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Anotace 

 
 
        Tato diplomová práce se zabývá variantním řešením zpracovatelských kapacit uhlí 

lomu ČSA provozem Úpravna uhlí Komořany nebo homogenizační drtírnou po roce 2012, 

kdy bude těžba snížena z důvodu „Územně ekologických limitů“ těžby, popř. úplně 

zastavená po roce 2021. 

 

Klíčová slova:  LUAS, Czech Coal, limity, úprava uhlí, lom ČSA, úpravna uhlí 

 

 

 

Summary                                                                   

 

        My diploma work compares variant analysis of coal manufakturing potentials for 

CSA coalmine for plants UUK and or HMGD after year 2012. Down turn in coal mining 

after 2012 on the grand of regional & environmental mining limits, perhaps total coal 

mining cutoff arter 2021. 

 

Keywords:   LUAS, Czech Coal, limits, coal treatment, guarry CSA, coal         

preparation plant 
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Seznam použitých zkratek: 

 

SHD        -  Severočeské hnědouhelné doly 

MUS        -  Mostecká uhelná společnost 

LUAS       -  Litvínovská uhelná společnost 

VUAS      -  Vršanská uhelná společnost 

CCS        -  Czech Coal Services 

ČSA        -  lom Československé armády 

ÚUK        -  Úpravna uhlí Komořany 

HMGD     -  Homogenizační drtírna 

EPOČ      -  Elektrárna Počerady 

UE           -  United Energi        

DPD        -  Dálková pasová doprava 

NS           -  Nakládací stanice 

NZ           -  Nakládací zásobník 

ŠZ           -  Štěrbinový zásobník 

HZ          -   Hlubinný zásobník 

MHZ        -  Malý hlubinný zásobník 

VHZ        -  Velký hlubinný zásobník 

PD          -  Pasový dopravník 

N             -  Nakládací dopravník 

D             -  Drtírna 

C             -  Třídírna 

T              -  Teplárna 

KU          -   Kolesové rypadlo 

ČD          -   České dráhy 

Pc           -   Popelem chudé uhlí 

Pb           -   Popelem bohaté uhlí 

MJ.kg      -   Megajoule na kilogram 

Ad                 -   Průměrný obsah popela v uhlí 

Qi
r                 -  Průměrná výhřevnost uhlí 

t . h -1        -  Tuny za hodinu 



IFE          -  Vysokofrekvenční měnič – Industrie –Einrichtungen - Fertigungs 

UV         -  Usnesení vlády 

CHZ      -  Chemické závody 

Wap      -  Otevřený oboustranný výsypný vůz ČD 

USSK    -  Univerzální skládkový stroj 
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1.   Úvod 
 

Historie a současnost těžby hnědého uhlí v okolí Mostu. 

        Uhlí stálo u kolébky moderního věku a stále je perspektivní palivo. Historie hnědého 

uhlí začala pradávno v neklidných třetihorách, před 15 – 20 mil. let, kdy se v dlouhodobém 

biochemickém procesu přeměňovaly rostliny rozsáhlých močálů na rašelinu a hnědé uhlí. 

První písemné zmínky a svědectví o uhlí v severočeské hnědouhelné pánvi pochází z 15. a 

16. století. Využívání uhlí se v okolí Mostu datuje od roku 1594. Teprve průmyslová 

revoluce přinesla významnější uplatnění uhlí jako důležitého paliva. Málokdo ví, že právě 

využívání uhlí umožnilo záchranu a obnovu lesů na našem území, protože do té doby 

základním zdrojem energie pro lidstvo bylo dřevo. V roce 1871 byla ve Vídni Vídeňskou 

směnečnou bankou založena Mostecká společnost pro dobývání uhlí jako první 

hnědouhelná akciová společnost v Rakousku-Uhersku. Po roce 1945 působilo v pánvi 58 

dolů, převážně hlubinných. Koncem téhož roku vznikl n.p. Severočeské hnědouhelné doly 

(SHD) v Mostě. Tento název vydržel až do roku 1992. Po rozpadu SHD byla Fondem 

národního majetku ČR dne 1.11.1993 založena Mostecká uhelná společnost a.s. (MUS) a 

zapsána do obchodního rejstříku. Společnost vznikla spojením bývalých státních podniků 

Doly a úpravny Komořany, Doly Ležáky a Doly Hlubina. V souvislosti s transformací 

oboru byly za její existence postupně utlumovány a posléze uzavřeny některé provozy, 

např. Úpravna uhlí Herkules, Lom Most, hlubinný důl Alexander a hlubinný důl Kohinoor, 

poslední činný hlubinný hnědouhelný důl v ČR, důl Centrum, provozuje dceřiná 

společnost Czech Coal Services a.s. V r. 2005 investoři odkupují od původního vlastníka 

energetická aktiva, která mj. zahrnují Mosteckou uhelnou společnost a vzniká skupina 

Czech Coal a.s., která se zabývá těžbou a prodejem hnědého uhlí, prodejem elektřiny a 

povolenek na emise. Těžba a úprava hnědého uhlí ve skupině Czech Coal byla do roku 

2008 hlavní náplní činnosti Mostecké uhelné a.s., která se rozdělila odštěpením na tři 

sesterské společnosti v říjnu 2008. Vznikla Litvínovská uhelná a.s., která spravuje těžební 

lokalitu ČSA a Úpravnu uhlí Komořany a Vršanská uhelná a.s. spravující těžební lokality 

Vršany a Šverma a Czech Coal Services a.s. Skupina Czech Coal disponuje  největšími 

zásobami uhlí v České republice a dodává je jak pro energetiku, tak pro malospotřebitele. 
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V ročním objemu těžby je druhým největším producentem hnědého uhlí v ČR. Celkem 

v roce 2008 dosáhla hrubá těžba ve skupině Czech Coal 15 144 tisíc tun uhlí.                                                                     

                                            

Význam hnědého uhlí v ČR 

        Hnědé uhlí znamená nezávislost a suverenitu ČR. Existuje přímá souvislost mezi 

životní úrovní a energetickou spotřebou.  Tuzemské hnědé uhlí je jednou ze silných záruk 

pro budoucí srovnání naší životní úrovně s vyspělým světem.                       

        Státní energetická koncepce bere v úvahu poptávku po energii i její zdroje a možnosti 

nabídky uvnitř i vně České republiky. Naše země neoplývá hojností primárních 

energetických zdrojů. V zásobách hnědého uhlí je však soběstačná nejméně do roku 2030, 

tedy do doby, kdy většina států EU bude dle očekávání dovážet až 70% energií. 

       Hnědé uhlí je ve státní energetické koncepci považováno za tuzemsky nejdůležitější 

dlouhodobě dostupný a konkurenceschopný zdroj energie, za významnou součást 

racionálního energetického mixu. V diskusích o energetice se někdy přihlíží, že hnědé uhlí 

je vedle uranu, který však vyžaduje zahraniční přepracování, vlastně jediným domácím, 

spolehlivě ohodnoceným a vypočitatelným zdrojem. Hnědé uhlí garantuje náš hospodářský 

růst, kvalitu života obyvatel a přináší další vysokou hodnotu: nezávislost na energetických 

dovozech a tím i nezávislost a suverenitu republiky. Hnědé uhlí si vydobylo velmi dobrou 

pozici na českém trhu.  V souladu s horním zákonem i staletou hornickou tradicí jsme 

zavazováni k co nejhospodárnějšímu využití hnědouhelných ložisek při uplatňování 

nejnovějších poznatků vědy a techniky a nejlépe dostupných technologií. 

 

 2.   Popis oblasti 
 

        Litvínovská uhelná a.s. spravuje těžební lokalitu Československá armáda (ČSA) 

včetně homogenizační drtírny a Úpravny uhlí Komořany. Společnost má přes 1000 

zaměstnanců. Zásoby uhlí v této lokalitě podléhají „Územně ekologickým limitům“, které 

byly stanoveny UV 444/1991(viz.obr.1), a které omezují postup porubních front těžebních 
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lokalit a zásadně snižují disponibilní těžební zásoby hnědého uhlí do budoucnosti. Do 

limitů představují zásoby 41,3 mil tun kvalitního hnědého uhlí (k 31.12.2008) 

s výhřevností 17,5 MJ/kg. Za nimi se nacházejí největší zásoby uhlí v České republice a to 

více než 750 mil tun hnědého uhlí s nejvyšší výhřevností v ČR. 

 

 
Obr.1   Zásoby hnědého uhlí v lokalitách skupiny Czech Coal Group 

 

Hrubá těžba na lokalitě ČSA v roce 2008 dosáhla 5 216 tisíc tun. Z Úpravny uhlí 

Komořany jsou vedle průmyslových směsí 2 a 3 a topné směsi 1 dodávaných do velké 

energetiky a závodových elektráren expandovány prachové druhy uhlí hruboprachy 1 a 2 a 

prach a z části tříděný druh ořech 2 určené zejména pro teplárenství. Pro potřeby 

domácností a malých kotelen jsou expedovány tříděné druhy uhlí, a to kostka a ořechy 1 a 

2. V malé míře pak aditivované hruboprachy. 

 

        Snahou skupiny Czech Coal je s ohledem na situaci na energetickém trhu a zájem 

odběratelů o kvalitní hnědé uhlí udržet životnost lokality co nejdéle. Avšak za stávající 

situace, kdy se stále zpochybňuje možnost překročení limitů, připravuje skupina Czech 
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Coal harmonogram omezení a dočasného zastavení těžby v lokalitě ČSA. Těžba tu klesne 

po roce 2012 na polovinu roční výše, z 5,2 mil tun na 2,7 mil tun. Proto se hledá variantní 

řešení zpracovatelských kapacit uhlí lomu ČSA po roce 2013 při výši snížené těžby 2,7 mil 

tun a 1,1 mil tun příkupu od Vršanské uhelné a.s. (VUAS), jestli nadále upravovat uhlí 

v Úpravně uhlí Komořany a nebo na homogenizační drtírně na lomu ČSA.  

O této problematice se budu zmiňovat v této diplomové práci. 

 

 

2.1   Úprava uhlí ve skupin ě Czech Coal 
 

        V rámci restrukturalizace MUS a.s. došlo od roku 1999 k mnoha změnám na úseku 

úpravy uhlí. V témže roce vzniklo nové procesní uspořádání, které mělo za následek vznik 

nových závodů. V roce 2000 vzniká závod Výroby, ve kterém je také zahrnuta těžba a 

úprava uhlí. Navazuje na předchozí činnost těžebních lokalit MU a.s. s cílem 

technologického a ekonomického zhodnocení vytěženého uhlí. Jako hlavní finalizující 

výrobce je Úpravna uhlí v Komořanech producentem širokého sortimentu hnědouhelných 

produktů, jež dodává prakticky do všech oblastí spotřeby tuhých paliv od elektráren pro 

nejmenší prodejce uhlí domácnostem. 

        Organizační členění Úpravny uhlí v Komořanech zahrnuje třídírnu, prádlo, nakládací 

zásobník, drtírnu a hlubinný zásobník. 

        Vznikem nových uhelných společností (Litvínovská uhelná a.s., Vršanská uhelná a.s. 

a Czech Coal Services a.s.) v roce 2008 zaniká závod Výroby, přesto Úpravna uhlí 

Komořany dále plní hlavní finalizaci úpravy vytěženého uhlí. 

 

2.2   Doprava uhlí z místa t ěžby do úpravny 
 

        Těžné hnědé uhlí je dopravováno do procesu úpravy z povrchových a hlubinných 

těžebních lokalit Czech Coal Group. Tato doprava se uskutečňuje dvěma způsoby. Na 

provoz Komořany je uhlí dopravováno kolejovou dopravou z lomů a hlubinného dolu (důl 

Centrum) a je směrováno na jednotlivé provozní úseky na základě kvalitativních 

parametrů. 
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        Z lomu ČSA je vytěžené uhlí dopravováno na homogenizační drtírnu (viz.příloha 1) 

dálkovou pásovou dopravou (viz. obr. 2). 

 
Obr. 2   Dálková pasová doprava z lomu ČSA na HMGD 

 

         Toto uhlí je pak směrováno z nakládací stanice 1 (NS I), nebo z nakládací stanice 3 

(NS III) k nakládce do železničních vagonů Czech Coal Services k dalšímu zpracování do 

Úpravny v Komořanech a Hrabák (VUAS). Ostatní úpravárenské provozy kromě 

štěrbinového zásobníku nejsou na HMGD v současné době v provozu. Na Vršanské uhelné 

a.s. je vytěžené uhlí do úpravy dopravováno pasovými dopravníky. Nakládka 

průmyslových směsí na Vršanské uhelné a.s. navazuje dálkovou pasovou dopravou (DPD) 

na těžební část této lokality.  V průběhu dopravy uhlí k nakládce dochází k drcení uhelné 

hmoty a homogenizaci (míchání) na požadované jakostní parametry. 

        Kvalitativní parametry těženého hnědého uhlí se pohybují v rozpětí od 5 do 55% 

obsahu popela v sušině (Ad) o výhřevnosti v původním stavu (Qi
r), která je 8-20 MJ.kg-1. 
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Schéma 1    Výroba hnědého uhlí v Czech Coal  Group 

 

2.3   Sortiment vyráb ěných druh ů 
 

Používají se tři základní technologie úpravy hnědého těžného uhlí: 

a)  suché třídění 

b)  těžkosuspenzní rozdružování 

c)  drcení (homogenizace, míchání) 

 

        Tyto základní technologie se navzájem kombinují. V současné době je možno vyrábět 

finální produkty více jak 80 variantami technologií výroby, které umožňují pružně 

reagovat na nabídku těžných druhů uhlí a momentálním požadavkům odběratelů 

(viz.schéma 1). 

Sledovaným cílem je, aby jednotlivé finální produkty měly co nejvhodnější jakostní 

parametry, dané katalogem (viz.příloha 2). 
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        Používané technologie úpravy patří zatím nejdokonalejším provozovaným způsobům 

snižování balastních a škodlivých podílů u hnědého uhlí. 

        Produkci úpravy uhlí (viz.příloha 3) lze rozdělit do tří základních kategorií a to na 

tříděné uhlí, hruboprachy a průmyslové (topné) směsi. Procentuálně vyjádřeno představuje 

tříděné uhlí 9%, hruboprachy 21% a topné směsi 70% na základě odbytu ÚU 

Komořany(viz.příloha 4) z roku 2008. 

 

2.3.1   Tříděné uhlí 
 

        Produkované komerční tříděné druhy jsou dodávány převážně obyvatelstvu. Druh 

ořech 2 je dodáván do teplárenství např. Teplárny Poříčí a Strakonice. 

        Kvalita tříděného uhlí z hlediska vlastního obsahu popela je na vysoké úrovni, což 

dokumentují výsledky za rok 2008, kdy průměrné hodnoty obsahu popela Ad činily 9,5% 

při výhřevnosti Qi
r 20,4 MJ.kg-1. Produkce tříděného uhlí představovala v roce 2008 více 

jak 680 tisíc tun, což je 4,5% celkové produkce Czech Coal Group. 

        Tříděné druhy lze vyrábět jak suchým způsobem (tříděním) na Pc třídírně, tak 

těžkosuspenzní úpravou a následným tříděním na úseku prádlo. 

        Následně je pak možno nakládat samostatně dle požadavku suchý produkt, mokrý 

produkt nebo oba ve směsi. Cílem je vyrábět a produkovat tříděné uhlí ve směsi a 

eliminovat tak výskyt negativních vlastností jednotlivých způsobů výroby jako je výskyt 

hlušiny nebo naopak mokrá produkce, případně nerovnoměrnost obsahu popela Ad. 

        Nízkopopelnaté druhy vsázkového uhlí se zpracovávají suchým tříděním na Pc 

třídírně (Pc = popelem chudé uhlí). Vhodná vsázka s nízkým obsahem popela je selektivně 

klopena do hlubinného zásobníku Pc. Odtud je (s možností podrcení) pomocí pasových 

dopravníků dopravována do objektu třídírny Pc, kde dochází k suchému třídění na 

jednotlivé druhy. Třídění probíhá na rotačních třídičích Distl-Susky, Zemag, vibračních 

samobalančních třídičích WP1 a vlnonapěťových třídičích firmy IFE s tím, že třídění na 

jednotlivé druhy probíhá od největšího zrna po nejmenší s hranicemi třídění 100 mm, 40 

mm, 20 mm a 10 mm. Získáváme tak jednotlivé obchodní druhy: kostku 40-10 mm, ořech 

1 20-40 mm, ořech 2 10-20 mm a hruboprachy 0-10 mm. Nadsítné z prvních roštnicových 

třídičů +10mm je po podrcení vráceno zpět do produktu kostka. 
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        Kvalita vyráběných produktů je zajišťována selektivním náklopem kvalitního 

vsázkového uhlí s nízkým obsahem popela a vysokou výhřevností (lokalita ČSA). 

Suché třídění s sebou nese možnost výskytu hlušiny a proto je na přebíracích pasových 

dopravnících s malou rychlostí hlušina ručně vybírána. 

        Z důvodu zajištění vysoké kvality finálních produktů je v průběhu výroby pravidelně 

prováděna tzv. ruční přebírka na principu měrné hmotnosti uhlí a výskytu hlušiny, kdy při 

náklopu nekvalitní vsázky na Pc úsek je pak tato převedena do těžkosuspenzní úpravy, kde 

dojde k selekci tříděného uhlí požadované kvality. 

        Finální produkty jsou ještě před nakládkou dotřiďovány na třídičích, čímž jsou 

zbaveny nežádoucích jemných frakcí (podsítného). 

        Šetrná nakládka je zajištěna vyložením a úpravami skluzu. V případě nakládky kostky 

do železničních vozů je využíváno sklopných pasových dopravníků umožňujících 

nakládku těsně nad vagonem.  

        Produkované komerční tříděné druhy jsou dodávány převážně obyvatelstvu. 

Odtříděný kvalitní hruboprach je poté převážně dodáván pro průmysl. 

 

        Středně popelnaté a vícepopelnaté upravitelné druhy vsázkového uhlí jsou po 

odtřídění hruboprachů (0-10 mm) zhodnocovány těžkosuspenzním rozdružováním( viz.obr. 

3) na prané tříděné druhy pro obyvatelstvo a meziprodukt pro energetiku. Odtříděné 

hruboprachy jsou expedovány pro průmysl a energetiku. 

        Těžkosuspenzní úprava je gravitační způsob rozdružování založený na rozdílných 

měrných hmotnostech jednotlivých složek upravované suroviny. Upravovaná surovina se 

přivádí do rozdružovacího prostředí (suspenze), jehož měrná hmotnost je větší než měrná 

hmotnost jedné z obou složek. Přitom vznikají dva produkty, z nichž jedním je lehčí 

složka, které plave na hladině (prané uhlí), druhým všechny těžší složky klesající ke dnu 

(meziprodukt, hlušina). 

        Velkou výhodou těžkosuspezní úpravy je prakticky stoprocentní odstranění hlušiny a 

ostatních balastních složek z produkce a zajištění stabilního obsahu popela ve finálních 

produktech. Kvalitu (obsah popela) a výnos jednotlivých produktů lze volit nastavením 

příslušné dělící měrné hmotnosti. 
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Obr. 3  Těžkosuspenzní  úprava uhlí v Úpravně uhlí v Komořenech 

 

        Jak bylo výše uvedeno, vsázka do těžkosuspenzní úpravy musí být zbavena 

hruboprachů (0-10 mm), protože tato frakce zvyšuje viskozitu rozdružovací suspenze, 

snižuje ostrost rozdružování a zpomaluje rozdružovací proces. 

        Vlastní rozdružování probíhá v rozdružovacích vanách typu S-M (Staatsmijnen), kde 

vlastní rozdružovací médium tvoří směs zatěžkávala (louženec – flotační odpad z úpravny 

FeNi rudy) a vody. Rozdružovací suspenze je připravována v nádrži vybavené vrtulovým 

rozplavovačem. Do této nádrže je zatěžkávalo splachováno čistou vodou a promícháváním 

se zatěžkávalo udržuje ve vznosu. Po naplnění nádrže o odpovídající měrné hmotnosti 

suspenze se čerstvá rozdružovací suspenze přečerpává do jednotlivých provozních jímek a 

odtud pak do jednotlivých provozních systémů. 

        Těžkosuspenzní úpravu tvoří pět rovnocenných systémů z nichž každý sestává 

z vyrovnávacího zásobníku, dvou rozdružovacích van, třídičů, odvodňovacích sít, 

pasových dopravníků a zahušťovacích hydrocyklonů, ve kterých probíhá regenerace 

rozdružovací suspenze. 

        Prané tříděné uhlí se pak třídí na rotačních roštnicových třídičích a sprchováním se 

zbavuje zbytků zatěžkávala a ostatních balastních příměsí, tak aby zákazník obdržel 
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kvalitní a čistý produkt. Prané produkty těžkosuspenzní úpravy jsou obdobné jako 

v případě suchého třídění. 

        Celý provoz těžkosuspenzního rozdružování je automaticky řízen dle nastavených 

parametrů z tzv. „reguly“, což zajišťuje dodržování požadované kvality produktů ve vztahu 

k odběrateli. 

        Tříděné produkty suchého třídění, anebo těžkosuspenzní úpravy lze nakládat 

samostatně nebo ve směsi na příslušných nakládacích místech jednotlivých kolejí do 

železničních vagonů, anebo do nákladních automobilů (tzv. maloprodej). Před vlastní 

nakládkou jsou jednotlivé finální produkty ještě dotřiďovány. 

        O tom, že snahy zabezpečit zákazníkovi co nejkvalitnější a čistý produkt jsou 

úspěšné, svědčí i stále se snižující počet reklamací na tříděné uhlí. Uznané reklamace 

tříděného uhlí v roce 2008 činily 9 291tun, což je v procentuálním vyjádření za rok 2008 

1,36% ve vztahu k odbytové produkci. 

 

2.3.2   Energetické směsi 
 

        Středně popelnaté a více popelnaté neupravitelné druhy vsázkového uhlí jsou drceny, 

nebo homogenizovány a egalizovány na tzv. topné a průmyslové směsi dodávané zejména 

pro energetiku. 

        Produkce energetických směsí představuje 84% odbytu Czech Coal Group (odbyt za 

rok 2008). 

        Do provozu byl uveden řídící systém výroby topných směsí, aby mohly být vytvořeny 

předpoklady pro splnění požadavků na variabilitu parametrů dodávaného paliva. V tomto 

systému se v pravidelných časových intervalech vyhodnocují údaje z gamapopeloměrů a 

pasových vah, na jejichž základě vyhodnocení jsou dodržovány požadované kvalitativní a 

kvantitativní parametry vyráběných energetických směsí. Egalizace topných směsí je 

možné rovněž provádět ručním způsobem z technologického dispečinku úpravny. 

        Výroba energetických směsí je uskutečňována na Úpravně uhlí Komořany (LUAS) a 

na lokalitě Hrabák (VUAS).  

        V Komořanech je výroba energetických směsí prováděna ze dvou, častěji však ze tří i 

čtyř vstupních komponentů současně. V nejčastější používané variantě se jedná o 

meziprodukt, který vychází z těžkosuspenzního rozdružování, drcení těžné uhlí z třídírny 
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Pb nebo drtírny a jeden z nabídky možných komponentů (hruboprach Pb, hruboprach Pc, 

ořech praný, ořech 2, nebo drceného produktu z přebytků tříděných produktů). Místo 

meziproduktu lze též používat tzv. suchou cestu, tzn. zpracování Pb vsázky (dopravované 

přes úsek prádla) drcením. Kvalitu Pb vsázky je možné opět řídit selektivním náklopem na 

hlubinný zásobník Pb. 

 

Na provoze Komořany jsou vyráběny tyto energetické směsi: 

        - topná směs 1, průměrná výhřevnost 18,2 MJ.Kg-1 

        - průmyslová směs 2, průměrná výhřevnost 14,5 MJ.Kg-1 

        - průmyslová směs 3, průměrná výhřevnost 11,1 MJ.Kg-1 

 

Na lokalitě Hrabák (VUAS) je vyráběna energetická směs buď pouze drcením, nebo 

homogenizací drcených druhů v kombinaci se skládkami: 

        - průmyslová směs 3, průměrná výhřevnost 11,4 MJ.Kg-1 

 

      Veškeré energetické směsi produkované odběratelům jsou o zrnitosti 0 – 40 mm a jsou 

nakládány na sypacích místech příslušných kolejí nakládacího zásobníku do železničních 

vozů (Komořany, Hrabák). 

 

 

2.3.3   Hruboprachy 
 

        Odtříděné hruboprachy z Pc třídírny, Pb třídírny a těžkosuspenzního  rozdružování o 

zrnitosti 0 – 10 mm jsou dopravovány pasovými dopravníky do zásobníků hruboprachu 

v prostoru nakládacího zásobníku. 

        Hruboprachy Pc a Pb lze nakládat samostatně nebo vzájemně egalizovat dle 

speciálních požadavků odběratelů. 

        Egalizace hruboprachů je prováděna pomocí automatizovaného systému řízení 

egalizace hruboprachů na lokalitě ÚU Komořany. Systém je určen k řízení obsahu 

popelovin ve finální produkci hruboprachů. Mimo této základní funkce umožňuje 

selektivní zauhlování jednotlivých buněk zásobníků podle definovaného obsahu Ad.  
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         Egalizaci hruboprachů je možné rovněž provádět ručním způsobem 

z technologického dispečinku úpravny. 

Na provoze ÚU Komořany jsou vyráběny tyto katalogové hruboprachy: 

- hruboprach 1, průměrná výhřevnost 16,5 MJ.kg-1 

- hruboprach 2, průměrná výhřevnost 13,5 MJ.kg-1 

 

        Veškerá finální produkce v provoze je automaticky vzorkována a vzorky jsou 

zpracovávány v závodové laboratoři. 

 

2.4   Řízení výroby uhelných produkt ů 
 

        Od roku 1996 – 1998 byla realizována velká část nezbytně nutných úprav v celé 

technologii úpravny uhlí směřující k zajištění potřebného množství jednotlivých produktů. 

Pro důsledné dodržování kvality vyráběného paliva v celé šíři sortimentu s možností 

účinných a včasných zásahů do technologie v průběhu úpravárenského procesu bylo nutné 

vybudovat informační systém, který by v reálném čase sledoval široké spektrum informací 

a poskytl objektivní pohled provozu technologie. 

        Výrobně-informační systém sestává z komplexu sítě čidel k získání kvantitativních a 

kvalitativních informací nutných pro řízení výroby. Provedená instalace a zprovoznění 

kvalitních vagonových vah, automobilových vah, automatických vzorkovačů a hlavně 

pasových vah a gamapopeloměrů, včetně jejich následného počítačového propojení, 

umožnila mimo jiné zrovnoměrnění výroby a tím i stabilizaci kvalitativních parametrů 

finálních produktů. To ve svém důsledků přináší snížení počtu reklamací ze strany 

odběratelů oproti minulým rokům. 

        Předpokladem pro zprovoznění výrobně-informačního systému, bylo vybudovat 

rychlé a spolehlivé datové spoje mezi technologickými pracovišti, vážními systémy, 

dispečinky a řídícími pracovníky závodu, což umožňuje síťové počítačové propojení. 

Tento systém umožňuje např. v případě reklamace ze strany zákazníka dohled v archivu 

den, směnu a místo nakládky včetně času a konkrétního pracovníka, který se na této 

nakládce podílel. 

        V současné době jsou na Úpravně uhlí v Komořanech tyto automatizované systémy 

řízení včetně počítačového propojení: 
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a) Automatizovaný systém řízení egalizace topných směsí na lokalitě Komořany. Systém 

řízení reguluje podle měřených hodnot jednotlivých komponentů (a to jak 

kvalitativních, tak kvantitativních), výsledný finální produkt na žádanou hodnotu 

obsahu Ad. 

b) Automatizovaný systém řízení homogenizace hruboprachů na Úpravně Komořany. 

Systém je určen k řízení obsahu popelovin ve finální produkci hruboprachů. Mimo této 

základní funkce umožňuje selektivní zauhlování jednotlivých buněk zásobníku podle 

definovaného obsahu Ad. 

c) Automatizovaný systém řízení dělicí měrné hmotnosti těžkosuspenzních rozdružovačů 

SM podle požadované hodnoty Ad. 

d) Systém umožňuje automatické nastavení měrné hmotnosti rozdružovací suspenze na 

základě změny obsahu popela na dopravníku se směsí produktů ořech 1 a ořech 2 

praný. 

e) Automatizovaný systém řízení homogenizace topných směsí na Homogenizační drtírně 

(v současné době není provozován). 

f) Tento systém řízení umožňuje mimo své základní funkce, kterou je homogenizace 

finálních produktů podle požadované hodnoty popelovin a to v několika 

technologických variantách, rovněž sledování aktuálního stavu skládkového 

hospodářství, a to jak kvalitativních, tak kvantitativních parametrů. 

g) Systém řízení automatických vzorkovačů na pasových dopravnících ÚUK N82b, N86, 

M4, N1, N2, N10, N20, N40, N41, N30a, D14, C21a, C31b, C50, C70 a na lokalitě 

Hrabák (VUAS) na pasových dopravnících N84a,b. 

h) Zařízení je určeno k řízení automatických odběrů vzorků uhlí, určených k dalšímu 

zpracování v laboratořích ÚUK, podle předem definovaného algoritmu a požadavku 

zadaného obsluhou. 

i) Automatické řízení pro zkrápění zařízení AUSTROWAREN MINIJET B/180. 

j) Systém řídí zkrápění přesypových míst vybraných pasových dopravníků. 

2.5  Princip obchodního styku (pln ění vagon ů, nákladních 
automobil ů) 

 
        Jednotlivé vyrobené produkty jsou expedovány k odběratelům třemi možnými 

způsoby a to železničními vagony, nákladními automobily a přímo pasovým dopravníkem. 
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Nakládka pro přímé odběratele činí 56,4% celého odbytu Czech Coal Group. Přímé 

odběratele máme tři. Největší z nich je elektrárna Počerady s roční dodávkou 5 750 803 tun 

topné směsi. Dále jsou to Chemické závody Litvínov s elektrárnou T700 a T200 s roční 

dodávkou 1 865 512 tun topné směsi, resp. těžného uhlí z dolu Centrum a United Energi 

s odběrem 856 141 tun ročně (údaje za rok 2008). Od 1.1.2010 není dodáváno uhlí do 

United Energi. 

        Zauhlování EPOČ a CHZ se provádí pomocí našich železničních vagonů Wap, které 

jsou váženy na našich obchodních vahách a jezdí po vlečkách provozovaných Czech Coal 

Services a.s. 

        Rozhodující význam pro sledování a řízení odbytu železničními vagony ČD má 

pracoviště „výpravna“ situovaná na hradle D10. Toto pracoviště řídí plán nakládky dle 

požadavků obchodního oddělení CCS a.s.  K jednotlivým datům o přistavených vagonech, 

které se zadávají do jednotlivých pracovních stanic, přiřazují další aktualizovaná data, 

např. identifikační číslo odběratele atd. Automaticky dochází k registrovanému plnění 

vagonů a vytištění dokladů-vagonové nálepky, nákladního listu pro Českou dráhu i export. 

Nakládka na nákladní automobily představuje 1,8% z celkového odbytu Czech Coal 

Group. Je třeba si však uvědomit, že automobilová doprava představuje 39% z celkového 

odbytu tříděného uhlí v roce 2008. 

        Silniční váhy (pro obchodní styk nákladními automobily) jsou rovněž součástí 

počítačového systému. Mají např. k dispozici aktuální data pro prodej uhlí za hotové a na 

úvěrové poukázky. 

 

3.   Problematika t ěžby uhlí na ČSA 
 

        Charakteristika lomové těžby na Litvínovské uhelné a.s. je specifická pro české 

hornictví v oblasti Podkrušnohorského regionu postupem porubních front do oblasti 

dobývaných prostorů bývalých hlubinných dolů. 

        Při lomové těžbě v oblastech závalových polí se objevuje celá řada problémů, které 

komplikují vlastní těžbu. 

        Na velkolomu Československé armády (ČSA) u Mostu, který je součástí litvínovské 

uhelné a.s. je těžba uhlí dotčena předchozí hlubinnou těžbou dolu Eliška a dolu Koněv, 
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které ukončily těžbu v roce 1924 resp. 1976. Proto se musí horníci každý den potýkat 

s problémy bývalé hlubinné těžby např. likvidace dřevěných výztuží, železných 

obloukových výztuží, železných podpěr, starých kolejnic, betonových objektům 

(viz.obr.4). 

             
Obr.4   Nevyklizené zbytky po hlubinném dobývání 

 

 

        Následkem dřívější hlubinné těžby a zavalováním vyrubaných důlních prostor, 

převážně komorovým způsobem, došlo k promísení vrstev uhlí s nadložními horninami, 

které se propadly do vytěžených prostor porubů ve slojích. Došlo tak ke kvalitativním 

změnám v dobývacích slojích, úbytku zásob a také k přestrukturování vlastní dobývané 

sloje a k narušení celistvosti a homogenity nadložního masivu. Z toho vyplývají nepříznivé 

důsledky pro lomovou těžbu: 

        - zhoršení průměrné kvality uhlí 

        - zvýšení lomových ztrát (vlastní substance odtěžena jako výkliz). 

Vzniká nutnost značnou část těženého uhlí ze závalu upravovat zbavováním volné hlušiny 

v úpravárenských zařízeních. 

 

        V dobývacích prostorech bývalých hlubinných dolů zůstala celá řada nezavalených 

prostorových i dlouhých důlních děl, čímž vzniká nebezpečí zaboření či propadnutí 

dobývacích, dopravních či pomocných mechanizací pracujících na lomu. K těmto dutinám 

řadíme především nezavalené nebo částečně zavalené komorové poruby, velkoprostorová 
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díla (sklady, důlní komory), kříže důlních chodeb, úklonné chodby atd. Tato skutečnost si 

vyžaduje v závalových polích provádění důsledného a finančně náročného průzkumu 

nezavalených dutin a prostor. Dalším nebezpečím je ponechaná stará důlní výztuž, 

nevyklizené zbytky strojního zařízení, zděné či betonové důlní objekty a další materiály, 

které jsou zdrojem poškození a havárií lomové dobývací, dopravní a zakládací technologie. 

        V minulosti při hlubinné těžbě se ze starých důlních děl vyvážel jen upotřebitelný 

materiál a zbytek tam byl ponechán.V řadě případů, při rychlých uzavírkách důlních polí 

v důsledku vzniku havárií zůstalo v některých důlních dílech veškeré strojní zařízení 

(nevyklizené kolejnice, potrubí, vozy a jiný materiál). Tento materiál pak může způsobit 

průrazy, přetržení, rozříznutí dopravního pásma velkostrojů nebo dálkové pasové dopravy. 

Menší železné předměty v současné době zachycují magnetické separátory na 

velkostrojích. Při větších nahrábnutých kusech se těžba zastaví a předmět se z dopravních 

cest musí odstranit, aby se zabránilo dalším nehodám. 

        Nadložní horniny v závalových polích jsou prostoupeny systémy trhlin, které se 

vytvořily v důsledku hlubinné činnosti. Nadložní masiv ztrácí charakter soudržného 

prostředí. 

        Hlubinnou těžbou dochází k narušení původních hydrogeologických struktur, 

dochází ke vzniku nových zejména slojových vod. Ve sloji narušené těžbou je propustnost 

mnohonásobně vyšší a umožňuje tak rychlý pohyb podzemních vod i na značné 

vzdálenosti. 

        V důsledku provalení těchto stařinných vod vznikají havárie, které mohou poškodit 

techniku či vylitím a následným rozbřednutím pracovní plošiny značně ztížit pracovní 

proces. Proto je nutné k zajištění bezpečnosti vodu odčerpávat. 

 

        Závalová pole jsou prostoupena řadou důlních děl a trhlin, které při jejich otevření 

lomovou porubní frontou umožňují proudění vzduchu, tím dochází k okysličování uhlí, 

jenž vede k vytváření zápar a otevřeným ohňům, popř. velkým požárům. Ztěžují se 

dobývací práce a požáry způsobují ztrátu substance. Před zahájením těžby musí být 

zajištěno vychlazení zapařeného uhlí pomocí tlakové vody (nejčastěji hasiči). 

Nevychlazené uhlí nesmí být těženo.  
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Obr.5  Likvidace záparů pomocí mechanizace na lomu ČSA 

 

        Prevence proti záparům a požárům je každodenní kontrola a likvidace všech požárů a 

záparů na pracovištích pomocí pomocné mechanizace (buldozery, lopatová rypadla) 

(viz.obr. 5), zasypáním pískem, hašením, zazdíváním chodeb z důvodu zamezení přístupu 

vzduchu. 

        To vše přináší značná rizika, zejména z bezpečnostního hlediska jak techniky, tak 

lidských životů. Toto si vyžaduje provádění důsledného, finančně náročného průzkumu a 

také přesné dodržování bezpečnostních předpisů. 

 

4.   Variantní návrh řešení 
 

4.1   Úvod 
 

        Navrhované řešení provozu Litvínovské uhelné a.s. po roce 2012 při neprolomení 

limitů předpokládá se vsázkou zhruba 4 mil. tun ročně včlenění 3 mil. tun z lomu ČSA 
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s provozem dvou KU 300 včetně dvou linek a zpracování dalších 1 mil. tun příkupů 

z Vršanské uhelné a.s. 

        Výsledným efektem je dosažení homogenizace vsázkového uhlí nutné k zajištění 

potřebné kvality nakládky finální produkce obchodních druhů uhlí (155 a 156)  v objemu 

zhruba 4 mil. tun ročně. 

        Jako možnost provozu se jeví v zásadě dvě technologie jejichž popis včetně odhadu 

nákladů, personálního obsazení a možných rizik je popsán v následujícím textu: 

        - provoz drtírny Úpravna uhlí Komořany 

        - provoz homogenizační drtírny na lomu ČSA. 

 

4.2   Provoz drtírny Úpravny uhlí Komo řany 
 

        Tato technologie předpokládá provoz hlubinného zásobníku a drtírny včetně 

nakládacího zásobníku(viz.schéma 2). 

        Drtírna na ÚUK je schopna bez velkých investic zpracovávat stávající technologií 4 

mil. tun za rok. Představuje to denní výkon zhruba 12 tis. tun (malý hlubinný zásobník + 

drtírna). 

Při provozování drtírny 17 hodin denně činí hodinový výkon 700 tun. 

Při provozování drtírny 20 hodin denně činí hodinový výkon 600 tun. 

Je zde uvažováno s následujícím časovým fondem: 333  pracovními dny, 10 dny svátků, 4 

dny generálního výpadu a 18 dnů plánovaných preventivních oprav, tj. 365 dnů.                   

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Schéma 2    Blokové schéma provozu ÚUK 
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Nutné úpravy na ÚUK: 

        Rekonstrukce PD D1a, D3b, D8a, zkapacitnění PD N1 a N2. Zrušit PD N10 a jeden 

ze dvou PD N20, N40. Na PD N30 a jeden ze dvou PD N20, N40 umístit vratné stanice na 

NZ. Na NZ upravit PD N41 i pro obrácený chod, aby mohl sypat na N11a,b – odtud lze 

dostat produkt buď na sypací místo 9.(10.), 11., 12. koleje, nebo přes PD N1, N2 kamkoliv 

na NZ. Přemístění řídícího systému těžkosuspenzní úpravy (regula), vodního a kalového 

hospodářství. 

 

 

Výhody: 

        - využití stávající technologie, využití kapacity HZ i zásobníků na NZ (při propojení 

HZ Pc + VHZ drtírny možnost náklopu 6 500 tun + 800 tun (MHZ), produkované 

zásobníky 10 600 tun), možnost míchání vhodným náklopem i sesypem na NZ, možnost 

sypání do vozů ČD na 7 kolejích, využití kolejiště, zázemí pro vážné, výpravnu a vozovou 

službu. Lze tedy eliminovat případnou nerovnoměrnost těžby uhelného lomu ČSA (tzn. 

časové a kvalitativní disproporce). 

        - kratší přepravní vzdálenosti, jednodušší manipulace s vozy ČD 

        - zaručená kvalita výstupního produktu 155 (průměrná výhřevnost 18,2 Qi
r , prům. 

obsahu popela 17,0 Ad) a nový produkt 156 (průměrná výhřevnost 15,7 Qi
r, prům. obsah 

popela 26,0 Ad. 

        - možnost případných dodávek do UE 

V případě provozování drtírny ÚUK je počítáno s provozem NS1 na HMGD jako 

nakládací stanice. 

Rizika: 

        Při poruše na D4 nebo D5 lze provozovat jen MHZ. 

 

4.3   Provoz homogeniza ční drtírny (HMGD) 
 

        Pro provoz HMGD po roce 2012 s výše uvedenými vsázkovými objemy jsou důležité 

výkony kladené na stávající i nově budované zařízení vycházející z určeného časového 

fondu. Při provozu 333 dnů v roce a 15 hodin denně představují výkony cca 12 000 tun a 

hodinové výkony cca 800 t.h-1. Tato kalkulace je individuální a představuje kontinuální 
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provoz dobývací i zpracovatelské strany. V praxi je třeba uvažovat s cyklickým provozem 

a výkony nad 1000 t.h-1. Tento fakt se týká zpracovatelské strany, tedy kapacity 

zpracovatelské a odbytové technologie HMGD. Ve všech variantách je uvažováno 

z dobývací strany (lom ČSA) s provozem dvou linek. Popisované varianty představují 

pouze předpokládané technologické cesty. Finální podobu technologie včetně finančního 

rozpočtu by pak měl řešit projektant formou projektové studie. 

 

4.3.1   Varianta č.1 na HMGD (viz.schéma 3) 
 

 
Schéma 3    Varianta č.1 na HMGD 

 

 

 

1. Na linky z lomu ČSA umístit magnetické separátory k odstranění železných 

předmětů. 

2. Zkrátit pasové dopravníky PD 882 a PD 992. 
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3. Do vzniklého prostoru vložit přebírací PD nebo jiné zařízení umožňující odstranění 

dřeva ze vsázky (v praxi byl zkoušen a využíván pevný rošt, kde „nadsítné“ tvoří 

dřevo a „podsítné“ vlastní vsázka). 

4. Za přebírací PD vložit třídiče a drtiče s výkonem odpovídajícím objemu uhlí od KU 

300. 

5. Na NS 1 na patře 15,90m na PD P12 a P22 instalovat vzorkovače včetně 

zpracovatelských linek. 

6. Dále je možno uhlí směrovat dle stávajícího způsobu na všechny PD P24 až P54, 

které budou sloužit k sypání produktů na dvou sypacích místech  (1. sypací místo – 

PD24 + PD34; 2. sypací místo – PD44 + PD54). Každé sypací místo má dvě koleje 

(1. sypací místo – koleje 8 + 10; 2. sypací místo – koleje 16 + 18). Zde je třeba 

instalovat čtyři vagonové váhy. V případě sypání vsázky přímo z lomu ČSA musí 

vsázka kvalitativně odpovídat loženým produktům. Není zde možnost míchání a 

homogenizace. 

7. Pod PD P64 instalovat vratnou stanici nového PD, který bude napojen na další nový 

pasový dopravník procházející nad PD S13 a S23 okolo štěrbinového zásobníku (ŠZ) 

až k přesypu PD Z11 – Z12, kde dojde k napojení na stávající linku ze ŠZ na 

skládku. 

8. ŠZ bude sloužit k deponování příkupů z VUAS, které sem budou dopravovány 

kolejovou dopravou. 

9. Uhlí z lomu ČSA bude možno směrovat od obou KU přímo na skládku ne vždy jen 

jednou linkou, případně toto uhlí mísit s uhlím ze ŠZ (sesyp nebo přitěžování pomocí 

skládkového stroje – USSK2). Výsledný homogenizovaný produkt lze dále 

dopravovat k nakládce do vozů a to variantně na NS I (viz.obr. 6) nebo NS III. 

V případě nakládky na NS III je třeba zkapacitnit PD Z12, Z14, Z15 a Z15a,b včetně 

kolejiště NS III. Výše uvedené PD mají maximální výkon 1 000 t.h-1, což je další 

omezení v limitních výkonech. 

Nakládka na NS III představuje instalaci popeloměrů, pasových vah, vzorkovače 

včetně zpracovatelské linky a vagonové váhy. 
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Obr.6   Nakládka uhlí na NS I do talbotových vozů 

 

 

10. Nakládka finálního produktu na NS I představuje – PD Z17 snést a PD vystavět  

přímo na terén. 

11. Dále vystavět nový PD přímo na terén a před budovou drtírny zvednout do úrovně 1. 

patra, projít budovou drtírny a napojit na stávající PD N12. Je třeba počítat s tím, že 

v 1. patře se nacházejí stykovna a kabelový prostor. 

12. PD N12 prodloužit přes kolejiště až k věži NS I. 

13. Další nový PD zaústit do budovy věže, kde bude sesypávat na PD P12 a P22. 

14. Nakládku finálního produktu na NS I lze variantně realizovat novým PD vedoucím 

mezi ŠZ a drtírnou (viz. varianta č.2). 
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4.3.2    Varianta č.2 na HMGD (viz.schéma 4) 
 

 
Schéma 4   Varianta č.2 na HMGD 

 

 

 

1. Na linky z lomu ČSA umístit magnetické separátory k odstranění železných 

předmětů. 

2. Zkrátit pasové dopravníky PD 882 a PD992. 

3. Do vzniklého prostoru vložit přebírací PD nebo jiné zařízení umožňující odstranění 

dřeva ze vsázky (v praxi byl zkoušen a využíván pevný rošt, kde „nadsítné“ tvoří 

dřevo a „podsítné“ vlastní vsázka. 

4. Za přebírací PD vložit třídiče a drtiče s výkonem odpovídajícím objemu uhlí od KU 

300. 

5. Pod drtiči vybudovat otočné pásky – směrování na P21, P11 (směr NS I) nebo na 

vratnou stanici nově vybudovaného PD (směr skládka). 

6. Dále je možno uhlí směrovat dle stávajícího způsobu na všechny PD P24 až P 54, 

které budou sloužit k sypání produktů na 2 sypacích místech (1. sypací místo – PD 
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24 a PD 34; 2. sypací místo – PD 44 a PD 54). Každé sypací místo má dvě koleje (1. 

sypací místo – koleje 8 + 10; 2. sypací místo – koleje 16 + 18). Zde je třeba 

instalovat 4 vagonové váhy. V případě sypání vsázky přímo z lomu ČSA musí 

vsázka kvalitativně odpovídat loženým produktům. Není zde možnost míchání a 

homogenizace. 

7. Na NS I na patře 15,9m na PD P12 + P22 instalovat vzorkovače včetně 

zpracovatelských linek. 

8. Vybudovat nový PD na pilířích, který bude sypat na PD Z14. 

9. ŠZ bude sloužit k deponování příkupů z VUAS, které sem budou dopravovány 

kolejovou dopravou. 

10. Uhlí z lomu ČSA bude možno směrovat od obou KU přímo na skládku ne vždy jen 

jednou linkou, případně toto uhlí mísit s uhlím ze ŠZ (sesyp nebo přitěžování pomocí 

USSK 2). Výsledný homogenizovaný produkt lze dále dopravovat k nakládce do 

vozů a to variantně na NS I nebo NS III.  

V případě nakládky na NS III je třeba zkapacitnit PD Z12, Z14, Z15 a Z15a,b včetně 

kolejiště NS III. 

Výše uvedené PD mají maximální výkon 1000 t.h-1, což je další omezení v limitních 

výkonech.  

Nakládka na NS III představuje instalaci popeloměrů, pasových vah, vzorkovače 

včetně zpracovatelské linky a vagonové váhy. 

11. Pasový most Z17 snést a PD vystavět přímo na terén. 

12. Vystavění nového PD procházejícím mezi drtírnou a ŠZ vystupujícím do patra 15,9m 

na NS I, který bude sypat na PD P12 + P22. 

13. Nakládku finálního produktu na NS I lze variantně realizovat novým PD 

procházejícím budovou drtírny s napojením na stávající PD N12 (viz. varianta č.1). 
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4.3.3.   Varianta č.3 na HMGD (viz.schéma 5) 

 
Schéma 5   Varianta č.3 na HMGD 

 
 
 
1. Na linky z lomu ČSA umístit magnetické separátory k odstranění železných 

předmětů. 

2. Zkrátit pasové dopravníky PD 882 a PD 992. 

3. Do vzniklého prostoru vložit přebírací PD nebo jiné zařízení umožňující odstranění 

dřeva ze vsázky (viz. varianta 1,2). 

4. Za přebírací PD vložit třídiče a drtiče s výkonem odpovídajícím objemu uhlí od KU 

300. 

5. Na PD P21, P11 umístit pluhy. Při zvednutém pluhu – směr NS I body 6 a 7. 

6. Dále je možno uhlí směrovat dle stávajícího způsobu na všechna PD P24-P54, které 

budou sloužit k sypání produktů na dvou sypacích místech (1. sypací místo – PD24 + 

PD34; 2. sypací místo – PD44 + PD54). Každé sypací místo má dvě koleje (1. sypací 

místo – koleje 8 + 10; 2. sypací místo – koleje 16 + 18). Zde je třeba instalovat 4 

vagonové váhy. V případě sypání vsázky přímo z lomu ČSA musí vsázka 

kvalitativně odpovídat loženým produktům. Není zde možnost míchání a 

homogenizace. 
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7. Na NS I na patře 15,9m na PD P12 a P22 instalovat vzorkovače včetně 

zpracovatelských linek. 

8. Při spuštěném pluhu sypou PD P12 a P22 na PD32, který prochází NS I. Pod PD P64 

instalovat vratnou stanici nového PD, který bude napojen na další nový pasový 

dopravník procházející nad PD S13 a S23 okolo ŠZ až k přesypu PD Z11, Z12 , kde 

dojde k napojení na stávající linku ze ŠZ  na skládku. 

9. ŠZ bude sloužit k deponování příkupů z VUAS, které sem budou dopravovány 

kolejovou dopravou. 

10. Uhlí z lomu ČSA bude možno směrovat od obou KU přímo na skládku ne vžy jen 

jednou linkou, případně toto uhlí mísit s uhlím ze ŠZ (sesyp nebo přitěžování pomocí 

USSK 2). Výsledný homogenizovaný produkt lze dále dopravovat k nakládce do 

vozů a to variantně na NS I nebo NS III.  

V případě nakládky na NS III (viz.obr.7) je třeba zkapacitnit PD Z12, Z14, Z15 a 

Z15a,b včetně kolejiště NS III. 

 
Obr.7  Nakládka na NS III 

 
 
Výše uvedené PD mají maximální výkon 1000 t.h-1, což je další omezení v limitních 

výkonech.  

Nakládka na NS III představuje instalaci popeloměrů, pasových vah, vzorkovače 

včetně zpracovatelské linky a vagonové váhy. 
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11. Pasový most Z17 snést a PD vystavět přímo na terén. 

12. Vystavění nového PD procházejícím mezi drtírnou a ŠZ vystupujícím do patra 15,9m 

na NS I, který bude sypat na PD P12 a P22. 

13. Nakládku finálního produktu na NS I lze variantně realizovat novým PD 

procházejícím budovou drtírny s napojením na stávající PD N12 (viz. varianta č.1). 

 

         Ve všech variantách platí, že na obě sypací místa na NS I lze směrovat uhlí z ČSA 

pouze pokud sem nebude směrován homogenizovaný produkt ze skládky. V případě 

směrování uhlí za skládky na NS I je třeba omezit vsázku z lomu ČSA a jet pouze jednou 

linkou. 

        Popis jednotlivých variant představuje technické možnosti provozu HMGD. Vlastní 

technologii míchání lze nastavit až v případě podrobné znalosti vstupů. 

 

5.   Vyhodnocení rizik a ekonomická náro čnost 

5.1.   Rizika 
 

Varianta č.1 na HMGD 

• Vložení přebíracích pasů není technicky možné; rychlost 4 m/s - odporuje  bezpečnostním 

předpisům; navíc při zpomalení ze 4 m/s  na 0,4 m/s bude vysoká vrstva materiálu (pokud 

se PD nezavalí). V praxi je tento fakt většinou řešen vyrovnávacím zásobníkem, který 

eliminuje rozdíly. 

• Návrh – před vstupem na HMGD odtřídit frakci 0-40 mm (70 - 80%), „podsítné“ vracet 

obchvatem, „nadsítné“ 200-400 t hodinově sypat na širší pomalý pas (přebírák) a přebrané 

směrovat do drtiče. 

• Kvalita míchání – lze zajistit, aby dlouhodobě při míchání hrabal jeden bagr 200 t 

hodinově a druhý 800 t hodinově při míchání 1:4 nebo 400 t a 600 t hodinově při míchání 

2:3 nebo 500 t a 500 t hodinově při míchání 1:1. Při změně lávky nebo kvality by se sypání 

muselo odstavovat anebo již v předstihu mít připraven program míchání, na který by 

plynule přejel provoz. 

• Pokud by se pod PD P64 dala vratná stanice, již by nemohl sypat do vozů - je pojízdný.  

20. kolej by nebyla provozní (sypací koleje 8+10 a 16+18). 
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• V případě propojení PD P64 a Z12, je třeba počítat s tím, že Z12 byl konstruován na 1000 t 

hodinově. Pokud by jel ŠZ na Z11 a Z12, o to méně by muselo jet po pase z ČSA. 

• Propojení PD Z15  - Z17. Vratná stanice Z17 byla zkrácená při výstavbě Z15a (NS III). 

Důvodem zkrácení byla nemožnost úklidu Z15a mechanizací. 

• V prostoru drtírny, kde se uvažuje s průchodem PD S15 na N12, se nachází kabelový 

prostor pod stykovnou – preferovat stávající lokalizaci i rozsah zařízení. 

• Pokud by vsázka z prodloužené N12 sypala na P12 nemohlo by se na tento pas těžit z ČSA 

nebo by množství těžby muselo být úměrně sníženo (průchodnost pasů).  

• Schopnost velkostroje těžit plynule a rovnoměrně 500 t hodinově nebo i méně?   

 

 

Varianta č. 2 na HMGD 

 

• Pro vstup na NS I jsou rizika shodná s variantou č. 1. 

• Pokud by nový PD měl sypat na P33, musel by být vyveden na patro (nikoliv 12.30 m). 

12.30 m je nízké patro, proto by se muselo sypat do starého skluzu P32 na P33. Tento PD 

by musel „projít“ na NS I modulem AB, ve kterém je hlavní schodiště, úniková cesta a 

důležitá společná el. rozvodna (stykovna)  NS I. 

• Na nový PD za drtiči může jet pouze jedna uhelná linka z ČSA, druhá by musela jet přímo 

jen za předpokladu, že parametry kvality vsázky z lomu ČSA budou totožné s požadavky 

odběratele přímo do vozů.  

 

 

Varianta č. 3 na HMGD 

Shodná s variantou č. 1. 

Společná rizika: 

 

• Realizace výše uvedených variant představuje vždy odstavení jedné z uhelných linek 

z lomu ČSA na NS I (instalace magnetických separátorů, přebíracích PD, třídičů a drtičů) a 

omezení těžby včetně nakládky. 
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• V případě realizace varianty HMGD je nutné od roku 2012 kalkulovat s náklady na 

postupné utlumování provozních objektů ÚUK a zachování „udržovacího provozu“.5.2.  

Návrh personálního obsazení 

5.2.1   Provoz Úpravny uhlí Komořany (viz.Tab. 1) 
 

Tab.1  Personální obsazení ÚUK 

Drcení - NZ, DR rošty a HZ 1.sm. 2. sm. 3. sm. 4. sm. R8 tar.stupeň 

801 báňský úpravář (předák) 4 4 4 4 2 4 

805 obsluha strojního zařízení 12 12 12 12 2 3 

900 výklopní 2 2 2 2   3 

803 obsluha napouštěcího zařízení 4 4 4 4   3 

917 vážný 2 2 2 2   3 

Celkem ve směnách 24 24 24 24 4   

Celkem pracovníků (mezisoučet)     100       

Elektro profese 1.sm. 2. sm. 3. sm. 4. sm. R8 tar.stupeň 

733 mechanik elekronických zařízení 1 1 1 1 1 7 

733 mechanik elekronických zařízení 1 1 1 1 2 6 

733 mechanik elekronických zařízení         1 5 

737 provozní elektrikář 1 1 1 1 3 6 

737 provozní elektrikář 1 1 1 1 3 6 

Celkem elektro 4 4 4 4 9 25 

CELKEM PRACOVNÍKŮ     125       

                                                                    
 
Počet zaměstnanců na ÚUK v roce 2008 činil 384. 

V roce 2009 se snížil počet zaměstnanců na 274. 

Pro rok 2012 je navrženo pouze 125 zaměstnanců. 

V případě provozu drtírny ÚUK je třeba počítat s provozem a personálním obsazením 

NS I. 
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5.2.2  Provoz HMGD (viz.Tab. 2) 
 
 

Tab.2   Personální obsazení HMGD 

HMGD 
1. 

sm. 
2. 

sm. 
3. 

sm. 
4. 

sm. 
R8   tar.st. 

805 báňský úpravář (obsluha str.zař.) 9 9 9 9 -   3 

831 dělník v povrchové těžbě (obs.) 1 1 1 1 -   3 

917 vážný 3 3 3 3 -   3 

Celkem ve směnách 13 13 13 13 -     

Celkem pracovníků (mezisoučet)       52       

Elektro profese 
1. 

sm. 
2. 

sm. 
3. 

sm. 
4. 

sm. 
R8 R12 tar.st. 

733 mechanik elekronických zařízení - - - - 2 - 7 

733 provozní elektrikář 2 2 2 2 1 2 6 

Celkem elektro 2 2 2 2 3 2   

CELKEM PRACOVNÍKŮ       65       

 
Personální obsazení představuje navýšení oproti současnému stavu. 
 

5.3   Odhad náklad ů provozu ÚUK (mzdy, investice, energie) 
 

5.3.1   Provoz drtírny ÚUK (mzdy),(viz.Tab. 3) 
 
 
                                                              Tab.3   Mzdové náklady na ÚUK 

Mzdy ÚUK 
průměr 

Kč/měsíc 
průměr 
Kč/rok 

počet pracov. celkem 

801 báňský úpravář (předák) 20650 247800 18 4 460 400 

805 obsluha strojního zařízení 15350 184200 50 9 210 000 

900 výklopní 17000 204000 8 1 632 000 

803 obsluha napouštěcího zařízení 15750 189000 16 3 024 000 

917 vážný 16000 192000 8 1 536 000 

19 862 400 
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5.3.2   Provoz drtírny ÚUK (investice) 
 
Náklady strojní : 

 

• nový vyhrnovací vůz D1a                                                                             4 500 000 Kč 

• výstavba  2 ks spoj. pasů                                                                               5 000 000 Kč 

• výměna drtiče D3b                                                                                      14 000 000 Kč 

• přemístění čerpadel U 83a,b (U 29 c,d)                                                        1 000 000 Kč 

• výstavba nových jímek na TV + kalovod                                                     8 000 000 Kč 

• přemístění „Regula“                                                                                      3 000 000 Kč 

• přemístění kompresorové  stanice                                                                3 000 000 Kč 

• úprava rozvodů užitkové vody                                                                      2 000 000 Kč 

 

• Celkem strojní                                                                                           40 500 000 Kč 

 
 
Náklady elektro: 
 
• rekonstrukce elektroinstalace vyhrnovacího vozíku D1a                             1 000 000 Kč 

• nová elektroinstalace propoj. dop. mezi HZ Pc a VHZD                                400 000 Kč 

• úprava elektroinstalace obrácení chodu dopravníků C2a,b 

      směrem na VHZD                                                                                            300 000 Kč 

• rekonstrukce elektroinstalace pro drtič D3b                                                    300 000 Kč 

• rekonstrukce elektroinstalace pro drtič D8a                                                    500 000 Kč 

• rekonstrukce elektroinstalace dopravníků N1 a N2                                         500 000 Kč 

• rekonstrukce elektroinstalace pasového dopravníku N41 

     na reverzační                                                                                                     300 000 Kč 

• úprava odběrového zařízení na vzorkovačích vz. N1; 

      vz. N2 a vz. N4                                                                                             1 150 000 Kč 

• úprava elektroinstalace při přemístění vybraných dopravníků 

      na „C“ mostě                                                                                                    200 000 Kč 

• úprava elektroinstalace a přeprogramování stávajícího 

 řídícího automatu skrápění AUSTROWAREN                                              200 000 Kč                                                      
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• úprava stávajícího řídícího systému DIAMO                                                 200 000 Kč 

• přemístění vodního hospodářství                                                                 6 050 000 Kč 

• přemístění kompresorové stanice                                                                 1 500 000 Kč 

 

     Celkem elektro                                                                                          51 750 000 Kč 

 

5.3.3   Energie drtírny ÚUK 
 
Elektrická energie: 
Současné náklady na el. energii na provoz ÚUK 24 000 000 kWh/měsíc á 2,70 Kč/kWh. 
Celkem/rok                                                                                                    77 760 000,- Kč 
 
Voda, teplo: 
Společné roční náklady se pohybují ve výši cca 15 mil Kč. 
 
 

5.4   Odhad náklad ů provozu HMGD (mzdy, investice, energie) 
 

5.4.1  Provoz HMGD (mzdy),(viz.Tab. 4) 
 
 
                                                             Tab.4  Mzdové náklady na HMGD 

Mzdy ÚUK 
průměr 

Kč/měsíc 
průměr 
Kč/rok 

počet 
pracovníků celkem 

805 báňský úpravář-obsluha strojního zařízení 15 350 184 200 36 6 631 200 

831 dělník v povrchové těžbě-obsluha přesypů 12 500 150 000 4 600 000 

917 vážný 16 000 192 000 12 2 304 000 

9 535 200 
 
 
Náklady na mzdy jsou pouze navýšením oproti současnému stavu. 
 

5.4.2   Provoz HMGD (investice) 
 
Náklady strojní: 
 
• magnetické separátory 2x                                                                             6 000 000 Kč 

• zkrácení PD 882 a PD 992                                                                            1 000 000 Kč            
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• přebírací PD 2x                                                                                           41 500 000 Kč 
• třídiče + drtiče á 2x                                                                                     60 000 000 Kč 

• vzorkovače popeloměr + síroměr 2x                                                          15 000 000 Kč 
• vagonové váhy 4x                                                                                       12 800 000 Kč 
• nový PD od P64                                                                                            8 000 000 Kč 

• nový PD nad S13, S23 + most                                                                    11 000 000 Kč 
• zkapacitnění PD                                                                                            3 000 000 Kč 

• výstavba PD P17 v nové poloze                                                                   2 000 000 Kč 
• nový PD před drtírnou zaústění do 1. patra + napojení 
      na stávající N12                                                                                          10 000 000 Kč  

• PD P12, N12 prodloužit až k věži NS I                                                        3 000 000 Kč 
• nový PD zaústit do věže NS I                                                                     10 000 000 Kč 

 
Celkem                                                                                                          183  300 000 Kč 
 
Náklady elektro: 
 
• řídicí systém (stávající dodán fy PAS, cca 1983)                                       35 000 000 Kč 
• frekvenční měniče – nové PD                                                                     45 000 000 Kč 

• stávající PD                                                                                                 65 000 000 Kč 
• kabely  (vn, nn, slaboproud)                                                                       20 000 000 Kč 
• úprava stykoven (NS I, drtírna)                                                                    2 000 000 Kč 

• rekonstrukce dispečinku                                                                               5 000 000 Kč 
 
Celkem                                                                                                           172 000 000 Kč 
 
 

5.4.3  Náklady energie HMGD 
 
Elektrická energie: 

Spotřeba HMGD 10 000 000 kWh/měsíc, cena 1 kWh á 3 Kč. 

Celkem/rok                                                                                                   36 000 000 Kč 

 

Poznámka: 

        Při odstavení objektu ÚUK při variantě HMGD je nutné dále kalkulovat s náklady na 

elektřinu ve výši cca 15 000 000 Kč/rok , a to zejména v prvních letech po útlumu ÚUK. 
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Voda, teplo: 

        Náklady na všechna druhy vod a teplo HMGD jsou nepodstatné a nehrají pro 

porovnání významnější roli. 

Poznámka: 

        Uvedené náklady jsou navrženy ve stejné výši pro všechny tři uvažované varianty.(U 

varianty 2 se předpokládá vyšší cena o přemostění PD nad TV, u varianty 3 o pluhy – 

nepředstavuje vyšší náklady na elektro – část).  

Není uvažováno s využitím stávajícího elektrozařízení. 

        Je třeba dále zohlednit náklady na stavební připravenost pro výstavbu ocelových 

konstrukcí nových PD. 

        Vzhledem k pracnosti detailního zpracování je nutné brát uvedené návrhy jako 

orientační. Pro další postup je tedy žádoucí zahájit projekční práce, jejichž součástí bude i 

zpracovaný rozpočet. Vzhledem k doposud známým výsledkům, kterými jsou tento 

odborný odhad obou variant (ÚUK a HMGD) a záměr zpracovaný Báňskými projekty 

Ostrov na výstavbu HMGD (prvotní odhad nákladů cca 500 mil Kč). 

 

5.5   Porovnání celkových náklad ů na ÚUK a HMGD 
 

5.5.1       Varianta ÚUK  (viz.Tab. 5) 
 

Tab.5   Celkové náklady investic na ÚUK 

Rok investice opravy 
mzdy (str. a 

elektr.) 
mzdy 
(výr.) 

energie přeprava KD celkem 

2012 92,2           92,2 

2013 3 68,8 12 19,8 45 29,2 174,8 

2014 2,5 66,1 12 19,8 45 30,3 173,2 

2015 1,5 64,1 12 19,8 45 25,4 166,3 

2016 1,5 55,5 12 19,8 45 20,7 153 

2017 1,5 53,4 12 19,8 45 19 149,2 

2018 2 49,8 12 19,8 45 19,3 145,9 

2019 1 49,8 12 19,8 45 18,5 145,1 

2020 1 32,7 12 19,8 45 16,6 126,1 

Celkem 106,2 440,2 96 158,4 360 179 1339,8 
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Poznámka: 
92,2 mil Kč (40,5 strojní, 51,7 elektro) 
V roce 2009 jsou náklady na mzdy na ÚUK 55,1 mil Kč, v roce 2012 budou náklady na 
mzdy jen 31,8 mil Kč 
 

 5.5.2        Varianta HMGD (viz.Tab. 6) 
 
 

Tab.6   Celkové náklady investic na HMGD 

Rok investice opravy 
mzdy (str. a 

elektr.) 
mzdy 
(výr.) 

energie přeprava KD celkem 

2012 435,3 
     

435,3 

2013 
 

31,4 8,8 9,5 40 56,5 146,2 

2014 
 

33,1 8,8 9,5 40 57,9 149,3 

2015 
 

31,2 8,8 9,5 40 54,6 144,1 

2016 
 

31,2 8,8 9,5 40 51,3 140,8 

2017 
 

31,2 8,8 9,5 40 49,9 139,4 

2018 
 

24,2 8,8 9,5 40 49,9 132,4 

2019 
 

24,2 8,8 9,5 40 49,9 132,4 

2020 
 

18,2 8,8 9,5 40 45,1 121,6 

Celkem 435,3 224,7 70,4 76 320 415,1 1541,5 

 
 
Poznámka: 
        V případě HMGD byl pro ocenění použit projekt zpracovaný BP Ostrov 
nad Ohří v roce 2008. 
        435,3 mil. Kč (183,3 strojní, 172 elektro, 80 stavební) 
 
        Porovnání variant ÚUK a HMGD při převozu příkopového uhlí (1 mil. t/rok)  
z VUAS (viz. příloha 5). 
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6   Doporu čení a závěr 
 
        Výběr konečné varianty by měl vycházet z vyčíslených investičních nákladů 

jednotlivých variant, z propočtu efektivnosti investic, z finančně – ekonomické studie 

variant a z rizik u jednotlivých variant projektu, které jsou obsahem této diplomové práce. 

 

6.1   Drtírna Úpravny uhlí Komo řany 
 

        Zavedená technologie s možností variantního způsobu výroby zaručuje přesné 

míchání v případě výroby různých obchodních druhů různé kvality a zrnitosti (pasové 

váhy, popeloměry, regulace vyhrnovacích vozíků …) 

        Je zde možnost plynulé regulace výkonu. 

        Jsou zde minimální investiční náklady (oproti HMGD) na rekonstrukci stávajícího 

technologického zařízení. Je nutné vybudovat nové odprašování a moderní vodní 

hospodářství. 

        Na úpravně je možnost souběžné výroby různých druhů, různé kvality a zrnitosti uhlí, 

což na HMGD je toto prakticky nemožné. 

        Kryté hlubinné zásobníky umožňují selektivní náklop vsázky různé kvality. 

        Velkou výhodou je možnost bezproblémové nakládky na dráhu oproti kapacitním 

problémům na NS III včetně nutnosti rozšíření kolejiště HMGD. 

        Na ÚUK je několik samostatných nakládacích míst na nakládacím zásobníku. 

        Další výhoda je bezproblémová výroba cca 4 mil t/rok ve vztahu k denním výkonům. 

 

6.2   Homogeniza ční drtírna 
 

        Ve všech třech variantách jsou několikanásobně vyšší investiční náklady na 

vybudování nové technologie. 

        Na rozdíl od bezproblémového náklopu na hlubinný zásobník v Komořanech jsou 

v případě variant HMGD nutností zavážet vždy jednou linkou vsázku z ČSA na skládku + 

příkupy z Vršan vagony na štěrbinový zásobník. Při nutnosti míchání není prakticky žádná 

možnost regulace druhů uhlí 155 a 156 (co do kvality i výkonu). 
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        V případě HMGD je prakticky nulová možnost odstranění dřeva ze vsázky. Vzhledem 

k přechodu PD z rychlosti 4m.s-1 na rychlost přebíracích PD 0,4m.s-1 a vrstvě materiálu. I 

z hlediska bezpečnosti je vybírat dřevo prakticky nemožné. 

        Technologické úpravy na ÚUK lze provést bez vlivu na výrobní kapacity a výkonnost 

při výrobě finální produkce. To neplatí při variantě výroby na HMGD, neboť 

technologické úpravy zde vždy vyžadují odstavení jedné z uhelných linek z lomu ČSA na 

NS I. 

        Z obsahu této diplomové práce z možných navrhovaných variant se jako nejlepší 

možná varianta nabízí varianta drtírny Úpravny uhlí Komořany. 

 

6.3   Závěr 
 

        Celá tato diplomová práce je důsledkem neprolomení „Územně ekologických limitů“, 

které byly stanoveny UV 444/1991. 

        Důsledky omezení těžby hnědého uhlí nejen na Litvínovské uhelné, a.s., ale i na Dole 

Bílina, by vedly ke ztrátě pracovních míst a tím k nezaměstnanosti v našem regionu, ke 

snížení životní úrovně, k růstu cen energie a k energetické závislosti České republiky na 

jiných státech. 
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 Porovnání variant ÚUK : HMGD při převozu příkopového uhlí 
z VUAS 

        

                  

Varianta ÚUK                 

                  

  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  

Dopravní cesty tuny náklady tuny náklady tuny náklady tuny náklady tuny náklady tuny náklady tuny náklady tuny náklady 

NSI - ÚUK  3340 22693 3290 22353 3050 20723 2840 19296 2800 19024 2840 19296 2730 18548 2450 16646 

NSI - VRŠ  180 6538 220 7991 130 4722 40 1453 0 0 0 0 0 0 0 0 

Produkce ÚUK 3680 29231 3680 30344 3670 25445 3670 20749 3670 19024 3670 19296 3670 18548 3320 16646 

                  

Poznámka:                 

Převoz VRŠ na ÚUK mimo náklady 
LUAS. 

             

                  

Varianta HMGD                 

                  

  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  

Dopravní cesty tuny náklady tuny náklady tuny náklady tuny náklady tuny náklady tuny náklady tuny náklady tuny náklady 

NSI - ÚUK  3680 50006 3680 50006 3670 49870 3670 49870 3670 49870 3670 49870 3670 49870 3320 45114 

NSI - VRŠ  180 6538 220 7991 130 4722 40 1453 0 0 0 0 0 0 0 0 

Produkce ÚUK 3680 56544 3680 57997 3670 54592 3670 51323 3670 49870 3670 49870 3670 49870 3320 45114 

                  

                Příloha č.5 



  

    

   

                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                       Úpravna uhlí Komořany                                                Příloha č.4 
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