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ANOTACE 

Tato bakalářská práce zpracovává téma dopravy na hnědouhelných lomech. 

Doprava na lomech je jedním z nejvýznamnějších ekonomických faktorů, proto 

zvolení správného způsobu dopravy na konkrétním lomu je velmi důležité. 

V bakalářské práci jsou popsány dopravní systémy na lomech jak podle způsobu 

transportu, tak i podle směru přesunu hmot a způsobu nasazení technologie. 

V neposlední řadě se práce zabývá volbou metodiky lomové dopravy. Je zde 

uveden příklad řešení dopravy na hnědouhelném lomu. 

 

klíčová slova: doprava, kontinuální, cyklická, pasová doprava, kolejová doprava, 

výsypka 

 

 

 

 

SUMMARY 

This thesis deals with the topic of transport in brown quary. Transport in the 

quaries is one of the most important economic indicators and that is why it is so 

important to select the most suitable one. There are described transport systems 

in quaries according to the way of transport and also according to the direction of 

the transport of raw materials and various technologies. At last but not at least the 

thesis deals with the selection of methodology of quary transport. There is 

described the example of brown quary transport. 
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ÚVOD 

Od historie těžby se pokaždé řeší problematika dopravy při dobývání nerostných 

surovin. Ať již se jednalo o vynášení v nůších nebo za pomocí koňských sil až po 

modernější způsoby. Těmito způsoby jsou jak kolejová, automobilová anebo 

pásová doprava. Jednalo se vždy o efektivnější dopravu nerostu a doprovodných 

surovin než jaká se používala do té doby. Zkracovala se tím doba vlastního 

dobývání ložiska a dopravy vytěžené suroviny a průvodních hornin. 

Při zpracování základního POPD musíme určit způsob dopravy v lomu. Ve 

způsobu dopravy se nám odráží ložiskový průzkum. Určuje se dle tvaru a hloubky 

uložení ložiska a jeho mocnosti. Musíme zohlednit i předpokládanou délku těžby 

a tím se snažit eliminovat náklady na dopravu. Správná volba dopravních cest má 

vliv na efektivitu a rychlost dobývání užitného nerostu. Velkou pozornost musíme 

klást i na hydrogeologické a hydrologické podmínky v dobývacím prostoru. Jedná 

se o faktory, které mohou značným způsobem ovlivnit vlastní dopravu. 

Doprava na hnědouhelných lomech je nezastupitelnou složkou pro vlastní těžbu 

nerostných surovin. Ať se jedná o odkliz nadložních a podložních vrstev nebo pro 

vlastní dobývaný nerost v tomto případě uhlí. 
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1 Historie 

Od dob, kdy se přišlo na využití fosilního paliva (uhlí) musel se vytěžený nerost 

nějak dostat a přepravit k jeho uživateli. V dávných dobách to bylo nošení v nůších 

na zádech horníků a později se začalo využívat koňské síly, která již mohla 

táhnout důlní vozy. S vynálezem parního stroje se zvířata začala nahrazovat stroji. 

Následoval přechod z hlubinné těžby na povrchovou, který nabízel možnost 

nasazení rozměrných, vysoce výkonných těžebních mechanismů, umožňujících 

podstatné zvýšení produktivity práce. Také přišla možnost podstatně vyššího 

využití uhelné sloje, které oproti 35-40 % u hlubinného činí u lomového způsobu 

dobývání v průměru 95 % a s tím spojená vyšší bezpečnost práce a příznivější 

pracovní prostředí[2]. 

S povrchovým dobýváním však souvisí odkliz nadložních i podložních hornin pro 

vlastní exploataci ložiska[2]. 

Všechen materiál ať už se jedná o skrývky či vlastní těžený nerost musíme 

nějakým způsobem přemístit v rámci povrchového lomu, na vnější nebo vnitřní 

skrývky a do úpraven nerostných surovin a na deponie. Tím vyvstává zásadní 

otázka dopravy na lomu, a její možné řešení[2]. 
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2 Dopravní systémy na lomech 

Způsob dopravy musíme mít již obsažený v POPD pro danou lokalitu. Doprava na 

lomech je jedním ze základních úkolů a zároveň rozhodující technologickou fází 

těžby. Hlavní funkcí dopravy je přesun vytěžených hmot na skrývky, deponie nebo 

k dalšímu zpracování. Volba vhodných dopravních cest a jejich organizace je 

v lomových provozech rozhodujícím faktorem, který má vliv na efektivnost 

dobývání. S postupem do stále horších těžebních podmínek (např, do větší 

hloubky uložení ložiska) má za následek zvyšování náročnosti přesunu těžených 

hmot. Na volbu vhodného způsobu dopravy má hlavně vliv objem přepravovaných 

hornin jejich kusovitost a lepivost, životnost lomu, dopravní vzdálenost, úložní 

poměry, způsob otvírky ložiska, klimatické podmínky a mnohé jiné. [1]. 

Dopravu na lomech rozdělujeme podle způsobu: 

 transportu, 

 směru přemísťování výsypkových hmot a těženého nerostu, 

 podle způsobu technologie dobývání. 

2.1 Podle způsobu transportu 

2.1.1 Beztransportní 

Jedná se o přemisťování hornin na vnitřní výsypky bez dalších dopravních 

zařízení (např. nákladní auta). Překládání materiálu na vnitřní výsypku lomu je 

prováděno dragliny (Obr. č. 1) nebo přímo lopatovými rypadly. Vzdálenost při tomto 

způsobu překládání není velká, a proto je zbytečné používat ještě další dopravní 

zařízení, jelikož tím bychom uměle navýšili náklady na dopravu společnosti[1]. 
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Obrázek 1 - Dragline [3] 

 

2.1.2 Transportní 

Jedná se o přemisťování hornin na vnitřní nebo vnější výsypky s přidaným 

dopravním zařízením. V tomto případě již vzdálenosti na přepravu materiálu jsou 

větší, a proto je nutné se rozhodnout pro způsob dopravy. Je zde na výběr několik 

možností jak tuto dopravu zajistit. Ať už se rozhodneme pro skrývkové zakladače, 

kolejovou, automobilovou nebo dálkovou pásovou dopravu, vždy musíme 

uvažovat nad tím co je pro nás nejvýhodnější jak při pořizování dopravy tak 

z dlouhodobého hlediska při rozšiřování lomu nebo pro otvírku další části lomu. 

Musí se zohlednit náklady na údržbu a generální opravy částí zvoleného 

dopravního systému na konkrétním lomu[1]. 

2.2 Podle směru přesunu hmot 

2.2.1 Příčné přemisťování 

U příčného přemisťování hornin se používají skrývkové zakládací mosty. Pro 

skrývkové mosty musejí být splněné určité podmínky: 
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 uložení sloje musí být horizontálním způsobem a nesmí mít větší tektonické 

poruchy, 

 dolové pole musí být pravidelného tvaru, 

 poslední podmínkou je únosnost spodních vrstev, po kterých se pohybují 

podpěry skrývkového mostu. Nesmí se použít skrývkový most tam, kde je 

možnost výstupu podložních hornin vlivem tlaku podloží. 

 

Obrázek 2 - Odklizový most [3] 

Dalším způsobem pro příčné přemisťování je kombinace kolesového rypadla 

a pásového zakladače. Tento systém se používá v místech, kde nelze použít 

zakládací most. Tam, kde nelze překlenout uhelný řez s přímým předáváním 

skrývkových zemin rýpadlem k zakladači se používá vsunutý pásový vůz mezi 

rýpadlo a zakladač[3]. 
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Obrázek 3 - Zakladač ZP 2500 - Lom Bílina (autor) 

2.2.2 Podélné přemisťování 

Podélné přemisťování je systém dopravy, při němž jsou těžené materiály 

dopravované podél porubních front na výsypky nebo jsou dopravovány do 

úpraven těženého nerostu. Porubní fronta je dobývací řez, který je vybavený 

dobývacími stroji (např. kolesovými rypadly, dálkovou pasovou dopravou, 

zakladačem, násypky, drtiče, shazovací vozy, cesty pro automobilovou dopravu, 

kolejovou dopravu) [3]. 

Podélné přemisťování je nejčastější způsob dopravy na lomech (viz obr.)[3]. 
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Obrázek 4 - podélné přemisťování (autor) 

2.2.3 Kombinované přemisťování 

Někdy situace na lomu umožňuje kombinaci předchozích dvou způsobů. 

Umožňuje to jak uložení a tvar ložiska, takže skrývkové hmoty jsou přemisťovány 

příčně a vytěžený nerost je dopravován podélným způsobem[3]. 

2.3 Podle způsobu technologie dobývání 

Technologicko-technické řešení dopravy podstatným způsobem ovlivňuje 

výkonost použitého technologického celku. Provozní náklady na dopravu se 

v dnešní době pohybují na hranici 50% celkových nákladů. Z tohoto pohledu se 

zvyšují požadavky na výkonnost, automatizaci a provozní spolehlivost dopravy na 

lomech. Technické řešení dopravy závisí především na charakteru 

přepravovaného materiálu a provozních podmínek. Systém dopravy musíme určit 

vzhledem k dobývacím metodám např. v kamenolomu, kde hlavním způsobem 
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těžby budou trhací práce a nakládání lopatovými nakladači budeme volit dopravu 

nejlépe automobilovou[3]. 

Vedle těchto faktorů je nutné vzít v úvahu i podmínky pro vybudování zázemí na 

opravy, zabezpečení energie pro dopravní systém [3]. 

2.3.1 Kontinuální 

U kontinuální dopravy proces probíhá nepřetržitě a použité dopravní zařízení je 

nepřetržitě pracující. Na lomech s kontinuální přepravou se používá dálková 

pásová doprava. Značné rozšíření pasové dopravy na lomech je pro řadu 

technologických výhod, který tento druh dopravy má ve srovnání s ostatními. Jde 

především o vysokou dopravní výkonost, relativně nižší provozní náklady, vysokou 

produktivitu práce, přepravní rychlost a schopnost překonávat velké výškové 

rozdíly 15° až 17°. V oblasti pásové dopravy se dosáhlo vysokého stupně 

automatizace. Je používáno mnoho čidel a přístrojů, které umožňují kontrolovat 

a řídit většinu provozních stavů automaticky. Tyto pomocné mechanismy jsou 

umisťované na místech, jakými jsou například poháněcí stanice, vratné stanice. 

Na základě výkonosti technologického celku v porubní frontě se použije vhodná 

šíře pásového dopravníku. Dopravník musí být schopen zajistit přepravit nejvyšší 

objem těžené suroviny, jaký je schopno kolesové rypadlo za hodinu vytěžit. 

(viz tabulka č. 1) [3]. 
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Tabulka 1 - rozdělení technologických celků pro kontinuální způsob těžby (autor) 

Název 

technologického 

celku 

Teoretická 

hodinová 

výkonnost 

( mᶟ.h-1) 

Kolesová 

rypadla 

Šíře pásové 

dopravy 

(mm) 

Zakladače 

TC1 < 2500 KU 300 1200  

TC2 2500 – 5500 

KU 800 

SchRs 1550 

SchRs 1320 

1600 

1800 

ZP 5500 

ZP 6000 

ZP 6600 

TC3 > 5500 
 2000 

2200 

ZP 8000 

ZP 10000 

Dálková pasová doprava 

Podle konstrukce a použití dělíme pásové dopravníky na 

 Dopravníky stabilní (pevné) 

jsou to převážně dopravníky sloužící k přepravě materiálu na velkou vzdálenost, 

které spojují porubní frontu se zakládací frontou nebo k místu zpracování 

užitkového nerostu. Přemisťují se demontáží a opětovnou montáží. V celé délce 

jsou kotveny na betonových patkách nebo na betonových prefabrikovaných 

pražcích[3]. 

 Dopravníky přemístitelné (pohyblivé) 

mezi ně patří porubní dopravníky, z kterých jsou shazovacím vozem dopraveny 

hmoty k zakladači. Jejich konstrukční řešení umožňuje přemisťování s postupem 

porubní fronty, kolmo k podélné ose dopravníku. Dálková pasová doprava je 

v podstatě komplexním transportním systémem pro podélné přemisťování 

vytěžených hmot, která se sestává z: 

 pásových dopravníků, 

 technologického příslušenství, 

 doplňkového zařízení, 

 pomocné mechanizace, 

 rozvodu elektrické energie[3].  
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Obrázek 5 - schéma dálkové pasové dopravy [3] 
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Na hnědouhelných lomech v ČR se používá jako nejlepší vhodná varianta 

dopravního systému kontinuální – dálková pasová doprava. Nevýhodou DPD je 

vysoká pořizovací cena. Dále nevýhodou je vliv klimatických podmínek prostředí 

DPD je otevřená takže je pasovka zatížená pokud je přepravovaný materiál vlhký. 

Další nevýhodou je opotřebovávání gumového pásma pokud se těží horniny, které 

vlivem rozpojování mají ostré hrany[3]. 

Dálková pasová doprava se skládá z jednotlivých částí: 

 Poháněcí stanice 

Na začátku dálkové pasové dopravy a její pohyb zajišťují poháněcí stanice. 

Poháněcí stanice jsou napájeny elektrickou energií stejně jako zbytek 

technologického celku[1]. 

 

Obrázek 6 - Poháněcí stanice - Doly Nástup Tušimice při generální opravě (autor) 

Na poháněcích stanicích najdeme pohony (část zajišťující pohyb), bubny 

(poháněcí, převáděcí napínací), válečkové stolice a zařízení na čištění gumového 

pásma. Nejdůležitější je napínání gumového pásma. Gumové pásmo musí mít po 

celou dobu správné napětí. Pokud je zajištěno správně toto napětí má DPD 

bezproblémový a efektivní provoz. Jsou situace, kdy se gumový pás prodlouží a to 

nastává u rozbíhání a při vyšším zatížení gumového pásu. Pokud dojde k této 

situaci, tak se posune napínací buben a tím zajistí správné napětí gumového 

pásu, tím že gumové pásmo napne (dojde ke zkrácení pásu). Na poháněcích 

stanicích musí být pro napínací bubny zajištěna dostatečná rezerva pro napínání 

gumového pásu, který se prodlouží vlivem trvalých deformací[2]. 
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 Náběhový díl 

Náběhový díl nám zaručuje plynulé vyrovnání výškového rozdílu mezi poháněcí 

stanicí a středním dílem. Tento náběhový díl je k poháněcí stanici zavěšen a na 

druhé straně je spojen ke střednímu. Jedná se o jednoduchou ocelovou 

konstrukci[2]. 

 Střední část DPD 

Střední části dálkové pasové dopravy se skládají z jednotlivých středních dílů, 

které jsou umístěné mezi poháněcí stanicí spojenou s náběhovým dílem a vratnou 

stanicí. Výhodou středních dílů je vyrovnávání nerovností trasy a to jak vertikálním 

tak i horizontálním směrem dopravníku. Na středních dílech dálkové pasové 

dopravy jsou uloženy na horní větvi pevné tříválečkové nebo girlandové stolice. 

Na spodní větvi jsou stolice jednoválečkové nebo dvouválečkové. Pevná stolice je 

spojena nerozebíratelným spojem se středním dílem a válečky jsou do stolic 

uloženy pomocí zámků (jedná se o výřez), do kterých zapadají konce hřídelek 

válečků. Naproti tomu girlandová stolice je spojena rozebíratelným spojem 

a válečky jsou k sobě spojeny do tzv. girlandy. Nosné válečky horní větve jsou 

uloženy pod vrchní částí gumového pásu. Podpírají gumový pás, na kterém je 

dopravovaný těžený materiál, a jsou opatřeny hladkým ocelovým pláštěm. Nosné 

válečky spodní větve jsou umístěny na spodní části a podpírají pás, ze kterého byl 

materiál přesypán. Spodní podpásové válečky mají na ocelovém plášti nalisované 

gumové kotouče. Na místech, kde těžený materiál dopadá z větší výšky 

(např. přesyp na střední části rypadla), se používají tzv. dopadové válečky. Tyto 

válečky mají na ocelovém plášti gumové dopadové kotouče [2]. 

 Vratná stanice 

Vratná stanice je jednoduchá ocelová konstrukce opatřená vratným bubnem, která 

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

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

součástí násypka se systémem dopadových válečků pro snížení dopadových 
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účinků přepravovaného materiálu, které mají eliminovat míru opotřebení. [1].

 

Obrázek 7 - vratná stanice [3] 

 Gumový pás 

Gumový pás u dálkové pasové dopravy slouží jako nosná část. Je složen z kostry, 

která je buď ocelokordová (slabá ocelová lanka) nebo textilní. Další část je krycí 

gumová vrstva a poslední je ochranný kraj. Gumové pásmo tvoří 10-30 % nákladů 

spojených s výstavbou dálkové pasové dopravy. Jeho šíře se odvíjí od TC tak, aby 

plně pokrýval nároky pro plynulý přenos materiálu od odtěžení až po dopravení 

těženého materiálu na určené místo [3]. 

 Shazovací vůz 

Shazovací vůz je určen k překládání těženého materiálu z dálkové pasové 

dopravy na druhý dopravník nebo na pás zakladače. Pro pásovou dopravu šíře 

1200 mm se používá jednovozové provedení, pro šíře od 1600 mm se používají 

dvouvozová provedení. 

2.3.2 Cyklická 

Cyklická doprava vychází z toho, že jednotlivé fáze technologického procesu 

probíhají v určitých cyklech, na kterých se střídají vzájemně produktivní 

a neproduktivní operace. Jedná se o cykly rýpání a prostoj, na které navazují cykly 

nakládání a čekání či stání a vyznačuje se jím podélný přesun za použití 

automobilové nebo kolejové dopravy. Způsob cyklické dopravy se využívá na 

malolomech a na velkolomech jako doprovodný způsob dopravy. 
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 Automobilová doprava 

se především používá v období při výstavbě lomů a zahajovacích pracích na 

nových porubních frontách, kde vzhledem k malým nárokům na budování 

a udržování dopravních cest se podstatně zkracuje doba přípravy ložiska 

k exploataci. Dále na exploataci menších lokalit, kde by investice na pasovou nebo 

kolejovou dopravu byla nerentabilní z důvodu krátké životnosti ložiska. 

Automobilová technologická doprava je velmi operativní, umožňující se přizpůsobit 

různým postupům těžební fronty a selektivnímu odvozu vybraných hornin a zemin. 

Při projektování dopravních cest se pro automobilovou dopravu je nutné mít na 

zřeteli, že rychlost automobilů a spolehlivost je závislá na stavu vozovek. To 

hlavně platí pro provozy s nepřetržitým celoročním provozem. Výhodou 

automobilové dopravy je zejména velká pohyblivost a pracovní manévrovatelnost, 

malý poloměr zakřivení cest který se pohybuje mezi 15 – 20 metry. Další výhodou 

je velká svahová dostupnost ve směru naložených automobilů, která je 7 – 10 % 

v opačném případě je 12 – 15 %. Nevýhodou automobilové dopravy v podmínkách 

našich lomů je malá přepravní výkonnost daná obsahem korby, nízká produktivita 

práce a vysoké provozní náklady. Nízká životnost a vysoké nároky na údržbu 

dopravních prostředků. 

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

automobilů, nejdříve Tater (T-111). V následujících letech jsou do lomů zaváděny 

jednonápravové tahače s kloubovým rámem Tatra 180 a Tatra 200 s objemem 

korby 10 m3.. Postupně se v 70. a 80. letech objevují v lomech i dampry s pevným 

rámem Belaz, o nosnostech postupně 25, 32, 40 až 60 tun. 

Pro velkoobjemové přesuny suroviny jsou nejvhodnější dampry s pevným rámem, 

kloubové dampry mohou být použity jako doplňková mechanizace pro dotěžování 

z míst, kde by nebylo ekonomicky efektivní budovat komunikaci. Pro lehké 

materiály jako je např. uhlí existuje varianta tzv. návěsových damprů, jejichž 

kapacita je až 380t přepravovaného materiálu, je možné je využít k navážení 

materiálu k drtiči, případně k dalšímu zpracování. Pro tento typ dampru je však 

nutné budovat velmi kvalitní cesty a dají se tedy využít v podmínkách, kde odvozní 

trasa je dlouhodobě využívaná a neměnná . Počet damprů a jejich velikost se vždy 
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odvozuje z velikosti a počtu nakládacích prostředků, je nutné optimalizovat 

plynulost provozu, produktivitu, náklady na převezený m3 zeminy nebo nerostu, Při 

přípravě projektu využíváme pro optimalizaci sestavy strojů programy které 

umožňují odladit a optimalizovat celou sestavu strojů při využití všech opravných 

koeficientů jako je valivý odpor, účinnost posádek, spolehlivost sestavy, plánované 

prostoje, využití pracovní doby Po odladění velikosti a počtu damprů, jejichž počet 

je obdobně jako u nakládacích prostředků navržen s dostatečnou rezervou ( pro 

plánované i neplánované odstávky strojů) je nutné věnovat velkou pozornost jejich 

specifikaci. Specifikace dampru vychází z provozních podmínek, které určují 

variantu pohonného ústrojí, volbu pneumatik a vybavení stroje z hlediska potřeb 

obsluhy. Povětrnostní podmínky určují vybavení stroje z hlediska startování ve 

snížených teplotách, zvýšené účinnosti filtrace vzduchu ( reverzace ventilátoru 

chladiče) a vyhřívání korby (snížení lepivosti materiálu) [9].. 

V současné době se nejvíce používají dampry s pevným rámem a kloubové 

dampry značek Catepillar, Volvo a Komatsu. Tyto značky jsou nosným pilířem 

automobilové techniky na hnědouhelných lomech v České republice. 
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Obrázek 8 – kloubový dampr značky Volvo [3] 

 

 

 Kolejová 

Kolejová doprava se v dnešní době na povrchových lomech nevyužívá, svého 

vrcholu dosáhla v devadesátých letech minulého století. Výhodou kolejové 

dopravy je její nízká energetická náročnost a vysoká přepravní kapacita. Ovšem 

tyto dvě výhody jsou převáženy nevýhodami, které jsou u této dopravy. Největší 

nevýhodou je malý sklon dopravních cest, který je do 3% dále malá přizpůsobivost 

postupu porubní fronty a těžbě na více etážích. Je to dáno především tím, že 

v důsledku koncentrace těžby a postupu povrchových lomů do stále větších 

hloubek je nutné podstatně zvýšit výkonnost vlastní dopravy což kolejová doprava 

neumožňuje a navíc vyžaduje většinou i zvláštní způsoby otvírky, přípravy 

a dobývání ložiska s poměrně častým překládáním kolejí. Způsobem otvírky lomu 

je například otvírka tzv. hruškou (obr. 6). Tímto způsobem otvírky byly otevřeny 
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všechny hnědouhelné lomy v ČR, kde se kolejová doprava používala. Tento typ 

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

 

Obrázek 9- otvírka hruškou v úrovni prvního řezu, A B otočné body, 1 - pevná kolej, 2 - pohyblivá 
kolej [2] 

Dobře vybudovaný systém kolejí na lomech je základním předpokladem 

spolehlivého provozu celého lomu. Rozdělení budovaných kolejových tratí se 

z hlediska používání dělí na pevné, které slouží jako páteřní pro výjezdy jak pro 

těžený nerost tak i odkliz a pohyblivé, které se budují na  řezech porubní fronty  

V dopravním systému se podle oběhu vlaků rozeznávají dva způsoby 

 Kyvadlový 

princip tohoto způsobu spočívá v tom, že vlaková souprava projíždí trať od rýpadla 

přes otočný bod na vykládací místo a stejnou cestou se vrací u dvojkolejné trati 

druhou tratí a u jednokolejné po té samé koleji. V otočném bodě je buď 

dvoukolejná, nebo vícekolejná výměna. 
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 Cirkulační 

princip tohoto způsobu spočívá v tom, že plná vlaková souprava odjíždí z etáže na 

jednom konci a prázdná přijíždí z druhé strany etáže k rýpadlu. Vlaková souprava 

při tomto způsobu objíždí obvod lomu. 

Dimenzování vlakových souprav vychází z výkonu nakládacího stroje, kapacity 

vozů, délky souprav a délky dopravního cyklu. 

Ekonomika kolejové dopravy je určena technickými parametry dopravního 

zařízení, dopravními vzdálenostmi, rozmístěním dopraven, stoupáním kolejových 

tratí, organizací dopravního procesu včetně náklady a vykládky přepravovaných 

hmot a materiálu. K dopravnímu zařízení na lomech patří všechna stálá 

i pohyblivá zařízení, jichž je třeba pro provoz, pro stavbu i pro udržování provozu 

důlních drah. Jsou to zejména: tratě s kolejemi účelně uspořádanými pro zajištění 

největší výkonnosti při dobývání, dopravě a zakládání, vhodně rozvětvenými 

v dopravnách a k odstavování pro opravy a čistění, bezpečnostní zařízení – 

sdělovací a zabezpečovací pro zajištění jízd vlaků, stavby a zařízení 

lokomotivního a vozového hospodářství i pro zásobování elektrickou energií, 

trakční vozidla, vozy, dílny a zařízení pro údržbu tratí a bezpečnostních zařízení. 

Železniční tratě se skládají: 

 ze železničního spodku 

 ze železničního svršku 

 z trolejového vedení u elektrifikovaných tratí 

 z návěští sdělovacího zařízení a zabezpečovacího zařízení 

 z pozemních staveb (budovy hradel a nádraží apod.) 

Železniční spodek je zemní stavba vyrovnávající nerovnosti terénu a tvoří těleso 

pro uložení železničního svršku. Úprava spodku zahrnuje tvorbu zářezů, násypů, 

výkopů, rýh aj. Únosnost železničního spodku má být v rozmezí 0,3 až 0,5 MPa. 

U násypů je třeba dbát na stabilitu svahů s ohledem na fyzikálně-mechanické 

vlastnosti hornin či zemin ze kterých je násyp tvořen. Spodek je nutno trvale 
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odvodňovat trativody a příkopy podél tratě. Střed spodku je profilován ke stranám 

se sklonem 3° až 6° . 

Železniční svršek vytváří dráhu pro trakční vozidla a zajišťuje přesun tlaků 

a dynamických účinků vozidel na železniční spodek. Kolejové lože je tvořeno 

štěrkem (frakce 32-63 mm, resp. 16-32 mm) na pevných tratích na pohyblivých 

pak povětšinou podsypovými dosažitelnými materiály (škvára, vypálené jíly nebo 

uhlí). 

Kolejnice je nejdůležitější a nejvíce namáhanou částí železničního svršku, která je 

v bezprostředním styku s koly vozidel Slouží k vedení kolejových vozidel 

a k zachycení všech sil, působících při jízdě těchto vozidel. Namáhání kolejnic v 

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

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

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

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

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

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

materiálu je v hlavě a patě kolejnice, tedy v částech nejvzdálenějších od neutrální 

osy. Hlava je upravena s ohledem na dotyk s obručemi kol a s tím spojené tlaky. 

Výška hlavy se volí přiměřená předpokládanému opotřebení v provozu. Střední 

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

K upevnění kolejnic k pražcům a k vzájemnému propojení kolejnic náleží drobné 

kolejivo: kolejnicové spojky, podkladnice, svěrky, opěrky, podložky a kolejnicová 

upevňovací materiál mezi který patří šrouby, vrtule, hřeby, vložky, matice 

a zajišťovací kroužky. [7] 

Pražce slouží k udržení rozchodu kolejnic a k přenosu zatížení do kolejového lože. 

U pevných tratí se používá pražců dřevěných (dub, buk u méně namáhaných 

i borovice) a betonových. 

Mezi výhody použití dřevěných pražců patří jejich pružnost, takže dobře snášejí 

dynamické namáhání, mají dostatečně velké tření ve štěrkovém loži a jejich nízká 

hmotnost usnadňuje manipulaci při výměně v koleji, ale také při přesouvání 

pohyblivých kolejí u skrývkových a těžebních řezů. Nízké hmotnosti je také 
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využíváno tam, kde není vhodné zvyšovat hmotnost kolejového roštu na 

poddolovaném území. Mezi hlavní nevýhody patří jejich poměrně nízká životnost, 

jsou napadány houbami a škůdci. Během provozu dochází k mechanickému 

opotřebení a tím mění své vlastnosti, které jsou důležité pro zachování správné 

polohy koleje. [7] 

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

únosnost, odolnost proti účinkům dynamického namáhání a větší pružnost. 

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

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

povětrnostním účinkům. Nevýhodou je ztížená manipulace vzhledem k velké 

hmotnosti. Při lomovém dobývání se používají jen v kolejích, které se zřizují na 

delší časové období, tedy v kolejích pevných. 

Troleje jsou napájeny 1,5 kV stejnosměrným proudem. Trolej je vedena na 

pevných kolejích s pružným řetězovkovým vrchním vedením na příhradových 

ocelových nebo betonových sloupech a na pohyblivých kolejích s vedením 

vrchním a bočním. Trolejové vedení je připevněno pomocí izolátorů k lehkým 

příchytkovým železným sloupkům vzdálených 10 až 15 m od sebe, které jsou 

připevněny k pražcům [7]. 

Další a velice důležitá součást kolejové dopravy jsou sdělovací a zabezpečovací 

zařízení, která se řídí vyhláškou Českého báňského úřadu č. 35/1998 Sb. 

o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti 

provozu důlní dráhy hnědouhelného lomu 

Sdělovací a zabezpečovací zařízení slouží k řízení bezpečného a plynulého 

provozu na všech tratích lomu včetně vleček. Sdělovací zařízení zabezpečuje 

rychlé dorozumění mezi zaměstnanci, kteří zajišťují provoz kolejové dopravy, 

předávání příkazů, zpráv, sdělení, atd. Zabezpečuje se pomocí pojítek – telefonů, 

vysílačkami, rozhlasem apod. 

 Dopravní park 

Na lomech se používá dopravního parku pro tratě již jen o rozchodu 1 435 mm. 

Podle druhu pohonu se dnes používají elektrické lokomotivy a pro speciální použití 

(většinou jako stroje pomocné) a dieselovy (dieselelektrické) lokomotivy. 
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Od elektrických lokomotiv na lomech se vyžaduje velká tažná síla, časté rozjezdy, 

průjezdnost malými oblouky i po špatné koleji, možnost elektrodynamického 

brzdění při úpadní jízdě, nejméně dva stupně hospodárných rychlostí v obou 

směrech, možnost zvukové signalizace, pomalá jízda a dálkové řízení lokomotivy 

pod rýpadlem apod. Pro přepravu skrývky se používá velkoprostorových 

samovýsypných vozů jednostranně sklopných natočením korby (obr. 11 ) a pro 

dopravu uhlí tzv. sedlových vozů se střechovitým dnem s oboustranným 

vyprazdňováním většinou na rošt zásobníků (obr. 12 ) U velkoprostorových vozů 

musí být úhel stability větší než 14° (u lokomotiv 20°). Pro přepravu ostatních 

materiálů (podsypových materiálů, drobný materiál, kolejnice, pražce aj.) se 

používá speciálních vozů (se středním sypáním, plošinových vozů, vozů, na nichž 

je speciální ev. jednoúčelové zařízení apod.). 

 Odklizové lokomotivy 

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

výroby zpět do Plzně byly vyvinuty odklizové elektrické lokomotivy, které 

vycházely z prototypu 26 E1 vyvinutého již koncem 50. Let. Tyto lokomotivy byly 

zmodernizovány a adaptovány na rozchod 1435 mm pod označením 26 Em bylo 

vyrobeno celkem 90 kusů ve třech sériích. S hmotností 30 t na nápravu a celkovou 

hmotností 180 t byly dosud nejtěžšími lokomotivami vyrobenými v Plzni. Byly 

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

svršku pohyblivých tratí v prostorech rypadel a zakladačů a také při nakolejování, 

kdy je možno nakolejit každý díl podvozku samostatně. Lokomotivy pro důlní 

dráhy jsou uzpůsobeny pro napájení z hlavní i boční troleje vždy dvěma sběrači 

a mohou projíždět oblouky o minimálním poloměru 90 m 

 při rychlosti 5 km.h-1.[6] 
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Obrázek 10– odklizová lokomotiva 26 Em [6] 

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

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

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

zkrácení vzdálenosti před lokomotivou, na kterou nemá strojvedoucí výhled 

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

vybavení. Lokomotivy mají také níže těžiště, aby se minimalizovala 

pravděpodobnost převrácení při vykolejení. Lokomotivy motorové trakce se 

v dolech používají jen v pomocných provozech. Na vlečkách a státních drahách 

jen na neelektrifikovaných tratích. 
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Obrázek 11– odklizová lokomotiva 27 E [6] 

 

 

Obrázek 12– Skrývkový vlak E27 a výklopný vůz LH40 [6] 
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 Výklopné vozy 

LH 40 vznikl ve firmě Linke-Hofmann Werke a od roku 1952 začala tyto vozy 

vyrábět firma Vagónka Tatra Studénka. Vozy LH měly objem 36 nebo 40 m 3 

a nejčastěji se uplatnily v severočeských hnědouhelných dolech a na Ostravsku. 

Vyprázdnit je možno vůz na jednu podélnou stranu pomocí pneumatického 

vyklápěcího zařízení poháněného vzduchem přiváděným z lokomotivy. Vyklápění 

vozové skříně se uskutečňuje systémem pák na ovládací hřídeli, jehož pootáčení 

zajišťuje vyklápěcí vzduchový válec o průměru 460 mm a zdvihu 685 mm 

s rozvodným šoupátkem a dvěmi vzduchojemy o objemech 420 litrů. Přívod 

vzduchuje samostatným vzduchovým potrubím označeným na spojkových 

kohoutech a hlavicích žlutou barvou. Vyklápěcí zařízení je proti samovolnému 

vyklopení jištěno západkou. [8] 

 

Obrázek 13– výklopný vůz LH 40 [2] 

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

přepravu uhlí v důlním provozu, a proto nemají na celostátní dráhu přechodnost. 

Náklad se vyprazdňuje vně kolejí na obě strany současně pomocí ručního kola ve 

střední části vozu. Konstrukčně podobné výsypné vozy typu Wa a Wap (od roku 

1982 přeznačeny na Fall) byly naopak určeny pro zásobování elektráren, tepláren 

a koksáren uhlím. 
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Obrázek 14– výklopný vůz Talbot [2] 
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3 Metodika volby lomové dopravy na hnědouhelných 

lomech 

Po provedeném ložiskovém průzkumu před námi stojí otázka nejen samotné těžby 

ale také dopravy materiálu jak na lomu samotném tak i na deponie a úpravnu. 

Abychom zvolili správnou metodu dopravy na lomu musíme brát v úvahu: 

 jak hluboko je ložisko uloženo 

 jak velké ložisko nerostu máme pro vlastní těžbu 

 kolik budeme potřebovat skrývkových řezů 

 kolik bude těžebních řezů 

 jak dlouho bude těžba probíhat 

Takže pokud máme lom s ložiskem čočkovitého tvaru s mocností nadložních 

vrstev průměrně 200 m s minimálními poruchami, ale podloží není podle 

geologického průzkumu pevné. Docházelo by s největší pravděpodobností k jeho 

zvedání vlivem tlaků podložních vrstev. Nebude pro tento lom vhodná příčná 

doprava. Pokud počítáme, že budeme muset překonat délku uložení pod 

povrchem více jak 200 metrů. Tím sklon pro dopravu je velký můžeme vyloučit 

kolejovou dopravu, která není schopná překonat tento sklon. 

Pokud pro těžbu použijeme velkostroje, které jsou kontinuálního pracovního cyklu, 

není vhodné k nim dát jako dopravu cyklickou automobilovou. Ta je sice schopná 

překonat větší sklon na řezech, ale není tak efektivní, aby zajistila plynulý přesun 

hmot. 

Proto volbu dopravy na tomto lomu je dálková pasová doprava, která je schopná 

překonat větší sklon na řezech a také je schopná zajistit plynulý přesun hmot. Dá 

se dle rozměrů vždy vhodně poskládat, aby svým výkonem odpovídala jak 

dobývacím strojům tak i na druhé straně zakládacím strojům. 
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Pořizovací cena je sice vyšší, ale vzhledem k okolnostem a údajům, které o lomu 

máme je opravdu nejvhodnější a jedinou možnou variantou pro náš nově otvíraný 

lom. 

  



Miroslava Marková: Doprava na hnědouhelných lomech  

 

 

2015 28 

4 Příklad řešení dopravy na hnědouhelném lomu 

Příklad řešení dopravy na hnědouhelném lomu je situován na Lom Bílina. Lom 

Bílina, jehož provozovatelem jsou Severočeské Doly a.s. se sídlem v Chomutově. 

Lom je součástí severočeské hnědouhelné pánve. 

Doprava na tomto lomu je řešená dálkovou pasovou dopravou lom má 

6 skrývkových řezů a sedmý řez je těžební. Na tomto řezu se těží nerost hnědé 

uhlí. 

Otázkou a uvedením příkladu jen dopravy nemůžeme. Nešlo by o kompletní 

systém. Který je na lomu uveden v provozu. Doprava je velmi důležitá součást, ale 

musíme vědět jaké výkonosti máme rypadla a zakladače. Na to také závisí volba 

dálkové pasové dopravy. Uvedeme zde příklad jednoho skrývkového řezu. Vlastně 

úplně prvního řezu na lomu. Odkrývat skrývku úplně v nejvyšší vrstvě země je 

velmi náročné na rychlost a objem odkryté zeminy. Závisí na tom postup dalších 

řezů. 

Jako příklad uvedeme 1. skrývkový řez. Jako dobývací stroj je zde největší 

kolesové rypadlo v české republice a to K 10 0000, toto rypadlo je zařazeno 

v TC3. Jeho teoretická hodinová výkonost je 10 000 m3/hod., s průměrem kolesa 

s korečky 14,5 m a s objemem korečku 2 100 l. Kolesové rypadlo je na kráčivém 

podvozku. Hmotnost stroje je 6 300 t. Dálková pasová doprava na tomto řezu 

odpovídá výkonnostnímu typu TC3. Je složena z dopravníku o šířce 2 200 mm. 

Všechny poháněcí stanice jsou stejného typu a je možné je přemístit a to díky 

odnímatelných kráčivých jednotek. Střední díly jsou samostatně stojící a mají na 

horní části 6 krát tříválečkovou girlandu a spodní část tvoří jednou dvouválečková 

girlanda. Pro zajištění maximální kusovitosti jsou nasazeny skrývkové drtiče. 

Poslední částí je zakladač ZP 10 000 tento dopravník má teoretickou hodinovou 

výkonnost 10 000 m3/hod. šířka dopravních pasů je 2 000 mm. Výložník zakladače 

je dlouhý 135 m a maximální výšku nad terénem je 35 m. Původně byl ZP 10 000 

postaven na kráčivém podvozku, ale v roce 2000 byl vyměněn za podvozek 

housenicový. 
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5 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo seznámení s druhy dopravy, které jsou možné 

na povrchových lomech. V úvodních kapitolách je seznámení s jednotlivými druhy 

dopravy. Popsané jejich výhody a nevýhody dle, kterých je možné určit 

nejvhodnější typ dopravy na lomu. 

Vzhledem k velké problematice určování vhodné dopravy k těžbě je nutné popsat 

si některé typy podrobněji. Proto dálková pasová doprava je rozepsána obšírněji, 

jelikož se jedná o nejrozšířenější typ dopravy na hnědouhelném povrchovém dolu. 

Je z hlediska těžby hnědého uhlí nejefektivnější dopravou. 

V kapitole o zvolení metodiky dopravy na hnědouhelném lomu je popsáno, jaké 

důvody nás vedou k vybrání konkrétního typu dopravy a jaké nevýhody limitují 

ostatní typy dopravy. 

V poslední kapitole je popsán systém dopravy na lomu Bílina. Je zde vysvětlen 

teoretický výkon jednotlivých částí TC. Protože vše do sebe musí zapadat nejen 

tím, že se jedná o kontinuální dopravu, ale právě i celkovým výkonem všech částí 

na jednotlivých řezech. 
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