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Anotace 

Předložená bakalářská práce se zabývá kolejovou dopravou normálního 

rozchodu a jejího využití při povrchové těžbě nerostných  surovin. 

Přestože kolejová doprava je při těžbě nerostných surovin na ústupu, má stále 

nezastupitelnou úlohu při dopravě k  cílovému zákazníkovi. Toto platí ve velké 

míře při dopravě vytěženého a zpracovaného uhlí, kdy velké objemy surovin je 

nejúčelnější přepravovat po železnici.  

Hlavním cílem práce je popis technických a konstrukčních zařízení kolejové 

dopravy a srovnání rozdílů provozování kolejové dopravy na důlních drahách, 

vlečkách a státních drahách.  

Klíčová slova: důlní dráha, kolejová doprava, vlečka, železnice, těžba uhlí  

 

 

 

 

Summary 
 

My bachelor thesis deals with standard track railway transportation and the 

use in the mining industry.  

Although the use of railway systems in the industry is declining, it still has an 

irreplaceable role in transporting to the target consumer.  This is especially true in 

transporting large volumes of raw mined and processed coal, were railroad 

transportation has come to be the most efficient solution.  

The main target of this document is to describe the technical and construction 

features of rail transportation equipment and to highlight the main differences in 

the use of mining railway track, sidings and state railways. 

Keywords: mining track, rail transport, siding, railway, coal mining 
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Seznam zkratek 
 

ČBÚ   Český báňský úřad 

 

ČD   České dráhy 

 

ČSD   Československé státní dráhy 

 

DKS   Dvojitá kolejová spojka 

 

DNT   Doly Nástup Tušimice 

 

DP   Dobývací prostor 

 

DPD   Dálková pásová doprava 

 

EPR   Elektrárna Prunéřov 

 

ETU   Elektrárna Tušimice 

 

GPK   Geometrické parametry koleje 

 

HDB   Hnědouhelné doly a briketárny 

 

JKS   Jednoduchá kolejová spojka 

 

Kčs   Koruna československá 

 

NTM   Národní technické muzeum  

 

OBÚ   Obvodní báňský úřad 

 

OOPP   Osobní ochranné pracovní prostředky 

 

PNBuCh  Předávací nádraží Březno u Chomutova  

 

PZM   Přejezdové zabezpečovací zařízení mechanické  

 

PZS   Přejezdové zabezpečovací zařízení světelné  

 

PZZ   Přejezdové zabezpečovací zařízení  

 

SD-KD  SD-Kolejová doprava a. s. 

 

SHD   Severočeské hnědouhelné doly 

 

SSSR   Svaz sovětských socialistických republik  

 



 

 

 

SUAS   Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. 

 

VUAS   Vršanská uhelná a. s. 

 

SZZ   Staniční zabezpečovací zařízení  

 

SŽDC   Správa železniční dopravní cesty 

 

TZZ   Traťové zabezpečovací zařízení  

 

ZZ    Zabezpečovací zařízení 

 

ŽST   Železniční stanice 
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1 Úvod 

Kolejová doprava byla vždy velmi úzce spjata s  těžbou nerostných surovin, ať 

už hlubinnou či povrchovou, a její nesporné výhody jako technologické dopravy 

při lomové těžbě, obzvláště při dobývání hnědého uhlí ve velkolomech  

Severočeské hnědouhelné pánve a Sokolovské pánve, bylo využíváno až do 70. let 

20. století, kdy byla kolejová doprava postupně nahrazována výkonnější dálkovou 

pásovou dopravou. Vzhledem k tomu, že při těžbě nerostných surovin se dnes  

využívá kolejová doprava o rozchodu 1  435 mm, na který je zaměřena tato práce, 

již jen na lomech Sokolovské uhelné a. s. a Vršanské uhelné a. s., myslím si, že je 

tomuto způsobu technologické dopravy věnováno poměrně málo pozornosti . 

Než se vytěžená surovina dostane z  dobývacího prostoru ke koncovému 

zákazníkovi, musí překonat poměrně veliké vzdálenosti po důlních drahách, 

vlečkách a státních drahách, a proto se tato práce věnuje všem těmto drahám. 

Hlavním cílem práce je popis dopravní cesty a technických zařízení, dále provozu 

a dopravních předpisů, srovnání různých druhů technologické dopravy využívané 

při povrchové těžbě nerostných surovin a konečně budoucnosti kolejové dopravy 

jako technologické dopravy využívané v lomových provozech. 
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2 Charakteristika kolejové dopravy, využití při těžbě 
surovin 

Základní charakteristikou kolejové dopravy je směrové vedení dopravní cestou 

a velmi nízký odpor proti pohybu způsobený tím, že se ocelové kolo vozidla 

odvaluje po ocelové kolejnici dopravní cesty. Již v dobách koněspřežné kolejové 

dopravy utáhl jeden kůň sedmkrát těžší náklad než po silnici. V  současnosti je 

relativní valivý odpor dokonce osmkrát nižší ve  srovnání se silničními 

vozidly [18]. 

Další charakteristickou vlastností kolejové dopravy je nízký aerodynamický 

odpor ve srovnání s jinými druhy dopravy. Tažné kolejové vozidlo totiž z důvodu 

nízkého valivého odporu utáhne větší množství vozů než např. automobilové 

vozidlo a překonává čelní aerodynamický odpor pouze jednou.  

Významným pojmem v kolejové dopravě je adheze, což je vlastně přilnavost 

kola ke kolejnici. Prostřednictvím adheze jsou kolejová vozidla schopná využít 

výkon hnacího motoru a tím vyvíjet tažnou a brzdnou sílu, která závisí na svislé 

síle (hmotnosti) připadající na poháněnou nápravu a na tzv. součiniteli adheze, což 

je proměnná, závislá na stavu kola a kolejnice. Velikost součinitele adheze 

výrazně snižují především povětrnostní vlivy, jako je vlhkost, rosa,  námraza a 

mlha. Jeho velikost se pohybuje u kolejové dopravy v  mezích od 0,5 při extrémně 

příznivých podmínkách do 0,1  při extrémně nepříznivých podmínkách  [11]. 

Bezpečný pohyb vozidel závisí na konstrukčním uspořádání koleje, ale i na 

vzájemném styku kola a kolejnice. Kolo a hlava kolejnice jsou k  sobě geometricky 

přizpůsobeny tak, aby v místě dotyku vznikaly malé tlaky. Dvě spojená kola 

nápravou tvoří dvojkolí vozidla. Na obvodě kola je upevněna obruč, která se stýká 

na své oběžné ploše s temenem kolejnice. Na vnitřní straně kolejnice je oběžná 

plocha obruče ukončena okolkem, který vede kolo vozidla valícího se po styčné 

kružnici. Při jízdě v oblouku vykonává každé kolo v dvojkolí jinak dlouhou dráhu 

a proto, aby nedocházelo ke skluzu jednoho z  kol, má obruč kuželovou plochu se 

sklonem 1:20 [7]. 
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2.1 Historie kolejové dopravy 

Považujeme-li za hlavní charakteristiku kolejové dopravy směrové vedení 

dopravní cestou a nízký valivý odpor, začíná  se psát její historie již ve středověku, 

kdy se přibližně v polovině 16. století v hlubinných dolech používaly k rozvážení 

rud a hornin ze štol vozíky, které se pro usnadnění pohybu tlačily po dřevěných 

trámcích, jež byly kladeny na nerovný povrch a tím vyrovnávaly dopravní cestu a 

zároveň snižovaly valivý odpor. 

Kola vozíků ještě neměly pro vedení okolky, ale vozíky měly na spodní straně 

silné železné kolíky, které zasahovaly do žlabů mezi trámy a tím zajišťovaly 

vedení těchto vozíků před sjetím z  trámů. Tyto trámy lze tedy považovat za jakési 

první dřevěné kolejnice a celé toto důmyslné dopravní zařízení za první kolejovou 

důlní dráhu. 

Dá se jistě předpokládat, že tyto dřevěné drážky vznikaly nejprve v zemích, 

kde bylo nejvíce rozvinuto hornictví a tedy v  zemích českých, německých a 

uherských. Do „kolébky“ železnice Anglie se dřevěné dráhy dostaly až poté, kdy 

byli z těchto zemí povoláni horníci do anglických dolů a toto vylepšení dopravy 

těžených surovin si přinesli s sebou. Angličtí těžaři se ihned chopili  příležitosti a 

zřizovali dřevěné dráhy i mimo doly, např. do přístavů, kam bylo nutno dovážet 

vytěžené suroviny a následně je dopravovat do kontinentální Evropy.  Dřevěné 

kolejnice měly totiž oproti běžným cestám tu výhodu, že váha nákladu, kterou 

utáhl jeden kůň, mohla být zvýšena až na čtyřnásobek  [1]. 

Dalším mezníkem v kolejové dopravě bylo 18. století, kdy v roce 1769 

mechanik James Watt (1736–1819) sestrojil první výkonný parní stroj a v  roce 

1781 planetové soukolí k převodu přímočarého pohybu pístu ve válci na rotační 

pohyb. Parní stroj, který byl použitelný prakticky všude , nahrazoval vodní energii 

nejdříve v dolech a později poháněl i výrobní stroje v  továrnách, se stal základem 

průmyslové revoluce. Tím se zvyšovala výroba a ta kladla vysoké požadavky na 

těžbu uhlí pro parní stroje a na množství železa potřebného k  výrobě těchto strojů. 

To se odrazilo i v nárocích na kapacitu a rychlost dopravy.  
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Bylo jen otázkou času, kdy se někdo pokusí o použití parního stroje 

v dopravě. S těmito pokusy se začalo nejprve v dopravě lodní, kdy Američan 

Robert Fulton (1765–1815) sestrojil v roce 1807 říční paroloď Clermont 

poháněnou právě parním strojem. Složitější ale bylo využití parního stroje 

v pozemní dopravě, zejména silniční, kdy sice okolo roku 1830 jezdilo v  Londýně 

asi třicet parních dostavníků, ale ty byly natolik těžkopádné, nemotorné a hlučné, 

že z londýnských ulic postupně vymizely.  Tento neúspěch vedl tehdejší 

konstruktéry k myšlence vytvořit zcela nový druh dopravy, kdy by vozidlo 

poháněné parním strojem táhlo více vozů za sebou. Bylo ale nutno překonat veliký 

valivý odpor mezi kolem a terénem , a k tomuto se nejvíce hodily již z dolů známé 

dřevěné kolejnice, které byly ve druhé polovině 18. století zdokonaleny tak, že 

byly pobity litinovými pásy [2] a později v roce 1766 nahrazeny Johnem Currem 

kolejnicemi s průřezem ve tvaru L uloženými na příčných pražcích, na které mohli 

vjíždět i běžné silniční povozy. Od těchto povozů byl odvozen rozchod 1  435 mm 

používaný ve většině zemí dodnes  [1]. V roce 1799 byly na důlní dráze v Little 

Eatonu použity litinové kolejnice rybího tvaru  (mezi pražci elipsovitě zvyšována 

stojina, takže připomínala rybu) a v roce 1820 John Birkinshaw vyrobil kolejnice 

hřibového tvaru z válcované oceli. Kolejnice již byly schopné unést i nová tažná 

vozidla poháněná těžkým parním strojem [2]. U těchto typů kolejnic již byla kola 

opatřena okolky, které zabraňovaly sjetí z  hlav kolejnic. 

První parostroj jezdící po hladkých kolejnicích sestrojil Richard Trevithick 

(1771–1833) v roce 1804. Lokomotiva táhla pět vozů s nákladem 10 tun a 

70 cestujících a ujela trať dlouhou 14,5 km přibližně za čtyři hodiny s nejvyšší 

dosaženou rychlostí 8 km.h
-1

. Ve vývoji parních lokomotiv pokračovali další 

konstruktéři, z nichž nejvýznamnější byl George Stephenson (1781–1848), který 

postavil svou první lokomotivu nejprve pro killingworthskou důlní dráhu  a až poté 

pro veřejnou hromadnou dopravu  [2].  

2.2 Využití kolejové dopravy při těžbě 

Jak je zřejmé z historie kolejové dopravy, začalo její využití při těžbě 

nerostných surovin prakticky již v  počátcích hornictví, kdy převládala těžba 
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podpovrchová. Nejprve se k tažení vozíků s vytěženou surovinou v dolech 

používala ruční a koňská síla, ale brzy se začala doprava mechanizovat a 

modernizovat.  

V začátcích lomové těžby hnědého uhlí se používalo tzv. mlýnkování (obr. 1), 

kde se kolejová doprava již používala. Jednalo se o metodu, při které byla uhelná 

sloj rozdělena na lávky a bloky. Bloky byly rozděleny horizontálními chodbami 

s kolejovou dopravou a na chodbách byla vyražena ústí podobná jako při 

komorování. Z chodeb byly vyraženy šachtice, které ústily na pracovní plošině 

předchozí lávky. Do nich se ručně skopávalo uhlí, které se v  chodbách nasypávalo 

do důlních vozů [5]. 

 

Obr. 1 Těžba mlýnkováním na Mostecku  (zdroj: Archiv NTM Praha) 

V letech 1855–1865, kdy rostl zájem o uhlí, vznikalo mnoho významných 

uhelných drah, jimiž byly zpřístupněny uhelné pánve , a bylo vytvořeno spojení 

s hlavními místy spotřeby uhlí. Nejstarší naší takovou parostrojní uhelnou dráhou 

byla Buštěhradská železnice Kladno – Dubí – Kralupy nad Vltavou. V roce 1858 

vznikla naše nejtypičtější uhelná dráha Ústí nad Labem – Teplice v Čechách, 

kterou postavila Ústecko-teplická železniční a důlní společnost.  Po jejím 

prodloužení do Chomutova, oživila severočeskou těžbu uhlí tím, že zřídila síť 

vleček k dolům a postavila v Ústí nad Labem přístavní dráhu s  překladištěm na 

Labi [2]. 
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 Uhlí bylo v této době natolik významnou a výnosnou přepravní komoditou, že 

se železniční společnosti stávaly nezřídka i majiteli uhelných dolů , např. Severní 

dráha císaře Ferdinanda, která vlastnila i doly v Ostravsko-karvinském revíru, 

uvedla v roce 1863 v život významnou Báňskou dráhu [2]. 

Při povrchové těžbě se kolejová doprava uplatnila nejvíce ve velkolomech při 

těžbě hnědého uhlí v Severočeské hnědouhelné pánvi a Sokolovské pánvi, kde se 

až do nasazování technologických celků s  pásovou dopravou v 70. letech 

20. století s výhodou používala a její efektivnost byla dána velikým objemem 

přepravených skrývkových hmot a vytěženého materiálu. 

Použití kolejové dopravy vyžadovalo zvláštní druh otvírky vnějším zářezem, 

jako je např. otvírka tzv. hruškou  (obr. 2). Tímto způsobem otvírky byly otevřeny 

všechny hnědouhelné lomy v ČR, kde se kolejová doprava používala. Tento typ 

otvírky se používá s výhodou na mělce až středně hlubokých lomech [4]. 

 

 

Obr. 2 Otvírka hruškou v  úrovni 1. řezu, A, B – otočné body, 1 – pevná kolej, 2 – pohyblivá 

kolej (Zdroj:[3]) 

 

Nejčastěji používaný rozchod kolejí při povrchové těžbě, zvláště v  uhelném 

hornictví po přechodu z hlubinné těžby na těžbu povrchovou,  byl úzký rozchod 

900 mm, přecházející postupně na normální rozchod 1 435 mm. Poslední úzký 
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rozchod zanikl v SUAS v roce 2003. V současnosti se používá jen rozchod 

normální, a to jen v dožívajících těžebních lokalitách.   

První ze dvou lokalit, kde se jako technologické dopravy používá doprava 

kolejová je SUAS divize Těžba, která disponuje přibližně 170 km 

elektrifikovaných tratí včetně kolejí pohyblivých.  Kolejová doprava se zde 

používá při těžbě skrývky v předpolí lomu Družba, která je zakládána na vnější 

Smolnickou výsypku kolejovým zakladačem ZD 2100/11 a na vnitřní výsypku 

zakladačem Z 1650/10. Těžba skrývky je prováděna dvěma velkostroji KU  300 

doplněnými elektrickými lopatovými rypadly. V současné době se v lomu Družba 

těží uhlí pouze z výchozových partií předpolí lomu, a to  z důvodu sesunutí vnitřní 

výsypky sousedního lomu Jiří, které znemožnilo dobývání uhlí a prakticky 

zapříčinilo utlumení těžby a postupné rušení lomu Družba. Z tohoto důvodu je 

kolejová technologie v útlumu a přibližně v letech 2015 až 2017 se předpokládá i 

ukončení těžby skrývky touto technologií. V dalších letech se předpokládá 

nasazení technologického celku TC  1 a později i celku TC 2/1, který dotěží 

západní hranici lomu Jiří. Veškeré zásoby uhlí lomu Družba budou tedy 

v budoucnosti těženy již jen technologickými celky z  lomu Jiří. Kolejová doprava 

v rámci SUAS bude tedy sloužit již jen k  přepravě uhlí z nakládacích stanic do 

zpracovatelského závodu Vřesová a do předávacích stanic SŽDC ŽST Nové Sedlo 

u Lokte a ŽST Citice. 

Druhou lokalitou, kde se využívá kolejová doprava při povrchové těžbě je 

lokalita lom Jan Šverma VUAS společnosti Czech Coal a. s. Tento lom byl otevřen 

na počátku 20. století a již od jeho otevření byla tato doprava používána 

k přepravě vytěžených hmot. Nejprve byl používán rozchod kolejí 900  mm, který 

v roce 1954 postupně přešel na rozchod 1 435 mm a tím mohly být nasazeny 

výkonnější lokomotivy a vozy s většími objemy. V tomto roce byly koleje i 

elektrifikovány. V 90. letech minulého století bylo rozhodnuto o útlumu lomu Jan 

Šverma, kdy se přiblížil k porubní frontě lomu Vršany. Důvodem rozhodnutí byla 

právě používání diskontinuální kolejové dopravy, která nedokázala  plně využít 

výkonů dobývacích strojů. Tím započal i útlum kolejové dopravy na lokalitě Jan 

Šverma. 
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Přesto bylo v roce 2012 rozhodnuto o nasazení rypadla K800/K54 na 1. dva  

řezy v DP Slatinice ve spojení právě s  kolejovou dopravou, a to z důvodu těžby 

skrývkových zemin, které se vyznačují velikou lepivostí. Jedná se o zeminy jak 

rostlé, tak již jednou v tomto prostoru zakládané. V plánu je ve dvou etapách 

vytěžit cca 21 mil. m
3
 zemin, které budou přepraveny na výsypku kolejovou 

technologií. 2. etapa bude ukončena okolo roku 2022, kdy se předpokládá 

likvidace rypadla a kolejí.  

V současnosti ve společnosti Czech Coal Group provozuje kolejovou dopravu 

Coal Services a. s., která zajišťuje přepravu skrývky na výsypky a vytěženého uhlí 

do Úpravny uhlí Komořany, chemického závodu Unipetrol, elektrárny Počerady a 

předávacích ŽST, odkud je následně přepravováno po síti SŽDC k  jiným 

odběratelům. Významná je také přeprava granulátu z  elektrárny Počerady, teplárny 

United Energy a z chemického závodu Unipetrol. Jedná se o popílek ze spáleného 

uhlí smíchaný s vodou, který se vozí na výsypky k  zakládání. Tento granulát se 

používá i jako podsyp pohyblivých kolejí a ročně se přepraví cca 200 000 m
3
. Po 

roce 2017 se již zakládání granulátu nepředpokládá.  

Dalším významným subjektem zabývající se přepravou vytěžených surovin je  

SD-Kolejová doprava a. s., což je dceřiná společnost Severočeských dolů  a. s. 

Tato společnost vznikla vyčleněním kolejových doprav normálního rozchodu Dolů 

Bílina a DNT. 

SD-KD, provoz Tušimice zajišťuje dopravní výkony na důlní dráze DNT a 

vlečce PNBuCh a provozuje vlečky elektráren Tušimice, Prunéřov a Tisová. 

SD-KD, provoz Tušimice je tvořen vzájemně propojenými drahami. Jedná se o 

jednokolejnou důlní dráhu PNBuCh – T1 Tušimice o délce 7 923 m, částečně 

dvojkolejnou důlní dráhu T1 Tušimice – T6 Elektrárny Prunéřov o délce 

12 056 m, vlečkou PNBuCh o délce 1 108 m zaústěnou do dráhy celostátní ŽST 

Březno u Chomutova a vlečkou T6 EPR. Součástí je i vlečka Lom Libouš a vlečka 

Merkur. 

Hlavními výkony jsou přepravy uhelných vlaků z  ústřední drtírny uhlí 

Tušimice do EPR a do ŽST Březno u Chomutova k předání dalším dopravcům a 

přeprava vápenců pro odsíření elektráren EPR a ETU. Od roku 2012 zajišťuje SD -
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KD provoz Tušimice také provozování vlečky na elektrárně Tisová, kde zajišťuje 

převozy uhelných vlaků z vlečky SUAS. Všechna vozidla, která má SD-KD 

provoz Tušimice v majetku mají přechodnost na celostátní dráhy ve správě SŽDC.  
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3 Technická zařízení a vybavení 

Základním prvkem infrastruktury kolejové dopravy jsou koleje 

neelektrifikované, určené pro pohyb vozidel s nezávislou trakcí, a elektrifikované 

pro pohyb vozidel s elektrickým pohonem. V ČR se u státních drah používají 

nejčastěji dvě napájecí soustavy, a to stejnosměrné 3 kV a střídavé 25 kV, 50 Hz. 

K přenosu elektrické energie do drážních vozidel slouží trolejové vedení tvořené 

jedním nebo dvěma měděnými vodiči zavěšenými pomocí izolátorů na stožárech 

nad kolejí. Vozidlo udržuje kontakt s  trolejovým vedením pomocí sběračů.  

Většina kolejí důlních drah je elektrifikovaná napájecí soustavou 

stejnosměrnou 1,5 kV. Trolej je vedena na pevných kolejích pružným 

řetězovkovým vedením vrchním na příhradových ocelových nebo betonových 

sloupech a na pohyblivých kolejích vedením vrchním a bočním. Trolejové vedení 

je připevněno pomocí izolátorů k lehkým příchytkovým železným sloupkům 

vzdálených 10 až 15 m od sebe, které jsou připevněny k pražcům [10].  

Koleje povrchových důlních drah se zřizují jako  pevné, budované na delší 

časový horizont mimo výsypkové etáže a těžební lomové fronty, sloužící ke 

spojení mezi lomem a třídírnou a úpravnou, dobýváním nadloží a výsypkou  ale i 

k napojení dílenských provozů. Na řezech porubní fronty  a výsypkových etážích 

se budují koleje pohyblivé, které mají krátkodobý charakter a po odtěžení bloku 

zeminy, těžené suroviny nebo založení přís lušného bloku na výsypce se kolej 

přesune k porubní frontě. Přesuny kolejí se provádí mostovými překladači,  které 

jsou vybaveny výložníkem s překládacím zařízením schopným kolej nadzdvihnout 

a bočně posunout o cca 0,5 m. Větší překládací krok mají turnodozery, cca 0,8 až 

1 m. Překládání kolejí se také provádí přenášením rozpojených kolejových polí 

pomocí zvedacího zařízení na zádi buldozerů.  Přesun jednoho kolejového pole 

provádějí vždy dva buldozery.  

3.1 Kolejový spodek 

Kolejový spodek je stavba, která vyrovnává nerovnosti terénu a zároveň tvoří 

zemní těleso pro uložení konstrukce jízdní dráhy pro pohybující se vozidla.  Zemní 
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těleso tvoří zemní pláň, podkladní vrstva a pláň kolejového spodku.  Pláň 

kolejového spodku pohyblivých kolejí je zpravidla pláň skrývkových a uhelných 

řezů a výsypek. 

 

Obr. 3 Kolej – základní pojmy (Zdroj: [11]) 

 

3.1.1 Odvodnění tělesa kolejového spodku 

Proti nepříznivému snižování únosnosti zemní pláně kolejového  spodku je 

třeba se postarat o rychlé a spolehlivé odvedení vody z  tělesa dráhy. Největším 

problémem je přitom voda povrchová, již méně voda podzemní či prosakující.  

K odvodnění slouží odvodňovací zařízení, která zachycují a odvádějí povrchové a 

podzemní vody nebo snižují hladinu podzemní vody.  Pro tyto účely se budují 

příkopy, žlaby, trativody, odvodňovací žebra a podkladní propustné vrstvy 

působící jako plošná drenáž [6]. 

3.1.2 Únosnost a stabilita tělesa kolejového spodku 

Deformace pláně se projevují většinou výškovou, někdy i směrovou deformací 

koleje. Podmínka pro únosnost zemní pláně z  hlediska stability koleje je taková, 

že stlačení v zemině, která způsobují projíždějící vozidla , pominou po jejich 

přejetí, čili deformace jsou pružné.  

Únosnost zemní pláně je ovlivněna geologickými poměry, ale také 

povětrnostními vlivy, např. působením srážkové vody, sněhu a teploty vzduchu 
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působící na zeminu. Nejvyšší je, je-li zemina zmrzlá a nejnižší obvykle na jaře, 

kdy je zemina nasáklá vodou z  tajícího sněhu a z jarních srážek. Ve výkopech 

v pevných horninách může být únosnost ovlivněna zvětráváním hornin v  pláni a 

v zeminách soudržných účinkem podzemních vod [7]. 

Tvarem a velikostí zemního tělesa, zejména strmostí svahů, smykovou 

pevností hornin a zemin jsou dány síly, které se snaží těleso porušit a síly působící 

proti tomuto porušení. Poměrem těchto sil je dána stabilita zemního tělesa.  Tato 

stabilita může být ohrožena změnou stability přirozeného svahu, na kterém je 

dráha vedena, např. v zářezu, kdy k porušení stability může dojít zejména ve 

vrstevnatých horninách podle odlučných ploch, které směřují do zářezu. Při 

zjišťování stability přirozeného svahu je třeba stanovit vliv přitížení nebo 

odlehčení svahu při stavbě náspu nebo při hloubení zářezu . 

Stabilita zemního tělesa je dána hlavně stabilitou svahů náspů a zářezů , na něž 

působí ve vzájemné kombinaci síly, jako je tíha hmotnosti zemního tělesa, odpor 

proti usmyknutí a vnější zatížení hmotou železničního svršku, objektů a 

vozidel [7]. Z tohoto důvodu se hodnoty sklonů svahů vysokých do 6 m zřizují dle 

tabulky 1. Vyšší svahy se zřizují analogicky odstupňovaně. 

Tabulka 1: Hodnoty sklonů svahů vysokých do 6 m  (Zdroj: [11]) 

Druh zeminy Sklon svahu - zářez Sklon svahu - násep 

Nesoudržné zeminy 

(písky, štěrkopísky)  

1 : 1,25 až 1 : 1,75 1 : 1,25 až 1 : 1,75 

Soudržné zeminy:  

hlíny 

jíly 

svahové sutě 

 

1 : 2 

1 : 2,5 

max. 1 : 1,75 

 

1 : 2 až 1 : 2,5 

1 : 2 až 1 : 2,5 

1 : 2 až 1 : 2,5 

Skalní horniny: 

pevné 

zvětralé 

 

3 : 1 až 5 : 1 

dle průzkumu 

 

1 : 1,25 

1 : 1 
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3.2 Kolejový svršek 

Kolejový svršek tvoří jízdní dráhu kolejových vozidel, která nese a vede. Je 

složen z kolejnic, kolejnicových podpor, drobného kolejiva, upevňovadel a 

kolejového lože. Měl by mít dostatečný odpor proti statickým a dynamickým 

účinkům drážních vozidel a měl by tvořit co nejpříznivější jízdní dráhu 

geometrickým uspořádáním svých částí i celku. Dále by neměl být konstrukčně 

složitý obzvláště u pohyblivých kolejí používaných  při lomové těžbě. 

3.2.1 Základní geometrické parametry koleje 

Kolejnice jsou uloženy na pražcích se sklonem 1 :20 obráceným k ose koleje, 

tedy stejný sklon jako u kuželové oběžné plochy obruče kola, což umožňuje 

centrické působení výslednice sil zatížení koleje, větší tuhost a větší odpor proti 

překlopení. 

V převýšené koleji mají kolejnice sklon podle převýšení koleje. Např. při 

převýšení 75 mm zaujímá vnitřní kolejnicový pás při původním sklonu 1:20 již 

svislou polohu. Bez sklonu jsou kolejnice uloženy ve výhybkách, točnách, 

přesuvnách a méně významných kolejích.  

Rozchod koleje je vzdálenost pojížděných hran kolejnic a  je nejdůležitějším 

parametrem GPK, od kterého se odvíjejí další rozměry drážních zařízení a vozidel. 

U nejběžněji používaných širokopatních  kolejnic se měří 14 mm pod temenem 

hlav kolejnic. Základní rozchod koleje je 1  435 mm, u pohyblivých kolejí důlních 

drah je stanovený rozchod 1 445 mm [17]. V obloucích o poloměru menším než 

275 m se zřizuje rozšíření rozchodu oddálením vnitřního kolejnicového pásu ke 

středu oblouku o předepsanou hodnotu. 

Pro snížení účinků zrychlení odstředivé síly, bočního tlaku na vnější 

kolejnicový pás a pro dosažení stejného zatížení a tím i stejného svislého ojíždění 

obou kolejnicových pásů se zřizuje v  obloucích převýšení jednoho kolejnicového 

pásu vůči druhému. Vnitřní kolejnicový pás zůstává v  úrovni nivelety koleje a 

vnější pás se převýší podle poloměru oblouku.  Převýšení nesmí být větší než 

150 mm. Úsek koleje, kde se plynule mění převýšení, se nazývá vzestupnice.  
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V přímém úseku koleje se zpravidla převýšení nezřizuje, pouze u pohyblivých 

kolejí na skrývce může být kolejnicový pás na straně vozových klapek převýše n o 

20 mm a na výsypce v místě klopení vozů a v přilehlých úsecích  až o 80 mm [17]. 

Na celostátních drahách a dopravních staničních kolejích má být poloměr 

oblouku alespoň R = 300 m, min. R = 190 m. V  manipulačních kolejích a na 

vlečkách má být alespoň R = 190 m, min. R = 150 m, se souhlasem vlastníka nebo 

správce infrastruktury je možno výjimečně navrhnout menší  poloměr než 

R = 150 m, není však zaručena přechodnost pro všechna běžná vozidla.  

U pohyblivých kolejí normálního rozchodu důlních drah je nejmenší přípustný 

poloměr R = 100 m se souhlasem závodního lomu, a to jen na konci řezu [17]. 

Plynulý směrový přechod mezi úseky koleje s odlišnou křivostí se nazývá 

přechodnice. 

Na vliv hospodárnosti provozu a na velikost provozních nákladů má vliv 

odpor ze stoupání při jízdě kolejového vozidla, který je přímo úměrný podélnému 

sklonu koleje. Proto by měl být sklon koleje co nejmenší, zpravidla do 25  mm.m
-1

, 

a neměl by přesahovat 40 mm.m
-1

. Větší sklon u pohyblivých tratí důlních drah 

může za zvláštních podmínek povolit OBÚ  [10]. Lomy podélného sklonu koleje se 

musí zaoblit kruhovým obloukem, při malých délkách zaoblení parabolickým 

zakružovacím obloukem [17]. 

3.2.2 Kolejnice 

Nejdůležitější a nejvíce namáhanou částí železničního svršku je kolejnice, 

která je v bezprostředním styku s koly vozidel. Namáhání kolejnic v provozu je 

dáno svislými, bočními a podélnými silami. Svislé síly vozidel vyvolávají 

prohýbání kolejnic, které je tím menší, čím je kolejnice únosnější a čím je menší 

vzdálenost kolejnicových podpor. Proto je velice důležitý materiál, ze kterého je 

kolejnice vyrobena, ale také její tvar. Dnes se nejčastěji používají kolejnice 

širokopatní vyráběné z různých druhů oceli. Vyznačují se poměrně velkou šířkou 

paty, která zvyšuje stabilitu kolejnice a lépe roznáší tlaky na podkladnice.  Nejvíce 

materiálu je v hlavě a patě kolejnice, tedy v částech nejvzdálenějších od neutrální 
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osy. Hlava je upravena s ohledem na dotyk s obručemi kol a s tím spojené tlaky. 

Výška hlavy se volí přiměřená předpokládanému opotřebení v provozu. Střední 

část kolejnice, tzv. stojina se rozšiřuje od středu směrem k hlavě i patě 

kolejnice [7]. 

Nejběžněji používané širokopatní kolejnice jsou tvary S  49 (nově značené 

49 E1), R 65 a UIC 60 (60 E1 a 60 E2) dodávané v délkách 25 m (všechny tvary) 

popř. 20 m (tvaru R 65). Kolejnice tvaru T se používají do vyčerpání zásob. 

3.2.3 Kolejnicové podpory 

Kolejnicové podpory jsou součástí železničního svršku, která přejímá od 

kolejnice tlaky vozidel a přenáší je do kolejového lože a zároveň drží kolejnicové 

pásy v předepsané poloze. Hlavní typy konstrukcí kolejnicových podpor jsou 

podélné pražce, příčné pražce a deskové konstrukce.  

Dřívější snahy dát kolejnicím nepřerušenou podporu podélnými pražci, kdy by 

měly kolejnice lepší podmínky pro namáhání, byly překonány jejich nedostatky. 

Hlavní nedostatky podélných pražců jsou takové, že se na nich špatně udržuje 

rozchod koleje, mají malou rámovou  tuhost a brání rychlému odtoku vody 

z kolejového lože napříč kolejí. Proto se podélné pražce používají jen výjimečně, 

např. na čisticích jámách. Nejběžnější kolejnicové podpory jsou  pražce příčné 

dřevěné a betonové. Dříve se používaly na vlečkách a manipulačních kolejích 

státních drah i pražce ocelové. Od jejich používání se později upustilo. Na 

pohyblivých kolejích důlních drah se pro svou nízkou hmotnost používají  ocelové 

pražce i v současnosti. 

Dřevěné pražce se vyrábějí obdélníkového průřezu 25 x 16 cm o délce 260 cm. 

Delší pražce se vyrábějí jako výhybkové až do délky 500 cm. Vyrábějí se ze 

dřevin tvrdých (buk, dub) a měkkých (borovice, modřín).  Bukové pražce a pražce 

ze dřevin náchylných k praskání jsou zajištěny na obou koncích ocelovou páskou 

nebo protištěpnou destičkou. Dřevěné pražce se musí před použitím ošetřit 

antiseptickými prostředky, a proto se při výrobě provádí impregnace schválenými 

postupy a prostředky. Bez tohoto ošetření by bylo použití dřevěných pražců 
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neekonomické, protože průměrná životnost pražce bez impregnace je např. u 

dubového dřeva 18 let a borového 8 let  [7]. 

 Mezi výhody použití dřevěných pražců patří jejich pružnost, takže dobře 

snášejí dynamické namáhání, mají dostatečně velké tření ve štěrkovém loži  a 

jejich nízká hmotnost usnadňuje manipulaci při výměně v  koleji, ale také při 

přesouvání pohyblivých kolejí u skrývkových a těžebních řezů. Nízké hmotnosti je 

také využíváno tam, kde není vhodné zvyšovat hmotnost kolejového roštu na 

poddolovaném území. 

Mezi hlavní nevýhody patří jejich poměrně nízká životnost, jsou napadány 

houbami a škůdci. Během provozu dochází k  mechanickému opotřebení a tím mění 

své vlastnosti, které jsou důležité pro zachování správné polohy koleje.  

Betonové pražce se vyrábějí z předpjatého betonu a mají řadu výhod, např. 

vyšší únosnost, odolnost proti účinkům  dynamického namáhání a větší pružnost . 

Dalšími výhodami jsou velká hmotnost a tím i velký odpor koleje proti vybočení , 

odolnost proti hnilobě a škůdcům, zachování stálého tvaru  a větší odolnost proti 

povětrnostním účinkům. 

Nevýhodou je ztížená manipulace vzhledem k velké hmotnosti. Při lomovém 

dobývání se používají jen v kolejích, které se zřizují na delší časové období, tedy 

v kolejích pevných. 

Velmi důležitou veličinou je rozdělení pražců  ovlivňující únosnost a stabilitu 

koleje, což je vzdálenost podélných os příčných pražců udávaná v milimetrech. 

Různá rozdělení se označují písmeny b, c, d , e. V normálních podmínkách se 

používá rozdělená d, u kterého je vzdálenost podélných os pražců 611  mm (42 

pražců v kolejovém poli 25 m). Ve velmi zatížených pohyblivých kolejích důlních 

drah (např. příjezdné koleje k zakladačům) se používá rozdělení e, tj. 544 mm 

(46 pražců v kolejovém poli 25 m). Rozdělení b se používá pouze v kolejích 

nižšího významu. 
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3.2.4 Drobné kolejivo a upevňovadla  

K drobnému kolejivu se řadí spojky, podkladnice, svěrky, spony a pryžové a 

polyetylenové podložky. Spojkami jsou navzájem spojeny kolejnice tak, aby 

tvořily kolejnicový pás  s plynulou pojížděnou hranou. Jsou opatřeny čtyřmi otvory 

pro spojkové šrouby a mají takový průřez, aby přilnuly ke kolejnici . V místě 

kolejnicového styku musí svojí únosností nahrazovat únosnost kolejnice.  

Podkladnice přejímají tlaky od kolejnice při jízdě vozidel a předávají je 

pražci. Protože mají větší plochu, než pata kolejnice vyvozují na pražec menší 

tlak, než by vyvozovala kolejnice uložená přímo.  Podkladnice se vyrábějí 

s úklonem 1:20, vkládané do běžné koleje a bez úklonu, vkládané do pohyblivých 

kolejí a výhybkových konstrukcí. Pro přechod mezi těmito tvary se vyrábějí 

podkladnice s úklonem 1:40. 

Pryžové podložky se vkládají mezi patu kolejnice a podkladnici a 

polyetylenové mezi podkladnici a pražec. Tím se zvýší pružné uložení kolejnic, 

sníží dynamické namáhání a zlepší elektroizolační vlastnosti koleje.  

 Svěrky a spony slouží k upevnění kolejnice k podkladnicím, některé typy 

umožňují i úpravu rozchodu koleje bez převrtávání pražců.  V současné době jsou 

starší typy tuhých svěrek nahrazovány postupně svěrkami a sponami pružnými, 

které nejsou tolik náchylné k povolování během jízdy vozidla a tím lépe přenášejí 

a tlumí statické a dynamické síly.  

Mezi upevňovadla patří svěrkové a spojkové šrouby, matice,  klíny, vrtule, 

pružné kroužky, vložky M, podložky atd.). 

V roce 1927 si nechal patentovat Franz Rudert upevnění kolejnic , které se 

používá dodnes na pohyblivých kolejích  důlních drah. Hlavní výhoda tohoto typu 

upevnění spočívá v tom, že umožňuje pohyb kolejnice v  podélném směru a pohyb 

pražců z kolmé polohy do polohy kosoúhlé, což snižuje rámovou tuhost při 

překládání kolejí a nedochází k deformacím kolejového roštu.  
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3.2.5 Výhybky a výhybkové konstrukce 

Výhybky jsou konstrukce železničního svršku, které umožňují přechod 

drážních vozidel z jedné koleje na druhou bez přerušení jízdy. Základním typem je 

výhybka jednoduchá, která má hlavní  větev přímou a odbočnou větev obloukovou. 

Skládá se z výměnové, střední a srdcovkové části  (obr. 4). Výměnová část 

umožňuje odbočení vozidla z  jedné koleje na druhou, tedy jedna kolej se 

rozvětvuje na dvě koleje. Pojížděnou část tvoří dvě opornice a dva jazyky. 

Opornice je opracovaná kolejnice, která slouží jako opora pro přiléhající jazyk 

a jako pojížděná kolejnice na straně odlehlého jazyka.  Jazyk je opracovaná 

kolejnice, která svou úpravou a přestavitelností umožňuje nastavení jízdní dráhy  

dle potřeby.  

Střední část výhybky má dvě větve, hlavní a odbočnou, které spojují 

výměnovou část se srdcovkovou částí výhybky. V srdcovkové části se tyto větve 

vzájemně křižují v srdcovce, která má zpravidla všechny části pevné. Plynulost 

pojížděných hran kolejnicových pásů musí být přerušena pro volný průjezd okolků 

ve druhém směru. Před hrotem srdcovky na začátku místa bez vedení se kolejnice 

vnitřních kolejnicových pásů lomí a sledují pojížděnou hranu srdcovkového klínu 

a tím tvoří po obou stranách žlábky pro okolek.  Tyto ohnuté kolejnice se nazývají 

křídlové kolejnice. Pro bezpečný průjezd kola dvojkolí vozidla přes nevedené 

místo před hrotem srdcovky se osazuje při pojížděné hraně vnější kolejnice  

přídržnice, která vede vnitřní stranu okolku protějšího kola dvojkolí  [8]. 

 

Obr. 4 Schematické vyobrazení pojízdných hran jednoduché výhyb ky, 1 -  křídlová kolejnice, 

2 - přídržnice (zdroj: [8]) 
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Výhybky a výhybkové konstrukce se podle způsobu popisu úhlu odbočení 

nebo křížení dělí na poměrové, u nichž je velikost tohoto úhlu udávána tangentou 

úhlu (poměrem) a stupňové, u nichž je úhel udáván ve stupních.  

Transformací z jednoduchých výhybek vznikají výhybky obloukové 

jednostranné i oboustranné. Obě jejich větve jsou tvořeny kružnicovým obloukem . 

Mají-li výhybky obě větve v oblouku o stejném poloměru, jedná se o výhybky 

symetrické. 

Na důlních drahách se používají zásadně jen výhybky jednoduché. Jiné druhy 

výhybek se používají jen v nutných případech, odůvodněných místními 

podmínkami [17]. 

Pro pojíždění dvou křižujících se kolejí nebo přechod kolejových vozidel 

z jedné koleje na druhou oběma odbočnými směry se zřizují křižovatkové výhybky  

[9]. Pro složitost jejich konstrukce a náročnou údržbu nejsou vhodné do silně 

zatížených kolejí a také není vhodná jejich transformace na výhybky obloukové.  

Konstrukci křížení dvou kolejí bez možnosti  přechodu z jedné koleje na 

druhou nazýváme kolejová křižovatka.  

Mezi výhybkové konstrukce patří také jednoduché kolejové spojky  (JKS), 

které se skládají ze dvou jednoduchých výhybek se srdcovkami proti sobě a ze 

spojovacího kolejového pole (obr. 5) a dvojité kolejové spojky (DKS) skládající se 

ze čtyř výhybek se srdcovkami proti sobě a z  kolejové křižovatky mezi 

nimi (obr.6). Omezení jejich použití je stejné jako u křižovatkových výhybek  [8]. 

 

  Obr. 5 JKS (zdroj: [8])   Obr. 6 DKS  (zdroj: [8]) 

3.2.6 Kolejové lože a jeho uspořádání  

Kolejové lože přenáší silové účinky vozidel z kolejnicových podpor na pláň 

tělesa železničního spodku a svojí pružností tlumí dynamické účinky provozu. 
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Podílí se také na zajištění odporu proti posunu kolejového roštu v  příčném i 

podélném směru. Kolejové lože přejímá při dynamickém zatížení asi 40 % všech 

pružných deformací v koleji s dřevěnými pražci a více než polovinu s betonovými 

pražci [7]. Kolejové lože musí být propustné, nenamrzavé, pružné a stabilní.  

Jako materiál kolejového lože se používá přírodní a umělé kamenivo drcené o 

objemové hmotnosti min. 2 000 kg.m
-3

, frakce 32/63. Přírodní kamenivo musí být 

vyráběno z hornin nenamrzavých, odolným proti povětrnostním vlivům, proti 

působení dynamických účinků od provozu a proti účinkům udržovacích strojů. 

Nemělo by být zasaženo zvětrávacím procesem.  Nevhodné jsou horniny 

s vysokým podílem snadno se rozpadajících minerálů, horniny vyznačující se 

břidličnatostí, kulovitým rozpadem, vápenec a dolomit . Umělé kamenivo se vyrábí 

z vysokopecní strusky, která vzniká při výrobě ocelárenského surového železa a 

upravuje se drcením a tříděním.  

Tloušťka kolejového lože mezi spodní plochou pražce a plání tělesa 

železničního spodku se zřizuje u celostátních a regionálních drah v  hlavních 

kolejích 350 mm pod betonovými pražci a 300 mm pod dřevěnými pražci. Ve 

vedlejších kolejích postačuje tloušťka 300 mm / 250 mm a na vlečkách 

250 mm / 200 mm.  

Na pohyblivých kolejích důlních drah se  štěrk nepoužívá. Jako kolejové lože 

se většinou používají dosažitelné podsypové materiály jako je štěrkopísek, škvára 

nebo pálené jíly [17]. 

3.3 Zabezpečovací zařízení 

Bezpečnost kolejové dopravy zajišťuje zabezpečovací zařízení vyloučením 

nebo snížením možnosti chyb lidského činitele a zároveň umožňuje zvyšovat 

rychlost vlaků a propustnost dopraven a tratí, centralizovat operativní řízení 

z jednoho místa a tím i snižovat počet pracovních míst potřebných k  zajištění 

obsluhy dráhy.  
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Zabezpečovací zařízení je možno rozdělit na staniční, traťové, vlakové, 

přejezdové a podle provedení závislostí na mechanické, elektromechanické, 

elektrodynamické, reléové a elektronické. 

Podle úrovně zabezpečení se dělí zabezpečovací zařízení na zařízení 1. až 3. 

kategorie v závislosti na traťové rychlosti a míry spoluodpovědnosti 

zaměstnanců [19]. 

3.3.1 Staniční zabezpečovací zařízení 

Úkolem staničního zabezpečovacího zařízení je zajistit podmínky pro 

bezpečnou jízdu vlaku nebo posunového dílu po zvolené jízdní cestě.  

K nejjednodušším a nejméně bezpečným SZZ patří zabezpečovací zařízení 

1. kategorie, což jsou návěstidla, která nejsou závislá na poloze výměn a 

výkolejek a proto za volnost vlakových cest, přestavení a zajištění výhybek 

zodpovídají dopravní zaměstnanci. Jako pomůcka pro rychlou orientaci bývá ve 

stanici umístěna tabule pro zavěšování klíčů, jejíž součástí je schéma kolejiště. 

Pod klíči je kolejové pravítko, které se při stavění  vlakové cesty překlopí nahoru. 

Na horním pravítku je vyznačena vlaková cesta a na dolním pravítku jsou 

vyznačeny tvary klíčů, které musí být zavěšeny pro danou vlakovou cestu.  

Jako SZZ 2. kategorie se v menších stanicích používá mechanické zařízení  pro 

místní a dálkové přestavování výhybek a výkolejek. Zařízením pro místní 

přestavování je ústřední zámek, který vytváří závislost výhybek a výkolejek na 

návěstidlech pomocí pravítek a klíčů. Zařízením pro dálkové přestavování je 

ústřední stavědlo, které ovládá zařízení v  kolejišti z jednoho místa pomocí pák a 

drátovodů. Ve větších stanicích se používá elektromechanické ZZ, kdy se pomocí 

hradlových přístrojů zřizují elektrické závislosti mezi řídícím přístrojem 

umístěným u výpravčího a výhybkářskými přístroji umístěnými na stavědlech.  

Ještě vyšší stupeň zabezpečení má reléové ZZ, protože vytváří závislost mezi 

ovládacími prvky a zařízeními v kolejišti pouze pomocí elektrických obvodů a 

relé [19]. 
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3.3.2 Traťové zabezpečovací zařízení 

TZZ má za úkol zajistit podmínky pro  bezpečnou jízdu vlaku na širé trati  tím, 

že zabezpečuje jízdy následných vlaků a vylučuje současně protisměrné jízdy 

vlaků. Do nejnižší kategorie patří oddílová návěstidla hlásek, která obsluhují 

zaměstnanci na základě telefonických zpráv. Mezi návěstidly  je vytvořena pouze 

jednoduchá mechanická závislost  a nejsou závislá na stavu traťového oddílu, ani 

na poloze předcházejícího návěstidla, proto volnost traťového oddílu zjišťuje 

hláskař pohledem. 

TZZ 2. kategorie musí splňovat podmínky, že pokud celý vlak neuvolnil úsek 

krytý návěstidlem a nedošla tzv. odhláška, nelze postavit oddílové nebo vjezdové 

návěstidlo do polohy dovolující jízdu, nelze povolit současně dvě protisměrné 

jízdy nebo nelze postavit vlakovou cestu, pokud není klíč ve staničním přístroji. 

Toto splňuje např. poloautomatický hradlový blok.  

Zařízení, která zprostředkovávají závislosti mezi sousedními dopravnami 

v závislosti na jízdě vlaku, patří do 3. kategorie a jsou to poloautomatické a 

automatické bloky a automatická hradla [19]. 

3.3.3 Přejezdové zabezpečovací zařízení 

Tam kde dochází k úrovňovému křížení kolejové a silniční dopravy se zřizují 

přejezdová zabezpečovací zařízení. PZZ se dělí na mechanická (PZM) 

obsluhovaná dálkově nebo místně a světelná (PZS) ovládaná místně bez závislosti 

na jízdě kolejového vozidla nebo ovládaná automaticky.  

3.4 Vozidla kolejové dopravy v podmínkách lomové těžby 

Kolejová vozidla se dělí na vozidla tažná neboli hnací, vyvíjející tažnou sílu, a 

tažená, která nejsou konstrukčně uzpůsobena vyvíjet tažnou sílu a jsou hnacími 

vozidly tažena nebo sunuta. Podle způsobu pohonu lze hnací vozidla rozdělit na 

vozidla s parní, motorovou nebo elektrickou trakcí. Nejčastěji se jedná o 
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lokomotivy, ale mohou to být i speciální hnací vozidla používaná na údržbu a 

opravy tratí. 

V podmínkách lomové těžby byly až do 60. let 20. století používány nejčastěji 

lokomotivy parní trakce typu 900 BS 200 vyrobeny v ČKD Praha. Jednalo se o 

lokomotivy úzkého rozchodu 900 mm vyráběné do roku 1959 pro specifickou 

potřebu lomového dobývání, nejčastěji dodávané do  sokolovského a mosteckého 

revíru, ale také do mangano-kyzových dolů ve Chvaleticích. O úspěšnosti této 

lokomotivy svědčí stovky vyrobených kusů, např. jen v  letech 1947 až 1955 bylo 

do sokolovského revíru dodáno 98 ks [5] těchto lokomotiv. 

V 50. letech, kdy se v uhelných revírech postupně přecházelo od malolomové 

technologie s kolejovou dopravou o rozchodu 900 mm na velkolomovou 

technologii s kolejovou dopravou normálního rozchodu, se postupně nahrazovala 

parní trakce trakcí elektrickou.  

V některých povrchových dolech se zaváděl elektrický provoz již během 

2. světové války, kdy berlínská firma AEG vyvinula čtyřnápravové a 

šestinápravové elektrické lokomotivy, které se později staly koncepčními a 

konstrukčními vzory pro odklizové elektrické lokomotivy Škoda. 

Nejprve byly firmou Škoda v letech 1948–1950 vyrobeny šestinápravové 

lokomotivy typu 10 Elo a čtyřnápravové typu 11 Elo. Škoda Plzeň postupně tyto 

lokomotivy zdokonalovala a k výrobě čtyřnápravových se už nevrátila. Dalších pět 

sérií lokomotiv, vyráběných v letech 1951 –1958, bylo označeno typem 14 E. Poté 

se přesunula výroba do slovenské Dubnice nad Váhom, odkud byly dodány v 

letech 1959 - 1960 dvě série, značené jako 14 E6 a 14 E7 do SHD Most a poprvé i 

do HDB Sokolov. Další lokomotivy vyrobené v  Dubnici v letech 1960 – 1966 byly 

označovány E 2E a byly opět dodávány do SHD Most (43  ks) a HDB 

Sokolov (21 ks). 

Na přelomu 60. a 70. let si žádaly doly výkonnější lokomotivy a tak po 

přesunutí výroby zpět do Plzně byly vyvinuty odklizové elektrické lokomotivy, 

které vycházely z prototypu 26  E1 vyvinutého již koncem 50. let jako 

širokorozchodné do dolů v ruském Korkinu a sériově vyráběné v Dubnici pro 

SSSR. 
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Tyto lokomotivy byly zmodernizovány a adaptovány na normální rozchod a 

pod označením 26 Em bylo vyrobeno celkem 90 kusů ve třech sériích. S hmotností 

30 t na nápravu a celkovou hmotností 180 t byly dosud nejtěžšími lokomotivami 

vyrobenými v Plzni (pro HDB Sokolov bylo vyrobeno 8  ks s hmotností 165 t). 

Byly konstruovány jako třídílné, což mělo výhodu při  jízdě po nekvalitním 

kolejovém svršku pohyblivých tratí v prostorech rypadel a zakladačů a také při 

nakolejování, kdy je možno nakolejit každý díl podvozku samostatně. Pod čely 

jednotlivých dílů jsou příčné traverzy, které zabraňují propadnutí při vykolej ení. 

Lokomotivy pro důlní dráhy jsou uzpůsobeny pro napájení z hlavní i boční troleje 

vždy dvěma sběrači a mohou projíždět oblouky o minimálním poloměru 90  m při 

rychlosti 5 km.h
-1

. 

Vylepšením odklizové lokomotivy 26  Em vznikla řada označovaná jako 27  E, 

která již definitivně vytlačila z provozu zastaralé lokomotivy 14  E a E 2E a je 

používaná, např. v dole Jan Šverma na Mostecku, dodnes. Vylepšení spočívalo mj. 

ve zkrácení vzdálenosti před lokomotivou, na kterou nemá strojvedoucí výhled z 

kabiny, ze 123 m na 40 m, v lehčí konstrukci (155 t) a v novějším přístrojovém 

vybavení. Lokomotivy mají také níže těžiště, aby se minimalizovala 

pravděpodobnost převrácení při vykolejení.  

Problematická byla přeprava důlních lokomotiv po státních drahách ve správě 

ČSD (později ČD, nyní tratě SŽDC), z důvodu nevyhovujícího průjezdného 

profilu a hmotnosti na nápravu. Tato přeprava byla možná jen po hlavních tratích 

a to ještě po demontáži některých částí lokomotiv (např. bočních sběračů a 

kompresorů) [20]. 

Lokomotivy motorové trakce se v dolech používají jen v pomocných 

provozech. Na vlečkách a státních drahách jen na neelektrifikovaných tratích.  

Jako tažená vozidla jsou nejčastěji v  hnědouhelných velkolomech pro odvoz 

skrývky používány výklopné čtyřnápravové vozy typu LH 40 a pro přepravu uhlí 

výsypné čtyřnápravové vozy Talbot.  Zásadní rozdíl mezi těmito vozy je v  tom, že 

vůz LH 40 má jednostranné sypání a lze na něj naložit až 80 t materiálu, zatímco 

vůz Talbot má sypání oboustranné s  možností naložení o 6 t méně, přestože 

prázdné mají stejnou hmotnost 34 t [23]. 
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Původní konstrukce vozu LH 40 vznikla ve firmě Linke-Hofmann Werke a od 

roku 1952 začala tyto vozy vyrábět firma Vagónka Tatra Studénka. Vozy LH měly 

objem 36 nebo 40 m
3
 a nejčastěji se uplatnily v severočeských hnědouhelných 

dolech a na Ostravsku. Vyprázdnit je možno vůz na jednu podélnou stranu pomocí 

pneumatického vyklápěcího zařízení poháněného vzduchem přiváděným 

z lokomotivy [21]. V 70. letech 20. století byly vozy tohoto typu dováženy 

z Rumunska a pod označením LHR 40 nasazovány v hnědouhelných dolech 

severních Čech. V roce 2000 byla, jako souprava šesti vozů s  namontovaným 

čelníkem na obou koncích se standardním táhlovým a narážecím ústrojím, 

schválena Drážním úřadem přechodnost na celostátní dráhy pro firmu OKD 

Doprava a. s. Z tohoto důvodu musel být snížen nápravový tlak z  28,5 t na 20 t 

zmenšením ložné hmotnosti [22]. 

Vozy Talbot Ta 88 vyráběné ve Studénce v letech 1951–1961 byly určeny 

hlavně pro přepravu uhlí v důlním provozu, a proto nemají na celostátní dráhu 

přechodnost. Náklad se vyprazdňuje vně kolejí na obě strany současně pomocí 

ručního kola ve střední části vozu.  Konstrukčně podobné výsypné vozy typu Wa a 

Wap (od roku 1982 přeznačeny na Fall) byly naopak určeny pro zásobování 

elektráren, tepláren a koksáren uhlím.  

Mezi významné vozy z  Vagónky Tatra, určené na přepravu vytěžených 

surovin, patří vozy řady Sa pro přepravu štěrku, Sav pro přepravu rud a vápence a 

St pro přepravu uhlí (všechny od roku 1982 přeznačeny na Facc).  Tyto vozy se 

uplatňují ve vlečkovém provozu, na průmyslových a státních drahách. 
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4 Provoz kolejové dopravy a související předpisy 

Základním předpisem o drážní dopravě je zákon č. 266/1994 Sb., o drahách 

[12], který se ale nevztahuje na dráhy důlní  a definuje dráhu jako cestu určenou 

k pohybu drážních vozidel včetně pevných zařízení potřebných pro zajištění 

bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy, provozuschopnost dráhy jako technický 

stav dráhy zaručující její bezpečné a plynulé provozování, provozování dráhy jako 

činnosti, kterými se zabezpečuje a obsluhuje dráha a organizuje drážní doprava a 

provozování drážní dopravy jako činnost, při níž mezi provozovatelem této 

dopravy a osobou, jejíž přepravní potřeba se uspokojuje, vzniká právní vztah, 

jehož předmětem je přeprava osob,  věcí, zvířat. 

Zákon o drahách [12] člení v § 3 železniční dráhy do těchto kategorií:  

a) dráha celostátní, jíž je dráha, která slouží mezinárodní a celostátní veřejné 

železniční dopravě a je jako taková označena, 

b) dráha regionální, jíž je dráha regionálního nebo místního významu, která 

slouží veřejné železniční dopravě a je zaústěná do celostátní nebo jiné regionální 

dráhy, 

c) vlečka, jíž je dráha, která slouží vlastní potřebě provozovatele  nebo jiného 

podnikatele a je zaústěná do celostátní nebo regionální dráhy, nebo jiné vlečky,  

d) speciální dráha, která slouží zejména k zabezpečení dopravní obslužnosti 

obce. 

4.1 Provoz a předpisy kolejové dopravy na vlečkách a 
státních drahách 

Zákon o drahách [12] vymezuje velikost ochranného pásma, což je prostor po 

obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou , jinak pro 

dráhy celostátní (60 m) a regionální (100 m) a jinak pro vlečky, kde postačuje 

30 m od osy krajní koleje.  Toto neplatí pro vlečku v uzavřeném prostoru 

provozovny nebo v obvodu přístavu .  



Radek Hrdlička: Kolejová doprava při povrchové těžbě nerostných surovin  

27 

2014 

Některé činnosti v ochranném pásmu dráhy jsou povoleny jen za určitých 

podmínek a musí být schváleny příslušnými orgány, např. provádět hornickou 

činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem, provozovat střelnici a 

skladovat výbušniny lze jen se souhlasem drážního správního úřadu a za jím 

stanovených podmínek. 

Pravidla pro provozování dráhy a provozování drážní dopravy určuje vyhláška 

Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah . 

Tato vyhláška stanovuje pravidla pro zabezpečení dráhy, obsluhu dráhy a 

organizování drážní dopravy. 

4.1.1 Zabezpečení dráhy 

Zabezpečením dráhy podle vyhlášky [13] se rozumí např. označování zařízení 

dráhy (kolejí, výhybek, kolejových křižovatek, návěstidel atd.), které musí být 

jednotné na celé dráze, pro kterou bylo vydáno úřední povolení.   

V další části vyhlášky [13] se v souvislosti se zabezpečením dráhy hovoří o 

návěstní soustavě, která musí být tvořena jednotným systémem viditelných  a 

zvukových slyšitelných návěstí. Platí zásada návěstění rychlosti pro obvod 

výhybek, přilehlý k příslušnému hlavnímu návěstidlu. Na návěstidle mohou svítit 

současně nejvíce tři návěstní světla (svítí-li tři, musí být jedno bílé). Svítí-li na 

návěstidle jedno návěstní světlo, pak je základní význam návěstní barvy:  

a) červená - návěst "Stůj", 

b) žlutá - návěst "Výstraha", 

c) zelená - návěst "Volno", 

d) modrá - návěst "Posun zakázán", 

e) bílá - návěst "Posun dovolen". 

Zabezpečením dráhy je také stanovení podmínek viditelnosti návěstidel  a 

podmínek pro určení zábrzdné vzdálenosti.  Zábrzdné vzdálenosti jsou 400 m, 

700 m a 1 000 m. 
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4.1.2 Obsluha dráhy 

Pro obsluhu dráhy jsou určeny dopravny, které slouží k řízení jízdy drážních 

vozidel na dráze. Mezi dopravny patří železniční stanice, výhybny a odbočky, 

dopravny bez kolejového rozvětvení jsou hradla, hlásky atd.  K obsluze místa 

odbočení z trati na vlečku mohou být zřízena samostatná stanoviště.  Každá 

dopravna nebo stanoviště musí mít název nebo číslo. Pro dopravnu s kolejovým 

rozvětvením musí být zpracován technologický postup činností.  

Výhybky může obsluhovat pouze odborně způsobilá osoba  a není dovoleno 

výhybku přestavovat před jedoucími drážními vozidly. Zabezpečovací zařízení 

může obsluhovat pouze odborně způsobilá osoba.  

4.1.3 Organizování drážní dopravy 

Vyhláška [13] také stanoví způsob a podmínky pro řízení drážní dopravy , 

zjednodušené řízení drážní dopravy, sledování drážního vozidla, sledování 

dopravní propustnosti dráhy a operativní řízení drážní dopravy.  

4.1.4 Vlečka 

Je-li vlečka vybudována pro větší rychlost než 40 km.h
-1

 a touto rychlostí 

pojížděna a je-li na ní provozována pouze nákladní doprava, platí pravidla pro 

provozování drážní dopravy na celostátní a regionální dráze přiměřeně.   

U provozovatele dráhy musí být uloženy údaje o vlečce, popis traťových 

poměrů, schematický plán vlečky s umístěním a označením součástí vlečky a 

popis používané návěstní soustavy. Návěsti používané na vlečce musí být shodné s 

návěstmi používanými na dráze, do které vlečka zaúsťuje . 

Je-li na vlečce provozována pouze nákladní doprava rychlostí do 40 km.h
-1

 lze 

pohyb drážních vozidel uskutečňovat jako posun  [13]. 
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4.1.5 Vyhláška MD 177/1995 Sb. 

Další významným předpisem je vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/1995 

Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, jejímž základním obsahem 

jsou všeobecné podmínky výstavby drah a technických podmínek jejich 

provozování. 

Část druhá vyhlášky [14] stanovuje mj. technické podmínky členění 

železničních drah, způsob označení a zabezpečení jejich křížení s  pozemními 

komunikacemi nebo technické podmínky styku drah.  Styk drah se uskutečňuje 

propojením kolejí drah, případně trakčního vedení drah, zejména ve stanicích.  

Hranice stýkajících se drah musí být vymezeny a označeny mezníkem. 

Část třetí vyhlášky [14] stanovuje součásti dráhy, technické podmínky pro 

stavbu dráhy a stavby na dráze a technické podmínky provozuschopnosti dráhy 

celostátní, regionální a vlečky.  

4.2 Provoz a předpisy kolejové dopravy na povrchových 
důlních drahách 

Vzhledem k tomu, že se na důlní dráhy nevztahuje zákon o drahách, vydává 

bezpečnostní předpisy pro důlní dráhy na základě § 6 odst. 6 písm. a) zákona č. 

61/1988 Sb. [15] Český báňský úřad.  

S účinností od 1. dubna 1998 platí vyhláška ČBÚ č. 35/1998 Sb. , o 

požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti 

provozu důlní dráhy hnědouhelného lomu [16], která se vztahuje na povrchové 

důlní dráhy o rozchodu 1 435 mm a 900 mm se stálými a pohyblivými kolejemi  

v hnědouhelných lomech, tedy prakticky jen  v Severočeské hnědouhelné pánvi a 

Sokolovské pánvi. 

První část vyhlášky [16] stanoví označit mezníkem hranici mezi důlní dráhou 

a dráhou železniční, jsou-li vzájemně propojeny tak, že umožňují plynulý přechod 

drážních vozidel z jedné dráhy na druhou. Tato hranice se určí dohodou jejich 

provozovatelů. 
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V § 4 vyhlášky je uvedena povinnost vypracovat provozní dokumentaci, jako 

jsou pravidla technického provozu důlní dráhy, dopravní (provozní) řád a případně 

technologický postup. Za provozní dokumentaci se též považují předpisy pro důlní 

dráhu vydané zaměstnavatelem.  

Pravidla technického provozu důlní dráhy musí obsahovat zejména požadavky 

na provedení důlní dráhy a její zařízení, požadavky na drážní vozidla a jejich 

vybavení, organizaci dopravního provozu, odpovědnost zaměstnanců za provoz a 

údržbu důlní dráhy a zařízení a musí určovat  zábrzdnou vzdálenost. 

Technologický postup musí stanovit zejména rozsah pracoviště s  vymezením 

odpovědnosti, organizaci práce, postup a návaznost jednotlivých operací, 

vymezení součinnosti s jinými pracovními skupinami, způsob zajištění pracoviště, 

způsob odstavení a zajištění vozidel, OOPP, bezpečnost při práci v  blízkosti 

trolejového vedení a další opatření dle podmínek pracoviště.  

Druhá část vyhlášky [16] stanoví označení a zabezpečení křížení důlní dráhy 

s pozemní komunikací v úrovni kolejí podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích a zapracování do provozní dokumentace.  

Návěstní soustava se smí používat jen v  předepsaném tvaru, velikosti, barvě 

nebo počtu zvuků uvedených v příloze této vyhlášky [16]. Používají-li se i jiné 

návěsti, nesmí být jejich význam, provedení a použití zaměnitelné s  předepsanými 

základními návěstmi. Návěstní soustava nezná při návěstění na rozdíl od vyhlášky 

č. 173/1995 Sb. [13] modrou barvu světla. 

Podle technických parametrů tratě a drážních vozidel se stanovuje zábrzdná 

vzdálenost, která musí být menší než 150 m pro rychlosti 30 km.h
-1

 a nižší a 

400 m pro rychlosti vyšší. Musí být uvedena v tabulkách traťových poměrů.  
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5 Porovnání s jinými druhy dopravy 

Doprava je jednou ze základních fází výrobního procesu při lomovém 

dobývání. Technické a technologické řešení dopravy proto podstatně ovlivň uje 

provozní náklady a produktivitu práce. Podle funkce lze dopravu na lomech 

rozdělit na dopravu pomocnou a technologickou.  

Pomocná doprava zajišťuje transport všech materiálů nutných pro provoz, 

údržbu a opravy strojů a mechanizmů, v některých případech i zaměstnanců na 

pracoviště. Technické řešení pomocné dopravy závisí na rozměrech, hmotnost i a 

vlastnostech přepravovaných materiálů, ale také na provozních podmínkách.  

Technologická doprava zajišťuje přepravu nadložních hornin na výsypky, 

odvaly, deponie a vytěžené nerosty na skládky, překladiště nebo úpravny.  

Pro výběr vhodné technologické dopravy při povrchové těžbě je nutné 

zohlednit technologii dobývání, geologicko-technické podmínky, způsob otvírky a 

životnost lomu. Důležitými faktory jsou také dopravní vzdálenosti, objemy 

přepravovaných hmot a parametry dobývacích a zakládacích strojů.  

Kolejová doprava je doprava, při které probíhá dopravní proces přetržitě a 

střídají se fáze produktivní a neproduktivní, použité zařízení pracuje tedy 

cyklicky. V současné době, kdy dosáhla již svého maxima , je na ústupu, což je 

dáno především jejími výkonnostními možnostmi. Při postupu povrchových 

hnědouhelných dolů do větších hloubek již její výkonnostní bariéra , cca 

5 000 m
3
.h

-1
 sypané zeminy [11], nepostačuje. Např. v 70. letech 20. století se na 

lomech SHD pohybovala výkonnost velkostrojů s  kolejovou dopravou od 700 do 

1 100 m
3
.h

-1
, oproti technologickým celkům s pásovou dopravou, kde se teoretická 

výkonnost podle příslušnosti k výkonové řadě pohybovala od 2 500 do 

10 000 m
3
.h

-1
 sypané zeminy [5]. 

Kolejovou dopravu postupně vytlačuje doprava pásová, která má nesporné 

výhody v tom, že se jedná o dopravu kontinuální a má velkou dopravní výkonnost, 

Dalšími výhodami je schopnost překonávat stoupání až 17
○
, velká přepravní 

rychlost těženého materiálu a relativně nízké provozní náklady . 
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Pásová doprava má ale i své nevýhody, např. vliv vlastností těženého 

materiálu na výkon (kusovitost, lepivost atd.), malá přetížitelnost, snižování 

spolehlivosti s rostoucí dopravní vzdáleností při monoblokovém systému, při 

poruše jedné části zařízení je vyřazen z  provozu celý technologický celek. 

Významnou nevýhodou je také vysoká pořizovací cena [11]. 

Tam kde úložní poměry a krátké porubní fronty s  velkým stoupáním 

neumožňují efektivní nasazení kolejové nebo pásové dopravy je vhodné nasadit 

dopravu automobilovou. Automobilová doprava je také vhodná při exploataci 

menších lokalit z důvodu krátké životnosti lomu, v období výstavby lomů nebo při 

nutnosti selektivního dobývání ložiska [11]. 

Mezi hlavní výhody technologické automobilové dopravy patří velká 

operativnost a přizpůsobivost různým postupům těžební fronty, větší povolený 

sklon dopravní cesty (10 až 15 %), malý poloměr zakřivení cest (15 až 20  m). 

Z tohoto důvodu se mohou cesty pro automobilovou dopravu vyprojektovat 

přibližně o třetinu kratší než cesty kolejové dopravy [11]. Mezi další přednosti 

patří možnost rychlé a operativní změny nakládacího místa v  lomu a nezávislost 

technologických zařízení lomu na poruchách automobilu, kdy je možno nasadit 

operativně náhradní vozidlo a případná závada dopravní cesty je lépe odstranitelná 

než např. u dopravy kolejové. Nevznikají vysoké investiční náklady na technická 

zařízení a vybavení infrastruktury, jako je zabezpečovací zařízení  apod. 

Efektivnost automobilové dopravy, jako dopravy technologické, lze využít 

pouze na kratší vzdálenosti, nejlépe 3 až 4  km, což je podstatná nevýhoda proti 

ostatním dopravním technologiím. Dalšími nevýhodami jsou nízká produktivita 

práce a vysoké provozní náklady, vysoké nároky na údržbu a podstatná je také 

závislost na klimatických podmínkách, kdy bývá problémem déšť, sníh ale i mlha.  

Podstatnou nevýhodou je také malá dopravní výkonnost daná objemem korby . 

Přestože dnešní dampry dosahují nosnosti i 200  t a více, nedosahuje automobilová 

doprava výkonnosti dopravy kolejové a kontinuální dopravy pásové.  Z uvedených 

důvodů se jeví nejekonomičtější nasazení automobilové dopravy na menší těžební 

lokality a jako doprava pomocná v uhelných velkolomech.  Proto je 



Radek Hrdlička: Kolejová doprava při povrchové těžbě nerostných surovin  

33 

2014 

nejpoužívanější v kamenolomech, při těžbě vápence, lupků nebo kaolinových 

ložisek. 

Další dopravní technologií používanou při povrchové těžbě je doprava lanová, 

což je dopravní zařízení, kde je jako pojezdového nebo tažného orgánu použito 

lano. Lanové dráhy mohou být visuté, kde jsou vozíky zavěšeny na laně a 

nevisuté, kde jízdní dráhu tvoří kolejnice a vozíky jsou lanem taženy.  U visutých 

lanových drah spočívá hlavní výhoda v tom, že místo těžby a místo zpracování 

suroviny je propojeno přímo nejkratší možnou trasou a ta je zcela nezávislá na 

tvaru terénu a neomezuje provoz na pozemních dopravních komunikacích. Další 

výhodou je použití pro sklon svahu až 45
○
, kdy přeprava jinými prostředky 

nepřipadá v úvahu. Na klimatických podmínkách je přeprava lanovou dráhou 

relativně nezávislá. 

V jámových lomech o malém půdorysu , o hloubce nad 150 m, se s výhodou 

používá doprava skipová. Výhodou je malá energetická spotřeba a dosažení 

větších hloubek bez použití dlouhých dopravních komunikací, které by jinak jejich 

trasování vyžadovalo a díky tomu nedochází v jámovém lomu k zamořování 

výfukovými plyny z automobilů. Nevýhodou je dvojí přesypávání rubaniny do 

skipu a ze skipu, omezená kapacita dopravy a vyšší investiční náklady na skipová 

zařízení. 

K vytahování nákladních automobilů na ohlubeň lomu nebo spouštění na 

hlavní komunikaci pod lomem slouží šikmý pozemní výtah s podstavníkem . 

Výhody a nevýhody jsou podobné jako u dopravy skipy, odpadá však nevýhoda 

dvojího přesypávání rubaniny.  

Při těžbě štěrkopísků z vody se u nás používá hlavně doprava lodní . U tohoto 

způsobu dopravy se jedná o naložení nákladního člunu vytěženou surovinou a jeho 

přeprava ke břehu. Čluny je možno rozdělit na čluny s  pevným dnem, čluny 

samovýsypné a čluny samovykládací. Dále dle pohonu se rozdělují na čluny 

s vlastním pohonem a bez pohonu. Pro přepravu člunů bez vlastního pohonu se 

používá remorkérů a podle zapojení se dělí na tlačné a tažné. Hlavní nevýhodou 

lodní dopravy je její nízká rychlost a sezónnost, protože nemůže být provozována 

ve větších mrazech. 
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6 Závěr 

V předložené práci jsem se pokusil shrnout problematiku kolejové dopravy 

používané na úrovni státní i vlečkové sítě a důlních drah.  

Kolejová doprava, jako nákladní přeprava vyrobených a vytěžených surovin, 

je i přes nesporné výhody na ústupu, jak v  režimu přeprav v síti státních drah, tak i 

v režimu vlečkových provozů. V podmínkách lomové těžby se jedná prakticky již 

jen o dožívající lokality (lom Družba v  SUAS a lom Jan Šverma ve VUAS), kde se 

již nevyplatí přecházet na výhodnější technologickou přepravu DPD, ať už 

z důvodu brzkého ukončení těžby v těchto lokalitách, ale i z důvodů specifických 

podmínek, kdy tyto lomy byly otevřeny způsoby vhodnými pro kolejovou dopravu.  

Již z popisu infrastruktury v této práci je zřejmé, že kolejová doprava je 

závislá na mnoha aspektech a pro její provozování je potřeba mnoho specifických 

technických zařízení, z čehož vyplývá náročná údržba dopravní cesty, ale také 

vysoké náklady na tuto údržbu. V podmínkách lomové těžby je problematické 

přesouvání pohyblivých kolejí ke skrývkovým či těžebním řezům a následná 

úprava GPK a nivelety kolejí, kdy v  případech nedodržení těchto parametrů 

dochází k vykolejením vozidel a tím k prostojům skrývkových či těžebních prací 

vzniklým nemožností objíždění vykolejených vozidel a časově náročným 

nakolejováním. Dalším problémem je obnovování vozového parku, které je 

ekonomicky velice zatěžující. Např. již v dobách socialismu, v 60. letech 

20. století, kdy důlní podniky byly v majetku státu, a uplatňovalo se centrální 

plánování, byla pořizovací cena jedné  elektrické lokomotivy E 2E 1 500 000 Kčs 

[5]. Také se zvyšovala mocnost nadloží, většina uhelných lomů byla totiž otevřena 

v místech, kde mocnost nadloží byla nejmenší a postupně s přibývajícím objemem 

skrývky bylo potřeba zavádět těžkou mechanizaci s kontinuální DPD, která je 

výkonnější než doprava kolejová.  

Z uvedeného vyplývá, že návrat kolejové dopravy do uhelných velkolomů je 

již vysoce nereálný. Pouze přeprava skrývkových zemin vyznačujících se velkou 

absorpcí vody, lepivostí a kusovitostí může být za určitých podmínek stále ještě 

výhodnější ekonomičtější kolejovou technologií. Budou-li však technická zařízení  
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a vybavení kolejové dopravy zlikvidována, pravděpodobně již nebudou pro velké 

investiční náklady obnovena ani v  těchto případech, a bude použita již zavedená 

doprava pásová i za cenu nižší výkonnosti.  Přeprava vytěžené suroviny ve 

vlečkovém režimu do úpraven a předávacích stanic má stále ještě budoucnost, 

jakožto přeprava velkých objemů suroviny na větší vzdálenosti po síti státních 

drah, kdy je kolejová doprava stále ještě nezastupitelná. Zde se jedná hlavně o 

zásobování elektráren, tepláren a jiných provozů, kde se spalují velké objemy uhlí, 

ale i přepravy vápence do odsiřovacích zařízení uhelných elektráren.  
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