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ANOTACE 

Tato práce je zaměřena na možnostech využití diskontinuální technologie na 

povrchových dolech, neboť využitím této technologie dochází k efektivní těžbě 

hnědého uhlí v České republice.  V první části bakalářské práce je popsána 

historie využití diskontinuální technologie na dolech a lomech. Následně je 

diskontinuální technologie rozdělena na hlavní a pomocnou technologii. V další 

části je zpracována legislativa, bezpečnost provozu, protože v dnešní době 

povinností každé společnosti je zajištění bezpečnosti provozu a eliminování 

případných rizik.  V další části jsou zpracovány možnosti využití diskontinuální 

technologie, zejména geometrie nebo údržba cest. V závěru jsou popsány 

doporučení nasazení diskontinuální technologie a využití systému „trolley assist“.  

Klíčová slova: Bezpečnost, dampr, doprava, legislativa, technologie. 

 

 

SUMMARY 

This thesis is dedicated to the use of discontinuous technology for mining in 

surface mines, which is the efficient method of mining of brown coal mining in 

Czech Republic. The first part of the thesis describes the history of the use of 

discontinuous technologies for mines and quarries. Subsequently, the 

discontinuous technology is divided into two forms of technology – main 

technology and auxiliary technology. The next part is the overview of current 

legislation and the issue of traffic safety, because the overall trend for companies 

is to fulfill the duty of ensuring traffic safety and eliminate potential risks. The 

possibilities of discontinuous technologies especially geometry or maintenance of 

roads are also examined. The conclusion serves as recommendation for the 

deployment of discontinuous technology and “trolley assist” system usage. 

Keywords: Security, dump trucks, transport, legislation, technology. 
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ÚVOD 

V rámci Evropské unie se Česká republika řadí mezi země, které výrobu elektrické 

energie pokrývají především z vlastních energetických zdrojů. Mezi hlavní zdroj 

patří hnědé uhlí, které se vyskytuje v Sokolovské a Severočeské hnědouhelné 

pánvi. V současné době řeší hnědouhelné hornictví v ČR i v návaznosti na další 

vývoj v oblasti platných Územních limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách 

otázku svého dalšího rozvoje.  V souvislosti s možným uvolněním limitů 

a následným postupem skrývkových prací a také se snahou o snižování nákladů 

na těžbu v současných lokalitách jsou diskutovány různé technologické možnosti. 

K těmto možnostem patří i možnost nasazení diskontinuální technologie 

v podmínkách těžby hnědého uhlí v severních Čechách. Diskontinuální 

technologie je vždy tvořena nakládacím prostředkem, odvozním prostředkem  

a strojem pro uložení odvezeného materiálu. K této sestavě patří také doprovodné 

stroje na údržbu odvozní trasy a údržbu místa nakládky. Za jednoznačnou výhodu 

diskontinuální technologie se považuje její flexibilita, variabilnost a možnost 

přesouvání odvozních nebo nakládacích prostředků dle potřeby.  

Jako hlavní cíl společností, které se zabývají těžební technologií je dosáhnout co 

nejlepších ekonomických výsledků. Hlavním nástrojem pro dosažení tohoto cíle je 

závislost efektivity a rychlost těžby, které ovšem musí být vždy v souladu 

s bezpečností provozu a ochrany zdraví zaměstnanců.  

Cílem bakalářské práce je posouzení možnosti využití nasazení diskontinuální 

technologie v podmínkách povrchových dolů v ČR z pohledu jak technického tak 

i ekonomického. Součástí je i seznámení se stávajícím stavem nasazení 

diskontinuální technologie ve světě v podobných podmínkách jako jsou podmínky 

případného nasazení v ČR a trendy vývoje diskontinuální technologie hlavně 

s ohledem na dosažení co nejnižších nákladů a co nejvyšší bezpečnosti provozu 

při současném omezení vlivu na životní prostředí.  
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1 Historie vyuţití diskontinuální technologie na 

povrchových dolech, lomech 

1.1 Doly 

Historie využití diskontinuální technologie při povrchové těžbě je v našich zemích 

spjata především s těžbou hnědého uhlí v severních Čechách. První hnědouhelné 

lomy se v severočeské hnědouhelné pánvi začínají objevovat v 70 – tých letech 

19. století. Zpočátku se jednalo o ruční těžbu, první parní lopatové rýpadlo bylo 

nasazeno v roce 1884 [1], zároveň se objevuje kolejová doprava 

nejprve o rozchodu 600 mm, kdy k pohybu vozů o objemu 4,3 m3 bylo používáno 

lidské síly, případně koní. Postup těžby do větších hloubek byl umožněn 

zaváděním lopatových rýpadel s parním pohonem a úzkorozchodné kolejové 

dopravy s parními lokomotivami. Postupně se při skrývkových pracích 

objevují  i korečková rýpadla (tedy první představitelé kontinuální technologie), 

která nakládají skrývkové horniny na vozy kolejové dopravy. Skrývkové práce jsou 

prováděny dodavatelským způsobem, stroje jsou přesouvány podle zakázek mezi 

jednotlivými lokalitami. Se zvětšováním těžby se postupuje do stále větších 

hloubek a zvětšují se objemy odtěžené skrývky. Dochází ke zvětšování objemu 

vozů a také rozchodu na 900 mm.  

Zatímco v období před první světovou válkou zajišťovaly lomy cca 25 % těžby uhlí 

v Severočeské hnědouhelné pánvi, v roce 1945 to bylo již přes 50 % těžby 

hnědého uhlí [1]. V první polovině 40. let docházelo k dalšímu  

rozvoji dolů - postupně je elektrifikována kolejová doprava, tentokrát již o rozchodu 

1435 mm, elektrifikována byla i rýpadla. Příznivé rypné odpory nadložních 

materiálů a převážně horizontálně uložené uhelné sloje umožnily v 60. letech 

přechod ke kontinuální těžbě kolesovými a korečkovými rýpadly s pásovou 

dopravou jak uhlí, tak i skrývky na výsypku. Pásová doprava využívala v počátku 

pásové dopravníky šířky 1200 mm, postupně se šířka zvětšovala na 1600, 1800, 

2000 a 2200 mm. Kolejová doprava zůstala zachována zčásti jen na lokalitě Jan 

Šverma, v sokolovské pánvi zůstala zčásti zachována na lokalitě Jiří a na lokalitě 

Družba.  
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Současně s přechodem ke kontinuální pásové dopravě docházelo k výrazným 

změnám dobývací a zakládací techniky. Zatímco v první polovině 40. let byly 

v Severočeském uhelném revíru (SHR) v provozu 3 dobývací a jeden zakládací 

velkostroj, v období největší těžby v roce 1984 v SHR bylo v provozu celkem  

108 velkostrojů (69 kolesových rýpadel, 4 korečková rýpadla a 35 zakladačů).[1] 

1.1.1 Lomy  

V lomech, těžících nerostné suroviny, začínala těžba v první polovině minulého 

století s využíváním trhacích prací, s většinou ruční nakládkou a s dopravou 

úzkorozchodnými drážkami k úpravárenské technologii nebo k expedici. 

V 50. letech dochází při dopravě v lomech k postupnému nasazování nákladních 

automobilů, nejdříve „běžných“ (T-111), postupně byly zaváděny v lomech 

jednostranné sklápěče (s odolnější korbou). V 70. letech jsou do lomů zaváděny 

jednonápravové tahače T-180 a T-200 s dampry D-10.1 s objemem korby 10 m3. 

K nakládce byla využívána lanová rýpadla s elektrickým pohonem a později 

i hydraulická lopatová rýpadla v provedení s nakládací lopatou s pohonem 

vznětovými motory. Postupně se v 70. a 80. letech objevují v lomech i dampry 

s pevným rámem Belaz, o nosnostech postupně 25, 32, 40 až 60 tun. Tyto dampry 

jsou nakládány lanovými rýpadly s objemem lopaty nejčastěji 3,0 až 3,5 m3. 

V devadesátých letech minulého století se hlavně při nakládce vápence v lomech 

začínají využívat kolové nakladače, které na rozdíl od lopatových rýpadel 

umožňují rychlou změnu nakládacího místa v lomu, potřebnou z hlediska nutnosti 

míchání suroviny pro dodržení jejího chemického složení.   

Ve světě byl průběh zavádění diskontinuální technologie podobný. Od lopatových 

rýpadel s parním pohonem a kolejovou dopravou se postupně přechází 

k nasazování rýpadel s elektrickým pohonem nebo s pohonem spalovacím 

motorem a nákladních automobilů. V padesátých letech se objevují první dampry, 

určené pro dopravu v lomech a povrchových dolech. První dampr s mechanickým 

přenosem výkonu Haulpak uvedla na trh v roce 1957 firma WABCO, Tyto první 

dampry měly nosnost 20 – 30 tun, během několika let se nosnosti dostaly 

k 50 tunám. Protože problémem začaly být převodovky, byl převzat způsob 

přenosu výkonu z tehdejších diesel-elektrických lokomotiv.  
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První dampr s elektrickým přenosem výkonu s nosností 80 tun uvedla firma Unit 

Rig v roce 1963. Uvedení elektrického přenosu výkonu, již vyzkoušené 

technologie, tehdy zvýšilo spolehlivost damprů a umožnilo rychlý růst jejich 

velikosti. Na konci 60. let se objevují dampry o nosnosti 100 tun, v roce 1970 

dosáhla nosnost 130 tun. V roce 1973 byl firmou Terex vyroben prototyp dampru o 

nosnosti 320 tun, třínápravový dampr 33-19. Tento prototyp zůstal na dalších 

25 let největším damprem na světě. V roce 1982 byl firmou Wiseda vyroben 

dampr o nosnosti 220 tun. V té době byly hlavními dodavateli damprů pro 

povrchovou těžbu firmy Dresser, Unit Rig, Wiseda a Euclid.[8] 

Firma Caterpillar uvedla na trh první dampr, typ 769 o nosnosti 32 tun, v roce 

1962. Následovalo období, ve kterém Caterpillar stejně jako ostatní výrobci, 

zkoušel elektrický přenos výkonu. Bylo vyrobeno několik prototypů damprů 

s elektrickým přenosem výkonu, ale konečné rozhodnutí bylo ve prospěch 

mechanického přenosu výkonu.  

 

Obrázek 1 Dampr Cat 769 o nosnosti 32 tun (Zdroj: firemní literatura) 
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Začátkem 70. let následoval dampr 773 s nosností 45 tun, v roce 1974 byl uveden 

dampr 777 s nosností 80 tun. Model 785 s nosností 135 tun byl uveden v roce 

1984, následoval model 789 s nosností 180 tun (rok 1987) a v roce 1991 model 

793 s nosností 220 tun. V roce 1996 byl uveden největší v řadě damprů 

Caterpillar, model 797 s nosností 340 tun (inovovaný model 797F má nosnost 363 

tun). Společně se zvětšováním damprů docházelo k odpovídajícímu zvětšování 

těžebních a nakládacích prostředků, aby byl zachován optimální poměr velikosti 

nakládacích a odvozních prostředků. Tento poměr je pro rýpadla v provedení 

s hloubkovou i výškovou lopatou stejně jako pro kolové nakladače 3 – 5 cyklů na 

naložení odvozního prostředku.  

Lanová rýpadla byla v minulosti používána i pro přímý odkliz skrývky, proto u nich 

nebyl problém s velikostí jako nakládacího prostředku pro zvětšující se dampry. 

Největší vyrobené lanové rýpadlo je Marion 6360 o hmotnosti 13 600 tun, 

s lopatou o objemu 140 m3 a výložníkem délky 66 m.  

 

Obrázek 2 Lanové rýpadlo Marion 6360 (Zdroj: firemní literatura) 
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Toto rýpadlo, vyrobené v roce 1965 bylo nasazeno na odkliz skrývky v uhelném 

dole ve státě Illinois v USA, bylo vyřazeno v roce 1990. V současnosti největší 

vyráběná lanová rýpadla Cat 7495 mají hmotnost 1 375 tun a objem lopaty  

30 – 62 m3, resp. užitečné zatížení max. 109 tun.[10]  

Jiná situace byla u hydraulických lopatových rýpadel a u kolových nakladačů. 

První hydraulická rýpadla byla uvedena na trh až v 60. letech minulého století, 

postupně docházelo k jejich zvětšování až k dnešním velikostem. V roce 1997 

bylo vyrobeno firmou O&K první, dodnes největší hydraulické rýpadlo na světě 

RH400 (dnes Caterpillar 6090). Čtyři dnes hlavní výrobci největších hydraulických 

rýpadel jsou Caterpillar, Hitachi, Komatsu a Liebherr, jejich největší rýpadla mají 

podobné parametry (Cat 6090 FS, 980 tun a 52 m3 výšková lopata, EX8000-6, 

810 tun a 40 m3 výšková lopata, PC8000 752 tun, 42 m3 podkop i výšková lopata, 

R9800, 810 tun a 42 m3 podkop i výšková lopata). Tato největší rýpadla se 

vyrábějí jak v provedení s pohonem spalovacími motory, tak i elektromotory.[10] 

Kolové nakladače v největších velikostech, odpovídajících největším damprům 

jsou nabízeny firmami Caterpillar, Komatsu a P&H LeTourneau. V roce 1968 byl 

představen firmou Caterpillar tehdy největší kolový nakladač 992 s lopatou 

o objemu 7,8 m3, nahrazený v roce 1977 modelem 992C s lopatou 10,5 m3. V roce 

1980 byl představen firmou LeTourneau tehdy největší kolový nakladač L-1200 

s lopatou o objemu 17 m3, unikátní svým elektrickým přenosem výkonu. Firma tak 

odpověděla na potřebu nakládky zvětšujících se damprů. V roce 1990 představila 

firma Caterpillar svůj největší nakladač 994 s lopatou o objemu 18 m3, určeným 

pro nakládání 135 tunových damprů čtyřmi cykly, 180 tunových damprů 5 – 6 cykly 

a v provedení High Lift i 240 tunových damprů 7 – 8 cykly.[9] Firma LeTourneau 

také pokračovala ve vývoji nakladačů – přes model L-1800 s lopatou o objemu 

20 m3 v roce 1996 až po dosud největší kolový nakladač na světě L-2350  

s lopatou o objemu 40,5 m3, představený v roce 2000 a určený pro nakládku 

damprů nosnosti až 360 tun 4 – 5 cykly. K výrobcům velkých kolových nakladačů 

patří i společnost Komatsu se svým modelem WA1200-6 s lopatou o objemu 

20 m3, představeným v roce 2000.[10]  
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Obrázek 3 Kolový nakladač Cat 992 s lopatou (Zdroj: firemní literatura) 

Zvláštní kapitolu představují rýpadla s vlečným korečkem, používaná 

k přemisťování skrývky přímo na výsypku. Jejich historie sahá do přelomu 

18. a 19. století, největším bylo rýpadlo vyrobené v roce 1969 firmou 

Bucyrus s korečkem o objemu 168 m3, nasazené při těžbě uhlí u Chicaga v USA. 

V současnosti největší rýpadlo s vlečným korečkem nabízí firma Caterpillar, typ 

8750 o hmotnosti 7 575 tun s korečkem o objemu 130 m3 má výložník o délce 

132  m.[10] V závislosti na konkrétních podmínkách lomů můžeme konkrétně 

v případě lomu společnosti Lafarge Cement, a.s. s malou mocností horizontálně 

uloženého těženého nerostu, ve kterém dochází k rychlému postupu těžby od 

zpracovatelského závodu a tím i zvětšování přepravní vzdálenosti, vidět i 

kombinaci dopravy těženého vápence dampry od rýpadla k semimobilnímu drtiči 

umístěnému v lomu, s navazující dopravou pásovou z lomu do zpracovatelského 

závodu. Tato kombinace diskontinuální a kontinuální dopravy je vyvolána jednak 

ekonomickými důvody, kdy postupující těžbou došlo ke vzdalování lomu od 

cementárny a doprava dampry na zvětšující se vzdálenost začala být ekonomicky 

méně výhodná. Dampry v této lokalitě jsou mimo navážku materiálu do 

semimobilního drtiče využívány také na přepravu skrývky. Semimobilní drtič o 

hmotnosti 580 tun se s postupem těžby přesouval 4x, celkem se posunul za 20 let 

o 3000 metrů. Semimobilní drtič zajišťuje vhodnou kusovitost materiálu pro 
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návaznou pásovou dopravu, za dobu 20 let zpracoval drtič 30 miliónů tun 

vápence. 

1.2 Současný stav a vývoj ve světě 

1.2.1 Diskontinuální technologie jako hlavní technologie 

Diskontinuální technologie v lomech zůstala dodnes jako technologie hlavní 

především při lomové těžbě nerostných surovin. V ČR jsou to především nasazení 

kolových nakladačů a damprů při těžbě vápenců například ve Vitošově, 

v Prachovicích nebo v Mokré (lokality s těžbou přes 1 milion tun / rok). Při těžbě 

suroviny pro výrobu cementu je třeba v závislosti na chemickém složení míchat 

surovinu z více nakládacích míst, proto je výhodné nasazení mobilních kolových 

nakladačů, umožňujících snadnou změnu místa nakládky. Za velice úspěšné lze 

považovat nasazení sestavy tří damprů Cat 775G nosnosti 64 tun s dvěma 

kolovými nakladači Cat 988H s objemem lopaty 7,0 m3 v lomu Čertovy schody 

společnosti Lhoist. Tato sestava strojů, dodaná v rámci operativního leasingu, 

umožnila nájemci snížit počet zaměstnanců v údržbě a zároveň provozovat stroje 

po dobu pronájmu (4 roky) za předem známé a garantované náklady. 

1.2.2 Hlavní technologie pro diskontinuální těţbu 

Rýpadla lanová: spolehlivý nakládací prostředek s nejnižšími náklady na 

naloženou tunu, optimální úhel otáčení mezi místem nabírání a vysýpání je max. 

90o, při úhlu 45o je výkon nakládání o 30 % vyšší, 

 vyžadují dlouhou životnost dolu, rozvod elektřiny, malou kusovitost 

materiálu, výšku stěny 15 m, pomocnou mechanizaci pro uklízení místa 

nakládání, 

 optimální naložení 3 – 5 cyklů, doba cyklu 21 – 32 s. 

Kolové nakladače: mobilní, flexibilní, 

 vyžadují pevné a suché podloží, malou kusovitost materiálu, dostatek 

prostoru na etáži, výška etáže = cca max. výška čepu lopaty, 

 optimální naložení 3 – 5 cyklů, doba cyklu 28 – 42 s. 
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Obrázek 4 Rýpadlo lanové Cat 7495 (Zdroj: firemní literatura) 

 

Obrázek 5 Kolový nakladač Cat 994H (Zdroj: firemní literatura) 
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Hydraulická rýpadla s výškovou lopatou: velké rypné síly, možnost selektivní 

těžby, 

 vyžadují dostatečnou výšku stěny, pomocnou mechanizaci pro uklízení 

místa nakládání, 

 optimální naložení 3 – 5 cyklů, 

 doba cyklu 21 – 32 s. 

Hydraulická rýpadla s hloubkovou lopatou: velké rypné síly, možnost selektivní 

těžby (obrázek viz příloha 1), 

 vyžadují dostatečnou výšku stěny, pevný materiál (stojí na kraji etáže) 

pomocnou mechanizaci pro uklízení místa, 

 optimální naložení 3 – 5 cyklů, 

 doba cyklu 21 – 32 s. 

 

Obrázek 6 Hydraulické rýpadlo s výškovou lopatou Cat 6090 (Zdroj: firemní literatura) 

 

 



Michal Kafka: Možnosti využití diskontinuální technologie  

 

 

2014 11 

Rýpadla s vlečným korečkem: spolehlivá, nejnižší náklady na tunu skrývky (viz 

obrázek příloha 1), 

 vyžadují dlouhou životnost dolu, rozvod elektřiny, vodorovnou etáž, materiál 

s malou pevností, pomocnou mechanizaci, 

 optimální pracovní dosah =  2/3 délky výložníku, 

 doba cyklu ≤ 60 s při otáčení o 90o..  

Dampry: pevné, do nosnosti cca 360 tun, nutnost správného rozložení nákladu, 

 optimální doba výměny damprů u nakládacího prostředku 55 s. 

 

Obrázek 7 Dampr Cat 793F (Zdroj: firemní literatura) 

 

1.2.3 Pomocná mechanizace 

Grejdry: pro stavbu a údržbu cest, úklid místa nakládky, 

 práce při rychlosti 6 – 11 km / h,  

 výkon grejdru Cat 16M při údržbě cest je 8 300m2/h. 
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Pásové dozery: pro úklid místa nakládky, práci na výsypkách, rozrývání, stavbu 

cest (viz obrázek příloha 2). 

Kolové dozery: pro úklid místa nakládky, údržbu cest.  

Skrejpry: skrývka, stavba a údržba cest, odstraňování skrývky před rýpadlem 

s vlečným korečkem. 

1.3 Diskontinuální technologie jako pomocná 

technologie  

Jako pomocná technologie nachází diskontinuální technologie využití např. při 

odtěžování takových oblastí skrývky v hnědouhelných dolech, které jsou 

kontinuální technologií netěžitelné nebo těžitelné obtížně (partie skrývky 

s polohami pískovců, vyžadující trhací práci a které jsou netěžitelné stávajícími 

rýpadly a představovaly by problém i pro pásovou dopravu). Příkladem využití 

diskontinuální technologie v ČR bylo v 80. letech minulého století například 

zajišťování stability bočních svahů lomu ČSA, kde byla diskontinuální technologie 

nasazena při odtěžování nesoudržných balvanitých krušnohorských sutí 

o mocnosti až 60 metrů na svazích Krušných hor. Celkem cca 1,5 mil. m3 těchto 

sutí bylo odtěženo a uloženo do vrchních částí koridoru. K odtěžování sutí byla 

využita rýpadla E7 s objemem lopaty 7 m3 a hydraulická lopatová rýpadla Poclain 

1000 s lopatami o objemu 8,0 m3, někdy bylo třeba vzhledem ke kusovitosti 

materiálu použít i sekundární trhací práce. K následné přepravě byla využívána 

jak kolejová doprava (pro ukládání materiálu do temene Ervěnického koridoru) 

tak i doprava dampry Belaz, kdy byl materiál dopravován do tělesa přeložky trati 

Most – Chomutov západně od Ervěnického koridoru.[1]   

Mezi příklady nasazení diskontinuální těžby v naší republice v současnosti patří 

odtěžování tvrdých poloh v lomu Bílina akciové společnosti Severočeské doly. Zde 

jsou za pomoci hydraulických rýpadel odtěžovány partie skrývky, které vzhledem 

k jejich pevnosti a kusovitosti není možné těžit kolesovými rýpadly a přepravovat 

pomocí dálkové pásové dopravy. Materiál je těžen hydraulickými rýpadly 

s lopatami o objemu 4,0 m3, velké bloky pískovce, které se zde také nacházejí, 

jsou rozpojovány pomocí sekundárních trhacích prací. Následně je materiál 
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dopravován kloubovými dampry s nosností 40 tun do paty vnitřní výsypky. Pevný 

materiál je drcen mobilním drtičem a využíván jako kamenivo v lomu. Materiál není 

možné ani dopravovat pomocí pásové dopravy, protože jeho tvar a kusovitost by 

mohly způsobit poškození pásů dopravníků a tak by bylo nutné materiál před 

naložením na pásový dopravník předrtit.    

1.4 Porovnání se světem 

V současnosti se ve světě využívá diskontinuální technologie při těžbě rud 

a nerostných surovin a dále také při těžbě uhlí a ropných písků. V počátcích byla 

využívána kolejová doprava. Ta byla pro některá svá omezení, jako je například 

omezení maximálního sklonu a tím i prodlužování cest, nutnost úvratí a tím 

prodlužování doby cyklu a kvůli celkově menší flexibilitě postupně nahrazována 

dopravou nákladními automobily a poté dampry s pevným rámem. 

Pro využití diskontinuální technologie hovoří následující parametry: těžitelnost 

nadložních zemin (lze těžit pevnější horniny než kontinuální technologií, případně 

lze nakládat a přepravovat i horniny rozpojené trhací prací), geomorfologie ložiska 

(diskontinuální doprava se snáze vyrovnává s převýšením), návazné zpracování 

nerostu a z toho vyplývající potřeba flexibility dopravy (různé výsypná místa např. 

podle kovnatosti rudy pro loužení), malá životnost ložiska (snadnější možnost 

prodeje strojů jako použitých i vzhledem k jejich větším možnostem nasazení). 

Snadná zaměnitelnost technologie / změna místa nasazení. V současnosti se 

v souvislosti se snahou o zvýšení efektivity objevují i řešení kombinace 

diskontinuální technologie s drcením v lomu a následnou dopravou pomocí 

dálkové pasové dopravy ke zpracování při těžbě rud. 

Ve světě je vedle lomové těžby nerostných surovin využívána diskontinuální 

technologie především při povrchové těžbě rudných a nerudných surovin, dále 

také při těžbě uhlí a ropných písků. V Evropě byla diskontinuální technologie 

nasazena v roce 1992 společností Morrison Knudsen v povrchovém uhelném dole 

poblíž Lipska (Mibrag). Sestava hydraulického rýpadla Cat 5130 a damprů  

Cat 777D o nosnosti 90 tun, zde však byla provozována z důvodů pozdějších 

ekonomických problémů mateřské společnosti v USA pouze krátkou dobu.[10] 

K dalšímu nasazení diskontinuální technologie při těžbě uhlí dochází v UK. Zde 
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však nemůže být nasazena diskontinuální technologie z více důvodů. Jednotlivé 

projekty / doly jsou relativně malé a mají krátkou životnost. Zároveň pevné horniny 

v nadloží, někdy vyžadující i použití trhacích prací by nebylo možné rozpojit 

kolesovými rýpadly, materiál skrývky by vyžadoval předrcení před dopravou 

pásovými dopravníky. Zároveň i uhlí ve slojích malých mocností oddělených 

tenkými proplástky, vyžaduje zvláštní technologii těžby (pečlivé očištění slojí, 

odtěžení uhlí relativně malými hydraulickými rýpadly). Tyto podmínky znemožňují 

nasazení kontinuální technologie.  

Vzhledem k podmínkám případného nasazení diskontinuální technologie je 

hnědouhelným dolům nejbližší povrchová těžba uhlí nebo ropných písků. Ve světě 

se při těžbě uhlí používá diskontinuální technologie ve velkém měřítku. Například 

v USA se v oblasti Powder River Basin (Wyoming, Montana) se 16 doly s celkovou 

roční těžbou cca 435 mil. tun uhlí v roce 2011 využívají ke skrývkovým pracím 

jednak rýpadla s vlečným korečkem v kombinaci s trhací prací a jednak rýpadla a 

dampry. Celkem bylo v roce 2011 při těžbě odklizeno s využitím diskontinuální 

technologie cca 1 120 mil m3 skrývky, z toho bylo 31 % odklizeno rýpadly 

s vlečným korečkem a trhací prací a zbývajících 69 % (tedy 830 mil m3) bylo 

odklizeno lanovými nebo hydraulickými rýpadly a dampry.[6] Trendy v technologii 

dobývání v této oblasti jsou: zvětšování mechanismů, snaha o co největší 

automatizaci (např. dampry), zvažování možnosti využití „trolley assist“ u damprů 

s elektrickým přenosem výkonu.  

Velkým uživatelem diskontinuální technologie je oblast těžby ropných písků 

v Kanadě. V oblasti v provincii Alberta těží ropné písky tři společnosti (Athabasca, 

Suncor Energy a Syncrude), původně využívaná kolesová a korečková rýpadla 

byla od roku 1993 nahrazována rýpadly hydraulickými a lanovými s dampry. 

Při obsahu 0,5 – 0,67 barelu ropy v tuně suroviny je denní těžba v oblasti celkem 

1 865 mil tun / den. Při těžbě jsou využívána největší hydraulická a lanová rýpadla, 

dopravu zajišťují největší dampry s elektrickým i mechanickým přenosem výkonu. 

Vzhledem k malému převýšení, k rychlým postupům a z toho vyplývajícím častým 

změnám cest nepřichází v této lokalitě využití „trolley assist“ v úvahu. [11,12]    
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2 Legislativní a ekonomické moţnosti pořízení 

2.1 Legislativní podmínky a zásady bezpečnosti 

Mezi všeobecná ustanovení, která slouží k bezpečnosti provozu zemních strojů, 

patří pokyny a minimální požadavky k zamezení úrazů pracovníků, hmotným 

škodám nebo nehodě způsobenou nedodržením bezpečnosti práce.  

Každý pracovník musí mít oprávnění k obsluze zemního stroje, následně aby byl 

proškolen o obsluze stroje, seznámen s jeho návodem a údržbou. Dále pak 

pracovník musí být 1x za 2 roky proškolen a přezkoušen z odborné způsobilosti, 

kterou upravuje vyhláška ČBÚ č. 26/1989 Sb.o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým 

způsobem § 13 a § 77, dále pak vyhlášky ČBÚ č. 51/1989 Sb. § 13 a § 43 v 

platném znění, dále pak dle vyhlášky č. 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a 

registraci obsluh stavebních strojů v platném znění. Další podmínky pracovníka 

pro práci se stroji je popsáno v kapitole 3.1.1. Pracovníci musejí počítat s možným 

rizikem, mít schopnost dokázat zamezit nehodám a úrazům, neboť jsou 

zodpovědni za škody vzniklé chybnou obsluhou stroje, nebo z důvodu 

nedodržování pokynů a předpisů. [16] 

Pokud se jedná o práci ve skupině s minimálně dvěma nebo více pracovníky, musí 

být stanoven vedoucí pracovník, který následně zodpovídá za bezpečnost 

pracovníků, stav pracoviště, dodržování postupů a pokynů.  

Povinnosti pracovníků dále vyplývají zejména z vyhlášky ČBÚ č. 26/1989 Sb. 

a vyhlášky ČBÚ č. 51/1989 Sb. v platném znění, dle směrnice  

GŘ 111/2010 - Všeobecná bezpečnostní instrukce a pracovní pravidla pro 

zaměstnance. Při provozu řízení je řidič zejména povinen mít u sebe doklad, který 

opravňuje k řízení stroje, dodržovat podmínky a předpisy v návodu na obsluhu 

stroje, používat ochranné pomůcky, zúčastňovat se školení v rámci zvyšování 

bezpečnosti. 

Používání strojů na pozemních komunikacích je popsáno v zákonu 361/2000 Sb. 

o silničním provozu nebo 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. [15] 
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V požadavcích na bezpečný provoz, používání strojů apod., které stanovuje 

nařízení vlády 378/2001 Sb. je zahrnuto: používání strojních zařízení – doprava, 

opravy, údržba a čištění strojů, spouštění nebo zastavování; obsluha strojů, 

ochranná zařízení a minimální požadavky na používání strojů a bezpečnost 

provozu. Při používání stavebních strojů dochází k rizikům, které se zde vyskytují 

a mezi nejčastější rizika patří převrácení stroje, samovolné rozjetí, hlučnost, 

v krajních případech přejetí nebo zranění osob. Tyto rizika lze eliminovat 

dodržováním pravidel bezpečnosti, v případě: převrácení stroje – zachovávat 

dostatečnou vzdálenost od krajů svahu, samovolné rozjetí – kontrola zabrždění 

stroje, hlučnost – používání chrániček sluchu, přejetí osob – dodržování zákazu 

osob. 

2.1.1 Kvalifikace pro práci se stroji 

Stavební stroje může obsluhovat ten, kdo získá oprávnění k obsluze stroje ve 

smyslu ustanovení vyhlášky č. 77/1965 SB., o výcviku, způsobilosti a registraci 

obsluh stavebních strojů ve znění pozdějších předpisů. Aby mohl pracovník získat 

strojnický průkaz, je potřeba splnit následující požadavky:  

 minimální požadovaný věk je 18 let, 

 držitel řidičského průkazu – k provozu na pozemních komunikacích musí 

zaměstnanec vlastnit také řidičský průkaz skupiny „C“ nebo „T“, pokud je 

hmotnost stroje do 3500 kg stačí skupina „B“, 

 duševně a tělesně schopný na obsluhu stroje, 

 absolvování zkoušky pro odbornou způsobilost, 

 absolvování předepsaného výcviku. 

Školení zaměstnanců se provádí 1x za 2 roky v rámci prevence rizik dle zákona 

309/2006 Sb., ustanovení § 101 a 102 Zákona 262/2006 Sb. kdy je zaměstnavatel 

povinen k zajištění školení obsluhy strojů v souvislosti s provozem strojních 

zařízení a strojů. Opakované školení pro pracovníky se stroji je dle vyhlášky 

324/1990 Sb.[16] 
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2.2 Ekonomické moţnosti pořízení 

2.2.1 Leasing 

Slovo leasing představuje ve své podstatě pronájem neboli prostředek, který 

umožňuje užívání věcí nebo práv jiného subjektu na nezbytně nutnou dobu. 

Poskytovatelem pronájmu je leasingová společnost v podobě leasingové smlouvy. 

Leasingová smlouva je uzavřena na dobu určitou a předmětem leasingu je tedy 

buď, věc movitá nebo nemovitá. Ve své podstatě se leasing může pojmout jako 

druh podnikání, kde podstatou je leasing (pronájem) na určité období za  

úplatu - prostřednictvím splátek. Nejvíce je leasing realizován bankami nebo 

specializovanými podniky. V současné době formu leasingu používá nejvíce 

podnikatelská sféra a dle české leasingové a finanční asociace (ČLFA) je na 

prvním místě ve zprávě o stavu a vývoji leasingového trhu v ČR z roku 2013 

leasing movitých investic, konkrétněji dopravních prostředků, strojů a zařízení. 

V roce 2013 převyšoval leasing silničních vozidel a to nejvíce podíl leasingu 

osobních aut (30,5 %), podíl leasingu nákladních aut (41,4 %) a podíl leasingů 

strojů a zařízení 24,6 %.[14] Současný poměr financovaných strojů ve společnosti 

Phoenix Zeppelin s.r.o. je 55 % na leasing, za hotové tedy také přibližně 45 %.[10] 

Mezi základní rozdělení leasingu patří finanční leasing, zpětný leasing a operativní 

leasing. Mezi další produkty, které jsou v současné době nabízeny leasingovými 

společnostmi, patří spotřebitelský úvěr nebo splátkový prodej. V porovnání 

s finančním leasingem jsou tyto produkty dražší, protože představují vyšší riziko.  

2.2.2 Finanční leasing 

Tento druh leasingu obsahuje obchodní vztah, kde jsou na příjemce leasingu 

přenesena práva a povinnosti, které souvisejí s užíváním předmětu leasingu. 

Leasingová společnost je vlastníkem předmětu po dobu trvání leasingu a po 

smluvní době trvání přechází leasingový předmět do vlastnictví zákazníka. 

Předmětem leasingu jsou většinou movité a nemovité věci. V České republice 

patří tento leasing mezi nejrozšířenější a nejčastěji se na tento leasing pořizují 

movité věci - vozidla, stroje, tahače, traktory a další. Leasingová společnost je 
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vlastníkem předmětu, který trvá po dobu leasingové smlouvy (minimální doba 

54 měsíců). Leasingová smlouva následně upravuje dobu trvání leasingového 

vztahu a upravuje daňové předpisy. Tento druh leasingu se nejvíce využívá 

z důvodu toho, že využití strojů, zařízení nebo jiného majetku je bez rizik, které 

souvisejí s vlastnictvím předmětu a po ukončení leasingu a získání leasingového 

předmětu do vlastnictví se cena blíží zůstatkové ceně. [13] 

Výhodou finančního leasingu je, že se sníží okamžitý výdaj hotovosti na pořízení 

předmětu, splátky lze rozložit na delší období a jsou pro firmu plně uznatelným 

daňovým nákladem. Dochází ke zlepšení cash flow, v účetní bilanci nedochází 

k zatížení a v neposlední řadě lze předmět leasingu nahradit modernějšími 

a dokonalejšími předměty buď již v průběhu leasingu, nebo až po jeho ukončení.  

Mezi nevýhody finančního leasingu patří, že cena pořízení předmětu je dražší než 

u úvěru, rizika zničení nebo odcizení jsou přenášena na nájemce leasingu. Dále 

pak nelze vypovědět smlouvu bez rizika penále a v případě bankrotu leasingové 

společnosti se předmět leasingu musí vrátit pronajímateli (leasingové společnosti) 

K finančnímu leasingu patří forma tzv. zpětného leasingu, při kterém majitel 

předmětu dopravního prostředku, stroje nebo nemovitosti (ve většině případů se 

ke zpětnému leasingu používají předměty, které mají perspektivu dlouhé životnosti 

nebo jsou minimálně odepsány) prodá leasingové společnosti tento předmět 

a leasingová společnost následně tento předmět poskytne v podobě finančního 

leasingu, což znamená, že původní majitel předmět stále používá a jako nájemce 

průběžně splácí. Po splacení finančního leasingu se předmět vrací zpět majiteli. 

Tento druh leasingu se nejčastěji používá v případě nutnosti hotovosti, překlenutí 

nepříznivého období nebo jako ochrana majetku, pokud hrozí exekuce.  

2.2.3 Operativní leasing 

Na rozdíl od finančního leasingu se operativní leasing liší v užívání předmětu 

leasingu. Předmět leasingu tedy i po splacení zůstává ve vlastnictví leasingové 

společnosti. Charakteristickým znakem operativního leasingu bývá, že leasingová 

společnost nese veškerá rizika, a to rizika vlastnická a investiční ale i nebezpečí 

škody předmětu. Následně leasingová společnost zajišťuje veškerý servis 
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a opravy v průběhu leasingového trvání. V operativním leasingu nedochází 

k vlastnictví předmětu, ale předmět je vrácen leasingové společnosti po skončení 

smlouvy. V České republice je využíván v případě živnostníků nebo společností. 

Minimální délka trvání je od 12 měsíců a maximální délka 60 měsíců. Nejčastěji je 

volené období 36 měsíců.  

Výhodami operativního leasingu jsou nízké měsíční splátky, které patří k daňově 

uznatelným nákladem a snižují celkovou daňovou povinnost. V rozvaze se tento 

druh leasingu nepromítá, protože pronajatý předmět je stále obsažen v majetku 

pronajímatele.[14] 

2.2.4 Finanční leasing vs. operativní leasing 

Pro společnosti, které vlastní více strojů (3 a více) je vždy výhodnější operativní 

leasing z hlediska finanční zátěže, protože leasingové společnosti nabízejí 

např. flotilové slevy nebo daňové zvýhodnění – operativní leasing je brán jako 

služba a celou splátku lze dávat do daňových odpisů na rozdíl od finančního 

leasingu. Finanční leasing je v tomto případě nejlepší řešení pro soukromé osoby, 

pro podnikatele je zase výhodnější operativní leasing.  

2.2.5 Úvěr 

Úvěr je založen na smlouvě o úvěru, kde se věřitel zavazuje, že dlužníkovi 

poskytne peněžní prostředky ve stanovené částce a určené době, a zároveň se 

dlužník zavazuje vrátit poskytnuté peněžní prostředky a zaplatit úroky. V České 

republice jsou dva základní druhy úvěrů – bankovní úvěry a nebankovní úvěry. 

Nad bankovními úvěry má dohled Česká národní banka. Oproti nebankovním 

úvěrům mají bankovní úvěry větší nároky na zajištění úvěrů, ale zároveň jsou 

výhodnější v úrokových sazbách. Nebankovní úvěr lze získat společností, které se 

úvěry zabývají nebo úvěr poskytují právnické či fyzické osoby (investory). Česká 

obchodní inspekce pak provádí dohled nad nebankovními úvěry. Výhodou tohoto 

úvěru je menší nárok na zajištění úvěru a bonitu klienta. Většinou jsou malé půjčky 

poskytovány bez ručitele. Nevýhodou nebankovního úvěru je vysoká úroková 

sazba a kladen důraz na včasné splátky. 
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Výhody oproti leasingu jsou takové, že předmět je ihned majetkem zákazníka, 

splátky nejsou zatíženy DPH, úvěr lze předčasně splatit a minimální doba splacení 

není limitována jako u finančního leasingu. Daňové odpisy lze provádět po 

podpisu smlouvy. Za rok 2013 společnost Phoenix-Zeppelin s.r.o. eviduje přibližně 

326 uzavřených smluv na stroje Cat a příslušenství. Z toho: 

    13,5 % - 44 smluv na operativní pronájem, 

 46,93% - 153 smluv na úvěr, 

 39,57% - 129 smluv na finanční leasing.[10] 
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3 Moţnosti uplatnění při povrchovém dobývání 

Diskontinuální technologie v podmínkách povrchových dolů v ČR nemůže nahradit 

zavedenou těžbu s pomocí technologie kontinuální, využívající kolesová rýpadla, 

pásovou dopravu a zakladače, ale může být k této hlavní technologii vhodným 

doplňkem. Diskontinuální technologie může nalézt uplatnění při těžbě oblastí 

skrývky, které nejsou kolesovými rýpadly z důvodů pevnosti skrývkových hornin, 

nebo z důvodů přítomnosti pozůstatků po předchozí těžbě těžitelné. Výhodou 

diskontinuální technologie je možnost jejího rychlého nasazení (vzhledem 

k relativně krátkým dodacím lhůtám a krátké době montáže), velká flexibilita pokud 

jde o těžené materiály a z toho vyplývající snadnější možnost prodeje použitých 

strojů při dokončení projektu. 

K faktorům, omezujícím nasazení diskontinuální technologie patří nutnost 

výstavby kvalitních cest pro jízdu damprů, nutnost vyřešení (pokud možno 

vyloučení) případného křížení přepravních cest se stávající pásovou a další 

technologickou dopravou, možné problémy (technické i ekonomické) s výstavbou 

kvalitních cest (např. na svazích se zhoršenou stabilitou - lokalita ČSA), nutnost 

opatření k potlačení prašnosti při jízdě damprů vysokými rychlostmi na 

komunikacích (spotřeba vody 1 – 2 l/m2/hodina). Vyřešit by bylo nutné otázku 

konstrukce výsypek z hlediska bezpečného pohybu damprů. Nevýhodou může být 

i závislost diskontinuální dopravy na naftě (ekonomika, nutnost vyřešení 

zásobování). Ze strojů využívaných v diskontinuální technologii je pouze u rýpadel 

možný elektrický pohon (dampry s “trolley assist“ využívají i vznětový motor 

i elektřinu). 

Výhodnou by mohlo být využití diskontinuální technologie v oblasti rozpojování 

a nakládky (hydraulická rýpadla s hloubkovou lopatou, velké rypné síly), následná 

doprava dampry k drtiči (zajištění vhodné kusovitosti pro pásovou dopravu) a dále 

doprava pásovými dopravníky na výsypku, kde by byl materiál ukládán 

zakladačem. Touto kombinací se využijí výhody diskontinuální technologie (menší 

citlivost na těžené horniny, rychlost dodávky, flexibilita) a omezí se výše uvedené 

možné problémy s dopravou a zakládáním, zároveň se spotřeba nafty částečně 

nahradí spotřebou elektřiny (pohon DPD, zakládání).      
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3.1 Odvozní cesty 

Pro efektivní nasazení diskontinuální technologie v podmínkách těžby hnědého 

uhlí v ČR je klíčové zajištění kvalitních cest pro dampry. Dobrá konstrukce cest 

a zajištění jejich správné údržby je klíčové pro efektivní nasazení damprů. Při 

navrhování cest je třeba vzít v úvahu konkrétní podmínky dané lokality, maximální 

celkovou hmotnost, rozměry, poloměr zatáčení a další informace o uvažovaných 

damprech, informace konkrétních pneumatikách (typ, tlaky huštění, tvar a rozměr 

kontaktní plochy). Důležité z hlediska jednak konstrukce cesty ale i z pohledu 

zajišťování údržby jsou i informace o klimatických podmínkách v dané lokalitě. Při 

těžbě ropných písků jsou využívány největší dampry s nosností 360 tun, při těžbě 

uhlí jsou využívány dampry s nosnostmi menšími (200 – 240 tun). S růstem 

velikosti damprů vzrůstají i nároky na zajištění kvalitních cest, Přitom dochází 

nejen ke zvětšování damprů jako takových (větší nosnosti, rozměry a z toho 

vyplývající zvětšující se poloměry zatáčení), které vede k širším cestám a větším 

poloměrům zatáček, ale dochází i ke zvětšování rychlostí damprů.  

3.1.1 Geometrie cest 

Při plánování cest je nutné vzít v úvahu především následující data: brzdné 

vzdálenosti pro konkrétní dampry a podmínky a výhledy, které musí být jak 

v horizontálním tak i vertikálním směru větší než je brzdná vzdálenost. Brzdná 

dráha je někdy uváděna výrobci, příkladem je brzdná dráha plně naloženého 

dampru Cat 785 o celkové hmotnosti 230 tun s rychlostí jízdy 60 km/h při sjíždění 

svahu sklonu 9%, která je 67 metrů [4]. Pro kalkulaci bezpečného výhledu je třeba 

brát nutnost zahlédnout předmět na cestě o velikosti 0,15 m.  

Pro zajištění bezpečné a efektivní dopravy je optimální navrhovat hlavně cesty 

trvalé na jízdu stálou rychlostí. Případné vyšší náklady na výstavbu cest podle této 

zásady mají menší vliv na celkovou ekonomiku projektu, než jsou negativní vlivy 

neefektivního provozu damprů po dobu životnosti projektu.   

Geometrie cest zahrnuje mimo jiné podélné a příčné sklony a šířky. Podélné 

sklony musí být s ohledem na podmínky voleny s cílem dosažení co 

nejefektivnějšího provozu damprů. Při návrhu je třeba vzít v úvahu vzdálenost, 
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celkovou hmotnost dampru, sklon, převýšení a valivý odpor a najít optimální 

řešení, při kterém nedojde k nadměrnému prodloužení vzdálenosti (a tedy i doby 

jízdy a délky komunikace) ale na druhé straně ani k výraznému zpomalení dampru 

při kratším, ale prudkém stoupání.  

 

 

 

Obrázek 8 Závislost poloměru směrového oblouku a bezpečné rychlosti jízdy (zdroj: firemní 
literatura) 

Při volbě podélného profilu cesty je třeba zohledňovat i jízdu damprů ze svahu  

a jejich schopnosti brzdění (resp. chlazení brzd).  Maximální podélné sklony by 

měly být 12 %, pokud je to možné, měl by být sklon do 8 %. Maximální sklon 

krátkého stoupání by neměl být větší než 20 %. Např. v USA jsou maximální 

povolené podélné sklony 15 %, několik států umožňuje až 20 %.  Dlouhé sjezdy 

by měly mít z bezpečnostních důvodů a důvodů dobrého odvodnění po cca 500 
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metrech úseky 50 metrů dlouhé se sklonem 2 %. Šířka cest s ohledem na 

bezpečné potkávání damprů je 3,5 – 4  násobkem šířky dampru. V zatáčkách je 

třeba šířku cest zvětšit (viz tabulka č. 1).  

 

Tabulka 1 Šířka cest v závislosti na poloměru zatáčky a počtu jízdních pruhů pro dampry nosnosti 
180 tun (Zdroj: [4]) 

Vnitřní poloměr 

zatáčky (m) 

Jeden jízdní pruh 

(m) 

Dva jízdní pruhy (m) Tři jízdní pruhy (m) 

Minimální 21,0 36,9 52,8 

7,5 20,4 35,7 51,0 

15 18,9 33,0 47,4 

30 17,7 30,9 44,1 

45 17,4 30,3 43,5 

60 17,1 30,3 43,2 

 

Poloměry zatáček vycházejí z rychlosti, povrchu cesty, jejího příčného sklonu 

v zatáčce, snahou by mělo využívat co největší poloměry umožňující bezpečný 

průjezd zatáčkou bez omezení rychlosti jízdy damprů. Zatáčky by měly být 

konstruovány tak, aby nedocházelo ke zbytečnému poklesu rychlosti damprů, 

který má negativní vliv na jejich výkon a efektivitu. Konstrukce zatáček musí 

vyhovovat i prázdným damprům, které mívají obvykle vyšší rychlost jízdy. Příčný 

sklon v zatáčkách je max. do 10 %, optimálně do 4 %, protože velký příčný sklon 

při kluzkém povrchu je nebezpečný pro dampry jedoucí menší než kalkulovanou 

rychlostí. Zároveň může při příliš velkém příčném sklonu docházet k erozi povrchu 

cesty srážkovou vodou. Příčný sklon by měl být takový, aby při plánované rychlosti 

jízdy damprů nedocházelo v zatáčkách k zatěžování pneumatik bočními silami (viz 

tabulka č. 2). Jiný přístup ke stanovení převýšení v zatáčce využívá určení 

bezpečné rychlosti jízdy zatáčkou v závislosti na příčném sklonu tak, aby projetí 

zatáčky bylo bezpečné i při kluzkém povrchu, tedy i při koeficientu tření 0,20 (viz 

tabulka č. 3). 
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Tabulka 2 Příčný sklon cesty v zatáčce v závislosti na jejím poloměru a rychlosti jízdy damprů 
(Zdroj [4]) 

Poloměr 

zatáčky 

(m) 

Rychlost jízdy dampru 

16 

km/h 

24 

km/h 

32 

km/h 

40 

km/h 

48 

km/h 

56 

km/h 

64 

km/h 

72 

km/h 

15 13% - - - - - - - 

30 7% 15% - - - - - - 

45 4% 10% - - - - - - 

60 3% 8% 13%  - - - - - 

90 2% 5% 9% 14% - - - - 

150 1% 3% 5% 8% 12% 16%  - 

200 1% 2% 4% 6% 9% 12% 15% - 

300 1% 2% 3% 4% 6% 8% 11% 14% 

 

Tabulka 3 Bezpečná rychlost jízdy zatáčkou (km/h) v závislosti na jejím poloměru a příčném sklonu 
koeficientu tření ≤ 0,20. (Zdroj [4]) 

 

Poloměr zatáčky 

(m) 

Příčný sklon zatáčky 

0% 5% 10% 

7,5 14 15 17 

15 20 22 24 

30 26 32 34 

45 34 38 42 

60 39 44 48 

90 48 54 59 

150 62 70 76 

200 74 - - 
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Přechod mezi příčným sklonem cesty v přímém úseku a v zatáčce musí být 

plynulý, v závislosti na rychlosti jízdy by měla být změna max. 5 – 8 % na 30 metrů 

délky cesty. Optimální příčný sklon cesty v rovném úseku závisí na materiálech 

použitých při výstavbě cesty a na množství srážek a je obvykle 2 %. Rozměry 

příkopů také záleží na srážkách v lokalitě, obecně se používají rozměry -  hloubka 

3 m a šířka 1 m. Dno příkopu by mělo být z hlediska kvalitního odvodnění 

minimálně 0,5 m pod úrovní pláně vozovky.  Bezpečnostní hrázka, bránící sjetí 

dampru z cesty mívá výšku odvozenou od průměru pneu dampru a bývá vysoká 

0,5 až 0,75 průměru pneu, minimální výška hrázky je 1 m. Z důvodů odvodnění je 

hrázka po každých cca 25 m na 1 – 2 m přerušena. Pokud jsou v dané lokalitě 

dlouhé sjezdy, je někdy vyžadováno i vytvoření bezpečnostního „zastavovacího 

pruhu“, jeho konstrukce závisí na teoreticky dosažitelné rychlosti dosažitelné při 

sjíždění a valivém odporu / stavu povrchu cesty. Zastavovací pruhy bývají 

minimálně 100 m dlouhé a mají stoupání 25 %.  

3.1.2 Materiály pro výstavbu cest 

Většinou, pokud je to možné, je pro konstrukci cest z ekonomických důvodů 

využíván materiál přímo z dané lokality. Klasická konstrukce cesty využívá tři 

konstrukční vrstvy: 

 

 

Obrázek 9 Typická cesta pro dampry nosnosti 360 tun  - příčný řez (Zdroj: firemní literatura) 
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Protože asfaltové nebo betonové konstrukční vrstvy jsou nákladné a jejich opravy 

náročné, bývají jednotlivé konstrukční vrstvy cest většinou nestmelené. Vyznačují 

se složením kameniva dle ČSN EN 13242 s plynulou čárou zrnitosti pro dosažení 

minimálního množství mezer, zhutnitelností, plněním filtračních kritérií, 

nenamrzavostí a únosností. Filtrační kritéria hovoří o zabránění pronikání 

materiálu ze spodních vrstev, hlavně podložní zeminy do spodní podkladní vrstvy. 

Materiály jednotlivých vrstev bývají pokud možno z vlastních zdrojů, mohou to být 

štěrkopísky, mechanicky zpevněná zemina, štěrkodrtě, mechanicky zpevněné 

kamenivo. Vhodné se jeví i použití stabilizátu do podkladních vrstev (nikoliv však 

jako vrstvy krytové. Přínos jednotlivých vrstev pro konstrukci cesty závisí na 

poměru únosnosti materiálu CBR (California Bearing Ratio) a také únosnosti 

vrstvy pod konkrétní vrstvou. Je neefektivní dávat vrstvu kvalitního materiálu 

bezprostředně na málo únosné podloží. Konstrukční vrstvy vozovek vedených 

v oblastech dolu, které budou muset být v budoucnosti odtěženy, musí 

zohledňovat i snadné budoucí odstranění vozovky.  

Podloží - pokud podloží nemá dostatečnou únosnost, může být řešením využití 

geotextilií, geomříží, případné jiného způsobu zlepšení vlastností podložních 

zemin jako např. stabilizace vápnem. Variantou může být i nahrazení části 

podložních zemin materiálem s lepšími vlastnostmi, vše je nutné posoudit 

ekonomicky. 

Spodní podkladní vrstva - čím nižší únosnost podloží, tím větší tloušťka spodní 

podkladní vrstvy musí být, aby bylo rozneseno zatížení a tlak na podloží odpovídal 

jeho únosnosti 

Podkladní vrstva - nejdůležitější vrstva z hlediska únosnosti cesty, má největší 

podíl na její pevnosti. 

Krytová vrstva – přichází do přímého kontaktu s pneumatikami a roznáší zatížení 

do podkladní vrstvy, bývá použit štěrk s danou čárou zrnitosti pro potlačení 

prašnosti a zároveň zajištění těsnosti povrchu cesty. Hlavními parametry povrchu 

cesty jsou adhezní vlastnosti a valivý odpor. Valivý odpor výrazně ovlivňuje 

efektivitu nasazení damprů. Se vzrůstajícím valivým odporem (důsledek špatné 

konstrukce cesty nebo její zanedbané údržby) vzrůstá spotřeba paliva, snižuje se 
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výkon damprů v důsledku nižší rychlosti jízdy a také se snižuje životnost 

pneumatik a rámů damprů.  

Pro stanovení tloušťek jednotlivých vrstev cest jsou využívány  

dvě metody – využití poměr únosnosti CBR a novější metoda využívající kritické 

napětí a modul pevnosti. Příklad tloušťek jednotlivých vrstev cesty pro dampr 

nosnosti 290 tun (zatížení jedné pneumatiky 80 tun) navržených s využitím 

metody CBR je v tabulce č. 4 

 

Tabulka 4 Tloušťka konstrukčních vrstev cesty pro dampr nosnosti 290 tun s využitím metody CBR (Zdroj[4]) 

Vrstva Materiál CBR % Tloušťka vrstvy m 

Krytová drcené kamenivo 95 0,30 

Podkladní štěrkopísek 60 0,30 

Spodní podkladní till 25 1,60 

Podloží jíl 4  

 

Většina cest v dolech je s nezpevněným povrchem, proto je velmi důležitá volba 

správného povrchu a jeho údržba. Stav povrchu cesty má významný vliv na výkon 

damprů a na provozní náklady (spotřeba paliva, opotřebení pneu, životnost 

odpružení a rámů damprů. Kritickými faktory jsou valivý odpor a stav povrchu, 

důležitý je i koeficient tření. Pokud má materiál povrchu cesty tendenci 

k rozpadání se a k tvorbě malých částic, pak mohou vzrůstat náklady na údržbu 

cesty (skrápění pro potlačení prašnosti) 

Prach, generovaný pohybujícími se vozidly zhoršuje viditelnost 

(a tím i bezpečnost), výrazně zatěžuje okolí (obzvlášť v podmínkách SHP 

s blízkými obydlenými oblastmi) a může mít negativní vliv na životnost motorů. 

Běžným postupem pro potlačení prašnosti je skrápění povrchu komunikací vodou. 

Průměrná spotřeba vody v  suchém období je 1 – 2 l / m2 / hodina. Někdy jsou 

využívány polymery anebo stabilizační činidla, která vedle snížení prašnosti také 

zpevní krytovou vrstvu a zároveň zvýší její nepropustnost. Využívány jsou  

např. lignosulfonát vápenatý, nebo chlorid vápenatý. Jako nejefektivnější byla 
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vyhodnocena při testech aplikace chloridu vápenatého. Zatímco při skrápění 

vodou je nutné v suchém počasí opakování skrápění každé dvě hodiny, stejný 

účinek měla aplikace chloridu vápenatého každé tři týdny.[4] 

3.1.3 Údrţba cest a práce na výsypce 

Nedostatečná údržba cest zvyšuje náklady na dopravu. Dochází ke tvorbě výtluků, 

nerovností (a v důsledku toho k padání materiálu z koreb damprů)  

a se zhoršujícím se stavem cesty dochází i k zvětšování valivého odporu. Správná 

údržba prodlouží životnost cesty, ale i tak dojde u trvalých cest k nutnosti opravy 

cesty. Opravy se řeší odstraněním podkladních vrstev a jejich nahrazením novým 

materiálem, někdy je oprava řešena položením nové vrstvy na promísenou 

a zhutněnou cestu stávající. Pro údržbu cest jsou využívány grejdry.   
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4 Doporučení  

Pro posouzení možnosti nasazení diskontinuální technologie při těžbě hnědého 

uhlí je třeba další jak technické tak i ekonomické porovnání pro konkrétní lokalitu, 

ve které by nasazení diskontinuální technologie (nebo nasazení kombinace obou) 

přicházelo v úvahu. Nutné je zahrnutí všech nákladů, nutných pro zajištění 

provozu diskontinuální technologie (cesty, jejich údržba včetně opatření 

k potlačení prašnosti servisní zázemí pro údržbu a opravy strojů, zásobování 

energiemi, čištění mechanismů atd.), aby bylo zajištěno objektivní srovnání.  

V úvahu je třeba vzít i další aspekty, jako je možnost rychlejšího dodání strojů ve 

srovnání s dodávkou strojů diskontinuální technologie, větší flexibilita sestavy 

strojů a to jak z pohledu nasazení (těžební stroje mají větší rypné síly, případně si 

poradí i s materiály rozpojenými trhacími pracemi) tak i z pohledu provozního 

(výpadek jednoho dampru či rýpadla nezastaví celou technologii a u projektů 

s kratší dobou trvání také snazší možnost dalšího uplatnění strojů sestavy (stroje 

diskontinuální technologie se snadněji přesouvají a jejich uplatnění není limitováno 

vlastnostmi těžených hornin). K nevýhodám diskontinuální technologie na druhé 

straně patří její závislost na naftě (se všemi důsledky pohybů cen), kterou by ale 

možné částečně eliminovat využitím systému „trolley assist“, nebo kombinací 

s pásovou dopravou. 

Pro další přesnější posouzení možnosti nasazení diskontinuální navrhuji 

porovnání variant nasazení diskontinuální technologie (rýpadla, dampry 

a pomocné mechanizmy) a nasazení diskontinuální technologie v kombinaci 

s pásovou dopravou materiálu na výsypku (včetně semimobilního drtiče). Pro 

zpřesnění nákladů na výstavbu cest doporučuji využít aktuální zkušenosti 

z výstavby cest (s využitím stabilizace) při rekultivačních a sanačních pracích 

v oblasti lomu ČSA.    

Vhodné by bylo i nalezení srovnatelné referenční lokality pro ověření si 

teoretických kalkulací. Využití diskontinuální technologie může díky svým 

výhodám přispět k efektivnější těžbě hnědého uhlí v ČR. 
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4.1 Ekonomika cest 

Náklady na dopravu představují cca 45 % nákladů na těžbu. Výstavba cest je 

nezbytným nákladem všech dolů, využívajících mobilní stroje. Zatímco někdy je 

možné konstruovat cestu jen s využitím krytové vrstvy (při pevném skalním 

podloží), je při neúnosném podloží nutné najít pokud možno vlastní zdroj dobrého 

materiálu pro podkladní vrstvy nebo jej nakupovat zvenčí. Materiál krytové vrstvy 

je nutné nakupovat ve většině případů. Ekonomické posouzení ale nespočívá jen 

v pouhém posouzení nákladů na výstavbu cest. Pro správné posouzení je třeba 

analýza nákladů po celou dobu životnosti cesty, zahrnujících: 

 náklady na výstavbu cesty, 

 náklady na odstranění cesty, 

 vliv na produktivitu a provozní náklady damprů na cestě během životnosti 

cesty, 

 náklady na údržbu během životnosti cesty, 

 náklady na údržbu a opravy damprů závislé na stavu cesty během její 

životnosti, 

 časovou hodnotu peněz. 

Podle účelu cesty a doby jejího využívání se často cesty dělí na trvalé, 

dlouhodobé a krátkodobé, podle toho se přizpůsobuje i konstrukce cest a tím 

i valivý odpor na nich. Toto členění ovlivňuje i náklady, spojené s jednotlivými 

druhy cest. Při rozhodování o typu cesty je třeba zohledňovat všechny náklady 

s cestou spojené podle výše uvedeného výčtu.    

4.1.1 Vyuţití systému “trolley assist“ u damprů s elektrickým 

přenosem výkonu. 

Dampry s elektrickým přenosem v mnoha lokalitách využívají při jízdě plného 

dampru do stoupání možnost připojení dampru na elektrickou síť [5]. Princip 

spočívá v připojení dampru při jízdě na trvalé části cesty pomocí sběrače na trvalé 

trolejové vedení, které je na cestě instalováno. V okamžiku připojení dampru 

sběrači na trolej je trakčním motorům dampru dodávána energie ze sítě. Vznětový 

motor dampru, pohánějící při běžném provozu generátor, přejde při napojení na 
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síť do režimu volnoběžných otáček. K výhodám při využití tohoto systému patří 

hlavně úspora paliva, k dalším výhodám patří zvětšení výkonu sestavy damprů 

díky zrychlení jízdy plného dampru ve stoupání v porovnání s rychlostí jízdy 

„běžným“ způsobem, menší opotřebení vznětového motoru, menší emise 

vznětového motoru a úspora nákladů daná rozdílem cen nafty a elektrické 

energie. Zkušenosti z provozu damprů využívajících “trolley assist“ v dole 

Palaborwa Mine v Jihoafrické republice ukazují snížení nákladů na palivo damprů 

daných rozdílem cen elektrické energie a nafty o 71 % na 1 km. Vedle toho došlo 

k výraznému zrychlení jízdy naložených damprů na cestě z dolu se sklonem 

8 % (zrychlení o 84 %) a tím výraznému zvětšení výkonu dopravy. K vedlejším 

efektům patří i prodloužení životnosti vznětových motorů damprů.[5]  

V současnosti se od původních stejnosměrných systémů trakčních motorů 

u damprů přešlo k pohonům střídavým, které jsou efektivnější. Také došlo 

ke zvýšení trakčního napětí “trolley assist“ z původních 1 200 – 1 600 V na  

2 400 -2 600 V, což dále přispělo ke snížení ztrát a zvýšení efektivity systému.    

K nevýhodám systému “trolley assist“ patří vysoké investiční náklady, nutnost 

uvažovat s využitím systému již při projektování dolu (nemožnost snadné změny 

cesty).  

Systém využívá známé a tedy vyzkoušené technologie z železniční dopravy, 

dodavatelé uvádějí návratnost během tří let při plánované životnosti dolu 20 let. 

Vedle obvyklého nasazení (plný dampr stoupá) jsou v Indii i nasazení, kdy systém 

je využíván i na relativné rovných dlouhých trvalých cestách s cílem hlavně omezit 

opotřebení vznětového motoru. V současnosti je tato technologie nejvíce 

využívána v Jihoafrické republice. V souvislosti s růstem cen ropy a jejími pohyby 

je ale tato technologie zvažována stále více i v dalších zemích. Výhodnější 

je samozřejmě využití v zemích s velkým rozdílem cen elektrické energie a nafty. 
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Závěr 

Kontinuální technologie je založena na tzv. nepřetržitém procesu odkrývání 

a dobývání uhlí. Pokud porovnáme tyto dvě technologie tak, diskontinuální 

technologie může těžit jak nadložní skrývku, tak i samotnou skrývku. Mezi další 

výhody také patří, že beze změny technologie je možné těžit a zároveň převážet 

surovinu pro další zpracování. Diskontinuální technologie má dále funkci 

variability, kdy je možné vytěžit materiál z míst, který je nedostupný pro kontinuální 

technologii. Dalším přínosem je, že pokud dojde k výpadku stroje – nedochází 

k zastavení těžby nebo odvozu. V současné době dochází k tomu, že nasazení 

dampru do provozu patří k velkému pozitivu místo konvenčního automobilu. 

Náklady na provoz jsou ovlivněny několika faktory, ale mezi nejdůležitější faktory 

patří odvozní cesty, při kterých se nejvíce využívá právě tato technologie. Kvalita 

provedení odvozní cesty, geometrie cest, tvar cesty nebo její údržba rozhoduje, 

jaké budou náklady, ze kterých plyne, že největší nákladem jsou pneumatiky a 

PHM. Kvalitní a udržovaná odvozní cesta umožní ušetřit úsporu spotřeby PHM  

a zároveň se i prodlužuje životnost pneumatik. Pokud vezmeme celkové rozložení 

nákladů při využití diskontinuální technologie, tak nakládání, odvoz a doprovodné 

práce tvoří přibližně 3/4 nákladů na těžbu.  

Při součinnosti kontinuální a diskontinuální technologie musí být kladen velký 

důraz na odvozní cesty. Je to z toho důvodu, aby nedocházelo ke křížení 

s pásovými dopravníky, neboť by došlo k velmi výraznému navýšení nákladů 

z důvodu přemostění dopravníků.  
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