiál, a jsou 

opatřeny hladkým ocelovým pláštěm. Nosné válečky spodní větve jsou umístěny 

na spodní části a podpírají pás, ze kterého byl materiál přesypán. Spodní 

podpásové válečky mají na ocelovém plášti nalisované gumové disky. Na místech, 

kde těžený materiál dopadá z větší výšky (např. přesyp na střední části rypadla), 

se používají tzv. dopadové válečky. Tyto válečky mají na ocelovém plášti gumové 

dopadové kotouče [6]. 

Technologický 

celek 

Šíře DPD 

(mm) 

Velikost horních 

podpásových 

válečků 

(mm) 

Velikost spodních 

podpásových 

válečků 

(mm) 

TC1 1200 Pr. 133x465 Pr. 89/159x650 

TC2 
1600 

1800 

Pr. 159x580 

Pr. 159x1000 

Pr. 108/194x900 

Pr. 108/194x1000 
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Obrázek 3 - DPD šíře 1800 mm (autor) 

1.4.4 Vratná stanice 

Vratná stanice je jednoduchá ocelová konstrukce opatřená vratným bubnem a je 

bez pohonu. Je umístěna na kolejovém nebo kráčivém (ližinovém) podvozku. 

Pokud je vratná stanice umístěna v místě přesypu těženého materiálu, je její 

součástí násypka a dopadové válečky pro snížení dopadových účinků 

přepravovaného materiálu [4]. 

1.4.5 Gumový pás (gurta) 

Gumový pás u DPD plní funkci nosného elementu. Skládá se z kostry, která je 

buď textilní nebo ocelokordová (ocelová lanka). Dalšími částmi je krycí gumová 

vrstva a ochranný kraj. Pro celkový rozpočet je správný výběr gurty velmi důležitý, 

tvoří 10-30 % nákladů spojených s výstavbou DPD. Jeho šíře se odvíjí od TC tak, 

aby plně pokrýval nároky pro plynulý přenos materiálu od odtěžení kolesovým 

rypadlem až po dopravení těženého materiálu ke SV [4]. 
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1.4.6 Shazovací vůz 

SV slouží k překládání těženého materiálu z DPD na druhý dopravník nebo na 

předávací pás zakladače. Pro pásovou dopravu šíře 1200 mm se používá 

jednovozové provedení, pro šíře od 1600 mm se používají dvouvozová provedení 

[7]. 

 

Obrázek 4 - Zakladač ZDP 6600 a shazovací vůz(podklad Hornické listy; úpravy autor) 

 

1.5 Zakladač 

Zakladač je poslední částí TC. Přebírá dopravovaný materiál z kteréhokoliv místa 

DPD mimo poháněcí a vratnou stanici. Dopravovaný materiál přebírá pomocí SV 

na svůj přední pás a přes střední přesypovou část na pás zakládacího výložníku. 

Poté je materiál vysypán na tzv. závěrné svahy, které slouží k uzavření 

jednotlivých řezů [4]. 

 

Tabulka 3 - Použité TC, které se používají při povrchové dobývání na lomu Libouš, zdroj POPD Lomu Libouš 
v DP Tušimice (autor) 

Umístění 
Technologický 

celek 
Kolesová rypadla Pasové zakladače 

Skrývkové řezy TC2 

KU 800 

SchRS 1550 

SchRS 1320 

ZP5500 

ZP6800 

ZPDH6300 

Uhelný lom TC1 
KU 300 

K 800N 

ZP3500 

PVZ 
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 Analýza současného stavu 2.

Na lomu Libouš je na těžbu uhlí a odklizu používán transportní systém dobývání 

s podélným přemísťováním nadložních hornin. Je to systém dopravy, při němž 

jsou těžené materiály dopravované podél porubních front na výsypky nebo jsou 

dopravovány do Úpravny a drtírny uhlí Tušimice (ÚDUT), která je součástí DP 

Tušimice [2]. 

Po technické stránce se na lomu Libouš DP Tušimice se využívá těžba víceřezové 

technologie na dělených dobývacích řezech. Těžba na dělené dobývací řezy 

znamená, že řez je dobýván z několika pracovních plošin, přičemž odtěžování 

probíhá na společný dopravník. Kolesová rypadla přecházejí postupně od nejvýše 

položené pracovní plošiny po nejníže položenou pracovní plošinu a naopak [4]. 

Technologickou stránkou dobývání na lomu Libouš DP Tušimice se rozumí 

nasazení konkrétních strojů na skrývkových řezech ze skupiny TC2 : konkrétně se 

jedná o KU 800, SchRs 1550, SchRs 1320. Na uhelných řezech jsou nasazeny 

stroje a DPD jak ze skupiny TC2 tak i ze skupiny TC1, která má na dobývání 

užitkového nerostu větší zastoupení. O zastoupení ze skupiny TC2 se starají 

K 800N a TC1 je to KU 300 [2]. 

2.1 Postup 1. děleného řezu  

V roce 2006 kolesové rypadlo SchRs 1550 dokončilo postup na sever a poté bylo 

transportováno k odtahovým dopravníkům, odkud postupně odtěžilo výškový 

a hloubkový řez směrem na východ. Východní postup byl v roce 2008 rozdělen na 

dvě křídla – severní a jižní. V roce 2009 se obě křídla propojila. Rypadlo postupně 

odtěžovalo drážní těleso, a koryto bývalého potoka Hutná. V jižním křídle porubní 

fronty rypadlo klesalo pod úroveň pojezdové plošiny. V severním křídle kopírovalo 

hranici DP Tušimice [2]. 

2.2 Postup 2. děleného řezu  

V případě 2.SŘ kolesové rypadlo SchRs 1320 těžilo výškové a hloubkové řezy do 

roku 2009 na sever. Na západní části porubní fronty rypadlo vytvářelo závěrné 

svahy. Pojezdová rovina směrem na sever stoupá. Od roku 2009 byl postup 
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rypadla přesunut na těžbu podél odtahových dopravníků, kde těžil výškový řez. 

I u tohoto řezu byl rozdělen na křídla severní a jižní. V roce 2012 po otočení směru 

pasových dopravníků na výsypku po závěrném severním svahu byla obě křídla 

opět spojena [2]. 

2.3 Postup 3. děleného řezu  

V případě 3. řezu  těžilo kolesové rypadlo KU 800/K20 do roku 2010 výškové 

a hloubkové řezy a postupovalo severním směrem. V západní části těžilo rypadlo 

smíšené řezy a postup byl vytáčen vějířovitě. V západní části porubní fronty 

rypadlo prudce stoupá, což je způsobené uložením sloje. V celé délce porubní 

fronty rypadlo vytvářelo závěrné severní svahy [2]. 

2.4 Postup hlavní porubní fronty Libouš – východ 

V 2006 postupovala hlavní porubní fronta lomu Libouš - východ na dvou uhelných 

řezech se třemi až čtyřmi rypadly TC1 severním směrem. Od roku 2006 bez 

západního křídla (odstavené porubní fronty), kdy rypadlo KU 300, které je zde 

nasazeno, přechází na zkrácenou hlavní porubní frontu jako doplňkové rypadlo. 

Pro zajištění severního postupu jsou tedy nasazena tři rypadla KU 300 a rypadlo 

K 800/N1. Druhé rypadlo K 800/N2 bylo vyřazeno roku 2007 z provozu. Ke 

každému rypadlu byl pro zlepšení těžebních technologických možností přiřazen 

pasový vůz zakládací šíře 1200 mm s předávacími pasovými vozy zakládacími na 

postupně prodlužovaný koridor uhelných odtahových pasových dopravníků šíře 

1600 mm. Toto technologické zařízení bylo v provozu ve stejné podobě až do roku 

2010 [2]. 

V roce 2011 se od západní strany začala postupně na obou uhelných řezech 

zkracovat hlavní porubní fronta. Současně s tím docházelo ke zkracování 

porubních linek pasových dopravníků s postupným vyřazováním pasových 

dopravníků až do konečného ukončení severního postupu [2]. 

Technologické zařízení bylo postupně přesouváno na otvírku lomu Libouš II –

 sever. Na lomu Libouš východ zůstalo pouze rypadlo KU 300 z důvodu vytěžení 

uhelných zbytků z uhelného pilíře pod ponechaným uhelným odtahem. 
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Od roku 2010 byly také zahájeny přípravné práce a vlastní otvírka nové lokality 

Libouš II – sever prvotním zářezem a výstavbou pasových dopravníků šíře 

1800 mm v rámci prodloužení uhelného koridoru východním směrem [2]. 

2.5 Postup uhelného lomu Libouš – západ  

V uhelném lomu Libouš – západ se rypadla severního lomu od roku 2006 

postupně zahlubovaly. Postupovaly za vytočeným 3. děleným řezem Libouš. 

Pojezdová rovina stoupá směrem severním. V jižní části oblasti severního lomu 

jsou prakticky na hlavě sloje položeny uhelné odtahové dopravníky. Rypadla KU 

300 sesypávají na prodlužovaný koridor pasových dopravníků a postupují směrem 

na východ. V roce 2010 dosáhla rypadla KU 300 pozice odsazeného uhelného 

lomu Libouš. V roce 2011-2012 byly na hlavě sloje postupně rušeny pasové 

dopravníky a rypadla pouze vytěžovaly uhelné pilíře pod odtahovými dopravníky 

[2]. 

2.6 Postup uhelného lomu Libouš II – sever  

Prvotní otvírka byla vytvářena od roku 2011 postupným zahlubováním rypadla 

K 800/N1 a prodloužením stávajícího uhelného odtahu a nové výklizové linky 

východním směrem díly remontáži pasových dopravníků šíře 1800 mm. Současně 

byla vzhledem k potřebnému strmému sklonu zářezu nutná realizace zemních 

prací v rámci báňské připravenosti pro výstavbu a prodlužování pasových 

dopravníků. Rozsah postupu byl limitován provozem technologického zařízení na 

3. skrývkovém řezu. Po roce 2011 byl rozfárán (otevřen) Lom Libouš II – sever 

zářezem podél východního bočního svahu lomu Libouš – východ s postupnou 

remontáží a prodlužováním pasových dopravníků šíře 1600 mm a šíře 1200 mm. 

Po vzniku dostatečné plošiny byl vytvořen druhý uhelný řez s pasovým 

dopravníkem šíře 1200 mm [2]. 

Na plně rozfáraný lom bylo po postupném převodu těžební technologie z lomu 

Libouš - východ a Libouš - západ nasazeno pět rypadel TC1 – čtyři KU 300 

a K 800/N1. V současnosti se těží ve dvou smíšených uhelných řezech na čtyři 

porubní linky pasových dopravníků. Tři linky jsou šíře 1200 mm a jedna je šíře 
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1600 mm. Každé rypadlo má technologické pasové vozy zakládací a každá 

porubní linka má rozdělovací pasový vůz zakládací [2]. 
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 Technický a technologický návrh nového řešení 3.

Návrh nového technického řešení, které bylo zaměřeno na výstavbu „nového 

uhelného odtahu – 3.UO“, zahrnovala prodloužení zpevněných ploch, prodloužení 

a zkrácení pasové dopravy, remontáž pasových dopravníků a její modernizace 

v rámci prováděné aktualizace profesního řešení. V rámci této akce proběhla 

i plánovaná roční revize poháněcích zařízení pro DPD [8]. 

V další části jsou popsány jednotlivé úkony a jejich vysvětlení, které byly nutné pro 

uskutečnění výstavby 3. Uhelného odtahu na lomu Libouš DP Tušimice [8]. 

3.1 Řešení strojní části 

Řešení DPD navázalo na koncepci lomu Libouš a změny, které proběhly. 

Především to byla dokončená změna vedení druhého skrývkového řezu, který je 

od konce roku 2012 otočen přes severní závěrné svahy. Tímto otočení směru se 

zkrátila dopravní vzdálenost zakládaného nadloží a zároveň s tím byl uvolněn 

prostor pro postup uhelného lomu na lokalitě Libouš II sever [8]. 

Stávající poháněcí stanice prošly modernizací. Tato modernizace byla možná 

nejenom díky uvolnění finančních prostředků, ale i díky prováděnému otočení 

chodu pásové dopravy [8]. 

Ve stejném časovém období proběhla i modernizace shazovacího vozu, který byl 

nutný začlenit do provozovaného technologického celku. Vše bylo provedeno před 

zahájením výstavby „nového třetího uhelného odtahu“, čímž se zamezilo dalším 

a zbytečným odstávkám tohoto řezu v dalším období [8]. 

Podmínkou bylo nelikvidovat žádnou poháněcí stanici šíře 1800 mm a jen plynule 

pokračovat v započaté modernizaci. Nezbytné bylo provedení náhrad chybějících 

komponentů poháněcích stanic. Např. v roce 2012 byla nutná příprava a oprava 

středních dílů, nohou středních dílů a pražců pro další období. Pro pásové 

dopravníky, které byly nasazeny do nových těžebních a zakládacích míst, byla 

z důvodu nepřetržité těžby použita nová kabeláž [8]. 
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3.1.1 Prodloužení DPD 

V souvislosti s postupem hlavní porubní fronty uhelného lomu severním směrem 

byla potřeba prodloužit nebo naopak zkrátit v závislosti na potřebě nového 

ustavení poháněcím a vratných stanic [8]. 

Jak byly jednotlivé pásové dopravníky prodlužovány a zkracovány je uvedeno 

v tabulce č. 4. Prodloužení nebo zkrácení částí pásových dopravníků záviselo 

především na jejich aktuálnímu umístění [8]. 

 

Tabulka 4 - Prodloužení a zkrácení pásových dopravníků při výstavbě 3. Uhelného odtahu.([8]) 

Označení pásového 

dopravníku 

Prodloužení (+)/zkrácení (-) 

(m) 

Celková délka 

pásového dopravníku 

(m) 

PD 120 +142 542 

PD 122 +141 582 

PD 58 +80/-50 754 

PD 17 +102 1030 

PD 15 +507 848 

PD 18 +140 946 

PD 19 +145 996 

 

3.1.2 Remontáže pásových dopravníků 

V rámci rozšíření porubní fronty Libouš II – sever byla provedena remontáž 

porubních dopravníků, remontáž kompletní poháněcí stanice a vratné stanice 

náležící k pásovým dopravníkům. Střední části DPD byly také kompletně 

remontovány a přesunuty z předchozí pozice na novou pozici. Při tomto přesunu 

byla nutná i úprava terénu. V tomto případě probíhala buldozerem. Buldozer je 

čelní shrnovač opatřený přední radlicí s pohybem ve směru nahoru a dolů. 

Používá se pro hrubou úpravu terénních nerovností [8]. 
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3.1.3 Osazení DPD válečky 

Osazení prodloužených částí DPD bylo řešeno jednak repasovanými válečky, 

i nákupem nových. Nové válečky byly řešeny nákupem u firmy Transroll a.s., 

repase válečků byla provedena u firmy Prodeco a.s. (dříve 1. Strojírenská a.s.). 

Oprava proběhla v roce 2012 u stálé dodavatelské firmy, nejdříve musely být 

válečky dovezeny na provoz Bílina, kde je dílna na opravu válečků. Poté byly 

všechny válečky rozebrány a při opětovné montáži byly válečky osazeny novými 

ložisky. Byla použita ložiska oboustranně zakrytá s celoživotní tukovou náplní. 

Labyrinty, víčka a hřídele do válečků se měnily pouze v případě jejich poškození. 

U spodních podpásových válečků byly kompletně vyměněny gumové disky. 

3.2 Stavební objekty dopravních částí 

Dopravní cesty jsou při těžbě důležité. Je potřeba mít možnost dopravy ke strojům 

a DPD, ať už z důvodu dopravy náhradních dílů či obsluhy strojů. Proto je velmi 

nutné i řešení dopravní části po stavební stránce. 

Pro přehlednost uvádím základní informace k dělení a typům komunikací. Hlavní 

cesty s dlouhodobým využíváním jsou živičné, ostatní méně frekventované cesty 

nebo cesty s krátkou životností jsou kameninové. U kameninových cest je 

možnost několikanásobného využití materiálu a zpětné shrnutí po ukončení 

využívání cesty, na které je kamenivo použité. Dopravní cesty jsou řešeny 

v základních typech A, B, C, D a jsou specifikovány následujícími prvky [8]. 

 TYP A 

Jedná se o asfaltovou komunikaci o šíři 6 m. Komunikace je vybavena ocelovými 

svodidly v místech násypu větší než 1,5 m. Musí obsahovat odvodňovací příkop, 

který je prováděn z betonových žlabů o rozměrech 670x180x300 mm. Pokud je 

vyšší klesání komunikace tak se odvodňovací příkopy opatřují betonovým prahem 

po 10 m. Tam kde je sklon menší, jsou tyto betonové prahy umístěny po 20 m. 

V případě potřeby se instalují propustky pro změnu odtoku vody [8] 
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 TYP B 

I u tohoto typu se jedná o asfaltovou komunikaci o šíři 6 m, vybavenou ocelovými 

svodidly v místech násypu větší než 1,5 m. Dále komunikace obsahuje 

oboustranné směrové sloupky, které jsou z bezpečnostních důvodů opatřeny 

reflexní odrazkou po 20 metrech [8]. 

 TYP C 

Tento typ komunikace je z kameniva o šíři 6 m, zrnitost podkladového kameniva je 

32 – 63 mm. Na komunikacích typu C jsou instalovány oboustranné silniční 

směrové sloupky s reflexivní odrazkou. U komunikace jsou provedeny 

odvodňovací mělké příkopy s vyspádováním do vhodného místa v okolí [8]. 

 TYP D 

Typ D je komunikace z kameniva o šíři 4 m, zrnitost podkladového kameniva je 

32 – 63 mm. Jsou zde instalovány oboustranné silniční směrové sloupky 

s reflexivní odrazkou. U komunikace jsou provedeny odvodňovací mělké příkopy 

s vyspádováním do vhodného místa v okolí [8]. 

3.2.1 Důvody pro prodloužení pracovních ploch 

V souvislosti s budováním nových pasových dopravníků se musela prodloužit 

betonová plocha pod pásovým dopravníkem o 50 m. Současně s tímto krokem 

musela být prodloužena i původní žulová komunikace. Toto prodloužení bylo 

provedeno formou betonové zpevněné plochy až k novému pásovému 

dopravníku. Z důvodu vyrovnání výškového rozdílu a také z hlediska bezpečnosti 

ochrany zdraví při práci (BOZP) byla navržena konstrukce opěrné zdi [9]. 

3.2.2 Navržené konstrukce zpevněných betonových ploch 

Předmětem řešeného projektu bylo provedení zpevněných ploch pod 

prodloužením betonové plochy pasového dopravníku PD 41 a souběžné 

komunikace včetně opěrné zdi. Celkový výměr betonové zpevněné plochy je 

454,60 m² [9]. 
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Navržené konstrukce zpevněných betonových ploch (od spodu nahoru): 

- zhutněná zemní pláň 

- geomříž Tensar (viz. Obr. 5) 

- štěrkodrť (výška vrstvy 200 mm) 

- geomříž Tensar 

- štěrkodrť (výška vrstvy 200 mm) 

- kamenivo zpevněné cementem (výška vrstvy 150 mm) 

- železobetonová deska vyztužená při obou površích svařovanou sítí (výška 

vrstvy 200 mm) 

Podrobnější popis konstrukcí je v příloze č. 3 – Vzorový příčný řez zpevněnou 

plochou [9]. 

 

 

Obrázek 5 - Geomříž Tensar (autor) 

 

3.2.3 Zajištění svahu komunikace – opěrná zeď 

Pro překonání výškového rozdílu mezi poháněcí stanicí a přilehlých zpevněných 

ploch byla navržená úhlová opěrná zeď. Půdorys opěrné zdi kopíruje dvě strany 

poháněcí stanice [9]. 

Příjezdová komunikace k manipulačním plochám byla zajištěna krabicovými 

prefabrikáty. Tyto prefabrikáty byly osazeny na vlastním monolitickém základě, 
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který zajistil přesné osazení v potřebném sklonu a jeho rovnoměrné sedání. 

Základy jsou opatřeny dilatací. Na začátku montáže prefabrikátů se provedla 

izolace všech ploch, které byly ve styku se zeminou [9]. 

Jednotlivé díly byly kladeny na beton tl. 10 mm na navlhčený povrch základového 

pasu nebo stěn spodního dílce. Po každém položení celé řady se provedla vnitřní 

zasypávka z nesoudržného materiálu (např. štěrkodrť). Pro zamezení vysypání 

nebo vyplavení zeminy bylo prováděno zakrývání vodorovných spár plechem nebo 

cihlami na cementovou maltu. Svislé spáry se zakrývali betonovou zálivkou. 

Smykové propojení mezi jednotlivými úseky bylo zajištěno pomocí ocelových trnů. 

Do jedné části byl trn zabetonován napevno, do druhé části byla vložena ocelová 

ochranná trubka, do které se trn zasadil, čímž mu je umožněn volný pohyb 

v podélném směru [9]. 

Výškově byla opěrná zeď odstupňována po jednotlivých dilatačních celcích. 

Odvodnění rubové strany bylo zajištěno drenáží o průměru 150 mm. Opěrná zeď 

má ze shora uzavřena římsovou svoditelné tvárnice. Následně se na zeď nasadila 

svodidla [9]. 

Opěrná zeď byla navržena a postavena v délce 21,50 m. Je tvořená na výšku 

dvěma krabicovými prefabrikáty v délce 8m a 13,5 m [9]. 
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Obrázek 6 - Výstavba opěrné zdi a zpevněné plochy (autor) 

 

3.2.4 Základy pod pásový dopravník 

Na zpevněné betonové ploše pod PD bylo navrženo celkem 18 ks základových 

bloků (viz obr. 7), které slouží kotevní technologii. Bloky jsou vystouplé nad horní 

úroveň desky o 160 až 370 mm. Statické propojení bylo vyřešeno a zajištěno 

betonářskou výztuží. Do předvrtaných kanálků byly použity lepené kotvy [9]. 

 

Obrázek 7 - Základové bloky pro kotvení (autor)  



Jaromíra Zuzčaková: Výstavba uhelného odtahu na povrchovém dole 

 

 

2014 23 

 Předprojektová studie 4.

Předprojektovou studií bylo navrženo, aby práce na modernizaci poháněcích 

stanic, vratných stanic a DPD probíhala současně s otáčením směru dopravníku 

na druhém SŘ. Tím se eliminovaly finanční ztráty z případných dalších odstávek 

na řezech [8]. 

4.1 Postupy skrývkových řezů 

Těžba skrývky byla v DP Tušimice v roce 2012 prováděna i nadále třemi SŘ, ale 

těžilo se jen v prostoru Libouš II – sever. Na prvním skrývkovém řezu pokračovala 

těžba rypadlem SchRs 1550 směrem na východ s větším postupem v jižní části 

porubní fronty. Rypadlo postupovalo kombinovaným způsobem dvouřezovou 

technologií v severní části porubní fronty. Ve výškových řezech bylo nutné odtěžit 

přibližně 350 tisíc tun uhlí ze svrchní a střední sloje [8]. 

Při postupech na 1. SŘ se rozhodlo u zakladače ZP 6800 jeho zakládání výsypky 

do 30. 4. 2012. Poté se uskutečnil transport k dopravníku PD 204 [8]. 

Na 2. SŘ došlo k prodloužené revizi, při níž se otočily dopravníky přes závěrné 

svahy. S otočením dopravníků souvisela modernizace poháněcích stanic a SV pro 

další provoz [8]. 

3. SŘ pokračoval v těžbě výškových řezů dvouřezovou technologií východním 

směrem. Rypadlo K800 postupovalo paralelním způsobem s rychlejším vytáčením 

jižní části porubní fronty. Vše bylo prováděno z důvodu včasného vytvoření pro 

postup uhelného lomu v tomto prostoru [8]. 

4.2 Postupy uhelných řezů 

Zásadní změnou byl požadavek na výstavbu „nového třetího uhelného odtahu“. 

Tento nový odtah je tvořen DPD o šíři 1800 mm. Na hlavní porubní frontě se těžilo 

v nepřetržitém provozu na 1. uhelném řezu (UŘ) rypadlo KU300/K-88, na 2. UŘ 

těžilo rypadlo KU 300/K89. Když se postoupilo na sever a zkrátila se porubní 

fronta na 1. UŘ byl pásový dopravník PD 16 remontován na lokalitu  
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Libouš II – sever za účelem prodloužení porubní linky u rypadla KU 800-N/K-103 

severním směrem [8]. 

Rozvoj nové uhelné porubní fronty Libouš II – sever vyžadoval pro nutné 

zahloubení a prodloužení porubní fronty severním směrem remontáž několika 

porubních pásových dopravníků s kompletním vystrojením, tzn. poháněcími 

stanicemi, vratnými stanicemi a SV [8]. 

4.3 Úprava předprojektového řešení 

Mnou navrhovaná úprava nového řešení by přinesla zkrácení doby remontáží 

pásových dopravníků, modernizaci poháněcích i vratných stanic. Tímto by se 

eliminovaly finanční ztráty při těžbě energetického uhlí. V roce 2009 už byla 

odstavena část pásových dopravníků, a proto v tuto dobu již mohly začít opravy 

a příprava na remontáž. V tomto řešení byla použita kolesová rypadla SchRs 

1550, SchRs 1320 a K 800 k dotěžování skrývkových řezů za použití dvou- 

a třířezové technologie. V případě, že by se použila pouze třířezová technologie 

s využitím rypadel SchRs 1550 a SchRs 1320, mohl být umožněn přesun 

kolesového rypadla K800 na prvotní otvírku už v roce 2010 a tím by byl umožněn 

začátek remontáže částí DPD s ročním předstihem oproti provedenému 

profesnímu řešení. 

Při začátku remontáží v roce 2010 mohla být větší část financována z peněz, které 

byly určeny na investice, neboť provozní částka nakonec dosahovala skoro 

poloviny nákladů. Z tohoto důvodu bylo nutné při provozu a plánovaných opravách 

v roce 2012 počítat s omezenou finanční kapacitou. 

Poháněcí stanice se odstavovala v roce 2011. Dle mého názoru se mělo začít 

s její modernizací již v tomto období, v dostatečném předstihu před jejím 

opětovným zařazením v novém uhelném odtahu. Výstavba lože a podpěrné zdi by 

v kontextu s posunutým zahájením otvírky již v roce 2009 byla realizována rovněž 

o rok dříve. 
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 Ekonomické vyhodnocení nového řešení 5.

Aktualizace profesního řešení probíhala od roku 2012. Nutnost aktualizace byla 

reakcí na požadavek zvýšení objemu roční těžby uhlí. Aktualizace profesního 

řešení v plné míře respektovala dlouhodobé báňské řešení, zohlednila zachování 

rovnoměrného poklesu průměrné výhřevnosti těženého uhlí a přizpůsobila se 

zvýšeným požadavkům ze strany odběratelů [8]. 

Výstavba 3. UŘ a úpravy prováděné na ostatních řezech jak skrývkových 

tak  uhelných byla z části prováděna z finančních rezerv vytvořených pro potřeby 

provozního režimu, tato částka dosahovala výše 107.200.000,-Kč. Zbývající část 

byla financována z investiční části rozpočtu společnosti pro rok 2012 a 2013. Tato 

část rozpočtu připadla na zhodnocení (renovace, generální opravy, modernizace) 

jednotlivých částí DPD (poháněcích stanic, vratných stanic, dálkové pasové 

dopravy, SV). Celkový obnos investiční části byl 226.500.000,-Kč [8]. 

5.1 Investiční náklady na provozní soubory a stavební objekty 

Celkové investiční náklady na provoz 1.SŘ činily 43.700.000,-Kč, pro 2.SŘ tyto 

investiční náklady byly ve výši 18.100.000,-Kč a pro 3.SŘ byla výše 93.100.000,-

Kč [8]. 

Investiční náklady na provozní soubory a stavební objekty pro část LOM byly pro 

Hlavní porubní frontu Libouš II stanoveny na 44.100.000,-Kč. 

Celkové investiční náklady pro výstavbu „nového 3. uhelného odtahu“ jsou 

uvedeny v tabulce č. 5 [8]. 
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Tabulka 5 - Celkové investiční náklady na provozní soubory a přídavné napínání 3. UO ([8]) 

Části provozních a stavebních souborů 
celková částka  

(Kč) 

Projekt a realizace úpravy PD 41 20.500.000,- 

Nový kabelový přívod 6 kV 980.000,- 

Napájecí kabel 6kV 2.600.000,- 

Zkompletování strojní části PS 264 a PS 

263 pro provoz na 3. UO 
10.600.000,- 

Nové gumové pásmo na PD 264a PD 263 48.190.000,- 

Zkompletování elektro části PS 264 a PS 

263 pro provoz na 3. UO 
3.000.000,- 

Optické, telefonní a rozhlasové kabely, 

vazby, centrální stop 
3.400.000,- 

Celkem 89.270.000,- 

 

5.2 Provozní náklady na provozní soubory a stavební objekty 

Celkové provozní náklady na činnost 1.SŘ činily 14.700.000,-Kč, pro 2.SŘ tyto 

provozní náklady byly ve výši 17.000.000,-Kč a pro 3.SŘ byla výše 37.500.000,-

Kč. Provozní náklady na provozní soubory a stavební objekty pro část LOM byly 

pro Hlavní porubní frontu Libouš II stanoveny na 41.300.000,-Kč. Celkové 

investiční náklady pro výstavbu „nového 3. uhelného odtahu“ jsou uvedeny 

v tabulce č. 6 [8]. 
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Tabulka 6 - Celkové provozní náklady na činnost provozu 3. UO s přídavným napínáním ([8]) 

Části provozních a stavebních souborů 
celková částka 

(Kč) 

Roční revize strojní části PD 41 1.000.000,- 

Remontáž PD 263 4.900.000,- 

Lože pro PS 263 75.000,- 

Remontáž PD 264 4.000.000,- 

Lože pro PS 263 75.000,- 

Lože pro střední část PS 263 960.000,- 

Výstavba přemostění přes PD 264 500.000,- 

Komunikace podél PD 263 a PD 264 10.300.000,- 

Přeložky, příkopy, propustky na komunikace 

PD 263 a PD 264 
15.500.000,- 

Celkem 37.310.000,- 
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ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo vyhodnocení profesního řešení výstavby nového 

uhelného odtahu na lomu Libouš DP Tušimice, analýza současného stavu, stavu 

před výstavbou a samotná výstavba uhelného odtahu. Jedná se o rozsáhlé 

přípravy rekonstrukce, složitá provázanost a návaznost jednotlivých 

řešení modernizace uhelného odtahu. Jeho naplánování je dlouhodobým 

výhledem pro realizovanou těžbu a musí se zohlednit všechny možné 

předvídatelné varianty. 

Mnou navržené varianty a změny v již provedené výstavbě nového uhelného 

odtahu vycházejí z teoretických znalostí získaných studiem i z mé částečně 

nabyté praxe. V teoretické části mé bakalářské práce jsem vysvětlila nejen 

geologickou charakteristiku výhradního ložiska v souvislosti s lomem Libouš 

i použité dobývací metody, uvedla jsem konkrétní příklady technologií, které byly 

při provádění prací na lomu použity. Představila jsem základní části TC jako 

kolesové rypadlo, dálková pásová doprava, zakladač (včetně všech jejich hlavních 

částí) a vysvětlila jejich úlohu ve vztahu technologickému celku. Tato část byla 

zakončena přehledem umístění TC na skrývkových řezech a uhelném lomu 

Libouš. 

V analýze stavu, který předcházel výstavbě, byly popsány postupy řezů 

a porubních front, přičemž hlavní porubní fronta je zde rozvedena obšírněji. 

Uvedený návrh nového technického řešení je tvořen strojní částí (prodloužení 

DPD) a částí stavební, zaměřenou na podrobnější vysvětlení typů komunikací. 

Podstatná část stavební části je věnována zajištění svahu výstavbou opěrné zdi. 

Dalším bodem je předprojektová studie a její uplatnění v souvislosti 

s koordinovaným prováděním prací na výstavbě uhelného odtahu současně 

s otáčením směru dopravníku poté jsou popsány změny, které byly také jednou 

z možných variant konkrétního použití pro tento případ výstavby uhelného odtahu. 

V této části se fakta o provedení výstavby prolínají s vlastními návrhy na změny 

postupu výstavby nového uhelného odtahu, který by ve finále přinesl urychlení 

o cca 1 rok. 
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Závěrečným bodem je vyčíslení ekonomického vyhodnocení shrnutím 

ekonomických ukazatelů formou investičních a provozních nákladů na provozní 

soubory a stavební objekty. 

Celá výstavba, byla reakcí na požadavek zvýšení objemu roční těžby uhlí. 

Aktualizace profesního řešení v plné míře respektovala dlouhodobé báňské 

řešení, zohlednila zachování rovnoměrného poklesu průměrné výhřevnosti 

těženého uhlí a přizpůsobila se zvýšeným požadavkům ze strany odběratelů 

koordinovaným způsobem, ve kterém našly uplatnění všechny výše zmíněné 

požadavky. 
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