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Ing. Brabenec Jiří: Problematika velmi tvrdých poloh při kontinuální těžbě 

Abstrakt: 

           Disertační práce je zaměřena na ověření a následné zvolení optimálního 

monitorování a technologii odtěžování velmi pevných a pevných poloh z nadložních partií, 

tak aby bylo možno maximálně využít technické parametry dobývacích strojů nasazených 

v kontinuální technologii. 

Výsledky zkoumání navržené v závěru disertační práce byly průběžně ověřeny mnohaletou 

provozní praxí v Severočeských dolech a.s. (lokalita Doly Bílina). 
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Abstrakt: 

The thesis is focused on the verification, subsequent election of optimal monitoring and 

improving production technology, very solid and solid positions from the overlying areas, 

so that it was possible to make maximum use of the technical parameters of mining 

machinery deployed in continuous technology. 

The results of the examination of the proposed conclusion of the dissertation were 

continuously validated many years of operational experience in the Severočeské doly 

mines (area Doly Bílina). 
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MOTIVACE 

Hlavní motivací k vypracování této disertační práce byla snaha snížit každoročně se 

zvyšující objem finančních prostředků na provádění nátřasných trhacích prací před 

postupem těžební techniky na skrývkových řezech s výskytem pevných a velmi pevných 

poloh. Cílem této disertační práce je vypracovat návrh technického řešení těžby pevných 

a velmi pevných poloh s využitím moderních metod jejich ověřování, na základě získaných 

poznatků a dlouhodobě ověřených skutečností následně navrhnout optimální metodiku 

jejich těžby v následujících letech. Účelem návrhu optimální metodiky těžby je 

minimalizace nákladů vynakládaných na provádění nátřasných trhacích prací před 

postupem těžební techniky.   

Za možnost splnění tohoto cíle bych chtěl poděkovat vedení Severočeských dolů a.s., které 

mně dalo příležitost dlouhodobě ověřovat zvolené technologie dobývání pevných a velmi 

pevných poloh v praxi. Též bych chtěl poděkovat Ing. Ivanu Bílému, Ph.D. za spolupráci 

v oblasti zapracování metodiky GIS a GPS potřebné ke splnění stanoveného cíle. 

Také bych chtěl poděkovat svému školiteli Doc. Ing. Milanu Mikolášovi, Ph.D. za jeho 

vysoce odbornou pomoc při diskusích a konzultacích, které byly potřebné k vypracování 

této disertační práce. 

V neposlední řadě děkuji také své rodině za čas, trpělivost a podporu během celého 

mého studia. 
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Seznam zkratek 

České zkratky 

ČR Česká republika 

DB Doly Bílina 

JKS jednotná klasifikace sedimentů 

atd. a tak dále 

km kilometr 

% procento 

VŠB Vysoká škola báňská 

SD Severočeské doly 

s.r.o. společnost s ručením omezeným 

MPa megapascal 

Nm
-1 

newton na metr 

gcm
-1 

gram na centimetr      

ČSN česká státní norma 

JKP jednotná klasifikace        

a.s. akciová společnost 

apod. a podobně 

AH 99 evidenční číslo vrtu 

VM3 evidenční číslo vrtu 

cca přibližně 

m metr 

MUS Mostecká uhelná společnost 

Fe železo 

K draslík 

Ti titan   

B bór 

F fluor 

Sn cín 

K 2000/K101 typ velkostroje/revírní evidenční číslo  

KK 1300/K111 typ velkostroje/revírní evidenční číslo 

KU 800/K98 typ velkostroje/revírní evidenční číslo 
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Výkladový slovník 

GIS -  Geographic Information System  

Geografický informační systém je organizovaný souhrn počítačové techniky, 

programového vybavení, geografických dat a zaměstnanců navržený tak, aby mohl 

efektivně získávat, ukládat, aktualizovat, analyzovat, přenášet a zobrazovat všechny druhy 

geograficky souvisejících informací. 

GPS -  Global Positioning Systém 

 Globální polohový systém je pasivní dálkoměrný systém pro stanovení polohy a času na 

Zemi i v přilehlém prostoru. 

LAN -  Local Area Network  

Lokální počítačová síť (místní počítačová síť) pokrývá malé geografické území (malou 

firmu, domácnost atd.). 

Danubit 

Beztritolová plastická důlní skalní trhavina. 

DAP 

Směs dusičnanu amonného a paliva (nafta, olej). 

Perunit 

Náložkovaná trhavina plastické konzistence klasického dynamitového typu růžové až 

červené barvy určená pro použití ve zvodnatělých vývrtech. 

WINDOWS XP SP3 

Softwarový program. 

TOPOL verze 3.5 

Softwarový program. 

ArcPad 

Softwarový program. 

Atlas 

Softwarový program. 

GPS kabina 

Jednoúčelová aplikace určená primárně pro počítače průmyslového standardu. 
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1. ÚVOD 

Většinu činností společností a domácností po celém světě i v České republice 

nelze vykonávat bez dodávek energií. Téměř žádná moderní společnost ani domácnost 

(s částečnou výjimkou států třetího světa) nedokáže bez elektrické energie existovat, tudíž 

spotřeba energie každoročně enormně roste a vzniká stále silnější poptávka po možnostech 

získávání této energie. Existují sice alternativní zdroje jejího získání, ty však v současnosti 

nejsou schopny pokrýt zvýšenou poptávku. V České republice jsou tak jedním z největších 

dodavatelů suroviny potřebné k výrobě energie Severočeské doly a.s., Doly Bílina (Příloha 

A), které jsou provozovány při jihovýchodním okraji centrální části severočeské 

hnědouhelné pánve. 

Při těžbě vysoce kvalitního nízkosirnatého hnědého uhlí se při těžbě skrývky již 

řadu let Doly Bílina potýkají s křemičitým pískovcem s dolomitickým tmelem. Tato 

skutečnost je dána skladbou nadložních zemin, které jsou tvořeny pestrou škálou 

petrografických druhů sedimentů. Hlavní příčinnou této skutečnosti je fakt, že zde lokálně 

byla jezerně-jílovitá sedimentace ovlivňována přívalem sedimentů z říčních koryt a delty 

řeky. Z těchto důvodů pracovníci Dolů Bílina již řadu let ověřují optimální monitorování    

a technologie odtěžování velmi pevných poloh z nadložních partií, tak aby bylo možno 

maximálně využít technické parametry dobývacích strojů nasazených v kontinuální 

technologii. 
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2. CÍL DISERTAČNÍ PRÁCE 

Cílem společnosti až do dnešní doby je co nejefektivněji a nejrychleji vytěžit co 

největší množství hnědého uhlí, nikdo však příliš nebral zřetel na vliv geologických 

anomálií během těžby a jejich vlivu na životnost těžebních velkostrojů.     

Problematika velmi tvrdých poloh měla velký vliv na cíl této disertační práce, 

kterým je návrh technického řešení těžby pevných a velmi pevných poloh s využitím 

moderních metod ověřování jejich výskytu a na základě získaných poznatků a ověřených 

skutečností z předcházejících let také návrh optimální metodiky jejich těžby 

v následujících letech.  

       Dílčí cíle disertační práce lze shrnout do následujících bodů: 

 Obecná charakteristika pevných a velmi pevných poloh na Dolech Bílina 

 Analýza koncepce ověřování pevných a velmi pevných poloh ve světě 

 Analýza koncepce ověřování pevných a velmi pevných poloh na Dolech Bílina 

 Zpracování metodiky těžby na základě dosavadních ověřených výsledků 

 Uplatnění navržené metodiky v praxi 

Cíle disertační práce byly vymezeny v rámci tezí, jež byly obhájeny v lednu 2013. 
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3. METODIKA A ZPRACOVÁNÍ 

K zdárné realizaci celé problematiky byly zapotřebí  finanční zabezpečení, 

a především souhlas zaměstnavatele, který po představení celého projektu dal svolení 

a potřebné garance k celému projektu.  

Projekt vychází z potřeby úspory financí, a především účelného dobývání 

nerostných surovin, jak je citováno v Zákoně o ochraně a využití nerostného bohatství, 

proto bylo nutné jej vhodně naplánovat a odůvodnit také s použitím aspektů, které ukazují 

na vhodnost jeho ekonomického zhodnocení. V další etapě se musely vypracovat dílčí 

analýzy, které poukázaly na potřeby jednotlivých organizačních složek podniku, především 

pak na jejich optimalizaci práce.    

Realizace projektu probíhala v několika etapách znázorněných na Schématu č. 1. 

 

Schéma č. 1 – Postup řešení disertační práce 

 

3.1 Metody řešení 

Při řešení cílů práce byly použity následující metody: 

 metody GIS, 

 metody GPS. 
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3.1.1 Metody GIS 

Metody GIS zapojené do řešení úkolu byly zaměřeny na standardní funkce 

produktů společnosti TopoL Software. Práce probíhala zejména po dobu 6 let na systému 

TopoL ve verzích od v. 3 do v. 5. Vedle tohoto základního systému byly pro vybrané úlohy 

použity i jiné systémy, a to například ArcPad a Atlas v nejnovějších verzích. Nejvíce byly 

využity jejich funkce pro sběr, správu a prezentaci dat. Analytické funkce byly využívány 

při specifických úlohách, například při hodnocení objemu materiálu, vyhledávání pevných 

poloh pískovců v nadloží atd. [1] 

3.1.2 Metody GPS 

Metody GPS, které měly při realizaci návrhu systému hlavní podíl, byly založeny 

na praktickém použití přístroje GPS. Programové vybavení GPS kabina je jednoúčelová 

aplikace určená primárně pro počítače průmyslového standardu (embeded PC) 

s dotykovým displejem osazené systémem WINDOWS XP  SP3  v běžné hardwarové 

a softwarové konfiguraci.  Počítač vybavený programem GPS_kabina je určený k instalaci 

do kabiny kolesového rýpadla jako podpůrný informační systém poskytující číselnou 

a grafickou formou vybrané informace osádce rýpadla. [2] 

Celý systém využívá moduly a funkce programů Báňský model a GPS model, 

samostatně spouštěný je program GPS_kabina.exe. Programy využívají celou řadu 

knihoven, které jsou do počítače nahrávány při instalaci programu. [3] 

3.2 Postup zpracování 

3.2.1 I. etapa 

Na počátku řešení bylo nutné vytvořit a zahájit provoz pracoviště. Jeho úkolem 

v podmínkách Dolů Bílina bylo zejména shromažďovat, analyzovat, upravovat, uchovávat 

a na požádání poskytovat široké spektrum informací, proto bylo nutné vybavit toto 

pracoviště výkonnou výpočetní technikou a silnými nástroji pro zpracování databází 

a tvorbu GIS a dále všemi dostupnými formami komunikačních technologií pro možnost 

navázání hlasového a datového spojení s nižšími stupni systému. Hardwarové vybavení 

řídícího centra, s výjimkou komunikačních technologií, je shodné s vybavením pro 

klasické „nemobilní“ GIS a významně závisí na velikosti spádové oblasti, která je centrem 

spravována. Velmi variabilní byly zejména nároky na správu prostorových databází            
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a stejně tak počty a konfigurace dispečerských pracovišť, proto dále nejsou detailně 

uváděny konkrétní nároky na konfigurace výpočetní techniky. Z hlediska softwaru řídící 

centrum disponovalo nástroji pro správu databází a tvorbu GIS. Volba konkrétních nástrojů 

pro zpracování databází závisela na velikosti spádové oblasti. Vzhledem k velkým 

objemům dat a nutnosti pružné odezvy systému byl navržen databázový systém ORACLE 

ve spolupráci s nástrojem pro tvorbu GIS Topol na straně výkonných serverů. Jako vhodné 

se ukázalo i použití Internetového mapového TIS Topol. Na straně dispečerských 

pracovišť bylo navrženo z hlediska kompatibility, podpory systému GPS a snadné 

přizpůsobivosti potřebám uživatele použití aplikace TIS Topol. První etapa probíhala 

v letech 2008 až 2010. 

3.2.2 II. etapa 

Druhá etapa řešení disertačního úkolu byla zaměřena na zprovoznění palubního 

systému podpory, jehož hlavní činností je získávat, uchovávat, zobrazovat a na požádání 

poskytovat provozní informace. Systém byl navržen tak, aby byl schopen komunikace jak 

s centrem řízení, tak i s osobními informačními systémy, pro které může zároveň tvořit 

datovou základnu. Jako nejschůdnější řešení v oblasti hardware pro palubní systém 

podpory zásahu se jevilo využití přenosného osobního počítače (notebooku) jako základu 

pro další systémy. Přenosný počítač integruje výpočetní a paměťovou kapacitu, stejně jako 

zařízení pro vstup a zobrazování dat. Tento počítač byl vybaven komunikačními 

komponenty, tedy síťovou kartou, modemem, radiomodemem a GSM modemem. Vozidlo, 

velkostroj, bylo dovybaveno komunikačními zařízeními a přípojkami. Pro hlasovou 

komunikaci a přenos dat o poloze z GPS byl zvolen přístup stávajících analogových 

radiostanic. Pro datové přenosy bylo vozidlo osazeno koncovým zařízením GSM  

zabudovaným přímo do počítače, nebo připojeným s využitím rozhraní RS232. Dále bylo 

vozidlo dovybaveno na vnější straně přípojkami pro pevnou telefonní síť, vysokorychlostní 

datovou síť LAN a infračerveným rozhraním pro bezdrátovou komunikaci s periferními 

zařízeními. Programové vybavení pro palubní systém bylo zvoleno identicky jako pro 

vybavení dispečerského pracoviště centra řízení. Jako operační systém byl navržen 

Microsoft Windows XP Professional z důvodu jeho robustnosti, zabezpečení a snadné 

konfigurace. Součástí návrhu bylo i použití programu GIS Topol jako primárního software 

pro zobrazení a editaci mapových podkladů a databází. Třetí etapa probíhala v letech 2010 

až 2011.  
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3.2.3 III. etapa 

 Cílem závěrečné etapy bylo ověření funkčnosti uceleného systému a jeho 

nasazení jako informačního systému v podmínkách Dolů Bílina. Nabídka dostupného 

softwaru byla velice závislá na druhu použité techniky. Po zhodnocení situace byl 

k nasazení PocketPC s operačním systémem Windows CE využit produkt ArcPad firmy 

ESRI, který dovoluje zobrazení mapových podkladů a jejich editaci a podporuje 

i technologii GPS. Třetí etapa probíhala v letech 2011 až 2012. 
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4. SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY PEVNÝCH POLOH 

4.1 Analýza problematiky pevných poloh na lomech v ČR  

4.1.1 Důl Nástup Tušimice 

Dobývací prostor Dolů Nástup se nachází v chomutovské a mostecké části 

severočeské hnědouhelné pánve. Na geologické stavbě ložiska se uplatňuje krušnohorské 

krystalinikum, křídové horniny a vlastní terciérní pánevní komplex, který tvoří: 

 bazální vrstvy, 

 vulkanodetritické vrstvy, 

 podložní vrstvy, 

 spodní písčito-jílovité vrstvy, 

 hlavní uhelná sloj, 

 nadložní souvrství, 

 kvartér, 

 krušnohorské krystalinikum. 

 Zpod mladších sedimentárních uloženin vystupuje při severním okraji pánve 

a v jejím podloží, které je tvořeno metamorfními deriváty pelitických až peliticko-

psamitických hornin. Jde o pararuly, svory a leukokrátní metamorfity ortorulového až 

migmatitového vzhledu. Na základě litologické pozice lze vyčlenit tři hlavní části. 

Severní blok tvoří horniny ortorulového až migmatitového charakteru s vložkami 

pararul a polohami ultrabazitů. Centrální část je budována parasérií s nehojnými polohami 

leukokrátních hornin ortorulového charakteru a pásem s polohami amfibolitů. Jižní blok je 

tvořen horninami ortorulového až migmatitového typu. Krystalinikum je lokálně oslabeno 

podrcenými zjílovatělými či milonitizovanými zónami a lokálně se rovněž objevují různé 

stupně navětrání. 

 křídové vrstvy 

Křídové sedimenty se jako denudační relikt zachovaly v zájmovém území jen 

ve velmi omezeném rozsahu. Větší mocnost kaolinitických písků až pískovců byla zjištěna 

východně až jihovýchodně od zájmové oblasti v katastru obce Spořice. 

 bazální vrstvy 
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Jde o nejstarší terciérní jednotku oblasti. Jsou vyvinuty jen útržkovitě 

a nesouvisle. Tvoří výplň nejspodnějších částí pánve, lokálních depresí a erozních rýh. Jde 

zpravidla o splachové sedimenty charakteru bělavých kaolinitických jílů a pestře 

zbarvených jílovců. Jejich výskyt v zájmovém území je minimální. 

 vulkanodetritické vrstvy 

V zájmovém území netvoří souvislou polohu. Rozsáhlejší vulkanické efuzivní 

těleso bylo zjištěno zhruba v prostoru křížení souřadnic x = 993 500,  

y = 814 000 (mocnost vrtu AH 99 dosahuje cca 60 m). Další výlevy se vyskytují jen 

izolovaně v jednotlivých vrtech. Výlevné horniny jsou v převážné míře alterovány. Často 

jsou doprovázeny zjílovatělými tufity rudohnědé či zelenošedé barvy.  

 podložní vrstvy 

Jsou zastoupeny převážně v jílovitém vývoji s proměnlivým obsahem prachové 

a písčité frakce. Mocnost souvrství je značně proměnlivá, lokálně dosahuje až 30 metrů, 

místy však klesá na necelý jeden metr. Hlavním horninovým typem jsou slabě zpevněné 

jílovce, obvykle písčité či prachovité, s proměnlivým obsahem sideritu. Bývají šedobílé až 

béžové, místy se v nich objevují zbytky zuhelnatělých rostlin. V bazálních částech 

souvrství jsou místy vyvinuty pískovce, obvykle jílovité, místy karbonatické. Mívají 

šedobílou až šedohnědou barvu. 

 spodní písčito-jílovité vrstvy 

Tvoří spodní oddíl uhlonosné série. V severních okrajových partiích pánve se 

vyskytují pouze útržkovitě, směrem do centra pánve však jejich mocnost narůstá až na    

cca 50 m. Souvrství je tvořeno převážně polohami prachovitých šedozelených jílovců, 

obklopujících nepravidelně rozptýlené vložky jílovitého uhlí o proměnlivých mocnostech. 

4.1.2 Oblast Mostecké uhelné společnosti 

Zájmové území Mostecké uhelné společnosti, a.s. spadá převážně do mostecké 

části Severočeské hnědouhelné pánve. Z geologického hlediska jde o území velmi pestré 

a složité. Od jihu se zde projevuje vyznívání vývoje žatecké delty potlačením uhelné 

sedimentace, od západu sem zasahuje charakteristický vývoj chomutovské části pánve 

a od severu již mizí typický charakter pánevního komplexu Mostecka s jednotnou slojí. 
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Oblast je ovlivněna přínosem písků v oblasti žatecké delty a je pro ni 

charakteristický přechod od jednotné sloje do vývoje s oddělenou jednou slojí, nebo třemi 

až čtyřmi samostatnými uhelnými lávkami. To je důsledkem vzájemného styku dvou 

odlišných sedimentačních prostředí vyššího řádu. Jde o prostředí jezerní, které je 

charakterizované jednotným vývojem hnědouhelné sloje, a jezerně-deltové, které je 

charakterizované rozštěpením hnědouhelné sloje lávky oddělené jílovito-písčitým 

meziložím. Intenzita rozštěpení přitom narůstá směrem od severu k jihu až jihozápadu. 

Stejným směrem klesá uhlonosnost komplexu sedimentů severočeské pánve. [4] 

Z hlediska stratigrafického členění jsou na území zastoupeny následující 

stratigrafické jednotky: 

 proterozoikum, 

 permokarbon, 

 svrchní křída, 

 terciér – neovulkanity, 

 pánevní sedimenty, 

 kvartér. 

Charakteristika jednotlivých stratigrafických jednotek je následující: 

 proterozoikum 

Zahrnuje nejstarší metamorfované komplexy krušnohorského krystalinika. 

Na povrch vystupuje na samotných svazích Krušných hor severně od zájmového území. 

Horniny krystalinika pak pokračují plynule k jihu a tvoří vlastní dno Severočeské 

hnědouhelné pánve. 

Převládající horninou jsou ortoruly, dále se vyskytují pararuly, svory a v menší 

míře chloritické břidlice a další metamorfity. 

Zakryté krušnohorské krystalinikum v podloží pánve má mírně zvlněný reliéf 

a vytváří místní hřbety nebo prahy. Na povrchu bývá často postiženo kaolinizací až 

do hloubky několika desítek metrů 

 permokarbon 
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Na Mostecku je jeho výskyt vzácný. Líňské vrstvy o mocnosti několika desítek 

metrů byly zjištěny například vrtem VM 3. Typickými horninami jsou pískovce, červené 

aleu-ropelity. 

 svrchní křída 

Svrchní křída je zastoupena převážně sedimenty mořského a v menší míře 

i sladkovodního původu, které se vyskytují na větší části území. Cenoman a spodní turon 

se vyskytují na jihu oblasti. Střední turon je vyvinut v typickém vývoji měkkých slínovců 

v mocnostech okolo 35 m. Svrchní turon se vyskytuje jen nepravidelně v místech 

chráněných před intenzivnější denudací (Dolní Jiřetín, Souš). Jsou tvořeny jílovitými 

vápenci a pevnými slínovci. U Mostu se na řadě míst vyskytuje rovněž coniak (Souš). 

 terciérní vulkanity 

Produkty třetihorního vulkanismu v oblasti patří do první neovulkanické fáze (období od 

středního neocenu do miocenu). Na povrch vystupují v řadě lokalit. Běžnější jsou 

vulkanity bazického charakteru tvořené především bazalty, bazanity, leucitity a nefelinity. 

Časté jsou popeloviny (tufy a tufity). Neovulkanity se vyskytují hlavně na severozápadě, 

kde jsou součástí Jezersko-ryzelského hřbetu. Fonolitové horniny tvoří morfologicky 

nápadná tělesa (Hněvín, Široký vrch atd.). 

 terciérní pánevní sedimenty 

Neogenní sedimenty Severočeské hnědouhelné pánve pokrývají největší část území a jejich 

zachovaná mocnost se pohybuje od několika metrů až do 500 m. 

V širší oblasti zájmového území MUS, a.s. (zejména v oblasti žatecké delty) lze 

neogenní sedimenty generelně rozčlenit na: 

 podložní vrstvy, 

 spodní písčitojílovité vrstvy, 

 hlavní uhelná sloj, 

 svrchní písčitojílovité vrstvy, 

 nadložní vrstvy. 

4.1.3 Sokolovská oblast  

Z morfologického hlediska je možné sokolovskou pánev charakterizovat jako 

stupňovitý, oboustranný, příčně asymetrický příkop, protažený ve směru ZJZ – VSV. 

Hranice sokolovské pánve jsou všeobecně pojímány takto [5]: 
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 na západě – zde je sokolovská pánev oddělena od chebské pánve krystalinickým 

hřbetem Chlumu sv. Maří; 

 na východě – zde je oddělena od severočeské pánve terciérním vulkanickým pohořím 

Doupovské hory; 

 jižní ohraničení –  tvoří ohárecký zlom vůči krystaliniku Slavkovského lesa a Tepelské 

plošiny 

 severní ohraničení – tvoří krušnohorský zlom proti krystaliniku Krušných hor. [6] 

Podle významných příčných zlomů se rozděluje pánev na západní (sokolovskou) 

a východní (karlovarsko-otovickou pánev), s odlišným vývojem základních struktur 

fundamentu (variský geotektonický cyklus). 

Fundament západní části pánve je tvořen varisky konsolidovaným krystalinikem, 

které je součástí saxothuringika. To je budováno metamorfovanými horninami 

amfibolitové facie (muskovit – biotitické svorové ruly, muskovitické svory a muskovit – 

granátické svory s vložkami grafitických svorů, kvarcitických svorů a kvarcitů). Stáří 

výchozích hornin se odhaduje na spodní kambrium až svrchní proterozoikum. Horninový 

komplex je alpinotypně zvrásněn. 

Fundament východní části pánve je budován žulami karlovarského masívu. 

Žulová magmata intrudovala velmi vysoko k povrchu (v severním okolí pánve jsou známy 

i efuzívní formy: ryolity a explozívní brekcie ve výplni maarů). K intruzím docházelo 

mnohonásobně v závislosti na uvolňování napětí po jednotlivých fázích variského 

vrásnění. Dvě hlavní vlny nesou označení starší intruzívní komplex (neboli horské žuly 

svrchně karbonského stáří) a mladší intruzívní komplex (neboli krušnohorské žuly svrchně 

karbonského až permského stáří). Jsou to typické postkinematické žuly, které u mladšího 

intruzívního komplexu jsou už téměř bez kataklázy. Tuhnutí v podmínkách blízkých 

eutektiku způsobily u mladšího komplexu vznik slabě korodovaných porfyrických 

vyrostlic křemene. Magmata karlovarského masívu prošla téměř ukázkovou geochemickou 

diferenciací. Mladší intruzívní komplex je klasickým příkladem specializovaných 

cínonosných granitů, obohacených prvky K, Li, F, B, Sn apod. V pozdních fázích tuhnutí 

prošla magmata sledem autometasomatických přeměn (draselná feldspatizace, albitizace, 

greisenizace…), které vedly ke vzniku cínových greisenových ložisek (např. Krásno, Horní 

Slavkov, Přebuz) a živcových surovin (feldspatit Krásno). 
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Počínaje permem se území saxothuringika konsolidovalo v platformu. 

Dlouhotrvající denudací byl její povrch zabroušen na parovinu. O intenzivní denudaci 

svědčí fakt, že nejstarší třetihorní souvrství v sokolovské pánvi (starosedelské souvrství) 

obsahuje valouny žuly karlovarského masívu. 

Nejsouvislejší části paroviny jsou pohřbeny pod sedimenty sokolovské pánve. 

Svrchní části kaolínových profilů, uchráněné před denudací, podmínily rozvoj světoznámé 

ložiskové oblasti kaolínu v okolí Karlových Varů. Kaolíny nejlepší kvality se vyrábějí 

plavením kaolinizovaných leukokratních žul mladšího intruzívního komplexu, které mají 

nejméně chromogenních oxidů Fe a Ti. Následkem kaolinického zvětrávání se na povrchu 

krystalinika místy vytvořila silně prokřemenělá krusta. 

4.1.4 Geologická situace zájmového území DB 

Těžba Dolů Bílina se rozvíjí na jižním okraji severočeské hnědouhelné pánve 

mezi obcemi Duchcov, Mariánské Račice a Libkovice. V současnosti vytváří velký lom, 

který postupuje v porubní frontě delší než 5 km směrem k západu a sleduje uhelnou sloj 

v hloubkách 80 až 120 metrů (Příloha B). [7] 

Dobývací prostor Dolů Bílina je situován na východě mostecké části severočeské 

hnědouhelné pánve. Na geologické stavbě ložiska se uplatňuje krušnohorské 

krystalinikum, teplický ryolit, svrchní křídy, neovulkanity a vlastní terciérní pánevní 

komplex, který tvoří: 

 bazální vrstvy, 

 spodní písčitojílovité vrstvy, 

 hlavní uhelná sloj, 

 svrchní písčitojílovité vrstvy, 

 jílovitý nadslojový horizont, 

 deltový písčitý horizont, 

 jezerní jílovitý horizont, 

 kvartér. 

Předmětem hodnocení jsou vrstvy ležící v nadloží uhelné sloje, což jsou svrchní 

písčitojílovité vrstvy a kvartér.  
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4.2 Typy a formy výskytu velmi pevných poloh na DB 

V průběhu historie těžby na lomu Bílina byly zjištěny 4 typy výskytu těchto velmi 

pevných poloh. [8] 

4.2.1 Tenké vrstvy 

Pevné polohy vyskytující se jako souvislé vrstvičky karbonátických jílovců až 

pelokarbonátů (mocnost 0,1 – 0,4 m). Matrix tvoří převážně illiticko–kaolinický 

prachovitý jíl s objemovým podílem cementujícího karbonátu (sideritu) o 10 – 70%. 

Nezřídka se tyto zpevněné vrstvy vyskytují ve skupinách. Typicky je taková dvojice až 

trojice vrstviček vyvinuta na bázi libkovických vrstev a v centrální části lomu. Tyto pevné 

polohy jsou problematické pro těžbu, avšak velkostrojovou technologií jsou těžitelné. 

4.2.2 Nesouvislé shluky a horizonty bochníkovitých a diskovitých 

pelokarbonátových konkrecí 

Rozměry od 0,2 – 0,5 m do 0,5 – 3 m mocnosti. Matrix konkrecí je tvořena 

kaolinicko-allitickým prachovitým jílem a jílovitým prachem s objemovým podílem 

cementujícího karbonátu od 10 do 90%. Většinou je karbonát v podobě mikroskopických 

zrnek. Tyto pevné polohy již představují významný problém pro kontinuální těžbu, jsou 

sice těžitelné, způsobují však zvýšené opotřebování rypných a drtících orgánů a zároveň 

mnoho poruch na pásových dopravnících (průrazy gumového pásma, podélné rozříznutí 

gumového pásma atd.). 

 

Obr. č. 1 – Pískovec na 5. skrývkovém řezu o mocnosti cca 8m (foto autor, březen 2011) 
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4.2.3 Nepravidelná deskovitá tělesa středně až hrubě zrnitého pískovce  

Rozměry od 0,5 do 10 m mocnosti. Tento pískovec s dolomitovým tmelem, který 

dosahuje až 30% objemového podílu (dle míry vyplnění pórů) může dosahovat plošných 

rozměrů od 100 až do 10 000 m
2
. Tato většinou synsedimentárně deformovaná tělesa jsou 

vázána na tělesa deltových písků. Z těchto důvodů se mohou takováto tělesa nacházet 

v různých sklonech od úklonů až 30% do téměř horizontální polohy. Velice často také 

nedošlo k mineralizaci celé písčité vrstvy, ale pouze její části. 

Tělesa dolomitických pískovců v deformovaných deltových tělesech způsobují 

největší báňsko-technické problémy při těžbě nadloží na lomu Bílina. Těžba probíhá 

separátně speciální technologií (malostrojová technologie, velkokapacitní auta, trhací 

práce, mobilní drtiče atd.). Komplikací je i samotný průzkum a zjišťování poloh těchto 

těles, protože je tato činnost finančně i časově velice náročná. V celkovém objemu se tato 

skupina podílí na výskytu pevných poloh v lokalitě Bílina cca 80 – 90%. [9] 

 

Obr. č. 2 – Práce na likvidaci pevné polohy v postupu K 2000/K 101 (foto autor, duben 2011) 
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4.2.4 Nepravidelná tělesa pískovce s limonitovým tmelem  

S mocností do 2 m, plošně omezená do max. 1000 m
2
. Podíl limonitového tmelu 

nepřesahuje 20% objemu horniny. V současné době se tato pískovcová tělesa na lomu 

Bílina nevyskytují, avšak z analýz vrtných průzkumů se ukazuje, že v postupech na léta 

2010 až 2015 se mohou sporadicky vyskytnout. Řešení jejich těžby bude v tomto případě 

shodné s řešením likvidace dolomitických pískovců. 

 

Obr. č. 3 - Likvidace pevné polohy s využitím CAT D10T a CAT 374DL (foto autor, duben 2011) 
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5. ANALÝZA PROBLEMATIKY PEVNÝCH POLOH NA 

LOMECH VE SVĚTĚ 

V rámci evropských hnědouhelných povrchových dolů (např. Polsko, Bulharsko, 

Španělsko atd.) tato specifická problematika, která je řešena v rámci mé disertační práce, 

není doposud známa. Výjimku tvoří pouze německý Mibrag – Proffen [10], kde se 

částečně vyskytují pevné polohy v malé míře o mocnosti od 1 do 2 m plošně uložené       

cca 5 m pod hlavou prvního skrývkového řezu.  Jejich likvidace je řešena pomocí cyklické 

technologie. [11] 

 

Obr. č. 4 – Likvidace velmi pevných poloh na lomu Mibrag – Proffen, Německo (foto autor, srpen 2011) 

Pevné a velmi pevné polohy se ve velké míře nacházejí na povrchovém lomu 

Turów na jihozápadě Polska. Nadloží uhelné sloje obsahuje velké množství hornin 

magmatického původu a metamorfitů, jako např. žuly, granodiority, metabazity a 

krystalické břidlice. Mocnost těchto hornin dosahuje až několika desítek metrů. Likvidace 

je prováděna v dostatečném předstihu před postupem skrývkových řezů.  
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Výskyt pevných a velmi pevných poloh ve skrývkových řezech ve formě 

pískovcových konkrecí v prostoru říčních teras je likvidován malostrojovou technologií. 

 

Obr. č. 5 – Geologický řez lomem Turów (Odział geologiczny, KWB Turów) 

 

Obr. č. 6 – Ilustrační pohled na porubní fronty na lomu Turów (foto KWB Turów) 
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6. METODY OVĚŘOVÁNÍ VÝSKYTU PEVNÝCH A VELMI 

PEVNÝCH POLOH NA DB 

6.1 Průzkumné metody 

Geologické oddělení Dolů Bílina vytváří základní vrtnou síť vzorkovanou 

jádrovnicí určenou především k poznání technologických vlastností sloje o rozteči 150 – 

200 m.  V oblastech složité stavby je tato síť zahuštěna až na 70 – 100 m.  Tato běžná 

rozteč vrtů je dostatečná pro tvorbu geologického modelu sloje a většiny nadložních 

sedimentárních těles pro následné využití k plánování dolu. Pro bližší poznání geologické 

stavby je používána kresebná a fotografická dokumentace těžebních stěn lomu, která 

umožňuje přesnější interpretaci vrtných dat.   

Uvedené metody jsou ale nedostatečné pro lokalizaci v masivu ukrytých drobných 

pískovcových těles, která se pak díky svému nahodilému výskytu velmi často dostanou 

do těžby skrývkových rýpadel a jejichž průběžné odstraňování jinou technologií zdržuje 

plánované postupy těchto rýpadel. Ve snaze maximalizovat předstihové separátní odtěžení 

těles pískovce provozní vedení dolu požaduje přesnější geologická data o jejich uložení 

v masivu. 

Vzhledem k obrovské nákladnosti a časové náročnosti případného využití 

jádrového vrtání v podstatně hustší síti byla vyzkoušena řada geofyzikálních metod 

(elektroodporové sondování, gravimetrie, reflexní seismika, radarové metody). 

Geofyzikální metody se však z různých důvodů neosvědčily. 

6.2 Bezjádrové vrtání bez karotáže  

Geologické oddělení dolu v roce 2006 přišlo s myšlenkou využití bezjádrového 

vrtání.  Podmínkou použitelnosti metody byl požadavek na hloubku vrtání minimálně 50 m 

a objektivní odečet takových parametrů vrtání, ze kterých by bylo možno odvodit 

objektivně geologický profil. Studie možností takové aplikace bezjádrového vrtání spolu 

s návrhem dalších metod průzkumu byla zadána VŠB Ostrava. V závěrech studie (Mikuláš 

et al. 2006) [12] byly učiněny návrhy, jejichž aplikací ve vrtné společnosti patřící 

Severočeským dolům a.s. (SD-Vrtné a trhací práce, a.s.), mohlo dojít k experimentální 

aplikaci v podmínkách Dolů Bílina. Z úsporných důvodů nebyla zakoupena nová vrtná 

souprava, ale byla využita stávající vrtná souprava značky Böhler TCD 221, rok výroby 
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1994. Tato vrtná souprava byla vybavena sadou čidel a odečítacím systémem vrtných 

charakteristik se zapisovací jednotkou na paměťovou kartu značky Track firmy 

PARTNERmb s.r.o.  Zařízení Track bylo schopno spolu se sadou čidel zapisovat postup 

vrtání, přítlak, krouticí moment, otáčky, energii (spočteno), tlak, proplach a výměnu tyčí. 

První pokusy byly za přímého dohledu geologa provedeny v roce 2007. Následně dle 

prvních zkušeností byla vrtná souprava dovybavena přídavným kompresorem a doplněna 

sadou vrtných tyčí, aby mohla hloubka vrtu za optimálních podmínek dosahovat až 60m.  

První skupiny vrtů byly prováděny v místech s velmi dobře známou geologickou stavbou 

a záhy bylo jasné, že geologické oddělení je schopno v místních podmínkách interpretovat 

sadu křivek silně připomínajících karotážní záznam do podoby geologického profilu vrtu.  

Jednotlivé podstatné typy zemin – jíl, pískovec, písek – lze totiž s pomocí kombinace 

křivek snadno odlišit, protože se chovají výrazně odlišně během vrtání, což se projevuje 

na křivkách snímaných parametrů. Část vrtů byla následně provedena tak, aby vrty prošly 

uhelnou slojí. Výsledky vyhodnocení dat překvapivě ukázaly, že data z vrtů  

procházejících slojí je možno rovněž velice přesně vyhodnotit. Stejně jako v případě 

nadložních zemin jednotlivé petrografické vrstvy v uhelné sloji kladou odlišný odpor proti 

vrtání, a to se projevuje dostatečně výrazně na získaných křivkách. Výsledky byly shrnuty 

v další etapě zprávy. [13] 

6.2.1 Průmyslová aplikace metody 

V roce 2008 již byla provedena přímá průmyslová aplikace metody na dole 

v několika skupinách profilů s roztečí vrtů 30 – 50 m v nadložních zeminách, kde se 

předpokládal výskyt pískovcových vrstev. Vrtání v uhelné sloji vykazovalo tak výborné 

výsledky, že odvrtaná metráž ve sloji přesáhla polovinu z celkového objemu prací. Celkem 

bylo pomocí této vrtné soupravy odvrtáno více jak 7000 m ve více jak 180 vrtech.  Sloj 

v blízkosti porubní fronty (cca roční předstih před vlastní těžbou) byla provrtána profilem 

s roztečí mezi vrty 30 m, čímž došlo k několikanásobnému upřesnění úložních poměrů 

sloje. To je velmi potřebné pro přesné čtvrtletní a měsíční plánování postupů velkostrojů 

na lomu. Postupně byly za spolupráce vrtné firmy a geologického oddělení dohodnuty 

podmínky a režim vrtání a byla vytvořena efektivní technologická linka od vlastního vrtání 

bez přítomnosti geologa, zaměření ústí vrtu, až po konečné vyhodnocení a zavedení 

výsledků do databanky vrtných údajů a jejich zpracování do geologického digitálního 

modelu sloje a nadloží.  
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Obr. č. 7 – Originální záznam parametrů vrtání 

6.2.2 Geologická interpretace 

Již od začátku bylo zřejmé, že metodu je potřeba kalibrovat na konkrétní 

podmínky geologického profilu a že nebude možné vyhodnocovat získaná data 

u samostatných vrtů bez znalosti předpokládaného profilu v místě přímou matematickou 

interpretací sady křivek. Jako optimální se ukázalo především vyhodnocování křivek 

rychlosti postupu společně s křivkou přítlaku, a to v celých řadách vrtů v profilových 

liniích. Interpretátor tak sice nemusí hned od počátku znát předpokládaný profil, ale 

korelace detailů křivek jednotlivých vrtů ve skupině umožňuje při dostatečně krátkém 
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rozestupu vrtů propojování vrstev a těles, které je možno následně konfrontovat s dříve 

pořízeným blízkým profilem jádrového vrtu nebo s karotážním záznamem, jenž může být 

pořízen přímo v některém z vrtů v linii. Podmínkou možné interpretace je, aby vrty na linii 

byly vrtány za standardního a pokud možno konstantního přítlaku. Odpověď masivu 

na vrtání se pak v každém vrtu odráží u stejných materiálů shodně.  Výrazné zpomalení 

postupu zřetelně ukazuje na velmi pevnou horninu typu pískovce nebo karbonátického 

jílovce, naopak výrazné zrychlení doprovázené poklesem přítlaku ukazuje zřetelně 

na písek. Jíly a další zeminy se chovají rovněž podle svého odporu vrtání, ale s menšími 

rozdíly. 

 

Obr. č. 8 – Úsek interpretované linie vrtů v nadloží sloje 

Při aplikaci metody v případě průzkumu stupně prouhelnění sloje, jakého je 

dosaženo v dobývacím prostoru, bylo zjištěno, že rychlost vrtání přímo odráží obsah 

jílovitých popelovin ve sloji. Jílovitými vrstvami vrtná korunka při konstantní přítlaku 

postupuje rychleji. Při srovnání s karotážními záznamy (gama, gama – gama hustotní) bylo 

dokonce zjištěno, že odečet parametrů vrtání je přesnější a citlivější na změny v profilu než 
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geofyzika.  Velmi užitečnou se metoda ukázala zejména ve spodní části sloje, kde dochází 

k častému střídání vrstev jílu a různě popelnatých uhlí.  Jednotlivé vrstvy, které při 

jádrovém vrtání často splynou rozvrtáním, použitou metodou naopak výrazně vyniknou. 

Komplikací jsou pouze vrstvy s konkrecemi karbonátů (sideritu) a karbonátických jílovců, 

které někdy vykazují podobné vlastnosti jako čisté uhlí a interpretace takových úseků 

ve sloji vyžaduje vynikající znalosti místních podmínek a také geologickou kreativitu. Byla 

nalezena rovněž specifická odezva na úseky sloje porušené tektonicky. Při srovnání 

karotážních záznamů provedených ve vrtech hloubených s použitím popsané metody 

a záznamů technických parametrů vrtání se ukázalo odečítání pomocí zařízení Track jako 

citlivější na výkyvy vlastností zemin a hornin. 

 

Obr. č. 9 – Úsek interpretované linie vrtů ve sloji 

6.2.3 Problémy metody 

Největším problémem metody je hloubkový dosah vrtné soupravy, který činí 

pouze 60 m. To umožňuje využití nově získaných dat v podmínkách postupujícího dolu 

maximálně po dobu 1 roku až 3 let, pak už je obvykle prozkoumaný blok odtěžen. 

Vzduchový výplach se stává neúčinným při vysokých přítocích vody a vrty pak končí 
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blízko pod naraženou hladinou například v tělesech písků. Rovněž dlouhé úseky 

v písčitých vrstvách bez jílových proplástků často způsobují ucpávání a zavalování vrtu a 

znemožňují interpretovatelný odečet dat. Použitá tvrdokovová korunka na některých velmi 

tvrdých pískovcových čočkách vykazuje příliš vysoké opotřebení a pomalé postupy vrtání. 

6.2.4 Pozitivní poznatky 

Metoda umožňuje při dobrých vrtacích podmínkách získaní velmi dobře 

interpretovatelných dat, a to jak v jílovito-písčitých vrstvách s vložkami tvrdých hornin, 

tak v uhelné sloji. Cena vrtání spolu s měřením je přibližně 10 – 15x nižší  než u jádrového 

vrtání do obdobných hloubek. V případě potřeby vzorkování může být v přesně měřených 

intervalech odebírána vrtná drť ze vzduchového výplachu jímáním do textilních pytlů,  

popřípadě jiným způsobem.  

Na lomu Bílina byla popsaná metoda zavedena jako rutinní průzkumná metoda 

a v budoucnu bude využívána za účelem snížení nákladů na vrtný průzkum při současném 

získání přesnější informace o geologické stavbě nadloží a samotné uhelné sloje. Ročně se 

předpokládá odvrtání 5 000 až 7 000 m vrtů. 

6.3 Jednotná klasifikace sedimentů – JKS 

Podstatou jednotné klasifikace sedimentů je předpoklad, že sedimenty 

s podobnými vlastnostmi, které ovlivňují těžební proces, jsou zařazeny do stejné 

klasifikační třídy. 

Rozhodujícími vlastnostmi pak jsou: 

 obsah jílovitých minerálů [%], 

 obsah karbonátů [%], 

 pevnost v prostém tlaku [MPa], 

 odpor v penetraci [N. cm
–1]

, 

 objemová hmotnost [g. cm
–3

], 

 vlhkost [%]. 

Testování fyzikálně mechanických vlastností se provádí podle ČSN, stanovení 

pevnosti v prostém tlaku dle ČSN 72 1025 [14], stanovení objemové hmotnosti dle ČSN 

72 1010 [15], stanovení vlhkosti dle ČSN 72 1012 [16] a stanovení odporu v penetraci dle 

ON 44 3204 [17]. 
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Pro každou z uvedených vlastností je podle její kvantifikace přidělen dílčí index 

JKS. Souhrnný index je následně vyhodnocován dle statistických metod. 

Tab. 1 – Zatřídění velmi pevných poloh dle Indexu JKS 

Třída JKS Index JKS

A < 95,0

B 95,1 - 100,0

C 100,1 - 110,0

D 110,1 - 125,0

E 125,1 a více
 

Okamžité uplatnění klasifikace těženého nadloží podle JKS pro určení 

dobyvatelnosti je možné pouze při homogenním nadloží. U nehomogenního 

(heterogenního) nadloží musíme dále počítat i s ostatními faktory, zvláště pak s umístěním 

a charakterem pevných poloh v těženém bloku. 

Základem JKP je objektivní posouzení vlivu pevných a velmi pevných poloh 

na dobyvatelnost. Pro tento účel je bráno v úvahu nejenom petrografické složení 

a fyzikálně mechanické vlastnosti pevných a velmi pevných poloh, ale i jejich mocnost 

popřípadě četnost v jednotlivých těžených blocích. 

Charakter pevné či velmi pevné polohy z hlediska řezatelnosti je ovlivněn 

petrografickými a fyzikálně mechanickými vlastnostmi. Řezatelné polohy se vyznačují 

tím, že při rozpojování je zřetelná dráha břitu (zubu), jako například u rozpojování jílovců 

zpevněných obsahem karbonátů, oproti polohám pevným, kde dochází k vylamování až 

lámání.  

Neřezatelné pevné a velmi pevné polohy kladou odpor a při rozpojování 

nedochází k řezání, ale k již výše zmíněnému vylamování či lámání těženého nadloží. 

Tento jev je charakteristický pro karbonáty, siderity a pískovce, protože pevnost těchto 

hornin se většinou v prostém tlaku pohybuje v hodnotách vyšších než 8 – 10 MPa.  

Na základě těchto dlouhodobých poznatků byla upravena i tabulka JKP. V tabulce 

je jako nosný element uvažován výskyt pevných a velmi pevných poloh v těžené lávce. 

Dle tohoto byly stanoveny čtyři kategorie dobyvatelnosti [18]. 
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Tab. 2 – Jednotná klasifikace sedimentů 

Třída Popis

tvrdá, řezatelná poloha do mocnosti 0,2 m

tvrdá, neřezatelná poloha do mocnosti 0,1 m

tvrdá, řezatelná poloha do mocnosti 0,2 - 0,3 m

tvrdá, neřezatelná poloha do mocnosti 0,1 - 0,2 m

více neřezatelných poloh do mocnosti 0,3 m

tvrdá, řezatelná poloha do mocnosti 0,3 - 1,0 m

tvrdá, neřezatelná poloha do mocnosti 0,2 - 0,3 m

více neřezatelných poloh do mocnosti 0,5 m

více tvrdých řezatelných poloh o celkové mocnosti 1,0 - 2,0 m

více neřezatelných poloh o celkové mocnosti 0,5 - 0,8 m

e větší mocnosti než ve třídě d

a

b

c

d

 

 Třída a 

Při dobývání pevných poloh a velmi pevných poloh této třídy nedochází k téměř 

žádnému snížení výkonnosti dobývacího stroje. Charakter těžby má plynulý průběh, 

nedochází k rozkmitání ocelové konstrukce stroje ani k destrukci řezných elementů stroje. 

 Třída b 

Při dobývání pevných poloh a velmi pevných poloh této třídy již dochází 

k částečnému poklesu hodinového těžebního výkonu velkostroje. Charakter těžby již není 

tak plynulý a v některých případech dochází i k částečnému poškození řezných elementů 

(opotřebení břitu korečku, vylomení zubu korečku). Dále dochází k částečnému rozkmitání 

ocelové konstrukce kolesového výložníku dobývacího stroje. 

 Třída c  

Při dobývání pevných a velmi pevných poloh této třídy dochází k poklesu 

hodinového těžebního výkonu velkostroje cca o 20 – 30%. Charakter těžby není plynulý, 

často dochází k poškozování řezných elementů (vylomení břitů korečku, vylomení zubu 

korečku atd.). Odezvy kmitání kolesového výložníku se v této fázi již přenášejí 

i do ostatních částí ocelové konstrukce těžebního stroje. 

 Třída d   

Při dobývání pevných a velmi pevných poloh této třídy dochází k výraznému 

poklesu hodinového těžebního výkonu velkostroje, cca o 40 – 60%. Charakter těžby není 
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plynulý, dochází k častému poškozování řezných elementů, korečků, popřípadě ocelové 

konstrukce velkostroje. Kmitání kolesového výložníku je v některých fázích na takové 

úrovni, že je nutno těžbu přerušit z důvodu působení momentové ochrany kolesa rýpadel. 

 Třída e 

Dobývání pevných a velmi pevných poloh třídy e není možné klasickou 

kontinuální technologií. Tyto polohy lze odtěžovat pouze selektivně pomocí klasické 

cyklické technologie (lopatová rýpadla), za přičinění vrtných a trhacích prací,  popřípadě 

speciální techniky (bourací kladiva, rozrývače atd.). 

 

Obr. č. 10 – Koreček rýpadla K 2000/K 101 poškozený velmi pevnou polohou (foto autor, duben 2011) 

6.3.1 Momentová ochrana kolesa rýpadel.  Popis funkce 

Momentová ochrana kolesa rýpadel chrání rypný orgán, jeho části včetně pohonů, 

špičku kolesa a související zařízení před přetížením. Pro momentovou ochranu kolesa je 

síla snímána ze záchytu reakce pohonu kolesa nebo z tělesa převodové skříně. 

Nárůst sledované hodnoty na 75% jmenované hodnoty je signalizován řidiči 

velkostroje. Pokud tento stav trvá déle jak 1 s, pak u rýpadel KU 800, K 2000, KK 1300 

a K 10000 dochází k ovlivnění pohonů otoče. 

Při překročení 100% nastavené úrovně dochází k vypnutí pohonu kolesa, 

popřípadě otoče, pokud se tak již nestalo při dosažení 1. stupně. 
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Okamžitou hodnotu rypné síly kolesa v procentech lze sledovat na optickém 

ukazateli, který je umístěn v kabině řidiče velkostroje, přičemž hodnota 100% je 

indikována jako maximální dovolená rypná síla (současně je vypínací úrovní). 

Další pojistný systém pohonu kolesa zpravidla plní úlohu rozpojovacícho členu 

od rotujících setrvačných sil. Pro jednotlivá rýpadla jsou použity tyto pojistné systémy 

[19]: 

 KU 800/K98, K99 a K105, K 2000/K101 a KK 1300/K111 – prokluzové lamelové 

spojky na předlohách obou pohonů centrální převodové skříně kolesa, 

 K 10000/K74 – střižné kolíky ve spojkách obou motorů pohonů kolesa a koncové 

vypínače u pružného uložení záchytu reakce obou převodových skříní, 

 KU 300/K68 a K83 – rekonstruovaný pohon kolesa KSK – třecí lamelová spojka, 

 KU 300/K70, K71, K91 a K102 – rekonstruovaný pohon kolesa PRODECO – třecí 

lamelová spojka, 

 K 650/K108 – kompenzátor na hydraulickém agregátu pohonu kolesa, 

 USSK/S9 – prokluzová hydraulická spojka. 

6.3.2 Předepsané a nastavené hodnoty 

Pro jednotlivé velkostroje na Dole Bílina jsou předepsané hodnoty uvedeny 

v tabulkách [19]. Aktuální nastavené hodnoty jsou uvedeny v příslušných protokolech 

odborné firmy. 

Tab. 3 – Nastavené hodnoty pojistných zařízení rýpadla KU 800.19/K 98 

Jištěné Pojistné Jmenovitá Upřesňující údaje

zařízení zařízení síla o pojistném zařízení

740 kN tenzometrická aparatura - 74% měřícího rozsahu, ŘS

900 kN tenzometrická aparatura - 90% měřícího rozsahu, ŘS

DSZ neurčena prokluzové lamelové spojky pohonů kolesa

TPZ 120 kN tenzometrická aparatura - 60% měřícího rozsahu, ŘS

DSZ 115 kN mikrospínače na táhlech předního závěsu

TPZ 360 kN tenzometrická aparatura -  46% měřícího rozsahu, ŘS

DSZ neurčena koncový vypínač na vodící kladce výsuvu

Boční 

namáhání 

kolesového 

výložníku

bok kolesa

Působiště 

síly

Obvodová síla 

kolesa

TPZ

Odlehčení 

kolesového 

výložníku

lano předního 

závěsu

obvod kolesa
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Tab. 4 – Nastavené hodnoty pojistných zařízení rýpadla KU 800.18/K 99 

Jištěné Pojistné Jmenovitá Upřesňující údaje

zařízení zařízení síla o pojistném zařízení

740 kN tenzometrická aparatura - 74% měřícího rozsahu, ŘS

900 kN tenzometrická aparatura - 90% měřícího rozsahu, ŘS

DSZ neurčena prokluzové lamelové spojky pohonů kolesa

TPZ 120 kN tenzometrická aparatura - 100% měřícího rozsahu, ŘS

DSZ 115 kN mikrospínače na táhlech předního závěsu

TPZ 360 kN tenzometrická aparatura -  100% měřícího rozsahu, ŘS

DSZ neurčena koncový vypínač na vodící kladce výsuvu

Boční 

namáhání 

kolesového 

výložníku

bok kolesa

Působiště 

síly

Obvodová síla 

kolesa

TPZ

Odlehčení 

kolesového 

výložníku

lano předního 

závěsu

obvod kolesa

 

Tab. 5 – Nastavené hodnoty pojistných zařízení rýpadla KU 800.17/K 105 

Jištěné Pojistné Jmenovitá Upřesňující údaje

zařízení zařízení síla o pojistném zařízení

740 kN tenzometrická aparatura - 74% měřícího rozsahu, ŘS

900 kN tenzometrická aparatura - 90% měřícího rozsahu, ŘS

DSZ neurčena prokluzové lamelové spojky pohonů kolesa

TPZ 120 kN tenzometrická aparatura - 50% měřícího rozsahu, ŘS

DSZ 115 kN mikrospínače na táhlech předního závěsu

TPZ 360 kN tenzometrická aparatura -  100% měřícího rozsahu, ŘS

DSZ neurčena koncový vypínač na vodící kladce výsuvu

Boční 

namáhání 

kolesového 

výložníku

bok kolesa

Působiště 

síly

Obvodová síla 

kolesa

TPZ

Odlehčení 

kolesového 

výložníku

lano předního 

závěsu

obvod kolesa

 

Tab. 6 – Nastavené hodnoty pojistných zařízení rýpadla K 2000/K 101 

Jištěné Pojistné Jmenovitá Upřesňující údaje

zařízení zařízení síla o pojistném zařízení

950 kN tenzometrická aparatura - 76% měřícího rozsahu, ŘS

1250 kN tenzometrická aparatura - 100% měřícího rozsahu, ŘS

DSZ 1250 kN prokluzové lamelové spojky pohonů kolesa

TPZ 900 kN tenzometrická aparatura - 50% měřícího rozsahu, ŘS

DSZ neurčena koncové vypínače na koulích horní stavby

TPZ 600 kN tenzometrická aparatura -  50% měřícího rozsahu, ŘS

DSZ 6 x 100 kN prokluzové spojky pohonů otoče

Boční 

namáhání 

kolesového 

výložníku

bok kolesa

Působiště 

síly

Obvodová síla 

kolesa

TPZ

Odlehčení 

kolesového 

výložníku

lano předního 

závěsu

obvod kolesa
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Tab. 7 – Nastavené hodnoty pojistných zařízení rýpadla KK 1300/K 111 

Jištěné Pojistné Jmenovitá Upřesňující údaje

zařízení zařízení síla o pojistném zařízení

950 kN tenzometrická aparatura - 76% měřícího rozsahu, ŘS

1250 kN tenzometrická aparatura - 100% měřícího rozsahu, ŘS

DSZ 1250 kN prokluzové lamelové spojky pohonů kolesa

TPZ 900 kN tenzometrická aparatura - 50% měřícího rozsahu, ŘS

DSZ neurčena koncové vypínače na koulích horní stavby

TPZ 600 kN tenzometrická aparatura -  50% měřícího rozsahu, ŘS

DSZ 6 x 100 kN prokluzové spojky pohonů otoče

Boční 

namáhání 

kolesového 

výložníku

bok kolesa

Působiště 

síly

Obvodová síla 

kolesa

TPZ

Odlehčení 

kolesového 

výložníku

lano předního 

závěsu

obvod kolesa

 

Tab. 8 – Nastavené hodnoty pojistných zařízení rýpadla K 10000/K 74 

Jištěné Pojistné Jmenovitá Upřesňující údaje

zařízení zařízení síla o pojistném zařízení

1. úroveň není instalována

415 kN tenzometrická aparatura - 100% měřícího rozsahu, ŘS

DSZ neurčena střižné kolíky spojek pohonů kolesa

TPZ 500 kN tenzometrická aparatura - spouští zdvih nahoru

DSZ 610 kN tenzometrická aparatura - vypíná pohon zdvihu

TPZ 635 kN tenzometrická aparatura -  99% měřícího rozsahu

DSZ neurčena prokluzové spojky pohonů otoče

Boční 

namáhání 

kolesového 

výložníku

bok kolesa

Působiště 

síly

Obvodová síla 

kolesa

TPZ

Odlehčení 

kolesového 

výložníku

lano předního 

závěsu

obvod kolesa
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7. TĚŽBA SKRÝVKOVÝCH HMOT V PEVNÝCH 

POLOHÁCH 

7.1 Technologie dobývání na řezech s výskytem pevných poloh 

7.1.1 Cyklická technologie  

Cyklická technologie odtěžování velmi pevných poloh (dále jen VPP) na Dolech 

Bílina (dále jen DB) se v minulosti aplikovala velmi často. Při zjišťování polohy VPP se 

vyčlenil celý těžební blok a za pomoci lopatových rýpadel a automobilové dopravy se 

provedlo jeho odtěžení. Nebylo výjimkou, že objem odtěžovaného bloku dosahoval až 

1 miliónu m
3
 (rok 2005 na 5. skrývkovém řezu). Cyklická technologie dobývání je sice 

velice operativní a lze jí velice jednoduchým způsobem přemisťovat v prostoru lomu, 

ovšem na druhé straně naproti této výhodě stojí nevýhodné finanční hledisko v porovnání 

s technologií kontinuálního dobývání.  Z těchto důvodů bylo na DB přistoupeno 

k omezování těžby takto ucelených bloků a vývoj byl nasměrován na intenzivní spolupráci 

s oddělením geologie, které dodává veškeré nutné podklady o výskytu VPP v jednotlivých 

řezech (charakteristiku, směr uložení, mocnost, objem atd.).  Na základě těchto údajů je 

následně zvolena nejefektivnější technologie likvidace VPP.  

Pro tyto účely bylo na Dolech Bílina zřízeno středisko likvidace pevných poloh, 

které je postupně vybavováno moderní těžební technikou. Středisko je součástí provozního 

úseku „Technické přípravy skrývky“. Přestože v samém počátku bylo zřízení tohoto 

střediska vnímáno jako nadbytečné a vynaložení finančních prostředků na nákup těžební 

technologie bylo hodnoceno v určité vývojové fázi až na úrovni zmařené investice, 

několikaleté zkušenosti nám ukazují, že jeho zřízení bylo účelné a přineslo řadu pozitiv.   

Výsledky  průběhu sledovaného období (rok 2004 – 2011) nám prozatím 

naznačují, že na tomto středisku došlo k navýšení objemů odtěžených hmot VPP a zároveň 

poklesu spotřeby finančních prostředků na 1m
3
 těžených hmot.   

7.1.2 Kontinuální těžba – (kontinuální těžba v kombinaci s cyklickou 

těžbou) 

Kontinuální těžba pomocí velkostrojů v řezech, ve kterých se vyskytují velmi 

pevné polohy, přináší vždy značné technické komplikace. Technologie kontinuálně 
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těžících velkostrojů ať v řezu nebo v bloku s výskytem velmi pevných poloh je velmi 

neefektivní.  Dle předem ověřeného výskytu VPP je možno zvolit vhodnou metodu 

postupu velkostroje v těženém bloku (Příloha C).  

Schémata některých možných variant těžeb velkostroji včetně možnosti 

kombinace s cyklickou těžbou jsou naznačena v  této disertační práci. 

7.1.3 Ponechání spodní části řezu s výskytem velmi pevných poloh. 

Metoda těžby spočívá v ponechání spodní části řezu, ve kterém se nacházejí velmi 

pevné polohy (Schéma č.2). Takto ponechaný blok je následně rozrušen a odtěžen, např. 

pomocí cyklické těžby, nebo je ho možno velkostrojem po separátní likvidaci těchto velmi 

pevných prostor odtěžit například při zpětném postupu.  

Tento způsob těžby je možno použít pouze v případě, že známe přesné uložení 

výskytu velmi pevných poloh v těženém bloku a velmi pevné polohy se nacházejí 

ve spodní části těženého bloku V dostatečném předstihu dle technických a dlahových 

parametrů dobývacího stroje přecházíme ze způsobu těžby jednoho výškového řezu 

na způsob dobýváním tzv. dvou výškových řezů. Zvolenou technologii je možno použít 

téměř po celé délce dobývaného řezu (v některých případech však nelze tuto metodu použít 

– přechody neúčinných prostor, těžba zátinek atd.). Nevýhodou tohoto způsobu těžby je 

nutnost dostatečné šíře pojezdové pláně velkostroje pro těžbu druhého výškového bloku a 

dostatečná šíře pojezdové pláně pro podvozek podpěrného vozu (osa pásové dopravy 

a paty spodního výškového řezu). Z těchto důvodů je zvolenou metodu těžby vhodné 

použít, pokud je možné využít maximálního parametru šíře těženého bloku. Tato metoda je 

ve značné míře využívána při těžbě velmi pevných poloh na Severočeských dolech 

Chomutov a.s., v lokalitě Bílina (6. skrývkový řez). Na tomto řezu je nasazeno rýpadlo 

K 2000/K101, které svými technickými parametry takto zvolenému způsobu těžby plně 

vyhovuje. 

7.1.4 Obkračování bloku s výskytem velmi pevných poloh. 

Technologie těžby způsobem obkračování těženého bloku, ve kterém se nacházejí 

velmi tvrdé polohy, spočívá ve vynechání celé části těženého bloku, popřípadě jeho 

částečném zúžení. Takto ponechaný blok je následně rozrušen a odtěžen (Schéma č. 3). 
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Tuto metodu těžby lze v převážné míře použít v případě, že se velmi pevné 

polohy vyskytují ve střední části těženého bloku a nelze použít metodu dvou výškových 

řezů, například z důvodu technických parametrů dobývacího stroje, šíře těženého bloku či 

kvůli výšce, ve které se velmi pevné polohy v dobývaném bloku vyskytují. 

Těžba velkostroje je založena na principu těžby jednoho výškového řezu, při 

přiblížení se k bloku, ve kterém se nacházejí velmi pevné polohy, velkostroj těžbu tohoto 

bloku vynechá, popřípadě zredukuje šíři těženého bloku tak, aby nebyla ohrožena 

plynulost těžby a bezpečnost samotného dobývacího stroje. Vynechaný čí zúžený blok je 

následně separátně rozrušen a odtěžen jinou zvolenou dobývací technologií, např. 

cyklickou, popřípadě zpětným postupem velkostrojem samotným.  

Takovýto způsob těžby lze zvolit v případě, že šíře pracovní pláně je dostatečná 

a umožňuje vynechání popřípadě zúžení těženého bloku velkostrojem. Zúžením těženého 

bloku dochází taktéž ke snížení průměrného hodinového těžebního výkonu velkostroje 

a k nárůstu ztrátových časů z důvodu zvýšených nároků na manipulaci s velkostrojem. 

7.1.5 S bočním postupem v části řezu s výskytem velmi pevných poloh. 

Technologie těžby způsobem obkračování těženého bloku, ve kterém se nacházejí 

velmi tvrdé polohy, spočívá ve vynechání určité části těženého bloku, popřípadě jeho 

částečném zúžení. Takto ponechaný blok je následně rozrušen a odtěžen (Schéma č. 4). 

Tuto metodu těžby lze v převážné míře použít v případě, že se velmi pevné 

polohy vyskytují ve střední části těženého bloku a nelze použít metodu dvou výškových 

řezů například z důvodu technických parametrů dobývacího stroje, šíře těženého bloku či 

výšce, ve které se velmi pevné polohy v dobývaném bloku vyskytují. 

Těžba velkostroje je založena na principu těžby jednoho výškového řezu, při 

přiblížení se k bloku, ve kterém se nacházejí velmi pevné polohy, velkostroj těžbu tohoto 

bloku vynechá, popřípadě zredukuje šíři těženého bloku tak, aby nebyla ohrožena 

plynulost těžby a bezpečnost samotného dobývacího stroje. Tento zúžený blok je následně 

separátně rozrušen a odtěžen jinou zvolenou dobývací technologií např. cyklickou, 

popřípadě zpětným postupem velkostrojem samotným. 

Takovýto způsob těžby lze zvolit v případě, že šíře pracovní pláně je dostatečná 

a umožňuje vynechání popřípadě zúžení těženého bloku velkostrojem. Zúžením těženého 



Ing. Brabenec Jiří: Problematika velmi tvrdých poloh při kontinuální těžbě 

2014 – 33 – 

bloku dochází taktéž ke snížení průměrného hodinového těžebního výkonu velkostroje 

a k nárůstu ztrátových časů z důvodu zvýšených nároků na manipulaci s velkostrojem. 
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Schéma č. 2 – Technologie dobývání s ponecháním spodní části řezu s výskytem VPP 
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Schéma č. 3 – Technologie dobývání s obkračováním bloku s výskytem VPP 
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Schéma č. 4 – Technologie dobývání s bočním postupem v části řezu s výskytem VPP 
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7.1.6 Dobývání kolesovým rýpadlem ve spolupráci s lopatovým rýpadlem.  

Technologie, která spočívá v kombinaci těžby velkostroje a lopatového rýpadla, je 

převážně uplatňována v případě, že velmi pevná poloha se nachází ve svrchní části 

těženého bloku. Před velkostrojem na hlavě řezu pracuje lopatové rýpadlo, popřípadě 

dozér, které odtěžuje (skrývá) hmoty nad pevnou polohou. Následně je též odtěžena touto 

technologií i velmi pevná poloha. Velkostroj pak může od velmi pevných poloh prostý řez 

bezproblémově odtěžit (Schéma č. 5). 

Nevýhodou této technologie je zvýšené riziko možnosti havárie. Lopatové 

rýpadlo, popřípadě dozér, se pohybuje na hraně řezu a hrozí zde nebezpečí skluzu řezu. 

Tato metoda je také náročnější na organizaci práce z důvodu, že v pracovním prostoru 

velkostroje se nachází i jiné pracovní stroje (lopatové rýpadlo, dozér, nákladní auta atd.). 
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Schéma č. 5 – Technologie dobývání kolesového rýpadla ve spolupráci s lopatovým rýpadlem 
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7.2 Trhací práce v řezech s výskytem velmi pevných poloh na DB 

Nejvyšší rozpojovací odpory při kontinuální těžbě pevných poloh jsou na Dolech 

Bílina zpravidla zjišťovány na spodních skrývkových řezech. Tato skutečnost je dána 

hlavně diagenetickým zpevněním jílovců, popřípadě prachovců a obsahem karbonátických 

složek v horninách.  

V uplynulém období bylo na lokalitě Bílina provedeno několikeré měření 

rozpojovacích odporů.  Měření se uskutečnilo jak v trhacími prácemi rozrušené tak 

i v nerozrušené hornině. Výsledky byly porovnány a vyhodnoceny z hlediska výkonnosti 

těžební techniky i ekonomické výhodnosti.  

Vývoj ukázal, že zvolený směr rozrušování pevných poloh, které dosahují 

rozpojovacího odporu v hodnotách od 100 do 130 kN.m
–1

, pomocí trhacích prací je 

neekonomický. Jeho předností je sice částečné navýšení průměrného hodinového výkonu 

dobývacího stroje a snížení energetické náročnosti na m
3
 těžených hmot, avšak na druhé 

straně dochází k značnému finančnímu nárůstu nákladů vlivem trhacích prací. Průměrné 

navýšení nákladů dosahuje cca 20 – 25 Kč/m
3
 těžených hmot. 

Další nevýhodou provádění trhacích prací za účelem rozvolnění horniny je 

nutnost provádět tyto práce v časovém předstihu alespoň 4 – 6 měsíců z důvodu 

následného rozvolnění horniny atmosférickými vlivy. Tato metoda je v současnosti 

a taktéž v horizontu minimálně dalších pěti let v Dolech Bílina technicky nerealizovatelná. 

V případě kontinuální těžby tvrdých poloh byl zvolen směr zvyšování 

rozpojovacích hodnot těžebních velkostrojů (úprava převodových skříní pohonu kolesa, 

vývoj korečků – břitové korečky, zesilování ocelové konstrukce). Vývoj a následná 

realizace nám předběžně naznačuje, že tento zvolený směr je pravděpodobně správný 

a do budoucna by mohl i přes prvopočáteční náklady přinést značný finanční efekt.  

Při těžbě velmi pevných poloh se bez trhacích prací již neobejdeme, pro účely 

odtěžení velmi pevných ploch je bezpodmínečně nutné  trhací práce aplikovat. Mnohdy až 

několik metrů mocné pískovcové proplástky jsou i pro výkonnou techniku bez pomoci 

trhacích prací nedobyvatelné.    
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Obr. č. 11 – Vrtání pískovce na trhací práce – bezjádrové vrtné soupravy se vzdušným výplachem (foto 

autor, květen 2012) 

Postupný nárůst potřeby vrtných a trhacích prací si přirozeně vyžadoval stále lepší 

vybavenost mechanizačními prostředky. Od původních jednoduchých vrtných souprav, 

umístěných na dozeru (typy VVR – 11 a PVSR.I00 S) a zemním vrtáku PVZ 

na automobilovém podvozku vozu Tatra 138, začaly ve druhé polovině sedmdesátých let 

do provozů přicházet moderní a produktivnější vrtné soupravy typu Böhler řady TCD 220 

a Hausherr HBM 120. Zvyšoval se rovněž počet střelmistrů a technických vedoucích 

odstřelu. Fyzicky velmi namáhavá práce střelmistrů, kteří byli nuceni denně ručně 

manipulovat s velkými objemy trhavin, a současně také růst cen průmyslových trhavin 

vedly k dalším racionalizačním opatřením v mechanizaci trhacích prací a k zavedení 

vlastní výroby trhavin. 

Koncem osmdesátých let se vyráběla jednoduchá trhavina DAP (směs dusičnanu 

amonného a paliva – nafta, olej) v zednické míchačce. V roce 1993 byl do zkušebního 

provozu uveden vůz NV – 12, který vyvinul útvar technického rozvoje dolu. Toto pojízdné 

zařízení trhavinu vyrábělo přímo na místě spotřeby a zároveň ji i nabíjelo do připravených 
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vrtů. Zařízení i přes mnohé dětské nemoci prokázalo, že zvolená cesta je správná, že je ale 

nutné zabezpečit vyšší výkon a spolehlivost.  

 

Obr. č. 12 – Moderní mobilní zařízení vyrábějící trhavinovou směs přímo na místě (foto archív VTP) 

V roce 1996 bylo zakoupeno nové zařízení, postavené renomovanou norskou 

firmou BMI, která je dceřinou společností firmy DYNO NOBEL. Navázání spolupráce 

s touto firmou umožnilo cestu k nejvyspělejší technice a technologii výroby průmyslových 

trhavin. Odstranila se namáhavost práce střelmistrů, došlo k výraznému zvýšení 

bezpečnosti a produktivity práce. Vlastní výroba průmyslových trhavin taktéž snížila 

náklady na jejich nákup (v současné době se nakupují se pouze brizantnější náložkové 

klasické průmyslové trhaviny – Perunit, Danubit – na odstřel pevných a velmi pevných 

poloh v Dolech Bílina). 
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Obr. č. 13 – Vrtání vrtů pro odstřel pevné polohy (foto autor, duben 2011) 

 

Obr. č. 14 – Likvidace pískovce po odstřelu (foto autor, červen 2011) 
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7.2.1 Velikosti náloží pro pískovce a pelosiderity 

Minimální měrná spotřeba trhaviny pro likvidaci pískovcových a pelosideritových 

poloh je na Dole Bílina stanovena na 0,40 kg/m
3
, maximální měrná spotřeba je stanovena 

na 0,70  kg/m
3
 při doporučeném průměru vrtů od 100 do 125 mm. 

Exaktně získané hodnoty rozteče vrtů a z nich vyplývajících měrných spotřeb 

jsou: 

 jíly a jílovce: rozteč vrtů 3,0 – 4,5 bm, měrná spotřeba 0,40 – 0,95 kg/m
3
, 

 pískovce a pelosiderity: rozteč vrtů 2,5 – 3,0 bm, měrná spotřeba 0,40 – 0,70 kg/m
3
, 

 vyvřeliny (JS): rozteč vrtů 2,5 – 3,5 bm, měrná spotřeba 0,40 – 0,60 kg/m
3
, 

 uhelný pilíř: rozteč vrtů 4,5 – 6,0 bm, měrná spotřeba 0,10 – 0,25 kg/m
3
. 

Tab. 9 – Rozteč vrtné sítě, délky ucpávek a velikost nálože pro pískovce 

Min. (m) Max. (m) Min. (m) Max. (m) Min. (kg) Max. (kg)

3 2,2 2,2 2,2 2,2 3,0 3,0

4 2,5 3,0 2,5 3,0 6,0 7,0

5 2,5 3,5 2,5 3,2 9,0 13,0

6 2,5 3,5 2,5 3,2 13,0 22,0

7 2,5 3,5 2,5 3,2 18,0 31,0

8 2,5 3,5 2,5 3,2 24,0 40,0

9 2,5 3,5 2,5 3,2 30,0 49,0

10 2,5 3,5 2,5 3,2 36,0 58,0

11 2,5 3,5 2,5 3,2 42,0 67,0

12 2,5 3,5 2,5 3,2 46,0 76,0

13 2,5 3,5 2,5 3,2 53,0 85,0

14 2,5 3,5 2,5 3,2 58,0 94,0

15 2,5 3,5 2,5 3,2 63,0 103,0

16 2,5 3,5 2,5 3,2 68,0 112,0

17 2,5 3,5 2,5 3,2 73,0 121,0

18 2,5 3,5 2,5 3,2 78,0 130,0

Hloubka vrtu (m)
Rozteč Ucpávka Nálož
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Tab. 10 – Spotřeba trhaviny na běžný metr vrtu při různých průměrech vrtu a náložních hustotách 

0,60 0,70 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 1,05 1,10

25 0,29 0,34 0,39 0,42 0,44 0,46 0,49 0,52 0,54

28 0,37 0,43 0,49 0,52 0,55 0,59 0,62 0,66 0,69

30 0,42 0,49 0,56 0,60 0,94 0,68 0,71 0,75 0,78

32 0,48 0,56 0,64 0,68 0,72 0,76 0,80 0,84 0,88

34 0,54 0,63 0,72 0,77 0,82 0,87 0,91 0,96 1,00

36 0,61 0,71 0,81 0,86 0,91 0,97 1,02 1,07 1,12

38 0,68 0,79 0,90 0,96 1,02 1,08 1,13 1,19 1,25

40 0,75 0,88 1,01 1,07 1,13 1,19 1,26 1,33 1,93

42 0,83 0,97 1,10 1,17 1,24 1,31 1,38 1,45 1,52

44 0,91 1,06 1,21 1,29 1,37 1,44 1,52 1,60 1,66

46 0,99 1,15 1,32 1,40 1,49 1,57 1,66 1,75 1,83

48 1,08 1,26 1,44 1,53 1,62 1,71 1,81 1,90 1,99

50 1,17 1,37 1,56 1,66 1,76 1,86 1,96 2,05 2,15

52 1,27 1,48 1,69 1,80 1,90 2,01 2,12 2,22 2,33

55 1,42 1,65 1,89 2,01 2,13 2,25 2,37 2,48 2,60

58 1,58 1,84 2,11 2,24 2,37 2,50 2,64 2,77 2,90

60 1,69 1,97 2,40 2,39 2,53 2,67 2,82 2,10 3,10

62 1,80 2,10 2,55 2,55 2,70 2,85 3,01 3,16 3,31

65 1,98 2,31 2,64 2,81 2,97 3,14 3,31 3,47 3,64

68 2,17 2,54 2,90 3,08 3,26 3,44 3,63 3,81 3,99

70 2,30 2,68 3,07 3,26 3,45 3,64 3,84 4,03 4,22

72 2,44 2,84 3,25 3,45 3,66 3,86 4,07 4,27 4,47

75 2,64 3,08 3,52 3,74 3,96 4,18 4,41 4,63 4,85

78 2,86 3,33 3,81 4,05 4,29 4,53 4,74 5,00 5,24

80 3,01 3,51 4,01 4,26 4,51 4,76 5,02 5,27 5,52

82 3,16 3,69 4,22 4,48 4,75 5,01 5,28 5,54 5,80

85 3,40 3,96 4,53 4,81 5,10 5,38 5,67 5,95 6,23

88 3,64 4,25 4,86 5,16 5,47 5,77 6,08 6,38 6,68

90 3,81 4,45 5,08 5,40 5,72 6,04 6,36 6,67 6,99

92 3,98 4,64 5,31 5,64 5,97 6,30 6,64 6,97 7,30

95 4,24 4,95 5,66 6,01 6,37 6,72 7,08 7,43 7,78

98 4,52 5,27 6,03 6,40 6,78 7,16 7,54 7,91 8,29

100 4,71 5,49 6,28 6,67 7,06 7,45 7,85 8,24 8,63

103 4,99 5,83 6,66 7,08 7,50 7,91 8,33 8,74 9,16

105 5,20 6,05 6,92 7,35 7,78 8,22 8,65 9,08 9,51

108 5,50 6,41 7,33 7,78 8,24 8,70 9,16 9,62 10,07

110 5,70 6,65 7,60 8,07 8,55 9,02 9,50 9,97 10,45

113 3,02 7,02 8,02 8,52 9,03 9,53 10,02 10,53 11,03

115 6,22 7,26 8,30 8,82 9,34 9,86 10,38 10,90 11,38

118 6,56 7,65 8,74 9,30 9,84 10,38 10,93 11,47 12,03

120 6,78 7,91 9,05 9,61 10,17 10,74 12,27 11,87 12,44

125 7,36 8,58 9,81 10,43 11,04 11,65 12,31 12,88 13,50

130 7,96 9,28 10,61 11,28 11,94 12,60 13,27 13,93 14,59

135 8,58 10,01 11,44 12,16 12,87 13,59 14,31 15,02 15,74

140 9,13 10,77 12,31 13,08 13,85 14,62 15,36 16,16 16,93

150 10,60 12,37 14,13 15,02 15,90 16,78 17,68 18,55 19,43

175 14,43 16,83 19,24 20,44 21,64 22,84 24,05 25,25 26,45

200 18,85 21,99 25,13 26,70 28,27 29,85 31,42 32,99 34,56

250 29,45 34,36 39,27 41,72 44,18 46,63 49,09 51,54 54,00

Náložná hustota

Průměr vrtu (mm)

Váha trhaviny (kg)
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7.3 Kontinuální těžba s možnosti využití systému GPS 

Celý systém lokalizace a likvidace pevných poloh pomocí GPS je založen 

na přenosu údajů o poloze kolesa stroje z GPS. Tento systém je zajištěn rádiovou sítí 

na výhradním kmitočtu. Retranslační stanice je umístěna na budově dispečinku a řídicí 

stanice s komunikační jednotkou na správní budově Dolů Bílina.  

Výstupem celého systému sledování poloh je datový soubor, který obsahuje 

souřadnice X, Y, Z.  

Celý systém je doplněn geologickým modelem a digitálním modelem terénu, 

který pomocí serveru Topol Internet provádí vizualizaci geografických dat v prostředí 

intranetu, umožňující snadno zobrazit geografická data (pevné polohy), včetně jejich 

popisu dle databáze. 

 

Schéma č. 6 – Optimální rozmístění GPS nad velkorýpadlem 
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Obr. č. 15 – Vizualizace dat v prostředí intranetu 

 

Obr. č. 16 – Vizualizace dat v prostředí intranetu – detail 
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Obr. č. 17 – Monitor v kabině řidiče velkostroje KK 1300 ukazující přesnou polohu velkostroje při těžbě 

(foto autor, listopad 2012) 

7.3.1 GPS kabina verze 2009  

Programové vybavení GPS kabina je jednoúčelová aplikace určená primárně pro 

počítače průmyslového standardu (embeded PC) s dotykovým displejem osazené 

systémem WINDOWS XP SP3 v běžné hardwarové a softwarové konfiguraci. Počítač 

vybavený programem GPS_kabina je určený k instalaci do kabiny kolesového rýpadla 

jako podpůrný informační systém poskytující číselnou a grafickou formou vybrané 

informace osádce rýpadla.  

Celý systém využívá moduly a funkce programů Báňský model a GPS model, 

samostatně spouštěný je program GPS_kabina.exe. Programy využívají celou řadu 

knihoven, které jsou do počítače nahrávány při instalaci programu. Programové okno 

programu Báňský model je na obr. č. 18, programové okno programu GPS kabina na obr. 

č. 19. 

Program Báňský model obsahuje sadu funkcí, pomocí kterých je vytvářen datový 

základ používaný programem GPS kabina, tzv. „Model kabina“. 
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Obr. č. 18 – Programové okno programu Báňský model 

 

Obr. č. 19 – Programové okno programu GPS Kabina 
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Na panelu „DT model“, složka „GPS“ je umístěno tlačítko, po jehož stisknutí 

a kontrolním dotazu program generuje přenositelný „paketový“ model v prostoru 

definované „dynamické mapy modelu“. Tlačítko je dostupné pouze po zadání správného 

přístupového hesla administrátora „GPS dynamické mapy modelu“.  

Všechny právě viditelné objekty včetně aktuálních atributů zobrazení jsou 

kopírovány do vytvořeného podadresáře „Model kabina“ (podadresář aktuálního modelu). 

V tomto podadresáři jsou uloženy všechny datové podklady nutné pro provoz programu 

GPS kabina. Vždy při změně datových podkladů (nové zaměření lomu, nové režimové 

postupy, změna atributů zobrazení, parametry GEO modelu, …) je nutné vygenerovat nový 

obsah podadresáře „Model kabina“ a tento celý přenést do počítače v kabině rýpadla.  

Program GPS kabina je v cílovém počítači nainstalován do složky C:\Program 

Files\GPS kabina a adresář „Model kabina“ musí být celý kopírován jako podadresář 

tohoto umístění.  

Před nahráním nového adresáře „Model kabina“ vždy ukončete program GPS 

kabina a existující adresář „Model kabina“ nejprve celý smažte. Teprve poté nahrajte nový 

adresář „Model kabina“ do stejného umístění. 

 

Obr. č. 20 – Programové okno programu GPS model 
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Program Báňský model obsahuje sadu funkcí, pomocí kterých je vytvářen datový 

základ používaný programem GPS kabina, tzv. „Model kabina“.  

Na panelu „DT model“, složka „GPS“ je umístěno tlačítko, po jehož stisknutí 

a kontrolním dotazu program generuje přenositelný „paketový“ model v prostoru 

definované „dynamické mapy modelu“. Tlačítko je dostupné pouze po zadání správného 

přístupového hesla administrátora „GPS dynamické mapy modelu“.  

Všechny právě viditelné objekty včetně aktuálních atributů zobrazení jsou 

kopírovány do vytvořeného podadresáře „Model kabina“ (podadresář aktuálního modelu). 

V tomto podadresáři jsou uloženy všechny datové podklady nutné pro provoz programu 

GPS kabina. Vždy při změně datových podkladů (nové zaměření lomu, nové režimované 

postupy, změna atributů zobrazení, parametry GEO modelu, …) je nutné vygenerovat nový 

obsah podadresáře „Model kabina“ a tento celý přenést do počítače v kabině rýpadla.  

Program GPS kabina je v cílovém počítači nainstalován do složky C:\Program 

Files\GPS kabina a adresář „Model kabina“ musí být celý kopírován jako podadresář 

tohoto umístění. Před nahráním nového adresáře „Model kabina“ vždy ukončete program 

GPS kabina a existující adresář „Model kabina“ nejprve celý smažte. Teprve poté nahrajte 

nový adresář „Model kabina“ do stejného umístění.  

Program GPS model obsahuje sadu funkcí, které zajišťují příjem a vyhodnocení 

dat sledováním kolesových rýpadel systémem GPS a následné odesílání vybraných 

informací zpět přes stejnou IP adresu a port bezdrátovou GPRS komunikací do počítače 

umístěného v rozvodně rýpadla. Z tohoto počítače jsou poté v nezměněné formě data 

odesílána přes sériové rozhraní RS-232 do počítače v kabině rýpadla a zde jsou 

zobrazována programem GPS kabina.  

 Nastavení parametrů pro přenos dat do kabiny rýpadla  

Po spuštění programu GPS model se komunikačním modul pokusí navázat 

internetové spojení s definovanou IPD adresou. Úspěšné spojení a přenos dat přes 

definovaný port je indikováno „zelenou diodou“ – v intervalu cca 5s jsou načítána nová 

data.  

Volba přenosu vypočítaných modelových dat zpět do kabiny rýpadla k programu 

GPS kabina se volí přepínačem „Kabina rýpadla“. Po stisku tlačítka „Start“ na panelu 
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„GPS výpočty“ program vytváří datovou větu a pomocí internetu ji odesílá zpět 

na definovanou IP adresu.  

Indikace přesnosti zpracovaných dat je v datové větě pro program GPS kabina 

odesílána, pokud je zapnutý přepínač „Použít“ a současně jsou nastaveny parametry 

datového filtru.  

 Program GPS kabina  

Aplikace spouštěná na průmyslovém počítači (embeded PC) s dotykovým 

displejem, který je umístěný v kabině rýpadla poskytuje doplňkové informace osádce řídící 

rýpadlo.  

Uvedený počítač nelze vypnout z provozu jinak než odpojením od sítě. V případě 

nutného restartu je zezadu na dolním okraji poblíž sady konektorů umístěný kolébkový 

přepínač. Po jeho stisknutí se počítač vypne a vzápětí opět nastartuje systém.  

Program GPS kabina se po startu systému také spouští automaticky.  

Počítač není standardně vybavený klávesnicí a myší, základní ovládání se provádí 

přes dotykovou obrazovku prsty nebo ukazovátkem, které by nemělo být ostré.  

Spuštěný program GPS model lze ukončit dotykem na ikonu „zavření okna“ 

vpravo nahoře. Tento způsob se používá například v případě, že je nutné provést výměnu 

dat modelů v adresáři „Model kabina“. Tato data budou obvykle aktualizována 

po provedení nového zaměření lomu, vytvoření nových postupů apod. v předpokládaném 

intervalu 1 měsíc.  

Na ploše monitoru je umístěna ikona zástupce „GPS model“, poklepáním na tuto 

ikonu se znovu spustí program.  

Po startu programu jsou prováděny iniciace modelových dat a datového spojení 

s počítačem, který je umístěn v rozvodně rýpadla. Tento proces trvá cca 10 vteřin a je 

indikován textem v informačním okně uprostřed plochy programu. Toto okno je při běhu 

programu používáno pro zobrazení chybových stavů a varovných hlášení.  

Program GPS model nelze minimalizovat na lištu.  

V pravé části obrazovky jsou shora vypisovány vybrané parametry přenášených 

dat, graficky je vyznačena „stěna řezu“ s barevným rozlišením „kvality“ těženého 
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materiálu a vedle legendy s barevným rozlišením tříd materiálů je vykreslován znak 

signalizující platnost zobrazených dat a dvě tlačítka ovládající režim zobrazení.  

Číselná hodnota „diference na pojezdovou rovinu PR“ může nabývat záporných 

hodnot, pokud je pata kolesa pod kótou navržené pojezdové roviny. V takovém případě 

pole s hodnotou diference bude vykreslováno červeně.  

V levé části obrazovky je vykreslena aktuální situace „mapy“ centrovaná v okolí 

rýpadla. Základní rozsah okolí rýpadla je nastaven na hodnotu 100 m na každou stranu.  

Vykreslovány včetně kót bodů jsou zaměřené hrany a paty řezů a „režimované“ 

hrany a paty řezů (červeně), svážnice, pasové dopravníky, linie odvodnění, zlomy 

a vybrané vrty. Vykreslování objektů je řízené aktuálním nastavením viditelnosti a atributů 

objektů v prostředí programu Báňský model v okamžiku generování přenositelného 

„Modelu kabina“.  

V centrální části je vykreslována dynamická „značka“ rýpadla – při těžbě se otáčí, 

podle aktuálního výsuvu mění svou délku a pozici „protizávaží“.  

Během přejezdu rýpadla mění značka svoji pozici a s ní i okolí zobrazené mapy 

tak, aby značka zůstávala stále ve středu zobrazení 

V pravé horní části obrazovky je ve dvou polích vypisován aktuální datum a čas 

posledního realizovaného přenosu dat. Pokud se hodnota času mění v intervalu cca 

5 vteřin, jsou datové přenosy realizované správně – tj. celý systém zpracování dat je 

funkční (viz následující obr. „schéma propojení počítačů a popis datových toků“).  

7.3.2 Tlačítka  

V pravé dolní části obrazovky jsou umístěna dvě dotyková ovládací tlačítka a pole 

se znaky, které indikují platnost a přesnost právě zobrazovaných dat. Po stisku tlačítka se 

obě tlačítka „uzamknou“ a znovu použít je lze až po uplynutí cca 2 vteřin.  

Dotykové tlačítko přepíná tzv. „denní“ a „noční“ způsob vykreslování dat. 

„Denní“ zobrazení je charakteristické vykreslováním objektů na bílém pozadí, „noční“ 

zobrazení je inverzní vykreslování objektů na černém pozadí.  



Ing. Brabenec Jiří: Problematika velmi tvrdých poloh při kontinuální těžbě 

2014 – 53 – 

Dotykové tlačítko přepíná rozsah zobrazení objektů v okolí značky rýpadla. Jako 

počáteční je nastavený rozsah 100 m od značky rýpadla na všechny strany, po stisku 

tlačítka se rozsah zdvojnásobí. Opětovný stisk tlačítka vrátí rozsah na počáteční hodnotu.  

7.3.3 Indikátory  

S ohledem na možný výskyt problémů především s přenosem dat zobrazuje 

program během své činnosti 3 různé indikátory, které poskytují uživateli informaci 

o platnosti právě zobrazovaných dat.  

Všechna zobrazovaná data a datové přenosy jsou v pořádku, s maximální 

přesností a nejsou starší než 30 vteřin  

 Varování:  

Symbol indikuje horší přesnost zobrazovaných dat o poloze kolesa (především 

výškové) – data jsou matematicky filtrovaná z důvodu horší přesnosti zařízení GPS.  

Pokud jsou aktuálně zobrazovaná data starší než 30 vteřin (nejčastěji z důvodu 

nedostupných datových přenosů GPRS), je současně aktivováno informační okno se 

zprávou o zpoždění dat.  

 Výstraha:  

Symbol indikuje špatnou přesnost zobrazovaných dat především o výškové poloze 

kolesa s chybou až +/ – 1m.  

Pokud jsou aktuálně zobrazovaná data starší než 60 vteřin (nejčastěji z důvodu 

nedostupných datových přenosů GPRS), je současně aktivováno informační okno se 

zprávou o zpoždění dat.  

7.3.4 Konfigurační soubor:  

Program GPS kabina neposkytuje z důvodu zjednodušení obsluhy žádné objekty 

a funkce, pomocí kterých by bylo možné nastavovat vlastnosti programu a parametry 

prostředí. Pro případ nutnosti je ale řada parametrů předdefinována v souboru „GPS 

setParam.cfg“. Tento soubor lze editovat programem „Notepad.exe“ (součást Windows, 

též „Poznámkový blok“).  
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Parametry jsou rozděleny do dvou sekcí označených <Set ComPort> a <Set 

Mapa>. Každý parametr má svůj název (klíč) a za znakem „=“ proměnnou hodnotu. 

Označení sekcí a názvů parametrů je nutné při editaci zachovat.  

<Set ComPort>  

Connect=import ….. hodnotu „ComPort“ lze zaměnit za hodnotu „DDE“ (viz poznámka)  

ComPort=1 ……….. číslo sériového portu  

Baud=19200 …….... rychlost sériového přenosu dat  

DataBits=8 ……….. počet datových bitů  

StopBits=1 ……….. počet stop bitů  

Parita=none ………. parita  

RTS=off ………….. řízení datového toku  

DTR=off …………..řízení datového toku  

<Set Mapa>  

typTE=KU300 …… typ rýpadla  

pOtoce=5 …………. průměr otoče  

rStavby=6.5 ………. rozměr dolní stavby  

pSkos=2 ………….. parametr zkosení okrajů dolní stavby  

pKolesa=7.5 …….... průměr kolesa  

pPosBZ=2.1 ……….odsazení kolesa od osy výložníku  

addX=990000 ……. základna souřadnice X  

addY=810000 ……. základna souřadnice Y  

DiferM=100 ……… počáteční hodnota vykreslovaného rozsahu okolí značky rýpadla  

BoreW=20 ……....... indikace přiblížení k vrtu  

divKV=1000 ……... počáteční kódování geologických vrstev  

endKV=9999 ……... koncové kódování geologických Vrstev. 
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Schéma č. 7 – Schéma propojení a popis datových toků 
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7.4 Používaná důlní doplňková mechanizace při likvidaci velmi 

pevných poloh na Dolech Bílina 

7.4.1 Nasazeni důlně doplňkové mechanizace 

Těžba pevných a velmi pevných poloh kontinuálním způsobem v podmínkách 

hnědouhelných dolů s sebou bezpodmínečně přináší i nutnost nasazení doplňkové 

mechanizace. Jednotlivé typy této mechanizace, jejich výkonové řady a případné 

příslušenství musí odpovídat charakteristice těžby na příslušné lokalitě. Nelze tedy 

jednoznačně a explicitně určit, jaký typ stroje bude na dané lokalitě nasazen.  

Při určení těchto typů strojů, jejich výkonových řad a příslušenství je nutno 

vycházet ze zkušeností ověřených provozní praxí. Je také vhodné jejich nasazení zvažovat 

i z pohledu ekonomických ukazatelů.  

Při dlouhodobém sledování provozu důlně doplňkové mechanizace nasazené 

u velkostroje K 2000.1/K101, který kontinuálně odtěžuje skrývkové hmoty na 5. a 6. řezu 

Dolů Bílina (na těchto řezech se pevné a velmi pevné polohy nacházejí) bylo vyzkoumáno 

následující: 

7.4.2 Pásové dozery  

  V průběhu let 2006 -2009 byla ověřována vhodnost nasazení několika typů 

pásových dozerů od různých výrobců. Jako nejvhodnější a ekonomicky nejvýhodnější se 

ukázalo nasazení pásového dozeru CAT D10T s jedním rozrývačem o vylamovací síle 

415,3 kN. Předností tohoto typu pásového dozeru při pomocných pracích na těžbě pevných 

a velmi pevných poloh je podvozek stroje [20].  

Podvozky strojů Caterpillar se zvýšenými hnacími koly zabezpečují optimální 

vyvážení stroje, které je nutné při likvidaci pevných poloh v hůře přístupných místech 

na těžebních řezech. Konstrukce odpruženého podvozku absorbuje dynamické zatížení 

a dokáže omezit dle výrobce až 50% rázová zatížení na nerovném terénu. Dále pak se takto 

konstruovaný podvozek lépe přizpůsobuje terénu a tím zabezpečuje až o 15% větší styk 

pasů se zemí. Vyšší trakce znamená menší riziko prokluzování pasů při samotných 

rozjezdech. 
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Obr. č. 21 – Ilustrační foto pásového dozéru CAT D10T 

 

Obr. č. 22 - Rozměry pásového dozéru CAT D10T 
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7.4.3 Hydraulické rýpadlo pásové  

V průběhu let 2006 -2011 byla taktéž ověřována vhodnost nasazení několika typů 

hydraulických pásových rýpadel od různých výrobců. Jako technologicky nejvhodnější 

a ekonomicky nejvýhodnější se ukázalo nasazení hydraulického pásového rýpadla CAT 

365 D (po inovaci této výkonové řady výrobcem CAT 374 D L) o výkonu 378 kW 

a hmotnosti max. 75 596 kg.   

Hydraulické rýpadlo je možné osadit různými druhy lopat, které je též možné 

kombinovat s nasazením různých druhů zubů. Kombinace použitých lopat a zubů nelze 

jednoznačně určit a je nutné je individuálně zvolit dle charakteristiky těženého materiálu 

a konkrétních dobývacích podmínek. Hydraulické rýpadlo lze taktéž osadit i jinými druhy 

pracovních nástrojů. Mezi osvědčené pracovní nástroje při těžbě velmi pevných poloh 

v  řezech hnědouhelných lomů je možno zařadit bourací kladiva, rozrývače a hydraulické 

nůžky.  Nástroje je možno montovat na stroje přímo nebo za pomocí rychloupínacího 

zařízení [21]. 

 

Obr. č. 23 - Hydraulické rýpadlo CAT 374DL 
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Obr. č. 24 – Rozměry hydraulického rýpadla CAT 374DL 

 

Obr. č. 25 - Ukázka pracovních nástrojů pro CAT 374DL 
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Schéma č. 8 - Různá využití rýpadla CAT 374DL 

7.4.4 Ekonomické vyhodnocení nasazení důlně doplňkové mechanizace 

Dlouhodobým sledováním a každodenním vyhodnocováním vhodnosti nasazení 

důlně doplňkové mechanizace používané při těžbě pevných a velmi pevných poloh na 5. 

a 6. skrývkovém řezu Dolů Bílina došlo k postupnému snižování finančních nákladů 

vynaložených na potřebu zajištění odtěžení z těchto řezů. 

Ke snižování ročního objemu vynaložených finančních prostředků dochází 

i navzdory navyšování cen pohonných látek a ostatních nákladů na provoz této 

mechanizace. Náklady na důlní doplňkovou mechanizaci jsou uvedeny v Tab. 11. 

Tab. 11 - Náklady na důlní doplňkovou mechanizaci 

Rok Náklady na DDM

2006 11 115 892,0

2007 10 734 352,0

2008 10 799 631,0

2009 9 532 220,0

2010 9 590 845,0

2011 9 055 996,0

2012 8 956 468,0

2013 8 749 368,0
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Graf č. 1 - Náklady na důlně doplňkovou mechanizaci 
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8. EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ PROJEKTU 

Jedním z hlavních ukazatelů při návrhu změny řešení koncepce kontinuální těžby 

pevných a velmi pevných poloh na lomu Bílina bylo i hledisko ekonomické. Toto hledisko 

společně s ukazatelem snížení prostojových hodin na strojní poruchy technického zařízení, 

bylo základním podnětem v rozhodování vedení Severočeských dolů a.s. k jeho přijetí 

a následné realizaci.  

V předběžné ekonomické analýze bylo poukazováno na skutečnost, že na základě 

snižování předstihu odkrývání uhelné sloje a přechodu z 6 skrývkových řezů 

na 5 skrývkových řezů se do té doby prováděná nátřasná střelba před postupem samotných 

velkostrojů stává neekonomickou a v některých případech i kontraproduktivní.  

Výška těžebních bloků, ve kterých se pevné a velmi pevné polohy nacházejí, 

dosahuje od roku 1997 maximálních hodnot možných při těžbě velkostrojem. Tyto výšky 

dosahují až cca 30 m. Šíře těžebního bloku se na rozdíl od výšky zužuje a tak v těchto 

případech není technicky možné zvolit víceřezovou technologii dobývání.  

Z praktického hlediska se ukázalo, že nátřasná střelba prováděná v těchto partiích 

do hloubek cca 30 m je neefektivní. Spodní část takto rozrušeného řezu tvořila rozměrnější 

bloky, které při samotné těžbě způsobovaly poškozování rypných orgánů velkostrojů 

a snižovaly těžební hodinový výkon velkostroje. Situace se nezlepšila ani při variantách 

různých změn průměrů vrtů a jejich roztečí. Použití brizantnější trhaviny než běžně 

používané DAP, které by přineslo zlepšení popisované skutečnosti, nebylo z hlediska 

finanční náročnosti možné.  

Dalším negativním prvkem, byla skutečnost, že změnou koncepce těžby na Dole 

Bílina došlo k omezení možnosti provádět nátřasnou střelbu v dostatečném časovém 

předstihu před velkostrojem, a umožnit tak atmosférickým vlivům napomoci k rozpadu 

nátřasnou střelbou rozrušených skrývkových hmot. V tomto případě je nutno uvažovat 

o časovém horizontu minimálně v závislosti na ročním období cca 3-6 měsíců. Tento 

časový horizont nemohl být na dané lokalitě s ohledem na těžební strategii dodržen.  

Ekonomicky nejnáročnějším rokem se ukázal rok 1998. V tomto roce se 

vynaložilo na provádění nátřasné střelby celkem 36.479.878,5 Kč a na následné pomocné 

sekundární práce celkem 3.363.738,7 Kč. Dohromady tedy bylo vynaloženo 39.843.617,2 
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Kč na veškeré trhací práce bez výraznějšího vlivu na celkový výkon těžby skrývkových 

hmot.  

Technické problémy při samotném provádění vývrtů pro provádění nátřasných 

trhacích prací způsobovala i skutečnost, že průvodním jevem výskytu velmi pevných poloh 

(pískovců) je voda a též pískové polohy. Při výskytu vody dochází k problémům výnosu 

materiálu z vývrtů a ucpávání vrtného zařízení. U vývrtů vedených v pískových 

horizontech pak k uzavírání a zavalování vývrtů, což má za důsledek nemožnost vložení 

trhaviny. V neposlední míře se v takovýchto případech setkáváme i s jevem, kdy při 

provrtávání dvou pískovcových poloh dochází k jejich posunu uvnitř bloku a tím 

nemožnosti vytažení vrtné korunky. V tomto případě je nutné vrtnou korunku demontovat 

a ve vývrtu ponechat. Následné dohledávání vrtného nástroje popřípadě jeho ztráta je také 

nezanedbatelným nákladem, který je nutno v takových případech započítat do celkového 

finančního objemu.  

K realizaci celého projektu bylo zapotřebí prvotní finanční zabezpečení ze strany 

zaměstnavatele. Tento po předložení předběžného návrhu finanční krytí schválil a jak 

ukazují průběžné výsledky, tato investice se jeví jako návratná a do budoucnosti i finančně 

výhodná.  

Zavedením metody GIS a postupné zavádění metody GPS (osazování velkostrojů 

GPS dle možnosti výše investičních prostředků v rámci daného roku), nám již nyní 

ukazuje, že zvolený směr je správný. Zpřesňováním geologického průzkumu výskytu 

pevných a velmi pevných poloh, získáváme podrobnější informace o tvaru, umístění, 

mocnosti a na základě těchto údajů můžeme zvolit nejvhodnější způsob těžby velkostroje 

v těchto partiích. Bez výraznějšího omezování těžebního hodinového výkonu velkostroje, 

obav o poškození rypných orgánů velkostroje při střetu s velmi pevnou polohou nebo 

o bezpečnost stroje se podařilo snížit roční náklady na vrtné a trhací práce v průběhu 

sledovaných let (1997 – 2012) v průměru o více než 40%. Od roku 2009 se tyto roční 

náklady ustálily na výši cca 17,5 mil Kč. (Tab. 11)  

Budeme li vycházet z faktu, že v letech 1997 až 2000 se náklady pohybovaly na 

úrovni cca 35 mil. Kč (pozn. roku 1999 pouze cca 20 mil. Kč – částečně odstaven 5. 

skrývkový řez s výskytem velmi pevných poloh), činí celková úspora za posledních 12 let 

cca 200 mil. Kč.  
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Následná úspora je patrná ve snížení počtu hodin strojních poruch především 

u velkostroje K 2000.1/ K101 , který se převážně v partiích s výskytem pevných a velmi 

pevných poloh provádí těžbu. 

Tab. 12 – Náklady na VTP na Dole Bílina v jednotlivých letech 

Rok Trhací práce Nátřasná střelba Celkem

1997 1 995 741,2 27 845 616,7 29 841 357,9

1998 3 363 738,7 36 479 878,5 39 843 617,2

1999 1 420 579,1 18 652 159,8 20 072 738,9

2000 7 409 894,5 31 361 872,8 38 771 767,3

2001 21 643 041,2 2 426 842,0 24 069 883,2

2002 19 663 730,8 625 328,6 20 289 059,4

2003 24 002 940,6 1 283 970,5 25 286 911,1

2004 18 980 371,1 501 835,3 19 482 206,4

2005 16 985 232,1 1 006 433,0 17 991 665,1

2006 18 510 401,8 454 583,3 18 964 985,1

2007 16 916 266,1 1 083 948,4 18 000 214,5

2008 19 624 844,5 1 102 892,9 20 727 737,4

2009 16 855 910,6 1 034 322,3 17 890 232,9

2010 15 136 125,3 1 881 038,1 17 017 163,4

2011 15 732 763,8 1 745 720,5 17 478 484,3

2012 15 831 852,7 2 126 890,1 17 958 742,8

Celkem 234 073 434,1 129 613 332,8 363 686 766,9
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Graf č. 2 – Náklady na trhací práce v Kč 
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Graf č. 3 – Náklady na nátřasnou střelbu a průzkum v Kč 
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Graf č. 4 – Celkové náklady na likvidaci pevných poloh v Kč 
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9. VYHODNOCENÍ CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Hlavním cílem mé disertační práce byl návrh technického řešení těžby pevných 

a velmi pevných poloh s využitím moderních metod ověřování jejich výskytu. Tento cíl byl 

naplněn. 

V kapitole č. 6 této disertační práce pod názvem (Metody ověřování výskytu 

pevných velmi pevných poloh, str. 18 – 23) jsou popsány jednotlivé metody ověřování 

používané na Dolech Bílina. Podrobně je zde zobrazena metoda bezjádrového vrtání bez 

karotáže, která byla navržena ve spolupráci s VŠB – TÚ Ostrava v roce 2006 (Mikoláš et 

al. 2006). V průběhu následujících let byla tato metoda plně ověřena v praxi. Metoda 

umožňuje při dobrých vrtacích podmínkách získat velmi kvalitně interpretovatelná data, a 

to jak v jílovotopísčitých vrstvách s vložkami tvrdých hornin, tak v uhelné sloji. Cena 

vrtání spolu s měřením je přibližně 10x – 15x nižší než u jádrového vrtání do obdobných 

hloubek. V případě potřeby vzorkování může být v přesně měřených intervalech odebírána 

vrtná drť ze vzduchového výplachu jímáním do textilních pytlů, popřípadě jiným 

způsobem.  

Dalším cílem disertační práce byl též můj návrh technického řešení těžby pevných 

a velmi pevných poloh při kontinuálním způsobu těžby. Tento cíl je podrobně popsán 

v kapitole č. 7 (Těžba skrývkových hmot v pevných polohách, str. 30 – 37) společně se 

schematickým znázorněním způsobů těžeb. 

9.1 Splnění dílčích cílů disertační práce: 

9.1.1 Obecná charakteristika pevných a velmi pevných poloh na Dolech 

Bílina  

Tento dílčí cíl je popsán v kapitole č. 4.2 této disertační práce pod názvem (Typy a 

formy výskytu pevných poloh na DB, str. 12 - 15). Podrobně jsou zde popsány všechny 

čtyři typy pevných poloh, které se v těžební  lokalitě Bílina vyskytují včetně forem jejich 

výskytu. 
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9.1.2 Analýza koncepce ověřování pevných a velmi pevných poloh 

ve světě 

Za účelem splnění tohoto dílčího cíle jsem navštívil několik hnědouhelných lomů 

v rámci států Evropy. Postupně jsem si ověřil, že v žádném mnou navštívených 

hnědouhelných lomů (Polsko – Belchatów, Bulharsko – Mini Marica Iztok) se podrobně 

nezaobírají otázkou výskytu pevných a velmi pevných poloh na řezech kde probíhá 

kontinuální těžba.  Výjimku tvoří pouze hnědouhelný lom v Německu (Mibrag – Proffen), 

kde se vyskytují pevné polohy v malé míře o mocnosti od 1 do 2 m plošně uložené cca 5 m 

pod hlavou prvního skrývkového řezu. Jejich likvidace je následně řešena pomocí cyklické 

technologie. Zajistit odborné a věrohodné informace o případném řešení této problematiky 

mimo evropský kontinent se nepodařilo.   

9.1.3 Analýza koncepce ověřování pevných a velmi pevných poloh 

na Dolech Bílina 

Tento dílčí cíl je podrobně popsán v kapitole č. 6 této disertační práce pod názvem 

(Metody ověřování výskytu pevných a velmi pevných poloh, str. 18 – 23) a je součástí 

hlavního cíle mé disertační práce. 

9.1.4 Zpracování metodiky těžby na základě dosavadních ověřených 

výsledků 

Tento dílčí cíl je podrobně popsán v kapitole č. 7 této disertační práce pod názvem 

(Těžba skrývkových hmot v pevných polohách, str. 30 – 37) společně se schematickým 

znázorněním způsobů těžeb. Tyto navržené metodiky těžby jsem mohl ověřit v průběhu 

posledních let postupně v praxi.  Ekonomické vyhodnocení, které přináší značnou finanční 

úsporu pro těžební společnost, ukazuje na správnost zvolené metodiky v praxi. 

9.1.5 Uplatnění navržené metodiky v praxi 

Uplatnění navržené metodiky těžby pevných a velmi pevných poloh na řezech 

odtěžovaných pomocí kontinuální technologie v praxi se plně osvědčilo. Jak nám ukazují 

ekonomické výsledky, přechod od zavedeného systému nátřasné střelby k systematické 

volbě vhodně zvolené metodiky těžby přináší značný finanční efekt pro těžební společnost. 

V podmínkách těžby na Dolech Bílina se jedná o úsporu cca 200 mil Kč za posledních 12 

let.  
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10. ZÁVĚR 

V rámci výzkumu a následné technické realizaci jsme dospěli k závěru, že 

současný způsob řešení problematiky kontinuální těžby velmi tvrdých poloh je dostačující 

a ze všech metod nejvhodnější, přesto je možné jej ještě dále zdokonalovat. Toto 

zdokonalení spočívá v zabudování modernější technologie GPS na velkostrojích. Původní 

trhací práce, které spočívaly zásadně v technologii nátřasné střelby a v následném odtěžení 

pomocí velkostrojů, jsou postupně nahrazeny.  Změnou technologie těžby, odstoupením 

od provádění nátřasné střelby a vhodným nasazením  malostrojové technologie 

v kombinaci s postupem velkostrojů došlo v průběhu sledovaného období ke značným 

finančním úsporám provozních nákladů. Tyto ušetřené provozní náklady převyšují náklady 

vynaložené k pořízení veškeré potřebné technologie a k monitorování velmi pevných poloh 

v těžebních řezech. Dále též dochází ke snižování nákladů na opravy a údržbu samotné 

těžební technologie. 

Díky těmto inovačním metodám se nám podaří zvýšit životnost velkostrojů 

a eliminovat v provozu časové ztráty potřebné k údržbě a opravám strojů.         
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