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Anotace: 

Předloţená práce se zabývá charakteristikou slatinsko - bylanské oblasti. Je zde 

popsána geologie lomu Vršany a Šverma. Technologická doprava na lomu Vršany v létech 

1980 – 2014, popisuje pásovou a kolejovou v jiţ zmíněném období. Dále se zabývá 

v těchto létech také pásovou a kolejovou dopravou na lomu Šverma. Vyuţití kolejové 

dopravy po roce 2015, řeší báňské postupy v lomech Vršany a Šverma do roku 2014  

a technologickou dopravu na lomu Vršany po roce 2015. 

Klíčová slova:  Mostecká hnědouhelná pánev, lom, koridor, pásová doprava, zakladač,                            

                kolesové rýpadlo, kolejová doprava, výsuvová hlava, skrývkový řez 

                                             

 

Summary: 

      The presented work deals with the characteristic of Slatinsko - bylanská area.                  

It describes the geology of quarry Vršany and Šverma. Technological conveyance at the 

quarry Vršany in the years 1980 - 2014 describes a belt and rail in the aforementioned 

period. Next it deals in these years also with belt and rail conveyance at the quarry Šverma. 

Use of the rail transport after 2015, resolves mining procedures in quarries Vršany and 

Šverma till 2014 and technological conveyance at the quarry Vršany beyond 2015. 

 

Keywords: Mostecká Brown Coal Basin, quarry, corridor, conveyor belts, rail transport, 

                    bucket wheel excavator, stacker, withdrawable head, overburden cut 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK: 

 

ČEZ   České energetické závody 

ČSA   Lom Československé armády 

DJŠ   Důl Jan Šverma 

DPD   Dálková pásová doprava 

DP   Dobývací prostor 

D800   Korečkové rýpadlo 

EPOČ   Elektrárna Počerady 

E2,5/R   Elektrické lopatové rýpadlo 

E7   Lopatové rýpadlo 

E302   Lopatové rýpadlo 

LH   Linken Hoffen - typ vozu na odvoz skrývky  

K54   Závodové označení kolesového rýpadla 

K84   Závodové označení kolesového rýpadla 

KU300   Kolesové rýpadlo 

KU300S   Kolesové rýpadlo 

KU800   Kolesové rýpadlo 

K1000   Kolesové rýpadlo 

MJ.kg
-1   

Výhřevnost uhlí 

PD   Pásový dopravník 

PVZ2500  Pásový vůz zakládací 

SEVEN   Severní energetická a.s. 

SRs2000  Kolesové rýpadlo 

TC – 1   Technologický celek 



 

 

 

TC – 2   Technologický celek 

T239   Dieslová lokomotiva 

T448   Dieslová lokomotiva 

ÚTP   Ústecko – Teplická dráha 

ÚUK   Úpravna uhlí Komořany 

VEP   Vedlejší energetický produkt 

VUAS   Vršanská uhelná a.s. 

Z59   Závodové označení zakladače 

Z73   Závodové označení zakladače 

Z6600   Označení pásového zakladače 

ZD1800   Označení kolejového zakladače 

ZD2100   Označení kolejového zakladače 

27E2   Elektrická lokomotiva 
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Úvod 

      Hnědé uhlí má v České republice stále nezastupitelné místo v energetickém 

hospodářství, především ve výrobě tepla a elektrické energie. Bez těţby uhlí se tak Česká 

republika neobejde nejméně následujících 40 let. Znamená to, ţe stávající těţební 

organizace musí plánovat svůj rozvoj nejen v těţbě uhlí, ale i v těţbě nadloţních zemin. 

Těţba uhlí a skrývky se neobejde bez technologické dopravy.  

      Česká republika se od konce 2. světové války orientuje při těţbě uhlí a skrývky na 

dopravu kontinuální tj. vyuţití dálkové pásové dopravy. Důvodem bylo především 

relativně horizontální uloţení sloje v mostecké hnědouhelné pánvi, relativně malá mocnost 

nadloţí a vybudování energetických zdrojů elektráren a tepláren v blízkosti lomů. Pro takto 

uspořádané rozloţení jednotlivých subjektů energetického průmyslu je kontinuální doprava 

z ekonomické stránky ta nejefektivnější.  

      Neznamená to, ţe na hnědouhelných lomech se neprovozuje i jiná dopravní 

technologie. Vyuţívá se jak automobilová doprava, tak doprava kolejová. Automobilová 

doprava se vyuţívá pro dotěţování zbytkových zásob v dobývacích prostorech tam, kde 

nelze z provozních důvodů (sklonové poměry uloţené sloje, těţba v konečných svazích 

nebo v ochranných pilířích apod.) jiţ vystavět pásové dopravníky případně při odtěţování 

pevných poloh ze skrývkových řezů které nelze těţit velkostroji a přepravovat po pásových 

dopravnících. Tato doprava je vyuţívána pochopitelně i jako doprava přepravní jak 

materiálu, tak osob. Kolejová doprava je vyuţívána především na přepravu uhlí po 

kolejových vlečkách z lomu do zpracovatelských závodů.  

      Jedním z posledních lomů v severočeském hnědouhelném revíru kde se kolejová 

doprava vyuţívá při samotné těţební činnosti, je lom Vršany. O zhodnocení historického 

vývoje a případného dalšího rozvoje kolejové dopravy v následujícím období jsem se 

pokusila v předloţené bakalářské práci. 
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2 Charakteristika zájmového území 

      Zájmové území lomu Vršany se nachází v podkrušnohorské oblasti - neboli  

v Severočeské hnědouhelné pánvi. Patří do oblasti mostecko - komořanské. Dalšími 

oblastmi kde se provádí hornická činnost spojená s těţbou hnědého uhlí je oblast  

ústecko - chabařovická (dnes jiţ je těţba ukončená a provádí se pouze rekultivace území), 

teplicko - duchcovsko - bílinská,  chomutovsko - tušimická a sokolovská. 

       Mostecko - komořanská oblast je oblastí mezi městy Most a Chomutov. První zmínky 

o těţbě uhlí v této oblasti jsou uţ z roku 1613, kdy měšťan Jan Weidlich dostal povolení od 

císaře Matyáše. Většího významu oblast nabyla aţ v 19. století. Ve druhé polovině  

19. století, byla vybudována ţelezniční trať z Ústí nad Labem do Chomutova. Tato 

ţeleznice otevřela moţnosti levné dopravy uhlí a umoţnila rychlý rozvoj uhelného 

průmyslu v mostecké oblasti, kde se nacházely mocné uhelné sloje. V této době se uhlí 

těţilo především hlubinným způsobem a to v celém okolí města Mostu, které samo leţelo 

na uhelné sloji. 

      Ve východní části mostecko - komořanské oblasti ve směru na Ţatec se nachází oblast 

zvaná slatinicko-bylanská. Těţba uhlí v této oblasti se datuje teprve od roku 1919, kdy byl 

otevřen důl a lom Čepirohy. V roce 1922 byl přejmenován na počest profesora Vysoké 

školy báňské v Příbrami ing. Josefa Hrabáka, tedy na důl a lom Hrabák. Po osvobození byl 

lom spolu s ostatními důlními provozy v republice znárodněn a byl převeden do majetku 

Severočeských hnědouhelných dolů n. p. v Mostě. Následně byl na začátku 60. let 

minulého století otevřen lom Slatinice, vlastně předchůdce dnešního lomu Vršany. Tato 

oblast nebyla intenzivně vyuţívána těţbou uhlí pouze z jihovýchodní strany, ale také ze 

severozápadní strany, kde se rozvíjela těţba dolu a lomu Robert, později přejmenovaného 

na lom Jan Šverma. 

 

2. 1 Charakteristika slatinsko – bylanské oblasti 

      Mostecko má rozlohu 467 km čtverečních, na severu hraničí se Spolkovou republikou 

Německo (Sasko). Na západě sousedí s regionem Chomutova, na východě s Teplickým 
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regionem a na jihu s Lounským regionem. Se všemi těmito regiony má bohatou společnou 

historii i současné vztahy s perspektivou dalšího vývoje. Mostecký region můţeme rozdělit 

na tři odlišné oblasti  - horská, pánevní a zemědělská. Krajinný ráz je velmi rozmanitý. 

Charakteristický je jiţní svah Krušných hor, který je přerušovaný hlubokými tektonickými 

a erozně modelovanými údolími.  

      Mírně zvlněný reliéf získal podobu vlivem sedimentace ve sladkovodním jezeře, kde 

během třetihor vznikaly postupně uhelné sloje a nadloţí jílovité aţ písčité usazeniny,  

ty byly posléze překryty sprašovými návějemi a suťovými naplaveninami krušnohorských 

zvětralin. Koncem třetihorního období se na Mostecku aktivovaly vnitřní geologické síly 

a projevily se vulkanickou činností, jejímţ pozůstatkem jsou známé mostecké vrchy 

Hněvín (408 m. n. m.), Široký vrch (386 m. n. m.), Ressl (413 m. n. m),  

Špičák (399 m. n. m.) a Červený vrch (365 m. n. m).  

     Ve třetihorách byla rovinatá krajina postiţena saxonským vrásněním. Klima bylo 

tropické aţ subtropické. Docházelo k pohybům zemské kůry a zdejší oblast byla rozlámána 

zlomovými trhlinami, ty byly díky klimatu intenzivně zvětrávány. Za několik miliónů let 

probíhající karbonizace se původní vzhled změnil. Po překrytí jílovým sedimentem, 

zamezení vlivu vody a vzduchu organické hmoty podlehly fosilizaci. Koncem třetihor 

dochází k postupnému ochlazování a oblast se vysušuje. 

      V období čtvrtohor bylo podnebí velmi chladné a krajina měla charakter stepí a tunder. 

Nejvíce rozšířené horniny čtvrtohor - spraše a sprašové hlíny, porcelanity. Vzniklo v této 

době také Komořanské jezero, které je mělké se slatinnými rašeliništi, jeţ zaniklo 

postupným vysoušením po roce 1834.[4, 9]  

  

2. 2 Lom Vršany 

      Hnědouhelný lom Vršany se nachází na jihozápadním okraji uhelné pánve, přibliţně    

3 km západně od města Most. Jde o centrální část Mostecké hnědouhelné pánve, která 

produkuje cca 80 % hnědého uhlí v ČR.  

      Těţba z lomu Vršany se začala projektovat jiţ počátkem sedmdesátých let minulého 

století, kdy se prudce rozvíjel těţký průmysl v bývalém Československu, a začala velká 

poptávka po elektrické energii. Rozvoj těţby uhlí v této oblasti nabízely dvě varianty 



Monika Musilová: Minulost a budoucnost kolejové dopravy na lomu Vršany 

 

4 

2015 

pokračování těţby. První varianta byla v pokračování těţby na tehdejším lomu Slatinice, 

ale bylo zapotřebí vést v úvahu přeloţení energetického a dopravního koridoru (Hořanský 

koridor), který se nacházel v místech rozšíření lomu. Druhou variantou, která byla nakonec 

zvolena z ekonomických důvodů (neboť přeloţení koridoru by bylo a bude velmi 

nákladné), byla otvírka nového lomu za tímto koridorem na tzv. „zelené louce“.  

      V roce 1977 se začalo s přípravou území pro otvírku lomu, především odvodňovací 

práce v předpolí otvírky, dále pak započala výstavba montáţních míst a hlavních 

energetických zdrojů. Lom byl pojmenován po zaniklé obci Vršany, která musela ustoupit 

povrchové těţbě.  

      V roce 1978 došlo k otevření lomu odtěţením prvních metrů nadloţní skrývky. 

Nejprve byl proveden odkliz zúrodnitelných zemin. Způsob otvírky byl zvolen vnějším 

zářezem za pouţití lopatových rýpadel, po dostatečném otevření došlo k přechodu těţby 

skrývky na technologické celky TC-2 s kontinuální pásovou dopravou o šíři 1 800 mm, 

následně pro těţbu uhlí byly nasazeny technologické celky TC-1. Šikmý otvírkový zářez 

byl veden severně podél Hořanského koridoru a tvořen tak, aby vznikl dostatečný prostor 

zejména pro dopravní cesty do lomu. Po dosaţení první hlavy uhelné sloje se porubní 

fronta stočila směrem na západ (zhruba o 90° ) a byl tak vytvořen základ k následnému 

paralelnímu postupu všech těţebních řezů severním směrem. 

      V roce 1982 došlo k vytěţení prvních tun hnědého uhlí. V roce 1986 přesáhla produkce 

těţby hranici 6 mil. tun za rok. Těţba probíhala na pěti řezech. Na první a druhý skrývkový 

řez, s částečným výskytem první uhelné sloje, byla nasazena kolesová rýpadla KU 800. Na 

ostatní řezy, které byly smíšené, se pouţila kolesová rýpadla KU 300. Těţba smíšených 

řezů byla vyřešena rozdělovacími stanicemi tzv. systémem výsuvových hlav v otočném 

bodě lomu, coţ byl způsob, jak zajistit selekci odklizových hmot od uhlí. Poháněcí stanice 

ze všech pěti řezů byly konstruovány tak, aby kaţdá byla schopna nezávisle najet nad 

výsypné místo jedné ze čtyř odtahových linek, umístěných kolmo pod výsuvovými 

hlavami. Dvě směřovaly na výsypky k zakladačům a dvě byly směřovány na uhelné 

skládky. 

      Postupem lomu severním směrem se sloje začaly sbliţovat, proto v roce 1998 bylo ze 

tří rýpadel KU 300 jedno vyřazeno. Následně bylo v roce 2001 vyřazeno z provozu            

1 rýpadlo KU 800. V této době dochází k celkovému poklesu těţeb uhlí v ČR a sníţení 

poptávky po hnědém energetickém uhlí. Tento trend se dotkl i lomu Vršany. V provozu 
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zůstalo pouze jedno rýpadlo KU 800, které stačí těţit oba skrývkové řezy při zachování 

uvolněných zásob uhlí v daném roce. Na uhelných řezech byla jiţ definitivně nasazena      

2 kolesová rýpadla KU 300S. 

       Lom Vršany postupoval severním směrem a vedlejší lom Šverma jiţním směrem. 

V polovině devadesátých let minulého století se jejich hranice poprvé setkaly. Po 

administrativním sloučení obou uhelných organizací došlo, na základě ekonomických 

rozborů, k útlumu lomu Jan Šverma a těţbu uhlí a skrývky v této oblasti přebrala 

technologie lomu Vršany. [4, 8] 

 

Tabulka č. 1: Vývoj ročních těžeb uhlí na lomu Vršany v tisících tunách (zdroj VUAS) 

1982   1983– 1986  1987 – 1992  1993 – 2002  2003 – 2010   2011 - 2014 

790 2 500 – 6 600 6 800 – 7 100 6 700 – 7 200 8 000 6 500 – 8 500 

 

 

 

2. 3 Lom Šverma 

      Historie nejprve dolu a později lomu Šverma sahá do roku 1860, kdy těţební 

společnost Britania zakoupila v okolí Teplicka a Mostecka několik důlních měr. Jedna 

z nich se nacházela mezi obcemi Ervěnice, Hořany a Holešice. Při zápisu na Revírním 

báňském hejtmanství v Chomutově, dostala tato důlní míra jméno Robert.  

8. 10. 1870 - Ústecko-teplická dráha (ÚTD) zahájila jednokolejný ţelezniční provoz 

mezi městy Duchcov a Chomutov. V tento den projel s velkou slávou, ţelezniční stanicí 

v Třebušicích i v Ervěnicích první vlak. Později se na tuto ţelezniční trať, napojila 

vlečka z dolu Robert. 

18. 8. 1871 - ve Vídni byla zaloţena "Mostecká hnědouhelná společnost". 

rok 1913 - v zachované zprávě o dolu Robert za rok 1913, která byla adresována 

báňskému úřadu v Chomutově, bylo uvedeno: 
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„Důl Robert je hlubinným dolem, kde se uhlí ve hlavní sloji dobývalo komorováním na 

zával a ve vrchní sloji se dobývalo pilířováním. Bez techniků pracovalo na dole  

v průměru 405 zaměstnanců. Za rok 1913 bylo vytěženo 349 267 t, což bylo  

2 % z celkové těžby severočeského revíru“. [7] 

16. 6. 1919 - byla zahájena těţba povrchovým způsobem na dole Robert a to blíţe 

k Ervěnicím. Uhelná sloj zde byla asi tři aţ pět metrů pod povrchem a mocnost měla  

30 m. Vytěţená zemina byla odváţena do propadlin dolu Hedvika a do provozu bylo 

uvedeno první parní lopatové rýpadlo zn. Menck a Hambrock s obsahem lţíce  

2 m
3
a dvě parní lokomotivy s vozy značky Krupp, o obsahu 6,3 m

3 
o rozchodu 900 mm.  

1920 -  bylo uvedeno do provozu první parní korečkové rýpadlo. 

1924 - začala na skrývce montáţ nového lopatového rýpadla zn. Menck G. S. Další 

postup skrývky byl veden v severovýchodním poli k silnici mezi obcemi Ervěnice  

a Komořany, tato silnice byla následně zrušena. 

1929 - byl zaveden jednotný rozchod kolejí 900 mm.  

1930 - rozdělení povrchové dobývací činnosti na lom a skrývku.  

1935 - začalo zakládání do vytěţené části povrchového dolu – vnitřní výsypka, doposud 

se vytěţená skrývka zakládala do hlubinného dolu Hedvika. Hloubka povrchového 

lomu byla 55 m. Na povrchovém lomu byly v provozu 3 korečková rýpadla a 3 lopatová 

rýpadla. 

1942 - ukončení hlubinného dobývání na dole Robert. Započala výstavba Úpravny uhlí 

v Komořanech.   

1946 - došlo k přejmenování dolu Robert na Důl Jana Šverma.  

1947 - bylo uvedeno do provozu nové elektrické lopatové rýpadlo zn. Škoda                 

E-2,5/R-165. Dále byla uvedena do provozu nová parní lokomotiva č. 263 rozchod  

1435 mm. 

1949 - byl uveden do provozu první typ lopatového rýpadla E 7. 

1957 - uvedeno do provozu nové kolesové rýpadlo K-1000. 

1958 – 1959 - uveden do provozu nový zakladač ZD-1800/Z-59 a nasazeno kolesové 

rýpadlo K-300. 

1962 – nasazeno kolesové rýpadlo K 800. 

1967 -  vyjely z montáţního místa zakladač ZD 2 100/Z 73 a kolesové rýpadlo                               

K 800/K 54. 
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1979 - stav pohyblivého kolejiště byl celkem na skrývce 32 970 m, na lomu 20 398 m, 

na zakládání 11 808 m. 

1995 - kolesové rýpadlo KU 800/K 84 z lomu Vršany prorazilo stěnu mezi prvními řezy 

DJŠ a lomem Vršany. Tímto došlo k propojení obou lomů. Následně v dalších letech 

docházelo k postupnému ukončování činnosti jednotlivých strojů na dole Jan Šverma  

a stroje byly postupně přesouvány na jiné lomy. 

30. 6. 1999 o půlnoci zanikl Důl Jan Šverma a dobývací prostor Holešice byl převeden 

pod lom Vršany, závodu Hrabák tehdejší Mostecké uhelné společnosti. 

Na konci 80. let a na začátku 90. let minulého století dosahoval lom Jan Šverma největších 

těţebních výkonů.[7] 

Lom těžil 18 – 22 mil m
3
 skrývky za rok a 7 – 8 mil. tun uhlí za rok.  

      Hlavní dopravní technologií na lomu Jan Šverma byla kolejová doprava rozchodu  

1435 mm. 

V provozu pro těţbu uhlí a skrývky byly nasazeny: 

 technologický celek TC-2 (kolesové rýpadlo SRs 2000 + pásová doprava š. 1800 mm) 

 2 kolesová rýpadla K 800 (v součinnosti s kolejovou dopravou) 

 2 kolesová rýpadla K 1000 (v součinnosti s kolejovou dopravou) 

 4 kolesová rýpadla KU 300 (v součinnosti s kolejovou dopravou) 

 2 lopatová rýpadla E 7 (v součinnosti s kolejovou dopravou) 

 

2. 4 Geologie lomu Vršany – Šverma 

       Na lomu Vršany a lomu Jan Šverma se provádí hornická činnost ve vymezených 

dobývacích prostorech Holešice, Vršany a Slatinice. Území náleţí k  západním okrajům 

Mostecké hnědouhelné pánve a uplatňuje se zde vliv komplikovaného vývoje uhelné sloje. 

Proto je loţisková substance při západním okraji v komplikovanějším a kvalitně méně 

vhodném vývoji, neţ substance okraje východního, tj. směrem k výchozům ve svazích 
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tektonicko-vulkanické čepiroţské elevace. Litologie jednotlivých stratigrafických 

horizontů: 

      Krystalinikum 

      Krystalinikum bylo zastiţeno vrtným průzkumem jen ojediněle a tvoří ho dvojslídná 

kvarcitická pararula. 

      Křída 

      Křídové sedimenty byly zastiţeny častěji a tvoří je horniny středního a svrchního 

turonu. Střední turon je tvořen z větší části bílými, středně aţ hrubě zrnitými 

kaolinitickými písky o mocnostech do 10 m. Svrchní turon je tvořen převáţně slíny  

a slínovci místy s polohou nevytříděného kaolinitického středně zrnitého písku. Dosahuje 

mocnosti od několika metrů do 45 m. 

     Vulkanodetritická série 

      Z výlevných vulkanogenních hornin byly zastiţeny bazaltoidy, tefrity, v převáţné 

většině zjílovělé a barevně alterované do červených, šedých a zelených odstínů. Dále byly 

zastiţeny fonolity vesměs zjílovělé a barevně alterované do bílé, místy nazelenalé barvy. 

Četnější neţ vlastní vulkanity jsou horniny s vulkanickou příměsí v řadě tuf aţ tufit 

s převahou vulkanické sloţky. 

      Podložní souvrství 

      Horniny podloţního souvrství jsou typické příměsí tufitického materiálu, v místech 

nevyvinuté vulkonodetritické série i se splachy materiálů křídy. Mocnost podloţního 

souvrství je velmi kolísavá, pohybuje se od zanedbatelných mocností několika dm aţ po  

57 m. Lze konstatovat, ţe v cca 10 % případů byly zastiţeny horniny jednoznačně bez 

vulkanogenní příměsi, v dalších cca 30 % případů je vulkanogenní příměs sporná, takţe 

základní charakteristika podloţí jako sedimentů s vulkanickou příměsí není jednoznačná. 

      Souvrství hnědouhelných slojí 

      Na bázi souvrství hnědouhelných slojí jsou vyvinuty tzv. spodní písčito-jílovité vrstvy 

s nepravidelnými, málo mocnými polohami uhelných sedimentů. Výraznější z těchto poloh 

jsou nazývány bazální slojí. Sedimenty těchto vrstev zarovnávají morfologické 

nepravidelnosti povrchu podloţního souvrství. Sedimentací těchto hornin byly připraveny 
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podmínky pro nástup uhelné sedimentace, tzv. hlavní sloje, která byla rozčleněna na 

spodní, střední a svrchní slojové vrstvy - polohy maxima uhelné sedimentace - mezi nimiţ 

byly stanoveny svrchní a spodní mezislojové vrstvy reprezentující období sníţení intenzity 

uhelné sedimentace, respektive zvýšení sedimentace klastické. 

      Ve zkoumaném území jsou spodní a střední slojové vrstvy od sebe odděleny jen 

nevýrazným proplástkem, kdeţto svrchní mezislojové vrstvy směrem k západu nabývají na 

mocnosti. Při východním okraji zkoumaného území zcela vykliňují. Při východním okraji 

je hlavní sloj před vyuhlením prakticky jednotná pouze s nevýraznými proplástky jako 

reprezentanty mezislojových vrstev. V místech nabývání významu mezislojových vrstev 

při západním okraji byly zaznamenány i čočky písčitých hornin a písků. 

      Mocnost hlavní sloje kolísá okolo 20 m, obecně lze říci, ţe její mocnost přibývá se 

vzrůstem významu svrchních mezislojových vrstev. Spodní slojové vrstvy se skládají 

z detritického uhlí s poměrně četnými polohami se zvýšeným obsahem popela. Jejich 

mocnost je proměnlivá a pohybuje se okolo 5 m. Střední slojové vrstvy jsou nejkvalitnější 

polohou zkoumaného území, jsou tvořeny detriticko-xylitickým aţ xylitickým uhlím  

a jejich mocnost kolísá kolem 30 m. Nejmenší mocnost mají svrchní slojové vrstvy 

převáţně detritického charakteru s četnými proplástky se zvýšeným obsahem popelovin. 

Tyto vrstvy mají proměnlivé mocnosti klesající od 10 m k nule. Pro uhelné sedimenty jsou 

charakteristické výskyty pelokarbonátových (pelosideritových) poloh a konkrecí. 

      Nadložní souvrství 

      Horniny nadloţního souvrství jsou prakticky bez uhelné substance, ve vyuhlených 

částech území s náznaky písčité sedimentace. Většinou jsou to světlešedé jíly aţ jílovce. 

Rovněţ i v těchto sedimentech se vyskytují pevné polohy a konkrece pelokarbonátů, avšak 

v menší míře neţ v souvrství hnědouhelných slojí. 

      Kvartér 

      Sedimenty kvartéru tvoří vrstvy kvartérních spraší a sprašových zemin v mocnosti do  

7 m. Svrchní pokryv tvoří orniční vrstva 0,6 m mocná.[5] 
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Tabulka č. 2: Uhelné ložisko je rozděleno do třech, místy do čtyř uhelných slojí (zdroj VUAS) 

 

 

 

 

3  Technologická doprava na lomu Vršany 

v létech 1980 – 2014 

      Lom Vršany byl projektován jako poslední povrchový lom v Mostecké hnědouhelné 

pánvi, který měl být otevřen na tzv. „zelené louce“. Ostatní lomy byly rozvíjeny jako 

pokračování malých lomů vybudovaných v polovině 20. století, případně i dříve.  

      Pro rychlé dosaţení poţadovaných těţebních výkonů byly vyuţity jak pro těţbu  

a zakládání, tak pro technologickou dopravu na tehdejší dobu nejmodernější stroje  

a poznatky. 

      Lom Vršany se stal novým moderním lomem, který nahradil vyuhlené lomy Slatinice  

a Třískolupy (u elektrárny Počerady). Náhradou měl být původně lom Bylany. Avšak této 

otvírce byla časově předřazena otvírka lomu Vršany. Pro těţební účely lomu Vršany byl 

dobývací prostor Vršany vyčleněn z dobývacího prostoru Holešice Dolu Jan Šverma. Lom 

se stal hlavním dodavatelem energetického paliva pro nově postavenou elektrárnu 

Počerady. Výstavba lomu byla rozdělena do třech staveb, kde především první dvě stavby 

daly základ stávajícímu lomu Vršany:  

      První stavba zahrnovala období 1977 - 1983 a měla tři etapy. V první byly řešeny 

odvodňovací práce v předpolí lomu, výstavba montáţních místa, zdrojů elektrické energie 

a také vlastní otvírka lomu malostrojovou technologií. Druhá etapa řešila přechod 

z malostrojové koncepce na těţbu skrývky pomocí technologických celků  

1. uhelná sloj   2 – 10 m nejmladší, proměnlivá, místy vychází až na povrch 

2. uhelná sloj 12 – 16 m stálá, největší objem uhelných zásob 

3. uhelná sloj   6 – 10 m stálá 

4. uhelná sloj   2 – 6 m nejstarší vrstva, výskyt pouze na části ložiska ve východní 
části 
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TC-2 v součinnosti s dálkovou pásovou dopravou. Třetí etapa řešila rozvinutí skrývky  

a zahájení těţby uhlí pomocí technologických celků TC-1 v součinnosti s dálkovou 

pásovou dopravou šířky 1200 mm a výstavbu dalších objektů povrchového areálu Hrabák.  

      Druhá stavba zahrnovala období let 1982 - 1985 a řešila ukončení vybavení 

uhelného lomu základní technologií, vybudování skládky uhlí a další úpravy povrchového 

areálu Hrabák.  

      Třetí stavba řešila výhled investičních akcí v období let 1986 - 2000. Navrţené 

technologické vybavení lomu bylo dáno moderní lomovou koncepcí, nasazovanou na 

většině velkolomů v severočeském hnědouhelném revíru s vyuţitím kolesových rýpadel, 

dálkové pásové dopravy a zakladačů. [8] 

 

 

3. 1 Pásová doprava na lomu Vršany 

3. 1. 1 Technické a technologické výhody pásové dopravy 

      Důvodem značného rozšíření pásové dopravy na lomech je řada technických  

a technologických výhod. 

Výhody:  

 Kontinuita dopravního procesu 

 Vysoká produktivita 

 Velká přepravní rychlost těţeného materiálu 

 Schopnost překonávat stoupání 15°aţ 17° 

 Vysoká dopravní výkonnost 

 Relativně nízké provozní náklady 
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Nevýhody: 

 Vysoká pořizovací cena 

 Malá přetíţitelnost dopravního zařízení (to znemoţňuje vyuţít zvýšené výkonnosti 

dobývacích strojů) 

 Sniţování provozní spolehlivosti s rostoucí dopravní vzdálenosti (při monoblokovém 

systému) 

 Vliv vlastností těţiva (kusovitost, lepivost) na výkon dopravy 

 

Technologie příslušenství pásových dopravníků zahrnuje:  

 Přemístitelné násypky nebo násypné vedení, které umoţňují nakládání těţených hmot 

v libovolném místě části dopravníku 

 Shazovací vozy, umoţňují odebírat těţivo z libovolného místa střední části dopravníku 

 Pásové reservy, umoţňují prodlouţení, nebo zkrácení dopravníku 

 Pásové vozy a pásové mosty, které se podle technologických potřeb vřazují do dopravní 

linky 

 Drtiče a předtřídiče pro předběţnou úpravu těţiva v dopravním toku 

 Podavače, vyhrnovací zařízení nebo rozdělovací stanice 

 

      Další nutná zařízení pro provoz a údrţbu jsou překladače pro přesun pásových 

dopravníků, zařízení pro čištění bubnů, zařízení pro čištění prostoru pod a okolo 

dopravníků, zařízení pro údrţbu, spojování a výměnu pryţových pásů, zařízení pro 

výměnu a opravu nosných válečků.[6] 

 

 

3. 1. 2 Charakteristické znaky pásové dopravy 

      Pásová doprava byla zavedena v hlubokých velkolomech pro rychlý rozvoj 

povrchového dobývání.  Dálková pásová doprava je v podstatě komplexním transportním 

systémem pro podélné přemísťování vytěţených hmot.  

Snaha nahradit kolejovou dopravu pásovou dopravou vyplývá z jejích četných předností: 
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 Plynulá těţba nejen suchých, ale i vlhkých hmot a s tím spojený vysoký dopravní výkon 

 Jednoduchost a přehlednost a tím i malá úrazovost 

 Méně početná obsluhovatelnost ve srovnání s kolejovou dopravou 

 Relativně snadná údrţba 

 Rovnoměrné zatíţení hnacích motorů 

 Moţnost překonávání velkých výškových rozdílů 

 

Pásové dopravníky dělíme: 

 Stabilní (pevné) – slouţí k přepravě hmot na velké vzdálenosti, spojující porubní  

a zakládací frontu, dále pak k místnímu zpracování, nebo k odbytu uţitkového nerostu. 

Jejich přemístění vyţaduje demontáţ a opětovnou montáţ. Běţně jsou zakotveny na 

betonových prefabrikovaných praţcích, nebo na betonových patkách v terénu. 

 Přemístitelné (pohyblivé) – patří sem porubní dopravníky, umístěné na porubní frontě. 

Jsou uloţeny ve sklonu pracovní plošiny, jejich konstrukční řešení umoţňuje přemístění 

ve směru postupu porubní fronty - kolmo k podélné ose dopravníku, nebo vějířovitě. 

Dopravníky se přesouvají včetně poháněcí a vratné stanice.[6] 

 

3.1.2.1.   Základní prvky pásové dopravy 

      Poháněcí stanice a náběhové díly jsou uloţeny na kolejovém, housenicovém případně 

kráčivém podvozku. Vybaveny jsou válečkovými stolicemi, poháněcími, napínacími  

a odtlačnými bubny, pohonnými jednotkami, elektrostanicí a komunikační zařízení pro 

obsluhu, čistící a napínací zařízení. K poháněcí stanici patří náběhové díly, které 

vyrovnávají výškový rozdíl mezi poháněcí stanicí a středními díly. Jeden konec je uloţený 

na konci poháněcí stanice, druhý je většinou na liţinách.  

Důleţitou částí poháněcí stanice je napínací zařízení. Ovládání napínací síly je jedním 

z rozhodujících činitelů, kterým můţeme zajistit spolehlivý přenos sil. Hlavní funkce 

napínacího zařízení je: 

 Udrţovat správnou velikost napínací síly při změnách součinitele tření 

 Udrţovat správnou hodnotu předpětí, neboť se pás vlivem své pruţnosti prodlouţí a bez 

zkrácení uvolněného pásu vzniká podstatný pokles předpětí a tím i prokluz na bubnech 
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 Mít dostatečnou rezervu v délce napínací dráhy pro vyrovnání trvalých deformací 

gumového pásu 

      Střední část pásové dopravy je sloţená z jednotlivých středních dílů, které jsou 

umístěny mezi náběhovým dílem a vratnou stanicí. U přesuvných dopravníků jsou střední 

díly uloţené většinou na kovových podvalech, u stabilních dopravníků na pevných 

základech. Konstrukce středních dílů pozůstává z válcových profilů, trubek nebo lan 

s podpěrnou částí. Pevné střední díly mohou být návazné nebo nenávazné. U návazných je 

předností lehčí vyrovnání trasy ve vertikálním i horizontálním směru, příznivě se to 

projevuje u přesuvných dopravníků. 

      Na středních dílech jsou loţené válečkové stolice s válečky – ty patří k nejdůleţitější 

části dopravníku. Konstrukčně tyto poţadavky mají plnit: malý odpor proti otáčení, dobrou 

ţivotnost, malou hmotnost, nemá vyţadovat časté mazání a má být výrobně jednoduchý. 

V horní větvi se pouţívá trojválečkové a víceválečkové stolice pevné, nebo girlandové. 

Spodní válečkové stolice jsou jedno nebo dvouválečkové. 

 

Z hlediska pouţití jsou nosné válečky u DPD: 

 Hladké s ocelovým pláštěm 

 Dopadové – mají na ocelovém plášti nalisované gumové prstence, které tlumí účinky 

dopravního materiálu v místě přesypu 

 Diskové – pouţívají se na vedení spodní větve pásu znečištěného dopravním 

materiálem. Disky jsou odolné vůči nalepování materiálu. Při okrajích válečků se disky 

zhušťují, aby se neopotřebovaly okraje pásu i samotné disky. 

Více válečkové stolice ( 5 - 7 válečků) se uţívají u šíře pásů 1 800 mm a širších. 

      Girlandové stolice se uplatňují při dopravě kusového materiálu a dobře vedou dopravní 

pás. Mohou být zavěšené k tuhé konstrukci nebo na podélně umístěných lanech. 

      Vratné stanice jsou vybavené vratným bubnem. U těchto vratných stanic bez pohonu 

je ocelová konstrukce jednoduchá – plnostěnná. Stanice jsou uloţené na liţinách, nebo na 

kolejových podvozcích. Kotvení vratných stanic se provádí pomocí řetězového 

kladkostroje ke kolejnici nebo k poháněcí stanici předcházejícího dopravníku.  
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U koncových kotvících stanic se pouţívají kotvící bubny zatíţené různým materiálem. 

Vratné stanice umístěné v místě přesypu jsou vybavené násypkou, v některých případech 

odpruţeným rámem ke sníţení dynamických účinků dopadajícího materiálu a dopadovými 

válečky, které sniţují nebezpečí protrţení gumového pásu ostrohranným materiálem. 

      Pryžové pásy, tyto dopravní pásy se skládají z nosné kostry, tvořené vloţkami, z krycí 

vrstvy a ochranného kraje. Krycí vrstvy jsou buď pryţové, nebo polyvinylchloridové. 

      Nosná kostra je zhotovena z: 

 textilní vloţky (bavlna) nebo z umělé hmoty (polyamid, popř. jejich kombinace) 

 ocelových lanek[3] 

 

3. 1. 3 vybavení lomu Vršany dálkovou pásovou dopravou 

DPD o šířce 1800 mm pásového dopravníku a o rychlosti pásu 5 m.s
-1

 vede na  

1. skrývkovém řezu a 2. skrývkovém řezu k výsypce. Jde o dopravu skrývky od jednoho 

rýpadla KU 800/84, které těţí střídavě oba řezy, na vnitřní výsypku kde zakládá pásový 

zakladač ZP 6600/86. Za rok tento celek TC-2 přemístí 9 - 9,5 milionu m
3 
těţených hmot. 

DPD o šířce 1200 mm pásového dopravníku a o rychlostí pásu 4 m.s
-1

 vede: 

 v uhelném lomu od rýpadel KU 300 tvoří hlavní podíl přepravy hnědé uhlí, které je 

DPD dopravováno přes rozdělovací stanice (výsuvové hlavy) směrem k areálu závodu 

Hrabák. Za rok oba celky TC-1 přemístí 7 - 8 milionů tun uhlí a cca  

400 tisíc m
3
 skrývky. Skrývka je vedena přes rozdělovací stanice na vnitřní výsypku za 

pomoci zakladače PVZ 2500/301 zakládá s výkonem max. 2 500 m
3
.h

-1
 skrývkové 

hmoty. Podíl těţby odklizu vůči uhlí se postupně sniţuje, neboť pokračuje silné 

prouhelňování meziloţí mezi druhou a třetí uhelnou slojí 

 

Schéma pásových dopravníků lokalita Vršany viz příloha 4. 
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 na povrchu (linka „A“ a linka „B“) jsou vybudovány linky pevných pásových 

dopravníků vedoucí od výsuvových hlav přes skládky uhlí - depo 1 a 2 k nakládacímu 

zásobníku uhlí v areálu závodu Hrabák. Na linkách jsou zabudovány drtiče uhlí  

a popeloměry.[8] 

 

Schéma pásových dopravníků lokalita Vršany viz příloha 5. 

 

3. 2 Kolejová doprava na lomu Vršany 

      Historie kolejové dopravy na lomu Vršany je stejně stará jako historie samotného 

lomu. Tak, jak jiţ bylo řečeno, lom Vršany byl projekčně zpracován na nejmodernější 

technologii jak v dobývání, tak v zakládání i technologické dopravě. Přestoţe lom Vršany 

byl vybaven dálkovou pásovou dopravou, nebyla vyjmuta z hornické činnosti ani doprava 

kolejová. 

Kolejová doprava byla navržena a realizovaná ve třech specifických oblastech: 

3. 2. 1 Oblast prvotní otvírky lomu a těžby zúrodnitelných zemin  

      Prvotní zářez lomu Vršany byl realizován lopatovými rýpadly E 2,5 v součinnosti 

s kolejovou dopravou o rozchodu šířky 1435 mm od  roku 1978. Zeminy byly směrovány 

na výsypku Velebudice.  

      Tato výsypka byla koncipována jako vnější výsypka pro lom Jan Šverma. Byla 

zakládána v blízkosti města Mostu od roku 1955 a provoz na ní byl ukončen v roce 1994. 

Na ploše 785 ha bylo zaloţeno 237 mil m
3
 skrývkových zemin. Výška výsypky dosahuje 

aţ 75 m. Na výsypce byly v provozu kolejové zakladače Z 1650/Z55 (do roku 1987)  

a zakladač LMG/Z51 (do roku 1994). Dnes je zrekultivována a její dominantou je známý 

hipodrom. 

      Propojení lomu Vršany s velebudickou výsypkou bylo pomocí kolejových polí  

o rozchodu kolejí šířkou 1435 mm. Dopravu zajišťovaly vlakové soupravy o 12 vozech 

typu LH s objemem korby vozu 40 m
3
. Vlakové soupravy táhly elektrické lokomotivy typu 
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26Em. Doprava prvotní skrývky a následně zúrodnitelných zemin probíhala aţ do utlumení 

provozu výsypky – do roku 1992. Tím skončil provoz v rámci první oblasti. 

      Zúrodnitelné zeminy (ornice a sprašové hlíny) byly separátně těţeny před postupem 

lomu Vršany i nadále, ale pro dopravu byly vyuţity nákladní automobily, které zaloţily 

deponie ornice a spraší poblíţ montáţního místa Vršany a částečně i na slatinické výsypce.  

      Těţba sprašových zemin s vyuţitím kolejové dopravy začala opět aţ po spojení lomu 

Jan Šverma s lomem Vršany. Od roku 1997 do roku 2007 těţilo skrývku a sprašové 

zeminy rýpadlo K 800/54 do vlakových souprav, které byly směrovány ke kolejovému 

zakladači ZD 2100/73 na výsypku Šverma, kde poslouţily pro následnou rekultivaci 

poslední etáţe výsypky. 

 

Obrázek č. 1 Zčišťování předpolí lomu rýpadlem E2,5 s využitím kolejové dopravy a vozů typu LH 
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3. 2. 2 Oblast kolejové vlečky spojující lom Vršany (závod Hrabák) 

s úpravnou uhlí v Komořanech  

      Pro přepravu uhlí zůstává jednou z důleţitých tepen zajišťujících přepravu méně 

kvalitního uhlí z lomu Vršany do ÚUK společnosti Severní energetická a.s. přes nakládací 

místo “překladiště“.  

      Pro přepravu uhlí se vyuţívají vlakové soupravy s 10 - ti vozy typu Talbot (případě 

typu Wap). Souprava je taţená elektrickou lokomotivou typu 27E2. 

      Vlečka je vyuţívaná i pro přepravu souprav s aglomerovaným popílkem z elektrárny 

Počerady. Jedná se o vedlejší energetické produkty po spalování hnědého uhlí. Popílek 

spolu se záměsovou vodou tvoří certifikovaný výrobek, který je moţno ukládat do 

výsypkových těles. Na základě smluvního vztahu mezi VUAS a EPOČ jsou tyto výrobky 

ukládány do výsypky Šverma, kam jsou přepravovány pomocí souprav kolejové dopravy. 

      Dalším vyuţitím vlečky je přeprava zemin od těţebního rýpadla K 800/54 nasazeného 

na výsypce Slatinice. Těţba rýpadla K 800 je nutná pro přípravu území budoucího rozvoje 

lomu Vršany při jeho vstupu do DP Slatinice po roce 2020. Z pevných kolejí vlečky je přes 

hradlo S7 vystavěna pohyblivá kolej k území na výsypce. Rýpadlo K 800 těţící 

v součinnosti s kolejovou dopravou bude těţit zeminy výsypky Slatinice v létech  

2012 – 2022. 

      Pro dopravu skrývky, případně aglomerovaného popílku, se vyuţívají vlakové 

soupravy s 12- ti vozy typu LH 40 o kapacitě vozu 40 m
3
. Souprava je taţena elektrickou 

lokomotivou typu 27E2.         

   

3. 2. 3 Oblast kolejové vlečky Hrabák - EPOČ 

      Kolejová vlečka propojující zásobník uhlí na závodě Hrabák s elektrárnou Počerady 

pro finální přepravu vytěţeného uhlí do zásobníků EPOČ. 

      Uţ od samého vzniku lomu Vršany bylo plánováno, ţe tento lom bude hlavním 

dodavatelem uhlí pro v 70. letech 20. století vystavěnou elektrárnu u obce Počerady 

v bývalém okrese Louny. Právě jednotlivé bloky elektrárny byly konstruovány přímo na 

méně výhřevné uhlí z lomu Vršany případně z lomu Nástup v Tušimicích. 
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      K dopravě uhlí z lomu Vršany do elektrárny Počerady byla navrţena a realizovaná 

kolejová vlečka. Důvodem byla především vzdálenost mezi oběma subjekty – lomem 

Vršany a elektrárnou Počerady – 7 km. 

      Vlečka byla koncipována jako jednokolejná, s výměnnými místy: 

 hradlo E1 – u elektrárny Počerady 

 hradlo E2 – u obce obce Líšnice  

      Vlečka není elektrifikovaná. Dopravu zajišťují vlakové soupravy, které jsou v majetku 

Závodu kolejové dopravy společnosti Coal Services v rámci skupiny Czech Coal, jejímţ 

členem je i Vršanská uhelná. 

      Uhlím ze zásobníku v areálu povrchového závodu Hrabák jsou plněny vozy typu Wap               

o kapacitě 54 tun uhlí. Vlakové soupravy jsou 11- ti vozové. Vlaková souprava je taţena 

dieselovou lokomotivou typu T 239 (T448). 

      Za 24 hodin se přepraví z lomu Vršany do EPOČ 20 – 30 souprav coţ představuje  

12 000 – 18 000 tun uhlí.  

      Pro dopravu aglomerovaného popílku, tedy tzv. vedlejších energetických produktů 

(VEP) coţ jsou zbytky po spalovacím procesu v elektrárně, se vyuţívají vlakové soupravy 

s vozy typu LH. „Vepy“ jsou ukládány do etáţí výsypky Šverma. Právě proto, ţe z těchto 

typů vozů lze vyklápět bočním způsobem do připraveného koryta u kolejového zakladače 

jsou pro přepravu z EPOČ vyuţity tyto vozy. V areálu závodu Hrabák je v soupravách 

vyměněna dieselová lokomotiva za elektrickou typu 27E2, kterou se dopravují veškeré 

těţené hmoty na území lomu Vršany.  

 
Obrázek č. 2 Plnění vozů ze zásobníku uhlí v areálu závodu Hrabák 
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Obrázek č. 3Vlaková souprava pro přepravu uhlí 

 

 

 

 

 

 

3. 3 Pásová doprava na lomu Šverma 

      Pásová doprava na lomu Šverma nebyla v minulosti prakticky vyuţívaná. Veškerá 

přeprava těţených hmot v lomu, či mimo lom byla navrţena a realizovaná s vyuţitím 

elektrifikované kolejové dopravy o rozchodu kolejí š. 1435 mm. Jedinou výjimkou bylo 

nasazení technologického celku TC-2 na prvním skrývkovém řezu lomu v druhé polovině 

80. let a v první polovině 90. let minulého století. 

      Do provozu tehdy bylo nasazeno rýpadlo SRs 2000, coţ bylo rýpadlo kolesové 

vyrobené v bývalé Německé demokratické republice. Další články TC-2 jiţ byly 

standardní pro tehdejší celý hnědouhelný revír, tedy dálková pásová doprava š. 1800 mm 

s jednotlivými pásovými dopravníky o délce 1000 m – 1500 m od výrobce Transporta 

Chrudim a pásový zakladač typu ZP 6600 od výrobce Vítkovice. Těţba skrývky na 1. řezu 

byla ukončena v roce 1996. Těţební stroj byl následně vyuţit v roce 1997 na lomu Vršany 

a pak odstaven mimo provoz. Pásové dopravníky a zakladač byly a jsou vyuţívány aţ do 

dnešních dnů pro potřeby lomu Vršany.[4,6] 

 

http://www.k-report.net/foto/i003659.jpg
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3. 4 Kolejová doprava na lomu Šverma 

       

Hlavní dopravou na bývalém Dolu Jan Šverma byla doprava kolejová.  

      Po roce 1945 začala postupná přeměna lomu. Po nasazení lopatových rýpadel typu 

E2,5 se v následujících letech začala vyrábět i lopatová rýpadla E7 s obsahem lţíce 7 m
3
. 

První rýpadlo E7 bylo nasazeno v roce 1949. V první polovině 50. let byly do provozu 

uvedeny nové stroje - zakladač  Z-1650 na vnější výsypku, rýpadla typ K 1000 a K 300 do 

uhelného lomu, korečkové rýpadlo D-800 a další rýpadlo typu K 1000 na skrývkové řezy. 

Dokončila se elektrifikace kolejové dopravy pro rozchod 1435 mm. Všechny těţební  

a zakládací stroje byly konstruovány pro nakládku či zakládání s vyuţitím kolejové 

dopravy tedy vlakových souprav taţených elektrickými lokomotivami. Přes výkonnější 

vybavení provozních úseků novými stroji zůstalo v provozu na obou úsecích – skrývka  

a lom – v těţbě značný počet i lopatových rýpadel typu E2,5.  

      V dalších letech se postupně likvidovala stará rýpadla a na jejich místo přicházely nové 

stroje – kolesová rýpadla typu KU 300 na těţbu uhlí a kolesová rýpadla typu K 800 na 

těţbu skrývky. Například v roce 1997, kdy se začalo uvaţovat o útlumu lomu, bylo 

vytěţeno z lomu Jan Šverma 7,06 miliónů tun uhlí a 14,15 miliónů m
3
 skrývkových zemin. 

V provozu byla 3 rýpadla typu K 1000, 2 rýpadla typu K 800, 4 rýpadla typu KU 300,  

2 lopatová rýpadla typu E7 a dalších několik lopatových rýpadel typu E2,5. Tyto rýpadla 

a k nim patřičné zakládací stroje byly propojeny sítí kolejí na jednotlivých řezech  

a etáţích, které směřovaly na vnější výsypky a do úpravárenských komplexů. Kolejová 

doprava na Dole Jan Šverma byla, co se týká kvantity, největší v celém hnědouhelném 

revíru pro potřeby jednoho povrchového lomu.  

      Po roce 1997 nastal útlum a po zrušení Dolu Jan Šverma a jeho začlenění pod závod 

Hrabák, došlo k velkému útlumu i kolejové dopravy.  

      V současné době se na území bývalého lomu Šverma provozují pouze výsypkové etáţe 

vnitřní výsypky s nasazenými stroji typu ZD 2100, ZD 1800 a rýpadla E7. Pro zajištění 

lomu Vršany podsypovými materiály jsou v provozu další 4 rýpadla typu E 2,5. Kolejová 

doprava je řízena z hradel Š1 – Š3 na pevných kolejích a z následných koncových hradel 
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na kolejích pohyblivých. Na lomu jsou v provozu převáţně 12- ti vozové soupravy s vozy 

typu LH 40 taţenými elektrickými lokomotivami typu  27E2. [1, 6] 

 

 

 

 

 

4 Využítí kolejové dopravy po roce 2015 

4. 1 Báňské postupy na lokalitě Vršany do roku 2014 

      Lom Vršany vznikl jako těţební lokalita pro zásobování palivem, hnědým uhlím, 

uhelnou elektrárnu Počerady. V roce 1977 byly zahájeny přípravné práce pro otvírku  

a exploataci jihovýchodní části DP Holešice samostatným lomem.  

      Z dobývacího prostoru Holešice Dolu Jan Šverma se vymezilo území - dobývací 

prostor Vršany. Vzhledem k poţadované výhřevnosti elektrárny (10, 5 – 11, 4 MJ.kg
-1

) 

byla otvírka nového lomu navrţena a realizovaná v místech výchozu uhelné sloje mezi 

obcemi Malé Březno a Vršany. Postup lomu byl severním směrem. 

      V DP Vršany se jednotný vývoj sloje člení do třech menších slojí, coţ mělo vliv na 

nasazení dobývací a zakládací technologie. Hlavní zajímavostí lomu je moţnost 

rozdělování skrývky a uhlí pomocí tzv. výsuvových hlav na výsypkové odtahy do vnitřních 

výsypek Vršany a Šverma, nebo na uhelné linky a moţnost sesypů ze všech těţených řezů. 

Přeprava zemin a uhlí se uskutečňovala pomocí pásové dopravy šířky 1800 mm (od dvou 

rýpadel KU 800) a pásové dopravy šířky 1200 mm (od dvou rýpadel KU 300). Uhlí bylo 

směrováno pomocí pásových linek šířky 1200 mm do zásobníku v prostoru povrchového 

závodu Hrabák. Ze zásobníku byly plněny vlakové soupravy, které zásobují uhlím 

elektrárnu Počerady, případně Úpravnu uhlí Komořany. 
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      Na lokalitě byly postupně nasazeny kolesová rýpadla KU 800/84, KU 800/92                

a kolesové rýpadlo K 800/54. Dále pásové zakladače ZP 6600/86, ZP 6600/93  

a ZP 6600/88 a kolesová rýpadla KU 300/85, KU 300/97, KU 300/107, KU 300/95  

a KU300/96. 

      V současné době, kdy je ekonomika provozu jedním z hlavních ukazatelů prosperity 

společnosti a kdy se sníţila i odbytová těţba uhlí, redukovalo se i strojní vybavení lokality. 

Vyřazeny z provozu byly postupně – rýpadlo KU 300/95, rýpadlo KU 300/97, rýpadlo KU 

800/92, zakladač ZP 6600/88. Pro zakládání zemin na výsypce Šverma se vyuţíval 

zakladač ZP 6600/93, který se ponechal po odstavení technologie útlumem procházející 

lokality Šverma. Definitivní propojení obou lokalit ze strany lokality Vršany,  

a to i posledním uhelným řezem, nastalo na začátku roku 2012. Propojení obou vnitřních 

výsypek výsypkovými etáţemi pak následně v roce 2013. 

      Od tohoto roku pokračoval lom Vršany jiţ jen severním směrem ve svém postupu. Do 

roku 2013 byl postup ještě severním a západním směrem, kdy se propojovaly jednotlivé 

řezy obou lomů. 

       Lom Vršany tedy pokračuje severním směrem. Nadloţní zeminy nad hlavní uhelnou 

slojí v mocnosti cca 80 m těţí kolesové rýpadlo KU  800/84. Těţí je ze dvou skrývkových 

řezů, na kterých jsou vystavěny pásové dopravníky š. 1800 mm. Rýpadlo těţící střídavě 

oba řezy zajišťuje předstih skrývky před postupem uhelných řezů. Zeminy jsou zakládány 

na vnitřní výsypce Vršany. Uhelná sloj je těţena pomocí 2 rýpadel KU 300/96  

a KU 300/107, které jsou nasazeny na dvou uhelných řezech. Rýpadly je hlavní uhelná sloj 

vytěţována aţ na podloţí. Na obou řezech jsou vystavěny pásové dopravníky šířky  

1200 mm. Uhlí je přepravováno do nakládacího zásobníku v areálu závodu Hrabák a odtud 

je nakládáno do vlakových souprav mířících k odběrateli. 

       V předstihu je od roku 2012 nasazeno do provozu i kolesové rýpadlo K 800/54 

v součinnosti s kolejovou dopravou. Toto rýpadlo svou těţbou vytváří báňskou 

připravenost pro budoucí pokračování lomu Vršany v lokalitě Slatinice.[8] 
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4. 2 Báňské postupy na lokalitě Šverma do roku 2014 

      Po vyhlášení útlumu lomu Jan Šverma se postupně sniţovala těţba uhlí a skrývky na 

lomu. Z celého lomu se těţba soustředila pouze do otočného bodu, kde byla nasazena dvě 

rýpadla KU 300 na těţbu uhlí a jedno rýpadlo K 800 na těţbu skrývky. Tak jak byly 

dotěţovány jednotlivé řezy, byla ukončena těţba skrývky rýpadla K 800/54 na lomu 

Šverma a provoz rýpadla byl od roku 2008 aţ do roku 2011 přesunut na těţbu 

odlehčovacího řezu lomu Vršany. Na uhelném lomu se uhlí těţilo dvěma rýpadly KU 

300/107 a KU 300/96. Od roku 2012 bylo v provozu jiţ jen jedno rýpadlo KU 300/97, 

které přetransportovalo z lomu Vršany. Na jeho místo v lomu Vršany nastoupilo, po 

generální opravě, rýpadlo KU 300/107. Prakticky v roce 2013 byla ukončena i těţba uhlí 

na lomu Šverma a rýpadlo KU 300/97 bylo odstaveno mimo provoz. 

      Současný provoz na lokalitě je soustředěn pouze na vnitřní výsypce. Skrývkové zeminy  

a aglomerované popílky jsou zakládány na posledních etáţích výsypky Šverma pomocí 

kolejových zakladačů ZD 2100/73 a ZD 1800/59. V činnosti je i lopatové rýpadlo 

E7/R152. Po vytvarování etáţí jsou ihned předávány do následné rekultivace.[8] 

 

4. 3 Technologická doprava na lomu Vršany po roce 2015 

      Technologická doprava na lomu Vršany bude provozována podobně jako do roku 

2015. Stěţejní zůstává pásová doprava. Pro těţbu a zakládání skrývky to bude dálková 

pásová doprava š. 1800 mm. Pro těţbu uhlí pak dálková pásová doprava š. 1200 mm.   

      Pro přepravu uhlí k odběratelům, pro přepravu vedlejších energetických produktů a pro 

přepravu skrývky z řezu na lokalitě Slatinice na výsypku zůstává kolejová doprava. 
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4. 3. 1 Pásová doprava na lomu Vršany po roce 2015 

      Rýpadlo KU 800/84 je střídavě nasazeno na 1. a 2. skrývkovém řezu, kde plynule těţí 

výškový a hloubkový řez, kterým uvolňuje uhelné zásoby na lomu Vršany. Na obou řezech 

je vystavěna z jednotlivých dopravníků dálková pásová doprava š. 1800 mm. Rýpadlo 

plynule bude těţit výškový a hloubkový řez. Postup bude paralelní směrem k severu  

a vějířovitý směrem k východu s postupným vytáčením pásových dopravníků PD 215,  

PD 214 na 1. skrývkovém řezu a PD 224 a PD 225 na 2. skrývkovém řezu. Obě linky se 

spojují přes PD 211b do jednoho dopravníku k výsuvové hlavě VH 210. Odtud pokračuje 

pouze jediná linka k zakladači ZP 6600/86 přes PD 231, PD 232, PD 233, PD 234, PD 235 

a PD 236. Zakladač bude pokračovat v zakládání úpadní a dovrchní etáţe z  a vytvářet tak 

1. a 2. výsypkovou etáţ. Úpadně na vyuhlené podloţí lomu 1. etáţ a následně dovrchně  

2. etáţ. Od roku 2017 se zkrátí délka výsypkové etáţe tak, ţe bude PD 236 moţno vyřadit 

z dopravní linky a zakládání bude probíhat pouze na dopravnících PD 234 a PD 235.  

      V roce 2023 rýpadlo dotěţí oba řezy do konečných hranic, tj. k tzv. Hořanskému, 

energetickému koridoru. Po roce 2023, tj. po výstavbě části Hořanského, energetického 

koridoru v novém poloţení, začíná těţit rýpadlo v kombinaci paralelního a vějířovitého 

postupu obou skrývkových řezů prostor bývalého koridoru. Odkrývá uhelné zásoby v celé 

porubní délce ve směru jih - sever. Těţba skrývky probíhá stále na pásové dopravníky  

š. 1800 mm a vyuţívá dosud pevných linek ve východních svazích jako dopravníky 

porubní na 1. i 2. skrývkovém řezu. Oba řezy budou těţeny stejně jako dosud,  

tj. výškovým a hloubkovým způsobem. Tímto stanoveným způsobem těţby, tedy 

kombinací paralelního a vějířovitého postupu obou skrývkových řezů, zajišťuje patřičné 

mnoţství uvolněných uhelných zásob a začíná dotěţovat oba řezy do konečných hranic 

v severní části DP Holešice. Znamená to, ţe rýpadlo bude těţit i zeminy výsypky Slatinice. 

Ukončení provozu rýpadla a tím i skrývání nadloţí bude ukončeno v roce 2043. 

      Do roku 2024 zakladač postupuje severním směrem a zakládá úpadně a dovrchně  

1. a 2. výsypkovou etáţ. V létech 2024-2032 bude provozována severní trasa DPD  

š. 1800 mm přes bývalý otočný bod Šverma na výsypku Šverma. Zkrátí se tak podstatně 

přepravní vzdálenost od rýpadla k zakladači. Tuto linku je moţné provozovat pouze 

v oblasti, kde se nevyskytuje uhelná sloj v řezu. Část skrývkových hmot z 1. řezu a celého 
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2. řezu bude nadále směrováno standardní cestou přes výsuvovou hlavu na výsypku 

Vršany. K dispozici budou oba zakladače ZP 6600/93 a ZP 6600/86, ale v provozu vţdy 

jeden z nich. V poslední fázi budou skrývkové zeminy směrovány standardní cestou přes 

výsuvovou hlavu na společnou výsypku Vršany. K dispozici budou oba zakladače  

ZP 6600/93 a ZP 6600/86, ale uţ na jediné zakládací etáţi výsypky. Zakládá se jiţ po celé 

délce porubní fronty ve směru jih – sever úpadně a dovrchně z 1. výsypkové etáţe. 

V závěrečné fázi se porubní fronta bude vytáčet především vějířovitě za uhelnými řezy  

a postupně vytvářet svahy budoucí zbytkové jámy lomu. 

      V létech 2015 - 2029 rýpadla KU 300/96 a KU 300/107  těţící na 1. a 2. uhelném řezu 

uhelnou sloj budou stále plynule postupovat za skrývkovými řezy v kombinaci paralelního 

postupu a především postupu vějířovitého.   

      Těţba probíhá na pásové dopravníky š. 1200 mm, které jsou součástí dálkové pásové 

dopravy. Na obou řezech je vybudována tato DPD š. 1200 mm. Oproti současnosti se 

nebude měnit ani přeprava uhlí z lomu k nakládacímu zásobníku. [8] 

      V tomto období budou rýpadla těţit nejkvalitnější části uhelné sloje. Postup uhelných 

řezů se postupně dostává do oblasti zasaţené hlubinnou těţbou bývalého dolu Washington. 

V létech 2029 - 2052 rýpadla jiţ plynule postupují za skrývkovými řezy v oblasti dnešního 

Hořanského, energetického koridoru. Postup bude opět kombinací paralelního postupu  

a postupu vějířovitého. V tomto období se jiţ plně projevuje horší kvalita uhlí a začíná 

intenzivní homogenizace uhlí. V závěrečné fázi lomu Vršany se těţba uhlí soustředí jiţ jen 

na dotěţení uhelných řezů do konečných východních a jiţních hranic, na těţbu uhlí pod 

dálkovou pásovou dopravou a přetěţení skládky uhlí. Kvalita uhlí tak, jak sloje vykliňují 

k výchozu uhelné pánve, se zhoršuje a homogenizace na uhelné skládce bude nezbytná. Při 

závěrečném vyuhlování sloje bude ve větší míře vyuţita pomocná mechanizace. 

 

4. 3. 2 Kolejová doprava na lomu Vršany po roce 2015 

      Z vývoje postupů lomu Vršany je patrné, ţe kolejová doprava na lomu Vršany po roce 

2015 se také příliš měnit nebude. Kolejová doprava se soustředí v několika stěţejních 

oblastech: 
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Oblast 1 - oblast těţby 

      Kolesové rýpadlo K 800/54 těţící odlehčovací řez na výsypce Slatinice v součinnosti  

s kolejovou dopravou bude v provozu do roku 2022. Znamená to, ţe kolejový provoz mezi 

těţebním skrývkovým řezem a výsypkovými etáţemi na výsypce Jan Šverma bude 

provozován také do roku 2022. Na trase dlouhé 7,5 km pro 1. oblast (těţební řez – hradlo 

Š1) je v provozu  6 - 7 vlakových souprav s 12 vozy typu LH40. Ročně vlakové soupravy 

přepraví cca 2 500 000 m
3
 zemin. 
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Obrázek č.4 Oblast těžby od K 800 na výsypkové etáže 
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Oblast  2 - oblast zakládání 

      Zakládání zemin a vedlejších energetických produktů (VEP) bude probíhat na výsypce 

Šverma v součinnosti s kolejovou dopravou. Na jednotlivých etáţích výsypky budou  

v provozu kolejové zakladače ZD 2100/73 a ZD 1800/59 a lopatové rýpadlo E7/152.  

      Na trase dlouhé v průměru 4,4 km pro 2. oblast (hradlo Š1 – výsypkové etáţe) je 

v provozu 8 - 9 vlakových souprav s 12 vozy typu LH40. Ročně vlakové soupravy přepraví 

2 500 000 m
3
 zemin + 1 500 000 m

3
 aglomerátů (VEP). 

 

Obrázek č. 5 Oblast zakládání vedlejších energetických produktů a skrývky 
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Oblast 3 - oblast pomocných činností souvisejících s kolejovou dopravou 

      Těţba, přeprava a zakládání zemin a vedlejších energetických produktů (VEP) se 

neobejde bez dalších činností spojené s údrţbou kolejiště, hradel, přejezdů, samotných 

vozů a odvodnění trasy kolejiště. Znamená to, mimo jiné, zajistit, dovézt, zaloţit a zpětně 

naloţit a vysypat podsypové hmoty do kolejiště a zajistit tak jeho únosnost  

a provozuschopnost. Podsypovými hmotami myslíme štěrk různé zrnitosti, škváru, 

aglomerát či písek. Pro údrţbu vozů je zřízena tzv. „čistírna vozů“, coţ je místo kde jsou 

zbavovány vozy nálepů těţených a přepravovaných hmot. Tato činnost probíhá především 

v zimním období, kdy mráz a vlhkost způsobují nedostatečné vyprazdňování vozů na 

výsypných místech u zakladačů a kde aţ 1/3 hmot zůstává ve voze.  

      Pro výše uvedenou činnost jsou v provozu nasazeny v součinnosti s kolejovou 

dopravou lopatová rýpadla E 2,5. Na trase dlouhé v průměru 3,1 km pro 3. oblast (hradlo 

Š1 – depa) jsou v provozu 1 - 2 vlakové soupravy. Na jednotlivých místech jsou nasazeny 

a provozovány následující stroje a to aţ do ukončení kolejového provozu cca v roce 2022 

v oblasti povrchového lomu: 

      E2,5/R 520 - rýpadlo je vyuţito na depu podsypových materiálů v prostoru bývalého 

lomu Jan Šverma pro zakládání a zpětnou nakládku kolejových souprav materiály pro 

zpevnění kolejiště na pohyblivých kolejích.  

(Pohyblivými kolejemi rozumíme koleje, které se s postupem těžebních nebo zakládacích 

strojů musejí překládat pro další těžbu strojů.) 

      E2,5/R 508 - rýpadlo je vyuţito pro čištění vozů typu LH40 v prostoru vnitřní výsypky 

Jan Šverma.  

(Čištění vozů se provádí z důvodů nálepů dna a stěn vozů lepivými zeminami, které těží 

rýpadlo K800/54 v prostoru slatinické výsypky. Čištění se provádí cca půl roku v období 

nepříznivých klimatických podmínek.) 

      E2,5/R 485 - rýpadlo je vyuţito na překladišti sypkých hmot v areálu bývalého závodu 

Jan Šverma, kam je dováţen podsypový materiál od externích dodavatelů pomocí 

automobilové dopravy. 
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Obrázek č. 6 Oblast pomocných činností související s provozem kolejové dopravy 

Oblast 4 - oblast přepravy uhlí mezi závodem Hrabák a Úpravnou uhlí  

v Komořanech. 

      Lom Vršany těţí hnědé uhlí o průměrné výhřevnosti 11 MJ.kg
-1

. Lom ČSA společnosti 

Severní energetická a.s. (SEVEN) těţí výrazně kvalitnější uhlí o průměrné výhřevnosti 

18,5 MJ.kg
-1

.  Vzhledem k tomu, ţe obě společnosti spolu sousedí a tím i vzdálenost mezi 

lomy je velmi malá, je smluvně ukotveno, ţe část produkce nízké výhřevnosti z lomu 

Vršany bude směrována do Úpravny uhlí v Komořanech (ÚUK) patřící společnosti 

SEVEN. V úpravně dochází k mixu obou druhů uhlí a výsledný produkt následně prodává 

SEVEN některým svým odběratelům. Doprava uhlí vlakovými soupravami s 10 - ti vozy 

typu Talbot se uskutečňuje po ţelezniční vlečce spojující závod Hrabák a ÚUK. Na trase 

dlouhé 7,9 km pro 4. oblast jsou v provozu 2 - 3 vlakové soupravy. Ročně vlakové 

soupravy přepraví 900 000 tun uhlí. 

      Předpokládá se, ţe doprava uhlí po ţelezniční vlečce z lomu Vršany do úpravny uhlí 

bude pokračovat aţ do ukončení provozu lomu ČSA, coţ se předpokládá v roce 2022. 

V této době jiţ do prostoru Hořanského energetického koridoru, kterým vede i ţelezniční 



Monika Musilová: Minulost a budoucnost kolejové dopravy na lomu Vršany 

 

32 

2015 

vlečka začne vstupovat i rýpadlo KU 800/84 lomu Vršany se skrýváním nadloţí a vlečka 

bude zrušena. 

 

Obrázek č. 7 Oblast přepravy uhlí mezi závodem Hrabák a Úpravnou uhlí v Komořanech 

Oblast 5 - oblast přepravy uhlí mezi závodem Hrabák a elektrárnou Počerady 

      Otvírka lomu Vršany byla koncipována jako otvírka hnědouhelného loţiska, které je 

svou kvalitou předurčeno pro výrobu elektrické energie či tepelné energie. Hlavním 
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odběratelem pro uhlí o průměrné výhřevnosti 11 MJ.kg
-1

 je tepelná elektrárna 

v Počeradech (EPOČ) skupiny Českých energetických závodů (ČEZ). 

      Pro přepravu uhlí z lomu Vršany přes nakládací zásobník v areálu závodu Hrabák 

k zásobníkům uhlí v areálu EPOČ byla hned při výstavbě lomu vybudována ţelezniční 

vlečka. 

      Vlečka je vystavěna jako jednokolejná s vyuţíváním dieselových lokomotiv. Na trase 

dlouhé 6,8 km pro 5. oblast jsou v provozu  4 - 5 vlakových souprav. Ročně vlakové 

soupravy přepraví 5 000 000 tun uhlí. 

 

Obrázek č. 8 Oblast přepravy uhlí mezi závodem Hrabák a elektrárnou Počerady 
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 Oblast 6 - oblast přetěţení prostoru po části bývalého Hořanského energetického koridoru 

       Před postupem lomu Vršany se nacházejí objekty po bývalé hornické i občanské 

činnosti (např. zbytky staveb, potrubí, patky stoţárů vysokého napětí, zpevněné cesty, 

kořeny stromů a ţelezný odpad), které je nutno v předstihu zlikvidovat a vyčištěný prostor 

tak připravit pro následnou těţbu rýpadla KU 800/84 těţící v součinnosti s pásovou 

dopravou. Nedostatečné vyčištění předpolí lomu by mělo za následek jednak časté 

výpadky těţby nebo i váţné poruchy zařízení. Na zčišťování předpolí před postupem lomu 

Vršany je navrţeno vyuţít dvou lopatových rýpadel E2,5 v součinnosti s kolejovou 

dopravou.  

      Na trase dlouhé 3,5 km pro 6. oblast budou v provozu  2 - 3 vlakové soupravy. 

Navrţená rýpadla:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

      E2,5/R 485 - v první fázi lze rýpadlo vyuţít na těţbu základů bývalého povrchového 

závodu Jan Šverma, jeho infrastrukturu, dalších objektů spojených s bývalou kolejovou 

dopravou a pro vyčištění území od kořenů náletových dřevin v létech 2015 – 2021, tedy 

v době postupu rýpadla KU 800 do prostoru bývalého lomu Jan Šverma. 

      E302/R 566 - ve druhé fázi lze rýpadlo vyuţít na přetěţení prostoru po zrušené části 

Hořanského koridoru inţenýrských sítí, coţ jsou produktovody, jimiţ protékají média do 

chemického závodu společnosti Unipetrol RPA, linky vysokého a velmi vysokého napětí. 

Dále lze rýpadlo vyuţít pro těţbu ornice a sprašových zemin z daného prostoru. 

Předpokládané nasazení lopatového rýpadla E302/R 566 by bylo v letech 2022 – 2024. 
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Obrázek č. 9 Oblast přetěžení prostoru po části bývalého Hořanského energetického koridoru 

 

Oblast 7 - oblast přepravy VEP mezi závodem Hrabák a překladištěm na tzv. „montáţním 

místě Vršany“ 

      Potencionálním vyuţitím kolejové dopravy po roce 2023 se jeví vyuţití nakládací 

rampy na montáţním místě Vršany pro překládání aglomerátů (VEP). Po roce 2023 totiţ 

ukončí provoz rýpadlo K800/54 a s ním kolejová doprava v lomu. Tím se ukončí i doprava 

VEP po kolejích na výsypku Jan Šverma. Překládání VEP z vlakových souprav z EPOČ na 
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pásové dopravníky lomu Vršany se jeví jako jediná reálná moţnost jak vyuţít zakládat 

aglomeráty do vyuhlených prostorů lomu.  

      Doprava by se uskutečnila po stávající koleji mezi závodem Hrabák a montáţním 

místem. Výklop aglomerátů a následná nakládka na dálkovou pásovou dopravu by se 

uskutečnily na současné překládací kolejové rampě Vršany vyuţívané v minulých létech 

jako překladiště uhlí. Pro moţné vyuţití rampy pro nakládku bude však třeba zkapacitnit 

překládací rampu na montáţním místě Vršany a provést úpravy výsuvové hlavy VH180 

pro moţnost překládat těţené hmoty jak na pásový dopravník šíře 1800 mm PD231, tak  

i na pásový dopravník šíře 1200 mm PD251. Následně pak lze bez problémů zakládat směs 

skrývky, kterou těţí rýpadlo KU800/84 a VEP, které budou přes výsuvovou hlavu VH180 

přisypávány na pásový dopravník PD231 a po následných pásových dopravnících PD 232, 

PD 233, PD 234 a PD 235 dopravovány na vnitřní výsypku Vršany k zakladači ZP6600/86. 

V případě výluky DPD šíře 1800mm, ať uţ z důvody plánované odstávky nebo poruchy, 

lze přesměrovat nakládku granulátů pomocí výsuvové hlavy VH180 na pásový dopravník 

PD 251 a dále po pásových dopravnících PD 252, PD 253 a PD 254 k pásovému 

zakládacímu vozu typu PVZ 301 na předvýsypku Vršany. Na nakládku aglomerátů na 

pásový dopravník š. 1800 mm či 1200 mm je navrţeno vyuţít pro roky 2022 – 2032 dvou 

lopatových rýpadel:  

      E302/R 440 a E302/R 532  - dnes odstavená rýpadla lze vyuţít na překládání 

aglomerátů vyklopených na kolejové rampě Vršany po pásových dopravnících PD 184, PD 

183, PD 182 a PD 181 na výsuvovou hlavu VH 180, z které by byly aglomeráty 

přisypávány na PD 231, případně PD 251 (aglomerátem rozumíme směs popelovin po 

spalování hnědého uhlí a záměsové vody. Vzniklý výrobek je možné zakládat do výsypek  

a splňuje ekologické normy České republiky). 

 

      Na trase dlouhé 3,6 km pro 7. oblast budou v provozu  2 - 3 vlakové soupravy. 
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Obrázek č. 10 Oblast přepravy VEP mezi závodem Hrabák a překladištěm na tzv. „montážním místě Vršany“ 
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5 Technicko – ekonomické porovnání 

technologické dopravy v podmínkách lomu 

Vršany 

      Z níţe uvedené přehledné tabulky vyplývá, ţe kolejová doprava je na lomu Vršany 

rovnocenná dopravě pásové. Provoz kolejové dopravy má sice sestupnou tendenci, ale 

do roku 2022 je provozování kolejové dopravy nezbytné.  

      Po roce 2022 nastane pokles vyuţívání kolejové dopravy, coţ má příčinu ukončení 

provozu rýpadla K800/54 a s ním spojené zakládací stroje ZD 2100/73, ZD 1800/59           

a E7/152 nasazené na vnitřní výsypce Šverma. Končí i prodej a přeprava uhlí o nízké 

výhřevnosti z lomu Vršany do společnosti Severní energetická a.s. a také převozy 

vedlejších energetických produktů přes zájmové území lomu Vršanské uhelné a.s.  

      V létech 2023 aţ 2032 s výhledem do roku 2052 zůstává nasazení kolejové dopravy 

především jako přeprava uhlí k odběrateli. Předpokládá se, a smluvně jsou potvrzeny 

dodávky uhlí mezi VUAS a ČEZ s tím, ţe většina produkce bude směrována do 

elektrárny v Počeradech. Zůstává tak v provozu i vlečka mezi nakládacím zásobníkem 

v areálu závodu Hrabák a areálem elektrárny Počerady. Nadále tak bude realizována 

kolejová doprava uhlí po této kolejové vlečce pomocí vlakových souprav. 

      I kdyţ jsou z minulých let prokázány větší náklady na kolejovou dopravu 

v porovnání s pásovou dopravou, je v některých oblastech, o kterých se zmiňuji ve své 

práci, kolejová přeprava hmot nezbytná. Vršanská uhelná a.s. sama kolejovou dopravu 

neprovozuje. Pro VUAS  kolejový provoz zajišťuje  Coal Services a.s. – kolejová 

doprava, skupiny Czech Coal. VUAS zajišťuje pouze údrţbu pohyblivých kolejí 

v rámci výrobního úseku Přestavby a ostatní činnost Vršany.  

     V současnosti se pohybují roční náklady VUAS na kolejovou dopravu, kterou 

zajišťuje Coal Services a.s., ve výši cca 200 000 000,- Kč. 
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Tabulka č. 3 Nasazení kolejové dopravy na lomu Vršany po roce 2015(zdroj VUAS) 

oblast 
Délka 
kolejí 
[ km ] 

Denní počet 
vypravovaných 

vlakových souprav 

Přepravované 
hmoty 

Roky provozu 

OBLAST 1 7,5 6 - 7 skrývka 2015 - 2022 

OBLAST 2 5,1 8 - 9 Skrývka + VEP 2015 - 2022 

OBLAST 3 4,8 1 - 2 podsypy 2015 - 2022 

OBLAST 4 7,5 2 - 3 uhlí 2015 - 2022 

OBLAST 5 8,1 4 - 5 uhlí 2015 - 2032 

OBLAST 6 3,5 2 - 3 spraše, sutě 2022 - 2024 

OBLAST 7 3,6 2 - 3 VEP 2022 - 2032 
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 Závěr 

      Na lomu Vršany bylo v minulosti pouţito dvou typů dopravy – kolejová doprava  

a dálková pásová doprava. Vyuţití obou technologií mělo a má své opodstatnění. Dálková 

pásová doprava byla navrţena pro moţnost výhodnější dopravy z lomu na vnější a později 

na vnitřní výsypku, plynulou dopravu vytěţeného uhlí z lomu do areálu povrchového 

závodu Hrabák a pro nutnou homogenizaci uhlí na skládkách.  

      Kolejová doprava měla v minulosti významné vyuţití hlavně na lomu Jana Šverma, 

kde byla vyuţívána jako hlavní dopravní technologie. Na lomu Vršany byla a je velmi 

důleţitá jednak pro dopravu uhlí do elektrárny Počerady a úpravny uhlí Komořany, jednak 

pro odvoz VEP z elektrárny Počerady na vnitřní výsypku Šverma. 

      V předloţené bakalářské práci jsem navrhla moţné vyuţití kolejové dopravy z hlediska 

krátkodobé i dlouhodobé perspektivy lomu Vršany. Je patrné, ţe bez kolejové dopravy,  

a to především dopravy vytěţeného uhlí k odběrateli, se Vršanská uhelná a.s. neobejde  

a tato důleţitá sloţka činnosti zůstane v provozu aţ do roku 2052, tedy do ukončení těţby 

uhlí na lomu Vršany.  
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