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Anotace 
V předložené práci je srovnávána skutečná a teoretická výkonnost těžební 

technologie. V první části je popsána všeobecná charakteristika ložiska 

(geologická stavba, popis ložiskových těles, tektonika, hydrogeologické poměry). 

Následně jsem se zabývala nasazenou technologií a její stručnou charakteristikou. 

V další části jsou popsány dobývací a provozní podmínky, které částečně ovlivňují 

výkonnost. V následující kapitole je vysvětleno proč je teoretická výkonnost 

rozdílná od skutečné, kde je vidět, že skutečná výkonnost je nejvíce ovlivněna 

disponibilním časem. Výsledkem práce je navrhnutí možností jak vylepšit 

výkonnost nasazené technologie. 

 

Klíčová slova: nasazená technologie, teoretická výkonnost, skutečná 
                                      výkonnost, disponibilní čas 

 

Summary 
In presented work theoretic and real efficiency of mining technology are 

being compared. In the first part, there is described a general deposit 

characteristic (geological structure, deposit body description, tectonics, 

hydrogeologic relations). Afterwards, I was dealing with the used technology and 

its brief characteristic. The next part describes mining and operational conditions 

which partly influence efficiency. The subsequent chapter explains why the 

theoretical efficiency is different from the real one. The real efficiency is obvious to 

be mostly influenced by disponsible time. The result of this work is a proposal of 

possibilities how to improve the efficiency of the used technology. 

 

Keywords: used technology, theoretical efficiency, real efficiency, disponsible  

                     time 
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Použité zkratky 
DP    dobývací prostor 

DPD    dálková pásová doprava 

JKS    jednotná klasifikace sedimentů 

OMG MUS   Odbor měřičství a geologie Mostecké uhelné 
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PPO    plánovaná preventivní oprava 
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1 Úvod 

Ve své bakalářské práci se jako hlavním cílem zabývám srovnáním skutečné 

a teoretické výkonnost pasové technologie na lomu Vršany v Severočeské 

hnědouhelné pánvi. 

V úvodní části charakterizuji danou oblast lomu Vršany z pohledu geologické 

stavby, ložiskové stavby těles, tektoniky a hydrogeologických poměrů, jelikož tyto 

podmínky mají vliv na provoz těžební technologie. 

V druhé části popisuji technologii, která byla v posuzovaném období na lomu 

Vršany v provozu. 

Poté se věnuji podmínkám, které významně ovlivňují skutečnou výkonnost 

těžební technologie, mezi něž patří provozní a dobývací podmínky, technologické 

odstávky (běžné opravy, dlouhodobé opravy, …) aj.. 

V další části podrobuji rozboru teoretickou a skutečnou výkonnost 

jednotlivých technologických celků. 

Na závěr mé práce se zabývám možností zvýšení skutečné výkonnosti 

technologie s ohledem na výše zmíněné skutečnosti. 
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2 Popis lokality 

2.1 Všeobecná charakteristika ložiska 
Mostecká hnědouhelná pánev se rozkládá od Ústí nad Labem až po Kadaň, 

což je asi 70 kilometrů délky a až 20 kilometrů šířky. Je vymezena orografickými 

celky krušnohorského masivu, Českého středohoří, Žatecké plošiny 

a Doupovskými horami. Vyznačuje se hlavně tím, že je zde situován výskyt 

hnědého uhlí a terciérními a kvartérními sedimenty. 

Ložisko Vršany představuje svojí polohou na jižním okraji Mostecké 

hnědouhelné  pánve jednu z geologicky nejsložitějších pánevních lokalit. Hlavní 

příčinou složitého vývoje je faciální proměnlivost terciérní pánevní sedimentace na 

poměrně malé ploše. 

 

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

• Sedimentace žateckého deltového tělesa 

• Jezerně deltová sedimentace přechodu deltového tělesa do jezerního 

vývoje 

• Jezerní sedimentace 

 

Každá ze tří facií se vyznačuje specifickými podmínkami sedimentace 

produktivních i neproduktivních vrstev, přičemž faciální přechody jsou neostré, jen 

přibližně prostorově vymezitelné, se značnou vertikální i horizontální 

proměnlivostí. 

Dalším výrazným znakem je cykličnost sedimentace, která se v jednotlivých 

faciích projevila s velmi rozdílnou intenzitou, lze ji však vysledovat v celé ploše 

ložiska. 

Terciérní sedimentace probíhala na relativně členitém a různorodém podloží 

reprezentovaném horninami krystalinika a svrchní křídy, modelovanými intenzivní 

denudací v předterciérním a spodnoterciérním vývoji, dále zvýrazněném výstupy 

neovulkanitů. 

Sedimentace v území má charakter postupného vyplňování deprese, 

zpočátku v izolovaných nebo lokálně propojených jezírkách dotovaných snosovým 
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materiálem z okolních elevacích tvořených částečně neovulkanity, ale převážně 

sedimenty svrchní křídy a krystalinika. 

Další morfologickou diferenciací s převažujícím poklesem pánevního dna se 

v prostoru začala významněji uplatňovat sedimentace programující žatecké delty, 

jejíž intenzita se měnila podle spádu toku a migrace přítokových ramen 

a umožňovala nebo naopak potlačovala rozsah uhelné sedimentace. Tato byla 

posléze ukončena písčitojílovitou sedimentací trvalejšího charakteru v jezerním 

prostředí. Celková mocnost svrchních písčitojílovitých vrstev v území není 

zachována následkem intenzivní denudace ve svrchním miocenu a pliocenu. 

Denudační terciérní paleoreliéf byl v kvartéru překryt aluviálními i eolickými 

sedimenty. [5] 

2.2 Geologická stavba ložiska 

2.2.1 Krystalinikum 

Hlubší podloží terciéru na ložisku Vršany je tvořeno metamorfovanými 

horninami krystalinika reprezentovaného převážně muskovitickými až biotiticko – 

muskovitickými pararulami až svory, pouze v blízkosti JZ hranice byly navrtány 

stébelnaté ortoruly s plástevnatou texturou. [5] 

2.2.2 Svrchní křída 

Komplexní posouzení křídových sedimentů je problematické pro nízkou 

úroveň prozkoumanosti. Většina vrtů byla zastavována ihned po zastižení 

křídových sedimentů v rozmezí několika málo metrů, přičemž stratigrafické 

zařazení není vždy jednoznačné a nezřídka připouští alternativní zařazení 

(domněle) křídových sedimentů do terciéru. 

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

slínovce až prachovité slínovce. [5] 

2.2.3 Starosedelské souvrství 

Na ložisku jsou známy sedimenty problematického stáří. Jsou popisovány 

jako žlutavě bílé a bílé jemnozrnné písky s konkrecemi pyritu, uložené na svrchní 

křídě, vesměs zastoupené odvápněnými slínovci. Zpravidla jsou zařazovány do 
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bazálních vrstev středněoligocénního stáří na základě srovnání s podobnými 

výskyty v nejbližším okolí dobývacího prostoru Vršany (dále jen DP). [5] 

2.2.4 Vulkanogení komplex 

Sedimenty vulkanogenního komplexu jsou na ložisku poměrně vzácné a lze 

za ně považovat pouze část pestrobarevných jílovců, ve vrtných profilech obecně 

řazených do vulkanicko – detritické série. Většina pestrých jílovců zbarvených 

argilizovanými splachy z neovulkanitů patří do podložních vrstev. [5] 

2.2.5 Podložní souvrství 

Specifické pro DP Vršany jsou výskyty podložních vrstev, jejichž zdrojovým 

materiálem jsou horniny svrchní křídy, jejichž redespozicí vznikají jílovce světle 

šedých, zelenavých, nažloutlých až béžových barev, často makroskopicky 

neodlišitelných od svrchnokřídových sedimentů, zvláště když jsou přímo na nich 

uloženy. Stanovení přesné hranice mezi svrchní křídou a terciérem je v těchto 

případech možné pouze geochemickými a karotážními metodami. Také svrchní 

hranice podložních vrstev není zcela jednoznačná. Přechody do spodních 

písčitojílovitých vrstev jsou vesměs neostré a pozvolné, přesné stanovení hranice 

bývá problematické a diskutabilní.  

V podložních vrstvách se kromě typických výskytů sideritů nacházejí drobné 

úlomky prouhelněných zbytků rostlin, nejčastěji kořínků. [5] 

2.2.6 Souvrství hnědouhelných slojích 

Slojové souvrství je vyvinuto ve třech faciích: 

Facie žateckého deltového tělesa je charakteristická rozštěpením slojových 

vrstev do slojových lávek a uhelných poloh oddělených písčitojílovitými 

meziložními vrstvami a četnými vložkami, pásky a laminami uhlí nebo uhelnatých 

jílů, popřípadě jílů s uhelnou příměsí. 

Facie jezerně deltovitá je charakterizována výraznými proplástky mezi 

slojovými lávkami s pozvolnými přechody jílů do uhelných jílů a uhlí 

v horizontálním směru, ale i vertikálně, uvnitř slojových lávek, pravidelnými 

tenkými laminami světlých jemnozrnných písků v jílech. 
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Facie jezerní se vyznačuje naprostou převahou pelitické sedimentace 

v monotónním vývoji tzv. jezerní mikrofacie. Sedimentuje v prostoru volného 

jezera po skončení uhlotvorného stádia hlavní uhelné sloje v jednotném vývoji. 

V průběhu vývoje sedimentačního prostoru, který je nutno chápat jako 

dynamický proces v čase a prostoru, docházelo ke stěhování faciálních prostředí 

a jejich postupného překrývání ve vertikálním směru i v ploše. [5] 

2.2.7 Svrchní písčitojílovité souvrství 

Ve svrchní části (pod kvartérem) bývají svrchní písčitojílovité vrstvy 

kryogenně zvětralé a zbarvené hydroxidy železa do žluté, rezavě hnědé až rezavé 

barvy. Tento horizont, který je ze stabilitního hlediska důležitý pro lomovou těžbu, 

dosahuje mocnosti cca 20 m. [5] 

2.2.8 Kvartér 

Sedimenty kvartéru jsou v DP zastoupeny především eolitickými sedimenty, 

tj. sprašovými hlínami a sprašemi. [5] 

 

 

Obrázek č. 1 Kvartérní sedimenty (autor: Lenka Svatoňová) 
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2.3 Popis ložiskových těles 

2.3.1 4. uhelná sloj 

Reprezentuje nejstarší uhelnou sedimentaci na ložisku v DP Vršany a DP 

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

mocnost této sloje je cca 4 m a představuje nejméně kvalitní uhelné zásoby. [1] 

2.3.2 3. uhelná sloj 

Na rozdíl od lokálního charakteru vývoje 4. sloje představuje progresivní 

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

přechodem přes jílovec uhelnatý a jílovec s uhelnou příměsí do spodních písčitých 

jílů nebo podložních jílů, v severozápadní části nasedá přímo na sedimenty křídy, 

respektive na přeplavené sedimenty křídového původu. 

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

jílovitého až jílovce uhelnatého. Rozhraní bývá ve spodních meziložních jílech 

a píscích často lemováno několikacentimetrovou, ale místně až 3 m mocnou 

polohou písčitých jílovců až písků s uhelnou příměsí nebo zuhelnatělými úlomky 

rostlinných těl. 

Třetí uhelná sloj je vyvinuta v celé ploše území v průměrné mocnosti cca 

6,5 m a je charakteristická svýmy stabilním vývojem a představuje nejvíce kvalitní 

uhelné zásoby. [5] 

2.3.3 2. uhelná sloj 

Představuje na ložisku největší část zásob. V území je tato sloj výrazně 

oddělena od 3. sloje spodními meziložními vrstvami tvořenými písčitojílovitými až 

jílovitopísčitými typy s častou variabilní příměsí zuhelnatělé rostlinné drtě, místy až 

uhelnatými jíly s uhelnými polohami. Báze sloje je neostrá a tvoří ji pozvolný 

přechod ze spodních meziložních jílů a písků přes vysokopopelnaté uhelné typy 

až k uhlí. Také vnitřní stavba této sloje je vertikálně i horizontálně značně 

proměnlivá. 

Celková mocnost i kvalitativní parametry této uhelné sloje je značně 

proměnlivá, přičemž bilanční mocnost dosahuje v průměru 13 m. [5] 
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2.3.4 1. uhelná sloj 

Je z hlediska vertikálního členění slojových vrstev nejvýše uloženou uhelnou 

sedimentací na ložisku. Představuje nejčlenitější uhelný vývoj s největší 

proměnlivostí mocnosti i kvality. Báze sloje je neostrá, tvořená pozvolným 

přechodem z jílovců, písčitých jílovců, přes jílovce s uhelnou příměsí a jílovce 

uhelnaté. Svrchní část sloje je tvořena uhlím detritickým až xyliticko-detritickým, ve 

střední a severní části území až detriticko-xylitickým. Strop sloje je většinou 

reprezentován ostrým přechodem do svrchních jílovců a písčitých jílovců. 

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

sloje i meziložních poloh jsou značné úklony. [5] 

 

 

Obrázek č. 2 Uhelná sloj (autor: Lenka Svatoňová) 
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2.4 Tektonika, bezeslojová pásma 
Ložisko není tektonicky porušené. V popisu uhelných vrstev ložiska má 

důležité místo bezeslojová struktura ve východní části území. Slojové lávky jsou 

v tomto prostoru nahrazeny jílovitopísčitou sedimentací s výskytem uhelných jílů a 

zuhelnatělé rostlinné drtě. 

Vznik této struktury lze vysvětlit existencí přítoku v této části území 

(vedlejšího ramena delty), který v průběhu, ale spíše v závěru sedimentace 2. a 3. 

sloje procházel uhlotvorným močálem a zabránil, respektive rozrušoval, 

sedimentaci organické hmoty. [5] 

2.5 Hydrogeologické poměry 

2.5.1 Podložní písky 

Podložní písky jsou rozsáhlým zvodnělým kolektorem pánve. Tvoří jednotný 

hydraulický systém s dotační oblastí zejména na úpatí Krušných hor v prostoru 

Jirkov – Vysoká Pec ( kde vychází k povrchu ), napájený srážkovými vodami 

a vodami kvartérních sutí. [5] 

2.5.2 Svrchní meziložní písky 

Na lomu Vršany byly a jsou významným hydrogeologickým kolektorem 

svrchní meziložní písky. Svrchní meziložní písky se budou i nadále vyskytovat 

v předpolí lomu Vršany - Šverma ve dvou oblastech, a to v západní a východní. 

Jde o dvě deprese, které jsou cca uprostřed porubní fronty vzájemně odděleny 

lalokovitým útvarem s absencí poloh písků tvořeným jíly, písčitými jíly a jílovci 

s minimální propustností. [5] 
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3 Popis nasazené technologie 

V počátku posuzovaného období byl na lomu Vršany v provozu pouze jeden 

velkostroj KU 800 závodového čísla K 92, těžící nadložní skrývkové hmoty 

a 1. uhelnou sloj a dále dva velkostroje typu KU 300.S závodového čísla K 85 

a K 97, těžící hlavní uhelnou sloj. Do zálohy byly odstaveny dva velkostroje 

(KU 800/84 a KU 300/95 ) na montážní místa. V případě radikálního nárůstu 

odbytu uhlí je možné tyto stroje nasadit opět do provozu. 

V roce 2005 byl velkostroj typu KU 300.S závodového čísla K 97 nahrazen 

velkostrojem KU 300.S závodového čísla K 107. Následně v roce 2007 se 

z důvodu zvýšení stavu dobyvatelných zásob uhlí vrací do provozu velkostroj 

KU 800 závodního čísla K 84, který těží pouze skrývkové hmoty na 2. skrývkovém 

řezu, kde nahrazuje rypadlo K 92, jež od této doby těží pouze na 1. skrývkovém 

řezu. 

Skrývka je ke konci posuzovaného období zakládána do vnitřní výsypky 

Vršany a do vnitřní výsypky Šverma. Zeminy zakládají dva velkostroje typu 

ZP 6600 závodových čísel Z 86 a Z 93. [5] 

3.1 Těžební technologie 
Na dané lokalitě se těžba uhlí i průvodních hornin provádí především pomocí 

kolesových rypadel. Rypadla jsou dobývací stroje sloužící k rozpojování 

a nakládání hornin. Historie a vývoj rypadel se datuje od začátku 16. století. Od 

rypadel značně jednoduchých, poháněných lidskou silou, přes rypadla s parním 

a motorovým pohonem, až po rypadla, jaká známe dnes – s elektrickým pohonem 

a teoretickou výkonností cca 16 000 m 3 sz·h-1. [3] 

 

Stručný historický přehled: 

1811 – vyrobeno první korečkové rypadlo 

1836 – vyrobeno první lopatové rypadlo 

1877 –  lopatové rypadlo prvně použito na povrchovém dole 

1890 – vyrobeno rypadlo s vlečným korečkem 

1881 – vyrobeno první kolesové rypadlo 

1922 – první otočné rypadlo  
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3.2 Kolesová rypadla 
Kolesová rýpadla jsou dobývací stroje s nepřetržitým pracovním cyklem. 

Z technologického hlediska jsou vhodná pro dobývání nadložních hornin (do 

určitého stupně rozpojitelnosti hornin s měrným rypným odporem max. do 

120 kN.m-1 délky řezné hrany), uhlí či jiných měkčích užitkových surovin 

(keramické jíly, kaolíny, lupky, písky, štěrkopísky, fosfáty, soli aj.). Jejich rozvoj 

začíná v 30. letech především na německých hnědouhelných lomech. V současné 

době jsou nejpoužívanějšími dobývacími stroji v uhelném hornictví. [2] 

Jejich předností je především možnost selektivního dobývání jakostně 

odlišených vrstev z jedné pracovní plošiny. Kontinuální způsob práce umožňuje 

spojení s vlakovou dopravou a především s dálkovou pásovou dopravou. [3] 

 

Kolesová rypadla sestávají ze sedmi základních částí:   

• podvozek (housenicový nebo kráčivý) 

• spodní stavba (s kruhovou otočnou drahou) 

• otočný svršek 

• vyvažovací výložník 

• kolesový výložník (výsuvný nebo nevýsuvný) 

• koleso (komorové, bezkomorové, polokomorové) 

• nakládací výložník  

 

Mezi hlavní parametry těchto strojů patří teoretická výkonnost Q(m3/h) nebo 

(t/h), dále průměr kolesa, počet korečků na jeho obvodě, objem korečků, 

obvodová rychlost kolesa, délka odkládacího výložníku, maximální výška řezu 

a hmotnost soupravy. [4] 

3.2.1 Kolesové rypadlo KU 300.S 

Kolesové rypadlo KU 300.S je určeno pro dobývání uhlí a skrývkové práce. 

Těžený materiál nesmí přesahovat rýpací schopnost rypadla. Maximální délka 

hrany těžených kusů je dovolena 500 mm, a to nejvýše 5 % z celkového množství. 

Těžba hořícího uhlí není povolena. 
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S pásovou dopravou je rypadlo propojeno pojízdnou násypkou, která je 

součástí pasové dopravy. V mnoha případech bývá k rypadlu přiřazen pasový vůz, 

který umožňuje  překonávat neúčinné prostory na pásové dopravě nebo vynášet 

těžený materiál z nižšího horizontu na vyšší. [3] 

 

 

Obrázek č. 3 Kolesové rypadlo KU 300.S (autor: Lenka Svatoňová) 

3.2.2 Kolesové rypadlo KU 800 

Kolesové rypadlo KU 800 je určeno k rýpání a nakládání všech skrývkových 

hornin, jejichž rypný odpor je v mezích uváděných v „diagramu závislosti výkonu 

na měrné rýpací síle“. Tento diagram uvádí výrobce u každého rypadla. V lepivých 

materiálech se výkon úměrně snižuje. 

S pasovou dopravou je rypadlo propojeno prostřednictvím pojízdné násypky, 

která je součástí pásové dopravy. Na lokalitách s výskytem hornin, které je nutno 

drtit před předáním na pásový dopravník, bývá přiřazeno mezi rypadlo a dopravník 

drtící zařízení. Většinou to bývá dvoumotorový drtič. [3] 
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Obrázek č. 4 Kolesové rypadlu KU 800 (autor: Lenka Svatoňová) 

 

3.3 Zakladače 
Zakladače jsou speciální stroje určené pro zakládání nadložních zemin na 

výsypkách, zejména povrchových hnědouhelných lomů. 

Z provozního a projekčního hlediska je třeba mít na zřeteli skutečnost, že 

zakladač představuje poslední článek technologického celku, který může 

nepříznivě ovlivnit využití a výkonnost celého celku. Všechny technické 

i technologické prostoje zakladače se v plném rozsahu promítají do prostojů 

celého celku a nepříznivě ovlivňují jeho výkonnost. [3] 

 

Pásový zakladač sestává ze tří základních částí: 

• spojovací most (rameno, kterým je zajištěno přejímání zemin z pásového 

dopravníku a jejich předání na vlastní zakládací výložník) 

• zakládací výložník (rameno, které představuje vlastní pracovní orgán 

zakladače, kterým je zemina založena do určeného prostoru) 
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• střední stavba s podvozkem (zajišťuje návaznost obou ramen zakladače 

a pohyb zakladače) 

3.3.1 Zakladač ZP 6600 

Zakladač je určen pro zakládání skrývkových materiálů narýpaných 

kolesovými nebo korečkovými rýpadly. Skrývkový materiál je k zakladači 

transportován dálkovou pásovou dopravou, ze které je předáván do násypky 

spojovacího mostu zakladače prostřednictvím shazovacího vozu, který je součástí 

pásové dopravy. [3] 

3.3.2  Pásový vůz zakládací PVZ 2500 

Nejrozšířenějším pásovým vozem používaným v podmínkách lomového 

dobývání, je pásový vůz typu PVZ 2500. Používá se jako zakladač při 

prodlužování (zkracování) pasových linek, ve spojení s rypadly při překonávání 

neúčinných prostorů na DPD a při tvorbě zátinek (spojovací článek mezi rypadlem 

a DPD). [3] 

 

Hlavní části pasového vozu: 

• housenicový podvozek 

• horní stavba 

• nakládací výložník 

• vykládací výložník 

• navíjedla 

3.4 Dálková pasová doprava 
Důvodem značného rozšíření pásové dopravy na lomech je řada výhod 

technických a technologických, které upřednostňují použití tohoto druhu dopravy. 

 

Jsou to především: 

• kontinuita dopravního procesu 

• vysoká dopravní výkonnost 

• schopnost překonávat stoupání 15°až 17° 

• relativně nízké provozní náklady, vysoká produktivita a pod. 
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Dálková pásová doprava je v podstatě komplexním transportním systémem 

pro podélné přemisťování vytěžených hmot, která se stává z pásových dopravníků 

a technologického příslušenství. [2] 

3.4.1 Pásový dopravník 

Hlavní části pasového dopravníku jsou poháněcí stanice a náběhové díly, 

střední díly, vratná stanice a dopravní pás. [2] 

 

Poháněcí stanice jsou uložené na kolejovém, housenicovém, případně 

kráčejícím podvozku. K poháněcí stanici patří náběhové díly, které vyrovnávají 

výškový rozdíl mezi poháněcí stanicí a středními díly. [2] 

 

Střední díly je část DPD, která je složená z jednotlivých středních dílů, které 

jsou umístěny mezi náběhovým dílem a vratnou stanicí. U přesuvných dopravníků 

jsou střední díly uložené většinou na kovových podvalech, u stabilních dopravníků 

na pevných základech. Konstrukce středních dílů pozůstává z válcových profilů, 

z trubek nebo lan s podpěrnou částí. Pevné nebo střední díly mohou být návazné 

nebo nenávazné. Předností návazných středních dílů je lehčí vyrovnání trasy ve 

vertikálním i horizontálním směru, což se zvlášť příznivě projevuje u přesuvných 

dopravníků. [2] 

 

Vratná stanice je vybavená vratným bubnem. Stanice je uložená na ližinách 

nebo na kolejových podvozcích. Kotvení vratných stanic se provádí pomocí 

řetězového kladkostroje ke kolejnici nebo k poháněcí stanici přecházejícího 

dopravníku. U koncových kotvících stanic se používají kotvící bubny, zatížené 

různým materiálem. [2] 

 

Dopravní pás se skládá z nosné kostry, tvořené vložkami, z krycí vrstvy 

a ochranného kraje. Krycí vrstvy jsou buď pryžové nebo polyvinylchloridové. Pro 

celkový provoz DPD je správná volba typu pásu velmi důležitá (velká pevnost 

v tahu, velká odolnost vůči protrhnutí a otěru, minimální poloměr ohybu. odolnost 
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vůči povětrnostním vlivům…..). Velkostroj typu KU 300.S využívá šířku pásu 1200 

mm a velkostroj KU 800 využívá šířku pásu 1800 mm. [2] 

3.4.2 Technologické příslušenství 

Do technologického příslušenství řadíme násypky, shazovací vozy, drtiče 

a podavače. [2] 

 

Přemístitelné násypky nebo násypné vedení, které umožňují nakládání 

těžených hmot v libovolném místě střední části dopravníku, se pohybují po 

kolejnicích DPD. [2] 

 

Shazovací vozy umožňují odebírat (shazovat) těživo z libovolného místa 

střední části dopravníku. Pohybují se na kolejnicích DPD nebo mají housenicový 

podvozek. [2] 

 

Drtiče a předtřídiče se užívají pro předběžnou úpravu těživa v dopravním 

toku. [2] 

3.5 Pomocná mechanizace 

3.5.1 Lopatová rypadla 

Lopatová rypadla patří dnes mezi nejrozšířenější stroje pro zemní práce 

v jakémkoliv oboru. V některých oborech jsou tato zařízení hlavním těžebním 

mechanizmem. 

Na velkých hnědouhelných lomech však přejímají funkci pomocných strojů, 

zajišťujících provoz technologických celků, pro zemní a odvodňovací práce, 

likvidace ohňů, zápar, skládkách posypových hmot aj. 

Lopatová rypadla můžeme rozdělit podle celé řady různých hledisek, podle 

konstrukčního provedení, podle pohyblivosti stroje atd. [4] 

Na lomu Vršany se používají lopatová rypadla typu E 2,5. 
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3.5.2 Dozery 

Dozery jsou zemní stroje konstruované na těžkém traktoru s radlicovým 

zařízením, které se používají pro rozpojování, přemisťování a rozprostírání zemin. 

Stále slouží i k jiným pomocným pracím, k postrku, tažení nebo vyprošťování. 

Na lomu Vršany se používají buldozery Komatsu (D 65 EX, D 375), 

Caterpillar (D 6R, D 8R, D 8a), Liebherr (PR 742, PR 722) 

3.5.3 Vrtné soupravy pro trhací práce 

Vrtná souprava se skládá z podvozku, vrtací jednotky (lafeta), nosné 

konstrukce vrtací jednotky, posuvného zařízení se saňovým vrtacím kladivem 

a ovládacího kloubu posuvného zařízení. Dále k vrtné soupravě patří také 

poháněcí agregát, ovládání a některé další příslušenství. Používá se systém 

pneumatický a hydraulický.  

Na lomu Vršany se používají vrtné soupravy Haus Herr (HAUSHERR HB 

120) a jedna souprava typu Bohler 221, které se používají k přípravě pro trhací 

práce.  
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4 Dobývací a provozní podmínky 

Určitý podíl na zvýšení tedy spíše snížení výkonnosti nasazené technologie 

mají vliv i dobývací a provozní podmínky. Patří sem např. zatřídění zemin dle 

jednotné klasifikace sedimentů (dále jen JKS), lepivost, měrný rypný odpor 

a klimatické podmínky. 

4.1 Zatřídění zemin dle JKS  
Pro potřeby stanovení měrného rozpojovacího odporu těžených materiálů 

byly zatříděny jednotlivé zeminy zájmového území lomu Vršany, a to dle třídy 

rozpojitelnosti. Každé technologii tedy bylo přiřazeno rozmezí horizontů 

skrývkových materiálů, jež má za úkol skrýt. [1] 

4.1.1 Zeminy třídy rozpojitelnosti A 

Jedná se o hlíny, štěrky a štěrkopísky. Tyto zeminy nezpůsobují při těžbě 

potíže. [1] 

4.1.2 Zeminy třídy rozpojitelnosti B 

Sedimenty jsou tvořeny převážně šedými až šedohnědými jíly a jílovci 

s prachovitou příměsí. Ojediněle se vyskytují pevné polohy karbonátického typu 

do mocnosti 20 cm. Zeminy nepředstavují závažný problém pro těžbu. [1] 

4.1.3 Zeminy třídy rozpojitelnosti C 

Představují je šedohnědé jílovce se zvýšeným obsahem karbonátických 

proplástků, kterých s hloubkou přibývá. Mocnost proplástků nepřesahuje 20 cm, 

ojediněle se objevují i polohy do 50 cm. Tento horizont již představuje překážku 

v těžbě. [1] 

4.1.4 Zeminy třídy rozpojitelnosti D 

Tvoří je šedé jílovce s výrazně zvýšeným obsahem karbonátických 

proplástků. Mocnost proplástků se pohybuje kolem 20 cm, objevují se i polohy do 

80 cm. Tento horizont o mocnosti 5 až 15 metrů je vyvinut nad hlavou sloje. 

Představuje závažnou překážku v těžbě. [1] 
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4.1.5 Zeminy třídy rozpojitelnosti E 

Toto zatřídění se používá pouze pro proplástky tvořené velmi pevnými 

polohami karbonáticko prachovitých jílovců až jílovitých karbonátů, které se 

vyskytují v bezprostředním nadloží uhelné sloje. Mocnost proplástků přesahuje 

20 cm. [1] 

4.1.6 Zatřídění zemin lomu Vršany 

Dlouhodobým sledováním útvarů, OMG MUS (Odbor měřičství a geologie 

Mostecké uhelné společnosti) a následně UBČG VUAS (Útvar báňské činnosti 

a geologie Vršanské uhelné a.s.), byl stanoven následující průměrný podíl 

jednotlivých kategorií JKS v období let 2001-2009 na lomu Vršany. 

 

Třída JKS Podíl (%) 
A 7 
B 30 
C 60 
D*) 3 
E 0 

Tabulka č. 1 Podíl tříd JKS v období let 2001 – 2009 

 

Pozn. *) Procentuální zastoupení zemin ve třídě D je ovlivněno četností 

proplástků pevných poloh 

 

Uhlí je dle JKS zařazeno do třídy B. 

 

V následující tabulce jsou uvedena množství jednotlivých materiálů dle JKS 

v posuzovaných letech. 
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Rok 
třída JKS 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
celkem 

A 514 795 858 611 579 694 607 1 433 1 191 7 283 

B*) 7 230 7 666 8 746 8 588 8 489 8 550 9 018 10 430 10 330 79 048 

C 4 407 5 866 5 528 6 215 5 887 5 946 7 527 10 749 10 039 62 163 

D 147 298 95 408 290 198 364 717 851 3 367 

E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

celkem 12 299 14 626 15 227 15 822 15 244 15 388 17 515 23 329 22 410 151 861 

Tabulka č. 2 Množství jednotlivých materiálů dle JKS v tis. m3  

 

Pozn. *)Ve třídě B je zahrnuta i uhelná substance 

4.1.7 Trhací práce podle JKS 

Abychom mohli materiál odtěžit, musíme v některých případech použít trhací 

práce. Podle zatřídění materiálu dle JKS využíváme trhacích prací až od třídy C.  

V současné době se na lomu Vršany se pomocí trhacích prací rozruší 

v průměru 12% materiálu a dlouhodobě rozrušení materiálu neklesne pod 10%. 

Rozrušují se převážně šedé, bělošedé jílovce a polykarbonátové plotny a čočky, 

které se vyskytují převážně na 1. a 2. skrývkovém řezu. Mezi 2. a 3. uhelnou slojí 

se střílí proplástek. 

K odstřelování materiálu se používá z 97% trhavina DAP, což je dusičnan 

amonný a palivo (nafta smíchaná s ledkem). Dále se také využívá emulginit, 

permonex a semtex. 

Trhací práce probíhají většinou ¾ roku před začátkem těžby a je snahou aby 

v tomto období proběhla zima, jelikož to má vliv na abrazivost, která je menší, než 

když trhací práce proběhnou těsně před začátkem těžby. 

4.2 Měrný rypný odpor 

4.2.1 Rypný odpor 

Odpor vznikající při vnikání, rozpojování, popřípadě nabírání horniny nebo 

zeminy pracovní částí rypadla. Rypný odpor se skládá z odporu proti řezání (řezný 

odpor), odporu třením horniny v pracovní části rypadla, závislého na kulovitosti 

materiálu a na tvaru pracovní části, a z odporu tíhy rozpojeného materiálu. 
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4.2.2 Rypný odpor dle JKS 

Převodní tabulka mezi JKS a měrným rypným odporem byla sestavena na 

základě zjištěných hodnot JKS u souboru vzorků odebraných ze skrývkových řezů, 

kde současně probíhalo terénní měření rypných odporů sondou umístěnou na 

kolese rypadla. [1] 

 

Třída JKS Index JKS Měrný rypný odpor*) 
kN/m 

A 95 50 
B 95,1 - 100,0 50 - 60 
C 100,1 - 110,0 60 - 90 
D 110,1 - 152,0 90 -120 
E > 125,1 > 120 

Tabulka č. 3 Měrný rypný odpor (Zdroj: [1] ) 

 

Pozn *) pouze orientační hodnota 

4.3 Lepivost 
Sklonem k nalepování lze nazvat tu vlastnost sedimentů, která se projevuje 

různým stupněm nalepování těžené zeminy na korečky rýpadel, přesypy 

a dopravní pásy. Lepivost nelze definovat konkrétní fyzikální veličinou. Proto zatím 

nebyla žádná prakticky využitelná klasifikace lepivosti vypracována. 

Pro lepivost na lokalitě Vršany vyplývají následující závěry. Lepivostí jsou 

zde ohroženy pouze sedimenty třídy rozpojitelnosti A a B v nejvyšších 

skrývkových řezech. Horniny třídy rozpojitelnosti C jsou lepivostí ohroženy již 

velmi málo a horniny třídy rozpojitelnosti D nad hlavou uhelné sloje nejsou 

ohroženy vůbec. 

4.4 Klimatické podmínky 
Klimatické podmínky, které mají vliv na výkonnost technologie, jsou teplota, 

srážky a vítr. Při větru o rychlosti 17 m.s-1 se veškerá technologie 

z bezpečnostních důvodů samočinně zastaví. 
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Vlivem zvýšených srážek se např. projeví vyšší lepivost a prokluz. Průměrný 

úhrn srážek ve sledovaném období 2001 – 2009 byl 483,7 mm, což je nižší úhrn 

srážek než tzv. dlouhodobý normál, který je 612 mm. 

Teploty se projevují v létě rozpínavostí materiálu a v zimě přimrzáním 

vlhkého materiálu k těžební technologii. Průměrná teplota za sledované období 

2001 - 2009 byla 9,7 °C, která je vyšší než dlouhodobý normál, jehož hodnoty jsou 

7,7 °C. 
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5 Teoretická a skutečná dosažená výkonnost 

5.1 Teoretická výkonnost 
Teoretická výkonnost Qt závisí na technických parametrech kolesa. 

 

[ ]1
SZ

3
pt hm 60   nVQ −⋅⋅⋅=  (5.1) 

kde: Vp objem výsypu [m3] 

  n počet výsypů [min-1]  

 

[ ]3m    V0,5VV MKp ⋅+=  (5.2) 

 

[ ]1-min    
Dπ
60zvn O

⋅
⋅⋅

=  (5.3) 

kde: VK objem korečku kolesa  [m3] 

  VM objem mezikruží v kolese [m3] 

  z počet korečků na obvodě kolesa 

  v0 obvodová rychlost kolesa [m.s-1] 

  D průměr kolesa [m] 

 

Teoretická výkonnost charakterizuje dobývací stroj velmi obecně 

a nerespektuje geotechnické a pevnostní vlastnosti rozpojování horniny. [2] 

5.1.1 Teoretická výkonnost kolesového rypadla KU 800 

Jak je zmiňováno dříve, teoretická výkonnost rypadla závisí na technických 

parametrech kolesa. V případě kolesového rypadla KU 800 jsou to tyto: 

VK = 3,2 m3 

VM = 2,2 m3 

z = 8 

v0 = 4,06 m.s-1 

D = 12,5 m 
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( )

( ) 1
SZ

3 hm60

60

−⋅=⋅
⋅

⋅⋅
⋅⋅+=

=⋅
⋅

⋅⋅
⋅⋅+=⋅⋅=

 12.809,7
12,5π

6084,062,20,53,2     

Dπ
60zvV0,5V60nVQ O

MKpt

 (5.4) 

 

Výkonnost dle výrobce (Qv) je však pouze 4 500  m3
sz.h-1 [3] 

5.1.2 Teoretická výkonnost kolesového rypadla KU 300.S 

Technické parametry potřebné k výpočtu teoretické výkonnosti u kolesového 

rypadla KU 300.S jsou tyto: 

VK = 0,390 m3 

VM = 0 m3 

z = 13 

v0 = 1,6 m.s-1 

D = 7,5 m 

( )

( ) 1
SZ

3 hm60
7

130

60

−⋅=⋅
⋅

⋅⋅
⋅⋅+=

=⋅
⋅

⋅⋅
⋅⋅+=⋅⋅=

1.237,86 
,5π

601,60,50,390     

Dπ
60zvV0,5V60nVQ O

MKpt

 (5.5) 

 

Ale výkonnost dle výrobce (Qv) je pouze 950 m3
sz.h-1 [3] 

5.1.3 Roční teoretická výkonnost 

Pro stanovení roční teoretické výkonnosti kolesového rypadla se vychází 

z teoretické výkonnosti stroje a z ročního časového fondu. 

[ ]13 rokm   −⋅⋅= ztroč TQQ  (5.6) 

kde: Tz roční kalendářní pracovní fond [h] 

 

[ ]h   SKz TTT −=  (5.7) 

kde: TK kalendářní časový fond [h] 

  TS čas státem uznaných svátků (13) + den horníků [h] 
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5.1.4 Roční teoretická výkonnost rypadla KU 800 

Qt = 12.809,7 m3
sz·h-1 

TK  = 8.760 h 

TS = 336 h 

 

( ) ( )
1

SZ
3 rokm 2,8107.908.91       

3368.76012.809,7
−⋅=

=−⋅=−⋅=⋅= SKtztroč TTQTQQ
 (5.8) 

5.1.5 Roční teoretická výkonnost rypadla KU 300.S 

Qt = 1.237,86 m3
sz·h-1 

TK  = 8.760 h 

TS = 336 h 

 

( ) ( )
1

SZ
3 rokm ,6410.427.732       

3368.7601.237,86
−⋅=

=−⋅=−⋅=⋅= SKtztroč TTQTQQ
 (5.9) 

5.2 Plánovaná roční výkonnost 
Pro stanovení plánované výkonnosti kolesového rypadla se vychází 

z výkonnosti technologie dle výrobce a z disponibilního časového fondu. 

 

[ ]1
SZ

3 rokm   −⋅⋅= dvplan TQQ  (5.10) 

kde: Td disponibilní časový fond [h] 

 

[ ]h   pczd TTT −=  (5.11) 

kde: Tz roční kalendářní pracovní fond [h] 

  Tpc plánovaná činnost [h] 

 

[ ]h   tpzapporpc TTTTTT ++++=  (5.12) 

kde: Tr revize a generální opravy [h] 

  Tppo plánované preventivní opravy [h] 

  Tza záloha [h] 

  Tp přestavba [h] 
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  Tt transport [h] 

 

Plánovaná výkonnost je ovlivněná disponibilním časovým fondem, který lze 

plánovat. Disponibilním časovým fondem se rozumí již výše zmíněný roční 

kalendářní pracovní fond ponížený o plánovanou činnost, jako jsou generální 

opravy, revize, plánované preventivní opravy aj. Plánovaná činnost typu generální 

opravy, revize a preventivní plánované opravy by měla předcházet nečekaným 

haváriím a poruchám. 

 

Rok Rypadlo 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

celkem 

K 92 6 313 6 369 6 648 6 641 6 706 6 890 6 672 7 573 6 891 60 703 
K 84 0 0 0 0 0 0 2 476 7127 6 805 16 408 
K 85 6 910 7 247 7 364 4 713 4 715 4 839 6 229 5 593 5 288 52 898 
K 97 6 642 7 142 7 211 5 230 3 381 0 0 0 0 29 606 
K 107 0 0 0 0 5 440 4 879 5 070 5 022 4 663 25 074 

celkem 19 865 20 758 21 223 16 584 20 242 16 608 20 447 25 315 23 647 184 689 

Tabulka č. 4 Disponibilní čas v h (Zdroj: [6] ) 

 

Výkonnost technologie dle výrobce je již výše zmiňovaných 4 500 m3
sz.h-1 

pro KU 800 a  950 m3
sz.h-1 pro KU 300.S.  

 

Rok 
Rypadlo 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
celkem 

K 92 28 409 28 661 29 916 29 885 30 177 31 005 30 024 34 079 31 008 273 164 
K 84 0 0 0 0 0 0 11 142 32 072 30 623 73837 
K 85 6 565 6 885 6 996 4 477 4 479 4 597 5 918 5 313 5 023 50 253 
K 97 6 310 6 785 6 850 4 969 3 212 0 0 0 0 28 126 
K 107 0 0 0 0 5 168 4 635 4 817 4 771 4 430 23 821 

celkem 41 284 42 331 43 762 39 331 43 036 40 237 51 901 76 235 71 084 449 201 

Tabulka č. 5 Plánovaná výkonnost v tis. m3  
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Graf č. 1 Plánovaná výkonnost (zdroj:Tabulka č.5) 

 

Z grafu č. 1 je patrné, jak disponibilní časový fond (kalendářní pracovní 

časový fond snížený o plánované činnosti) ovlivňuje teoretickou výkonnost 

technologie. 

V grafu je vidět, že tzv. plánovaná činnost byla u rypadel typu KU 300.S 

závodového čísla K 85, K 97 a K 107 ve sledovaném období navrhována přibližně 

rovnoměrně. 

V případě rypadla KU 800 závodového čísla K 92 lze pozorovat, že ve 

sledovaném období 2001-2009 plánovaná výkonnost už není tak rovnoměrná jako 

u rypadel KU 300.S. Z toho vyplívá, že u tohoto rypadla bylo v plánu v jednotlivých 

letech více či méně plánovaných oprav, revizích atd.  

Plánovaná výkonnost u rypadla KU 800 závodového čísla K 84 je především 

ovlivněna tím, že rypadlo bylo opět do provozu nasazeno až během roku 2007. 

5.2.1 Definice pojmů plánované činnosti 
Plánovaná oprava  

 Plánovaná oprava zařízení na dané technologii. Její náplň je stanovena 

předem na základě požadavků definovaných technickou a provozní dokumentací 
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zařízení nebo předem vyplývá z prováděného monitorování aktuálního 

technického stavu. [7] 

 

Roční časový fond pro opravy  

 Celkový čas nepřetržitých odstávek technologie, potřebný pro provedení 

výkonů při opravách zařízení. Je počítán od doby, kdy je zařízení připraveno 

k provádění opravy, jsou ukončeny transporty, přestavby, přeložky kabelových 

tras. Zařízení je odstaveno v klidu a pod napětím na místě vyhrazeném pro jeho 

údržbu (pokud není dohodnuto jinak). [7] 

 

Roční časový fond pro provoz  

 Počet hodin provozu zařízení, potřebných pro zajištění požadovaných 

výkonů v procesu těžby. [7] 

 

Stupeň opravy  

 Rozlišení plánovaných oprav dle rozsahu potřebného časového fondu. 

V podmínkách lomu Vršany jsou v uvedeném smyslu rozlišovány: [7] 

Dlouhodobé opravy 
Generální oprava – je oprava nejvyššího stupně, kdy dochází 

k technické obnově celého majetku. V rámci generální opravy je zpravidla 

prováděna i modernizace zařízení. [7] 

 

Střední oprava – je oprava, při které dochází k technické obnově určitých 

skupin zařízení. Střední oprava je zpravidla realizována v rámci pololetní 

opravy pro určitou skupinu zařízení. [7] 
 

Běžné opravy 
Plánovaná preventivní oprava (dále jen PPO) – základní stupeň 

plánovaných údržbářských výkonů, zajišťující provozuschopnost do další 

plánované opravy. Jednotlivá PPO se plánují individuálně včetně 

požadované délky jednotlivé odstávky, dle aktuálního technického stavu 

zařízení a provozních potřeb. [7] 
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Čtvrtletní oprava – je oprava prováděna v předepsaném rozsahu 

v nepřetržité délce odstávky zařízení. V daném kalendářním roce se 

plánují zpravidla tři čtvrtletní opravy (pokud není dohodnuto jinak). [7] 

 

Pololetní oprava – je oprava prováděna v předepsaném rozsahu 

v nepřetržité délce odstávky zařízení, zpravidla jednou v kalendářním 

roce (pokud není dohodnuto jinak). [7] 

5.3 Skutečná dosažená výkonnost 
Skutečná výkonnost je pak ovlivněna disponibilním časovým fondem, jež je 

ponížen nečekanými poruchami a haváriemi, klimatickými podmínkami a  vlivem 

materiálu, které vedou ke snižování celkové výkonnosti. 

Skutečná výkonnost je dále ovlivněna tím, že technologie nepracuje na plný 

výkon dle výrobce. Průměrný výkon kolesového rypadla KU 800 je na lomu Vršany 

2200–2500 m3
sz.h-1 a průměrný výkon kolesového rypadla KU 300.S je  

600–800 m3
sz.h-1. Na tuto skutečnost mají vliv např. prostoje vzniklé při opětovném 

rozjezdu technologie, korečky nejsou naplňovány tak jak je v teoretických 

výpočtech uvažováno, koeficient nakypření ( souvisí s kusovitostí a lepivostí), 

prostoje vzniklé při těžbě řezu (přechod z lávky na lávku).  

 

Rok 
Rypadlo 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
celkem 

K 92 3 582 3 796 3 927 3 918 3 820 3 879 3 873 4 001 3 841 34 637 
K 84 0 0 0 0 0 0 1 155 3506 3 443 8104 
K 85 3 760 3 502 3 993 3 714 3 759 3 826 4 452 4 083 3 898 34 987 
K 97 3 486 3 137 3 731 3 885 2 642 0 0 0 0 16 881 
K 107 0 0 0 0 2 813 3 416 3 147 3 186 3 299 15 861 

celkem 10 828 10 435 11 651 11 517 13 034 11 121 12 627 14 776 14 481 110 470 

Tabulka č. 6 Skutečný pracovní čas v h (Zdroj: [6] ) 
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Rok 
Rypadlo 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
celkem 

K 92 7 129 9 953 9 348 10 273 9 790 9 992 9 944 9 944 9 058 85 431 
K 84 0 0 0 0 0 0 1 950 8 057 7 907 17914 
K 85 2 783 2 713 3 052 2 857 2 832 2 815 3 110 2 893 2 720 25 775 
K 97 2 386 1 960 2 828 2 693 1 975 0 0 0 0 11 842 
K 107 0 0 0 0 648 2 580 2 511 2 434 2 725 10 898 

celkem 12 298 14 626 15 228 15 823 15 245 15 387 17 515 23 328 22 410 151 860 

Tabulka č. 7 Skutečná výkonnost v tis. m3 (Zdroj: [6] ) 
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Graf č. 2 Skutečná výkonnost (zdroj: tabulka č. 7) 

 

Z tabulky č. 6 je vidět skutečný čas během kterého nasazená technologie 

byla v provozu. V porovnání s ročním pracovním kalendářním fondem pro 

teoretickou výkonnost jde ve většině případů o více jak poloviční snížení. Z toho 

pak vyplývá, že skutečná roční výkonnost technologie nedosahuje ani desetinu 

roční teoretické výkonnosti viz. kapitola 5.1.3 a 5.1.4. 

Z grafu č. 2 je vidět jak skutečná výkonnost technologie byla ve sledovaném 

období let 2001-2009 relativně plynulá až na rypadlo KU 800 závodového čísla 

K 84 u kterého je vysoký nárůst daný tím, jak už jsem výše zmiňovala, že bylo 

opět do provozu nasazeno až během roku 2007. 
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5.4 Vliv neplánovaných odstávek na skutečnou výkonnost 
Na skutečnou výkonnost technologie mají veliký vliv tzv. neplánované 

odstávky. Jsou to strojní poruchy, poruchy pásma, elektroporuchy, vliv materiálu, 

technolog. prostoje, neodběr těživa a ostatní. 

 

Rok 
K 92 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

strojní poruchy 618 594 531 485 781 774 590 1382 1 062 

poruchy pásma 280 253 404 421 443 455 279 267 202 

elektro poruchy 400 348 254 429 429 377 373 359 322 

vliv materiálu 310 237 196 158 157 178 206 194 132 

technolog. prostoje 809 851 943 854 739 818 871 906 781 

neodběr těživa 3 1 0 0 0 0 0 0 0 

ostatní 311 287 309 110 467 406 479 464 532 

celkem 2 731 2 571 2 637 2 457 3 016 3 008 2 798 3 572 3 031 

Tabulka č. 8 Kolesové rypadlo K 92 (Zdroj: [6] ) 

 

Rok 
K 84 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

strojní poruchy 0 0 0 0 0 0 384 1399 1 471 

poruchy pásma 0 0 0 0 0 0 26 273 231 

elektro poruchy 0 0 0 0 0 0 287 518 302 

vliv materiálu 0 0 0 0 0 0 123 248 273 

technolog. prostoje 0 0 0 0 0 0 345 830 665 

neodběr těživa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ostatní 0 0 0 0 0 0 152 352 421 

celkem 0 0 0 0 0 0 1 317 3 620 3 363 

Tabulka č. 9 Kolesové rypadlo K 84 (Zdroj: [6] ) 
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Rok 
K 85 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

strojní poruchy 67 95 71 25 68 50 163 171 64 

poruchy pásma 60 131 71 112 39 79 172 107 24 

elektro poruchy 282 242 157 138 153 155 212 187 184 

vliv materiálu 331 311 158 82 108 120 145 141 105 
technolog. prostoje 789 688 546 384 389 414 620 584 673 

neodběr těživa 1342 2072 1044 106 90 86 198 21 10 

ostatní 277 200 227 140 105 109 267 298 330 

celkem 3 148 3 739 2 274 987 952 1 013 1 777 1 509 1 390 

Tabulka č. 10 Kolesové rypadlo K 85 (Zdroj: [6] ) 

 

Rok 
K 97 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

strojní poruchy 77 104 69 93 30 0 0 0 0 

poruchy pásma 54 92 177 57 33 0 0 0 0 
elektro poruchy 186 229 143 181 80 0 0 0 0 

vliv materiálu 103 147 161 205 127 0 0 0 0 

technolog. prostoje 524 573 482 535 375 0 0 0 0 

neodběr těživa 2002 2615 1195 93 27 0 0 0 0 

ostatní 218 241 211 181 65 0 0 0 0 

celkem 3 164 4 001 2 438 1 345 737 0 0 0 0 

Tabulka č. 11 Kolesové rypadlo K 97(Zdroj: [6] ) 

 

Rok 
K 107 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
strojní poruchy 0 0 0 0 134 76 142 126 81 

poruchy pásma 0 0 0 0 71 153 49 76 77 

elektro poruchy 0 0 0 0 143 192 194 188 163 

vliv materiálu 0 0 0 0 146 277 296 307 181 

technolog. prostoje 0 0 0 0 1 188 579 800 844 609 

neodběr těživa 0 0 0 0 482 44 209 12 1 

ostatní 0 0 0 0 456 142 233 283 252 

celkem 0 0 0 0 2 620 1 463 1 923 1 836 1 363 

Tabulka č. 12 Kolesové rypadlo K 107 (Zdroj: [6] ) 
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V této kapitole jsou  v tabulkách č. 8, 9, 10, 11 a 12 uvedeny u jednotlivých 

kolesových rypadel časy neplánované odstávky, které měli ve sledovaném období 

let 2001-2009 vliv na snižování výkonnosti.  

Z tabulek je zřejmé, že  v daném časovém horizontu u jednotlivých rypadel 

nebyly poruchy rozptýleny rovnoměrně. V některých případech dochází 

i k značným rozdílům. Je to dáno tím, že se tyto poruchy a jejich velikost rozsahu 

nedají předvídat. 

5.5 Srovnání plánované a skutečné výkonnosti 
Srovnáme-li za sledované období 2001-2009 dle tabulek č. 5 a 7 plánovanou 

a skutečnou výkonnost, je patrný značný rozdíl. Plánovaná výkonnost je podstatně 

vyšší z důvodu, že se předpokládá, že technologie bude pracovat na maximální 

výkonnost stanovenou výrobcem a s minimálním přerušením pracovního cyklu. 

Minimálním přerušením se myslí tzv. plánovaná činnost (revize, generální opravy, 

PPO, transport, přestavba). 

Plánovaná výkonnost nepočítá s neplánovanými poruchami, s vlivem 

materiálu, s vlivem klimatických podmínek a hlavně s lidským faktorem.Tyto 

faktory se projevují ve snižování skutečné výkonnosti. 

Mezi neplánované poruchy se řadí strojní poruchy, elektro poruchy, poruchy 

pásma a technologické poruchy. 

Vliv materiálu se projeví například tím, že dobývání písčitých materiálů 

způsobují větší abrazivnost technologie. Při dobývání pevného materiálu dochází 

k odlamování velkých kusů, které můžou způsobovat nedokonalé plnění korečků 

kolesa. Dále mohou např. ostrohranné kusy těživa v některých případech porušit 

celistvost pásma. 

Vliv klimatických podmínek se projevuje např. při zvýšení srážek, a to 

zvýšením lepivosti materiálu nebo při extrémně nízkých teplotách dochází 

k přimrzání vlhkého materiálu k technologii. Tyto vlivy byly již zmiňovány v kapitole 

4.4. 

Důležitý je samozřejmě lidský faktor, od kterého se odvíjí, jak bude v prvé 

řadě naplněn koreček těženým materiálem. Současně je lidskou činností ovlivněna 

také doba, po kterou budou neplánované a plánované opravy probíhat - čím 
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rychleji opravy proběhnou, tím rychleji se technologie vrátí do provozu a skutečná 

výkonnost se může více přiblížit plánované. 

5.5.1 Srovnání kapacitního a časového využití technologie  

• Kapacitní využití (Cv): 

 

[ ]%100⋅=
p

s
v C

CC              (5.13) 

kde: Cs celková skutečná výkonnost za sledované období 2001-2009  

   [ tis. m3] 

  Cp celková plánovaná výkonnost za sledované období 2001-2009 

    [ tis. m3] 

 

Cs  = 151 860   tis. m3 

Cp = 449 201   tis. m3 

 

%8,33
201.449
860.151100 ==⋅=

p

s
v C

CC            (5.14) 

 

• Časové využití (Tv): 

 

[%]100⋅=
cd

sk
v T

TT              (5.15) 

kde: Tsk celkový skutečný čas za sledované období 2001-2009 [h] 

  Tcd celkový disponibilní čas za sledované období 2001-2009 [h] 

 

Tsk = 184 689 h 

Tcd = 110 470 h 

 

%8,59
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470.110100 ==⋅=
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Z výpočtů je vidět jak časové využití přesahuje 50% z disponibilního 

časového fondu. Proti tomu kapacitní využití přesahuje pouze 30% z plánované 

výkonnosti za sledované období 2001-2009. Jak už bylo řečeno výše největší 

podíl na snižování časového a kapacitního využití mají tzv. neplánované poruchy. 

Kapacitní využití je navíc ovlivněno také tím, že technologie nepracuje na 

maximální výkon dle výrobce. 
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6 Možnosti zvýšení výkonnosti 

Nejideálnější pro zvýšení výkonnosti technologie by bylo dosažení teoretické 

výkonnosti s co nejmenším podílem neplánovaných a plánovaných odstávek. 

S ohledem na skutečnost, že je možné maximálně dosáhnout jen výkonnosti dle 

výrobce, je dosažení teoretické výkonnosti nereálné. Ale i výkonnost dle výrobce 

je špatně dosažitelná, jelikož existuje řada činitelů, kteří danou výkonnost snižují. 

Jedním z nejdůležitějších faktorů pro zvýšení skutečné výkonnosti 

technologie je minimalizace poruch a technologických prostojů. Předcházet 

poruchám se dá prevencí. Z praxe je známo, že je lépe předcházet problémům 

průběžnou kontrolou a následnou opravou než pak nastalou situaci řešit jako 

poruchový stav. V rámci průběžné kontroly je důležité sledování technologie 

a následné vyhodnocení dodaných údajů a v případě nepříznivých údajů včas 

vyhodnotit nutnost realizace opravy. V případě, že je v blízké době v plánu tzv. 

plánovaná činnost a je možné tuto opravu s ohledem na vyhodnocené údaje ještě 

oddálit, posune se oprava do tzv. plánované činnosti. 

Jednou z konkrétních průběžných kontrol je sledování zařízení. Spočívá 

v tom, že zařízení se zkontroluje na začátku směny, následně i v průběhu  a na 

konci a vše se zapíše do protokolu. Toto by mělo předcházet náhlým poruchám 

a zajistit v rámci možností nepřetržitý provoz těžební technologie a DPD. 

Další z možností pro zvýšení výkonnosti technologie jsou měniče. Měnič je 

elektrozařízení, které umožňuje plynulý rozjezd technologie což omezuje skokové 

namáhání technologie při spouštění do provozu. Působí v oblasti pohonných 

jednotek, převodovek, pásma a dobývacího orgánu (kolesa). 

Další možná varianta jak zvýšit výkonnost technologie by byla, před 

odtěžením skrývkových hmot, výměna břitů na korečcích, které odpovídají 

jednotlivým materiálům dle zatřídění JKS. V případě časté výměny břitů by však 

docházelo k veliké časové prodlevě a tudíž ke snížení výkonnosti, takže by 

výměna břitů nemusela vždy přinést žádoucí efekt. Neboť v případě 25 m výšky 

řezu jsou v jednotlivých těžebních lávkách na lomu Vršany dle geotechnického 

modelu rozličné druhy materiálů. Proto jsou používány dlouhodobě odzkoušené 

typy břitů, jež jsou schopny zabezpečit optimální podmínky těžby.  
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Dále můžeme výkonnost zvyšovat  pomocí trhacích prací, kterými můžeme 

rozrušovat materiál již od třídy B (zatřídění materiálu dle JKS). Na lomu Vršany se 

v současnosti realizují trhací práce od třídy C v objemu 35 mil. Kč. Tato varianta 

dalšího zvyšování objemu trhacích prací však v případě nedostatečného časového 

předstihu rozrušení materiálu (min ¾ roku) nemá žádný kladný efekt, jelikož 

materiál není dostatečně rozrušen a tyto trhací práce zvýší neúměrně provozní 

náklady, které nejsou eliminovány zvýšenou těžbou. 

Důležité je také dodržování technologické kázně, jako jsou optimalizace 

úpravy pláně (srovnání pláně do roviny pomocí dozerů) a optimalizace postupů 

(lávkování, hloubka řezu, výška řezu…). 

Pro zvýšení výkonnosti je také velmi důležité, aby při neplánované opravě 

byly vždy na skladě strategické náhradní díly (musí se průběžně doplňovat) a aby 

zařízení při opravě bylo přístupné. 

To vše je důležité pro urychlení plánovaných i neplánovaných oprav, aby se 

výkonnost mohla zvyšovat a dosáhla co nejvyšších hodnot. 
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7 Závěr 

V mé práci jsem se zabývala srovnáním teoretické a skutečné výkonnosti 

technologie.  

Nejprve jsem se zaměřila na danou lokalitu, na které je technologie 

v provozu. Následně jsem se věnovala popisu nasazené technologie, a jako další 

v pořadí jsem rozebírala dobývací podmínky.  

Hlavním cílem v této práci bylo již zmíněné srovnání skutečné a teoretické 

výkonnosti. Postupně jsem rozebrala teoretickou, dále pak plánovanou a nakonec 

skutečnou výkonnost nasazené technologie. Celé sledování daného problému 

vede k závěru, že dosáhnout teoretické nebo plánované výkonnosti je nereálné, 

jelikož existuje řada činitelů jako např. vliv materiálu, vliv klimatu, elektroporuchy, 

lidský faktor atd., které zabraňují dosáhnutí maximální možné výkonnosti. Vlivem 

těchto činitelů dochází ke značnému snížení výkonnosti. Z tohoto pak vyplývá 

skutečná výkonnost. 

Abychom dosáhli toho, že skutečná výkonnost se co nejvíce přiblíží 

plánované výkonnosti, musíme co nejlépe předcházet minimalizací všech těchto 

vlivů. Toho se nejlépe dosáhne např. průběžnými kontrolami technologie, volbou 

optimálních parametrů řezu, pravidelným proškolováním osádek aj. 
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