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Anotace 

Dodávky hnědého uhlí do elektráren Prunéřov jsou zajištěny pomocí 

kolejové dopravy. V minulosti byly uvaţovány moţnosti změny zásobování pomocí 

dálkové pasové dopravy, ale taková řešení se nakonec ukázala jako nerentabilní. 

Tato práce řeší moţnou optimalizaci kolejové dopravy. V první části je popsán 

současný stav, včetně poţadavků elektráren pro různé výkony. Následují 

technické parametry a moţnosti lokomotiv vzhledem k zatíţení a traťovým 

poměrům důlní dráhy. Tyto informace jsou pak podkladem ke čtvrté části, kde se 

jiţ řeší moţnosti změn v počtu nasazených ţelezničních vozů ucelené soupravy. 

V poslední části je zařazeno doporučení pro vedení společnosti SD-KD 

k optimalizaci nasazení lokomotiv a vozů při zajištění dodávek hnědého uhlí pro 

elektrárny Prunéřov. 

Klíčová slova: lokomotiva, dodávka uhlí, důlní dráha, ţelezniční vůz, přeprava 

uhlí 

Annotation 

Rail transport ensures the supply of brown coal to the Prunerov power 

stations. In the recent past, it was considered to replace it with the transport by a 

long-distance conveyor, but such a kind of solutions showed to be unprofitable. 

The presented work addresses the potential optimization of the rail transport. The 

first part describes the current state including the requirements of the power 

stations for various wattages. Afterwards, the work deals with technical 

specifications and capabilities of engines in view of their load and track conditions 

on the mine railway. Provided information comprises the basis for the forth part 

which is focused on the discussion of possible changes in the number of operating 

wagons of a complete train. The last part contains the recommendation for the 

management of the company SD-KD to optimize the deployment of engines and 

wagons when ensuring the supply of brown coal to the Prunerov power stations. 

Keywords: engines, supply of coal, mine railway, wagon, transport of coal 
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ÚVOD 

K vypracování této bakalářské práce jsem se rozhodl po předchozí domluvě 

s vedením společnosti SD – Kolejová doprava, a.s., kde v současné době pracuji 

jako inspektor bezpečnosti a hygieny práce. Chtěl jsem zpracovat práci, která 

bude naší společnosti k uţitku a která by byla aktuální vzhledem k současné 

probíhající ekonomické krizi. Tato krize začíná doléhat i na velké společnosti jako 

je ČEZ a.s. či SD a.s. a nutí management těchto společností hledat moţné 

ekonomické rezervy. Při zjišťování, proč SD-KD pouţívá současný systém 18-ti 

vozů, jsem nedostal dostatečnou odpověď ani já, ani vedení společnosti SD-KD. 

Touto bakalářskou prací si nekladu za cíl dokazovat, ţe současný systém je 

špatný, ale porovnávám současný systém s jinou alternativou a sice přidáním 

dvou ţelezničních vozů do vlakové soupravy, coţ by prakticky ušetřilo jednu cestu 

soupravy za směnu. 

V první části bakalářské práce se věnuji popisu historie kolejové dopravy na 

SD a.s. – DNT. V druhé části je popis současného stavu systému zajištění 

dodávek paliva, i s popisem technologie zauhlování EPR II a systémem nakládky 

a vykládky paliva (včetně výčtu moţných problémových míst přepravy). V další 

kapitole se zabývám výkonovými a energetickými moţnostmi lokomotiv při 

přepravě. Předposlední část je konkrétním výstupem ze zpracování bakalářské 

práce, včetně výsledků měření a porovnání spotřeb při větší zátěţi. Pátá a 

poslední kapitola je shrnutím celé bakalářské práce. Toto shrnutí obsahuje 

doporučení vedení společnosti k optimalizaci nasazení vozového parku SD-KD. 
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1. HISTORIE KOLEJOVÉ DOPRAVY NA SD A.S. - DNT 

Historie kolejové dopravy se začala psát roku 1962. Vznikl vlečkový provoz, 

který zajišťoval přepravu uhlí z lomů Milţany a Přezetice do ţelezniční stanice 

Březno u Chomutova ve výši cca 2500 tun uhlí denně. V té době byl počet 

pracovníků 8 a strojový park tvořila starší parní lokomotiva řady 334. V témţe roce 

začala stavba elektrárny ETU I, která byla zásobována palivem z dolu Nástup 

v Prunéřově. První blok elektrárny byl zprovozněn o rok později. Dodávka paliva 

pro ETU I byla zajištěna důlní drahou z Prunéřova (T4) do Tušimic (T1). Pro tyto 

účely se stav pracovníků ztrojnásobil a byl posílen strojový park novými 

motorovými lokomotivami a do pronájmu bylo zapůjčeno ČSD 30 

velkoprostorových ţelezničních vozů řady Wa. 

V roce 1964 se organizačně přičlenila obsluha pod nakládacími zásobníky 

dolů Merkur a Nástup k vlečkovému provozu a tak vzniká nový provoz - Kolejová 

doprava, který patří pod důl Nástup. Pravidelné a s počtem zapojování dalších 

bloků ETU I zvyšující se dodávky uhlí na ETU I znamenalo další rozšíření 

strojového i vozového parku. Byly zakoupeny další motorové lokomotivy pro 

zajištění posunu při nakládce a došlo k nákupu vlastních ţelezničních vozů Wap. 

V následujícím roce byla doprava uhlí do ETU I zajištěna pomocí pasové dopravy, 

coţ znamenalo omezení provozu Kolejové dopravy. V praxi to znamenalo sníţení 

přepraveného uhlí pomocí kolejové dopravy z 2 mil. tun na 500 tisíc tun. Vzdor 

tomuto útlumu se kolejiště rozšiřovalo a kolejová doprava slouţila DNT pro 

zaváţení materiálu pro výstavbu ÚDUT I. Probíhaly také přípravy pro zavlečkování 

budoucí stavby ETU II. 

V roce 1967 se začalo s první zkušební nakládkou a přepravou paliva pro 

EPR I z nově otevřeného dolu v lokalitě Tušimice - důl Merkur. V tomto roce bylo 

přepraveno na EPR I 390 tisíc tun uhlí motorovými lokomotivami T444 a T435. 

S otočením přepravního směru z Tušimic na Prunéřov se projevily problémy 

s výkony a výdrţí lokomotiv vzhledem k náročným traťovým poměrům. Problém 

byl vyřešen výměnou lokomotiv za jiný, vhodnější typ T 669. Zásobování uhlím 

bylo zajištěno soupravami s 10-ti vozy typu Wap. V roce 1969 vzniká nové 

Hospodářské středisko Technologická kolejová doprava. V následujícím roce byly 



Vladimír Jindra: Optimalizace nasazení lokomotiv a vozů při zajištění dodávek hnědého 

uhlí na elektrárny Prunéřov 

2010  3 
 

zprovozněny všechny bloky EPR I a přeprava uhlí z Tušimic v následujících letech 

pro tuto elektrárnu činila cca 4 mil. tun.  

Sedmdesátá léta byla ve znamení dodávek uhlí pro EPR I, které mělo 

zvyšující se trend aţ na 4 745 tis. tun v roce 1978. Přeprava byla zajišťována 

motorovými lokomotivami se soupravou 9-ti vozů Wap. V roce 1979 byla ve II. 

čtvrtletí zahájena zkouška elektrické trakce z dopravny T1 do předávacího nádraţí 

Březno u Chomutova. 

V listopadu a prosinci roku 1980 byl zahájen provoz EPR II. Z hlediska 

zajištění dodávek uhlí pro elektrárny Prunéřov byl podstatný rok 1982, kdy byla 

dokončena elektrifikace důlní dráhy Tušimice - Prunéřov. Elektrifikace byla 

z počátku provedena jen k vjezdovému návěstidlu EPR. Do dokončení 

elektrifikace i na vlečce EPR byly k zajištění posunu se soupravami vyuţívány 

motorové lokomotivy. Zvyšující nároky na zásobování obou prunéřovských 

elektráren vyţadovaly 16 vlakových osádek na jednu směnu, coţ nebylo moţné 

zajistit. Řešením bylo spojení dvou elektrických lokomotiv do mnohočlenného 

řízení (spojení dvou lokomotiv v jednu) obsluhované jedním strojvedoucím. Toto 

opatření uspořilo 4 osádky na směnu a umoţnilo spojit dvě vozové soupravy v 

jednu. Taková souprava tedy byla schopna uvést 18 loţených vozů Wap, coţ je 

stav, který trvá dodnes.  

Devadesátá léta dvacátého století byla pro celou ČR typická transformací 

státních podniků na akciové nebo jiné typy obchodních společností. V lednu roku 

1994 tak vznikly Severočeské doly, a.s. spojením Dolů Nástup Tušimice a Dolů 

Bílina a staly se tak největší hnědouhelnou společností v ČR. Provoz kolejové 

dopravy se učil a začal se přizpůsobovat novým podmínkám. Vzniklo několik 

nových obchodních vztahů, které jsou pro provoz SD-KD klíčové do dnešních dnů. 

Škoda Plzeň dodala Severočeským dolům, a.s. v roce 1995 první ze čtyř 

lokomotiv řady 184. V současné době jsou všechny 4 vyrobené lokomotivy 

majetkem SD-KD. Lokomotivy řady 184 byly a dodnes jsou klíčovými stroji pro 

zajištění přepravy uhlí z DNT díky jejich niţší energetické náročnosti. Jejich počet 

ale není dostačující pro potřeby přeprav a proto jsou doplňovány lokomotivami 

řady 130, které jsou zapojeny v mnohočlenném řízení. Dieselelektrické lokomotivy 
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slouţí jako záloţní stroje pro případ nouze (např. vypnutí trakčního vedení) nebo 

jsou vyuţívány v letních měsících pro nakládku paliva na velkokapacitní skládce 

DNT v době odstávky nakládacího zásobníku ÚDUT II. 

V rámci restrukturalizace jednotlivých provozů Severočeských dolů, a.s. byla 

dne 7.11.2001 zápisem u krajského soudu v Ústí nad Labem zaloţena 100% 

dceřiná společnost SD – Kolejová doprava, a.s. Nově vzniklý podnikatelský 

subjekt se snaţil rozšířit své podnikatelské aktivity i o jiný typ podnikání, neţ je 

provozování dráţní dopravy. Od 1.února 2008 převzala SD-KD provoz zauhlování 

na elektrárnách Mělník a postupně v roce 2009 pak na elektrárnách Prunéřov, 

Ledvice a Tušimice. Dalším z cílů vedení společnosti je zajišťování přeprav uhlí po 

celostátních drahách. [4] 
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2. SOUČASNÝ SYSTÉM DODÁVEK 

2.1. Systém objednávek a spotřeba uhlí vzhledem 

k výkonům bloků 

Objednávka je tvořena dle aktuální spotřeby elektrické energie v ČR. 

Vedoucí řízení výroby EPR dle situace a na pokyn dispečera ČEPS, a.s. zajistí ve 

spolupráci se směnovým inţenýrem EPR potřebné mnoţství paliva u dispečera 

DNT. O objednaném mnoţství informuje dispečer hradlaře SD-KD obsluhujícího 

hradlo T1. Hradlař podle počtu objednaných vlaků s energetickým palivem, po 

domluvě se směnovým revírníkem dopravy, zajistí provoz kolejové dopravy pro 

danou směnu. Tím je myšleno i například zajištění provozních náplní, potřebných 

pro provoz lokomotiv, drobné opravy apod. 

EPR II disponuje celkem pěti bloky na výrobu elektrické energie. Energetické 

palivo je zařízením zauhlování dopravováno do zásobníků paliva jednotlivých 

bloků. Zásobník paliva jednoho kotle má kapacitu 8 x 250 t uhlí. Kaţdý jeden blok 

má výkon 210 MW. Pro zajištění maximálního výkonu jednoho bloku je za potřebí 

dodat do kotle bloku 190 t.hod-1. Průměrný výkon EPR II byl v roce 2009 169 MW. 

Při tomto průměrném výkonu je potřeba dodat celkem 187 t.hod-1 paliva na kaţdý 

kotel bloku. Kritická hranice respektive minimální výkon bloku před jeho 

odstavením je 130 MW. Pokud klesne výkon bloku pod tuto hranici, dochází k jeho 

odstavení. 

2.2. Technologie zauhlování EPR 

Zařízení na technologickém celku provozu zauhlování EPR slouţí k dopravě 

energetického paliva, které je dodáváno z Dolů Nástup Tušimice pomocí kolejové 

dopravy do hlubinných zásobníků, do všech bloků EPR. V prostorech zauhlování 

je zřízena skládka paliva, jejíţ hlavní funkcí je zabezpečení provozu EPR 

v případě výpadku přísunu paliva pomocí kolejové dopravy, případně po 

vzájemných dohodách mezi obchodními odděleními SD a.s. a ČEZ a.s. k zásobě 

paliva během státních svátků. 
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Zařízení zauhlování se skládá z hlubinného zásobníku, vyhrnovacích vozíků 

(obr. 1), systému pásových dopravníků, zásobníků jednotlivých kotlů, skládkových 

strojů pro manipulaci s palivem na skládkách paliva, pomocné mechanizace pro 

úpravy skládek paliva a příslušenství pásové dopravy, např. vzorkovače paliva 

(obr. 2), pásové váhy apod. 

 

Obr. 1: Vyhrnovací vozík pod zásobníkem paliva na EPR II 

 

Ovládání pásové dopravy je řešeno centrálně z velínu zauhlování s moţností 

ručního místního ovládání. Pohony zařízení jsou napájeny soustavou 6kV 

případně 380V. Pásová doprava je vedena pomocí dvou linek, označených „A“ a 

„B“. Kaţdá z linek má maximální výkon 1600 t.hod-1. V případě poruchy jedné 

z linek je moţnost zajistit náhradní dopravní cestu pomocí druhé linky. 

2.2.1.  Pásová doprava na EPR 

Pásová doprava zauhlování EPR začíná HZ, které slouţí k přechodnému 

uskladnění energetického paliva před jeho dopravou k zásobníkům kotlů 

jednotlivých bloků. HZ jsou celkem dva, kaţdý s kapacitou 4000 t uhlí. Vrchní část 

zásobníků slouţí k vysypávání ţelezničních vozů Wap respektive Falls. Spodní 

část HZ má instalovaný ocelový stůl, z něhoţ je pomocí propelerů na 

vyhrnovacích vozících, vyhrnováno palivo na pásový dopravník. Hlubinný 
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zásobník má vnitřní délku zásobníku 180m, šířku 18m a jeho hloubka od hlavy 

kolejnice k povrchu stolu vyhrnovacího zásobníku je 12,5m. 

Přesun paliva z HZ na pásové dopravníky je zajišťován pomocí vyhrnovacích 

vozíků. Jako pojezdová dráha pro vyhrnovací vozíky slouţí horní část nosné 

konstrukce pásového dopravníku. Vyhrnovací vozíky jsou poháněny třírychlostním 

motorem o výkonu 600, 800 nebo 1000 t.hod-1. Rychlost pojezdu vozíku je 0,03 

m.s-1 a zdvih propeleru (vyhrnovače) je 0,8m. Dráha pojezdu vozíku je po celé 

délce HZ 183m a rozpětí pojezdové dráhy vozíku je 1,74m. 

Systém pásových dopravníků je značen logickou postupnou řadou od T2 do 

T8. Základní technické parametry jsou uvedeny v tabulce 1. Pásy T5 nejsou 

zmíněny v dalším textu, coţ ale neznamená, ţe v systému pásové dopravy nejsou 

zahrnuty. Pásy T5 jsou součástí skládkového stroje.  

 

Obr. 2: Vzorkovač paliva 

 

Prvním z pásových dopravníků jsou tedy pásy T2, které slouţí k odběru 

paliva z vyhrnovacích vozíků a jejich předání na další pásový dopravník v řadě – 

T3. Součástí pásového dopravníku T2 je pojezdová hlavice (obr. 3), která slouţí 
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k přesunu pásu nad linkami „A“ a „B“. Pomocí pásů T3 se dopravuje palivo na 

skládku paliva (pásy T4) nebo ke kotlům bloků (pásy T6), podle aktuální potřeby 

elektrárny.  

 

Obr. 3: Pojezdové hlavice na pásech T2 

 

Na pásech T3 jsou umístěny elektronické pásové váhy paliva. Další váhy 

paliva jsou umístěny na reverzních pásech skládkového stroje a na pásových 

dopravnících T8. Pásové dopravníky T4 jsou svou konstrukci, jediné v celém 

systému, řešeny jako reverzní. Pásy T4 totiţ slouţí jak k dopravě paliva na 

skládku, tak k dopravě paliva ze skládky ke kotlům. V případě dopravy paliva na 

skládku paliva odebírají pásy T4 palivo z pásů T3 a dopravují jej dále ke 

skládkovému stroji. Skládkové stroje jsou na EPR II celkem 3 s označením SS1 aţ 

SS3. Při odběru paliva ze skládky je po pásech T4 palivo dopravováno na 

pásové dopravníky T6. Pásové dopravníky T6 jsou určeny k předání paliva 

z pásových dopravníků T3 nebo T4 na pásové dopravníky T7. Pásy T6 jsou z části 

ve vodorovné poloze a z části jsou šikmé. Na začátku šikmé části jsou instalovány 

elektromagnetické separátory ţeleza značky BOEKELS. Na přesypech mezi pásy 

T6 a T7 je potom zařízení pro odběr vzorků paliva. Zařízení pro odběr vzorků 

paliva odebírá v pravidelných intervalech vzorek paliva a podává jej do drtiče, 

který po rozdrcení předává palivo k dalšímu zpracování do laboratoře. Pásové 

dopravníky T7 odebírají palivo z pásů T6 a předávají je na pásy T8, které jsou jiţ 
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posledními v systému pásové dopravy na EPR II. Na pásových dopravnících T8 je 

instalováno celkem 78 shrnovacích pluhů, pomocí kterých je palivo shrnováno do 

jednotlivých zásobníků kotlů. Spouštění shrnovacích pluhů provádí ručně na místě 

obsluha pásů. Zásobníky kotlů končí provoz zauhlování EPR. Celková kapacita 

zásobníku jednoho bloku je 8 x 250 tun paliva.  

Tab. 1: Technický popis pásových dopravníků [11] 

Technický popis 

pásu 

T2a1, T2a2, 

T2b1, T2b2 
T3A, T3B T4A, T4B T6A, T6B T7A, T7B T8A, T8B 

Výkon [t
.
hod

-1
] 800 1600 1600 1600 1600 1600 

Šířka [mm] 1200 1600 1600 1600 1600 1600 

Rychlost [m
.
s

-1
] 2,5 2,5 2,5 2,5 3,2 2,5 

Délka [m] 238 429 831 496 565 471 

2.2.2.  Skládka paliva a skládkové stroje na EPR  

Skládka paliva slouţí k dodávce paliva v případě výpadku dodávky ze strany 

DNT nebo k zajištění paliva, po předchozí domluvě, v době státních svátků. 

Skládka je konstrukčně řešena tak, aby bylo moţno provádět práce i v nočních 

hodinách. 

Celková kapacita skládky paliva je  234 000 tun při sypné váze 0,9 t.m-3. 

K zakládání i odběru paliva ze skládky slouţí skládkové stroje SS1 aţ SS3, které 

se pohybují vlastním pohonem po kolejovém svršku v ose pásového dopravníku 

T4. Nasypané palivo se upravuje pásovým dozerem, aby se sníţilo riziko záparů 

uhlí na skládce. Skládka má celkem 3 pole, kaţdé s kapacitou cca 75 000 tun 

paliva . 

Skládkové stroje (obr. 4) jsou typu LZKS-1000.500.31.5/40. Napětí dodávané 

do transformátorů na podávací vozík je 6 kV, napájení pohonů je pomocí 380 V a 

napětí ovládacích obvodů je 220 V. Instalovaný výkon je 640 kW a současný 

výkon 370 kW. Činná délka napájecího a ovládacího kabelu je 250 m. Hlavními 

částmi skládkových strojů jsou – korečkové kolo, otočný svršek, reverzní pásový 

dopravník, skupina ovládacích prvků, kolejový podvozek, podávací a sesypový 

vozík, sestava elektromotorů, převodovek, brzd, uvolňovačů a spojek, hydraulická 

a elektrická část skládkových strojů. 
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Skládkové stroje mají bezkomorové korečkové koleso o průměru 8 m, na 

kterém je umístěno celkem 8 korečků o objemu 800 dm3. Korečkové koleso je 

umístěno na hřídeli třemi upínacími zařízeními typu Ringfeder. Hřídel je uloţena 

na valivých loţiscích na konstrukci výloţníku korečkového kolesa. Na zadním 

sesouvacím zařízení je pohyblivá klapka, která je ovládána hydromotorem. Klapka 

je při ukládání paliva na skládku otevřena a při odběru paliva se zavírá. 

 

Obr. 4: Skládkový stroj SS2 na EPR II, na pozadí SS3 

 

Konstrukce otočného svršku se skládá z pevného stoţáru, podpěrné 

konstrukce korečkového kolesa s odtahy a podpěrné konstrukce protizávaţí a 

odtahy. Poloměr rýpání je 31,5 m, úhel otočení vršku vůči podvozku je ± 105°. 

Rychlost otáčení vršku, měřená na korečkách 16,5 aţ 33 m.min-1. Maximální 

rychlost větru 20 m.s-1. 

Reverzní pásový dopravník je označen jako T5 a jeho hlavní funkcí je 

podávání paliva buď na skládku při zakládání paliva nebo na pásy T4 a následně 

ke kotlům bloků v případě, ţe se jedná o odběr paliva ze skládky. Jeho šířka je 

1600 mm, délka je 76 m a rychlost pásu je 4 m.s-1. 

Skupina ovládacích prvků se dělí do funkčních podskupin – kabina 

operátora, podpěra kabiny, vedení, pohyblivá plošina, čelisťová brzda, hydraulický 

mechanismus zvedání kabiny a pevná plošina.  
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Portálový kolejový podvozek má kruhovitý prstencový nosník, uvnitř kterého 

je umístěno přesypové zařízení a čtyři podpěry. Podvozek má celkem 32 

pojezdových a 16 hnacích kol o průměru 800 mm. Maximální tlak na kolo je 30 t a 

rozchod kolejí je 7 m.  

Podávací vozík má dvě části, horní a podvozkovou, která je uloţena na 

čtyřech kolech pojíţdějících po kolejích. Horní část obsahuje podávací pásový 

dopravník včetně jeho pohonu. Šířka vozíku je 1600 mm, rychlost podávacího 

pásu je 4 m.s-1 a délka podávacího pásu je 27 m. Vozík má 4 pojezdová kola o 

průměru 800 mm. Maximální tlak na kolo vozíku je 29 t a rozchod kolejí je 7 m. Na 

spodní části plošiny jsou umístěny kabelové bubny, skříně elektrických zařízení, 

transformátor a plošiny pro obsluhu. Sesypový vozík je pro účely zakládání paliva 

zvedán pomocí hydraulického systému. Příčný rám sejpového vozíku je opatřen 

dvěma pojezdovými koly o průměru 400 mm na rozchod kolejí 7m. 

Hydraulický systém skládkového stroje slouţí k ovládání pohonu 

korečkového kolesa, k vedení korečkového tělesa, k přestavování klapek, 

k otáčení vršku skládkového stroje, ke zvedání kabiny skládkového stroje, 

napínání reverzního pásu a k vedení sesypového vozíku. 

Elektrická energie je do skládkového stroje přivedena pomocí napájecího 

kabelu napětím 6 kV do transformátoru skládkového stroje. Napájecí kabel se 

automaticky navíjí nebo odvíjí podle směru pohybu skládkového stroje. Pouţitá 

napětí na skládkovém stroji jsou 6 kV jako napájecí napětí, 380 V pro silové 

spotřebiče, 220 V pro osvětlení, vytápění, ovládání a signalizaci a 24 V pro 

havarijní osvětlení skládkového stroje. Havarijní osvětlení je zajišťováno 

pomocí akumulátorů, aby byla dodrţena podmínka havarijního osvětlení, 

tedy nezávislý zdroj energie. [11] 

2.3. Nakládka a propustnost trati 

Nakládka paliva je prováděna pomocí nakládacích zásobníků ÚDUT II 

obsluhami nakládacích zásobníků. Ke zjištění časů nakládky bylo pouţito průměru 

všech časů za celý rok 2009, včetně nočních směn, na nakládacím zásobníku NZ 

II. Data byla pouţita z výpisu váţního systému ÚDUT II. V systému bylo 

zaznamenáno celkem 9755 měření časů, coţ je 26,73 souprav denně. Na základě 
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těchto údajů je tedy průměrný čas nakládky jedné soupravy 18-ti vozů celkem 

37:23 minut. Po výpočtu času nakládky ucelené soupravy vozů Falls vychází čas 

nakládky na jeden vůz 2:05 minut. Průměrné časy jsou zprůměrovány ze všech 

nakládek roku 2009 a zahrnují tedy i extrémně dlouhé časy, zapříčiněné 

mimořádnými provozními stavy. Časů s délkou nad 3:00:00 hodin včetně bylo za 

celý rok 2009 celkem 22 a pokud by od nich bylo upuštěno, pak by výsledný 

průměr nakládky byl 36:38 minut. V dalším textu, ale bude počítáno s variantou, 

která zahrnuje do průměrného času i tyto delší nakládky. 

Aby byla analýza času nakládky souprav účelná a měla smysl, je také třeba 

uvaţovat čas, který je potřebný před přistavením vozů k nakládce a doba pro 

odjezd vlaku z dopravny T1. Jedná se o nutnou manipulaci s vozy, kdy vlaková 

osádka přiveze prázdnou soupravu a musí provést nutné úkony k přistavení 

soupravy. Je to odvěšení soupravy, objetí soupravy a následné přivěšení 

soupravy, včetně manipulace podle předpisů pro důlní dráhy D-D1 a D-D2. 

Manipulací je myšleno provádění jednoduché zkoušky brzdy vlakové soupravy, 

přestavení přestavovačů brzd na ţelezničních vozech Falls, vizuální prohlídka 

soupravy apod. Doba pro odjezd vlaku z dopravny je čas, který je potřebný pro 

vyzvednutí váţních lístků soupravy a další nutné úkony před odjezdem vlaku. 

Pokud budou do soupravy vloţeny další dva vozy, pak se při odvozu deseti 

souprav ušetří právě jeden takový čas k nakládce, protoţe bude potřeba o jednu 

soupravu méně k zásobování provozu zauhlování EPR. Celková doba nutná pro 

přípravu i odjezd soupravy je 38 minut. Není zde započítávána doba, kdy vlaková 

osádka čeká na uvolnění koleje pod nakládacími zásobníky. 

Vykládka paliva je zajišťována dodavatelským způsobem. Vyloţení jedné 

soupravy trvá vykladačům paliva průměrně 49 minut a doba přistavení jedné 

soupravy na hlubinný zásobník je 8 minut. Doba vykládky jedné soupravy je 

závislá na aktuální povětrnostní situaci. V období zimy a vytrvalejší dešťů trvá 

vykládka paliva podstatně delší dobu. Přepravované palivo tvoří uvnitř vozů 

nálepy, které se musejí čistit buď pomocí čisticího jeřábového portálu, který ale 

svojí délkou můţe čistit maximálně první dva vozy a je tedy potřeba provádět 

častější posun, coţ zdrţuje čas vykládky, nebo se můţe čistit ručně vzduchovými 
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trubicemi, kterými lze čistit 7 vozů bez nutnosti posunu. Ruční čištění je ale 

podstatně náročnější a není tak účinné jako čištění pomocí jeřábového portálu.  

V roce 1977 byl sestaven grafikon vlakové dopravy pro přepravu paliva na 

EPR II v rámci projektové dokumentace. Tento grafikon jiţ počítal s elektrifikací 

trati a s nasazením elektrických lokomotiv řady E469.3, dnes po přečíslování jsou 

tyto lokomotivy značeny jako řada 130. Palivo mělo být přepravováno pomocí 

dvou lokomotiv s dvaceti vozy Wap. Bylo také počítáno s co největším moţným 

zdvojkolejněním trati, coţ se také v rámci přestavby důlní dráhy dle dokumentace 

provedlo. Za současného stavu trati je její propustnost 4 vlakové soupravy 

směrem na EPR a 4 vlakové soupravy z EPR během jedné hodiny. 

2.4. Předpokládané problémy při přepravě 

Vzhledem k traťovým poměrům důlní dráhy T1 – EPR se dají největší 

problémy předpokládat v úseku 2,384 – 2,512 km. V uvedeném místě (jak je vidět 

v kapitole 3.2., kde se věnuji podrobnému popisu důlní dráhy) je stoupání  18,9 

promile a celý tento úsek kolejí je v oblouku. Řešení změny stoupání a oblouku 

kolejí není ekonomicky, ani konstrukčně výhodné a proto je potřeba toto brát jako 

fakt, který nelze měnit. Uvedený úsek koleje je součástí dopravny T1, proto je 

v něm stanovena maximální rychlost na 30 km.h-1. Udělit výjimku na zvýšení 

rychlosti na tomto úseku kolejí můţe provést OBÚ Most. Povolení zvýšení 

rychlosti na 40 km.h-1 by sebou neslo také další náklady a sice  na přemístění 

návěstidel, které jsou rozestaveny podle rozhledových poměrů na dráze o 

konstrukční rychlosti do 30 km.h-1. Kolejový svršek i spodek trati dovoluje navýšení 

rychlosti na potřebných 40 km.h-1. Při odtahu loţených vlaků se na kolejích zvolna 

usazuje uhelný prach, který sniţuje adhezní podmínky a působí problémy prokluzu 

hnacích kol lokomotiv při nepříznivých povětrnostních podmínkách. Problémy 

s prokluzem hnacích dvojkolí lokomotiv jsou řešeny podsypáním kolejí pískem 

pomocí pískovačů lokomotiv. Zde záleţí také na zkušenostech a schopnostech 

konkrétních strojvedoucích. Největší problém z hlediska adhezních podmínek 

bývá při změně počasí ze suchého vzduchu na vzduch vlhký. Hlavní příčinou 

prokluzu hnacích dvojkolí je uhelný prach, nikoli vlhkost, proto např. trvalý déšť 

paradoxně takové problémy nevytváří. V případě zvýšení rychlosti o 10 km.h-1 by 



Vladimír Jindra: Optimalizace nasazení lokomotiv a vozů při zajištění dodávek hnědého 

uhlí na elektrárny Prunéřov 

2010  14 
 

navýšení počtu vozů o 2 ks nepůsobilo problém, ani v těchto extrémních 

podmínkách. Pro zlepšení odporových vlastností, které působí na pohybující se 

vlakovou soupravu a tedy ztěţují vlastnosti pohybujících se vozidel bylo v roce 

2009 zkušebně instalováno zařízení – Mazací tuk Whitmore BioRail, které při 

průjezdu hnacího vozidla na vnější část pojezdového profilu hnacího kola vytlačí 

mazací tuk. Tento tuk potom pomáhá sníţit boční odpory. Jeho účinky jsou jiţ 

dnes při průjezdu souprav znát. Další výhodou tohoto zařízení je sníţení 

opotřebení dotykových částí kol vlakové soupravy a to jak hnacích vozidel, tak 

ţelezničních vozů Falls. Zařízení bylo dodáno společností První Signální, a.s. 

Ostrava. 

Druhým problémem, který by mohl teoreticky nastat, je problém rozjezdu 

vlakové soupravy na kaţdém úseku trati. Kritické místo pro splnění této podmínky 

je na širé trati v kilometru 8,650 aţ 9,365, kde je stoupání 17,9 promile. V případě 

zastavení vlakové soupravy v tomto místě by bylo potřebné zajistit další 

lokomotivu na postrk. Funkci postrkové lokomotivy by mohla plnit osádka 

lokomotivy posunové na EPR II. Tento problém můţe nastat za podobně špatných 

adhezních podmínek, jako bylo popsáno v předešlém odstavci. Zastavení vlakové 

soupravy právě v tomto místě je však velmi vzácnou výjimkou a dá se 

předpokládat jen u strojvedoucích, kteří neovládají dostatečně techniku jízdy 

v takových případech. V případě navýšení traťové rychlosti by ani k takovým 

případům nedocházelo. 

Dalším případným problémem by mohla být špatná technika jízdy s vlakovou 

soupravou. Zvýšená hmotnost soupravy klade vyšší nároky na správnou techniku 

jízdy strojvedoucím. Ponechání hnacího vozidla v prokluzu, bez včasné reakce 

strojvedoucího, můţe zapříčinit dřívější únavu materiálu, který spojuje vozy. 

V takové situaci dochází k roztahování a smršťování soupravy, coţ vede k rázům 

a námaze spojovacích částí vlakové soupravy. 

2.5. Počty osádek a soupravy k odtahu 

V roce 2009 bylo přepraveno celkem 6303 vlakových souprav s palivem, coţ 

činí v průměru na jednu pracovní směnu celkem 8,63 souprav na EPR II. Nutno 

dodat, ţe toto je průměr za celých 365 dní včetně svátků a výluk. Dle grafikonu lze 
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pomocí čtyř osádek zajistit odvoz dvanácti uhelných souprav za jednu směnu na 

EPRII a zároveň tři soupravy pro EPRI. Grafikon přepravy je přílohou číslo 1 této 

práce. 

Kaţdá směna má šest vlakových osádek při plném obsazení směny. Pro 

zajištění dodávek paliva je tedy současný stav osádek kapacitně dostačující. 

Jedna osádka plní funkci střídačů pro zajištění plného obsazení směny při 

nemocnosti, čerpání dovolených, případně klouzavého volna, které je 

zaměstnancům poskytováno jako vyrovnání rozdílu pracovního fondu mezi 

zaměstnanci pracujícími v osmihodinových a dvanáctihodinových směnách. 

 V době maximálního výkonu elektrárny jsou poţadavky na přepravu aţ 13 

souprav za jednu směnu. Ve výjimečném případě byl poţadavek 14 souprav. 

Takový poţadavek bývá obvykle po spojených vícedenních svátcích, kdy přeprava 

paliva z DNT je pozastavena a EPR zásobuje kotle palivem z vlastní skládky. 

Provoz zauhlování musí udrţovat celkovou kapacitu skládky na dané minimální 

hranici. Tato hranice je plánována na celý rok a zpravidla odráţí roční období. 

V zimním období bývá minimální stav 160 000 t a v letních měsících můţe tato 

zásoba klesnout aţ na 100 000 t. Proto při odebrání uhlí ze skládky během svátků, 

nebo jiných provozních událostech, je potřebné zajistit palivo jak pro aktuální 

spotřebu kotlů elektráren, tak k doplnění skládek na poţadovanou kapacitu. 
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3. ENERGETICKÉ A VÝKONOVÉ MOŢNOSTI 

LOKOMOTIV 

3.1. Spotřeby energií lokomotiv 

Zásobování EPR je prováděno buď jednou lokomotivou řady 184 (obr. 5) 

nebo dvěma lokomotivami řady 130 (obr. 6). Měření spotřeby elektrické energie je 

prováděno a sledováno průběţně elektromechanikem provozu Tušimice. V rámci 

této bakalářské práce byl na SD-KD spuštěn testovací provoz se soupravami o 

dvaceti vozech Falls (obr. 7). Zároveň probíhalo měření spotřeby elektrické 

energie výše uvedených lokomotiv. Výsledky měření jsou uvedeny v kapitole 4.1. 

3.2. Traťové poměry důlní dráhy DNT – EPR 

Přehled o traťových poměrech na důlní dráze DNT – EPR je uveden 

v následující tabulce číslo 2. Počátek důlní dráhy, tedy km 0,000, začíná zaráţedly 

kolejí 8a, 10a, 12b a 14 v dopravně T1. Dopravna T1 končí v km 2,512, kde je 

vjezdové návěstidlo do dopravny, které odděluje širou trať od dopravny. 

V dopravně je dle báňského předpisu D-D2 povolena maximální rychlost 30 km.h-1 

s výjimkami, které jsou popsány v tabulce. Výjimka pro loţené soupravy je dána 

podmínkami zabezpečení skutečných brzdicích procent, jak je popsáno dále 

v textu. 

Soupravy vlaků pro zásobování EPR II pojíţdějí na vlečce EPR na kolejích 

601, 601a, 603, 603a. Nejkratší uţitkovou délku má kolej č. 601. Tato délka činí 

515 m a je tedy plně dostačující pro případné navýšení počtu vozů ve vlakové 

soupravě. 

Tab. 2: Sklonové poměry důlní dráhy DNT – EPR [12] 

Dopravna 
od            do 

km 
Sklon [‰] 

Délka 

[m] 

Max. rychlost 

[km
.
h

-1
] 

Poznámka 

T1 

0,000 1,678 vodorovná 1678 30  

1,678 1,958 + 12,5 280 20 - střed.  

1,958 2,297 + 9,0 339 Zhlaví  

2,297 2,384 + 2,5 87 5 – sunutí  

2,384 2,512 + 18,9 128 3 – váhy NZ  
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Traťový úsek 
od            do 

km 
Sklon [‰] 

Délka 

[m] 

Max. rychlost 

[km
.
h

-1
] 

Poznámka 

Širá trať 

2,512 2,606 + 12,0 94 
50 

mimo 

2,606 2,866 + 10,5 260 omezení 

2,866 3,557 + 11,6 691 

40 

loţené  

3,557 3,743 + 10,0 186 soupravy 

3,743 4,098 + 11,5 355 v km 

4,098 4,630 - 4,1 532 5,770 - 6,635 

4,630 5,099 + 9,3 469   

5,099 5,678 + 1,9 579   

5,678 5,770 - 11,6 92   

5,770 6,237 - 18,5 467   

6,237 6,635 - 17,5 398   

6,635 6,855 - 6,0 220   

6,855 7,064 - 4,8 209   

7,064 7,406 vodorovná 342   

7,406 7,746 + 0,7 340   

7,746 7,817 + 5,4 71   

7,817 8,059 + 9,0 242   

8,059 8,120 + 8,0 61   

8,120 8,172 + 12,1 52   

8,172 8,229 + 7,2 57   

8,229 8,433 + 8,6 204   

8,433 8,650 + 11,3 217   

8,650 9,365 + 17,9 715   

9,365 9,606 + 7,1 241   

9,606 10,154 + 14,3 548   

10,154 10,362 + 17,2 208   

10,362 10,659 + 15,4 297   

10,659 10,931 + 4,1 272   

10,931 11,002 + 13,3 71   

11,002 11,729 + 15,9 727   

11,729 12,056 + 2,8 327   

 

Způsob brzdění na důlní dráze DNT – EPR se provádí podle II. způsobu 

brzdění předpisu D-V2. Zábrzdná vzdálenost pro tento způsob brzdění je 400 m. 

Zábrzdná vzdálenost je vzdálenost, na které musí bezpečně zastavit vlak nebo 
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posunující díl z nejvyšší dovolené rychlosti. Tabulka číslo 3 uvádí potřebná brzdicí 

procenta soupravy pro daný sklon trati. Do tabulky byla zahrnuta pouze data, která 

souvisejí s touto prací. Kompletní tabulka je součástí předpisu D-V2. Brzdová 

soustava vlakové soupravy tedy musí zajistit dodrţení potřebných brzdicích 

procent.  

Tab. 3: Potřebná brzdicí procenta pro zábrzdnou vzdálenost 400 m [10] 

Rozhodný 

spád [‰] 

Brzdicí procenta při dovolené rychlosti aţ do [km
.
h

-1
] 

15 20 25 30 35 40 45 50 

0 6 6 6 8 12 18 26 35 

1 6 6 6 9 13 19 27 37 

2 6 6 7 10 15 21 29 39 

3 6 6 9 11 16 22 30 40 

4 6 6 9 13 17 24 32 42 

5 6 7 10 14 18 25 33 43 

6 7 8 11 15 20 26 34 45 

7 7 9 12 16 21 28 36 47 

8 8 10 13 17 22 29 38 48 

9 9 11 14 18 24 31 40 50 

10 10 12 15 19 25 32 41 52 

11 11 13 17 21 27 34 43 54 

12 12 14 18 22 28 35 44 55 

13 13 16 19 23 29 37 46 57 

14 14 17 20 24 30 38 47 59 

15 16 18 21 26 32 40 49 61 

16 17 19 22 27 33 41 50 62 

17 18 20 24 29 35 43 52 64 

18 19 21 25 30 36 44 54 66 

19 20 22 26 31 38 46 56  68 

 

Skutečná brzdicí procenta soupravy se počítají podle následujícího vzorce: 

 

Kde:  

BP = skutečná brzdicí procenta [%] 

mb = skutečná brzdicí váha vlakové soupravy [kg] 

mc = celková hmotnost vlakové soupravy [kg] 
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Dodrţení brzdicích procent je důleţité pro bezpečné zastavení vlakové 

soupravy dle předpisu D-V2 na zábrzdnou vzdálenost. K tomu je také 

přizpůsobeno příslušenství kolejiště, např. návěstidla a předvěsti, které jsou 

rozmístěny podle rozhledových poměrů. Pro důlní dráhu DNT – EPR je kritičtější 

jízda s loţenými soupravami na elektrárnu Prunéřov, coţ je zřejmé z tabulky číslo 

4. Tato tabulka obsahuje výpočet skutečných brzdicích procent ucelených 

vlakových souprav pro 18 aţ 20 loţených vozů. Nejvyšší sklon na trati je 18,5 

promile pro loţené soupravy. Pro bezpečný provoz se určí potřebná brzdicí 

procenta pro 19 promile dle tabulky číslo 3. V tomto kritickém místě je provozním 

řádem trvale sníţena rychlost vlaků na 40 km.hod-1. Proto musí být skutečná 

brzdicí procenta vlakové soupravy větší neţ 46% v dopravním směru T1 - EPR. 

V opačném směru pak není pro prázdné soupravy potřebné sniţovat rychlost z 50 

km.hod-1.  

Tab. 4: Skutečná brzdicí procenta ucelených souprav 

Dopravní směr – T1 – EPR 

1 
2 3 4 

5 

Řada Falls 0 1 2 3 4 5 

2 x 130 18 1612 741,52 828 51,36 48,76 46,15 43,55 x x 

1 x 184 18 1562 718,52 813 52,04 49,35 46,67 43,98 x x 

2 x 130 20 1772 815,12 912 52,96 49,09 46,72 44,36 x x 

1 x 184 20 1722 792,12 897 52,09 49,65 47,21 44,77 x x 

Dopravní směr EPR – T1 

1 
2 3 4 

5 

Řada Falls 0 1 2 3 4 5 

2 x 130 18 658 434,28 540 82,07 78,12 74,16 70,21 66,26 62,31 

1 x 184 18 608 401,28 525 86,34 82,07 77,79 73,51 69,24 64,96 

2 x 130 20 712 469,92 592 83,14 79,49 75,84 72,19 68,53 64,88 

1 x 184 20 662 436,92 577 87,16 83,23 79,30 75,37 71,45 67,52 

 

Legenda k tabulce 4: 

1 – sestava vlaku (hnací vozidlo / vozy) 

2 – celková hmotnost vlakové soupravy 

3 – potřebná brzdící váha vlakové soupravy 

4 – skutečná brzdicí váha vlakové soupravy, brzdí-li všechna vozidla 

5 – skutečné brzdicí procento, je-li vypnuto 0 aţ 5 brzd vozů 
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Prázdné brzděné vlakové soupravy splní i kritéria pro vyšší rychlosti, tedy 

v tomto případě pro 66 brzdicích procent.  Jelikoţ se jedná o pravidelnou 

kyvadlovou dopravu, je moţné do vlaku zahrnout i vozy, které mají závadu na 

brzdovém systému a brzdy jsou vyřazeny z provozu. Podle počtu vypnutých brzd 

se potom musí přepočítat skutečná brzdicí procenta vlaku tak, aby vyhovovala 

podmínkám předpisu D-V2. Jak je vidět z následující tabulky číslo 4, tak pro důlní 

dráhu DNT – EPR je moţno v ucelené soupravě jezdit s dvěma vozy, které mají 

vypnutou brzdu a bezpečnost vlakového provozu nebude ohroţena. [12] 

3.3. Technické parametry lokomotiv a vozů Falls 

Odtah uhelných souprav je zajištěn hlavně pomocí hnacích vozidel řady 184. 

Tyto lokomotivy jsou pouţívány přednostně a jsou doplňovány lokomotivami řady 

130, které jsou zapojeny do mnohočlenného řízení, které je energeticky 

náročnější. 

 

Obr. 5: Lokomotiva 184.501-5 

Společnost SD-KD má v majetku na provoze Tušimice celkem 4 lokomotivy 

řady 184, dále 11 lokomotiv řady 130 a 210 vozů typu Falls. Další lokomotivy jsou 

dieselelektrické, které slouţí jako záloţní pro případ výpadku elektrické energie 

nebo v letních měsících při odstávce nakládacího zásobníku II na ÚDUT, kdy se 

jimi zajišťuje nakládka na velkokapacitní skládce DNT. V době odstávky 

nakládacího zásobníku II se provádí nakládka na starším typu nakládacího 
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zásobníku I, coţ obvykle nestačí poţadavkům, a proto je potřeba výpomoc 

několika souprav na velkokapacitní skládce paliva. 

 

Obr. 6: Lokomotivy 130.051-6 a 130.046-6 zapojené v mnohočlenném řízení 

Všechny elektrické lokomotivy mají přechodnost na celostátní dráhy. Na 

celostátních drahách můţe také SD-KD provozovat 174 vozů typu Falls. Pro 

zajištění běţné údrţby a menších oprav lokomotiv disponuje SD-KD halami 

pronajatými od SD a.s. Údrţba vozů je prováděna v hale opravny vozů mimo areál 

DNT. Tato opravna je v lokalitě Prunéřov. Generální opravy jak lokomotiv, tak 

vozů jsou zajišťovány externími dodavatelskými společnostmi. 

Tab. 5: Technická data lokomotiv [5] 

Technická data 1 x 184 2 x 130 

Maximální rychlost [km
.
h

-1
] 95 100 

Jmenovitá rychlost [km
.
h

-1
] 51 51 

Převodový poměr 81:18 (4,5:1) 78:27 (2,89:1) 

Max. taţná síla při nulové rychlosti na mezi 

adheze [kN] 
360 480 

Taţná síla na mezi adheze při 50 km
.
h

-1 
[kN] 257 346 

Taţná síla při max. rychlosti [kN] 200 120 

Trvalý výkon na hřídelích motorů [kW] 5220 4080 

Celková délka přes nárazníky [mm] 20346 34420 

Průměr hnacích kol [mm] 1250 1250 

Rozchod hnacích kol [mm] 1435 1435 

Hmotnost [t] 123 170 
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Vozy řady Falls, kterými je dopravováno palivo z DNT na EPR jsou 

samovýsypné vozy se čtyřmi otevíracími klapami. Klapy jsou ovládány 

pneumaticky nebo ručně pomocí ráčny. Po otevření bočních klapů se sypká hmota 

vysype samospádem do boků vozu. K tomu musí být přizpůsobeno i místo 

vykládky, které je konstruováno pro tyto typy vozů. Vozy Falls mají vlastní 

hmotnost 26,8 t. Jsou to čtyřnápravové vozy s délkou přes nárazníky 13500 mm. 

Loţný prostor (objem) vozu je 75 m3. Pro nakládku hmot je určen vrchní otvor. 

Otvor není nijak dělený a jeho rozměry jsou 12440 mm na délku vozu a 1850 mm 

na šířku vozu. Maximální zatíţení vozu je 45 t nákladu. Vozy s upravenými 

podvozky mohou, po projednání výjimky na příslušných úřadech, být loţeny aţ na 

53 t při hmotnosti na jednu nápravu 20 t a rychlosti trati do 90 km.h-1. Na tuto 

výjimku musí upozorňovat dodatková zátěţová tabulka. Vozy s výjimkou mohou 

být provozovány pouze v ucelených soupravách. Všechny tyto podmínky vozy 

Falls v majetku SD-KD i důlní dráha DNT splňují a proto jim byla tato výjimka 

udělena. Vozy SD-KD tedy mohou a jsou loţeny aţ na 53 t paliva. 

 

 

Obr. 7: Železniční vůz řady Falls 
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4. MOŢNOSTI A VÝPOČTY OPTIMALIZACE 

4.1. Spotřeba elektrické energie 

Stěţejními lokomotivami pro přepravu paliva jsou lokomotivy řady 184. 

V rámci zkušebního provozu byla měřena spotřeba elektrické energie při odtahu 

soupravy s dvaceti vozy. Spotřeba energií při odtahu osmnácti vozů je sledována 

průběţně, jak je psáno výše. Níţe uvedené výpočty jsou prováděny s reálnými 

čísly, které byly získány empiricky v provozu. 

Při zátěţi osmnácti vozů, kdy je průměrná hmotnost energetického paliva 

v soupravě 952 tun, je průměrná spotřeba elektrické energie celkem 520 kWh, 

včetně potřebných manipulací. Na přepravu 1000 tun vychází spotřeba elektrické 

energie na 546,2 kWh. 

Při zátěţi dvaceti vozů, kdy je průměrná hmotnost energetického paliva 

v soupravě 1058 tun, je průměrná spotřeba elektrické energie celkem 642 kWh, 

včetně potřebných manipulací. Na přepravu 1000 tun vychází spotřeba elektrické 

energie na 606,8 kWh. 

Z tohoto výpočtu je zřejmé, ţe přeprava paliva v extrémně náročných 

podmínkách důlní dráhy by byla energeticky náročnější při přepravě dvaceti vozů 

o 60,6 kWh na odvezených 1000 tun paliva, coţ je navýšení spotřeby elektrické 

energie o 11,83%. Z hlediska spotřeby elektrické energie je tedy výhodnější 

varianta přepravy s osmnácti vozy. 

V roce 2009 bylo spotřebováno 9 219 346 kWh pro zásobování EPR. Cena 

energií byla 31 236 448,- Kč. V případě nasazení dvaceti vozů by byla 

spotřebována energie 10 309 995 kWh a cena za takovou energii by se zvýšila na 

34 931 721,- Kč. Roční náklady na elektrickou energii pro zabezpečení dodávek 

paliva na EPR by vzrostly o 3 695 273,- Kč. 

4.2. Lidské zdroje 

Sníţení počtu vlakových osádek o jednu vlakovou osádku, tedy strojvedoucí 

a vlakvedoucí, by bylo moţné při zajištění průměrné dodávky paliva. Toto sníţení 

by ale přineslo větší nároky na přesčasové hodiny zbylých zaměstnanců a dá se 

očekávat, ţe by při maximálních poţadavcích elektráren kolabovalo. Profese 



Vladimír Jindra: Optimalizace nasazení lokomotiv a vozů při zajištění dodávek hnědého 

uhlí na elektrárny Prunéřov 

2010  24 
 

strojvedoucích a vlakvedoucích jsou z hlediska odborné a zdravotní způsobilosti 

tak náročné, ţe nelze takový nedostatek osádek řešit operativně podle 

momentálních potřeb.  

V roce 2009 bylo průměrně vynaloţeno na jednu vlakovou osádku 834386,- 

Kč. Pokud by byl sníţen počet vlakových osádek o jednu na směnu, pak by roční 

úspora za rok 2009 byla 3 337 544,- Kč. 

4.3. Zvýšení vozů a traťové poměry 

Během testovacího provozu, který byl v rámci této bakalářské práce na 

provoze SD-KD spuštěn bylo zjištěno, ţe při odtahu soupravy s dvaceti vozy Falls 

za ideálních povětrnostních podmínek (teploty 15 - 20 ºC, slunné a suché počasí, 

bezvětří nebo slabý vítr) nebyl problém ani s rozjezdem vlakové soupravy v místě 

nejvyššího stoupání důlní dráhy. Při jízdě vznikaly vyšší nároky na podsypávání 

kolejové hlavy pískem ke sníţení prokluzu hnacích kol lokomotivy. 

Při jízdě za zhoršených povětrnostních podmínek (začínající déšť s lehkým 

větrem) byl jiţ rozjezd soupravy v místě nejvyššího stoupání značně zhoršen díky 

zhoršeným adhezním podmínkám na trati. Vlaková souprava se rozjela i v těchto 

extrémních podmínkách. Docházelo však k větším prokluzům hnacích kol, coţ 

vedlo k roztahování a smršťování soupravy. Toto roztahování a smršťování vede 

k silným rázům na spojovacím ústrojí vozů, k dalším odporům v jízdě a také 

k dalšímu prokluzu hnacích kol a v krajním případě můţe také dojít k přetrţení 

soupravy. Samotný prokluz trvá podle velikosti 3 aţ 5 s. Teprve po zastavení 

skluzu lokomotiva opět začne s pozvolným zvyšováním taţné síly na původní 

hodnotu, která byla před skluzem. Toto pozvolné vracení na původní hodnotu trvá 

10 aţ 30 s. Během této doby dochází ke zpomalování rychlosti celé soupravy, 

čímţ se nadále zvyšuje spotřeba energie. 

Lokomotivy řady 184 mají dostatečný teoretický výkon pro zajištění zvýšení 

počtu vozů ve vlakové soupravě. Jejich celková váha, respektive váha na jednu 

nápravu, a moţnost přenosu výkonu na koleje je ovšem pro takové extrémní 

podmínky, jaké jsou na důlní dráze DNT – EPR, nedostatečná. Limitem lokomotivy 

tak není její výkon, ale konstrukce. 
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4.4. Ostatní náklady 

Zhoršení adhezních podmínek zvýší náklady na spotřebu písku lokomotiv. 

Častější potřeba zbrojení lokomotiv pískem povede ke zkrácení intervalů zbrojení 

lokomotiv. Toto zbrojení je prostojem a po tuto dobu je celá jedna osádka mimo 

pracovní proces. 

Další náklady spojené se zvýšením počtu vozů budou na kolejovém svršku a 

na obručích hnacích kol lokomotiv. Při zvýšených prokluzech hnacích dvojkolí 

dochází k rychlejšímu opotřebení stykových částí, které tak budou vyţadovat 

častější opravy a výměny.  

Jeden z důsledků prokluzu hnacího kola je, ţe na trakčním motoru 

prokluzující osy prudce roste napětí, které můţe způsobit napěťový přeskok 

v trakčních obvodech lokomotivy. Při opravách měničů lokomotiv řady 184 bývají 

často zasaţeny polovodičové součástky stavěné na provozní napětí 4,5 kV a dá 

se tedy předpokládat, ţe napěťové rázy při přeskocích dosahují hodnot 

převyšujících 5 kV. 
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5. DOPORUČENÍ A ZÁVĚR 

Při zadání bakalářské práce jsem předpokládal, ţe hlavní úspory by mohly 

být nalezeny ve sníţení spotřeby elektrické energie a nebyl jsem si zcela jist 

počtem osádek. Z praxe jsem očekával adhezní problémy na výškově extrémní 

trati pro kolejovou dopravu. Postupně se ale moje očekávání začala měnit 

s přibývajícími poznatky a také se zahájením zkušebního provozu vlakové 

soupravy o dvaceti vozech. 

Závěrem tedy musím uvést, ţe přidáním dvou vozů do vlakové soupravy by 

se mohla ušetřit jedna vlaková osádka v kaţdé směně, coţ by mohlo ušetřit 

přibliţně 3,3 mil Kč. Otázkou by, ale v takovém případě bylo další navýšení 

přesčasovosti zaměstnanců a s tím spojené náklady, které sniţují tuto úsporu. 

Úspora elektrické energie by se v případě přidání vozů do soupravy oproti 

očekávání nekonala a naopak by se zvýšily náklady na elektrickou energii při 

cenách roku 2009 o přibliţně 3,7 mil. Kč. K dalším zvýšeným nákladům by pak, 

zřejmě  docházelo i v oblasti údrţby lokomotiv, coţ nelze v současné době přesně 

vyčíslit, neboť tyto náklady by se projevily aţ při delším časovém období. 

Lokomotivy byly zatěţovány většími výkony a dá se tedy předpokládat, ţe 

v delším časovém horizontu by se podstatně zkrátila ţivotnost náhradních dílů 

lokomotiv, především jejich elektrických částí, které byly ve zkušebním provozu po 

vyhodnocení dat ze záznamového zařízení zatěţovány většími okamţitými 

proudy, neţ jsou jejich teoretické konstrukční moţnosti. Při zastavení lokomotivy 

v nejkritičtějším úseku důlní dráhy a následném rozjezdu vlakové soupravy 

docházelo k prokluzům hnacích dvojkolí v takovém rozsahu, ţe při delší době 

provozu se zvýšeným počtem vozů by docházelo nejen k extrémnímu úbytku na 

materiálu hnacích kol, ale i daleko rychlejšímu opotřebení kolejnic.  

Jistým teoretickým řešením by mohlo být navýšení traťové rychlosti pro důlní 

dráhu o 10 km.h-1, ale takové zvýšení by bylo spojeno s větší investicí, především 

do kolejového svršku, který je konstruován pro rychlosti do 50 km.h-1. Stále se 

ovšem jedná o teoretickou moţnost, která by sama o sobě musela být komplexně 

přehodnocena a přepočítána. Navíc dle předpisů pro důlní dráhy smí být nejvyšší 

rychlost na důlních drahách 30 km.h-1. Současná povolená rychlost 50 km.h-1 je 
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dovolena na základě povolení OBÚ Most a bylo by nutné poţádat o změnu této 

výjimky. 

Doporučením pro vedení společnosti SD-KD a vedení provozu Tušimice je 

na základě výše uvedeného ponechat stávající stav nasazení lokomotiv a vozů při 

zajištění dodávek hnědého uhlí na elektrárny Prunéřov. 
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