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Summary 

Bílina Lom is located in the North of lignite basin (in Bílinsko-duchcovsko area) and 

the geological and hydrogeological aspects of the terms of the very difficult conditions.  

         Sandstone and pelokarbonates - these are two basic types of very strong positions, 

which are located in the Quarry Overburden Massive Bílina.  

         The thesis is dealt a very strong localization of these positions using the GPS system, 

which in combination with geological profiles significantly pushes forward extraction 

Overburden soil. Mining overburden is not in the case of the use of the GPS system 

marked by significant failures in downtime or major economic costs for the reconstruction 

of teeth and Buckets. 

 

 

 

Anotace 

Lom Bílina se nachází v Severočeské hnědouhelné pánvi (v bílinsko-duchcovské 

oblasti) a z geologického a hydrogeologického hlediska jde o území s velmi obtížnými 

podmínkami.  

Pískovce a pelokarbonáty – to jsou dva základní typy velmi pevných poloh, které se 

nacházejí ve skrývkovém masivu lomu Bílina. 

V diplomové práci je řešena lokalizace těchto velmi pevných poloh s využitím 

systému GPS, který v kombinaci s geologickými profily výrazně posouvá vpřed těžbu 

skrývkových zemin. Těžba skrývky není v případě použití systému GPS poznamenána 

značnými výpadky v prostojích nebo velkými ekonomickými výdaji na obnovu zubů a 

korečků. 
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Seznam použitých zkratek 

 

DPD – Dálková pasová doprava 

GO – Generální oprava 

JKS – Jednotná klasifikace sedimentů 

JKPP – Jednotná klasifikace pevných poloh 

LPP – Likvidace pevných poloh 

PD – Pásová doprava 

SD – Severočeské doly 

SHP – Severočeská hnědouhelná pánev 

TC – Technologický celek 

TPS – Technická příprava skrývky 

VGM – Velkolom Maxim Gorkij 

 

Cizojazyčné zkratky 

GNSS - Global Navigation Satellite System 

GPS -Global Positioning System 
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1. Úvod 

V devadesátých letech dvacátého století došlo k poměrně velkému útlumu těžby na 

území celé České republiky. A to díky menšímu zájmu o těžené uhlí a hlavně díky 

zavedení ekologických limitů. V posledních letech došlo ovšem ke zvýšení poptávky po 

uhlí a tím je předpoklad, že dojde i k prolomení ekologických limitů. Lom Bílina je 

charakteristický velkým množstvím pevných poloh, které komplikují samotnou těžbu. 

Protože vysoký rypný odpor pevných poloh znemožňuje plynulé kontinuální postupy 

skrývkových velkostrojů, je potřeba tyto pevné polohy předem vyhledávat a selektivně 

těžit před samotným postupem kolesových rypadel. 

Předpokladem je, že v příštích letech budou velmi pevné polohy v jednotlivých 

řezech narůstat. Vyhledávání pevných poloh v dostatečném předstihu je značně 

komplikované a je tedy třeba přistupovat ke každému výskytu pevné polohy v řezu 

kolesového rypadla individuálně a s ohledem na konkrétní technické podmínky. Pokud 

nejsou výsledky průzkumu přesné, může v případě střetu kolesového rypadla s pevnou 

polohou, dojít k vážné poruše na dobývacím stroji.    
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2. Geologická a hydrogeologická charakteristika území 

Lom Bílina nalezneme v Severočeské hnědouhelné pánvi (SHP) a to v bílinsko-

duchcovské oblasti. Jde o území s obtížnými geologickými a hydrogeologickými 

podmínkami. Lom Bílina zajišťuje povrchovou těžbu hnědého uhlí o roční výkonnosti 8 až 

9 mil. tun a odkliz nadloží kolem 55 mil. m3 zeminy. Při těchto těžených objemech bude 

provoz lomu ve stávajících hranicích, které jsou dány ekologickými limity, ukončen 

v rozmezí let 2030 až 2035. Pokud dojde k případné revizi těchto limitů je další provoz 

lomu možný do roku 2040 až 2045. 

 

2.1. Vymezení a charakteristika 

Povrchový lom Bílina (dříve Velkolom Maxim Gorkij – VMG) byl založen 

v rozmezí roků 1969–1970 a to kvůli vytěžení velkého ložiska Velkolom Maxim Gorkij. 

Toto ložisko se nacházelo v prostoru mezi obcemi Duchcov, Ledvice, Bílina, Braňany, 

Mariánské Radčice a Osek. Z důvodu co nejrychlejšího pokrytí nákladů z těžby skrývky 

byl lom založen dvěma křídly s na sobě nezávislou těžbou uhlí. První křídlo vzniklo 

v prostoru největší  mocnosti sloje  (tzv. Amálského zmocnění - VMG1),  druhé křídlo 

naopak vzniklo v prostoru mezi obcemi Ledvice a Duchcov v místech, kde se nacházela 

minimální mocnost nadloží (Jirásek). Nejvyšší skrývkové řezy postupem těžby úplně 

splynuly. Během sedmdesátých let 20. století se lom zahluboval, došlo k vytěžení 

nejbohatší a mělko uložené části sloje. V osmdesátých letech těžba postupovala stále 

dvoukřídlovým uspořádáním. Tento postup byl způsoben výrazným výškovým skokem (až 

70 m)  uložení sloje  mezi prvním - severním křídlem (Jirásek) a druhým - jižním křídlem 

(VMG). Většina skrývkových řezů ovšem již probíhala po souvislé porubní frontě směrem 

na západ. Počátkem 90. let 20. století byl tento výškový skok, který se nazývá Heřmanská 

porucha, překonán a během 90. let se zformovala současná podoba dolu. Dnes jde o jednu 

souvislou porubní frontu prakticky na všech řezech. Postupuje se západním směrem a tento 

postup je doprovázen postupným zahlubováním (nejhlubší místo se v současnosti dostalo 

téměř 200 m pod původní povrch). 

Těžba nadložních zemin je vedena v sedimentech tzv. bílinské delty. Jde o pestrý 

komplex písčitých a jílovitých usazenin. Ty zformovala řeka, která sebou přinášela písek a 

jíl z jihovýchodního směru. Postup porubní fronty z východního směru na směr západní 

proto odkrývá důsledky  postupného rozvoje a rozšiřování říční delty k západu a severu. 
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Západním a severním směrem písčitojílovitý deltový komplex pozvolna vykliňuje a 

dochází k jeho nahrazení monotónními jíly z libkovických vrstev. K tomuto vyklínění ale 

dochází až za hranicemi DP Bílina.  Z tohoto důvodu jsou monotónní jíly libkovických 

vrstev těženy pouze prvními dvěma až třemi řezy. Díky přínosu písku a jílu v miocénu 

převážně od východu se většina geologických těles (většinou ve formě lalokovitých vrstev 

až velmi plochých čoček) táhne směrem z východu na západ a ve stejném směru se 

postupně mění i jejich vnitřní zrnitostní složení. Na řezu jednoho rypadla proto dochází 

k těžbě několika různě starých a petrologicky odlišných vrstev a těles. 

Těžba uhelné sloje a i nadloží je ovlivňována historickou hlubinnou těžbou.  Většina 

ložisek byly až do r. 1970 těženy hlubinně. To mělo za důsledek mj. zhoršení jakosti sloje 

a to zejména vtroušením nadložních zemin závalem vytěžených prostor, dále odvodnění 

značné části písčitých těles v nadloží hlubinné těžby vrtnými odvodňovacími díly, porušení 

nadloží těmito vyrubanými prostory hustým systémem trhlin. 

 

Vliv sedimentárních podmínek vzniku nadloží: 

1) V první etapě těžby, která spadá do 70. let 20. století, převládala v těžbě nadloží 

značně deformovaná písčitá deltová tělesa a také nivní písčitojílovité a prachovo-jílovité 

sedimenty. 

2) V druhé etapě těžby (v 80. a 90. letech 20. století) se snížil podíl dobře těžitelných 

nivních písčitých jílů. V letech 1986 – 1994 dosáhl podíl těžby velmi mocných písčitých 

těles společně s písčitými jíly a pískovci maxima. Koncem druhé etapy těžby se stal 

výraznějším jak podíl prachovitých jílů, tak i podíl písčitých a i pevnějších prachovitých 

jílů.     

3)  21. století s sebou nese další zesílení významu jezerních jílů v předpolí deltových 

těles. Předpokladem je, že na spodních řezech bude postupně klesat podíl křemenného 

prachu v pevných jílech a písčitá deltová tělesa budou přecházet do stále plošších a 

plošších tvarů, sice o menší mocnosti, ale budou mnohem větší rozlohou. Takovéto oblasti 

se podstatně hůře odvodňují. Na druhou stranu snížení objemu velmi mocných těles písku 

přinese snížení podílu pískovce, který se na ně váže.   
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Vliv hloubky uložení nadložních vrstev: 

1). V první etapě těžby, která spadá do 70. let 20. století, byla většina těženého 

nadloží  celkem mělce uložena, což znamená, že značný podíl zemin nebyl tolik zhutněn 

tlakem v geologické minulosti a dále podlehl silnému větrání ve čtvrtohorách. Důsledkem 

toho se jednalo většinou o zeminy, které byly snadno těžitelné (s výjimkou výskytu 

pískovce). A i když petrograficky jde o podobnou skladbu jaká je dnes - těžitelnost byla 

výrazně lepší. 

2)  V druhé etapě těžby (v 80. a 90. letech 20. století) se již značně projevila hloubka 

uložení vrstev větší mírou zhutnění. Společně se značným úbytkem podílu písku a 

písčitého jílu ˇ (polovina 90. let 20. století) to vedlo k „šoku z nízkých výkonů“. 

Následkem toho došlo k hromadnému nasazení trhacích prací především  při těžbě 

prachovitých jezerních a prodeltových jílů, které byly uloženy v mocnosti až 40 m 

v těsném nadloží sloje v jižní a střední části lomu. Dalším důvodem špatné těžitelnosti jílů 

se stal hojnější výskyt karbonátových jílů a pelokarbonátových vrstviček. Značná 

ekonomická nákladnost trhacích prací vedla k rekonstrukcím několika rypadel, kde bylo 

cílem zajistit jejich schopnost vypořádat se s těžko těžitelnými jíly bez použití trhacích 

prací.  

3) V 21. století bude trend z 90. let 20. století pokračovat a to s tím, že bude ubývat 

písčitých sedimentů a naopak se bude objevovat více prodeltových a jezerních jílů. 

Následkem poklesu mocnosti deltového komplexu ve střední části lomu bude nárůst podílu 

jezerních jílů libkovických vrstev, které přinesou problémy v geotechnické nestabilitě 

těchto jílů. Počátek  této etapy je příznačný také významnými výskyty pískovce v severní 

části lomu. Samotný výskyt pískovců bude těžbu provázet až do jejího ukončení.  

 

Vliv hlubinného přerubání sloje  

1) V počáteční etapě rozvoje dolu byla těžba nadloží prováděna téměř výhradně 

v místech, kde byla sloj i nadloží postižena hlubinnou těžbou. Nadloží bylo porušeno tak 

značně, že v předpolí zakládaného dolu byla po desítky let rozsáhlá pinkoviště (oblasti 

porušení až na povrch). Takto porušené nadloží přineslo velmi výhodné  podmínky 

v těžitelnosti zemin. 
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2)  V 80. letech a obzvláště v letech 90. 20. století se prováděla těžba nadložních 

zemin na plochách s hlubinně přerubanou slojí a na plochách  s panenskou slojí. V místech 

nejhlubšího uložení sloje, s nejvyšším zhutněním nadložních jílů se historická hlubinná 

těžba neprováděla. 

3)  21. století je a bude charakterizováno převážnou těžbou nadložních zemin nad 

oblastmi, kde nedocházelo k hlubinným rubáním slojí. To do budoucna přináší dva velké  

problémy – zeminy jsou hutnější a písčitá tělesa nejsou dostatečně odvodněna svodovými 

vrty do důlních děl.              

Celkově tedy vyplývá, že geologické a historicko-báňské podmínky na lomu Bílina 

směřují k jejich postupnému zhoršování. Nejhorší zvrat nastal v polovině devadesátých let 

minulého století. Veškerá klíčová rypadla již byla v provozu a to většinou za lepších 

podmínek než jaké během několika let v provozu nastaly. Pak došlo ke zvratu, který měl 

charakter šoku a vyžádal si mimořádná řešení – rozsáhlé přesuny rypadel mezi řezy, trhací 

práce a nakonec rekonstrukce „špiček“ některých rypadel.  Dá se říci, že zhruba od tohoto 

momentu je vývoj relativně klidný, ale každým rokem dochází a v budoucnu bude 

docházet k mírnému zhoršení, které bude způsobeno postupem do větších hloubek, 

úbytkem ploch s porušením hlubinnou těžbou a poklesem podílu snadno těžitelných zemin 

kategorie A a B. Komplikace dále přinese problematičtější odvodňování písčitých těles.  

Těžba nadložních zemin v lomu Bílina je zajišťována jedním technologickým celkem 

řady TC3 s kolesovým rypadlem K 10 000, dálkovou pasovou dopravou šíře 2200 mm a 

zakladačem ZP 10 000. Dále pěti technologickými celky TC2 se čtyřmi kolesovými 

rypadly KU 800, dálkovou pasovou dopravou šíře (1600 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2200 

mm), zakladači A2RsB 8800, ZP 5500, ZP 6600, a jedním kolesovým rypadlem K 2000, 

dálkovou pasovou dopravou 1800 mm a zakladačem ZPD 8000. Na těžbě skrývky se 

částečně podílejí i rypadla uhelného lomu s kolesovými rypadly řady TC1. Vytěžené 

hmoty jsou dále dopravovány kontinuální pasovou dopravou šíře 1200 a 1600 mm 

k zakladači ZP 2500 a ZP 3500. 

Výsypkové hospodářství lomu Bílina využívá dvou vnějších výsypek. Odklizové 

hmoty z prvního skrývkového řezu jsou přemisťovány na vnější výsypku Pokrok, kterou 

nalezneme u Duchcova. Technologický celek z druhého skrývkového řezu zakládá na 

vnější výsypce Radovesice. Další odklizové hmoty, pocházející z níže uložených řezů 
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skrývky, jsou zakládány na vnitřní výsypce. Kolesová rypadla skrývky dobývají zeminu v 

blocích a převážně je zde využívána dvouřezová technologie dobývání.  

Skrývkový masív lomu je tvořen z písčitojílovitých vrstev, které mají různou pevnost 

a které se střídají v průběhu dobývání jednoho řezu nebo i bloku. Těžený materiál se často 

mění i při dobývání v jedné lávce. Proměnlivost nadložních vrstev má za následek značné 

změny fyzikálně-mechanických vlastností dobývaných zemin. To vše je důvodem ztrát na 

výkonnosti kolesových rypadel, zvýšené prostojovosti dálkové pasové dopravy (DPD) a 

v neposlední řadě i nutnosti změn báňských postupů na dobývací i zakládací straně. 

Skrývka, která je těžená lopatovými rypadly E 25 v prostoru tzv. jižních svahů je 

terénními automobily dopravována na autovýsypku vyuhlených prostor anebo je 

přibližována ke skrývkovým velkostrojům. Uhlí vytěžené lopatovými rypadly E 25 se 

přepravuje na překladiště a odtud se lopatovými rypadly nakládá na uhelné pásové 

dopravníky o šíři 1200 mm. Podstatná část uhlí je však dobývána kolesovými rypadly řady 

TC1 a za pomoci dálkové pásové dopravy je dopravována na hlubinné zásobníky Úpravny 

uhlí v Ledvicích. 

Na úpravně uhlí v Ledvicích je uhlí s nižší výhřevnosti upravováno drcením a 

mícháním na palivové směsi pro energetiku, uhlí s vyšší výhřevnosti je buď rozdružováno 

v těžkokapalinovém prádle, nebo suchou cestou upravováno na tříděné druhy pro drobné 

spotřebitele 

Lom Bílina se kromě těžby uhlí zabývá těžbou doprovodných surovin. Nadloží 

uhelné sloje tvoří částečně keramické a cihlářské jíly, které se využívají pro výrobu 

stavební, hospodářské a chemické kameniny, pro výrobu lidové keramiky, dlaždic a 

nejrůznějších obkladových materiálů, jsou vhodné i pro cihlářskou výrobu. Těsnící jíly 

vhodné pro zemní technické bariéry skládek odpadů a pro sanační ekologické stavby 

s požadavkem realizace těsnících minerálních bariér. Oxyhumolity slouží jako surovina 

pro chemickou výrobu. 

 

2.2.  Geologie a stratigrafie 

Lokalita představuje část třetihorní (miocenní) výplně mostecké pánve a je v tedy 

v tomto případě tvořena převážně usazenými horninami a zeminami. Podloží 
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sedimentárního souvrství je tvořeno vulkanickými horninami (oligocén), pod nimi je 

možné narazit na křídové mořské usazeniny a nejhlouběji nalezneme proterozoickou rulu. 

Samostatnost sedimentace v severočeské pánvi, která spadá do dvou prvních etap 

zaplňování původní pánve, vyplývá především z existence dvou zřetelně se lišících 

sedimentačních prostředí v době druhé etapy zaplňování. Byla to prostředí jednak vně 

deltového jezera a jednak jezerních delt. Tělesa delt jsou dvě. Rozkládají se podél hranice 

pánve, kam byla nanášena tokem nebo toky směřujícími od jihu do pánve v okolí Žatce a 

Bíliny.  

Výplň pánve je dělena do tří souvrství. V podloží pánevní výplně je nejrozšířenější 

svrchní křída, potom krystalinikum a granitoidy krušnohorské oblasti.  

Bazální souvrství (Starosedelské) o mocnosti až 100 m obsahuje denudační, 

izolované relikty písků až křemenců, na více místech odlišované jako samostatné litofacie.  

V případě vu1kanodetritické souvrství (Střezovské) jde o jednotku mocnou až 150 m. 

V době hiátu (diskordance) došlo k erozivní destrukci sedimentů starosedelského souvrství 

a k pohybům v pánvi, takže je střezovské souvrství rozšířeno jinak. 

 

2.3. Tektonika 

V případě Severočeské pánve jde o severovýchodně orientovaný, oboustranný, příčně 

asymetrický, stupňovitý příkop s nejhlubší krou u krušnohorského zlomu u 

severozápadního okraje pánve. Hraničními zlomy příkopu je krušnohorský zlom na 

severozápadě (výška skoku až 1 200 m) a střezovský zlom na jihovýchodě území. Směrem 

k jihovýchodu přechází příkop do stupňovité hrástě neovulkanického komplexu Českého 

středohoří. Tento příkop a tato hrásť vytvářejí podkrušnohorský prolom (jde o území 

ohraničené na severozápadě krušnohorským zlomem a na jihovýchodě zlomy 

podbořanským a středohorským). 

Příkop severočeské pánve je prostoupen směrnými, příčnými i kosými zlomy, a v 

důsledku nestejnoměrné subsidence dna je zprohýbán do depresí a elevaci. K 

nejpodstatnějším směrným zlomům patří zlom střezovský a u Duchcova zlom viktorinsko-

giselský. Pro severozápadní okraj pánve jsou typické příčné zlomy: Tyto příčné zlomy jsou 

typické i pro mosteckou část pánve. Zlomy, které jdou kose, hlavně ty, které mají 
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obloukový průběh, reprezentují často střihové ukončení hlavní sloje v bílinské dílčí deltě 

(mají exogenní původ). Celkově je zlomové porušení výplně severočeské pánve slabé. 

 

2.4.  Hydrogeologie 

Území Severočeské pánve spadá do povodí řeky Bíliny, která zde protéká, až na 

občasně překonání různých antropogenních úprav toku (různé přeložky, přečerpávání) 

původním korytem. Najdeme zde poměrně mocné polohy náplavových hlín, která 

zabraňuje kontaminaci fenoly z povrchového toku a je důležitá pro využití vody ve 

fluviálních štěrcích Celá Severočeská hnědouhelná pánev je velmi silně antropogenně 

postižená a přirozené hydrogeologické poměry se postupem času změnily. Dá se říci, že 

celé území severočeské hnědouhelné pánve bylo velmi dobře hydrogeologicky 

prozkoumáno, jsou určené limity, ve kterých se pohybují hodnoty hydro-fyzikálních 

parametrů a jsou také určeny podmínky oběhu podzemních vod. Komplikace nacházíme 

pouze v místech, kde dochází ke střetu zájmu s ochranou minerálních vod. Litologický 

charakter hornin v Českém středohoří je pro oběh podzemní vody málo příznivý. Tufy jsou 

alterovány a tím je snížena jejich propustnost. Rozpukané úseky jsou hojeny jílovou 

hmotou, takže puklinová propustnost je opravdu minimální až nulová. 
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3. Charakteristika báňsko-technických podmínek dobývání dolu 

Bílina 

 

3.1.  Jednotná klasifikace sedimentů 

Skrývkový masiv na Lomu Bílina je z petrografického složení značně rozmanitý. 

Nadloží je hodnoceno metodikou jednotné klasifikace sedimentů (JKS), jejíž podstatou je 

úvaha, že sedimenty obdobných vlastností, které ovlivňují samotný rozpojovací proces, 

musí být zařazovány do stejné třídy dobyvatelnosti.  

 Základem bylo velké množství laboratorních zkoušek, ze kterých byl vytvořen 

„průměrný nadložní sediment“, který má index JKS = 100. Každému sedimentárnímu 

vzorku je přiznáván dílčí index JKS (podle vlastností sedimentů). 

  Pro zařazení sedimentů do JKS jsou nejvíce rozhodující vlastnosti, které představují 

tzv. „průměrný nadložní sediment“: 

 

„průměrný nadložní sediment“ 

- obsah jílových minerálů    64 % 

- obsah karbonátů     24 % 

- pevnost v prostém tlaku    0,9 MPa 

- odpor v penetraci     210,0 kN . m-1 

- objemová hmotnost     2,0 g. cm-3 

- vlhkost v objemu     38 % 

 

Tabulka č 1: Zařazení sedimentů na základě indexu JKS 

Klasifikace: 

Třída   

Petrografický popis zemin a hornin 

 Měrný rozp. 

      odpor 

  (kN . m-1 ) 

Rozpětí 

indexu JKS 

A písky, štěrky, spraše, jíly, písčité hlíny 

B jíly 

C jílovce 

D karbonátové jílovce 

E           pelokarbonáty, pískovce, křemence, slepence 

       do 50 

      50 ÷ 60 

      60 ÷ 90 

     90 ÷ 120 

    120 ÷ 150 

      do 95 

    95 ÷ 100 

   100 ÷ 115 

   115 ÷ 130 

   130 ÷ 145 
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Sedimenty mají v jednotlivých lokalitách rozdílné složení (větší nebo menší hodnoty 

měřitelných vlastností – obsah materiálů, rozpojitelnost atd.). Tyto změny jsou následně 

vyjádřeny zvýšením nebo snížením indexu JKS a to podle: 

- zvýšení obsahu jílových materiálů znamená snížení pevnosti sedimentu 

- zvýšení obsahu křemene a karbonátů znamená zvýšení pevnosti 

- zvýšení hodnot vlhkosti v % objemu znamená snížení pevnosti sedimentu, atd. 

Abychom získali objektivní hodnoty indexu JKS jsou nutné alespoň tři hodnoty 

petrografické, dvě mechanicko-fyzikální a dvě pevnostní. Čím je větší použití hodnot, tím 

dochází ke zpřesňování indexu. 

 Aby byla JKS využitelná pro praktické účely (k určení výkonnosti, k projektování) 

bylo nutno k příslušným třídám JKS přiřadit měrné rozpojovací odpory umožňující 

stanovit míru výkonnosti rypadla.  

 

3.2.         Kategorizace dobývacích podmínek 

Hodnocení a zatřídění jednotlivých zemin nadložního masivu podle JKS a jednotné 

klasifikace pevných poloh (JKPP) vedla ke stanovení kategorizace dobývacích podmínek 

(dobyvatelnosti) určité lokality, řezu popřípadě jednotlivé lávky. Kategorizace 

dobyvatelnosti si klade za cíl komplexní promítnutí veškerých vstupů v dobývacím 

procesu pro stanovení dosažitelné výkonnosti pro konkrétní podmínky odklizového řezu. 

 Navržená kategorizace dobývacích podmínek byla poprvé uvedena jako realizační 

výstup VÚHU Most v rámci dílčí zprávy „Návrh zhodnocení klasifikace nadloží lomu 

Vršany do roku 1990“ v říjnu 1986. 

Kategorizace dobývacích podmínek zohledňuje: 

- petrografické složení a fyzikálně-mechanické vlastnosti nadložních sedimentů 

zhodnocené podle Jednotné klasifikace sedimentů ( JKS ) 

- dále výskyt pevných poloh s ohledem na jejich mocnost, četnost, petrografické 

složení a fyzikálně-mechanické vlastnosti zhodnocené opět podle Jednotné klasifikace 

pevných poloh ( JKPP ) 

- rozpojovací schopnost dobývacích strojů podle parametrů rozpojovacího orgánu 

- další případné báňsko-technické podmínky 

Na základě výzkumu, provozního sledování těžebních výsledků a ekonomické 

efektivnosti dobývacího procesu byly stanoveny čtyři kategorie dobyvatelnosti (označeny 

jako I. až IV.).  
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Pro zatřídění rozpojovaných zemin do výše uvedených kategorií dobývacích 

podmínek jsou podstatné vstupy: 

- stanovení měrné rozpojovací síly konkrétního dobývacího stroje na daném řezu 

- stanovení objemů těžených hmot podle JKS – třídy a až e 

-  stanovení objemů hmot, které jsou těženy s pevnými polohami podle jednotlivých  

    tříd JKPP – tříd a až e. 

Vliv ztížených báňsko-technických podmínek je zřejmý např. ze zvýšené lepivosti 

některých zemin nebo náchylnosti na kvádrování, projevuje se přesunem příslušného 

objemu do vyšší kategorie dobyvatelnosti. Pokud jsou použity trhací práce, jsou nasazeny 

drtiče nebo dochází k úpravě rozpojovacích orgánů dobývacího stroje, projeví se to v 

kategorizaci dobývacích podmínek přesunem do nižší kategorie dobyvatelnosti. 

 

Tabulka č 2: Vyhodnocení kategorií dobyvatelnosti 

 

V I - objem hmot v I. kat. dobyvatelnosti 

V II - objem hmot ve II. kat. dobyvatelnosti 

V III  - objem hmot ve III. kat. dobyvatelnosti 

V IV - objem hmot ve IV. kategorii dobyvatelnosti 

 

V I = VA + VB + VaA + VaB                                                            ……….                (3.1) 

V II = VC + VaC + VbA + VbB + VbC + VcA                                     ….……         (3.2) 

V III  = VD + VaD + VbD + VcB + VcC + VcD + VcA + VdB………  ……………  ….(3.3) 
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V IV=VE + VaE + VbE + VcE + VdC + VdD + VdE + VeA + VeB + VeC +       …….      (3.4) 

 + VeD + VeE 

 

Samotné vyhodnocení se provádí na základě geologických podkladů, série 

geologicko-petrografických řezů, vyhodnocených podle JKS, objemů hmot dobývaných 

společně s pevnými polohami, lepivosti a dalších technologických vlastností horniny a 

rozpojovacích vlastností dobývacího stroje. 

 

Zatřídění pracovního horizontu do kategorie dobyvatelnosti je potom zjištěno 

výpočtem koeficientu dobyvatelnosti podle vzorce: 

 

kstř = 
IVIIIIII

IVIVIIIIIIIIIIII

VVVV

kVkVkVkV

+++
+++ ....

            ……..             (3.5)
 

 

3.3. Interpretace dobývacích podmínek skrývkových řezů 

Tento popis pevných poloh poskytuje ucelený přehled zemin vyskytujících se v 

jednotlivých částech skrývkových báňských řezů lomu s konkrétním popisem výskytu 

pevných poloh a koeficientem dobyvatelnosti příslušného řezu s výhledem dalšího postupu 

v dalších letech. 

 

I. skrývkový řez - K 10 000 ( K74 )  

I. skrývkový řez je z podstatné části tvořen kvartérem o mocnosti do 10m. V jižní 

části řezu nalezneme pod kvartérem především deltový písčitý horizont, který v severním 

směru mizí a přechází v jezerní jílovité vrstvy. V hloubkovém řezu se nacházejí částečně 

zvětralé jílovce nadložního souvrství. Tyto jílovce mají na bázi vyvinuty souvislé 

proplástky pelokarbonátů do maximální mocnosti 0,3 m. Jílovce jsou tužší a houževnatější 

a mají sklon ke kusovitosti. Na horizontu se vyskytují zejména spraše, písky, jílovité písky 

a jílovce. Podle JKS se jedná se o sedimenty třídy A, B, C. Jejich fyzikálně-mechanické 

vlastnosti budou ve vztahu k dobývání příznivě ovlivněny skutečností, že se celý horizont 

nachází v regelační zóně 

V I. skrývkovém řezu je výskyt pevných poloh pouze v jižní části řezu, a to ještě 

velmi sporadicky. I když se zde vyskytují pevné polohy i ze třídy E, je nutno vzít v úvahu, 
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že jsou v regelační zóně. A jsou proto zařazovány do třídy C - mají vliv na mírné snížení 

výkonnosti. 

V následujících letech lze i nadále dobývací podmínky označit jako mírně ztížené při 

koeficientu dobyvatelnosti 0,86 ÷ 0,89. I. skrývkový řez je zařazen do II. třídy 

dobyvatelnosti. 

Mírné ztížení dobývacích podmínek bude zapříčiněno vlivem heterogenity 

sedimentů, výskytem uvedených pevných poloh a mírnou náchylností k nalepování 

svrchních, především kvartérních vrstev.  

 

II. skrývkový řez - KU 800/18 ( K99) 

Ve druhém skrývkovém řezu jsou již plně vyvinuty deltové písčité vrstvy v jižní části 

řezu společně s písky, písčitými jíly a ojedinělým výskytem pískovců, dále také jezerně-

jílovité vrstvy (ty nalezneme, převážně na severu). Tomu odpovídají těžené sedimenty. Jde 

o písky, prachovce a jílovce, které jsou podle JKS zařazeny do tříd A, B, C a D. 

Výskyt pevných poloh třídy E se bude v postupech velkostrojů vyskytovat omezeně, 

a to pouze v jižní části řezu. Karbonáty v jižní části řezu vykazují mocnosti až 0,8 m. 

Podle dostupných podkladů bude dobývání prováděno ve ztížených dobývacích 

podmínkách při koeficientu dobyvatelnosti 0,80 ÷ 0,81. 

 

III. skrývkový řez - KU 800/5 (K65) a KU800/19 (K98) 

- KU 800/5 (K65) – dobývá  jižní a střední část řezu 

-  KU800/19 (K98) – dobývá severní a střední část řezu) 

Ve třetím skrývkovém řezu se nalezneme hlavně sedimenty deltového-písčitého 

vývoje. Písky jsou často zvodněné (zejména ve střední části řezu). Postupně se však 

zahlubuje dno jezerně jílovitých vrstev. Vyskytují se zde písky, písčité prachovce a jílovce 

i relativně homogenní prachovce a jílovce, které jsou většinou karbonatické. Vrstvy 

pískovce jsou zvodněné ve střední části řezu. Podle petrografických a fyzikálně-

mechanických vlastností jsou podle JKS zařazovány do třídy A, B, C a D. Horizont se zde 

nachází již mimo dosah regelační zóny a tak fyzikálně-mechanické vlastnosti sedimentů 

nejsou těmito regelačními pochody ovlivněny. Kromě uvedených sedimentů se tu 

vyskytují také pevné polohy. 

V jižní části se pevné polohy vyskytují pouze sporadicky. V řezu se vyskytují pevné 

polohy karbonatického a také pískovcového typu. Největší mocnost pevných poloh je 
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vykazována zejména v severní a střední části porubní fronty – jde o pískovce o mocnosti 

od 0,7 m do 1,9 m. V celém řezu se budou i nadále objevovat pelokarbonátové konkrece 

do mocnosti 0,7 m a délce až 2 m. Do třídy D podle JKS jsou ve III. skrývkové řezu 

zařazovány přechodové partie mezi písky a pískovci. Jejich objem není možné určovat 

výpočtem, pouze kvantifikovat odhadem. 

Dobývací podmínky lze charakterizovat jako výrazně ztížené při koeficientu 

dobyvatelnosti 0,77 ÷ 0,80. Zásadně je možné konstatovat, že dobývací podmínky jsou 

ovlivněny snížením podílů sedimentů lehce rozpojitelných a především poměrně 

rozsáhlým výskytem pevných poloh. Budou omezovat hladký průběh dobývání kontinuální 

technologií.  

 

IV. skrývkový řez – KU 800/17 (K105) 

Těžba IV. skrývkového řezu bude probíhat hlavně v deltově-písčitém horizontu. Zde 

se vyskytují písky, písčité prachovce a jílovce. Podíl lehce rozpojitelných sedimentů se 

však oproti vyšším řezům snižuje, naopak narůstá podíl sedimentů, které jsou již obtížně 

rozpojitelných. Podle petrografických a fyzikálně-mechanických vlastností jsou 

zařazovány do třídy A, B, C a D. Do třídy D jsou zařazeny pískovce z přechodových partií, 

které mají pevnost v tlaku do 10 MPa. 

Je nutno konstatovat, že ve IV. skrývkové řezu jde o rozsáhlý a z hlediska 

dobyvatelnosti závažný výskyt pevných poloh karbonatického i pískovcového typu. 

V severní části a ve střední části spodního řezu se nacházejí pevné polohy o mocnosti až 

několika metrů. 

Dobývání tedy probíhá ve značně heterogenním prostředí se zhoršenou skladbou 

sedimentů. 

Z hlediska klasifikace dobyvatelnosti je nutno dobývací podmínky charakterizovat 

jako těžké při koeficientu dobyvatelnosti 0,73 ÷ 0,75.  

V. skrývkový řez - K 2000/1 (K101) 

Těžba pátého skrývkového řezu probíhá v deltově-písčitém horizontu, v jižní části 

zasahuje jílovitý nadslojový horizont, ve kterém se musejí provádět nátřasné trhací práce. 

Největší podíl z hlediska zatřídění podle JKS budou mít karbonatické prachovce a jílovce 

zařazované do třídy C, případně D. 

V pátém skrývkovém řezu jsou pevné polohy rozloženy po celé délce řezu. Vyskytují 

se tu pevné polohy jak karbonatického, tak pískovcového typu. Pískovce se vyskytují 
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hlavně v severní části. Zde také dosahují největší mocnosti od 0,5 m ÷ 2 m, výjimečně i 

poloha o mocnosti až 17 metrů. 

Zhoršená skladba sedimentů podle JKS, stejně tak i výskyt pevných poloh značného 

rozsahu jsou hlavní příčinou toho, že dobývání probíhá v těžkých dobývacích podmínkách 

při koeficientu dobyvatelnosti 0,71 ÷ 0,72.  

 

Pod V. řezem – KU 300, K 650 – začišťovací řez 

Tento řez skrývají lomová kolesová rypadla, jejichž parametry umožňují dostatečně 

přesné rozlišení rozhraní skrývky-uhlí a začišťují uhelnou sloj před její samotnou těžbou. 

Prostor pod V. skrývkovým řezem po hlavu uhelné sloje je tvořen sedimenty dna 

deltově – písčitého horizontu, pak hlavně sedimenty jílového nadslojového horizontu. 

Výrazně nízký je podíl písků a písčitých jílovců. Ty se vyskytují pouze v okrajových 

partiích, převážně na severu. Zvyšuje se podíl karbonátických prachovců a jílovců 

zpevněných v bezprostředním nadloží uhelné sloje. 

Naopak se výrazně snižuje objem pevných poloh s pevností v prostém tlaku nad 

10MPa (pokud se vyskytnou, tak jen ve velmi omezené ploše). Jde o karbonáty třídy C, 

jejich výskyt nebude mít podstatný vliv na dobyvatelnost. Dá se předpokládat, že nebude 

nutné použít selektivního dobývání pevných poloh s cyklickou technikou a technologií. 

Těžba tedy probíhá v relativně homogenním prostředí, i když v sedimentech, které 

jsou do značné míry zpevněny. Vzhledem k tomu, že se k dobývání používají rýpadla TC1 

s poměrně nízkou rozpojovací silou do 100 kN .m-1, byl zjištěn poměrně nízký koeficient 

dobyvatelnosti, a to v rozmezí od 0,56 ÷ 0,57. 
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4. Výskyt pevných poloh a těžko rozpojitelných poloh a jejich 

charakteristika 

Pevné polohy (označované též jako pelosiderity a pelokarbonáty) se vyskytují v 

nadloží uhelných slojí prakticky všech revírů v podkrušnohorské oblasti. Jejich výskyt a 

zejména mechanické vlastnosti komplikují proces jejich rozpojování. Tento problém je 

řešen používáním trhacích prací formou nátřasné střelby, pokud jde o větší mocnosti, 

formou odstřelů na řádné rozpojení. V případech velmi pevných poloh je nezbytné použití 

selektivní těžby.  

 

4.1. Charakteristika pevných poloh 

     Ve skrývkovém masivu lomu Bílina se vyskytují dva základní typy velmi tvrdých 

poloh. Jde o pískovce a potom o pelokarbonáty. Během historie těžby na lomu Bílina byly 

zjištěny čtyři typy výskytu těchto hornin a právě tyto čtyři typy se dají podle výsledků 

vrtného průzkumu očekávat i v budoucnu. 

 

4.1.1. Pískovce 

Pískovce na Dolech Bílina jsou tvořeny především křemenným pískem. Písek je 

převážně jemnozrnný až středně zrnitý s velmi variabilním vzájemným promísením. Tato 

až nepravidelná textura je způsobena střídáním shluků jemnějších a hrubších zrn, což 

dokazuje proměnlivost síly vodního proudu při sedimentaci. Původní písky místy obsahují 

různý organický materiál (např. listy, větvičky, stonky). Hrubější písky se vyskytují 

převážně ve svrchních řezech severního křídla. Podle tmelu se pískovce dělí pískovce na 

dolomitické, železitě-limonitické a na pískovce sulfidické. Dolomitický tmel je převážně 

povlakový a výplňový. Tmel železitě-limonitický je z větší částí povlakový a dotykový. 

Sulfidický tmel je charakterizován výplňovou strukturou a je tvořen směsí pyritu a 

markazitu. Pískovce jsou zpevněny nepravidelně. Převážnou část výskytu pískovců tvoří 

středně pevné materiály. Méně často se vyskytují velmi pevné pískovce charakteru 

křemenců. 

 

Pískovce se vyskytují ve čtyřech základních geologických pozicích: 

a) Nejčastěji tvoří zpevnění některých bází velkých pískovcových vrstev a dosahují   

metrových mocností. 
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Obrázek č. 1 Zpevněné báze pískovcových vrstev 

 

b)  Další hojný výskyt je ve fosilních korytech, které jsou zachované převážně v 

severní části lomu. Tyto pískovcové vrstvy jsou šikmo uloženy a deformovány. 

Mocnosti zde dosahují i přes 10 m, plošné rozšíření je velmi nestálé. 

 

Obrázek č. 2 Fosilní koryta 

 

c)  Dalším způsobem bývají zpevněny okrajové faciální přechody 

pískovcových vrstev. Tyto pískovce bývají plošně velmi rozsáhlé, ale jejich mocnost je 

naopak malá, okolo 0,1 ÷ 0,2 m, pouze směrem k pískovcové vrstvě může stoupat až na 

1 m. 

 

Obrázek č. 3 Faciální přechody pískovcových vrstev 
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d)  Méně častý je výskyt pískovců v blízkosti tektonických poruch, kde bývají 

blízké pískovcové vrstvy zpevněny železitými povlaky (tzv. železňáky). Jejich mocnosti 

mohou dosahovat až několika metrů. 

 

 

Obrázek č. 4 Tektonické poruchy 

 

4.1.2. Pelokarbonáty 

Pelokarbonátové proplástky vznikly postupným zpevněním prachovitých vrstviček v 

nadloží. Pelokarbonátové konkrece vznikly v průběhu formování nadloží a diagenetických 

procesů. Výskyt pelokarbonátů lze rozdělit do čtyř základních skupin: 

a) Proplástky 

 Vyskytují se převážně v nadložním souvrství libkovických vrstev, a to zejména při 

jeho bázi. Rozložení těchto souvislých proplástků dosahuje až několika km2. Zpravidla 

mají mocnost do 30 cm. V regelační zóně jsou zvětrány v limonitové vrstvy. V nezvětralé 

části má nejspodnější proplástek nejpevnější charakter. Ostatní vrstvy nad ním jsou již 

podstatně méně pevné. V písčitojílovitém vývoji se převážně vyskytují pelokarbonátové 

proplástky o mocnostech okolo 0,1 m a dosahují podstatně menšího rozsahu. 

b) Kulovité konkrece 

 Ty se vyskytují převážně ve svrchní části písčitohlinitého horizontu těsně nad 

uhelnou slojí. Konkrece mají převážně kulovitý až diskovitý tvar do průměru 1 m, většinou 

však kolem 0,5 m. Konkrece se vyskytují v nevrstevnatých jílech šedozelené barvy. Jejich 

množství je v této vrstvě proměnlivé. Z toho také vyplývá, že tyto pevné polohy nelze 

zachytit vrtným průzkumem. 

 Zvláštností je horizont jílovců s velkým množstvím kulovitých konkrecí na hlavě 

uhelné sloje, kde dosahuje až mocnosti 4 m. V těchto uhelných jílovcích jsou také často 
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zpevněny kmeny fosilních stromů. Hustota konkrecí je v těchto místech velmi značná. Tato 

vrstva se vyskytuje pouze v jižním křídle lomu. 

c) Velké diskovité konkrece 

 Jejich výskyt v nadloží je malý a najdeme je v severní části lomu. Mají diskovitý 

tvar a jejich délka je až 4 m a mocnost 1,5 ÷ 2 m. Uvnitř se nacházejí separiové  praskliny. 

Podstatně větší výsky  těchto konkrecí je při bázi uhelné sloje. 

d) Sideritické jílovce 

 Vyskytují se převážně v severní části lomu, kde tvoří vrstvy až několika metrové 

mocnosti. Základním charakterem těchto jílovců je pravidelné střídání vrstviček čistých 

jílů a jílů obohacených o sideritický  tmel. Sideritické vrstvičky nejsou ostře ohraničeny 

vůči okolním horninám. Jejich mocnost dosahuje maximálně několik centimetrů. 

  

4.2. Jednotná klasifikace pevných poloh (JKPP) 

Podstatou JKPP je hodnocení pevných poloh u kolesových rypadel v jedné dobývané 

lávce. V úvahu je bráno nejen petrografické složení a fyzikálně-mechanické vlastnosti 

pevných poloh, ale také jejich četnost a mocnost.  

 Po zhodnocení kvalitativních znaků pevných poloh, jejich rozměrových parametrů 

a úložních poměrů došlo k vypracování stupnice pěti tříd. Na základě petrografických a 

fyzikálně-mechanických zkoušek ve vazbě na JKS byly jako hodnotící parametry přijaty: 

-    obsah křemene a karbonátů 

-    objemová hmotnost 

-    vlhkost v % objemu 

-    pevnost v prostém tlaku (považována za nejdůležitější hodnotící parametr) 

-    příp. vtlačná pevnost 

Vedle uvedených parametrů je rozhodujícím kritériem zařazení v JKPP i hledisko 

četnosti výskytu množství a mocnosti poloh nebo proplástků. 

 

 

 

 

 

 

 



Markéta Mrhalová : Těžba pevných poloh na Dole Bílina  
 

2009                                                                                                                                                   20 
 

Tabulka č. 3: Kritéria zatřídění pevných poloh 

Třída Popis 

A Tvrdá, řezatelná poloha do mocnosti ………………….…… 0,2 m 

Tvrdá, neřezatelná poloha do mocnosti ……………....……. 0,1 m 

 

B 

Tvrdá, řezatelná poloha o mocnosti …………………..…….0,2 ÷ 0,3 m 

Tvrdá, neřezatelná poloha o mocnosti ………….…………..0,1 ÷ 0,2 m 

Více neřezatelných poloh o souhrnné mocnosti                     do 0,3 m 

 

C 

Tvrdá, řezatelná poloha do mocnosti ………….………...….0,3 ÷ 1,0 m 

Tvrdá, neřezatelná poloha do mocnosti ……….………..…..0,2 ÷ 0,3 m 

Více neřezatelných poloh o souhrnné mocnosti                     do 0,5 m 

D Více tvrdých řezatelných poloh o souhrnné mocnosti …..…1,0 ÷ 2,0 m 

Více neřezatelných poloh o souhrnné mocnosti …………....0,5 ÷ 0,8 m 

E Větší mocnosti tvrdých poloh než je uvedeno ve třídě d 

 

Při klasifikaci dobyvatelnosti jsou rozhodující objemy hmot, které se dobývají 

společně s pevnými polohami. Společně s pevnými polohami jsou dobývány objemy hmot 

v každé lávce, ve které se pevné polohy vyskytují. Objemy hmot dobývaných společně s 

pevnými polohami tedy představují součin mezi plochou, ve které se výskyt pevné polohy 

předpokládá a mocností lávky. 

         Při dobývání pevných poloh třídy a prakticky nedochází ke snižování výkonnosti 

dobývacího stroje. Při dobývání pevných poloh třídy B je zřejmé snižování výkonnosti. Při 

dobývání pevných poloh třídy C je vhodné použít trhací práce, jinak dojde k výraznému 

snížení výkonnosti. Při třídě D je nutné použití trhacích prácí a zpravidla také použití 

cyklické technologie. Dobývání pevných poloh třídy E není možné klasickou kontinuální 

technologií ani při použití trhací práce. Zde je nutné provádět selektivní odtěžení pomocí 

trhacích prácí a cyklické technologie. 

 

4.3. Charakteristika pevných poloh na lomu Bílina dobývaných 

malostrojovou technologií 

Velmi pevné polohy, které je nutno selektivně rozrušit a odtěžit jsou zařazovány 

podle JKS do třídy E. Jde se o pískovcová tělesa s mocností nad 0,5 m nebo několik desek 

pískovců, které jdou paralelně a jsou často od sebe odděleny pouze tenkou laminou z 
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kontinuálně rozpojitelných zemin. Tyto vrstvy lze podle JKPP zařadit jako D častěji však 

jako E. 

 

I. skrývkový řez 

 Zde se pevné polohy prakticky nevyskytují. Výjimkou tvoří nejjižnější část porubní 

fronty z roku 2005, kde se odtěžilo cca 260 tis. m3 pískovců o mocnosti 0,4 – 2,3 m. 

 

II. skrývkový řez 

 Ve II. skrývkovém řezu má výskyt pevných poloh pouze lokální charakter a objem 

těžených hmot nepřekročí meziročně 30 tis. m3. Na přelomu let 2009 a 2010 je možno 

očekávat významnější kubaturu zpevněných pískovců v severní části porubní fronty 

v prostoru vrtu 341-57 (až 60 tis. m3). ¨ 

 

III. skrývkový řez 

Pevné polohy se vyskytují po celé délce porubní fronty, převážně však v její severní a 

střední části řezu. V nejjižnější části řezu je zaznamenána pouze jediná oblast pevných 

poloh, a to mezi vrty X-95, JU-558 a JU-493. Nejvyšší hustota pevných hornin se 

předpokládá ve střední a severní části řezu napříč porubní frontou, téměř rovnoměrně až do 

roku 2011. Z tohoto objemu připadá největší podíl na pískovec, navrtaný ve střední části 

řezu vrtem HK 161, který má celkové mocnosti 7,3 m a vypočtený průmět plochy 15,3 tis. 

m2. Podle výpočtů je vypočtený objem pískovce 111,7 tis. m3. V řezu se vyskytují pevné 

polohy třídy D – E jak pískovcového, tak i karbonatického typu. S narůstající mocností 

ovšem přibývá pískovcových poloh. 

 

IV. skrývkový řez 

 Zde se pevné polohy vyskytují po celé délce řezu. Největší koncentrace je v jeho 

severní a střední části mezi souřadnicemi 980 900 a 982 500. Ve střední části se nachází 

nejmocnější pevná poloha, která byla zjištěná vrtem JU 60 a která by měla být těžena na 

přelomu let 2009 a 2010. Tato poloha představuje svou mocností největší pevnou polohou 

v nadloží DB v časovém horizontu do r. 2015. Její mocnost je 18 m a zčásti zasahuje i do 

V. řezu. Pro zjednodušení je ale vyhodnocena pouze v rámci IV. řezu. Vzhledem 

k vyššímu zahuštění vrtů, které bylo provedeno v tomto prostoru lze s velkou 
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pravděpodobností předpokládat její nevelký plošný rozsah (cca 1,6 tis. m2) a tomu 

odpovídající kubaturu okolo 30 tis. m3. 

 Z hlediska petrografického převažují v tomto řezu pískovcové druhy nad 

karbonatickými; v severní části řezu je uvažován souvislý komplex na sebe navazujících 

pevných poloh, v naprosté většině pískovcového typu. Jejich mocnost kolísá mezi 0,3 – 2,8 

m. 

 

V. skrývkový řez 

 Pevné polohy se v tomto řezu vyskytují po jeho celé délce. Výrazně vyšší hustotu a 

větší mocnosti pevných poloh třídy D a E lze ale očekávat v severní polovině řezu a potom 

i v nejjižnější části řezu, tedy v prostoru jižních bočních svahů. V řezu přibývá 

karbonátických druhů i u mocnějších poloh. U pevných poloh třídy E však zcela převažuje 

výskyt pískovců. 

 Po srovnání s ostatními řezy má pátý řez jednoznačně největší počet pevných poloh 

v obou nejvyšších třídách D a E. K tomu přistupuje zhoršená skladba sedimentů podle 

JKS. Výskyt pevných poloh značných mocností a rozsahu povede zřejmě k významnému 

ztížení dobývacích podmínek. Po roce 2009 se ale objem kumulovaných pevných poloh 

sníží na cca 100 tis. m3 roční těžby. Mírné zvýšení je předpokládáno v období 2010-15 na 

cca 150 tis. m3 roční těžby. 

 

VI. (smíšený) řez 

 Tento řez je provozován úsekem lom. Střídavě jsou těženy skrývkové hmoty a 

výkliz. Řez je tvořený sedimenty dna deltově-písčitého horizontu, převážně potom 

sedimenty jílového nadslojového horizontu. Nízký je tu podíl písků a písčitých jílovců. Ty 

se vyskytují pouze v okrajových partiích, hlavně na severu. Zvyšuje se podíl 

karbonatických hrachovců a jílovců, zpevněných v bezprostředním nadloží uhelné sloje. 

 Pevné polohy třídy D a E se vyskytují hlavně v severní a jižní části řezu. 

Laboratorním rozborem vzorků v minulých letech byla zjištěna nižší pevnost v prostém 

tlaku u mocnějších pevných poloh – pod 10 MPa. Předpokladem tedy je, že na tomto řezu 

nebude nutné použít selektivního dobývání pevných poloh s cyklickou technologií. 

Ve výhledu let 2011 – 2015 nebyla vrtným průzkumem zachycena žádná 

významnější pevná poloha. 
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5. Technologie těžby skrývky v místech výskytu pevných poloh 

Velké objemy pevných poloh a zejména jejich různorodost uložení ve skrývkovém 

masivu lomu Bílina, značně omezují báňský postup kontinuální technologie. Tím jsou 

způsobeny ztráty v dobývání nadložních zemin, snížení výkonnosti kolesových rypadel, 

zvýšené opotřebení dobývacích orgánů kolesa, drtičů a v neposlední řadě i poškozování 

pasů dopravních linek velkostrojů a DPD. Těmto ztrátám lze částečně předcházet ztrátám 

včasným vyhledáváním a selektivním odtěžením velmi pevných poloh z řezů dobývacích 

strojů. 

Problematiku dobývání pevných poloh lze rozdělit do sedmi základních částí: 

- vyhledávání pevných poloh 

- přizpůsobení postupů kontinuální technologie pevným polohám 

- odkrytí pevných poloh pro jejich selektivní odtěžení 

- rozrušení a vydobytí pevných poloh 

- úprava pevných poloh na využitelnou velikost 

- využití pevných poloh 

- nasazení systému GPS 

 

Globální navigační satelitní systémy 

(Gdeeeeeeeeeeeee,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,bNSS): 

- všechny GNSS jsou složeny ze tří segmentů 

-  

a) kosmický segment 

 

Obrázek č. 5: Kosmický segment 

 

b)  pozemní (řídící) segment 
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Obrázek č. 6: : Pozemní segment 

 

c) uživatelský segment – a to v celé řadě oblastí vojenské aplikace, doprava 

lodní, letecká, námořní, silniční, železniční, navigace, přesné měření času, zeměměřičství, 

topografie, gis, řízení stavebních strojů…………. 

 

1. GPS – NAVSTAR (USA) 

2. GLONASS (Rusko) 

3. GALILEO (Evropa) 

- další systémy, které pracují na stejném principu, budují i další státy: Čína,   

   Indie, Japonsko 

 

GPS (Global Positioning System) 

GPS byl původně jen vojenským systémem, který byl vyvíjen a budován od roku 

1973 Ministerstvem obrany Spojených států. V průběhu let se systém ovšem dále a dále 

vyvíjel a rozšiřoval a začátkem 90. let se stal plně funkčním a dostupným po celém světě. 

Obrovský potenciál a možnosti systému GPS se projevil po rozšíření využití systému v 

mnoha oborech lidské činnosti 

 

Kosmická část:  

„V současné době je tvořen 24 družicemi, z čehož 3 slouží jako záložní. Ty krouží 

kolem Země ve výšce přibližně 20 000 km na 6 oběžných drahách skloněných vždy o 60 

stupňů. Každá družice je vybavena přijímačem, vysílačem, atomovými hodinami a řadou 

přístrojů, které slouží pro navigaci nebo jiné speciální úkoly. Družice přijímá, zpracovává 

a uchovává informace předávané z pozemního řídícího centra, na základě kterých koriguje 

svoji dráhu raketovými motorky, dále sleduje stav vlastních systémů a podává o těchto 

skutečnostech informace zpět do řídícího centra. Pro případné problémy je každá družice 
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vybavena záložními zdroji, palubní baterie jsou dobíjeny dvěma slunečními panely. 

Samotný princip určování polohy systémem GPS je následující: družice vysílá signály pro 

uživatele v podobě složitého signálu. Každá družice vysílá zprávy o své poloze a přibližné 

polohy ostatních družic systému. K určení aktuální polohy přijímač počítá tzv. 

pseudovzdálenosti, což jsou vzdálenosti mezi přijímačem a viditelnými družicemi (nad 

obzorem). Výpočet pseudovzdálenosti vychází ze znalosti rychlosti šíření družicového 

signálu a rozdílu času mezi vysláním a příjmem signálu.“ [17] 

 

 

Obrázek č. 7: Rozložení družic 

 

Pozemní (řídící) část: 

„Monitoruje funkce družic a získané údaje předává zpět družicím. Řídící podsystém 

tvoří hlavní řídící stanice v Colorado Springs, 5 monitorovacích stanic a 3 pozemní řídící 

stanice, které spolupracují s hlavní řídící stanicí. Cílem celého řídícího podsystému je 

monitoring funkcí každé družice, sledování a výpočet dráhy družice, komunikace a 

zajištění přesného chodu atomových hodin na družicích. Jakákoliv závada na družici musí 

být co nejrychleji operativně řešena, při ceně 50 miliónů dolarů za družici je to 

pochopitelné.“ [17] 

V současné době existuje několik nezávislých monitorovacích sítí, které umožňují další 

přesnější určování polohy, především pro velmi přesné aplikace (geodézie, geodynamika). 

Tyto sítě se ale nepodílejí na řízení a činnosti systému GPS.  

 

Uživatelská část: 

Pro příjem  a zpracování GPS signálů slouží speciálně vyvinuté přijímače. Kromě 

těch, které jsou určeny pro vojenské aplikace, existuje dnes velké množství dalších a 

dalších typů GPS přijímačů. 
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GALILEO 

„Navigační systém Galileo je plánovaný autonomní evropský Globální navigační 

satelitní systém (GNSS), který by měl být obdobou americkému systému GPS – NAVSTAR a 

ruskému systému GLONASS. Jeho výstavbu zajišťují státy Evropské unie a jejich instituce. 

Spuštění GNSS Galileo je stále oddalováno a původně měl být provozuschopný od roku 

2010, podle nových plánů je nejbližší rok spuštění 2014.“ [19] 

„Systém má být tvořen 30 operačními družicemi (27+3), které budou obíhat ve výšce 

přibližně 23 tisíc kilometrů nad povrchem Země po drahách se sklonem 56° k zemskému 

rovníku ve třech rovinách, vzájemně vůči sobě posunutých o 60°. Každá dráha bude mít 9 

pozic pro družice a 1 pozici jako zálohu, aby systém mohl být při selhání družice rychle 

doplněn na plný počet.“  [19] 

 

GLONASS 

„Glonass je Globální navigační satelitní systém (GNSS) vyvinutý v SSSR a nyní jej 

provozuje ruská armáda. S jeho pomocí je možno určit polohu a přesný čas kdekoliv na 

Zemi nebo nad Zemí. Část služeb tohoto sytému s omezenou přesností je volně k dispozici i 

civilním uživatelům. Je obdobou amerického vojenského GPS – NAVSTAR. Vývoj 

GLONASS byl zahájen v roce 1970 vytvořením dokumentu Ministerstva obrany SSSR, 

Sovětské akademie věd a Sovětského námořnictva o vývoji jednotného systému pro 

navigaci na zemi, na vodě i ve vzduchu, který byl v roce 1976 přijat. První testovací 

družice byla vypuštěna v roce 1982. 

Kosmický segment je projektován na 24 družic, které obíhají ve výšce 19 100 km nad 

povrchem Země na 3 kruhových drahách se sklonem 65°. Dráhy jsou vzájemně posunuty o 

120° a na každé dráze je 8 symetrických pozic pro družice po 45°.“ [18] 

 

5.1.  Vyhledávaní pevných poloh - lokalizace  pomocí systému GPS 

Předběžný průzkum a vyhledávání pevných a velmi pevných poloh je nad všechno 

základní podmínkou včasného vyřešení jejich těžby.  

Lokalizaci pevných poloh v dostatečném předstihu slibovaly geofyzikální metody 

(např.: seizmické prostorové prozařování – SPP, mělká refrakční metoda), kdy z jejich 

závěrů byly patrné pevné polohy i malých rozměrů. Po fyzickém odtěžení zájmového 

území se ale geofyzikální výsledky ukázaly jako nepřesné. 
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Velká ložiska pevných poloh nebo rozsáhlé proplástky pevných poloh lze lokalizovat 

ve velkém předstihu běžnou soustavou vrtů a přizpůsobit tak báňské postupy. Při 

lokalizaci, především malých velmi pevných poloh, se údaje zpřesňují sítí vrtů až 20 × 

20 m hlavně v severní části lomu posledních skrývkových řezů.  

Hloubkou vrtů 18 m je možná jejich lokalizace pouze v jednom postupu kolesového 

rypadla. Další možný výskyt pevných poloh menších rozměrů byl donedávna určován 

pouze odborným odhadem na základě znalostí konkrétních geologických podmínek 

v zájmovém území. Spojením výsledků všech popisovaných způsobů lokalizování pevných 

poloh, jsem vytvořila geologicko-petrografické řezy dvou nejrozsáhlejších oblastí. Byly 

časté případy, kdy je pevná poloha v řezu nalezena až při dobývání kolesového rypadla a 

tak nečekaně zkomplikovala jeho postup v řezu. 

V současné době jsou všechny dobývací technologie osazeny systémem GPS, který 

v kombinaci s geologickými profily výrazně posunul vpřed těžbu skrývkových zemin 

v severní části lomu Bílina. Dnes s velkou účinností je možné lokalizovat polohu pevných 

poloh do takové míry, kdy velkostroj se sám podílí na částečné likvidaci těchto poloh 

postupným odhrabáním. Těžba skrývky dnes není již poznamenána značnými výpadky 

v prostojích či ve značných ekonomických výdajích na obnovu zubů a korečků.  

5.2. Technologie těžby kontinuálních rypadel osázených technologií GPS 

v místech výskytu pevných poloh 

 U lokalizovaných pevných poloh značných rozměrů se s předstihem provádí 

nátřasná trhací práce. Tímto způsobem byly v průběhu např. roku 2000 řešeny pevné 

jílovce v jižní části V. skrývkového řezu zařazené do třídy D podle JKS. V nastřílených 

pevných jílovcích se nasazenému rypadlu K 2000 zvýšila výkonnost o více jak 30%. Jedná 

se o plošné trhací práce velkého rozsahu, ale při zvýšené nákladovosti. V následujících 

letech se ale z finančních důvodů trhací práce takových rozměrů nerealizovaly. 

 U nadloží s ojediněle nebo variabilně se vyskytujících velmi pevných poloh v rámci 

jednoho pracovního řezu se technologie lávkováním řídí polohou velmi pevné polohy 

v bloku. Rozlávkování se volí tak, aby byl proplástek situován v horní třetině lávky a 

korečky mohly proplástek po částech vylamovat, přičemž se částečně eliminují zvýšené 

rypné odpory. Podle druhu kolesového rypadla lze takto těžit pískovcové proplástky o 

mocnosti až do 0,4 m. 

 U pevných poloh větších mocností je nutné jejich selektivní odtěžení a kontinuálně 

pracujícími rypadly je obejít. Tak se zamezí nadměrnému opotřebení dobývacího orgánu, 
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poškozování gumového pásma a dalším možným komplikacím, které způsobují prostoje v 

těžbě. Jako příklad uvádím dva nejpoužívanější příklady vyhýbání se kontinuální 

technologie velmi pevným polohám. 

a)  V prvním případě jde o příklad, kdy se velmi pevná poloha nachází v celé 

nebo většinové mocnosti části řezu. Při kontaktu postupujícího kolesového rypadla s 

pevnou polohou se snažíme o její maximální začištění. Rypadlo se přesune podél DPD za 

oblast pevné polohy, kde si vytvoří zátinku a znovu začistí polohu z druhé strany. Potom 

pokračuje v původním směru dobývání. Popsaný způsob lze využít pouze ve výškovém 

dobývacím řezu. Celý postup kolesového rypadla je schematicky nakreslen na obrázku 

číslo 8. 

 

 

Obrázek č. 8 : Geologický řez 

 

 

b) V druhém případě se velmi pevná poloha nachází ve spodní části řezu. 

Kolesové rypadlo včas začne stoupat nad pevnou polohu a odtěží její nadloží. Po odkrytí 

pevné polohy rypadlo sestoupá zpět (viz obr. 9) na původní pracovní plošinu a pokračuje 

v těžbě. Především ve spodním řezu, kde se pracovní plošina rypadla nachází pod úrovní 

DPD a kde není možnost překráčet pevnou polohu velkých rozměrů, nutí velkostroj 

vystoupat třeba i na úroveň pasových dopravníků a celou pevnou část překráčet (může se 

jednat i o desítky metrů).  
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Obrázek č. 9 : Geologický řez 

 

Co největší odkrytí velmi pevných poloh napomáhá k jejich efektivnější a rychlejší 

selektivní likvidaci cyklickou technologií. 

 Je maximální snaha, aby kontinuální technologie dobývání na řezech s výskytem 

pevných poloh byla uzpůsobena těmto podmínkám. Především jsou na spodních 

skrývkových řezech nasazena kolesová rypadla s vyšší rypnou silou (K 2000, KU 800/17 ). 

Taková kolesová rypadla dokážou bez výrazných výkonnostních ztrát dobývat pískovcové 

proplástky o mocnosti 0,2 m, se sníženým výkonem proplástky do mocnosti 0,3 m a 

v ojedinělých případech až do 0,4 m. 

Vyšší mocnosti proplástků si ovšem vyžadují výpomoc doplňkové mechanizace. 

Úkolem kolesového rypadla je maximální skrytí pevného proplástku z vrchu a případně ze 

stran. Za pomocí rozrývače nebo lopatového rypadla s hloubkovou lopatou se rozruší 

pevná poloha a její nadměrně velké kusy se dozerem odsunou mimo dobývací postup 

velkostroje. Rypadlo odtěží zbylé lávky v bloku a přesune se do dalšího bloku. Tímto 

způsobem se celý cyklus opakuje až do doby zmenšení proplástku na kontinuálně 

dobyvatelnou mocnost. 

V případech, že se pevná poloha nachází jen v části šíře bloku, přizpůsobíme 

kontinuální těžbu tak, aby po očištění pevné polohy mohla dobývat část bloku, v které se 

nenachází pevná poloha a současně pomocná mechanizace může rozrušovat pevnou polohu 

– tím se minimalizují ztráty v těžbě. 

V případech, kdy již mocnost pevné polohy neumožňuje její rozrušení pomocnou 

mechanizací, u mocností nad 1,5 m, je nevyhnutelné použití trhacích prácí na rozrušení 

pevné polohy. Těmito pracemi nadměrně narůstají finanční náklady na 1 m3 těžených 

hmot. 
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V případech, kdy se velmi pevná poloha nachází v celé šířce řezu a dobývání 

kolesového rypadla by bylo zastaveno po dobu nutnou k její likvidaci. Alternativním 

řešením pro minimalizování časových ztrát v těžbě kontinuální technologie (praktické 

použití je zapotřebí přizpůsobit konkrétní mocnosti a rozsahu pevné polohy v řezu):  

Úvaha -  máme skrývkový řez, který je dobýván v České Republice nejpoužívanější 

skrývkovým kolesovým rypadlem KU 800 s výsuvným kolesovým výložníkem o 15 metrů 

a s kráčivým podvozkem.  

 Hypoteticky byla stanovena pískovcovou desku o mocnosti 1 m a ta prochází napříč 

prostředkem výškového řezu vysokého do třiceti metrů. Pevná poloha má přibližně 

horizontální uložení a šířku třicet metrů. Z dané délky pevné polohy je zřejmé, že bude 

ovlivňovat dva bloky v postupu kolesového rypadla. Z tohoto vyplývá následný postup 

těžby: 

  Kolesové rypadlo cca 60 metrů před pevnou polohou zúží šířku bloku o 15 metrů a 

v této zúženě šíři postupuje až na styk s pevnou deskou.  

a) maximálně skryje zeminu nad deskou a tím ji připraví pro likvidaci 

pomocné mechanizaci a odkráčí do místa zúžení. 

b) odtěží třicet metrů široký blok, který byl uvedeným zúžením ponechán. 

Po vydobytí tohoto bloku, kolesové rypadlo odkráčí zpět k pevné poloze. Čas potřebný pro 

uváděné manipulace a vydobytí bloku č. 2 (minimálně 8 hodin) je postačující pro likvidaci 

odkryté části takto velké pevné desky z postupu velkostroje s využitím pomocné 

mechanizace.  

c) kolesové rypadlo dotěží zůstatek bloku pod rozrušenou pevnou polohou.  

d) koleso nakráčí do dalšího bloku a skryje další části pevné polohy.  

e) dojde k přesunu rypadla do ponechaného bloku, k jeho vydobytí a 

současná dojde k likvidaci pevné polohy. Po vydobytí bloku, kolesové rypadlo nakráčí do 

bloku původního.  

f) v původním bloku dojde k odtěžení jeho část pod zlikvidovanou pevnou 

deskou.  

g)  rypadlo se nasměruje tak, aby skrylo desku v rozsahu původní šířky řezu.  

h) pomocná mechanizace rozrušuje odrytou část pevné desky a kolesové 

rypadlo již dobývá blok v původní šířce řezu.  

i) rypadlo po vydobytí bloku dotěží část pod zlikvidovanou pevnou 

polohou.  
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j)  kolesové rypadlo pokračuje v další těžbě řezu.  

 Popsaný postup je vhodný převážně u méně rozlehlých pevných poloh, kde by 

kolesovému rypadlu za normálních podmínek vznikl prostoj z důvodu čekání na likvidaci 

pevné polohy a kde by případné obkráčení polohy bylo poznamenáno značnou komplikací 

(např. vyosením střední části pásového dopravníku nebo jeho přestavbou). 

 Tento způsob by bylo možné využít především pro menší deskovitá nebo čočkovitá 

tělesa pevných poloh nacházející se převážně v severní části III. a IV. řezu, které se 

dobývají kolesovými rypadly KU 800. 

 

5.3. Charakteristika jednotky likvidace pevných poloh (LPP) 

       Protože neustále docházelo ke zvyšování objemů pevných poloh a velmi 

pevných poloh ve skrývkovém masivu lomu Bílina, které nebylo možné dobývat 

kontinuálně pracujícími rypadly, byla v říjnu roku 1999 založena pracovní jednotka 

likvidace pevných poloh. Stala se součástí úseku Technická příprava skrývky (TPS). 

Pracovní jednotka má za úkol účelné vyhledávání a selektivní odtěžení velmi pevných 

poloh, převážně zařazených do tříd D a E podle JKPP. 

  Jednou z hlavních předností této jednotky je vysoká mobilnost veškerých zařízení, 

které má k dispozici. Tato vlastnost se stává neocenitelnou především při nepředvídaném 

výskytu velmi pevné polohy na kontinuálně dobývaných řezech. Díky mobilnosti se daří, 

v poměrně krátkém čase, začít s likvidací pevné polohy v bezprostředním postupu 

velkostroje a tím minimalizovat prostoje, výkonnostní i materiální ztráty, které vznikající 

na kolesových rypadlech. 

Mechanizaci jednotky LPP lze rozdělit do dvou skupin. 

a) První skupina strojů slouží k samotnému rozpojení pevných poloh a k jejich 

přemístění mimo kontinuálně dobývaný řez k místu úpravy. Jde o: 

   Dozer CAT 10 s rozrývačem  

   Hydraulické lopatové rypadlo s hloubkovou lžící CAT 350 

b)  Druhá skupina strojů provádí samotnou úpravu odtěžených bloků pevných 

poloh na využitelnou velikost. Jde o: 

   Kladivo CAT 325 

- hydraulické kladivo na housenicovém podvozku využívá nárazového rozpojování k 

trhání (drcení) materiálu přenosem velmi silných mechanických napěťových vln z nářadí 

do materiálu. Nejlepší možný přenos mezi nářadím a předmětem se dociluje tupým 
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nářadím pod úhlem 900. Nárazové rozpojování je nejúčinnější v tvrdých, křehkých a velmi 

abrazivních materiálech.  

    Nakladač VOLVO 

- nakladač s nakládací lžící o rozměrech odpovídajících daným rozměrům vstupní 

násypky drtiče, aby nedocházelo k přepadu materiálu na části drtiče a do jeho blízkosti 

Mobilní drtič HARTL MT 503 BBV ( MINITRACK ) 

- jde drtič, který je určen k drcení tvrdých a středně tvrdých stavebních sutí, 

stavebních odpadů, betonů, železobetonů, panelů, jakož i k drcení přírodních materiálů 

např. vápenec, žula čedič apod., vlastní pohon umožňuje drtiči značnou mobilnost: 

- drtící výkon 80 – 150 t/h 

- vstupní kusovitost max. 400 mm 

- výstupní kusovitost 35 – 120 mm 

- druh pohonu – vznětový motor 

- podvozek – housenicový 

- vstupní násypka – objem 4 m3, délka 3000 mm, šířka 2500 mm 

 

5.4. Technologie selektivní těžby pevných poloh 

 Technologii selektivní těžby pevných poloh můžeme rozdělit na likvidaci pevné 

polohy při střetu kontinuálního rypadla s velmi pevnou polohou v řezu a na systematickou 

těžbu mocných velmi pevných poloh vyskytujících se ve značném množství v určité 

oblasti. 

5.4.1. Selektivní likvidace pevné polohy v postupu kolesového rypadla 

 Při styku kolesového rypadla s velmi pevnou polohou o takové mocnosti, že není 

schopno ji dobývat nebo jeho výkonnostní a materiální ztráty by byly neúměrně vysoké, je 

nutnost selektivně tuto polohu rozrušit. 

Maximálně účelné je kolesovým rypadlem pevnou polohu odkrýt z vrchu a případně 

ze stran. Rozrývačem a lopatovým rypadlem s hloubkovou lžící se rozruší pevná poloha po 

celé odkryté ploše. Příliš objemné kusy se dozerem odsunou mimo dobývací směr 

kontinuálního rypadla. Rypadlo odtěží zbylé lávky v bloku a přesune se do dalšího bloku. 

V případech proplástků se tímto způsobem celý cyklus opakuje až do doby zmenšení  
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Obrázek č. 10:  Dozer rozrušuje desku pevné polohy v postupu rypadla 

 

Pokud se pevná poloha nachází jen v části šířky bloku, přizpůsobíme kontinuální 

těžbu tak, aby se mohla, po očištění pevné polohy, dobývat část řezu bez ní a současně aby 

bylo umožněno pomocné mechanizaci rozrušovat pevnou polohu, čímž se dají částečně 

minimalizovat ztráty v těžbě i za cenu časově náročných manipulací v bloku, které 

kolesové rypadlo musí vykonat za daných podmínek.  

 V případech velmi mocných pevných poloh je pro rozrušení zapotřebí užití trhacích 

prací, čímž vzrůstá celková doba na likvidaci polohy. 

 V případech mocných čočkovitých pískovcových těles v bloku rypadla lze i po 

částečném odkrytí takovou čočku „vytrhnout“ z lávky za pomocí radlice vysoce 

výkonného dozeru a následně ji přemístit mimo postup velkostroje. V případě, že se čočka 

nachází v horní nebo středové části bloku, je třeba, aby kolesové rypadlo odtěžilo lávky 

nad pevným tělesem a po částech lávku s čočkou s jejím maximálním odkrytím ze stran. 

Dozer si zatím vytvoří sjezd (popřípadě výjezd) na inkriminovanou lávku, po jejím odkrytí 

rypadlem uvolní čočku a svrhne ji na pracovní plošinu velkostroje. Vždy je potřebná 

koordinace prací kolesového rypadla a dozeru, převážně v případech, kdy hrozí nebezpečí 

svrhnutí čočky do bezprostřední blízkosti velkostroje. V takové situaci je zapotřebí přesun 

rypadla z bloku do bezpečné vzdálenosti. Tento postup lze využít i při výskytu bludných 

balvanů. 

 Ve výškové části III. skrývkového řezu se nacházejí pevná čočkovitá tělesa 

takových rozměrů, že s velkou pravděpodobností bude potřeba použít trhací práce k jejich 

rozrušení. 
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5.4.2. Systematická těžba velmi pevných poloh 

 Jak již bylo uvedeno, nachází se na lomu Bílina několik oblastí se značnou 

kumulací velmi pevných poloh, na kterých se provádí jejich systematická likvidace. 

 

 

Obrázek č. 11: Ukázka pevné polohy 

 

 

Obrázek č. 12: Ukázka pevné polohy 

 

Odkrývání velmi pevných poloh: 

 Prvořadou podmínkou je maximální skrytí nadložních vrstev velmi pevných poloh. 

Pokud nastane optimální případ - v dostatečném předstihu se předem naplánuje báňský 

postup kontinuálně pracujícího rypadla, které dané nadloží skryje a připraví pracovní 
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plošinu pro další fáze likvidace. Tento způsob skrývání kolesovým rypadlem lze velice 

dobře realizovat při horizontálním uložení pevných pískovcových desek, kde řidič rypadla 

dokáže patu poslední lávky dobývat přesně na rozhraní s pevnou polohou. U šikmo 

uložených pevných desek je po primárním odkrytí kolesovým rypadlem skrýváno pomocí 

dozeru. Dozer při skrývání zároveň vytvoří nad pevnou polohou pracovní plošiny pro 

následné trhací práce. 

Trhací práce 

 Na předem připravených pracovních plošinách se nad pevnou polohou vytvoří 

mobilní vrtací soupravy síť vrtů. Pro selektivní odtěžení pevných poloh se volí rozteče vrtů 

3 × 3 metry a hloubka vrtů je dána mocností vrtané pevné polohy. Celkové množství vrtů 

se volí podle velikosti odkryté části pevné polohy. 

 Pro rozrušení pískovcové polohy se používá nátřasné střelby, jako trhaviny se 

převážně používají:  

Perunit 20 s ∅65 

Danubit 2 s ∅65 

Permon 10 s ∅65 

 

 

Obrázek č. 13: Síť vrtů s trhavinou  

 

Po provedení trhacích prací vzniknou v rozrušené poloze pískovcové bloky o 

rozměrech nejdelší hrany do tří metrů. 
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Obrázek č. 14: Rozrušená poloha po trhacích pracích 

 

 

 

Obrázek č. 15: Vrtací souprava vrtající síť vrtů na pracovní 

 plošině IV. řezu, odkryté báňským postupem kolesového rypadla 

 

Likvidace pevné polohy 

 Od trhacích prací rozrušené pevné polohy se pomocí dozerů a lopatových rypadel 

vyšších výkonnostních řad oddělují velké bloky pískovců od drobně rozrušených částic. 
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Velké bloky pevných poloh se dozerem odsunují na pracovní plošinu, kde se shromažďují 

mimo manipulační prostor kolesových rypadel a následně dochází k jejich dalšímu 

upravování. Části rozrušené na kontinuálně dobyvatelnou velikost se hrnou k  patě řezu a 

jsou odtěženy dalšími postupy velkostrojů. 

Vrtací a trhací práce lze realizovat v zeminách třídy E podle JKPP s hloubkovým 

dosahem maximálně 9 metrů. U pevných poloh s větší mocností je nutno po oddělení 

bloků pískovce a drobných částí znovu vytvořit pracovní plošinu pro další vytvoření vrtné 

sítě. 

Pro mocnou nebo kolmo uloženou pevnou polohu, která prochází několika 

skrývkovými řezy, je výhodné (po jejím odtěžení z postupu kontinuálně pracujícího 

rypadla na vyšším řezu) tuto polohu v předstihu rozrušit pomocí trhacích prácí. Na takto 

rozrušenou polohu během času působí klimatické podmínky, které působí kladně na další 

rozrušení a usnadní to samotnou likvidaci pevné polohy. 

 

 

Obrázek č. 16: Oddělování bloku pískovce z rozrušené desky 

 

5.5.  Úprava pevných poloh 

Samotnou likvidací pevné polohy vznikají bloky o rozměru nejdelší hrany až 3 

metry, které se nashromáždí v určitých deponiích a jejich případný transport je možný 

pouze s použitím dozeru z vyšší výkonnostní řady, protože není možná nakládací a 

cyklická doprava umožňující přesun takto rozměrných a hmotných kusů.  

Proto je zde nutné, pro následnou přepravu, další rozrušení nadměrných bloků na 

menší kusovitost. K tomuto rozrušení slouží hydraulické kladivo, umístěné místo lopaty na 
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lopatovém rypadle. S kladivem je vhodné pracovat tak, aby nářadí vnikalo do zeminy 

souběžně se směrem sedimentace. Tímto způsobem se zemina snáze rozštipuje na menší 

kusy. Při kolmém vnikání nástroje do zeminy se často nerozpojuje, vytváří se teplo a 

vzniká pouze kamenný prach, který tlumí náraz. Jelikož rozrušování kladivem slouží 

k úpravě na vstupní velikost pro drtič, musí se rozrušit bloky na kusovitost do 400 mm. Na 

lopatové rypadlo lze umístit místo hydraulického kladiva také hydraulické drtící čelisti, 

které dokážou rozdělovat kusy až jednoho metru na požadovanou velikost. 

Po získání potřebné kusovitosti do 400 mm se zemina za pomoci kolového nakladače 

nabírá a vkládá do vstupní násypky drtiče. Drtič rozdrtí vstupní kusy na frakci 50 ÷ 100 

mm, kterou pomocí vynášecího výložníku zakládá na pracovní plošinu do kuželů o výšce 

do 1,5 m a průměru podstavy 5 m. Po vytvoření prvního kužele se drtič přesune o dva 

metry dál a začne zakládat další kužel. Takto vytváří celou, na sebe navazující řadu kuželů 

a na ni naváže další řady. Vzniklou deponii vytváří do doby nadrcení připravené vstupní 

kusovitosti v dané oblasti a následuje přesun do jiné, kde se celý cyklus opakuje. Při 

nabírání kusů kolovým nakladačem jsou přibírány i jílové sedimenty z pracovní plošiny, 

které se převážně v průběhu období s větším množstvím srážek stávají lepivými a 

nepříznivě působí na snížení výkonnosti drtiče.  

Pro značné množství velmi pevných poloh, které je zapotřebí selektivně vytěžit 

pomocnou mechanizací a upravit na využitelnou frakci, uvádím orientační výpočet roční 

výkonnosti drtiče HARTL MINITRACK. 

Při výpočtu vycházím z hodinového drtícího výkonu udávaného výrobcem použitého 

drtiče 80 ÷ 150 t. h-1. V praxi se při suchém materiálu výkon pohybuje na horní udávané 

mezi a při nakládání pískovce společně s vlhkými jílovými sedimenty z pracovní plošiny, 

se vlivem lepivosti snižuje výkon drtiče až na spodní hranici. Předem nelze určit výkon 

ovlivňující klimatické vlivy, a proto je pro samotný výpočet použita průměrná hodnota 

výkonu, a to 115t .h-1. 

Protože pro výpočty dobývaných zemin, samozřejmě i pevných poloh, se používají 

objemové jednotky rostlé zeminy a informace výrobce drtiče jsou uváděny v tunách, byly 

hodnoty přepočteny na metry krychlové, kde je vycházeno z měrné hmotnosti 2,65 t.m-1. 

Z uvedených údajů vyplývá, že průměrný hodinový drtící výkon Qh je 43,4 m3 rz .h-1. 

Drtič pracuje v ranních dvanáctihodinových směnách.  

a) Stanovení výpočtu denní výkonnosti Qd: 

Qd = Qh . TD     (m3 rz . den-1)                                  (5.1) 
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Kde TD je denní časový fond a lze jej vyjádřit vztahem: 

TD = Td – TSS - Tk - Tt – To     (h)    ………….………..(5.2) 

Td   denní hodinový fond       = 12 hodin 

TSS  časové ztráty z titulu dopravy na pracoviště a zpět  = 1 h 

Tk   kontrola stroje před rozjezdem     = 0,5 h 

Tt    tankování a čištění stroje      = 0,5 h 

To   přestávky v práci na odpočinek a občerstvení   = 1 h 

Lze uvažovat, že maximální možné denní časové využití drtiče TD = 9 hodin 

Z čehož vyplývá:  Qd = 43,4. 9 = 390,6 m3 rz . den-1 

Průměrná výkonnost drtiče za den je 390,6 m3 rz. 

 

b) Stanovení roční výkonnosti drtiče Qroč z denní výkonnosti stroje Qd a 

ročního časového fondu, kde se již neprojevují časové ztráty zmiňované v denní 

výkonnosti (nejsou uvažovány poruchovosti a součinitele prostorovosti). 

Qroč = Qd . TR (m3 rz . rok -1)                                             (5.3) 

Kde TR je roční fond dnů, který lze vyjádřit vztahem: 

TR = Tr – TS - TPPO – TT     (d)    ……………………(5.4) 

Tr … roční kalendářní fond dnů     = 365 d 

TS … počet státem uznaných svátků     = 10 d 

TPPO … ztráty z titulu plánovaných preventivních oprav  = 12 d 

TT … čas potřebný pro transport drtiče do jiné oblasti  = 3 d 

Plánované preventivní opravy se provádí jeden den v měsíci, ale často se musí 

opravy provést již v průběhu pracovních dnů a v den plánovaných oprav drtič pracuje na 

úpravě nerostu. Je počítáno s předpokladem, že čas na transport bude zanedbatelný a 

z důvodu největší kumulace pevných poloh se bude drtič zdržovat převážně na V. řezu 

s menšími přejezdy. 

Maximální možné denní využití drtiče v průběhu roku 2001 je TR = 340 dnů. 

Z čehož vyplývá:  Qroč = 390,6. 340 = 132 800 m3rz . rok -1 

Průměrná výkonnost drtiče za rok je přibližně 132 800 m3 pevných poloh. 

 

Uvedený výpočet je nutné brát pouze jako orientační, protože zde není uvažována 

poruchovost a převážně prostojovost, která je bezprostředně vázána na další pomocnou 

mechanizaci a na samotný princip selektivní těžby pevných poloh. Drtič je hlavně závislý 
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na mechanizaci, která přímo navazuje - nakladač, hydraulické kladivo a lopatové rypadlo s 

drtícími čelistmi. Jakákoliv porucha nebo prostoj na této mechanizaci způsobuje prostoje 

v práci drtiče. V případě poruchy kolového nakladače nastává neprodleně prostoj drtiče a z 

důvodu rozměrů násypky není vždy možné nakladač nahradit jinou dostatečně výkonnou 

nakládací pomocnou mechanizací v krátkém čase. 

Výše uvedené skutečnosti a poznatky získané při drcení pískovcových poloh, ukazují 

na to, že i při maximálním snížení prostojů drtiče vlivem výpadků předupravující a 

nakládací mechanizace, lze reálně počítat s úpravou maximálně 100 000 m3 pevných poloh 

za rok v upravované frakci. 

Danými výpočty a předpoklady lze dospět k poznání, že roční výkon drtiče nebude 

dostačovat pro zpracování veškerých selektivně vydobytých velmi pevných poloh z řezů 

kontinuální technologie. Pro konečnou úpravu drtičem se tak může uvažovat maximálně s 

jednou třetinou z celkového objemu pískovců. U druhé třetiny tj. cca 100 000 m3 pískovce 

lze předpokládat, že s použitím trhacích prací, transportem bloků a samotnou úpravou, 

bude rozrušena na velikost o nejdelší straně do 0,3 m. Uvedenou velikost je možné pomocí 

dozeru přihrnout k patě řezu a současně s dobýváním je kontinuální technologií odtěžit na 

výsypku. Poslední třetina by tak zůstávala na pracovní plošině, kde by ji bylo nutné 

aktuálně přemisťovat podle postupů kolesových rypadel a plánovaných přesunů pásových 

dopravníků DPD. Takovéto přesuny by byly značně finančně i organizačně náročné, 

v průběhu let by objemy narůstaly a komplikovaly by veškerou činnost ohledně 

kontinuálního dobývání. Nastala nutnost přemístit přebytečné objemy pískovců. 

Nadměrná kusovitost vydobytých pískovcových bloků znemožňuje jejich transport a 

není realizovatelná s dostupnou nakládací a přepravní technologií na větší vzdálenosti. Zde 

je zapotřebí upravit nadměrné bloky pískovce na balvany s nejdelší stranou jeden metr. 

S takto rozměrnými kusy dokáže bez obtíží manipulovat kolový nakladač a naložit je na 

nákladní automobil, který je schopen balvany přemístit na požadované místo. U nákladních 

automobilů s namontovaným zadním čelem je tato kusovitost podmínkou pro bezpečné 

složení nákladu, aniž by se při vykládce některý z kusů zapříčil o čelo. 

Tyto rozměrné balvany bude zapotřebí shromažďovat na depech, umístěných mimo 

postupy kontinuálně pracující technologie a maximálně na místech, z kterých i v budoucnu 

bude možné frakci po konečné úpravě dále transportovat na místa jejího využití. 

Podmínkou pro umístění deponie je co nejkratší dopravní vzdálenost a možnost využití 

zpevněných cest popřípadě možnost vytvoření nové cesty bez omezení jiných technických 
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zařízení. Pro tento účel se jeví jako nejvhodnější zátinky vzniklé postupem dobývání 

kontinuální technologie v bočních svazích. 

V rámci své diplomové práce uvádím dvě vhodná místa.  

a) V prvním případě se jedná se o zátinku v severním bočním svahu ve 

výškové úrovni III. řezu, kde bude převážná část trasy realizována po zpevněných 

komunikací. Dalo by se říci, že jedinou nezpevněnou komunikaci bude představovat jízda 

po pracovní plošině V. řezu ke vzdálenějším oblastem. Samotné depo pískovců je umístěno 

v místě s blízkostí zpevněných komunikací, vedoucích jak na dobývací, tak i na zakládací 

stranu, takže bude možný nekomplikovaný další rozvoz konečné frakce po celém lomu. 

Depo má plochu podstavy přibližně 7 500 m2 a maximální výška bude 20m, čímž se hlava 

depa zarovná s úrovní výše položené plošiny. 

   Vstupní hodnoty pro výpočet přemísťování zemin pomocí nákladních automobilů 

(odhad), k zabezpečení maximální výkonnosti kolového nakladače, počet otáček a 

minimální počet směn nutných k zaplnění depa: 

- objem lopaty kolového nakladače je 2,5 m3 sz 

- na nákladní automobil je možné naložit tři lopaty tj. 7,5 m3 sz  

- doba nakládky tn = 180 s 

- maximální časové využití nakladače a nákladních automobilů z 12-ti hodinové 

směny je 9 hodin 

- průměrná rychlost prázdného nákladního automobilu na uvažovaných 

komunikacích je 20 km. h-1 

- průměrná rychlost naloženého nákladního automobilu na uvažovaných 

komunikacích je 15 km. h-1 

Úvaha - odvoz kamene z oblasti vzdálené od místa složení 3,9 km 

Pro stanovení počtu aut potřebujeme znát dobu dopravního cyklu Tc, která je součtem  

veškerých časů nutných pro jeden cyklus zn. pro jednu otáčku. 

Tc = tn + tv + tč + tm + tjp + tji  (s)                                              (5.5) 

kde  tn … doba nakládky  180 s 

 tv   doba vyklápění    30 s 

 tč   doba čekání na nakládce a vykládce – uvažuji optimální stav  0 s 

 tm  doba manévrovacích operací 30 s 

   tjp  doba jízdy plného vozu (s) tjp = (3600 . L) / v1(s)p  =  (3600 . 3,9)/15  = 936 s 

    tji  doba jízdy prázdného vozu (s) tji = (3600. L) / v2, (s) tji = (3600. 3,9)/20 =702 s 
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L … dopravní vzdálenost (km) 

v1, v2 … rychlost prázdného a plného vozu (km. h-1) 

Doba dopravního cyklu Tc = 1876 s (tj. přibližně 0,5 hod.) 

 

Pro stanovení počtu Z potřebných nákladních automobilů k zabezpečení výkonnosti  

kolového nakladače platí vztah: 

Z = Tc / tn                                           (5.6) 

Z = 1876 / 180 = 10, 42 ≅ 10 vozů 

Pro maximální využití jednoho nakladače je zapotřebí 10 nákladních automobilů. 

 

Při časovém využití dopravy na 12-ti hodinové směně 9 hodin a době jednoho 

pracovního cyklu (otáčky) přibližně 0,5 hodiny, dostaneme 18 otáček na směnu pro jeden 

vůz. Pro optimální počet deseti vozů je celkový počet otáček na směnu 180, čímž se 

přemístí 1350 m3 sz. Při podílu celkového objemu sz depa a objemu přemístěného za 

směnu vyjde přibližný počet směn nutných k jeho zaplnění 112 směn a celkový počet 

cyklů k zaplnění je 20 000 otáček. 

 Jedním z největších odběratelů konečné frakce z úpravy velmi pevných poloh je 

TC3 na prvním skrývkovém řezu, a proto je nanejvýš vhodné zřídit depo pískovcových 

balvanů také v jeho blízkosti. Samotná deponie by byla vhodná v zátince v severním 

bočním svahu s podstavou přibližně 8500 m2 a možností vytvoření výšky depa pískovců 

10 m. Celkový objem depa je 85 000 m3 sz a přepočtem na rostlou zeminu vychází 

56 600 m3 rz. Těžbou kolesového rypadla prvního skrývkového řezu bude zátinka rozšířena 

a bude možné jeho kapacitu zaplňovat z těžby pevných poloh v průběhu více let. Převoz 

materiálu na toto depo je možné realizovat po dvou různých trasách.  

 

5.6.  Využití pevných poloh po konečné úpravě 

 Nejpoužívanější způsob konečného využití pevných poloh je při výstavbě 

nezpevněných komunikací a to jak na porubní frontě, tak i na bočních svazích podél DPD. 

Výstupní kusovitost z drtiče se pohybuje v rozmezí 50 ÷ 100 mm a je snaha dosahovat 

spodní hranice. Příkladem je vytvoření dvou různých druhů cest pomocí drceného 

pískovcového řezu v průběhu roku 2000. 

 Prvním způsobem byla vytvořena porubní cesta na pracovní plošině prvního 

skrývkového řezu. Zde nalezneme v převážné většině spraše a dostatečně kvalitní 
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komunikace je v zimních měsících podmínkou pro zabezpečení provozu na tomto řezu. 

Proto tu byla vytvořena cesta, jejíž základ do výšky jednoho metru tvořila vrstva jílovců 

získaných ze zdrojů prvního řezu. Po zhutnění této vrstvy vibračním válcem se překryla 

přibližně 1 m mocnou vrstvou nadrcené pískovcové frakce, která byla také po rozhrnutí 

uválcována. Během zimních měsíců vlivem většího množství srážek a zatěžováním kolové 

techniky se začala spodní jílovitá část vytlačovat zpod pískovcové vrstvy. Porušená 

stabilita měla za následek vyjeté rýhy (koleje) po kolech mechanizace a bylo nutné tuto 

cestu opravovat pomocí dozeru.  

Druhá z uskutečněných cest vede podél stabilních pasových dopravníků v severním 

bočním svahu na dobývací stranu třetího skrývkového řezu. Byla zde vytvořena cesta 

přibližně jeden metr mocná s konečnou povrchovou úpravou pouze pomocí dozeru. Na 

vzniklém nerovném povrchu se v průběhu pojíždění kolových mechanizmů vytvořil 

jílovitý povrch, po kterém stéká voda mimo cestu. Z neuválcované pískovcové vrstvy se 

však nalepoval štěrk na jílem nabalená kola vozů přijíždějících z porubní fronty a vznikaly 

zde vybrané díry, které bylo nutno znovu zarovnat. Tato komunikace zajišťovala 

spolehlivou průjezdnost během celého zimního období a je předpoklad, že bude, bez 

větších nákladů na její opravy, sloužit kvalitně i během příštích let. 

Pro všeobecné užití pískovcového štěrku na cesty, které zabezpečuje dostatečnou 

průjezdnost v průběhu celého roku, je vhodné vytvářet cesty s minimální výškou jeden 

metr nad okolním terénem a šířkou zabezpečující bezpečné míjení dvou vozidel vedle 

sebe, což je 7 m. Výška je stanovena z důvodu nutnosti projetí vozidel i při zdržování se 

vody v neodtokových zónách pracovních plošin. Na okrajích cesty je výhodné ponechat 

přibližně 0,3 m vysoké okraje, které při smyku zabrání vozidlu sjetí z cesty. Povrch 

komunikace by bylo dobré zhutnit vibračním válcem. Zhutněním se totiž sníží množství 

nalepovaných kusů štěrku na jílem obalená kola vozidel. Průřez cestou je znázorněn na 

obrázku číslo 17. 

 

Obrázek č. 17: Průřez komunikaci 
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Možnosti využití štěrku, vzniklého úpravou pískovcových pevných poloh: 

- materiál vhodný do drénů pro odvod vody 

- k filtraci vod před jejich spouštěním do svodového vrtu 

- lože pod pásové dopravníky 

- montážní místa velkostrojů pro roční a pololetní revize realizované na pracovních  

   plošinách 
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6. Selektivn ě vyt ěžené objemy pevných poloh a výhled 

dalších let 

Jak už bylo uvedeno, na skrývce Dolů Bílina se vyskytují dva základní typy velmi 

pevných poloh. Jsou to pískovce a pelokarbonáty, které omezují výkonnost nasazených 

velkostrojů. Podle jednotné klasifikace poloh (JKP) jsou polohy pískovců a pelokarbonátů 

zařazeny do tříd „D“ a „E“, kdy pro polohy třídy „D“ je nutné použití trhací práce a 

zpravidla i použití diskontinuální technologie. Těžba poloh třídy „e“ není klasickou 

kontinuální technologií realizovatelná, ani při použití trhací práce.  

Pro výpočet objemů pevných poloh byla použita forma matematicko-statistického 

vyhodnocení výsledků vrtného průzkumu. Posuzované období je do roku 2010. Přesnost 

metody je značně ovlivněna hustotou vrtné sítě, a výsledek je redukován o kubaturu 

pevných poloh s mocností nižší než 0,5 m.  

 

Tabulka č. 4:  Objem pevných poloh 
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Předpokládaný postup těžby v letech 2009 - 2015 

Skrývka 

 

Rok 2009 

 

I. skrývkový řez 

K 74  

V tomto roce dokončí K 74 postup výškového řezu od severu k jihu. V prostoru 

„Teplické výsypky“ (bývalého dolu M. Gorkij) bude zapotřebí použít dvouřezovou 

technologii. Po přestavbě porubních dopravníků dojde k jeho postupu v hloubkovém řezu 

severním směrem. 

 

II. skrývkový řez 

K 99  

Podle plánu dokončí těžbu výškového řezu a po přestavbě pásových dopravníků 

odtěží hloubkový řez od severu k jihu. Po dokončení hloubkového řezu na jižních svazích 

dobývacího prostoru přejde do výškového řezu směr sever. V oblastech, kde bylo nutno 

v minulých letech zvýšit pracovní pláň na I. skrývkovém řezu, bude nezbytné použít 

dvouřezovou technologii. 

III. skrývkový stroj 

K 98 

Na konci roku 2008 došlo k jeho přestavbě a transportu a zahájení hloubkového řezu 

v jižní části řezu (aby došlo k urychlení postupu na IV. skrývkovém řezu). Následně bude 

pokračovat těžbou výškového řezu od severu k jihu. 

 

IV. skrývkový řez 

K 105 

Tento stroj dokončí těžbu výškového řezu severním směrem. Po jeho přestavbě bude 

těžit výškový řez směrem na jih, kde po další přestavbě následuje hloubkový řez v jižní 

části porubní fronty. 

 

V. skrývkový řez 

K 101 
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Podle předpokladu dokončí výškový řez k severu a po přestavbě vytěží hloubkový 

řez od severu k jihu. Potom bude následovat jeho transport na vratnou stanici pásového 

dopravníku 525 a zahájení postupu dvouřezovou technologií jižním směrem. 

 

Rok 2010 

 

I. skrývkový řez 

K 74  

Měl by dokončit postup v hloubkovém řezu severním směrem. Pak bude následovat  

transport na GO. 

 

II. skrývkový řez 

K 99  

V tomto roce bude těžit výškový řez severním směrem. Postup výškovým řezem 

bude přerušen, a to v okamžiku, kdy bude možno provést paralelní přestavbu posledního 

porubního dopravníku 714 na zvýšenou niveletu pracovní pláně. Na tento dopravník bude 

vytěžen hloubkový řez až na styk s uhelnou slojí v jižních svazích pro snížení řezu rýpadla 

K 98 koncem roku 2010. Výškový řez pak bude dotěžen do severu a po dokončení 

přestavby porubních dopravníků by mělo rypadlo přejít na těžbu hloubkového řezu směr 

jih. 

 

III. skrývkový řez 

K 98 

Toto rypadlo dokončí postup ve výškovém řezu směrem k jihu a po přestavbě PD 

bude postupovat zpět k severu s očištěním hlavy sloje v jižních svazích. Po další přestavbě 

bude následovat hloubkový řez v části porubní fronty směrem jižním a přechod do 

výškového řezu. 

 

IV. skrývkový řez 

K 105 

Předpokládá se, že dokončí těžbu hloubkového řezu severním směrem s výjezdem u 

vratné stanice PD 517. Potom vytěží výškový řez od jihu k severu. 
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V. skrývkový řez 

K 101 

Dojde k dokončení výškového řezu od jihu k severu. Po přestavbě vytěží rypadlo 

hloubkový řez od severu k jihu s přechodem do výškového řezu směr sever, s očištěním 

hlavy sloje na jižních svazích. 

 

Období 2011 – 2015 

 

I. skrývkový řez 

K 74  

Po jeho návratu z GO, který by měl být počátkem roku 2011, by měl zahájit těžbu 

výškových a hloubkových řezů s paralelním postupem porubní fronty západním směrem. 

V prostoru „Teplické výsypky“ (bývalého dolu M. Gorkij) bude třeba použít dvouřezovou 

technologii. Začátkem roku 2011 bude severním okrajem řezu dosaženo hranice dané 

usnesením vlády č. 444 z roku 1991. V roce 2015 bude jižním okrajem řezu přerušena 

silnice Braňany – Mariánské Radčice. 

 

II. skrývkový řez 

K 99  

V rozmezí let 2011 – 2015 bude těžit výškové a hloubkové řezy s paralelním 

postupem porubní fronty. Z hloubkového do výškového řezu bude rýpadlo přecházet 

v jižní části porubní fronty, kde bude uvolňovat hlavu sloje v prostoru elevace uhelné sloje 

„Albert“. 

 

III. skrývkový řez 

K 98 

Měl by těžit převážně ve výškových řezech, s uvolňováním hlavy sloje v jižní části 

porubní fronty. Hloubkově bude těžit pouze v severní části porubní fronty pro snížení 

výšky IV. skrývkového řezu. V průběhu roku 2014 je plánována GO. 

 

IV. skrývkový řez 

K 105 
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Měl by také převážně těžit ve výškových řezech, částečně dvouřezovou technologií, 

při postupném snižování nivelety pracovní pláně. Hloubkově bude těžit pouze v jižní části 

porubní fronty, a to pro dokonalejší uvolnění hlavy sloje ve spodních partiích elevace sloje 

„Albert“. 

 

V. skrývkový řez 

K 101 

Je plánováno, že bude těžit výškové a hloubkové řezy při postupném snižování 

nivelety pracovní pláně. V části výškového řezu bude použito dvouřezové technologie. 

 

Odkliz z provozu lom 

Rozhodující část odklizu z lomu bude těžena na I. skrývkovém řezu lomu (tak jako 

v současné době) a dopravována přes severní svahy na 1. etáž vnitřní výsypky k zakladači 

Z 92. Menší objem skrývky z jižní části lomu včetně většiny výklizu z uhelných řezů bude 

i nadále dopravován na mezietáž, která se nachází na úrovni hlavy dovrchního stupně 1. 

etáže vnitřní výsypky k zakladači Z 99. 

Jak se již mnohokrát ukázalo v minulosti určení množství pevných poloh je velmi 

 složité s nevyhovující přesností, a ve většině případů dochází při vlastní těžbě k objevení 

dalšího podstatného množství těchto pevných poloh, které ve svém  důsledku blokuje 

postup rypadel hlavní technologie.  

a) Objemy zemin s obsahem pískovce (v m3) v postupech jednotlivých rypadel 

v dobývacím prostoru (předpokládaný objem vlastního pískovce v objemu zeminy je cca 

50 až 70 %): 

 
Tabulka č. 5: Objemy zemin s obsahem pískovce (v m3) v postupech jednotlivých rypadel 

v DB – rok 2009 
 

Postupy 
Plochy 

K101 hl. 
řez 

K101 výš. 
řez 

K98 
 

K105 
 

K91 
 

Hydraulic. 
rypadla 

K91 jih        
K101jih  155 000 80 000   8 400  
K98/105   15 000 47 500   
K101/91 s2 67 500    61 600  
K101/91 s1 10 000    28 000  
K91 sever     12 000  
K101 sever 80 000      
K99      5 000 
K98h-sever      45 000 
Celkem 312 500 80 000 15 000 47 500 110 000 50 000 
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 Celkový vypočtený objem činí 615 tis.m3.                          

 

b) Z báňského hlediska se vyskytují pevné polohy zejména pískovců ve značném 

množství na V. skrývkovém řezu v postupu velkostroje K101, v menším množství 

pískovce a jílovce v postupu velkostrojů K105 a K98 na 3. a 4. skrývkovém řezu.  

 

Pro příklad uvádím některé údaje z let 2003 a 2004 : 

Objemy „ čistých“ pískovců určených k separátní likvidaci – údaje z let 2003 a  

2004: 

 

(údaje v tis. m3)   rok2003                         _        rok 2004 

externí těžba Šilhánek            122                 -- 

těžba TPS - vlastní            100        100 

těžba a přeprava SDA            120        300  

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

objemy celkem             342        400 

 

Mimořádný význam má likvidace pevných poloh při postupu velkostrojů K101, a 

K105. Při těžbě rypadla K101 prostorem se zvýšeným objemem pevných poloh dochází 

k poklesu měsíčního výkonu na cca polovinu, to je z 1.000.000 m3 na 500.000m3.   

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud jsou lokality s výskytem pískovce před vlastní 

těžbou velkostroje v dostatečném předstihu „přetěženy“ malostrojovou technologií a 

pískovce v co největší míře z řezu odstraněny, dochází k výraznému nárůstu provozních  

časů velkostrojů. To v případě 5. skrývkového řezu a velkostroje K101 je velmi žádoucí 

vzhledem k přímému ovlivnění výše dobyvatelných zásob. Stejně významný je i přínos 

výrazného snížení nebezpečí kontaktu špičky velkostroje s netěžitelnými polohami a tím i 

případné havárie či poškození korečků. Tento přínos je obtížně vyčíslitelný. Jediným 

způsobem, jak zabránit uvedeným haváriím a tak snížit namáhání ocelové konstrukce 

velkostrojů, je včasná likvidace netěžitelných poloh před jejich postupem. 

 

Z tohoto důvodu bylo již v roce 1999 vytvořeno specielní pracoviště (v rámci HS 

TPS), jehož pracovní náplní je rozrušení a odtěžení významnějších poloh velmi pevných 

hornin v předstihu před velkostrojem, a po rozdrcení těchto pevných poloh na přijatelnou 
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fragmentaci je využít jako druhotné suroviny např. pro zpevnění lomových cest. Speciální 

pracoviště disponuje těmito stroji: 

- pásové rýpadlo CAT 350 (je plně odepsán a bude používán jako   

                    rezervní stroj do okamžiku větší poruchy) 

- dvě pásová rýpadla CAT 365 s možností nasazení bouracího kladiva 

- drtič HARTL – Mini track 

- drtič HARTL – Power track 

dále si najímá od DDM: 

- pásový dozer CAT D10R 

- pásové rýpadlo CAT 325 s bouracím kladivem 

- kolový nakladač CAT 966 F 

od SD Autodopravy, a.s. si najímá pro dopravu: 

- těžkotonážní nákladní automobily Tatra, případně prostřednictvím  

                     externí firmy kloubové dumpry 

a od SD- VTP, a.s. si najímá provedení vrtných a trhacích prací. 

 

 Protože v roce 2003 bylo zapotřebí uvolnit větší množství uhelných zásob a výskyt 

velmi pevných poloh v plánovaných postupech velkostrojů byl příliš vysoký, takže vázala 

veškeré vlastní kapacity speciálního střediska likvidace pevných poloh (LPP), byla 

prostřednictvím SD Autodopravy, a.s. uzavřena smlouva s externí firmou Šilhánek na 

diskontinuální těžbu. Těžba byla realizována v těchto lokalitách: 

 

1) hloubkový řez u PD 110 s dopravní vzdáleností do 1 km 

2) výškový řez u pohonné stanice PD 110 s dopravní vzdáleností do 1 km 

3) výškový řez u pohonné stanice PD 172 s dopravní vzdáleností do 2 km 

 
Pro těžbu a dopravu byly použity tyto stroje: 

 pásová rypadla: CAT 330L, CAT 345, CAT 365, CAT 385 

 kloubové dumpry Volvo A40D, CAT 730, CAT 735, CAT 740 

 

Místo nasazení externí firmy: 

 

Místo nasazení se s postupem porubní fronty samozřejmě mění. V současné době je 

oblastí s největším výskytem tvrdých poloh na 5. řezu zejména severní část řezu (prakticky 
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po celé délce PD 525, pohonné stanice PD 520 a cca v polovině PD 520). Další oblastí 

s výskytem tvrdých poloh na 5. řezu je oblast pohonné stanice PD 500. Tato pevná poloha 

zasahuje větší částí do 4. řezu (PD 517). Další oblastí je prakticky celá severní část 4. řezu, 

podobně jako u 5. řezu. Na 3. řezu se setkáváme s nutností likvidace pevných poloh 

zejména v severní části řezu (cca v 1/3 PD 505 a PD 515). 

Lze soudit, že vzhledem k výskytu pevných poloh bude externí firma nasazena na 

lokalitách: 

5. řez – oblast pohonné stanice PD 520 

4. řez – oblast cca poloviny PD 517 (oblast nad pohonnou stanicí PD 500) 

3. řez – oblast pohonné stanice PD 505 

 

         Požadovaný roční výkon diskontinuální technologie 

 

 Abychom mohli stanovit potřebný výkon, musíme stanovit množství hmot 

v oblastech s výskytem pevných poloh a způsob jejich dobývání. Za základ výpočtů 

vezmeme tyto bloky: 

a) blok 1 - V. řez PD 525 až do poloviny PD 520 ve výškovém i hloubkovém řezu 

b) blok 2 – V. řez oblast pohonné stanice PD 500 cca 200 m 

c) blok 3 – VI. řez oblast PD 517 cca 200 m (nad pohonnou stanicí PD 500) ve 

výškovém i hloubkovém řezu 

d) blok 4 – III. řez oblast pohonné stanice PD 505 cca 100 m 

Aby bylo vymezení bloků úplné, musíme je omezit i šířkově (postupem) – a tím bude 

odtěžení řezu – cca 80 m. 

 

blok 1 = (1.300 x 80 x 25) + (1.300 x 80 x 15) = 2.600.000 + 1.560.000 = 4.160.000   

m3 

blok 2 = 200 x 80 x 25 = 400.000 m3 

blok 3 = (200 x 80 x 20) + (200 x 80 x 15) = 320.000 + 240.000 = 560.000 m3 

blok 4 = 100 x 80 x 15 = 120.000 m3 

 

celkové množství těžených hmot = 5.240.000 m3 
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Podle dosavadních sledování a i podle výpočtu můžeme stanovit množství pevných 

poloh jako podíl cca 15 % z celkového množství těžených hmot (10-ti % podíl je v případě 

celkových hmot v celých postupech), a to je cca 786.000 m3. 

 

 Když pomineme variantu, kdybychom těžili veškeré hmoty, tak aby při průjezdu 

těchto partií řezů nenarazil velkostroj na žádnou pevnou polohu, a přidáme k vypočtenému 

množství pevných poloh cca 70 % balastního materiálu, docílíme cca 2,6 mil. m3 těžených 

hmot. 

 

 Pro další výpočty vyjdeme z předpokladu prokázaného průměrného výkonu cca 

2.500 m3 za směnu (12-ti hodinovou) na jedno pásové rýpadlo CAT 365. Středisko 

likvidace pevných poloh disponuje dvěma stroji této kategorie a má k dispozici ještě 1 x 

CAT 350, který je sice odepsán, ale stále použitelný. Protože je obvyklé, že existující 

technika by měla být plně využita, můžeme v dalším výpočtu vyjít z předpokladu obsazení 

nepřetržitého provozu obou rýpadel CAT 365. A tak počítat s dosažením následujících 

výkonů: 

 

 denní výkon střediska  4 x 2.500 m3 = 10.000 m3 

 

dále při respektování faktu nutných prostojů techniky na údržbu a opravy včetně 

vlivů počasí a technologických prostojů 

 

 měsíční výkon střediska 18 x 10.000 m3 = 180.000 m3 

 

v tomto případě by bylo vytěženo potřebné množství cca 2,6 mil. m3 za dobu 14,5 

měsíce pouze vlastními silami. Tady však nemůžeme pominout ani skutečnost, že pro 

odkrývání pevných poloh je používáno rypadlo E 303, patřící ZL. I zde lze stanovit 

průměrný denní výkon podle již ověřených výsledků při těžbě. Proto lze stanovit směnový 

výkon na cca 2.000 m3. 

 

 denní výkon E 303  2 x 2.000 m3 = 4.000 m3 

 

a měsíční výkon by mohl při větší míře bezpečnosti činit cca 80.000 m3. 
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Časový rozvrh nasazení diskontinuální technologie 

 

Z výše uvedeného vychází celkový měsíční výkon cca 260.000 m3, a doba potřebná  

k vytěžení potřebného množství 2,6 mil. m3 10 měsíců. 

 

 Na těžbu 260.000 m3 za měsíc by muselo být nasazeno při průměrném směnovém  

výkonu jednoho dumpru cca 700 m3 (opět jak vyplývá z tabulky uvedené na straně 8  

v části shrnující výkony externí firmy): 

 

 260.000 m3 : 700 m3 = 372 směn jednoho dumpru 

 

to je při cca 25 pracovních dnech v měsíci 

 

 = cca 8 dumprů na směnu (372 : 2 : 25) při maximální dopravní vzdálenosti do 2  

km 

 

Na tomto místě výpočtu je nutno konstatovat, že pokud bylo možno adekvátní 

množství odvézt nákladními auty Tatra Jamal, nebo Tatra 815, znamenalo by dosažení 

potřebného směnového výkonu nasazení cca 10 až 11 nákladních aut Tatra Jamal (větší 

verze), nebo v případě Tatry 815 cca 14 až 15 aut na směnu. 

 

 Aby byl výpočet kompletní, musíme počítat i s dopravní vzdáleností těžených 

hmot. Vyjdeme z předpokladu, že bude nadrceno (opět v nepřetržitém provoze obou 

drtičů) cca 120.000 m3 pevných poloh a toto množství bude použito jako podsypového 

materiálu. Takže budeme počítat, že toto množství je nutné přiblížit do vzdálenosti max. 1 

km. Další objem z vypočtených cca 790.000 m3, to je 670.000 m3 bude po rozrušení trhací 

prací (eventuelně bouracího kladiva) vyvezeno na výsypku. Při předpokladu, že nadrceny 

budou pevné polohy v blocích označených výše jako 4, 3 a 2 z důvodu složitosti a 

vzdálenosti cesty na výsypku, bude dopravní vzdálenost vyvážených pevných poloh na 

výsypku do 2 km. Zbývající množství těžených hmot bude přiblíženo v řezu před postupy 

velkostrojů, a tudíž dopravní vzdálenost by jen zřídka měla přesáhnout 1 km. 
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Potřebný počet pracovníků střediska likvidace pevných poloh 

 

 Protože by mělo jít o nepřetržitý provoz ve 12-ti hodinových směnách, měl by být 

cílový stav střediska: 

 řidič zemních strojů – těžba    8 + 2 

 obsluha mobilního drtiče    8 + 2 

 technický pracovník     1 

 

Specifikace počtů potřebných mechanizmů střediska pevných poloh 

 

 2 x pásové rýpadlo CAT 365    nepřetržitě 

 1 x lopatové rýpadlo E303    nepřetržitě 

 1 x pásový dozer CAT D10R    nepřetržitě 

 1 x pásový dozer CAT D8    nepřetržitě 

 2 x pásové rýpadlo CAT 325 s bouracím kladivem  nepřetržitě 

 2 x kolový nakladač     nepřetržitě 

 1 x drtič HARTL Power track             nepřetržitě 

 1 x drtič HARTL Mini track              nepřetržitě 

 8 x kloubový dumpr               nepřetržitě 

 

Specifikace možných variant řešení 

 

A) nasazení pouze TPS – nepřetržitý provoz těžby a drcení TPS + zajištění dopravy    

dodavatelem SD Autodoprava, a.s. 

B) nasazení TPS a externího dopravce – provoz těžby a drcení TPS + zajištění  

dopravy externím dodavatelem (mimo SD Autodoprava, a.s.) 

C) nasazení pouze externího dodavatele – těžba externí firmou + drcení TPS +  

zajištění dopravy externím dodavatelem (mimo SD Autodoprava, a.s.) 

Poznámka: vrtné a trhací práce by byla zajišťována ve všech variantách SD-VTP, a.s. 

 

Výše investičních nákladů 
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 Z uvedených variant a výpočtu vyplývá, že není nutné nakupovat v nejbližší době 

stroje pro drcení a těžbu z důvodu kapacity. Stroje pro těžbu jsou schopny provozně docílit 

horizontu roku 2010. Nutné je zabývat se náhradou drtiče HARTL Mini track, který 

dosáhne hranice životnosti v roce 2009. Drtič HARTL Power track je po repasi, ale jeho 

fyzický stav bude vyžadovat alespoň částečnou generální opravu, pokud jej budeme chtít 

využít v nepřetržitém provozu. Další otázkou je evidentně nedostatečná kapacita přepravy. 

Toto lze řešit nákupem, nebo pronájmem dopravních prostředků, vhodných pro přepravu 

těchto materiálů (Tatra Jamal, nebo kloubové dumpry).  

 

Porovnání ročních výkonů skrývky kontinuální technologie 

 

 Již z historie je doloženo, že pokud není řez očištěn o tyto velmi pevné polohy, 

odráží se to v dosahovaných výkonech kontinuální technologie. Příkladem je těžba velmi 

pevných poloh rypadlem K 2.000 - K 101 v letech 2002 až 2003 (příloha č. 13) 

 I když tento vzorek není zcela srovnatelný, (zejména z důvodu rekonstrukce špičky 

kolesa) je zřejmé, že po přípravě těchto partií diskontinuální technologií se zvedl hodinový 

výkon rypadla cca o 1.000 m3.hod.-1(měsíční výkony tohoto rypadla v místech bez výskytu 

pevných poloh se pohybují na úrovni cca 1.000.000 m3). 
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7. Technicko-ekonomické zhodnocení navrženého řešení 

Problematika výskytu a likvidace velmi pevných poloh na lomu Bílina se stává 

v posledních letech stále aktuálnější. Samotný objem velmi pevných poloh, které je nutné 

dobývat cyklickou technologií, představuje přibližně 0,5 % z celkového objemu roční 

těžby skrývky lomu. Jejich roztroušenost po celé délce porubních front posledních 

skrývkových řezů značně komplikuje postupy kontinuálně pracujících rypadel a výrazným 

způsobem snižuje jejich výkonnost. Objemy velmi pevných poloh nelze dostatečně přesně 

určit pomocí geofyzikálních metod a geologických průzkumných prací a konečné udávané 

množství se stává pouze odborným odhadem. V tabulce číslo  uvádím orientační hodnoty 

objemů velmi pevných poloh do roku 2013, ve výše uvedených oblastech  s jejich největší 

kumulací. Udané hodnoty vycházejí z konkrétního stavu na konci roku 2009 a bude, je 

možné upřesňovat až podle aktuálních báňských postupů kontinuální technologie 

skrývkových řezů v průběhu let. Do konečného součtu jsou zahrnuty pouze největší oblasti 

velmi pevných poloh, s  předpokladem  dobývaného  ročního  objemu  nad  3000 m3. 

  

 

Tabulka č. 6: Orientační hodnoty objemů velmi pevných poloh do roku 2013 

 

Oblast 

Objemy velmi pevných poloh (tis. m3) 

Roky 

2009 2010 2011 2012 2013 

1 a) 

1 b) 

2 

3 

4 

113 

150 

100 

290 

130 

125 

150 

225 

175 

130 

- 

140 

300 

150 

- 

- 

135 

300 

150 

- 

- 

125 

- 

150 

- 

 Celkem 783 805 590 585 275 

 

Předpokládaný celkový roční objem velmi pevných poloh se do konce roku 2008 

pohyboval okolo 400 000 m3 ročně. Od roku 2009 by bylo možné polemizovat ohledně 

zmenšování objemů velmi pevných poloh, ale tuto úvahu může potvrdit pouze další 

průzkum  v  průběhu  let. 
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Podle poskytnutých údajů od skupiny LPP a provozních úseků bylo v roce 2008 

zlikvidováno přibližně 150 000 m3 rz velmi pevných poloh z řezů dobývaných kontinuálně 

pracujícími celky. V roce 2008 celkové finanční náklady skupiny LPP činily 30.220.000 

Kč. Z uvedených hodnot vyplývá, že náklady na selektivní odtěžení jednoho  m3  činí 

 201,50 Kč. 

Při předpokládaném objemu 287 m3 velmi pevných poloh dobývaných v roce 2009 a 

zaokrouhlených nákladech 200 Kč . m-3, lze uvažovat s náklady na likvidaci VPP přibližně 

57.400.000 Kč. K této částce však nejsou započítány náklady, které bude zapotřebí 

vynaložit na odvoz přibližně 100 000 m3 rz pískovců na depo mimo porubní frontu. 

 

 Porovnání celkových nákladů jednotlivých variant 

        Jak už bylo uvedeno, přicházejí úvahy tři varianty řešení: 

-  Varianty A je předpokládáno, že veškeré pevné polohy by byly zpracovány 

pracovištěm LPP. Pracoviště LPP by si nechalo provést vrtné a trhací práce dceřinou 

společností SD - VTP, a.s. a dopravu by zajišťovala SD – Autodoprava, a.s. terénními 

nákladními automobily Tatra Jamal. 

-   Varianta B je založena na předpokladu, že pracoviště LPP by zajišťovalo těžbu, 

ale pro dopravu by si najalo externí firmu, která by použila kloubové dumpery. 

- Varianta C uvažuje nasazení pouze externí firmy, která by zajišťovala 

těžbu/nakládku a dopravu. Drcení by provádělo pracoviště LPP. Vrtné a trhací práce by 

provedla SD – VTP, a.s. 

 

Za období 1999 – 2003 byla provedena analýza účtů ve výkazech hospodaření 

pracoviště LPP a byly vybrány ty nákladové účty, jejichž podíl na celkových ročních 

nákladech pracoviště přesahoval 1%. Na základě analýzy byly vybrány následující skupiny 

nákladů: 

- doprava technologická a speciální 

- spotřeba materiálu 

- spotřeba PHM 

- běžné opravy 

- náklady doplňkové důlní mechanizace 

- vrtné trhací práce 

- mzdové náklady 

- zákonné sociální pojištění 
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- odpisy 

V součtu tyto skupiny nákladů tvořily např. v roce 2001 95,39 % celkových nákladů 

pracoviště LPP a např. v roce 2002 dokonce 99,59 %. 

Pro každou variantu byly vypočteny náklady vybraných skupin nákladů a jejich 

souhrnná výše byla porovnána.  

 

Doprava technologická a speciální 

U varianty A bylo uvažováno s provozem 11 Tater Jamal, které budou pronajímány 

od dceřiné společnosti SD – Autodoprava, a.s. za cenu, která je účtována v tomto roce, tzn. 

21,80 Kč.m-3 při dopravě do 1 km.  

Pro výpočet nákladů na dopravu u variant B a C byly použity ceny a způsob 

propočtu, jaký byl použit ve smlouvě s firmou Šilhánek pro těžbu pískovce v období únor 

– červenec v roce 2003. Cena za dopravu pískovce do 1 km je uvažována ve výši 30 Kč.m-

3, do 2 km 40 Kč.m-3, cena za dopravu skrývky je 25 Kč.m-3. U těchto variant bylo 

uvažováno, že externí dopravce bude používat také dumpery. 

 

Spotřeba materiálu 

Náklady na spotřebu materiálu jsou u varianty A a B rozděleny do dvou skupin. První 

skupina se vztahuje k nákladům spojeným s provozem rypadel a druhá s provozem drtičů. 

Náklady na spotřebu materiálu byly stanoveny jako násobek vypočteného nákladu na 

jednotku a předpokládaného celkového množství pevných poloh v případě, že jde o 

spotřebu spojenou s rypadly. U spotřeby drtičů je náklad na jednotku 

násoben předpokládaným množství pískovce, který bude drcen. 

Náklady na jednotku jsou vypočteny jako průměrný náklad na jednotku za roky 2003 

(leden – září) a 2002. U spotřeby materiálu rypadel je náklad na jednotku ve výši 2,70 

Kč.m-3 THM a u drtičů ve výši 6,39 Kč.m-3 pískovce. 

U varianty C jsou náklady na spotřebu materiálu spojené s provozem rypadel a 

terénních nákladních vozů zahrnuty v ceně externí firmy. Drcení pískovce i u varianty C 

bude zajišťovat pracoviště LPP, proto jsou náklady spojené s činností drtičů v tabulce pro 

výpočet nákladů varianty C přičteny ve stejné výši jako u variant A a B a to při zachování 

stejné metodiky výpočtu. 

 

Spotřeba PHM 
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Náklady na spotřebu PHM u variant A a B jsou také členěny do dvou skupin dle 

příslušnosti k rypadlům nebo k drtičům a jsou také propočítávány přes náklady na 

jednotku. Náklady na jednotku u rypadel jsou ve výši 3,40 Kč.m-3 THM a jsou násobeny 

množstvím odtěžených pevných poloh (2.600.000 m3). Náklady na jednotku u drtičů jsou 

ve výši 5,68 Kč.m-3 pískovce. Celkové náklady této položky jsou vypočítány vynásobením 

nákladů na jednotku a předpokládaným množstvím pískovce, který bude drcen (120.000 

m3). U varianty C jsou náklady na spotřebu PHM zahrnuty v ceně externí firmy. 

Stejně jako u nákladů na spotřebu materiálu tak i u nákladů na spotřebu PHM drtičů 

jsou tyto náklady přičteny v tabulce ve stejné výši jako u variant A a B, jelikož drcení 

pískovce bude provádět pracoviště LPP. 

 

Běžné opravy 

Ze syntetického účtu 511 – Opravy a údržba byly do  položky „běžné opravy“ 

zahrnuty dva analytické účty (511 21 – BO strojní a 511 31 – BO 1. strojírenské), které při 

rozboru výkazů hospodaření za období 1999 – 2003 přesahovaly hranici 1% z celkových 

nákladů pracoviště LPP.  

Náklady na jednotku pro rypadla a drtiče a i celkové náklady této položky byly 

vypočteny stejným postupem jako u spotřeby materiálu a spotřeby PHM. Náklady na 

jednotku u rypadel jsou ve výši 7,26 Kč.m-3 THM a u drtičů 10,06 Kč.m-3 pískovce.  

Výpočet přes náklady na jednotku byl použit u varianty A a B. U varianty C byly 

přičteny jen náklady spojené s drtiči. Náklady na běžnou opravu rypadel a terénních 

nákladních automobilů jsou zahrnuty v cenách externí firmy. 

 

Náklady doplňkové důlní mechanizace 

Předpokládá se, že středisko DDM bude zajišťovat mechanizaci ve všech třech 

variantách. 

U této skupiny nákladů byl proveden propočet na základě předpokládané potřeby 

mechanizace. Je uvažováno, že na zvládnutí výše uvedeného množství pevných poloh bude 

zapotřebí provozovat doplňkovou důlní mechanizaci v nepřetržitém provozu po dobu 10 

měsíců. V měsíci je uvažován provoz v 26 dnech. Náklady byly vypočteny jako násobek 

hodin provozu mechanizace a sazby Kč.hod-1, kterou si účtuje středisko DDM v současné 

době. Sazby za výkony jsou rozdílné pro externí firmy a pro výkony účtované uvnitř 
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organizace. Ceny výkonů pro externí firmy jsou uvedeny formou intervalu. Pro výpočty 

byly použity ceny na spodní hranici intervalu. 

 

Vrtné a trhací práce 

Vrtné a trhací práce by měla zajišťovat dceřiná společnost SD – Vrtné a trhací práce, 

a.s. ve všech zvažovaných variantách.  

Průměrný náklad na jednotku této položky za období leden - září 2003 a celý rok 

2002 je ve výši 91,32 Kč.m-3 pískovce.  

Z celkového množství pískovce je rozrušeno pomocí trhacích prací cca 70 % 

(550.220 m3), zbývajících 30 % je zpracováno rypadly a důlně doplňkovou mechanizací.  

Náklady této položky jsou ve výši 50.241.679 Kč. 

 

Mzdové náklady 

Mzdové náklady jsou také propočítávány odděleně pro zaměstnance pracující na 

rypadlech a drtičích. Samostatně je také vedený pracovník THP.  

Průměrné mzdové náklady na zaměstnance jsou navýšeny o příplatky za nepřetržitý 

provoz.  

U varianty A a B jsou tyto náklady započteny v plné výši. U varianty C jsou mzdové 

náklady zaměstnanců zaopatřujících chod rypadel a aut obsaženy v uvažované ceně 

účtované externím dodavatelem. Ale jsou zde přičteny náklady na mzdy zaměstnanců, 

kteří pracují na drtičích a poloviční náklady na mzdy pracovníka THP, který dohlíží a 

zodpovídá i za práci lidí na drtičích. 

 

Zákonné sociální pojištění 

Náklady na zdravotní a sociální pojištění tvoří 35 % mzdových nákladů. 

 

Odpisy 

Odpisy byly propočteny odděleně pro rypadla a drtiče. U varianty A a B jsou do 

celkových nákladů započteny veškeré náklady. U varianty C jsou odpisy rypadel a 

automobilů zahrnuty v ceně externího dodavatele, ale jsou přičteny odpisy našich drtičů, 

které bude externí firma užívat. 

 

Náklady na nakládku/těžbu 
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Náklady této položky jsou u variant A a B obsaženy v ostatních nákladových 

položkách, ale ve variantě C jsou propočítány v samostatné položce. 

Externí firma si účtuje za nakládku a těžbu následující sazby - za nakládku/těžbu 

pískovce je 17 Kč.m-3 a u skrývky 15 Kč.m-3  

 

Z porovnání celkových nákladů jednotlivých variant vychází jako nejvýhodnější 

varianta A. Její celkové náklady jsou ve výši 215.507.039 Kč. Druhá nejlevnější varianta je 

varianta B – 234.577.039 Kč, kde těžbu bude zajišťovat pracoviště LPP a na dopravu se 

najme externí firma. Nejdražší variantou je varianta C – 314.356.900 Kč, kdy odtěžení 

pevných poloh bude zajišťovat externí firma. 

 Očekávaná skutečnost nákladů pracoviště LPP je 74.449.000 Kč. Přičtením 

osobních nákladů THP pracovníka (cca 435.000 Kč) se dostaneme na částku 74.884.000 

Kč.  

 Pokud bude nevyhnutelné odtěžit příští rok uvažované množství pevných poloh za 

výše uvedených podmínek, pak náklady pracoviště LPP meziročně vzrostou minimálně o 

141 mil. Kč. V případě, že doprava bude zajištěna externí firmou, pak náklady meziročně 

stoupnou o 160 mil. Kč. U nejdražší varianty by nárůst nákladů byl dokonce 239 mil. Kč. 

  

 Životaschopnost a použití 

  

SD – Autodoprava, a.s. v současné době disponuje 3 terénními nákladními vozy 

Tatra Jamal a již má objednané další tři. Aby mohla uspokojit výše vypočtenou - uvedenou 

poptávku, musela by zakoupit dalších 5 vozů. Investice do jedné Tatry Jamal je cca 3,6 

mil. Kč. Terénní nákladní vozy spadají do 2 odpisové skupiny a účetně jsou odepisovány 

sazbou 13,4 %, což znamená, že by tyto vozy byly odepisovány cca 7,5 roku. Roční odpis 

každého nového vozu zatíží náklady dceřiné společnosti položkou ve výši 482.400 Kč.  

Otázkou zůstává, zda by pro dceřinou společnost byla ekonomicky výhodná investice 

do nových automobilů, které budou na Severočeských dolech, a.s. v tak vysokém počtu 

využity pro účely likvidace pevných poloh jen krátkodobě. 

Je na dalším posouzení, zda by se našlo pro tyto automobily uplatnění pro další roky 

jejich životnosti, kdy již nebude výskyt pevných poloh na Dolech Bílina tak velký, tak aby 

byla tato investice pro SD – Autodopravu, a.s. rentabilní.  
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V roce 2009 bude odepsán drtič HARTL Mini track a dle vyjádření zaměstnanců na 

ZS bude třeba zakoupit nový. Jejich odhad výše investice je cca 15 – 17 mil. Kč. 

V současné době jsou roční odpisy tohoto drtiče ve výši 1.325.130 Kč. Roční odpisy 

nového drtiče budou při investici 15 mil. Kč ve výši 2.010.000 Kč.  

Druhý drtič na pracovišti LPP – HARTL Power track je dle poznatků zaměstnanců 

ZS ve špatném stavu, je velmi poruchový. Zatím nebylo nalezeno řešení jeho 

nevyhovujícího stavu. Tento drtič bude účetně odepsán také až během roku 2009. Roční 

odpisy jsou ve výši 2.420.780 Kč. 

Drtiče spadají do druhé odpisové skupiny a jsou účetně odepisovány sazbou 13,4 %, 

což znamená, že jejich životnost je cca 7,5 roku. V polovině jejich životnosti je třeba 

provést generální opravu, která by měla náklady zatížit částkou cca 2 mil. Kč. 
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8. Závěr 

 

V současné době jsou všechny dobývací technologie provozované Severočeskými 

doly, a.s. (největším producentem uhlí v České republice) osazeny systémem GPS. Tento 

systém v kombinaci s geologickými profily výrazně posunul vpřed těžbu skrývkových 

zemin v severní části lomu Bílina. V předchozích letech lokalizaci pevných poloh v 

dostatečném předstihu slibovaly geofyzikální metody, které se po fyzickém odtěžení 

zájmového území ukázaly jako nepřesné. Dnes je možné s využitím systému GPS s velkou 

účinností lokalizovat polohu pevných poloh do takové míry, kdy se velkostroj sám podílí 

na částečné likvidaci těchto poloh postupným odhrabáním. Těžba skrývky dnes není již 

poznamenána značnými výpadky v prostojích či ve značných ekonomických výdajích na 

obnovu zubů a korečků.  

Po shrnutí všem poznatků a předběžných studií, lze konstatovat, že nasazením 

systému GPS na vyhledávání pevných poloh bude v budoucnosti docházet ke značným 

úsporám – jak k úsporám ekonomickým, tak např. k úspoře provozního času.  
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Příloha č. 7 

V. skrývkový řez - vymezení hranic báňských postupů v jednotlivých obdobích 2003, 

2004, 2005 a 2010 
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Příloha č. 8 

Charakteristika kategorií dobyvatelnosti 

Kategorie 

dobyvatel- 

   nosti 

 

Stručná charakteristika 

Dosažená 

výkonnost 

% 

 

  

Poruchovost 

% 

   Koeficient 

dobyvatelnosti 

 

 

I. 

dobré dobývací podmínky 

skrývkové zeminy jsou běžně rozpojitelné a 

nevyznačují se lepivostí nebo kusovitostí 

 

 

95 ÷ 100 

 

 

do 5 

 

 

0,95 

 

 

 

 

 

II. 

ztížené dobývací podmínky 

zvýšená lepivost nebo kusovitost zemin 

způsobuje ojedinělé prostoje a poruchy; 

vyskytují se pevné polohy, jejichž rozpojení je 

rypadlem obtížné a ovlivňují dosažitelnou 

výkonnost; dochází ke zvýšenému opotřebení 

 

 

 

 

 

80 ÷ 90 

 

 

 

 

 

 

do 15 

 

 

 

 

 

0,75 

 

 

 

 

 

 

 

III. 

těžké dobývací podmínky 

značně zvýšená pevnost sedimentů. 

Četné výskyty pevných poloh, příp. pevné 

polohy s mocností 0,2-0,3 m způsobují pokles 

výkonnosti a zvyšují prostojovitost a 

poruchovost, výrazně se snižuje výkonnost 

rypadla 

Potřeba trhacích prací. 

Dochází ke značnému opotřebení. 

Silně lepivé sedimenty. 

 

 

 

 

 

 

 

60 ÷ 80 

 

 

 

 

 

 

 

do 20 

 

 

 

 

 

 

 

0,55 

 

 

 

 

 

 

IV. 

velmi těžké dobývací podmínky 

v důsledku zvýšené pevnosti skrývkových 

zemin, četností výskytu pevných poloh a jejich 

mocností dochází k ohrožení dobývacího stroje 

nebo rozhodujících konstrukčních uzlů. 

Dobývání bez trhací práce a spolupráce 

s cyklickou technologií je prakticky vyloučeno. 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

do 30 

 

 

 

 

 

 

0,50 
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Příloha č. 9 

Vypočtené objemy hmot dobývaných společně s pevnými polohami: 

 
 
 
 

Báňský horizont 

2009 

Objemy hmot dobývaných společně s pevnými polohami [tis. m3] 

a b c d e celkem 

I.    43   30     73 

II.     18   60    78 

III.      18   18 154 190 

IV. 151   95   98 286 103 733 

V.   57 145 186   68   26 482 

lom    20   49   49  118 

Hmoty celkem 
208 303 399 481 283      1 674 

 
 
 
 
 
 

Báňský horizont 

2010 

Objemy hmot dobývaných společně s pevnými polohami [tis. m3] 

a b c d e celkem 

I.       

II.   30  18   48 

III.   18 30   82 28 158 

IV.   37 26 57   83 30 233 

V. 130 79 49 124 24 406 

lom  16 35   43    94 

Hmoty celkem 
167      139      201 332      100 939 
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Báňský horizont 

2005 - 2010 

Objemy hmot dobývaných společně s pevnými polohami [tis. m3] 

a b c d e celkem 

I.       43   30 130 130    333 

II.   36      60 156   90   18    360 

III.  162    419 358 644    1 119 2 702 

IV. 364 1 075 745 816 822 3 822 

V. 374    826 933 619 493 3 245 

lom       80 204 281 121    686 

Hmoty celkem 
936 2 503    2 426    2 580    2 703     11 148 

 
 
 
 
 

Báňský horizont 

2011 - 15 

Objemy hmot dobývaných společně s pevnými polohami [tis. m3] 

a b c d e celkem 

I.   48 242   23      313 

II.   54 126   96   45   44    365 

III.   172     9   78 230    489 

IV. 167 250 226 353 422 1 418 

V. 304 362 393 346 530 1 935 

lom   30   30   60   30     150 

Hmoty celkem 
603    1 182 807 852    1 226 4 670 
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Příloha č. 10 

Přehled těžeb a výkonů v období 2010-2015 

 

Rok 2010 

 Rýpadlo 
Skrývka 
[tis. m3] 

I. řez K 74   2 000 
II. řez K 99   9 000 
III. řez K 98   8 500 
IV. řez K 105   7 500 
V. řez K 101   8 500 
Celkem ZS 35 500 
Lom   3 190 
Celkem DB 38 690 

 

Rok 2011 - 2015 

 Rýpadlo 
Skrývka 
[tis. m3] 

I. řez K 74   52 000 
II. řez K 99   45 000 
III. řez K 98   35 700 
IV. řez K 105   31 500 
V. řez K 101   40 500 
Celkem ZS 204 700 
Lom   13 650 
Celkem DB 218 350 
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Příloha č. 11 

Srovnání těžebních výsledků speciálního pracoviště TPS za období únor až červenec 2003 

   

 
těžené hmoty hornina, zemina, 

skrývka m3 

 pevné polohy  

celkem v m3  
vytěženo v m3 

 
vyvezeno v m3 

 
nadrceno v m3 

     
402.000 341.200 60.800 18.700 42.100 
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Příloha č. 12 

Shrnutí výsledků diskontinuální těžby prováděné externí firmou Šilhánek.  
 

    odpracované směny průměrný výkon 
měsíc hornina pískovce celkem rypadla auta rypadlo auto 

 m3 m3 m3 ks ks m3.sm-1 m3.sm-1 
únor 172 414  172 414 65 216 2 653 798 
březen 188 386 20 000 208 386 74 237 2 816 879 
duben 149 200 20 000 169 200 67 224 2 525 755 
květen 148 845 35 000 183 845 72 245 2 553 750 
červen 180 000 20 000 200 000 76 267 2 632 749 
červenec 66 155 12 613 78 768 23 92 3 425 856 

 905 000 107 613 1012613 377 1 281 2 686 790 
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Příloha č. 13 

Těžba velmi pevných poloh rypadlem K 2.000 - K 101 v letech 2002 až 2003 

květen 2002 – výškový řez PD 520 s přechodem v polovině měsíce na PD 525 

   rozměr těženého bloku 60 x 20 až 70 x 20 m 

   průměrný hodinový výkon  1.893 m3.hod.-1 

   celková měsíční těžba   529.000 m3.měsíc-1 

 

 červen 2002 – výškový řez PD 525 

   rozměr těženého bloku 70 x 15 až 50 x 7 m 

   průměrný hodinový výkon  1.554 m3.hod.-1 

   celková měsíční těžba   404.000 m3.měsíc-1 

 

 červenec 2002 – výškový řez PD 525 s přechodem 8. 7. do hl. řezu na PD 525 

   rozměr těženého bloku 70 x 5 a 80 x 12 m 

   průměrný hodinový výkon  1.818 m3.hod.-1 

   celková měsíční těžba   467.000 m3.měsíc-1 

 

 srpen 2002 – hloubkový řez na PD 525 

   rozměr těženého bloku 80 x 15 m 

   průměrný hodinový výkon  1.426 m3.hod.-1 

   celková měsíční těžba   340.000 m3.měsíc-1 

 

 září 2002 – hloubkový řez na PD 525 

   rozměr těženého bloku 80 x 15 až 5 m 

   průměrný hodinový výkon  2.002 m3.hod.-1 

   celková měsíční těžba   532.000 m3.měsíc-1 

 

 srpen 2003 – výškový řez PD 520 s přechodem 26. 8. na PD 525 

   rozměr těženého bloku 90 x 22 m 

   průměrný hodinový výkon  2.276 m3.hod.-1 

   celková měsíční těžba   716.000 m3.měsíc-1 
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 září 2003 – výškový řez PD 525 s revizí od 1. do 21.9. 

   rozměr těženého bloku 60 x 15 až 30 x 17 m 

   průměrný hodinový výkon  2.857 m3.hod.-1 

   celková měsíční těžba   243.000 m3.měsíc-1 

 

 říjen 2003 – výškový řez PD 525 do 20.10. 

   rozměr těženého bloku 30 až 20 x 16 m 

   průměrný hodinový výkon  1.923 m3.hod.-1 

   celková měsíční těžba   426.000 m3.měsíc-1 
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Příloha č. 14 

Interní a externí náklady důlně doplňkové mechanizace. 

 

 

 

Náklady důlně doplňkové mechanizace - interní  

 počet sazba (Kč.hod-1) celkové náklady 

pásový dozer CAT D10R 1 2.084 13.004.160 

pásový dozer CAT D8N 1 1.141 7.119.840 

CAT 325 s bouracím kladivem 2 650 8.112.000 

kolový nakladač CAT 966 F 2 890 11.107.200 

 39.343.200 

 

Náklady důlně doplňkové mechanizace - externí  

 počet sazba (Kč.hod-1) celkové náklady 

pásový dozer CAT D10R 1 6.688 41.733.120 

pásový dozer CAT D8N 1 3.596 22.439.040 

CAT 325 s bouracím kladivem 2 1.844 23.013.120 

kolový nakladač CAT 966 F 2 2.556 31.898.880 

   119.084.160 
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Příloha č. 15 

Náklady - varianta A (veškeré pevné polohy zpracovány pracovištěm LPP) 

Pracoviště LIKVIDACE PEVNÝCH POLOH - varianta A 
 pískovec skrývka THM 

(m3) 786.000 1.814.000 2.600.000 

drcený pískovec (do 1 km) 120.000   

nedrcený pískovec (do 2 km) 670.000   

    

Doprava techn. a spec. SDA    

Tatra Jamal 56.680.000 

    

Spotřeba materiálu - rypadla xxx xxx 2,70 

Spotřeba PHM - rypadla xxx xxx 3,40 

běžné opravy - rypadla  xxx xxx 7,26 

Celkem xxx xxx 34.734.206 

    

Náklady doplň.důlní mechanizace 39.343.200 

        

vrtné a trhací práce 91,32 xxx xxx 

Celkem 50.241.679 xxx xxx 

    

Spotřeba materiálu - drtiče 6,39 xxx xxx 

Spotřeba PHM - drtiče 5,68 xxx xxx 

běžné opravy - drtiče 10,06 xxx xxx 

Celkem 2.655.600 xxx xxx 

    

Mzdové náklady - drtiče 1.539.600 

Zákonné soc.pojištění - drtiče 538.860 

    

odpisy DLHM - drtiče 2.314.670 

    

Mzdové náklady - rypadla  1.526.400 

Zákonné soc.pojištění - rypadla  534.240 

    

odpisy DLHNM - rypadla  3.610.070 

    

mzda THP pracovníka 189.900 

Zákonné soc.pojištění THP 66.465 

    

Náklady celkem 215 507.039 
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Příloha č. 16 

Náklady - varianta B (doprava externí firmou) 

 
Pracoviště LPP + doprava externí firmou  - varianta B 

 pískovec skrývka THM 

(m3) 786.000 1.814.000 2.600.000 

drcený pískovec, doprava do 1 km 120.000   

odtěžený, nedrcený pískovec do 2 km 670.000   

    

doprava dumpery    
do 1 km 30 25 xxx 

do 2 km 40   xxx 

celkem 30.400.000 45.350.000 75.750.000 

    

spotřeba materiálu – rypadla xxx xxx 2,70 

spotřeba PHM - rypadla  xxx xxx 3,40 

běžné opravy - rypadla xxx xxx 7,26 

celkem xxx xxx 34.734.206 

    

náklady doplň.důlní mechanizace 39.343.200 

        

vrtné a trhací práce 91,32 xxx xxx 

celkem 50.241.679 xxx xxx 

    

spotřeba materiálu - drtiče 6,39 xxx xxx 

spotřeba PHM - drtiče 5,68 xxx xxx 

běžné opravy - drtiče 10,06 xxx xxx 

celkem 2.655.600 xxx xxx 

    
mzdové náklady - drtiče 1.539.600 

zákonné soc.pojištění - drtiče 538.860 

    

odpisy DLHM - drtiče 2.314.670 

    

mzdové náklady - rypadla 1.526.400 

zákonné soc.pojištění - rypadla  534.240 

    

odpisy DLHNM - rypadla 3.610.070 

    

mzda THP pracovníka 189.900 

zákonné soci.pojištění THP 66.465 

    
Náklady celkem 234.577.039 
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Příloha č. 17 

Náklady - varianta C (veškeré pevné polohy zpracovány externí firmou) 

EXTERNÍ FIRMA - varianta C 
 pískovec skrývka THM 

(m3) 786.000 1.814.000 2.600.000 

drcený pískovec, doprava do 1 km 120.000   

Odtěžený, nedrcený pískovec do 2 km 670.000   

    

Doprava dumpery    
do 1 km 30 25   xxx 

do 2 km 40     xxx 

Celkem 30.400.000 45.350.000 75.750.000 

    

Spotřeba materiálu - rypadla a auta 

zahrnuto v ceně externího firmy Spotřeba PHM - rypadla a auta 

běžné opravy - rypadla a auta 

    

náklady doplň.důlní mechanizace 119.084.160 

        

vrtné a trhací práce 91,32   xxx   xxx 

Celkem 50.241.679   xxx   xxx 

    

Spotřeba materiálu – drtiče 6,39   xxx   xxx 

Spotřeba PHM – drtiče    5,68   xxx   xxx 

běžné opravy – drtiče   10,06   xxx   xxx 

Celkem 2.655.600   xxx   xxx 

    

mzdové náklady – drtiče 1.539.600 

Zákonné soc.pojištění – drtiče 538.860 

    

odpisy DLHM – drtiče 2.314.670 

    

mzdové náklady - rypadla a auta 
zahrnuto v ceně externího firmy 

Zákonné soc.pojištění - rypadla a auta 

    

odpisy DLHNM - rypadla a auta zahrnuto v ceně externího firmy 

    
1/2 mzda THP pracovníka 94.950 

Zákonné soc.pojištění THP 33.233 

    
cena za nakládku/ těžbu 17 15 xxx 

Celkem 13.362 000 27.210.000 40.572.000 

Náklady celkem 314.356.900 

 


