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Abstrakt  

Diplomová práce je zaměřena na řešení situace, jaká může nastat v provozu lomu Vršany, 

spočívající v neočekávaném vývoji poptávky po hnědém uhlí a tím i potřebě výše těžby této 

nerostné suroviny. Hodnotí se zejména dopady, jaké by mělo omezení těžby na provoz  

a související ekonomiku lomu. K vypracování analýzy jsem využila podklady, které mi 

poskytla společnost Vršanská uhelná a.s. S ohledem na důvěrnost některých údajů jsem 

musela řešit určité vztahy modelově, teoreticky. Znamená to, že některé, zejména ekonomické 

vztahy, jsem posuzovala s lomem s obdobnými podmínkami, jaké má lom Vršany. Poznatky 

diplomové práce, které jsou modely pro řešení různých situací při změnách těžby, mohou být 

prakticky využity i pro jiné případy Po dosazení konkrétních hodnot, do modelů 

vypracovaných v diplomové práci, je možné následně získat dostatečné podklady k tomu, jak 

možné situace řešit. 
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Abstract 

The thesis is focused on solving the situation that might arise in operation Vršany, in the 

expected development of mining. It assesses the particular effects which can have influence 

on limit output on the economy. To carry out the analysis I used the documents that gave me 

the leadership of quarry. With regard to the confidentiality of certain information, I had to 

deal with a relationship model. It means that some, particularly economic relations I judged 

the quarry with similar terms as the quarry Vršany. But this procedure I approached reality 

Vršany, as evidenced by a comparison of outputs in this thesis with the final result of real 

economic of quarry. The final result of the thesis h are models for dealing with possible 

situations when the decline of mining, can be practically used. After substituting specific 

values into models developed in the dissertation, obtained quarry sufficient insight to resolve 

the situation. 
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1 ÚVOD 

V současné době se vedou na různých úrovních úvahy, jak se bude vyvíjet těžba 

hnědého uhlí v Severočeském uhelném revíru a tím i ČR. Týká se to i lomu Vršany. 

V diplomové práci posuzuji tuto otázku z několika hledisek. Především jsem zhodnotila 

historický vývoj i současnou situaci lomu. To má pomoci k získání objektivního pohledu, 

kam zařadit lom, z hlediska perspektivy. Podle poznatků o geologické stavbě ložiska, 

množství a kvalitě uhelných zásob se jeví jako reálné, že lom by měl být mezi posledními 

provozy, které budou utlumovat těžbu HU, a to až v delším časovém horizontu. Řádově za  

15 až 20 let i v případě těžby pouze k Hořanskému koridoru inženýrských sítí. Při 

pokračování těžby lomu Vršany, plynulým přechodem do prostoru Slatinické výsypky, by se 

jednalo o cca dalších 30 až 40 let, dle výše ročních těžeb. Tuto variantu však ve své 

diplomové práci neřeším.  

K vyřešení základního problému diplomové práce, jak se bude vyvíjet, v této nejisté situaci 

ekonomika lomu, jsem přistoupila po zhodnocení již uvedeného rozboru. Doplnila jsem ho 

současně i o jednoduchý přehled základního, zejména strojního vybavení lomu. Od něj se 

odvíjí celý výrobní proces, který je nutné dá do souladu s potřebou odbytu, cestou 

optimalizace těžební techniky a řízení exploatace zásob. Pořízení strojního zařízení lomu 

vyžaduje vysokou investici, a proto se hledají cesty, jak jej při těžbě skrývky a nerostné 

suroviny maximálně využít. V diplomové práci jsem k takovému zjištění využila mnou 

vytvořených tabulek, jež uvedené vypočítají. Závislost mezi výši těžby a ekonomickou 

efektivností, jež je hlavním tématem této diplomové práce, posuzuji ze širšího hlediska.  
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2  HISTORIE LOMU VRŠANY 

Lom Vršany je hnědouhelný povrchový důl nacházející se v severočeské hnědouhelné 

pánvi. Na okraji lomu jsou obce Strupčice, Vysoké Březno, Malé Březno a Vrskmaň. 

V blízkosti lomu Vršany se nachází též město Most. V lokalitě těží Vršanská uhelná a.s., která 

vznikla v říjnu 2008 rozdělením zaniklé společnosti Mostecká uhelná a která patří do 

skupiny Czech Coal Group. Propojením dvou velkolomů Vršany a Jan Šverma vznikla na 

Mostecku největší těžba. Tato lokalita má ve svém předpolí ke koridoru 92 mil tun uhlí, 

v případě těžby v tzv. koridoru inženýrských sítí se jedná o dalších 172 milionů tun uhelných 

zásob, kterým nebrání žádné územní limity a ani sídelní útvary [1]. 

Vršanská uhelná a.s. těží uhelná ložiska dnes již propojených velkolomů Vršany a Jan 

Šverma. Toto území je severně ohraničeno tzv. “Ervěnickým koridorem“, jižně silnicí 

Hošnice – Bylany, dále hraničí s městem Most, obcemi Vysoké Březno, Strupčice, Hošnice  

a Vrskvaň. Původně zde bylo založeno mnoho zemědělských sídel a území bylo více 

zalidněno.  

Na přelomu padesátých a šedesátých let minulého století ustoupila povrchové těžbě 

obec Ervěnice, dále následovaly s postupem lomů další obce – Nové Sedlo nad Bílinou, 

Slatinice, Vršany, Holešice a Hořany. Pravděpodobně nikdy nebyla tato lokalita porostlá 

souvislým lesem. Nejméně od neolitu bylo toto území využíváno zemědělsky. Bylany byly 

osídleny již v době římského impéria a ostatní obce vznikly až v době středověku. Zemědělci 

zde pěstovali obilí, především pšenici a žito a tam, kde byly vhodné podmínky také vinnou 

révu a chmel. Širší oblast je i v současné době dále využívána zemědělsky, s výjimkou části 

území uvolněné pro těžbu. Dalším charakteristickým znakem této lokality je bezprostřední 

blízkost města Most, což bude hrát po vytěžení této oblasti zásadní roli, neboť se stane 

součástí spolu s jezerem Most a také jezerem lomu ČSA sportovně rekreační aglomerací 

Mostecka [5]. 

Doposud bylo vytěženo lomy Jan Šverma, Slatinice, Hrabák a Vršany přibližně přes  

600 miliónů tun uhlí. Původně se zde počítalo i s lomem Bylany  

Lom Jan Šverma je z nich historicky nejstarší, v severní části byl otevřen již v roce 1919, 

tehdy pod názvem Robert. Skrývka byla ukládána na dnes již zrekultivované vnější výsypky 

(Hořanská, Bylanská, Velebudická). Těžba lomu Jan Šverma již skončila a vytěžený prostor 

tohoto lomu je zasypáván skrývkou z lomu Vršany . 

Lom Slatinice byl otevřen roku 1958 a to po vytěžení malolomů Hrabák V. a VII.  

v Čepirozích. Těžba byla ukončena v roce 1986. Skrývka byla sypána do prostoru lomu 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hn%C4%9Bdouheln%C3%BD_lom
https://cs.wikipedia.org/wiki/Severo%C4%8Desk%C3%A1_hn%C4%9Bdouheln%C3%A1_p%C3%A1nev
https://cs.wikipedia.org/wiki/Severo%C4%8Desk%C3%A1_hn%C4%9Bdouheln%C3%A1_p%C3%A1nev
https://cs.wikipedia.org/wiki/Strup%C4%8Dice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vysok%C3%A9_B%C5%99ezno
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A9_B%C5%99ezno_(okres_Most)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vr%C5%A1ansk%C3%A1_uheln%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Czech_Coal
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Hrabák a později na svou vnější výsypku Malé Březno. V současné době je na místě bývalého 

lomu Hrabák lesopark a nachází se zde mostecká čtvrť Pod Resslem  

Lom Vršany je z těchto lomů nejmladší, byl posledním otvíraným lomem  

v podkrušnohorských pánvích, těžba byla započata v roce 1978 otvírkou od jihu. Skrývka 

tohoto lomu byla ukládána do vytěženého prostoru sousedícího lomu Slatinice. Skrývka byla 

také zakládána v letech 1985 - 1992 na vnější výsypku Malé Březno. Teprve až v roce 1993 

byla založena vlastní vnitřní výsypka lomu Vršany, na kterou je skrývka ukládána dodnes  

a bude provozována jako jediná výsypka až do úplného vyuhlení. K propojení skrývkových 

řezů s lomem Jan Šverma došlo v roce 1996  

V současnosti se v lomu Vršany těží ročně cca 7,5 – 8,5 milionů tun uhlí a cca 12 milionů m
3
 

skrývky. Z velké části se jedná o uhlí s výhřevností kolem 11 MJ/kg, kterým se zásobuje 

především elektrárna Počerady [1,2,4]. 

 

 

Obrázek 1 Lom Vršany - pohled severozápadním směrem 
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Obrázek 2 Lom Vršany - pohled východním směrem 
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3 ZÁJMOVÁ ÚZEMÍ LOMU VRŠANY 

Územní ekologické limity těžby hnědého uhlí a energetiky v Severočeské hnědouhelné pánvi 

jsou dány usnesením vlády ČR premiéra Petra Pitharta, č. 444 ze dne 30. října 1991, které 

byly přijaty na návrh tehdejšího ministra životního prostředí Ivana Dejmala a v němž jsou 

stanoveny: 

1. závazné linie omezení těžby a výsypek a  

2. mezní hodnoty znečišťování ovzduší. [18] 

 

Definuje linie, za které nesmí postoupit těžby v jednotlivých severočeských dolech.  

Usnesení vlády se týká:  

 lomů Merkur, Březno a Libouš u Chomutova (nyní lom Nástup  

Tušimice provozují Severočeské doly, 

 lomů Šverma a Vršany západně od Mostu (nyní Lom Vršany – provozuje Vršanská 

uhelná), 

 lomu ČSA mezi Litvínovem a Jirkovem (nyní provozuje Severní energetická), 

 lomu Ležáky na sever od Mostu (těžby ukončena, nyní probíhají rekultivace a postupně 

tam vzniká území přízpůsobené již existujícímu jezeru Most), 

 lomu Bílina západně od Bíliny (nyní provozují Severočeské doly), 

Hlavním důvodem stanovení limitů byla ochrana životního prostředí a krajiny  

v oblasti severních Čech. Limity měly sloužit jako vládní záruka severočeským obcím, že se 

nadále nebude zhoršovat jejich prostředí a že mají dlouhodobou perspektivu své existence, 

mají chránit i zbytky přírody i dopravní a technické infrastruktury severočeské hnědouhelné 

pánve. Prakticky od začátku 21. století probíhají z různých stran stále se opakující pokusy  

o revizi usnesení vlády z roku 1992 a prolomení limitů stanovených tímto usnesením. 

Báňská činnost na lomu Vršany – Šverma probíhá a bude probíhat uvnitř schválených 

dobývacích prostorů, mimo chráněná území ve smyslu zákona ČNR č. 114 /1992 Sb.,  

o ochraně přírody a krajiny. [6, 19] 

 

Území lomu Vršany není omezeno uvedenými ÚEL, což lze doložit následujícími obr. 3 a 4. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vl%C3%A1da_Petra_Pitharta
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vl%C3%A1da_Petra_Pitharta
https://cs.wikipedia.org/wiki/1991
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ivan_Dejmal
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lom_N%C3%A1stup_-_Tu%C5%A1imice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lom_N%C3%A1stup_-_Tu%C5%A1imice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Severo%C4%8Desk%C3%A9_doly
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lom_Vr%C5%A1any
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vr%C5%A1ansk%C3%A1_uheln%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vr%C5%A1ansk%C3%A1_uheln%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lom_%C4%8CSA
https://cs.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%AD_energetick%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lom_B%C3%ADlina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Severo%C4%8Desk%C3%A9_doly
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotn%C3%AD_prost%C5%99ed%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%AD_%C4%8Cechy
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Obrázek 3 Zájmová linie ÚEL u lomu Vršany [18] . 

 

 

Obrázek 4 Hranice předpokládaných těžeb ve vazbě k ÚEL[8] 
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2.2 Geologická stavba ložiska 

Ložisko Vršany představuje svojí polohou na jižním okraji severočeské hnědouhelné pánve 

jednu z geologicky nejsložitějších pánevních lokalit. Hlavní příčinou složitého vývoje  

je faciální proměnlivost terciérní pánevní sedimentace na poměrně malé ploše. 

Na lokalitě se od jihu k severu výrazně projevují tato faciální prostředí: 

 Sedimentace žateckého deltového tělesa, 

 jezerně deltová sedimentace přechodu deltového tělesa do jezerního vývoje, 

 jezerní sedimentace. 

Každá ze tří facií se vyznačuje specifickými podmínkami sedimentace produktivních  

i neproduktivních vrstev, při čemž faciální přechody jsou neostré, jen přibližně prostorově 

vymezitelné, se značnou vertikální i horizontální proměnlivostí. 

Dalším výrazným znakem je cykličnost sedimentace, která se v jednotlivých faciích projevila 

s velmi rozdílnou intenzitou, lze ji však vysledovat v celé ploše ložiska (geochemickými  

i geofyzikálními metodami, detailní korelací uhelných lávek). 

Tercierní sedimentace probíhala na relativně členitém a různorodém podloží reprezentovaném 

horninami krystalinika a svrchní křídy, modelovanými intenzivní denudací v předtercierním  

a spodnotercierním vývoji, dále zvýrazněném výstupy neovulkanitů. 

Sedimentace v území má charakter postupného vyplňování deprese, zpočátku v izolovaných 

nebo lokálně propojených jezírkách dotovaných snosovým materiálem z okolních elevací 

tvořených částečně neovulkanity, ale převážně sedimenty svrchní křídy a krystalinika. 

Další morfologickou diferenciací s převažujícím poklesem pánevního dna se v prostoru začala 

významněji uplatňovat sedimentace progradující žatecké delty, jejíž intenzita se měnila podle 

spádu toku a migrace přítokových ramen a umožňovala nebo naopak potlačovala rozsah 

uhelné sedimentace. Tato byla posléze ukončena písčitojílovitou sedimentací trvalejšího 

charakteru v jezerním prostředí. Celková mocnost svrchních písčitojílovitých vrstev v území 

není zachována následkem intenzivní denudace ve svrchním miocenu a pliocenu. Denudační 

tercierní paleoreliéf byl v kvartéru překryt aluviálními i eolickými sedimenty [POPD lomu 

Vršany – Šverma v postupu k energetickému koridoru]. [9] 

2.2.1 Krystalinikum 

Hlubší podloží terciéru na ložisku Vršany je tvořeno metamorfovanými horninami 

krystalinika reprezentovaného převážně muskovitickými až biotiticko – muskovitickými 

pararulami až svory, pouze v blízkosti JZ hranice byly navrtány stébelnaté ortoruly 

s plástevnatou texturou. 
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Z vrtného průzkumu lze usuzovat, že povrch krystalinika byl před sedimentací křídy 

intenzivně denudován, takže nevznikl mocnější zvětrávací profil kaolinizovaného povrchu 

krystalinika. Povrch krystalinika zapadá ve směru k jihu a jihovýchodu. 

2.2.2 Svrchní křída 

Komplexní posouzení křídových sedimentů je problematické pro nízkou úroveň 

prozkoumanosti. Většina vrtů byla zastavována ihned po zastižení křídových sedimentů 

v rozmezí několika málo metrů, přičemž stratigrafické zařazení není vždy jednoznačné  

a nezřídka připouští alternativní zařazení (domněle) křídových sedimentů do terciéru. 

Průměrná mocnost svrchní křídy je cca 50 m. Jedná se vesměs o vápnité slínovce  

až prachovité slínovce středního turonu, naspodu s glaukonitickými pískovci a slepenci. 

Denudační zbytky svrchního turonu jsou tvořeny šedými vápnitými jílovci až jílovitými 

vápenci a slínovci, oddělené od středního turonu koprolitovou vrstvičkou o mocnosti 15 cm. 

Mocnost křídových sedimentů klesá od jihovýchodu k severozápadu. [4] 

 

2.2.3 Starosedelské souvrství 

Na ložisku jsou známy sedimenty problematického stáří. Jsou popisovány jako žlutavě bílé  

a bílé jemnozrnné písky s konkrecemi pyritu, uložené na svrchní křídě, vesměs zastoupené 

odvápněnými slínovci. Zpravidla jsou zařazovány do bazálních vrstev středně oligocenního 

stáří na základě srovnání s podobnými výskyty v nejbližším okolí DP Vršany.  

 

2.2.4 Vulkanogenní komplex 

Neovulkanity se výrazně podílí na morfologii pánevního dna i na složení sedimentů. V okolí 

ložiska to jsou za jižní hranicí, na východě a severovýchodě výrazné fonolitové elevace 

Širokého a Ryzelského vrchu a Hněvína a v severní části DP Holešice v prostoru bývalé obce 

Hořany částečně překrytá fonolitová elevace. 

Většina pestrých jílovců zbarvených argilizovanými splachy z neovulkanitů, patří  

do podložních vrstev. Je pravděpodobné, že veškerá pyroklastika, pokud sedimentovala přímo 

do vodního prostředí nebo prošla jen krátkým transportem, byla velmi rychle rozložena při 

delším transportu a tvoří pouze minoritní součást podložních vrstev, zatímco ostatní 

pyroklastika vytvořila pouze relativně úzký lem úpatí elevací neovulkanitů.   
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2.2.5 Podložní souvrství 

Denudační paleoreliéf zmlazený vulkanickou aktivitou a částečně překrytý vulkanoklastiky, 

výrazně morfologicky diferencovaný se stal prostorem, ve kterém se ukládaly splachy 

z elevací krystalinika, křídy, a neovulkanitů do bezodtokových depresí, které kopírovaly 

členitý terén svými břehy. Jejich vzájemná komunikace byla pouze lokální. Vzhledem 

k mocnosti a skladbě podložných vrstev se předpokládá, že rozšíření jejich sedimentace 

v ploše bylo postupné, od centra k okrajům pánve. Morfologická členitost pánve pak byla 

příčinou nerovnoměrné sedimentace v ploše, značné lokální proměnlivosti podložních vrstev 

podle povahy hornin tvořících okolní elevace, z nichž některé byly zřejmě souší po celou 

dobu sedimentace podložních vrstev. Sedimenty podložních vrstev se vyznačují značnou 

pestrostí barevnou i litologickou. Souhrnně bývají v popisech vrtných profilů označovány 

jako tufitické jílovce (často i v případech, kdy tufitický, resp. vulkanogenní materiál 

neobsahují). Podle výrazné příměsi novotvořeného sideritu bývají popisovány také jako 

sideritické jílovce.  

V podložních vrstvách se kromě typických výskytů sideritů nacházejí drobné úlomky 

prouhelněných zbytků rostlin, nejčastěji kořínků. Siderit ve formě rozptýlených kulovitých 

zrn (sferolity, oolity) dosahuje průměru jednotlivých zrn až 2,5 mm, popř. vytváří shluky  

a konkrece o průměru 1 až 10 cm. Jsou tvořeny směsí sideritu a ankeritu s převahou sideritu. 

Průměrná mocnost podložních vrstev v DP Vršany je cca 5 m.  

 

2.2.6 Spodní písčitojílovité vrstvy podložního souvrství 

V období sedimentace podložních vrstev se v českém masivu formovala nová říční síť, která 

se projevila změnou charakteru sedimentace. Zatímco v podložních vrstvách sedimentovaly 

převážně „místní“ materiály, spodní písčitojílovité vrstvy jsou již charakteristické přínosem 

materiálu ze vzdálenějších snosových oblastí. Hlavní přítok do pánevní oblasti směřoval od 

jihu až jihozápadu, procházel napříč pánevním prostorem ve směru k Jirkovu, kde byl přes 

území dnešních Krušných hor odtok, pravděpodobně k severu až severozápadu. Značný 

přínos psamitického materiálu způsobil vyrovnání dna sedimentačního prostoru, zpomalení 

toku, jeho meandrování a větvení. V této fázi zasáhla sedimentace i DP Holešice východními 

rameny pánevního přítoku, který již má charakter progradující delty.  

Území DP Holešice mělo v závěru sedimetace podložních vrstev charakter dílčí deprese 

s generelním úklonem k jihozápadu, omezené na jihu elevacemi neovulkanitů v pásmu 

střezovského sedla, na východě mosteckými fonolity Ryzelského vrchu, na něž navazují 

elevace neovulkanitů u Hořan a Ervěnic na severovýchodě, hřbet krystalinika na severu 
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v prostoru Holešic, hřbet krystalinika v prostoru Vrskmaně a menší elevace neovulkanitů 

v okolí Strupčic. Psamitické sedimenty pronikaly do území od jihozápadu jazykovitými 

výběžky formujícího se deltovitého tělesa, v jihovýchodní části DP Holešice jsou zastoupeny 

středně až jemně zrnitými písky žluté až světle šedé barvy s laminami kaolinitických jílovců 

světlešedé barvy, které směrem k vnějšímu okraji delty tvoří vložky a polohy s kořenovými 

půdami, popř. až jílovci s uhelnou příměsí nebo s prouhelněnou rostlinnou drtí. V prostoru na 

jih k hranici DP Vršany se objevují výraznější uhelné polohy o mocnosti několika cm až 

prvních dm. Spodní písčitojílovité vrstvy se vyskytují pouze v jihozápadní části DP, kde 

dosahují mocnosti cca 20 m, směrem k severovýchodu do nitra území jazykovitě vykliňují, 

laterálně přecházejí do jílovité až uhelnato-jílovité sedimentace, která v  DP dosahuje 

proměnlivé mocnosti cm až lokálně v prohlubních prvních metrů. Postupným zaplavováním 

elevací a narůstáním tělesa delty k jihozápadu dochází k propojení s jezerem v centrální části 

pánve. 

 

2.3 Popis ložiskových těles 

 

4. uhelná sloj reprezentuje nejstarší uhelnou sedimentaci na ložisku v DP Vršany a DP 

Holešice. Čtvrtá sloj má lokální charakter a nikde nevychází na povrch. Průměrná mocnost 

této sloje je cca 4 m a představuje nejméně kvalitní uhelné zásoby.  

 

3. uhelná sloj na rozdíl od lokálního charakteru vývoje 4. sloje představuje progresivní rozvoj 

uhelné sedimentace. Báze sloje je většinou neostrá, dospodu s pozvolným přechodem přes 

jílovec uhelnatý a jílovec s uhelnou příměsí do spodních písčitých jílů nebo podložních jílů, 

v severozápadní části nasedá přímo na sedimenty křídy, respektive na přeplavené sedimenty 

křídového původu. 

Strop sloje je naopak většinou ostře vymezen, nejvýše s polohou uhlí jílovitého až jílovce 

uhelnatého. Rozhraní bývá ve spodních částech v meziložních jílech a píscích často lemováno 

několikacentimetrovou, ale místně až 3 m mocnou polohou písčitých jílovců až písků 

s uhelnou příměsí nebo zuhelnatělými úlomky rostlinných těl. 

Třetí uhelná sloj je vyvinuta v celé ploše území v průměrné mocnosti cca 6,5 m a je 

charakteristická svými stabilním vývojem a představuje nejvíce kvalitní uhelné zásoby.  
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2. uhelná sloj představuje na ložisku největší část zásob. V území je tato sloj výrazně 

oddělena od 3. sloje spodními mezi ložními vrstvami tvořenými písčitojílovitými až jílovito- 

písčitými typy s častou variabilní příměsí zuhelnatělé rostlinné drtě, místy až uhelnatými jíly 

s uhelnými polohami. Báze sloje je neostrá a tvoří ji pozvolný přechod ze spodních 

meziložních jílů a písků přes vysoko popelnaté uhelné typy až k uhlí. Také vnitřní stavba této 

sloje je vertikálně i horizontálně značně proměnlivá. 

V přechodové části, která je vymezena v směru severozápadním až severoseverozápadním  

a jihovýchodním až jihojihovýchodním a tvoří přibližně třetinu území, dochází ke sblížení 2. a 

3. sloje, přičemž spodní mezi ložní jíly a písky jsou redukovány na mocnost 0,2 – 1,0 m. 

Strop 2. sloje je relativně ostře vymezen stykem s písčitojílovitými sedimenty svrchních mezi 

ložních vrstev. 

Celková mocnost i kvalitativní parametry této uhelné sloje jsou značně proměnlivé, přičemž 

bilanční mocnost dosahuje v průměru 13 m. 

 

Obrázek 5 Hlavní porubní fronta 1. uhelného řezu 
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1. uhelná sloj je z hlediska vertikálního členění slojových vrstev nejvýše uloženou uhelnou 

sedimentací na ložisku. Představuje nejčlenitější uhelný vývoj s největší proměnlivostí 

mocnosti i kvality. Báze sloje je neostrá, tvořená pozvolným přechodem z jílovců, písčitých 

jílovců, přes jílovce s uhelnou příměsí a jílovce uhelnaté. Svrchní část sloje je tvořena uhlím 

detritickým až xyliticko-detritickým, ve střední a severní části území až detriticko-xylitickým. 

Strop sloje je většinou reprezentován ostrým přechodem do svrchních jílovců a písčitých 

jílovců. Průměrná mocnost této sloje je cca 7 m. Významným strukturním znakem této sloje  

i meziložních poloh, jsou značné úklony [4]. 

Rozdělení jednotlivých druhů uhlí vychází z obsahu popela v sušině. Jednotlivé druhy u lomu 

vršany jsou uvedeny v tabulce 1. 

 

Tabulka 1 Rozdělení těžných druhů uhlí dle Ad [8] 

Těžný druh 

Obsah popela v bezvodém stavu 

𝑨𝒅 [%] 

Průměrná 

výhřevnost 

v pův. stavu 

Q
r
i 

[𝑴𝑱/𝒌𝒈] 

Měrná sirnatost 

S
r
m 

[𝒈/𝑴𝑱] min max 

T1 - 16,0 15,3 0,42 

T2 16,1 33,0 13,1 0,68 

T3 33,1 43,0 11,3 0,76 

T4 43,1 70,0 8,6 0,79 

 

Při úvahám dalšího postupu lomu, by v případě ukončení těžby před koridorem inženýrských 

sítí bylo k dispozici následující množství energetického uhlí. Tabulka 2 vychází 

z předpokladu plynulého odbytu na konstantní úrovni. [8]. Uvést správný zdroj POPD ke 

koridoru.  

Tabulka 2 Předpoklad těžeb jednotlivých druhů uhlí v obdobích[8] 

Těžné druhy 2017 - 2020 2021 - 2025 2026 – 2031 CELKEM 

  (tis. t) (tis. t) (tis. t) (tis. t) 

T1 720 400 900 2 020 

T2 10 400 11 600 22 500 44 500 

T3 6 240 10 900 13 100 30 240 

 T4 11 440 13 100 5 500 30 040 

CELKEM 28 800 36 000 42 000 106 800 
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3 PROGNÓZA VÝVOJE TĚŽBY HNĚDÉHO UHLÍ NA LOMECH 

Podle prognózy Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), bude do roku 2040 

postupně klesat těžba hnědého uhlí a s tím by logicky mělo docházet k postupnému uzavírání 

většiny hnědouhelných elektráren z dnešního cca 45 % podílu na cca 15 % podíl na výrobu 

elektrické energie, za předpokladu požadované účinnosti těchto hnědouhelných elektráren 

vyšší jak cca 40 %. Je celosvětovým trendem nepočítat dlouhodobě s elektřinou z hnědého 

uhlí, takže i když možná nechápeme a nechceme rychlý konec jeho těžby z jakýchkoliv 

důvodů, tak si přesto musíme uvědomovat daný fakt jako nezbytnost budoucího vývoje. 

I přes tyto prognózy lze jednoznačně konstatovat, že přesto bude existovat nutnost 

těžby hnědého uhlí a to jak pro výrobu určité části elektrické energie, tak především pro 

teplárenství, resp. výrobu tepla.  

Vyřešení dané problematiky nebude tak rychlé. Není dáno jen politickým 

rozhodnutím, ale nutností řešit vyvstalé věcné problémy, takže lze odhadovat podle známých 

prognóz horizont roku 2050. Hnědé uhlí nebude mimo hru, pokud ano, tak pouze ve výrobě 

elektřiny, ne v již zmíněném teplárenství a dalších odvětvích.  

Problémy se zajištěním stabilní dodávky energie, možnostmi jejího skladování jako 

nutnost při výrobě obnovitelnými zdroji, efektivností přenosové soustavy, apod., mají ve 

svém řešení pořád rezervy. Pak jednoznačně je zde nutnost stále řešit i v dlouhodobém 

časovém horizontu provozuschopnost lomové hnědouhelné těžby [7]. 
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3.1 Vývoj těžby lomu Vršany ke koridoru 

3.1.1 Současný stav 

V současné době (rok 2017), probíhá těžba skrývky na dvou horizontech pomocí jednoho 

velkostroje KU 800/92 a dvou pásových odtahů šíře 1800 mm.  

 

Obrázek 6 Pohled na kolesové rypadlo KU 800/92 

Od roku 2015 se postupně porubní fronta začala vytáčet vějířovitým způsobem pro lepší 

dotěžení konečných bočních svahů.  

  



Bc. Miroslava Marková: Dopady ročních změn na lomu Vršany 

15 
2017 

Těžbu uhlí zajišťují rýpadla KU 300/85 a KU 300/97.  

 

Obrázek 7 Rypadlo KU300/85 

Skrývka z lomu je zakládána pomocí zakladače ZP 6600/86 na vnitřní výsypce. Situaci 

znázorňuje obr. 8. [8] 
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Obrázek 8 Zakládač ZP 6600/86 na vnitřní výsypce 

 

Přepravu zajišťují pasové dopravníky šíře 1200 mm a 1800 mm. Viz obrázek č. 9 

 

Obrázek 9 Pásový dopravník na lomu Vršany 
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Obrázek 10 Drtič skrývky obkročný housenicový 

 

3.1.2 Výhled těžby 

Postup lomu do roku 2020 

V tomto období nedochází k žádné významné změně těžby ložiska uhlí. Nadále pokračuje 

těžba skrývky na dvou horizontech pomocí jednoho velkostroje – KU 800/92 a dvou 

pásových odtahů š. 1800 mm. Se zkracováním porubní fronty dochází i k postupnému 

zvyšování předstihu skrývky před uhelnými řezy. Od roku 2015 se postupně porubní fronta 

začne vytáčet vějířovitým způsobem pro lepší dotěžení konečných bočních svahů. Těžbu uhlí 

zajišťují rýpadla KU 300/85 a KU 300/97. Skrývka z lomu je zakládána pomocí zakladače 

ZP 6600/86 na vnitřní výsypce. [8] 
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Postup lomu do roku 2025 

Postup skrývky se postupně dostává do závěrečné fáze. 1. skrývkový řez je v tomto období 

dotěžen do konečných hranic a těžba se přesouvá na 2. skrývkový řez. Rýpadlo KU 800/92 

těží vlivem uložení uhelné sloje vyšší podíl uhlí než v minulém pětiletém období. Nadále 

probíhá zakládání skrývkových hmot pomocí ZP 6600/86 na první etáži vnitřní výsypky.  

Rýpadla KU 300/85 a KU 300/97 stále pokračují v odtěžování již jediné sloje, která vznikla 

z původní 2. uhelné a 3. uhelné sloje. I postup uhelných řezů se postupně vějířovitě otáčí tak, 

aby byla zachování optimální porubní fronta.  

 

Postup lomu do úplného vyuhlení 

V konečné fázi, kdy již je dotěžen 2. skrývkový řez do závěrného svahu a rýpadlo KU 800/92 

společně se zakladačem ZP 6600/86 jsou odstaveny mimo provoz, bude cca 5 let probíhat 

pouze těžba uhlí a v provozu budou již jen rýpadla KU 300/85 a KU 300/97. Případný výkliz 

je zakládán přímo na vyuhlené podloží pomocí PVZ 2500 a buldozerem upravován na dno 

budoucího jezera, které vznikne rekultivací zbytkové jámy. 

Dotěžením obou uhelných řezů, kdy dojde k odtěžení řezů otočného bodu bývalého lomu Jan 

Šverma, vznikne konečný svah pouze ve východní části DP Holešice, čímž bude ukončena 

platnost předkládaného POPD [2]. 

3.2 Rekultivace území po těžbě 

V souladu s celkovou koncepcí je v zájmovém území navrženo celkem 3 157,51 ha ploch, 

které jsou zahrnuty do souhrnného plánu sanací a rekultivací dle POPD 2002 - 2031 

s předpokládaným ukončením činností v roce 2045.  

Celková koncepce vychází z kulturně - historického a sociálně - ekonomického vývoje 

zájmového území, které bylo v minulosti vysoce zemědělsky využíváno. Proto zde existuje 

snaha navrátit co nejvíce ploch zemědělskému půdnímu fondu. Řešení ovšem respektuje  

i přírodní podmínky a zejména reliéf vzniklý báňskou činnosti, dále vychází z množství 

ornice a zúrodnitelných zemin, které jsou v daném území k dispozici. Zohledňuje rovněž 

aktuální požadavky vytváření přírodě blízkých společenstev v rámci územních systémů 

ekologické stability, které mají zvláště v zemědělské krajině mimořádný ekologický význam. 

V současnosti jsou některé části zájmového území z pohledu báňského ve svém konečném 

stavu, na některých probíhá rekultivace a další část pozemků po opuštění báňským provozem 

bude předána k rekultivaci. 
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Rekultivační práce a jejich provádění se řídí metodikou pro rekultivační práce a vstupními 

důlně-technickými podmínkami. Pěstební péče na rozpracovaných rekultivačních akcích je 

zajišťována dle potřeb jednotlivých lokalit a stanovišť na základě projektů pěstební péče 

takto: 

 Lesnická rekultivace 

leden – březen   vyvětvování, tvarování, prořezávky dřevin 

březen – květen  jarní výsadby stromků, okopávka, přihnojení 

červen – srpen   kosení trávy, vyžínání plevelů, zálivka, mulčování 

září – listopad   podzimní výsadba dřevin, dosadba 

říjen – prosinec  ochrana dřevin proti okusu, vyvětvování, tvarový ořez 

 

Provádění jednotlivých úkonů a jejich počet je upřesněno dle projektů pěstební péče 

jednotlivých rekultivačních akcí a dle biotických poměrů jednotlivých stanovišť. 

 

 Zatravnění, ostatní rekultivace 

Agrotechnika, založení travnatých ploch, a další pěstební cyklus probíhá dle projektů pěstební 

péče jednotlivých lokalit. 

 

Zemědělské plochy jsou situovány na plošiny výsypkových etáží a jsou sdruženy do větších 

celků pro účelnější obhospodařování. Zemědělské plochy svým charakterem mohou být 

využívány jako orná půda. Pro vytvoření půdního profilu budou výsypkové zeminy 

převrstveny sprašemi v mocnosti 0,5 m a na ně bude rozprostřena ornice v mocnosti 0,3 m, 

následovat bude několikaletý přípravný agrocyklus. 

Na sprašových zeminách rozprostřených do mocnosti 0,8 m budou vytvářeny další 

zemědělské plochy charakteru trvalých travních porostů (TTP). V případě zájmu lze i tyto 

plochy po důkladnějších zúrodňovacích opatřeních využívat jako ornou půdu. 

 

Lesnická rekultivace bude plnit zejména funkci ochrany půdy a stabilizující. Mezi 

jednotlivými zemědělskými celky jsou navrženy pásy lesní zeleně, nemusí vždy však jít 

vysloveně o les, v některých případech postačí liniová zeleň např. podél polní cesty. Lesní 

porosty budou převážně listnaté, zastoupení jehličnatých dřevin by se mělo pohybovat kolem 

5 – 8 %, velký podíl by měly tvořit meliorační dřeviny a vždy je třeba při výběru druhů 

přihlížet ke stanovištním podmínkám. Převažovat budou domácí (autochtonní) druhy dřevin. 
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Vodní plocha v lokalitě zbytkové jámy bude mít plošně menší zastoupení. Zatopení bude 

probíhat samovolně z přirozeného povodí zbytkové jámy.  

 

Další kategorií jsou ostatní plochy, jedná se většinou o plochy ostatní veřejné zeleně, které 

svým charakterem nespadají do zemědělského ani lesního půdního fondu, střední a vysoká 

zeleň je volně rozptýlena. Tyto plochy poskytují živým organismům velkou pestrost 

stanovištních podmínek a zvyšují tak biodiverzitu. [4] 

 

Předpokládané náklady na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených povrchovou  těžbou 

Při vyčíslení předpokládaných nákladů na zahlazení těžební činnosti vychází tato DP 

z orientačních měrných cen jednotlivých druhů rekultivací. 

V případě lomu Vršany jsou dle SP SaR jednotlivé druhy využití území nákladově zastoupeny 

takto: 

 

Tabulka 3 Náklady jednotlivých druhů rekultivací [8] 

  Druh rekultivace Orientační náklady 

Zemědělská 1,9 – 2,2  mil. Kč/ha 

Lesnická 2,3 – 2,6  mil. Kč/ha 

Hydrická 2,2 – 2,8  mil. Kč/ha 

Ostatní 1,5 – 1,9  mil. Kč/ha 
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4 HNĚDÉ UHLÍ V ČR A EVROPĚ 

K možnosti vytěžení hnědouhelných zásob lomu Vršany ke koridoru IS lze využít tyto údaje. 

 Lom Vršany má dle aktuálního stavu ve svém předpolí ještě přibližně 92 milionů tun 

uhelných zásob, které jsou ovlivněny existencí inženýrských sítí Hořanského koridoru. 

 Roční těžba lomu se pohybuje mezi 7 a 8 mil. tun. 

 Časový horizont ukončení těžby tak lze stanovit do roku 2030 let.  

 Při dodržení dnešních požadavků by tak mohlo zůstat v důlním poli lomu 

nevytěžených cca 150 mil. tun HU. [8] 

Kvalita hnědého uhlí 

Kvalitu hnědého uhlí ze Severo-českého uhelného revíru a lomu Vršany, ve srovnání 

s kvalitou hnědého uhlí těženého v Evropě, lze doložit podle tabulek 4 a 5. 

Tabulka 4 Kvalita hnědého uhlí těženého v Evropě [8]  

 Průměrná výhřevnost 

[MJ/kg] 

Těžba v roce 2015  

[mil. tun] 

Německo 7,8 – 11,3 178,1 

Řecko 3,8 – 9,6 45,4 

Polsko 7,4 – 10,3 63,1 

Česko 10,8 – 19,9 38,1 

Maďarsko 7,0 – 8,0 9,3 

 

Tabulka 5 Kvalita hnědého uhlí těženého v ČR [9]  

ložisko Lom Průměrná výhřevnost 

Q
ir 

 [MJ/kg] 

 

MJ/kg 

Sokolovská pánev 

Družba 12,7 

Jiří 12,6 

Severočeská uhelná pánev 

ČSA 17,8 

Bílína 14,3 

Libouš 11,6 

Vršany a Šverma 10,8 

Centrum 18,5 
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Vlastnosti uhlí se mimo jiné posuzují podle obsahu uhlíku. Ten je u černého uhlí 75 až 92 %. 

U hnědého uhlí 60 až 75 %. Z tabulky 5 vyplývá, že průměrná výhřevnost uhlí z lomu Vršany 

10,8 MJ/kg je nejnižší mezi všemi lomy. To je důležitý argument při rozhodování, jaké 

využití je pro dané uhlí. V současné době je málo pravděpodobné, že by se hnědého uhlí 

využívalo i jinak, než jen spalováním. I když je známo, že  za 2. světové války se v Záluží u 

Litvínova z hnědého uhlí vyráběl Fischer - Tropschovou syntézou i benzín z uhlí bývalého 

povrchového lomu Quido (později Obránců míru). Tato výroba probíhala až do roku 1968, 

kdy bylo v Záluží zahájeno zpracování ropy. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1lu%C5%BE%C3%AD_(Litv%C3%ADnov)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fisher-Tropschova_synt%C3%A9za
https://cs.wikipedia.org/wiki/Benz%C3%ADn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1lu%C5%BE%C3%AD_(Litv%C3%ADnov)
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5 POSOUZENÍ MOŽNOSTI SNÍŽENÍ ROČNÍCH TĚŽEB 

Cílené snížení ročních těžeb na lomu Vršany i obecně je po technické, personální  

a ekonomické stránce zásadní opatření, které je vždy dlouhodobého charakteru. 

Důvodem pro uvedenou konstataci je skutečnost, že opatření na jednom zařízení se projeví 

s časovým odstupem na zařízení návazném (myšleno technologické celky). V praxi se časový 

odstup dá charakterizovat výši dobyvatelných zásob, které nám při znalosti výše roční těžby 

říkají jaký předstih má těžba skrývky před těžbou uhlí. Z praxe je známo, že výše 

dobyvatelných zásob je proměnná a to s ohledem na proměnlivost geologické stavby ložiska 

(skrývka, uhlí, mocnost, sklon vrstev, výskyt podzemních vod, geomechanika). Optimálním 

stavem je, aby výše dobyvatelných zásoby byla na úrovni jednoho až dvou ročních postupů. 

Dalším negativním aspektem v případě odstavení technologie je otázka personálního 

obsazení, technického stavu zařízení při znovu obnovení těžby. Z pohledu lidských zdrojů se 

ukázalo, že je v dnešní době velice složité získat zpět odborně zdatné a způsobilé pracovníky 

pro báňská zařízení, která budou opět přivedeny do plného provozu. V případě technické části 

odstavení techniky vždy znamená určité nebezpečí zvýšené poruchovosti po delším 

neprovozováním. Tyto oblasti jsou jedny ze zásadních, které ovlivňují případné změny těžeb. 

Další méně známou oblastí jsou odpisy zařízení, které jsou neměnné a také dle zákonů 

stanovené poplatky za dobývací prostor, za dočasně vinětí zpf, pupfl, nájmy za pozemky, 

které jsou ve stejné výši bez ohledu na výši ročních těžeb nerostné suroviny. Po technické 

stránce je nutné provádět revize elektrozařízení, tlakových zařízení, zdvihacích zařízení, ať je 

zařízení v jakémkoli režimu provozu.  

V případě lomu Vršany se jedná o velmi složité technické zařízení, s vysokou 

pořizovací a udržovací hodnotou. Mezi nejdůležitější zařízení zajišťující těžbu nerostné 

suroviny patří technologické celky řady TC 0, TC 1 a TC2, pásová a kolejová doprava, uhelné 

výtahy, Nakládací stanice Hrabák, pomocná mechanizace, stavby pro zajištění chodu lomu, 

rozvod energií, odvodňovací systém aj. 
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Obrázek 11 Výsuvové hlavy [9] 

 

Jednotlivé činnosti zajišťující těžbu jsou tyto:  

a) Těžba skrývky 

Před vlastním dobýváním nerostné suroviny se musí odtěžit skrývka.  Skrývka na lomu 

Vršany je s různorodého materiálu a to od vrstvy hlín, spraší, jílů až jílovců, místy s tvrdými 

polohami (pelosiderit). K odtěžení těchto materiálů se na lomu Vršany využívají, v současné 

době, kolesová rypadla řady TC1 a TC2. V prostoru Slatinic se jedná o kolesové rypadlo 

K800B (bezkomorové), které je propojeno s kolejovou dopravou v rozchodu 1435 mm. 

Materiály těžené tímto rypadlem jsou pomocí LH vozů přepravovány na vnitřní výsypku 

bývalého lomu Jan Šverma, kde jsou zakládány prostřednictvím kolejových zakladačů  

Z 1200/1650 nebo ZD 1800/2100. V tomto případě se jedná o hmoty, které byly již jednou 

odtěženy a nasměrovány do vyuhleného lomu Slatinice. Další technikou, která zajišťuje 

včasné a dostatečné odkrytí uhelených zásob je TC2 – rypadlo KU 800. Toto rypadlo je ve 

spojení s dálkovou pásovou dopravou šíře 1 800 mm, která je vedena přes výsuvové hlavy  

a následně vedena na vnitřní výsypku lomu Vršany, kde je zakládána prostřednictví ZP 6600. 

V případě pevných poloh jsou využívány trhací práce a doplňková mechanizace – bourací 

kladiva, dozery s rozrývačem aj. 
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Na lomu Vršany je v současné době využíváno jedno rypadlo KU 800/K84 spolu 

s navazujícím zařízením (DPD 1800 mm), DSOH – drtič skrývky a pomocná mechanizace  

a také K800B/K54 spolu s PVZ a kolejovou dopravou o rozchodu 1435 mm 

b) Těžba uhlí 

Po odstranění skrývky je už možno zahájit těžbu uhlí na jednotlivých uhelných řezech. 

Významným ukazatelem vzájemného postavení jsou tzv. dobyvatelné zásoby, jež nám říkají 

jaký předstih skrývky před těžbou uhelné sloje. Hlavním účelem těžby je těžba nerostné 

suroviny, v tomto případě hnědého uhlí, které je vhodné pro energetiku a teplárenství. Uhelná 

substance má v různých polohách odlišné parametry výhřevností a s tím i související obsah 

nespalitelných zbytků, vody a také nejvíce zastoupené síry. Pro zajištění finální produkce 

z tohoto ložiska byla v minulosti zahájena těžba pomocí kolesových rypadel TC1 ve spojení 

s dálkovou pásovou dopravou šíře 1 200 mm. Tato rypadla, kterými jsou KU 300.S 

(stoupavé), umožňují optimalizovat těžbu z jednotlivých slojí tak, aby byla zajištěna plynulá 

dodávka produkce všem odběratelům, při zajištění minimálních odchylek od smluvně 

požadovaných parametrů finální produkce.  

Určitou zvláštností lomu Vršany je, že v místech 1. skrývkového řezu se nachází 1. uhelná 

sloj, dosahující mocnosti cca 6 – 8 m, která je těžena rypadlem KU 800. Toto uhlí je 

v převážné míře umístěno na skládky, odkud je v průběhu následujícího období smícháváno 

s kvalitnějším uhlím z hlavní sloje či tzv. příkupy z lomu ČSA. 

Pro těžbu se v současnosti používají 2 kolesová rypadla KU 300.S, PVZ a DPD 1200 a také 

pomocná mechanizace..  

c) Zakládání výsypkových hmot 

Hornina z odtěžené skrývky a výkliz, či nevyužitelné uhlí (obsah popela v sušině vyšší než  

70 %) je transportována přes výsuvové hlavy k zakladačům, které tyto hmoty zakládají buď 

úpadně, či dovrchně. Při těchto pracích je ve velké míře využívána pomocná mechanizace pro 

úpravu pojezdových plání. Materiál z pasové dopravy je přesměrován na zakládací stroj 

Materiály jsou směrovány účelně do vhodného prostoru, v případě lomu Vršany do 

vyuhleného prostoru samotného lomu, kde jsou minimalizovány negativní vlivy hornické 

činnosti na okolní prostředí. 

Skrývkové hmoty jsou v současnosti na lomu Vršany dopravovány k založení pomocí 

kolejové či pasové dopravy.  
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Zakladače zakládají skrývkové hmoty buď pod úroveň pláně – tzv. úpadní, po které se 

následně pohybují, nebo nad úroveň pláně, čímž vytvářejí převýšenou etáž – tzv. dovrchní. 

Pásové zakladače jsou především určeny pro zakládání velkých objemů skrývkových hmot 

odtěžených kolesovými nebo korečkovými rýpadly – TC2 a vyšší.  

Pásovou dopravou jsou přepravovány materiály, které jsou vhodné pro dálkovou pásovou 

dopravu – neovlivní (nezhorší) dopravou fyzikálně - mechanické vlastnosti zemin jako je úhel 

vnitřního tření, soudržnost, objemová hmotnost. 

S dálkovou pásovou dopravou je pásový zakladač propojen prostřednictvím shazovacího 

vozu, který je součástí této dopravy. Oproti tomu jsou kolejové zakladače provozovány ve 

spojení s cyklickou dopravou. Materiál je vysypán z kolejových vozů do koryta zakladače, 

odkud je nabírán prostřednictvím korečků korečkového vodiče a založen pomocí dopravních 

pasů do určených míst výsypkového tělesa  

 

Technologické celky 

Výkonnost technologických celků je dána parametry strojů tak, aby si výkony jednotlivých 

částí celku, tedy rozpojování s nakládáním (těžba) – doprava – zakládání, odpovídaly. Jejich 

nasazení odpovídá projektům lomů, kde max výšky řezů, únosnosti jednotlivých plání a rypné 

odpory byly v předstihu stanoveny na základě zjištění fyzikálně mechanických vlastností 

zemin, jež byly určeny při laboratorních rozborem v rámci geologického průzkumu. 

 

Doprovodné činnosti a zařízení jsou především tyto: 

a) Skládky 

Nerostná surovina, jež je vytěžena v lomu může být dočasně umístěna i na skládky k tomu 

zřízené. Důvodem uvedeného může být: 

- přerušení odběru finálního produktu odběrateli,  

- nevyhovující kvalita těžené suroviny v daném okamžiku pro výrobu finální 

produkce,  

- vyšší těžba suroviny na lomu, než je schopnost odběratele odebrat produkci;  

v našem případě se jedná o těžbu TC2 v místech 1. skrývkového řezu, kde se 

nachází 1. uhelná sloj, 

- nedostatek odpovídajíc kvality pro výrobu finální produkce z lomu, 

- nižší těžba suroviny na lomu než je třeba pro výrobu finální produkce,  

- nevýroba z důvodu odstávky těžebního zařízení či dopravy. 
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K tomu slouží: 

- Kombinované zařízení pro nakládání a vysypání – tzv. skládkový stroj USK 1  

a pasová doprava na skládkách. 

- lopatová rypadla pro naložení uhlíjež je přivezeno z lomu ČSA, (odlišné parametry 

kvality). 

b) Transport k odběrateli 

Vytěžené HU je dopravováno přes výsuvové hlavy, drtiče do Nákladací stanice Hrabák, kde 

je nakládáno již jako finální produkce do vozů WAP společnosti Vršanská uhelná, které jej 

dopravují do elektrárny Počerady, teplárny společnosti Unipetrol a teplárny United Energy, 

případně k jinému odběrateli pomocí vozů ČD. V případě neodběru finální produkce, 

nepotřebné těžby či nevyhovující kvality uhlí je toto umístěno na skládky, odkud je následně 

při nedostatku potřebné kvality, nebo odstávky těžebního stroje odebírána a nakládána do 

vagónů, které jsou následně dopravovány ke smluvním odběratelům..  

c) Pomocná zařízení 

K úpravě terénu slouží dozery, skrejpry, dreglain, traktorbagry, kolové nakládače. K vytváření 

odvodňovacích systémů pak lopatová rypadla s objemem lopaty cca 1 m
3
. Pro zajištění 

trhacích prací jsou to vrtné soupravy a nabíjecí vozy. Pro údržbu cest jsou to gradery, 

skrejpry, kropicí vozy, zametače. V případě kolejové dopravy se jedná o překladače kolejí, 

podbíječky, drezíny, trolejové drezíny, měřicí vozidla, díky kterým je zajištěn bezpečný  

a plynulý provoz důlní dráhy. 

Níže jsou uvedeny některé typy pomocných zařízení, viz obrázky. [8] 
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Dozer: 

Jedná se o stavební stroj s radlicí, určený k plošné těžbě zeminy a jejímu povrchovému 

přemisťování. Využívá se k rozprostírání či vyhrnování zeminy, svahování, odstraňování 

pařezů a porostů, Při osazení rozrývákem též k rozpojování hornin či zemin. 

Podle možnosti natáčení radlice rozeznáváme: bulldozer-radlice výškově stavitelná a kolmá 

na směr pojezdu; angledozer-radlice se dá navíc vodorovně natáčet do šikmé polohy, což 

umožňuje boční shrnování; tiltdozer-radlici lze natáčet ve svislé rovině ("stavět na hranu"), 

což umožňuje zahájení záběru do svahu, hloubení rýh a dobývání pařezů. Popsat obecné 

použití následujícího zařízení: [12] 

Lehký, střední, těžký 

 

Obrázek 12 Komatsu D155-AX7 
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Pásové rypadlo  

Rýpadlo je stroj s vlastním pohonem pro dobývání hornin a zemin, je vhodné i pro zemní 

práce, tedy pro rýpání, rozpojování a přemísťování zeminy v menších objemech. Pracuje 

cyklickým způsobem pomocí jednoho pracovního zařízení, aniž by bylo nutno během 

pracovního cyklu s celým strojem popojíždět. Rypadlo s hloubkovou lopatou je navržené 

zejména pro práce pod "opěrnou" rovinou. Pracovním nástrojem je lopata, která se plní 

pohybem směrem k rýpadlu. Rýpadlo s nakládací lopatou je navržené zejména pro práce nad 

"opěrnou" rovinou. Pracovním nástrojem je lopata, která se plní pohybem směrem od rýpadla 

nahoru. [12] 

Mini, lehké, střední, těžké 

 

Obrázek 13 Rýpadlo Caterpillar 345 DME [11] 
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Kolové rýpadlo  

Kolové rypadlo je stejného principu jako pásové, pouze má odlišný podvozek. Pohyb rypadla 

je zajišťován pomocí kolového podvozku. Rýpadla kolová se vyznačují různými velikostmi  

a parametry, od těch nejmenších, cca 5 000 kg vlastní hmotnosti až cca 22 000 kg po jednu  

z největších hmotností v běžné praxi. Jako speciály kolových rypadel můžeme spatřit  

v kamenolomech, kdy jedna náprava je s ocelovými koly a druhá náprava s koly klasickými, 

tedy gumovými (vybavenými pneumatikami). Rypadla kolová vynikají svojí variabilností  

s různým nářadím. Nejčastěji jsou používána v kombinaci s hydraulickými bouracími kladivy, 

svahovacími hydraulickými lžícemi a dalšími nástroji, například drtící nůžky, nebo různými 

typy lopat pro speciální účely. Rýpadla s kolovým podvozkem, ve většině případů, disponují 

opěrnými nohami a také občas v kombinaci s radlicí na druhém konci stroje. To vše kvůli 

stabilitě při vlastním výkonu práce. [16] 

 

Obrázek 14 Kolové rypadlo [16] 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Lom
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pneumatika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hydraulika


Bc. Miroslava Marková: Dopady ročních změn na lomu Vršany 

31 
2017 

Kolové nakládače 

Zemní stroj určený k nakládání zeminy. 

 
Obrázek 15 Rýpadlo kolové Terex TL 70S [10] 
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Grejdr 

Grejdry jsou zemní stroje určené k přesnému dorovnávání povrchu u zemních prací, na 

rozhrnování sypkých hmot a na dokončovací práce. Obvyklé uspořádání pohonu je 6x4,  

tj. dvojice zadních poháněných náprav a řiditelná přední náprava. Kola přední nápravy jsou 

stavitelná a mohou zachycovat boční tlaky i samy vyvozovat tlak na radlici. Největší typy 

grejdrů mají všechna kola stavitelná. Pokud je grejdr vybaven i dozerovou radlicí a 

rozrývačem, lze jej využít i pro hrnutí zeminy. Poloha grejdrové radlice je variabilní ve velmi 

širokém rozsahu, např. ji lze vysunovat do stran mimo podvozek, otáčet o 360° a měnit úhel 

břitu, čili sklon radlice. Ovládání je hydraulické z místa strojníka-řidiče. [10] 

 

Obrázek 16 Grejdr na lomu Vršany 
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Pásový překladač kolejí či pásové dopravy 

Jedná se o zařízení, jež slouží k liniovému přemístění zařízení do jiné místa, jako jsou pasové 

dopravníky či koleje důlní dráhy. Jsou dvojího typu: 

 na pásovém podvozku (pro přeložení DPD či kolejí), 

 kolejovém podvozku (pouze kolejí). 

 

 

Obrázek 17 Pásový překládač kolejí 
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Kropička  

Technologie strojovny umožňuje využití vlastního čerpadla (podle provedení) pro vytláčení  

a čerpání čisté vody. Strojovna je otevřená a umístěná v přední partii rámu nástavby. Přidané 

velkoobjemové vodní hlavy v zadní části nástavby umožňují zkrápění velmi prašných 

komunikací. Nástavba je montována na rámovém podvozku, který se určí podle charakteru  

a technologické výbavy. Vše je řešeno s ohledem na přání zákazníka. [17] 

 

Obrázek 18 Kropící vůz [17] 
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6 POSOUZENÍ MOŽNOSTI SNÍŽENÍ ROČNÍCH TĚŽEB  

 

Alternativní těžby znamenají snížení možných těžeb ze současných na následující  

Tabulka 6 Vývoj těžeb v obdobích při snížení výši finální produkce 

Těžné  

druhy 

2017 - 2020 2021 - 2025 2026 - 2030 2031 - 2035 2035 – 2040 Celkem 

(tis. t) (tis. t) (tis. t) (tis. t) (tis. t) (tis. t) 

T1 720 200 150 200 200 1 470 

T2 10 400 7 700 5 800 5 750 5 750 35 400 

T3 6 240 7 300 5 450 5 500 5 500 29 990 

T4 11 440 8 800 6 600 6 550 6 550 39 940 

Celkem 28 800 24 000 18 000 18 000 18 000 106 800 

 

V rámci zajištění těžby hnědého uhlí je nutné technologií TC 2 zajistit odkliz skrývky. 

Příkryvný poměr se v průběhu času mění a z hodnoty 1,3 klesá až na 1,1 m
3
/t. Ve variantách 

roční těžby uhlí uvedené představuje potřebu odtěžit cca skrývku na úrovní 9,0 mil. m
3
,  

6,0 mil m
3
 resp. 4,5 mil m

3
. 

 

Navržená změna těžby ve výši roční těžby na úrovni 3,6 mil tun HU, by znamenala nutnost 

řešit provoz a zajištění těžby následující mi variantami: 

- Snížení počtu těžební technologie v uhelném lomu a provozování skrývky 

v omezeném režimu. 

- Provoz pouze v ranní směně po celý týden 12 hod / 7 dní. 

- Provoz pouze v ranní a odpolední směně od pondělí do pátku 16 hod / 5 dní. 

- Nebo kombinací výše uvedeného. 

 

Tyto možnosti sebou přináší však řadu negativ, k nimž patří především: 

     Po stránce strojní a elektro 

- Údržba částečně provozované technologie, u které je nutné zajišťovat bezpečný 

chod. 

- Prodlužování životnosti zařízení. 
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- Vyšší počet GO, revizí, preventivních oprav. 

- Skladování náhradních dílů, jež fyzicky stárnou. 

- Zajištění dílů, jež v některých případech již nemají výrobce. 

- Změna norem a předpisů, jež následně vyvolávají nové náklady související se 

zhodnocením zařízení. 

     Po stránce báňské 

- Údržba báňského provozu po dvojnásobně delší dobu (přístupové cesty, odvodnění, 

zkrápění cest. 

- Poplatky za delší dobu za dobývací prostory. 

- Zpomalení sanací a rekultivací. 

- Poplatky za dočasné vynětí ze ZPF a PUPFL. 

     Po stránce zajištění lidských zdrojů a činností 

- Zvýšené náklady (režijní, mzdové apod.) na doprovodné a podpůrné činnosti pro 

zajištění těžby (měřiči, geologové, projektanti, účetní, strojní a elektro mechaniky). 

- Udržování objektů pro zajištění činností potřebných pro těžbu a související. 

Přesná kvantifikace nákladů uvedených dopadů je velice složitá a závisí na mnoha faktorech. 

Především na ceně energií a lidské práce, které jsou největšími položkami celkových nákladů.
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Přibližné pořizovací náklady lomu Vršany 

Pořizovací hodnota zařízení lomu je údaj, který je považován za důvěrný. Proto jsem 

s využitím přístupných zdrojů získala jeho přibližnou výši pro analogický lom [13]. 

Tabulka 7 Investiční náklady hl. těžební technologie 

 Pořízovací náklady v Kč ks či km Celkové náklady v Kč 

KU 800 1 500 000 000 1 ks 1 500 000 000 

DPD    100 000 000 18 km 1 800 000 000 

ZP 6600    800 000 000 1 ks   800 000 000 

TC 2 celkem 4 100 000 000 

KU 300S    800 000 000 2 ks 1 600 000 000 

DPD     60 000 000 16 km    960 000 000 

TC 1 celkem 2 560 000 000 

 

 

K posouzení možnosti snížení ročních těžeb, je nutno zohlednit pořizovací náklady. Pokud 

bude rozhodnuto o změně termínu ukončení těžby, musí se výše odpisu uvedeného zařízení 

upravit tak aby došlo, pokud možno, k úplné amortizaci. Kdyby mělo ukončení lomu probíhat 

tak, že by se postupně snižovala roční těžba, vznikla by ekonomicky nevýhodná situace. 

Ekonomické výsledky lomu se vztahují na 1 tunu těžby nerostné suroviny. Při postupném 

snižování těžby by tak vznikla situace, kterou lze znázornit jednoduchým modelem. 
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Tabulka 8 Výkonové využití hlavní báňské technologie 

 



Bc. Miroslava Marková: Dopady ročních změn na lomu Vršany 

39 
2017 

 

 

Obrázek 19 Výše ročních odpisů těžební technologie na 1 t těžby lomu Vršany [vlastní řešení]. 

 

 

Z obr. 19 vyplývá, že kdyby roční těžba klesala postupně ze 7 mil. t/rok na 5 mil t/rok resp. 

3,6 mil. t/rok, zvýšil by se podíl odpisů ze 142,7 Kč/t na  199,8 Kč/t resp.  277,5 Kč/t. 

Obdobně nepříznivě se budou vyvíjet i další náklady lomu, jako mzdy, náklady na revize, 

náklady na energie, poplatky dle právních předpisů aj. Vedle toho budou ekonomiku 

společnosti významně zatěžovat fixní náklady, jejichž výše je neměnná na výši ročních těžeb. 

Jedná se o poplatky z DP, revize, ostraha, odvodňování apod. 

 

Roční těžba 

Pořizovací náklady technologie 

Odpisy  

Odpisy v Kč na tunu 

Výše odpisu 

1 142,71 

2 199,80 

3 277,50 

1 7 000 000 

2 5 000 000 

3 3 600 000 

6 600 000 000 

0,15 

999 000 000 2 

3 

1 
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7  POPIS VLIVŮ SNÍŽENÉ TĚŽBY UHLÍ 

Jednotlivá strojní zařízení lomu tvoří technologický celek, kdy výkonnost každého zařízení je 

dimenzována tak, aby na sebe navazovaly. Existují tyto technologické celky TC, které se dělí 

podle teoretického výkonu:  

TC1 do    2 500 m3  s.z./hod 

TC2 do    5 500 m
3
  s.z./hod 

TC3 do  10 000 m
3
  s.z./hod 

TC4 do  20 000 m
3
  s.z./hod (technologické celky provozované v Německu) 

 

Lom Vršany je vybaven kolesovými rypadly, dálkovou pásovou dopravou a příslušnými 

zakládacími stroji řady TC1 a TC2. Skrývku těží rypadlo řady TC2 s pásovou dopravou šíře 

1 800 mm.  V uhelném lomu jsou v provozu rypadla řady TC1 s pásovou dopravou šíře  

1 200 mm.  

Na lomu Vršany je v současné době nasazena tato hlavní těžební technologie:  

Skrývka:  

Odlehčovací řez Slatinice K 800/K54  

1. a 2. skrývkový řez KU 800/K84  

Uhlí:  

1. uhelný řez KU 300.S/K85  

2. uhelný řez KU 300.S/K107  

Zakládání:  

Pásový zakladač ZP 6600/Z86 Pásový vůz zakládací PVZ 2500/PVZ301 

Rozpojování s nakládáním (těžba) – doprava – zakládání, musí být dimenzovány na sobě 

odpovídající výkon. Zakladač musí být nejvýkonnější, poté doprava a nejnižší výkonnost má 

těžební stroj. 

Kolesové rypadlu KU 800 na lomu Vršany má tyto parametry. Tabulka 6. [8] 
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Tabulka 9 Parametry kolesového rypadla KU 800 [11] 

Teoretická výkonnost m
3
/h 5 800 

Průměr kolesa m 12,6 

Počet korečků ks 15 

Počet výsypů l/min 41,4 – 99,3 

Měrná rozpojovací síla kN/m 130 

 

Kolesové rypadlu KU 300 na lomu Vršany má tyto parametry. Tabulka 7 

Tabulka 10 Parametry kolesového rypadla KU 300.S [11]. 

Teoretická výkonnost m
3
/h 1 800 

Průměr kolesa m 7,6 

Počet korečků ks 13 

Počet výsypů l/min 57,85 

Měrná rozpojovací síla kN/m 89 

 

Podle skrývkového poměru se stanoví potřebný výkon skrývky a dle toho se volí typ rypadla  

a jejich počet.  

Jak bylo uvedeno, v současnosti se v lomu Vršany vytěží dle požadavků trhu ročně  

cca 7,0 – 8,0 milionů tun uhlí a tomu odpovídající skrývka v množství  

cca 10 – 11 milionů m
3
 skrývky,  

Z uvedeného je zřejmě, že skrývkový poměr je na úrovni cca 1,4 m
3
/t. Roční využitelný 

časový fond stroje je uveden v tabulce 8. 
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Tabulka 11 Roční časový fond stroje [8]. 

Položky Dny/rok Hod./rok 

Roční časový fond 365 8 760 

Státní svátky 12 288  

Klimatické vlivy (3,2 % z ročního celkového časového fondu) 11,5 276 

Celkové naplánované dny/hodiny 341,5 8 196 

Prostoje – zákonné přestávky, střídání (2hod./den)  683 

Technické prostoje, přejímka, údržba (4 směny – 1,5 hod. za den)  512 

Disponibilní časový fond 292 7 001 

Neplánované prostoje – provozní účinnost (5 % z plánovaných hod. stroje)  350 

Provozní dny/hodiny stroje – Využitelný časový fond 277 6 651 

 

Ke stanovení efektivnosti (využití) rypadel na skrývce a na těžební etáži jsem využila 

výpočetní program PowerSim. Do modelu, obr. 20 a 21, jsem zavedla vstupní údaje uvedené 

v tabulce 9. 

Tabulka 12 Vstupní hodnoty do modelu k stanovení výkonnosti rypadel [vlastní řešení]. 

Parametr Rozměr Hodnota 

Těžba uhlí t/rok 7 000 000 

Měrná hmotnost uhlí t/m
3
 1,42 

Koeficient nakypření uhlí - 1,3 

Koeficient plnění korečku - 0,8 

Těžba skrývky t/rok 12 000 000 

Měrná hmotnost skrývky t/m
3 

2,1 

Koeficient nakypření skrývky - 1,15 

Teoretický Výkon rypadla KU 800 m
3
/hod 5 800 

Počet rypadel KU 800 v provozu - 1 

Teoretický výkon rypadla KU 300 m
3
/hod 1 800 

Počet rypadel KU 300.S v provozu - 2 

Provozní hodiny h/rok 6 651 

Redukce těžby - 1 - 0,8 - 0,6 

Dosahovaná výk. ryp. KU 800 m
3
/hod 2 600 

Dosahovaná výk. ryp. KU 300.S tun/hod 1 000 
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K výpočtu byl použit model dle obr. 20. 

 

 

Obrázek 20 Model pro stanovení využití rypadla KU 800 na lomu Vršany [vlastní řešení] 

Výsledky výpočtu z modelu jsou v tabulce 14. 

Tabulka 13 Využití rypadla KU 800 na skrývce [vlastní řešení]. 

Potřebný počet rypadel na skrývce 

počet rypadel počet rypadel počet rypadel 

0,90 0,64 0,42 

redukce těžby redukce těžby redukce těžby 

1 0,72 0,47 

 

 

Z tabulky 14 vyplývá, že při daných parametrech bychom teoreticky mohli pro těžbu skrývky 

redukovat počet rypadel na 0,64 až 0,42 kusů.  

Dle výpočtu by tak pro danou roční těžbu skrývky 20 mil. t. mohlo stačit 1 rypadlo, které by 

bylo na 3 směny či 2 směny z možných 4 směn. Z výsledků je také patrné, že na skrývce  

je výkon rypadla KU 800 vysoký a teoreticky by mohlo požadovanou roční těžbu skrývky 

zajisti rypadlo s výkonem 5800 ∗ 0,47 = 2730 
𝑚3

ℎ𝑟
, což odpovídá výkonnějšímu 

technologickému celku TC1. 

Obdobným způsobem bylo modelem vypočteno využití rypadel KU 300.S na těžební etáži.  
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K výpočtu byl použit model dle obr. 21. 

 

Obrázek 21 Model pro stanovení využití rypadla KU 300.S na lomu Vršany [vlastní řešení] 

Výsledky výpočtu z modelu jsou v tabulce 15. 

Tabulka 14 Využití rypadla KU 300 na těžební etáži [vlastní řešení]. 

Potřebný počet rypadel na uhlí 

počet rypadel počet rypadel počet rypadel 

1,84 1,33 0,94 

redukce těžby redukce těžby redukce těžby 

1 (tj. 7,0 Mt/rok) 0,72 (tj. 5,0 Mt/rok) 0,51 (tj. 3,6 Mt/rok) 

 

Pro zajištění těžby uhlí o roční tonáži 3,6 mil tun by podle výpočtu stačilo 1 rypadlo v plném 

provozu či 2 rypadla na 2 směny, které by byly ve střídavém provozu.  

V případě varianty roční těžby 5,0 mil tun resp. 7,0 mil tun je však potřeba 1,33 resp.  

1,84 rypadla, což znamená provozování 2 rypadel na 3 směny resp obě rypadla na všechny 

provozní směny. Provozní důvody oproti teoretickému výpočtu, vedou k nasazení 2 rypadel 

KU 300.S. Každé pracuje na jiné těžební etáži. Celý výpočet byl proveden s ohledem na 

možnost, že by před ukončením těžby na lomu Vršany docházelo k postupnému snižování 

těžby.  
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Podle výsledků v tabulkách 14 a 15 je zřejmé, že v případě varianty snižování těžby, budou 

stávající rypadla nedostatečně využívána. Což povede ke značnému zvýšení nákladů na 1 tunu 

při zachování tržeb na 1 tunu finální produkce. 
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6 EKONOMICKÉ POROVNÁNÍ VARIANT 

Složitá situace, v jaké se dnes nacházejí lomy severočeského uhelného revíru, včetně lomu 

Vršany, vyžaduje připravenost na řadu variant těžby, a to pro zajištění ekonomické 

efektivnosti - konkurenceschopnosti. 

Pro ekonomickou efektivitu lomu jsou rozhodující tato hlavní kritéria. 

 Vývoj nákladů samotného lomu 

 Vývoj tržeb na trhu s hnědým uhlím. 

Z tohoto hlediska je vhodné, před porovnáním variant konkrétního lomu, získat orientační 

přehled, jaké jsou možnosti vývoje cen na trhu a výše nákladů i na jiných lomech. 

 

Z dostupných zdrojů bylo zjištěno, že náklady na vytěžení 1 tuny uhlí se pohybují v SHR  

a SU na úrovních 250 – 500 Kč/t a tržby za prodej hnědého uhlí, jež jsou také předmětem 

obchodního tajemství, se pohybují v rozmezí 30 – 75 Kč/MJ. 

Uvedené částky jsou pouze orientační a jejich získání bylo velmi složité, a to i pro složitost 

velmi odlišných báňských podmínek, které se do nákladů započítávají. 

Pokud dojde k snížení těžeb na povrchovém lomu, je nutné očekávat razantní snížení 

ekonomických ukazatelů a tím i konkurenceschopnosti daného těžaře. Dopad změn cíleně 

vyvolaných se velice často projeví s delším časovým odstupem. V SHR se již několikráte 

stalo, že opatření v daném okamžiku jevící se jako nejlepší, se během několika let ukázalo 

jako zcela nevhodné a zatěžující ekonomiku lomu více, než byly úspory při realizaci tohoto 

opatření.  

Těžba nerostných surovin, patřící do těžkého průmyslu, má velkou setrvačnost, tím je odlišná 

mj. od lehkého průmyslu, kde jsou rychlejší změny na trhu s danou komoditou.  
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7 ZÁVĚR 

V diplomové práci řeším situaci, která může nastat na lomu Vršany při ukončování těžby. 

Vzhledem k tomu, že dosud není jednoznačně stanoveno, kdy má lom těžbu ukončit, 

posoudila jsem ekonomicky přijatelné varianty. Pro jejich zhodnocení jsem nejprve popsala 

dosavadní historický vývoj dolu i současnou těžební situaci. Z analýzy, pro kterou jsem 

využila výpočetní program, vychází následující závěry. 

 S ohledem na využití stávajícího náročného technického, zejména strojního zařízení, 

je vhodnější před útlumem těžby zachovat její dosavadní výši. Varianta, že by se 

postupně snižovala těžba, zhoršuje využití vybavení. Při poměrně vysokých 

pořizovacích nákladech zařízení lomu a provozních nákladech, to znamená i výrazné 

snížení ekonomického efektu. 

 Posoudila jsem teoreticky, jaký by měl být optimální počet rypadel na skrývce  

a v těžbě uhlí. Teoreticky by mohl být proti stávajícímu stavu nižší. Ale provozní 

důvody vyžadují jejich počet takový, jaký je v současnosti. Důvodem je nutnost 

zajištění rovnoměrné kvality finální produkce energetického uhlí 

 Z popisu geologické situace lomu vyplývá, že ho lze zařadit mezi lomy se středními  

až obtížnějšími podmínkami. K takovému závěru jsem dospěla i s využitím 

mezinárodní klasifikace.      

 V dosavadní činnosti i v dalším období je důležitým faktorem rekultivace území, které 

bylo těžbou lomu ovlivněno. Lom pro takovou aktivitu vytváří vhodnou finanční 

rezervu. Změny těžeb na postup rekultivací by něměly mít fatální vliv. Vždy by měla 

být postupem času vytvořena příslušná výše finanční rezervy na sanace a rekultivace. 

 Z hlediska mezinárodní klasifikace dosahuje lom přijatelné výsledky, pokud se týče 

nákladů na 1 tunu těžby.  

 

Jako důležitý výstup všech výpočtů je výsledek, že pro útlum těžby by bylo nevýhodné 

postupné snižování těžby. Při poklesu těžby se zhoršuje využití zařízení, a stoupají náklady na 

1 tunu vytěžené suroviny, při trvalých ročních úhradách dle zakonů a vyhlášek. Uvedené je 

známo od počátku hornictví a každá těžební společnost neustále prověřuje možnosti 

minimalizace nákladů. 
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SEZNAM ZKRATEK: 
DPD   Dálková pásová doprava 

DP  Dobývací prostor 

MPO  Ministerstvo průmyslu a obchodu 

ÚEL  Územní ekologické limity 

DOSH  Drtič skrývky obkročný housenicový 

POPD  Plán otvírky a přípravy děl 

HU  Hnědé uhlí 

TC  Technologický celek 

TTP  Trvalý travní porost 
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