
VŠB – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 

Institut hornického inženýrství a bezpe�nosti 

 

 

 

Možnosti využití proplástk� z uhelných a skrývkových �ez� 

lokality Vršany. 

The possibilities of usage of layers from coaly and stripping cuts 

location of Vrsany. 

 

bakalá�ská práce 

 

 

 

 

Vedoucí bakalá�ské práce:      Ing. Doc.František Tichánek, Ph.D. 

 

Datum zadání:                                  31. 10. 2008 

Datum odevzdání:                                 30. 04. 2009 

 

Most 2009              František Peterka 



František Peterka: Možnosti využ.propl.z uhel.a skrýv.�ez� lok.Vršany. 

2009                                                                                                                             2 
 



František Peterka: Možnosti využ.propl.z uhel.a skrýv.�ez� lok.Vršany. 

2009                                                                                                                             3 

Prohlašuji: 

• byl/a jsem seznámen/a s tím, že na moji záv�re�nou práci se pln� vztahuje zákon 

�.121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – využití díla v rámci ob�anských a 

náboženských ob�ad�, v rámci školních p�edstavení a využití školního díla a § 60 – 

školní dílo; 

• beru na v�domí, že Vysoká škola bá�ská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB-TUO) má právo záv�re�nou práci nevýd�le�n� užít ke své vnit�ní pot�eb� 

(§ 35 odst. 3); 

• souhlasím s tím, že jeden výtisk záv�re�né práce bude uložen v Úst�ední knihovn� 

VŠB-TUO k prezen�nímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího 

záv�re�né práce. Souhlasím s tím, že údaje o záv�re�né práci, obsažené v abstraktu, 

budou zve�ejn�ny v informa�ním systému VŠB-TUO; 

• bylo sjednáno, že užít své dílo – záv�re�nou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

   využití, mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávn�na v takovém p�ípad� ode 

mne požadovat p�im��ený p�ísp�vek na úhradu náklad�, které byly VŠB-TUO na 

vytvo�ení díla vynaloženy (až do jejich skute�né výše); 

• záv�re�nou prací anebo dílem se myslí bakalá�ská práce v p�ípad� bakalá�ského 

studia. Diplomová práce v p�ípad� magisterského studia a diserta�ní práce v p�ípad� 

doktorského studia. 

 

Prohlašuji, že jsem celou diplomovou/bakalá�skou práci v�etn� p�íloh vypracoval 

samostatn� a uvedl jsem všechny použité podklady a literaturu. 

 

V Most� 26. 04. 2009                                          ……………………………. 

                                                                                              František Peterka 

 



František Peterka: Možnosti využ.propl.z uhel.a skrýv.�ez� lok.Vršany. 

2009                                                                                                                             4 

Anotace. 

 

      V p�edložené bakalá�ské práci je zpracována charakteristika t�žených proplástk� 

v uhelných a skrývkových �ezech Vršanské uhelné a.s., spolu s popisem technologie 

dobývání. V první �ásti je pak vysv�tlena základní charakteristika a vlastnosti t�chto 

proplástk�. Následn� je uveden p�ehled možností sou�astného využití t�chto proplástk�, 

ve vazb� p�edevším pak na zakládání výsypek a jejich následnou rekultivaci, kde mají 

tyto proplástky využití. Na záv�r práce jsou za�azeny návrhy variantní úpravy t�žených 

proplástk�.  

 

Annotation. 

   

In submitted baccalaureate work is processed rating mined layers in coaly and 

overburden removing cuts Vrsanska coaly joint-stock company, in conjunction with 

description technology mining. In forepart is then explained basic rating and 

characteristics these layers. Subsequently come out survey possibility actual usage these 

layers, on trial above all then on merging dumps and their resulting reclamation, where 

have these layers usage. Lastly work are registered suggestions variant adjustment 

mined layers. 
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1. Úvod 

 

 Energetická politika sou�asnosti 	R, �ešící sv�j rozvoj v krátkodobém i 

dlouhodobém horizontu, po�ítá mimo jiné i s ekonomicky výhodným využitím 

domácích prvotních energetických zdroj�, v�etn� zachování p�im��ené míry národního 

zacházení s domácími energetickými zdroji a p�íslušnou energetickou infrastrukturou. 

To znamená i podporu únosné t�žby domácích energetických nerostných surovin - uhlí, 

s p�ihlédnutím na sociální aspekty a udržení zam�stnanosti v t�žebních regionech, 

p�edevším pak na schopnost zahlazovat následky t�žby a s ohledem na pravidla 

Evropské unie o státní pomoci. 

 Lom Vršanská Uhelná a.s., je jednou z mála severo�eských t�žebních lokalit, 

která není územn� omezena legislativními ekologickými limity, a tato okolnost mimo 

jiné znamená, že lokalita pat�í k perspektivním hn�douhelným lom�m. P�ístup k 

ekonomicky vyt�žitelným zásobám uhlí lze zajistit, p�i stávajících t�žbách, do roku 

2035 s možností dalšího rozší�ení až do roku 2055. S t�žbou hn�dého uhlí úzce souvisí 

postupné p�etvá�ení krajiny skrývkovým �initelem, tzn. skrývkovou nadložní zeminou. 

Ta samoz�ejm� vytvá�í rozsáhlé výsypky, které je zapot�ebí upravovat, sanovat a 

rekultivovat. V rámci odklizu nadložních zemin, narážíme na proplástkové partie, které 

se skládají z tercierních hornin. P�i t�žb� velkostrojem KU800/14-K92 na 1. a 2. 

skrývkovém �ezu do t�žby zasahují pevné a zpevn�né proplástky. Technické parametry 

nasazené technologie však neumož�ují kontinuální t�žbu. Z tohoto d�vodu jsou p�ed 

postupem velkostroje jednotlivé vrstvy narušovány odst�ely na t�žební velikost, nebo 

jsou selektivn� odt�žovány z �ezu pomocnou mechanizací. Tyto horniny jsou svým 

složením velice stabilním materiálem, který p�i vhodné úprav� pomáhá v rámci sanací 

rekultiva�ním �initel�m. K základnímu využití t�chto materiál� je nap�. stabilizace 

svah�, drenážní systémy, zpev�ování a úprava cest, úprava povrchových vodních tok�. 

Cílem této bakalá�ské práce je zhodnotit další využití selektivn� odstran�ných pevných 

poloh a rekapitulace dosud využívaných metod. 
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2. Geologická situace t�žební lokality 

 

 Dolové pole Vršanské uhelné a.s. spadá do mostecké �ásti Severo�eské 

hn�douhelné pánve. Z geologického hlediska jde o území velmi pestré a složité. Od jihu 

se zde projevuje vyznívání vývoje žatecké delty potla�ením uhelné sedimentace, od 

západu sem zasahuje charakteristický vývoj chomutovské �ásti pánve a na severu a 

severovýchod� se objevuje typický charakter pánevního komplexu Mostecka 

s jednotnou slojí. Oblast je ovlivn�na p�ínosem písk� v oblasti žatecké delty a je pro ni 

charakteristický p�echod od jednotné sloje do vývoje s rozšt�penou slojí po t�ech až 

�ty�ech samostatných uhelných lávkách, které jsou odd�lené mocným pís�itojílovitým 

meziložím. Podloží je p�edstavováno sedimenty s obsahem vulkanogenního materiálu 

(tufitické jílovce) a svrchnok�ídového materiálu (zelené jílovce). Sedimenty svrchních 

meziložních vrstev mezi 1. a 2. uhelnou lávkou jsou zastoupeny prachov� pís�itými 

jílovci i mocnými polohami písk�. Tento horizont tvo�í nejvýznamn�jší polohu 

skrývkových hornin. P�evládajícími minerály prachovitých jílovc� jsou kaolinit a illit, 

typický je velmi vysoký podíl k�emene. Hlavním minerálem písk� je jednozna�n� 

k�emen. Mocnost sediment� meziloží, odd�lující 2. a 3. lávku, je prom�nlivá. Dosahuje 

6 – 22 m, sm�rem k západu a jihozápadu nar�stá. Sedimenty tvo�í p�evážn� prachové 

jílovce, prachov�-pís�ité jílovce, polohy písk� a nebilan�ní uhelné jílovce malých 

mocností. Meziloží mezi 3. a 4. lávkou je prom�nlivé. Obsahuje šedé jílovce, jílovce 

s pís�itou p�ím�sí, uhelné jílovce i písky. Nad hlavou uhelné sloje se vyskytují terciérní 

nadložní šedé a žluté jíly až jílovce. Jsou vyvinuty pouze na �ásti lokality, jejich 

význam je z hlediska geomechaniky podstatn� menší než v p�ípad� svrchního meziloží. 

Kvartér tvo�í v�tšinou sprašové hlíny a spraše s maximální mocností do 10 m, místy se 

objevují polohy št�rk� a št�rkopísk�. Spraše a sprašové hlíny jsou selektivn� t�ženy a 

využívány jako zúrodnitelné horniny pro rekultiva�ní ú�ely. 

Toto celkové uložení jezern� - deltové, je charakterizované rozšt�pením 

hn�douhelné sloje na lávky odd�lené jílovito - pís�itým meziložím. Intenzita rozšt�pení 

p�itom nar�stá sm�rem od severu k jihu až jihozápadu. Stejným sm�rem klesá 

uhlonosnost komplexu sediment� severo�eské pánve (oblast dolu Vršany) [1, 2, 3, 4].  
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3. Charakteristika hornin - pevných a zpevn�ných 

poloh 

  

 Horniny zpevn�né jsou definovány horniny t�ídy rozpojitelnosti D (index JKS 

110 a vyšší), jako horniny pevné pak horniny t�ídy rozpojitelnosti E (index JKS 125 a 

vyšší). Na lokalit� lze v zásad� rozlišit dva typy pevných a zpevn�ných poloh.  

V prvním typu p�evládá k�emen a dolomit, p�ím�s tvo�í jílové minerály a siderit. 

Tento kvarciticko-dolomitický typ dosahuje výjime�n� až n�kolikametrové mocnosti. Je 

vázán prakticky výhradn� na svrchní meziloží. Dosahuje hodnot pevnosti v prostém 

tlaku desítky MPa, výjime�n� i p�es 100 MPa. Dobývací podmínky skrývkových �ez� 

p�ítomnost t�chto hornin zásadn� zhoršuje. 

Druhý typ pevných a zpevn�ných poloh je tvo�en zejména sideritem a dosahuje 

mocnosti maximáln� 0,2 – 0,4 m.  Má podstatn� menší význam, vyskytuje se 

v nadložních i meziložních horninách. 

  Pr�m�rné hodnoty minerál� obsažených v t�chto horninách jsou dle použité 

literatury [1, 2, 3, 4] tyto: 

Zpevn�né horniny -  jílové minerály  38-69%   

klastický k�emen 11-28% 

    karbonáty celkem  11-49% 

Pevné horniny -  jílové minerály 17-41% 

klastický k�emen 4-31% 

    karbonáty celkem  49-77% 

 

3.1. Metodika pr�zkumných prací  

 

 Pro získání vzork� následn� analyzovaných laboratorními rozbory nutnými pro 

zjišt�ní indexu JKS jsou využívány dv� metody. Jde o odb�r z vrtných jader jádrových 

vrt� a p�ímý odb�r ze skrývkových �ez�.  
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 Hlavní výhodou odb�ru vzork� z vrtných jader je možnost získávat údaje o 

horninovém masivu s dostate�ným p�edstihem p�ed porubní frontou v p�edpolí dolu. 

Nevýhodou pak je zpravidla podstatn� nižší kvalita vzork�. U vybraných vrt� je nutné, 

aby byla, zajišt�na dostate�ná kvalita vrtného jádra tak, aby bylo možné odebírat vzorek 

o délce cca 40 cm zhruba na každé 3 – 5 m jádra. Pracovníci VÚHU, a.s. zajiš�ují 

každodenní odb�r t�chto vzork� a jejich okamžité p�edání laborato�ím. VÚHU, a.s. dále 

zajiš�uje výb�r vzork� (ve spolupráci s geologem VU a.s.), jejich makroskopický popis, 

odb�r, odvoz, zpracování a vyhodnocení. Vzorky hornin pevných a zpevn�ných poloh, 

jsou obvykle odebírány od mocnosti 0,1 m výše. 

 V p�ípad� vzork� odebíraných ze skrývkových �ez� je hlavní nevýhodou 

omezení na stávající porubní frontu, výhodou naopak vysoká kvalita odebíraných 

vzork�. Vzorky jsou hodnoceny souborem laboratorních analýz pot�ebných pro 

stanovení indexu jednotné klasifikace sediment� a následn� za�azení do t�ídy 

rozpojitelnosti. 

 

   3.1.1. Stanovení obsahu jílových minerál� 

Mezi rozbory zaujímá výjime�né postavení tím, že je zjiš�ován dopo�tem do 100% 

(laboratorn� jsou zjiš�ovány obsahy klastického k�emene, karbonát� a organických 

látek). Jeho vypovídací schopnost je patrn� nejnižší ze všech požadovaných zkoušek. 

Jako jeden z díl�ích index� mohou být s uspokojivými výsledky použity pro hodnocení 

hornin ve t�ídách A – C, p�ípadn� ješt� v nižší polovin� t�ídy D. 

 

   3.1.2. Stanovení obsahu karbonát� 

V rámci této zkoušky je laboratorn� zjiš�ován obsah sideritu, kalcitu a magnezitu. 

Komplexometricky jsou ur�ovány obsahy CaO a MgO, které se pak p�epo�ítávají na 

CaCO3  a MgCO3. Oxid železitý se stanovuje permanganometricky a p�epo�ítává na 

siderit. Celkový obsah karbonát� je sou�tem výše uvedených obsah�. Procentuální 

obsah karbonát� je d�ležitým kritériem pro JKS, nebo� celkov� vyjad�uje 

pravd�podobný cementa�ní ú�inek. P�i vysokém obsahu (cca. nad 30 %) zcela potla�uje 

vliv jílových minerál� a klastického k�emene. Zkouška je vhodná pro celou škálu hornin 

A – E.   
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   3.1.2.1.  Siderit 

(Haidinger, 1845), chemický vzorec FeCO3 (uhli�itan 

železnatý), je klencový minerál. Název pochází z �eckého 

sideros – železo. Starší �eský název je ocelek. P�vod - 

primárn� sedimentární a hydrotermální. Morfologie - 

Nej�ast�ji v hrubozrnných, mén� �asto v jemnozrnných 

agregátech. Celistvý jako konkrece s jílovitou p�ím�sí v 

sedimentech (pelosiderit), n�kdy ledvinité, kulovité �i 

hroznovité agregáty. Fyzikální vlastnosti - tvrdost 4 – 4,5, 

hustota 3,7 – 3,9 g/cm³, št�pnost dokonalá podle {1011}, 

lom nerovný, lasturnatý, n�kdy i t�íštivý. Optické 

vlastnosti – barva je žlutohn�dá, hn�dá, hn�do�erná, šedá. 

Lesk skelný, perle�ový, pr�hlednost: nepr�hledný, na 

hranách prosvítá, vryp bílý, žlutavý. Chemické vlastnosti 

- složení: Fe 48,20 %, C 10,37 %, O 41,43 %. P�ed 

dmuchavkou puká, netaví se. P�i žíhání se rozkládá na 

CO2 a oxidy železa, které jsou magnetické. V HCl se 

rozkládá až po zah�átí [5]. 

 

   3.1.2.2.  Kalcit  

(Haidinger, 1845), chemický vzorec CaCO3, je klencový 

minerál. Název pochází z latinského slova calx – vápno. 

P�vod – vzniká krystalizací z magmatu a hydrotermálních 

roztok�, �inností organizm�, chemickou cestou 

rozpušt�ním a následným vysrážením z horké i chladné 

vody. Morfologie - v p�íznivých podmínkách tvo�í 

krystaly zna�né velikosti, jinak známe zrnité, 

krápníkovité, stébelnaté a vláknité agregáty. M�že být i 

celistvého vzhledu bez patrných krystal�. Fyzikální 

vlastnosti - lze rýpat nožem (má tvrdost 3), hustota 2,6 – 

2,8 g/cm³, výborn� št�pný podle klence, k�ehký. Optické 
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vlastnosti - barva: bezbarvý, bílá, žlutavá, �ervená, šedá, 

hn�dá až �erná. Vryp je bílý s odstínem podle zabarvení, 

které zp�sobují p�ím�si Mg, Fe, Mn, Ba, Sr, Pb, Zn. 

Chemicky �istý kalcit je pr�hledný, jinak pr�svitný. Lesk 

skelný až perle�ový. Chemické vlastnosti - P�i žíhání 

plamenem puká a uvol�uje se z n�ho CO2. Vzniklý CaO 

barví plamen cihlov� �erven�. P�i styku s kyselinou se 

uvol�uje CO2 a šumí, obzvlášt� bou�liv� probíhá jeho 

reakce s HCl [5]. 

 

   3.1.2.3. Magnezit 

Magnesium carbonate - Uhli�itan ho�e�natý (MgCO3) je 

bílá práškovitá látka, nerozpustná ve vod�, rozpustná v 

kyselinách a nerozpustná v hydroxidech. P�i rozpoušt�ní 

uhli�itanu ho�e�natého v kyselinách vznikají ho�e�naté 

soli, oxid uhli�itý a voda. Výskyt v p�írod� – uhli�itan 

ho�e�natý se vyskytuje jako nerost magnezit (MgCO3), 

který vzniká na hydrotermálních žilách, v p�em�n�ných 

horninách a usazeninách. Nebo jako podvojný uhli�itan - 

uhli�itan ho�e�nato-vápenatý neboli dolomit 

(CaMg(CO3)2) [5]. 

 

   3.1.2.4. Jílovce  

Sedimentární horniny tvo�ené v p�evážné mí�e (více než 

dv� t�etiny objemu)  jílem - �ásticemi nejmenší velikosti 

(mén� než 0,0020 mm). Více zrnité horniny se nazývají 

kalovce, p�ípadn� prachovce. Jíly jsou všeobecn� jednou z 

hlavních složek p�d. Základní složkou jílovc� jsou jílové 

minerály. Je to skupina hydratovaných hlinitok�emi�itan� 

s vrstevnatou strukturou. Jednotlivé vrstvy jsou k�emi�ité 

(tetraedrické - atomy k�emíku jsou obklopeny �ty�mi 

atomy kyslíku), hlinité (oktaedrické, kde je každý atom 
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hliníku obklopen šesti atomy kyslíku), p�i�emž n�které 

atomy hliníku mohou být nahrazeny železem nebo 

ho��íkem. Tato vrstva se nazývá gibbsitová nebo 

brucitová (podle minerál� které ji tvo�í). Mezi hlavní 

jílové minerály pat�í montmorillonit, kaolinit, haloyzit, 

berthierit, nontronit, chlority, glaukonit, sepiolit, 

palygorskit. Z ostatních minerál� se v jílovcích vyskytují 

k�emen, muskovit, kalcit a organické zbytky [5]. 

 

   3.1.3. Stanovení objemové hmotnosti 

Laboratorn� stanovená hodnota objemové hmotnosti zemin (	SN 721010) 

udává podíl veškeré hmoty k jejímu objemu v p�irozeném stavu. Stanovuje se metodou 

objemu vytla�ené vody, výsledek v g/cm3 je vyjád�en s p�esností na 0,1 g/cm3. Podle 

dosavadního ov��ení lze �íci, že používaný lineární nár�st hodnot i díl�ího indexu 

vyhovuje širokému rozp�tí horninových typ� severo�eské hn�douhelné pánve. 

 

   3.1.4. Stanovení vlhkosti v procentech objemu 

Hodnota vlhkosti Wn stanovovaná laboratorn� dle (	SN 721012) udává podíl 

hmotnosti nevázané vody ve vztahu k hmotnosti vysušeného vzorku. Hodnota vlhkosti 

je vypo�tena z objemové hmotnosti a vlhkosti v sušin� stanovené standardní zkouškou, 

oboje s p�esností na 0,1%. Pro získání kvalitních výsledk� je nutný odb�r �erstvého 

vzorku a jeho rychlé zpracování (hrozí vysychání vzorku). 

 

   3.1.5. Penetra�ní zkouška 

Penetra�ní zkouška (Pp) se provádí penetrometrem typu PL. M��ení odporu 

v penetraci je možné provád�t pouze u hornin vykazujících hodnoty < 570 N.cm–1, 

�emuž odpovídají sedimentární horniny t�íd A, B, C a jen �áste�n� t�ídy D. Lineární 

pr�b�h nár�stu hodnot je v uvedeném rozsahu t�íd zcela vyhovující. Realizace zkoušky 

však není možná u pevných poloh a s ohledem na nebezpe�í zlomení hrotu 

penetrometru se obvykle neprovádí ani u zpevn�ných poloh [1, 2, 3, 4].  
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3.1.6. Stanovení pevnosti v prostém tlaku 

Hodnota pevnosti v prostém tlaku stanovená laboratorní zkouškou dle (	SN 

721025) udává zatížení p�epo�tené na plochu vzorku, p�i kterém dochází k porušení 

vzorku.  Jde o zkoušku s nejv�tší vypovídající schopností v celé škále hornin A – D. Je 

dob�e využitelná zejména u pevných a zpevn�ných poloh. Jedinou nevýhodou je 

náro�nost na dobrý stav vzorku (neporušenost vzorku, rychlé zpracování). Proto je 

dosud získaný soubor pevností v prostém tlaku oproti ostatním rozbor�m dosti malý.  

Šesti získaným parametr�m vzorku je dle vyhodnocovacích tabulek p�i�azeno 6 

díl�ích index� JKS. Lze konstatovat, že se �asto u vzorku nepoda�í realizovat všech 6 

požadovaných analýz. Minimální p�ípustný po�et provedených analýz pro zat�íd�ní 

vzorku je 4. Výsledný index JKS vzorku lze spo�ítat jako aritmetický pr�m�r získaných 

díl�ích index� JKS. 

 

 Na základ� následující tabulky (Tabulka 1: Zat�íd�ní horniny na základ� indexu 

JKS) lze pomocí indexu JKS vzorek zat�ídit do p�íslušné t�ídy rozpojitelnosti a získat 

orienta�ní hodnoty m�rného rozpojovacího odporu (tyto hodnoty jsou skute�n� pouze 

orienta�ní, v sou�asnosti probíhá výzkum zam��ený na jejich up�esn�ní. 

Tabulka 1: Zat�íd�ní horniny na základ� indexu JKS 

T�ída JKS Index JKS
M�rný rozpojovací 

odpor kN.m-1

A 95 50

B 95,1 - 100,0 50 - 60

C 100,1 - 110,0 60 - 90

D 110,1 - 125,0 90 - 120

E 125,1 -  � 120
 

 

 Na základ� takto analyzovaných vzork� získaných z vrtných jader pr�zkumných 

vrt� v p�edpolí t�žby jsou vypracovány p�í�né a podélné petrograficko – geotechnické 

�ezy lokalitou s vyzna�ením významných zpevn�ných a pevných poloh. Lokalita je pak 
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roz�len�na na geotechnické horizonty. Výsledky jsou každoro�n� aktualizovány dle 

nov� získaných údaj� [1, 2, 3, 4].  

 

Roz�len�ní území na stratigrafické kvazihomogenní celky vychází z geologické 

situace lokality, výskytu meziložních tercierních hornin - pevných poloh a výsledk� 

laboratorních analýz odebraných vzork�. Vyskytují se zde pevné a zpevn�né polohy 

sideritového i kvarciticko – dolomitového typu. Ty dosahují mocnosti až n�kolika m p�i 

pevnosti v prostém tlaku až 100 MPa a tedy p�edstavují závažnou p�ekážku pro t�žbu. 

Prachovité jílovce jsou �azeny do t�ídy rozpojitelnosti C, písky pak do t�ídy 

rozpojitelnosti A. Hlavním kritériem roz�len�ní je vedle výskytu pevných a zpevn�ných 

poloh rozpojitelnost horninového masivu. Ta je chápána obecn� jako vlastnost horniny 

vyjád�ená jejím odporem proti vnikání �ezného orgánu, nep�ímo stanovená na podklad� 

m��itelných a reprodukovatelných hodnot, z nichž je vypo�ítáván index jednotné 

klasifikace sediment�. Prognóza rozpojitelnosti se zpracovává jako podklad pro 

kategorizaci dobyvatelnosti skrývkových zemin. Tyto jemnozrnné páskované pískovce 

(Obrázek 1: Bloky z proplástk�, Obrázek 2: Bloky z proplástk�) jsou tmelené 

dolomitem, k�emenem �i sideritem a jejich geomechanické parametry dosahují 

extrémních hodnot (m�rný rozpojovací odpor nad 120 kN/m, pevnost v prostém tlaku i 

nad 50 MPa, index JKS i více než 130, t�ídy rozpojitelnosti D až E) [1, 2, 3, 4]. 

Jednotlivé bloky je nutné obnažit velkostrojem (Obrázek 3: Obnažování blok� 

velkostrojem) a jsou z t�žebního �ezu odstran�ny buldozery (Obrázek 4: Odstra�ování 

blok� buldozery) a následn� podrceny hydraulickými kladivy (Obrázek 5: Drcení 

hydraulickými kladivy), nebo jsou likvidovány za pomoci trhacích prací (Obrázek 6: 

Navrtávání p�i trhacích pracích). Výskyt t�chto pískovcových blok� je vázán na 

polohy, které jsou obvykle dobývány velkostrojem KU 800/14-K92.  
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Obrázek 1: Bloky z proplástk� 

Obrázek 2: Bloky z proplástk� 
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Obrázek 3: Obnažování blok� velkostrojem 

Obrázek 4: Odstra�ování blok� buldozery 
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Obrázek 5: Drcení hydraulickými kladivy 

Obrázek 6: Navrtávání p�i trhacích pracích 
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4. Možnosti využití 

 

Historie výskytu pevných poloh p�ed postupy rýpadla KU800/14-K92, je již 

všeobecn� známa, byla popsána ve zpráv� „Neplánovaný výskyt pevných poloh u 

rýpadla K 92 v období únor 2003 „ ze dne 3. 3. 2003. Výskyt pevných poloh p�ed 

postupem rýpadla KU800/14-K92 byl ov��en OMG do roku 2006. P�i �ešení pot�eb 

t�chto hmot v dalších letech se uvažuje využívat drcené pevné polohy od KU800/14-

K92. Doposud jsou tyto materiály p�ed postupem velkostroje rozrušovány s n�kolika 

m�sí�ním p�edstihem trhacími pracemi. Tím se zabrání v�tší kusovitosti jílovc� p�i 

dobývání a následným komplikacím p�i nakládání na DPD1800 mm. Vrtný pr�zkum 

provedený v p�edpolí lomu, byl zam��en na sledování pr�b�hu bezeslojného pásma tzv. 

„vymýtiny“. Lze p�edpokládat, že podobné typy materiál� se budou na tomto �ezu 

vyskytovat i nadále. 

 

Na základ� vrtného pr�zkumu je z�ejmé, že využití pevných a zpevn�ných poloh 

má budoucnost p�i zakládání výsypkových t�les a jejich následné rekultivaci. Hlavní 

výhodou je pak zpracování této vlastní meziložní suroviny, krátká transportní 

vzdálenost a její relativn� nízká ekonomická náro�nost. N�které z p�íklad� využití jsou 

popsány níže: 

 

4.1. Technická stabilita výsypkových t�les 

Problematikou výsypek se v pr�b�hu let zabývala �ada autor�, zejména otázkou 

stability samotných výsypkových t�les. Na úvod si p�ipome�me alespo� nejv�tší 

sesuv u nás v roce 1987 ve výsypce lomu Merkur o délce až 2,5 km, nebo sesuvy 

vyvolané stavbou železnice na 150 m vysoké výsypce „erv�nického koridoru“ 

(Obrázek 7: Sesuv p�dy - Erv�nický koridor, Obrázek 8: Erv�nická výsypka). 

Posledním pozorovaným sesuvem na výsypkách u nás, je sesuv rekultivované 

výsypky bývalého hn�douhelného dolu Hrabák u obce 	epirohy aktivovaný v roce 

2005. Pro tyto sesuvy jsou charakteristické hluboké smykové plochy rota�n� 

planárního charakteru. Jsou známy i p�ípady, kdy se postupným sesouváním svahy 

výsypek upravily do nezvykle mírných sklon� 1:9 až 1:15. Proto byla zjiš�ování 
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geomechanických vlastností výsypek, za ú�elem zajišt�ní stability výsypkových 

t�les v�nována velká pozornost [6].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7: Sesuv p�dy - Erv�nický koridor 

Obrázek 8: Erv�nická výsypka 
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Jednou z variantních možností zajišt�ní stability výsypky, nebo sanování skluz� 

výsypek je využití pevných a zpevn�ných poloh, které se pat�i�n� upravené 

zakládají na paty výsypek. Na obrázku (Obrázek 9: Podep�ení paty výsypky 1, 

Obrázek 10: Podep�ení paty výsypky 2) je schematicky znázorn�né podep�ení 

skluzových (kritických) partií výsypky, drcenými proplástky. 

 

Obrázek 9: Podep�ení paty výsypky 1 
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Obrázek 10: Podep�ení paty výsypky 2 
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4.2. Odvodn�ní – odvod�ovací prvky 

Ve v�tších hloubkách, kde už mohou mít výsypkové zeminy kompaktní vzhled, 

m�že stále probíhat konsolidace vzhledem k dlouhé odvod�ovací dráze. Díky své 

nehomogenit� jak v horizontálním, tak i vertikálním sm�ru je výsypka velmi 

komplikovaným prost�edím i z pohledu hydrogeologie. Ve výsypkovém prost�edí je 

nutné po�ítat s lokálními „zav�šenými“ zvodn�ními, nacházejícími se v r�zných 

výškových úrovních. Podzemní voda byla p�i provád�ných pr�zkumných pracích 

zastižena v již hloubkách 2,5 až 4,5 m pod povrchem terénu [6].  

Z titulu pevných a zpevn�ných poloh zde máme využití pro hloubkové drenážní 

systémy. Odvod a usm�r�ování spodních vod do ucelených systém�. Ke stabilitní 

analýze mohou být navržena sana�ní opat�ení, pro která mohou být zvolena nap�. 

drenážní „žebra“ v osové vzdálenosti 8 až 10 m, hloubky min. 3,0 m, ší�ky ve dn� 

1,0 m a drenáži p�i pat� svahu. Prioritn� se umis�ují v místech viditelných výron� 

vody a v místech projev� nestability svahu [5]. 

 

4.3. Povrchové vodní toky – vodní plochy 

 

Veškeré povrchové toky jsou silným denuda�ním �initelem, p�sobí erozivn�. 

Obrušují, vymílají, p�enášejí a t�ídí materiál a v kone�né fázi ukládají sedimenty. 

Vodní tok se tak postupn� zarývá do podloží, �ímž dochází k formování dráhy, 

kterou voda dále pokra�uje a kterou stále zahlubuje. 
í�ní koryto je �asto um�le 

upravováno, aby voda protékala místy, kudy si to �lov�k p�eje. Formou úpravy je 

zpev�ování, �i navyšování b�eh�, které má zabránit rozlévání vodního toku �i 

zabrán�ní nebo minimalizaci dopadu povodní. Zpev�ováním �í�ních koryt malými 

�i velkými kompaktními materiály a stavbou kamenných zdí se zabra�uje vodní 

erozi [7]. U stojatých vod, s minimálním pohybem vodního sloupce m�žeme 

využívat tyto materiály k úprav� a zpevn�ní p�íb�ežních partií.  V obou p�ípadech 

nacházejí velkým podílem uplatn�ní pevné a zpevn�né polohy. P�edpokladem je 

jejich vhodná úprava. 
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4.4. Výstavba a údržba ú�elových komunikací 

Drcené pevné a zpevn�né polohy jsou jednou z nejvíce využívaných surovin p�i 

výstavb� a údržb� ú�elových komunikací nov� vznikajících t�les výsypek. Slouží 

p�edevším jako podkladní materiál do spodních �ástí komunikací. Svou snadnou 

údržbou a zpracováním jsou k tomuto využití p�edur�eny. 

 

4.5. Finální terénní úpravy 

V zakon�ovací fázi rekultivace sanované oblasti lze využít drcených proplástk� 

ke všem standardním �innostem, ale též i estetickým ú�el�m. Jemn� drcený je 

vhodný k úprav� p�ších cest, okolí ú�elových staveb apod.  

 

5. Návrh zp�sobu úpravy 

 

 Cílem tohoto návrhu úpravy drcení proplástk� je porovnat stávající zp�soby 

drcení pevných poloh od  rýpadla KU800/14-K 92  semimobilním drti�em (Obrázek 11: 

Semimobilní drti� DCD 1000x800, Obrázek 12: Semimobilní drti� DCD 1000x800) 

typu DCD 1000x800 (P�erovské strojírny n.p.) s mobilními drti�i  Brown - Lenox 

KK114 (Obrázek 13: Mobilní drti� Brown - Lenox KK114, Obrázek 14: Mobilní drti� 

Brown - Lenox KK114) a Hartl Minitrack MT503 PCV (Obrázek 15: Hartl Minitrack 

MT503 PCV), které byly zkušebn� provozovány  firmou WEKO s.r.o p�i drcení 

pevných poloh na hloubkovém �ezu rýpadla K 92 (�ervenec 2003) [8].  

 

Zdrojem informací byly skute�né provozní náklady, výkonnost jednotlivých 

typ� srovnávaných drti�� a jejich technické parametry uvád�né výrobci. 
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5.1. Hodnocení zp�sobu drcení pevných poloh z �ezu 

rýpadla KU800/14-K92 

 

 

- Kapacita a výkony posuzovaných drti��. 

- Výt�žnost pevných poloh z �ezu rýpadla K 92 pro drcení. 

- O�ekávaná spot�eba podsypových hmot pro lomové provozy ZV 2003-2005. 

- Ekonomické zhodnocení drcení pevných poloh.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 11: Semimobilní drti� DCD 1000x800 
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Obrázek 12: Semimobilní drti� DCD 1000x800 

Obrázek 13: Mobilní drti� Brown - Lenox KK114 
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Obrázek 14: Mobilní drti� Brown - Lenox KK114 

Obrázek 15: Hartl Minitrack MT503 PCV 
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5.1.1. Kapacita a výkony posuzovaných drti�� 

 

Tabulka 2: Základní parametry drti�� 

Typ Typ drcení Typ pohybu Pohon

Drti� DCD
	elis�ový, 

jednovzp�rný
Semimobilní - 

ponton
Elektrický

BL KK 114
	elis�ový, 

jednovzp�rný
Mobilní - kolový Vzn�tový motor

MT 503 PCV Odrazový Mobilní - pásový Vzn�tový motor

 

 

5.1.2. Popis technologie drcení 

 

Semimobilní drti� DCD – pevné polohy vyhrnuté z �ezu rýpadla K 92 jsou na 

�ezu p�eddrceny za pomoci hydraulického kladiva na rozm�ry umož�ující jejich p�evoz 

do místa drcení (bývalé hradlo Š 6 na DJŠ). Pr�m�rná dopravní vzdálenost z �ezu na 

plochu Š6 je 3000 m. Na tomto míst� jsou v p�ípad� nutnosti dále p�eddrceny na rozm�r 

vhodný pro vstupní otvor drti�e a naklada�em p�eváženy z  meziskládky do násypky 

semimobilního drti�e. Výsledný produkt je do�asn� skládkován a po nadrcení 

dostate�ného objemu pevných poloh je pomocí LH nebo SS voz� p�evezen k použití. 

Mobilní drti� BL KK 114 – byl nasazen v prostoru bývalého hradla Š 6. Celá 

technologie je obdobná technologii semimobilního drti�e s možností podstatn� zkrátit 

vzdálenost p�epravy pevných poloh z meziskládky do násypky drti�e. Mobilní drti� 

Hartl Minitrack MT503 PCV – byl nasazen p�ímo v �ezu s výskytem pevných poloh. P�i 

této technologii došlo ke zkrácení dopravní vzdálenosti pro nákladní automobily na 

n�kolik desítek, maximáln� stovek metr�. Proto zna�ná �ást pevných poloh byla na 

jednotlivé meziskládky p�iblížena dozerem a teprve po jejich p�iblížení byly pevné 

polohy p�eddrceny na rozm�r umož�ující jejich naložení do násypky drti�e [8]. 
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5.1.3. Parametry ovliv�ující výkonnost drcení 

 

5.1.3.1. Vliv nastavení výstupní št�rbiny drti�e 

(teoretická výkonnost) 

 

Udávaná výkonnost drti�e BL KK 114 p�i výstupní št�rbin� 115 mm je 125 

t/hod. U drti�e MT 503 BBV bylo zkoušeno nastavení výstupní št�rbiny na 90 mm. 

Teoretická výkonnost se pohybuje p�ibližn� na úrovni 90 t/h.(dle sd�lení fa.Weko s.r.o.)  

Semimobilní drti� je nastaven na výstupní zrno 75 mm. Tato št�rbina byla nastavena po 

konzultacích s výrobcem (P�erovské strojírny) a je mimo p�vodn� udávané povolené 

nastavení a udávanou výkonnost. Dle k�ivek závislosti nastavení št�rbiny a výkonnosti 

drti�e (od 100 mm výše) lze od dnešního nastavení o�ekávat teoretický výkon 83 t/hod, 

tj. cca 66 % výkonu BL KK 114 a cca 92 % drti�e MT 503 PCV. P�i nastavení stejné 

velikosti vstupní št�rbiny u semimobilního drti�e jako u drti�e BLKK 114 a MT 503 

PVC, lze p�edpokládat srovnatelnou výkonnost[8]. 

 

5.1.3.2. Vliv dopravních vzdáleností 

 

Vzdálenost v pr�b�hu nasazení drti�� fa.Weko s.r.o., nep�ekro�ila 40 m a to jak 

pro nakládání, tak pro odvoz produktu. Toto kontrastuje s podmínkami pro semimobilní 

drti�, kdy se vzhledem k  nutnosti uvolnit �ez pro další postup rýpadla K 92 a p�estavby 

DPD, navezlo velké množství pevných poloh na deponii Š6. Vzdálenost naklada�e pro 

nakládání do násypky semimobilního drti�e se pohybovala v pr�m�ru cca 80 m. Pevné 

polohy, které byly za touto vzdáleností, se znovu nakládaly, a p�ibližovaly nákladními 

automobily blíže k násypce drti�e. Vznikly a vznikají, tak zvýšené náklady na nakládání 

a p�evoz pevných poloh. 
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5.1.3.3. Vliv typu naklada�e 

 

Naklada�e použité fi. Weko s.r.o. m�ly objemy lžíce 5,5 a 2,9 m3. Pro provoz 

semimobilního drti�e je používán st�ední naklada� s objemem lžíce 1,7 m3. Tím dochází 

ke snížení objemu p�epraveného materiálu na 31%, resp. 59 %.  

 

Materiál je do násypky drti�� BL KK 114 i MT 503 PCV  nakládán p�es bo�nici 

násypky, která má dostate�nou délku pro provoz v�tšího naklada�e (vyzkoušen 

naklada� CAT 980 s ší�í lopaty 3,3 m). Vzhledem k prostorovému uspo�ádání násypky a 

ochoz� semimobilního drti�e lze materiál nakládat pouze p�es zadní �elo, které svoji 

ší�kou umož�uje provoz pouze st�edních naklada�� (naklada� CAT 924 s ší�í lopaty 2,4 

m). Další podstatnou výhodou drti�e BL KK 114 i MT 503 PCV jsou strm�jší boky 

násypky a tím menší možnost zachycení vsázky, tvorby klenby a nalepování jílových 

p�ím�sí [8]. 

 

5.1.3.4. Vliv konstrukce drti�e 

 

Nevýhodou semimobilního drti�e je zp�sob podávání pevných poloh pomocí 

�lánkovaného pancé�ového podávacího pasu. Na tomto pase dochází p�i posunu 

pevných poloh k tvorb� klenby z v�tších kus� a zárove� i k potížím s nalepováním 

vlhkého materiálu. Další nalepování vzniká p�i pr�chodu vlhkého materiálu 

hrubot�ídí�em THT. Drti� BL KK 114 má posun �ešen pomocí pohyblivých roštnic, 

které ihned po naložení vsázky zajistí propadnutí jemných �ástí mimo vlastní drti�. Na 

drti�i MT 503 PCV je posun materiálu �ešen podobn� jako na semimobilním drti�i za 

pomoci krátkého �lánkovaného pasu. Všeobecn� jsou všechny typy drti�� obdobn� 

citlivé na vlhké jílové p�ím�si ve vsázce [8]. 
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5.1.4. Dosažené výkony drcení 

 

Tabulka 3: Dosažené výkony v drcení 

Provozní Pr�m�rná

�as výkonnost

(t) (Mth) (t/hod)

Semimobilní drti� DCD 10331 702,5 14

Mobilní drti� BL KK114 1024 15 68

Mobilní drti� HM MT 503 PCV 7286 97 75

Výkon
(od 1.1.2002 do 31.7.2003)

 

 

Pr�m�rný výkon semimobilního drti�e DCD je na cca 20 % úrovni oproti 

p�edvád�ným drti��m firmy Weko s.r.o. Tytéž výsledky vyplývají i z porovnání 

teoretických parametr� srovnávaných stroj� a parametr� navozující technologie [8]. 

 

5.1.5. Rekapitulace vyhodnocení faktor� ovliv�ujících výkon 

semimobilního drti�e DCD 

 

Tabulka 4: Rekapitulace vyhodnocení faktor� oliv. výkon semim. drti�e DCD 

Teoretický 
výkon

Vzdálenost: 
násypka - 

deponie tvrdých 
poloh

Objem lžíce 
naklada�e

Celkem

(m3/hod-1) (km) (m3)

Semimobilní 
drti� DCD

66 - 92 50 31 - 59 10 - 28

Snížení výkon.semimob.drti�e DCD, oproti mobilním drti��m v %
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5.1.6. Ekonomické zhodnocení drcení pevných poloh 

 

Tabulka 5: Ekonomické zhodnocení v % porovnání 

P�eprava k 
drti�i

Drti� Naklada� Celkem

Semimobilní 
drti� DCD

29 66 119 214

Hartl Minitrack 
MT503 PCV

0 - 10 75 - 78 7 82 - 95

(%/t)

 

 

Náklady na jednotlivé operace, které jsou, pro oba drti�e shodné nejsou uvedeny 

(p�eddrcení hydraulickým kladivem, vyhrnutí pevných poloh z �ezu). P�i použití výše 

uvedených 25 000 tun pevných poloh je rozdíl v nákladech tém�� 2,5 násobný ve 

prosp�ch drti�e Hartl Minitrack MT503 PCV [8]. 
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5.2. Porovnání výhod a nevýhod jednotlivých drti�� a 

zp�sob� drcení 

Tabulka 6: Porovnání výhod a nevýhod jednotlivých drti�� 

    Výhodný drti� ��������� Nevýhodný drti� 

N
ár

o�
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 n

a 
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ov
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no
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D
op

ra
vn

í v
zd

ál
en

os
t z

 
m

ís
ta
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P 
HM MT503 PCV BL KK114 DCD 1000x800 

Nasazení na �ezu: 
do 0,2km 

Zkouška: 3km Pr�m�r 3km 

N
ez

áv
is

lý
 z

p�
so

b 
p�
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u 
dr

ti�
e 
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 �e
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HM MT503 PCV BL KK114 DCD 1000x800 

Bez omezení - 
pásový podvozek. 
Po komunikacích 
p�eprava na 
podvalníku. 

V terénu pouze 
p�i suchém 
po�así. Po 
komunikacích 
silni�ní taha� 
náv�s�. 

P�i demontáži na 
jednotlivé �ásti - 
vle�ení na 
pontonech. 
Prakticky bez 
možnosti. 

D
rc
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í m
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l�

 

Pe
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é 
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 (h
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p�
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HM MT503 PCV BL KK114 a 
DCD 1000x800   

Odrazový drti� 	elis�ové drti�e 

  

St
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eb
ní

 s
ut
� 

a 
un

iv
er

sá
ln

os
t BL KK114 DCD 1000x800 HM MT503 PCV 

	elis�ový drti� s 
magnetickým 
separátorem 

	lis�ový drti� Odrazový drti� 

U
ni

ve
rs

ál
no

st
 

pr
o 

dr
ce

ní
 BL KK114 HM MT503 PCV DCD 1000x800 

Do 685 mm Do 600 mm Do 800 mm 

Maximální velikost 
vstupního zrna 

DCD 1000x800 BL KK114 HM MT503 PCV 

Do 800 mm Do 685 mm Do 600 mm 

Zdroj energie 
DCD 1000x800 BL KK114 a HM 

MT503 PCV   
Elektrický pohon Vzn�tový motor 
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5.2.1. Z porovnání a hodnocení problematiky výskytu pevných 

poloh u rýpadla KU800/14-K92 a zp�sobu jejich drcení pro využití jako 

podsypových hmot vyplývá že: 

 

- Využitelnost pevných poloh pro drcení k následnému využití jako 

podsypových hmot lze z celkového množství využít ro�n� cca 10%, to 

znamená získat cca 10 000 t ro�n� podsypových hmot z pevných poloh. 

- Stávající semimobilní drti� nem�že dosahovat efektivity nasazení 

zkoušených drti�� firmy Weko s.r.o. a to p�edevším z d�vodu 

konstruk�ního �ešení nakládací sýpky a jeho nepohyblivosti. 

- Pr�m�rný objem využitelných pevných poloh je v letech 2004 – 2006 na 

hranici maximálního výkonu stávajícího semimobilního drti�e. 

- Optimální zp�sob „likvidace“ pevných poloh spo�ívá v jejich následném 

použití pro výrobu podsypových hmot. K tomuto ú�elu je nejvhodn�jší 

drti� na pásovém podvozku, který se plynule pohybuje po t�žebním �ezu. 

Pouze p�i této technologii lze omezit p�evoz pevných poloh nákladními 

automobily a zárove� snížit op�tovné nakládání za pomoci kolových 

naklada��.  

- Vzhledem k možnosti drtit i stavební sut� s železnou výztuží je 

univerzáln�jší drti� �elis�ový s magnetickým separátorem. Výkonov� je 

posta�ující drti� obdobných velikostí jako jsou drti�e posuzované, tzn. se 

vstupním otvorem drti�e min. 1000x600 mm a možnou výstupní 

št�rbinou pod 100 mm.  

- Ze stroj�, které spl�ují výše uvedená kritéria lze zvýraznit 

jednovzp�rnou �elis�ovou verzi zkoušeného drti�e Hartl Minitrack (typ  

MT503BBV), jejíž orienta�ní cena je 7,7 mil. K�. Podobný stroj po 

repasi (3000 Mth) je v cenové relaci cca. 5 mil. K�. Výb�r stroj� je 

samoz�ejm� širší a to i u jiných firem [8]. 
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6. Záv�r 

 

Vzhledem k sou�astné ekonomické situaci využíváme tyto proplástky, tzn. 

pevné a zpevn�né polohy z t�žebního �ezu KU800/14-K92 p�edevším k úprav� �i 

údržb� cest a k zat�žkávacím lavicím stabilizace výsypek. Jejich spektrum využití je 

však podstatn� širší. Variantn� nejlepším zp�sobem zpracování v provozních 

podmínkách je využití housenicového drti�e Hartl Minitrack MT503 PCV. Z výše 

posuzovaných vlastností (Tabulka 6: Porovnání výhod a nevýhod jednotlivých 

drti��) je velkou výhodou jeho samostatná mobilita, bez nutnosti dalších náklad� na 

kolovou a pomocnou mechanizaci.  
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9.  Seznam použitých zkratek 

 

- KU800/14-K92 - kolesový velkostroj (typ, teoretický objem kore�ku l / 

výrobní �íslo – závodové �íslo). 

- JKS – index rozpojitelnosti hornin. 

- VÚHU – Výzkumný ústav pro hn�dé uhlí Most. 

- VU a.s. – Vršanská uhelná a.s. (od 10/2008). 

- OMG – Odbor m��i�ství – geologie. 

- ZV – Závod výroby. 

- DPD – dálková pasová doprava. 

- CAT – kolový naklada� fi. Caterpillar. 

- DCD 1000x800 – semimobilní drti�. 

- BL KK114 – mobilní drti�. 

- HM MT503 PCV – mobilní drti�. 

- LH, SS – typy nákladních (p�epravních) – d�lních vagon�. 

- Wn – hodnota vlhkosti. 

- Pp – penetra�ní zkouška. 
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