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Anotace 

Bakalářská práce popisuje současný stav těţby v rámci Severočeské 

hnědouhelné pánve, kde specifickým rysem je téměř výhradní nasazení 

kontinuální technologie na těţbu skrývkových hmot a hnědého uhlí na jednotlivých 

těţebních lokalitách. Následně jsou uvedeny ţivotnosti jednotlivých těţebních 

lokalit z titulu zásob hnědého uhlí a předpokládané roční těţby. V další části jsou 

uvedeny moţnosti nasazení diskontinuální technologie na povrchových 

hnědouhelných dolech o vysoké výkonnosti, která není, na rozdíl od jiných 

vyspělých států s povrchovou těţbou uhlí a rud, v České republice dosud 

nasazena. V závěru jsou uvedeny výhody a nevýhody diskontinuální technologie 

oproti stávající technologii, moţná rizika spočívající s jejím nasazením do 

těţebního procesu a výběr těţebních lokalit, kde by případné nasazení 

diskontinuální technologie bylo reálné. 

Klíčová slova: hnědé uhlí, povrchový důl, kontinuální technologie, diskontinuální 

technologie, bezpečnost a rizika 

Summary  

The submitted bachelor thesis describes the current state of mining in the North 

Bohemian Brown Coal Basin. The specific feature of the basin is the almost 

exclusive use of continuous mining technology for overburden and coal mining at 

individual locations. The thesis describes the life of the individual mines based on 

coal reserves and the estimated annual harvest. The next part describes the 

possibilities of discontinuous technology deployment with high performance at 

open pit brown coal mines. This technology is not deployed in the Czech republic 

up to date, unlike other countries with open pit mining of coal and ores. The 

advantages and disadvantages of discontinuous technology over existing 

technology are given in conclusion. There are also described the potential risks 

involved in deploying the extraction process and selection of mining sites. 

Keywords: brown coal, continuous technology, discontinuous technology, open 

pit mine, Safety and Risks 
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1. Úvod 

Severočeská hnědouhelná pánev ( SHP ) jako jedna z největších území v České 

Republice zabývající se povrchovou těţbou. Toto území se rozprostírá v délce 

téměř 80 km přes území Ústeckého kraje. 

V rámci SHP, kde probíhá těţba, která je největším zdrojem hnědého uhlí v České 

Republice, je těţba prováděna převáţně kontinuální technologií, coţ je určitá 

specifika proti ostatním světadílům jako je např. Austrálie, Asie, Afrika, kde je tato 

těţba prováděna většinou diskontinuální technologií. 

Těţbu v této oblasti zajišťují dvě největší těţební společnosti a to Severočeské 

doly a.s. a Czech Coal Group a.s. 

Tato práce je zaměřena na moţnosti náhrady kontinuálního způsobu těţby na 

lomech SHP. Stanovit, zda je moţno z hlediska výkonnostních parametrů, 

klimatických podmínek, nákladovosti provádět těţbu diskontinuální technologií. 

Výkonnost a nákladovost kaţdého těţebního mechanismu  na lomovém provozu 

je výsledkem působení řady faktorů, z nichţ nejdůleţitější jsou : fyzický stav stroje 

( konstrukční vlastnosti, stupeň opotřebení a z něj vyplývající spolehlivost a 

poruchovost ) s podmínkami nasazení, hlavně kvalita těţeného materiálu z 

hlediska jeho dobyvatelnosti ( geometrické parametry řezu ) a  profesionální 

schopnosti osádky ( údrţba, pomocná mechanizace ). 

Dále je účelem neopomenout moţný dopad lomové těţby na krajinu, její 

devastace, protoţe příroda je základ ţivotního prostředí obyvatelstva. Proto je 

rekultivace konečnou fází hornické činnosti a následuje bezprostředně po 

ukončení těţby. 

Cílem této bakalářské práce je teoretické posouzení moţnosti nasazení 

diskontinuální technologie na lomech Severočeské hnědouhelné pánve. 
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2. Popis lokality SHP 

Severočeská hnědouhelná pánev se nachází na území bývalých okresů 

Chomutov, Most, Teplice, Ústí nad Labem a Louny. Separátní pánvička Třískolupy 

v bývalém lounském okrese byla vyuhlena v 80. letech 20. století.  

Při severní demarkaci okresu s územím okresu Most zůstane dlouhodobě 

v provozu odsířená elektrárna Počerady (inst. výkon 1 000 MW), zásobovaná 

uhlím důlní vlečkou z lomu Vršany (okres Most). Těţba uhlí v okrese Ústí n. L. 

byla ukončena v roce 1997 předčasným zastavením provozu lomu Chabařovice. 

V souvislosti s tím byl ukončen i provoz tlakové plynárny Ústí n. L. – Úţín. 

Jediným provozem, navazujícím částečně na těţbu hnědého uhlí, tak v tomto 

okrese zůstává pouze teplárna v Trmicích u Ústí n. L. Okresy Louny a Ústí n. L. 

nelze jiţ proto povaţovat za okresy pánevní. 

V rámci SHP v současné době těţbu hnědého uhlí provádějí dvě společnosti: 

- Severočeské doly Chomutov a.s. (SD), do které patří:  

 Doly Nástup Tušimice   

 Doly Bílina  

- Skupina Czech Coal, do které patří: 

 Vršanská uhelná a.s. (VUAS) - lomy Vršany a J.Šverma  

 Litvínovská uhelná a.s. (LUAS) -  lom ČSA (československé armády)  

 Kohinoor a.s. – poslední hlubinný důl na HU Centrum 

Jednotlivé rozmístění je přehledně uvedeno v příloze č. 1. 

2.1. Severočeské doly 

Severočeské doly a.s. jsou největší hnědouhelnou těţební společností v České 

republice. Vznikly 1. 1. 1994 spojením Dolů Nástup Tušimice a Dolů Bílina. Působí 

v Severočeské hnědouhelné pánvi a zabývají se těţbou, úpravou a odbytem 

hnědého uhlí a doprovodných surovin. 

Stejně jako v předchozích létech, tak i v roce 2009 opět potvrdily pozici 

nejúspěšnější hnědouhelné společnosti a dosáhly nejvyššího podílu těţby 

hnědého uhlí na českém trhu ve výši 48,61 %. Hlavním odběratelem je 

elektrárenská společnost ČEZ, a. s., která se stala v roce 2006 jejich jediným 

akcionářem. Skupinu Severočeské doly tvoří mateřská společnost, 6 dceřiných a 2 

přidruţené společnosti.  
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2.1.1. Doly Bílina 

Doly těţí v teplicko-bílinské oblasti uhlí s vysokou výhřevností (s průměrem vyšším 

neţ 14 MJ/kg) a nízkým obsahem škodlivin (například obsah síry v sušině Sd asi 1 

%). Povrchový lom má poměrně mocné nadloţí se sloţitými geologickými poměry 

a je nejhlubším povrchovým lomem v České republice. Povolení k hornické 

činnosti bylo pro lom Bílina vydáno Obvodním báňským úřadem Most v lednu 

2004 s platností do roku 2010, případně do dosaţení hranic povolené hornické 

činnosti. V současné době je zpracována dokumentace potřebná k ţádosti o 

povolení hornické činnosti na období 2010–2030 a probíhá proces schvalování 

podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na ţivotní prostředí. Postup 

lomu je paralelní, západním směrem 

V roce 2009 bylo vytěţeno 9,67 mil. tun uhlí. Lom Bílina disponuje 184 mil. tun 

vytěţitelných zásob. Roční těţba je 9 mil. tun uhlí při odklizu nadloţních zemin 50 

mil. m3. V následujících obdobích bude hornická činnost prováděna i nadále na 

dvou územních celcích, kterými jsou vlastní prostor lomu a vnější výsypka Pokrok. 

Při předpokládaných ročních těţbách uhlí v příštích obdobích ve výši 8 mil. tun 

bude těţba lomu ukončena ve stávajících hranicích daných ekologickými limity dle 

vládního usnesení č. 444/91 Sb. okolo roku 2030. Většina vytěţené skrývky je 

zakládána na vnitřní výsypku. Veškeré vytěţené uhlí v závislosti na jeho kvalitě je 

upraveno tříděním, drcením a rozdruţováním v Úpravně uhlí Ledvice na obchodní 

uhelné produkty tříděného, prachového uhlí a palivových směsí s určením pro 

široké spektrum odběratelů v průmyslu, energetice, teplárenství a pro komunální 

spotřebu.  

Těţbu skrývky zajišťuje technologický celek řady TC3, skládající se z rýpadla 

K 10 000, dálkové pásové dopravy šíře 2200 mm a zakladače ZP 10 000, dále 

technologické celky TC2 tvořené rýpadly KU 800 a K 2000, dálkovou pásovou 

dopravou šíře 1600 aţ 2200 mm a zakladači ZPD 8000, ZP 5500 a ZP 6600. Na 

uhelném lomu pro těţbu uhlí jsou nasazena rýpadla KU 300 S a K 650 řady TC1. 

Těţené uhlí z lomu je dopravováno do úpravny dálkovou pásovou dopravou šíře 

1200 a 1600 mm. Neuhelné hmoty jsou dopravovány dálkovou pásovou dopravou 

šíře 1200, 1600 mm na vnitřní výsypku zakladačům ZP 2500, 3500. V 1. Čtvrtině 

roku 2010 došlo k ukončení zakládání na vnější výsypku Pokrok a veškeré 

nadloţní hmoty jsou zakládány na vnitřní výsypku. 

Uhelné produkty jsou upraveny v souladu s jakostními poţadavky odběratelů v 

rozsahu uvedeném v katalogu. Je zde provozována homogenizační skládka a 

skládka těţného uhlí vybavená skládkovými stroji. Toto překladiště slouţí také 

jako vyrovnávací a umoţňuje operativně reagovat na aktuální odbytovou situaci. 

Značná pozornost je věnována kvalitě vsázkového uhlí jiţ při těţbě. Obsah síry a 

popela je ve fázi těţby a dopravy nepřetrţitě sledován. Expedice uhlí je zajištěna 

pro široké spektrum odběratelů pásovou dopravou, po ţeleznici a ose. 
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Významné akce v Dolech Bílina 

Ukončené 

 Dodávka nového zakladače ZPDH 6300.1-CZ včetně kabelových vozů 6 

kV, 

 Rekonstrukce a generální oprava rýpadla KU 300.15,  

 Rekonstrukce pohonů, náběhových dílů dálkové pásové dopravy skrývky 

 Rekonstrukce drtiče DSOH TC3 

 Prodluţování dálkové pásové dopravy DPD 1 200 mm na provoze Lom 

 

Rozpracované 

 Prodluţování dálkové pásové dopravy DPD 2 200 mm 1. skrývkového řezu 

 Výroba dílů a montáţ dílů nového rýpadla KK 1300.1 (TC2) 

 Rekonstrukce rozvoden TR 1 (110/35 kV) a TR 3 (35/6 kV) 

Připravené k zahájení 

 Přemístění dálkové pásové dopravy v Jiţních svazích 

2.1.2.  Doly Nástup Tušimice 

Doly Nástup Tušimice se nacházejí v bývalém okrese Chomutov mezi obcemi 

Kadaň, Černovice, Spořice, Drouţkovice a Březno. Těţba skrývky a uhlí probíhá v 

dobývacím prostoru Tušimice, stanoveném rozhodnutím Obvodního báňského 

úřadu v Mostě. V roce 2009 bylo vytěţeno 12,9 mil. tun uhlí. Veškerá produkce 

směřovala do elektráren společnosti ČEZ, a. s.,. 

Objem vytěţitelných zásob k 31. 12. 2009 činil 265 mil. tun uhlí. 

Roční těţba okolo 13,5 mil. tun jednoúčelového energetického hnědého uhlí je 

odbytově směrována převáţně pro tepelné elektrárny ČEZ a.s. a do teplárny 

Komořany.  

Na skrývce je roční těţba cca 26,5 mil. m3 nadloţních zemin.  Lom Libouš, který 

postupuje severním směrem k hranicím dobývacího prostoru pod obcí Černovice, 

která je před nepříznivými vlivy lomu chráněna mohutnými zemními valy. Vytěţená 

skrývka je zakládána na vnitřní výsypky. Po přeloţce trati Chomutov - Březno 

bude postup skrývkových řezů směrem východním k hranici dobývacího prostoru. 

V dalším období zde bude prováděna i těţba uhlí. 

Technologické vybavení uhelného lomu Libouš tvoří rýpadla řady TC1, K800N, 

KU300S a pásová doprava šíře 1 200, 1 600 a 1 800 mm. V těţbě je nasazeno 
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celkem 5 rýpadel, tento počet je nutný z důvodu rozdílné kvality těţného uhlí v 

různých prostorech lomu a sloţitého geologického vývoje sloje. 

Technologickým vybavením dolu pro těţbu skrývky jsou rýpadla KU 800, SchRs 

1550 a 1320 řady TC2. Skrývka je dopravována dálkovou pásovou dopravou šíře 

1800 mm na výsypky k zakladačům stejné řady. Na uhelném lomu jsou pro těţbu 

uhlí nasazena rýpadla KU 300 S a K 800 N a související zařízení řady TC1. Uhlí je 

po úpravě drcením a homogenizací dopravováno pásovými dopravníky šíře 1200, 

1600 mm do Elektráren Tušimice - ČEZ nebo na nakládací zásobník s následnou 

další kolejovou dopravou k určenému odběrateli. Pro zajištění stálosti kvality 

odbytových uhelných produktů je v provozu homogenizační skládka. Dominantním 

odběratelem uhlí z produkce Dolů Nástup Tušimice jsou ekologizované elektrárny 

ČEZ a.s. Praha. 

Významné akce v Dolech Nástup Tušimice 

Ukončené 

 Lomová stavba Libouš – etapa 2009 

 Modernizace pásového vozu PVZ 16 

 Obnova drtiče uhlí D 45 

 Modernizace a rekonstrukce dálkové pásové dopravy na lomech a 

skrývkách včetně doprovodných staveb 

Rozpracované 

 Modernizace rýpadla KU 800/20 

Připravené k zahájení 

 Lomová stavba Libouš – další etapa 

2.2. Czech Coal Group  

Skupina Czech Coal zahrnuje obchodníka s energetickými komoditami Czech 

Coal a.s., především s hnědým uhlím, elektrickou energií a povolenkami na emise 

skleníkových plynů, která rovněţ zajišťuje sdílené sluţby s personálním, finančním 

a ekologickým zaměřením. Dále ji tvoří dvě těţařské společnosti Vršanská uhelná 

a.s., která disponuje uhelnými zásobami s nejdelší ţivotností v České republice v 

rámci stávajících územních limitů, Litvínovská uhelná a.s. s největšími uhelnými 

zásobami v České republice a servisní společnost Coal Services a.s. poskytující 

sdílené sluţby technického charakteru. Do skupiny rovněţ patří řada obsluţných 

společností a majetkové účasti v regionálních teplárnách. 
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2.2.1. Litvínovská uhelná společnost 

Litvínovská uhelná společnost – spravuje těţební lokalitu Československá armáda 

(ČSA) včetně homogenizační drtírny a Úpravny uhlí Komořany.  

Lom ČSA, který těţí vysoce kvalitní uhelnou sloj v přímém kontaktu s jiţními svahy 

Krušných hor v komplikovaných báňsko-geologických podmínkách. Převáţná část 

těţby je vhodná pro výrobu tříděných druhů. Tento lom je nejvíce omezen územně 

ekologickými limity stanovenými vládou. Na jejich základě se původně 

předpokládaná ţivotnost do přelomu 21. a 22. století zkrátí do roku 2015. Lom 

postoupí východním směrem na hranici 450 m ochranného pásma obce Černice, 

poté změní svůj postup na vějířovitý jiţním směrem a po průniku do jámy bývalého 

lomu Obránců míru  ukončí svoji těţební činnost. Skrývkové hmoty jsou ukládány 

na vnitřní výsypku lomu ČSA a  do  bývalého  lomu Obránců  míru. 

Zásoby uhlí do územně ekologických limitů představují 41,6 miliony tun kvalitního 

hnědého uhlí s výhřevností 17,5 MJ/kg. Za těmito limity se dále nachází 750 

milionů tun hnědého uhlí s nejvyšší výhřevností v ČR. Pokud v krátké době 

nedojde ze strany vlády ke korekci UV č.444/1991, bude muset jiţ po roce 2012 

dojít k radikálnímu sníţení těţby a to z 5 milionů aţ na 2,5 milionu tun ročně. Dále 

hrozí riziko, ţe v roce 2021 bude nutné těţbu v této lokalitě dočasně zastavit 

úplně. 

Lokalita se nachází na severozápadním okraji severočeské hnědouhelné pánve a 

leţí převáţně v její mostecké části. Ze statigrafického hlediska je charakteristická 

jezerní sedimentace s jednotným vývojem uhelné sloje, nepřítomností meziloţních 

skrývkových hornin a výrazným vývojem nadloţních jílů a jílovců. 

Hrubá těţba na lokalitě ČSA v roce 2009 dosáhla 4 721 tisíc tun. Z Úpravny uhlí 

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

velké energetiky a závodových elektráren expedovány prachové druhy uhlí 

hruboprachy 1 a 2 a prach a zčásti tříděný druh ořech 2  určené zejména pro 

teplárenství. Pro potřeby domácností a malých kotelen jsou expedovány tříděné 

druhy uhlí, a to kostka a ořechy 1 a 2, v malé míře pak aditivované hruboprachy.2 

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

odběratelů o kvalitní hnědé uhlí udrţet ţivotnost lokality co nejdéle. Avšak za 

stávající situace, kdy se stále zpochybňuje moţnost překročení limitů, připravuje 

skupina Czech Coal harmonogram omezování a dočasného zastavení těţby v 

lokalitě ČSA. Těţba tu klesne po roce 2012 na polovinu stávající roční výše, z cca 

5,0 milionu tun na 2,5 milionu tun. Pokud nedojde k racionálnímu přehodnocení 

pohledu na vyuţití hnědého uhlí za limity, po roce 2021 bude těţba v této lokalitě 

přerušena. S oběma předpokládanými kroky souvisejí i dopady na zaměstnanost v 

regionu. 
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2.2.2. Vršanská uhelná společnost 

Zajišťuje těţbu hnědého uhlí v lokalitě Vršany v centrální části Severočeské 

hnědouhelné pánve. Společnost Vršanská uhelná disponuje uhelnými zásobami s 

nejdelší ţivotností v České republice v rámci stávajících územních limitů aţ do 

roku 2058. K vytěţení je zde zhruba 323 milionů tun uhlí, které garantují moţnost 

zásobit palivem i novou elektrárnu resp. teplárnu po celou dobu její ţivotnosti. 

Lokalita Vršany a lokalita Šverma se nacházejí na jihozápadním okraji mostecké 

části severočeské hnědouhelné pánve. Z geologického hlediska představují jedny 

z nejsloţitějších pánevních lokalit. Hlavní příčinou sloţitého a komplikovaného 

vývoje je proměnlivá pánevní sedimentace na poměrně malé ploše. Od jihu k 

severu se výrazně projevují sedimentace deltovitá, jezerně deltová i jezerní, coţ 

se vyznačuje rozštěpením slojových vrstev oddělených písčitojílovitými 

meziloţními vrstvami, které se severním směrem postupně spojují do hlavní 

uhelné sloje v jednotném vývoji. 

Slojové souvrství nebylo tektonicky postiţeno, coţ znamená, ţe uhelná sloj jen 

mírně zapadá ve směru severním a východním, coţ má příznivý vliv na otvírku 

lomu a samotné nasazení rýpadel jak na skrývkových, tak na uhelných řezech. 

Hlavní hnědouhelná sloj má poměrně stálou mocnost 25–30 m. 

Nadloţí uhelné sloje je tvořeno v průměru 90 m mocným komplexem 

písčitojílovitých vrstev tvořených písky, jíly a jílovci. Problematický je častý výskyt 

velmi pevných prachovitých jílovců, zpevněných pískovců a pelokarbonátových 

proplástků, které se musejí před samotnou těţbou rozrušovat za pomoci vrtných a 

trhacích prací. Obě lokality těţí v oblasti nepostiţené hlubinným dobýváním. 

Vršanská uhelná a.s. zajišťuje provoz těţebních lokalit Vršany a Šverma. Lokalita 

Vršany je dlouhodobě perspektivní, zatímco lokalita Šverma se současně 

vytěţitelnými zásobami ve výši 8,6 milionu tun uhlí postupně ukončuje svou 

těţební činnost. Vršanská uhelná a.s. má přes 700 zaměstnanců. 

Lokalita Vršany disponuje, v rámci platných těţebních limitů, zásobami s nejdelší 

ţivotností v České republice. Můţe těţit aţ do roku 2052 při stávající výši těţby. K 

vytěţení je zde zhruba 305,5 milionu tun uhlí. Vzhledem k dlouhodobé perspektivě 

těţby je lokalita schopna zásobovat nový energetický zdroj, který má nahradit 

dosluhující uhelné elektrárny a teplárny. 

Na lokalitě Vršany jsou nasazena kolesová rýpadla těţící za pomoci dálkové 

pásové dopravy. Pro těţbu skrývky jsou to 2 rýpadla typu KU 800 těţící na pásové 

dopravníky š. 1 800 mm a zakládající zeminu pomocí zakladačů typu ZP 6600. 

Pro těţbu uhelné sloje jsou to 2 rýpadla typu KU 300 těţící na pásové dopravníky 

š. 1 200 mm uhlí do zásobníku, z kterého jsou plněny vlakové soupravy směřující 

k odběratelům. S touto těţební technologií, nejvýkonnější v ČR, se počítá po celou 
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dobu ţivotnosti lokality. Z Vršanské uhelné je na trh dodáván pouze jeden druh 

energetického uhlí, a to průmyslová směs 3, určená zejména pro elektrárny. 

Hrubá těţba Vršanské uhelné a.s. v roce 2009 dosáhla úrovně 9 370 tisíc tun. V 

lokalitách Vršany a Šverma těţba probíhá uvnitř schválených důlních prostorů 

Holešice a Vršany. 

Nakládka uhelných produktů je zajišťována na zpracovatelské lokalitě Hrabák a na 

Úpravně uhlí Komořany. Jednotlivé vyrobené produkty jsou expedovány k 

odběratelům třemi způsoby: ţelezničními vagóny, nákladními automobily a přímo 

pásovým dopravníkem. 

Kolejová doprava společnosti Czech Coal Services a.s. přepravuje natěţené 

skrývkové a uhelné hmoty od těţebních zařízení na určené cílové stanice 

(výsypky, úpravnu, drtírny, skládky) a provádí také zpětnou přepravu zbytků po 

spalování z elektráren a tepláren. 

Část produkce je expedována přímo vlastní kolejovou dopravou skupiny Czech 

Coal. Po úpravě uhlí podle poţadavků zákazníků, naloţení vozů a sestavení vlaků 

dopravují České dráhy uhlí k zákazníkům. Nakládka produktů na nákladní 

automobily je realizována v Komořanech, v průměru je naloţeno kolem padesáti 

automobilů denně. 

2.3. Ţivotnost jednotlivých lokalit 

Zásoby HU je třeba dělit na těţitelné zásoby uvnitř stanovených limitů z roku 1991 

a za hranicemi limitů postupu jednotlivých neutlumených lokalit. 

 

Tabulka 1 - Těţitelné zásoby hnědého uhlí v ČR (k 1. 1. 2010) 

Společnost Lokalita 

Těţitelné do 
ÚL 

(mil.t) 

Qir 

(MJ/kg) 

Těţitelné 
za ÚL 
(mil.t) 

Qir 

(MJ/kg) 

SD 
Libouš 264,9 10,0 0  

Bílina 183,7 14,4 100 14,4 

Czech 
Coal 

LUAS 

ČSA I.et. 37,3 17,5 0  

ČSA II.et.+ 0  287 17,5 

ČSA III.et. 0  292 15,5 

ČSA IV.et. 0  181 15,1 
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Společnost Lokalita 

Těţitelné do 
ÚL 

(mil.t) 

Qir 

(MJ/kg) 

Těţitelné 
za ÚL 
(mil.t) 

Qir 

(MJ/kg) 

VUAS 
J.Šverma 
+Vršany 

314,2 10,8 0  

 

Ţivotnost jednotlivých těţebních lokalit je závislá na výši disponibilních těţitelných 

zásob a předpokládané výši roční těţby dané lokality.                

Tabulka č. 2 - Ţivotnost jednotlivých lomů v závislosti na těţitelných zásobách a ročních 

těţbách: 

Lokalita 

Roční 

hrubá 

těţba 

2009 

(mil.t/rok) 

Zásoby 

do ÚL 

(mil.t) 

Průměrná 

roční 

těţba 

(mil.t/rok) 

Ţivotnost 

do ÚL 

Zásoby 

za ÚL 

Roční 

těţba za 

ÚL 

(mil.t/rok) 

Ţivotnost 

lomu za 

ÚL 

(mil.t/rok) 

Libouš 12,9 264,9 12 2034 0   

Bílina 9,4 183,7 7-8 2035 100  15 let 

J.Šverma 1,5 

314,2 

 

7 

2012    

Vršany 7,8 2055    

ČSA 4,7 37,3 
2,5 od 

2013 
2020 

287 

(II.et.) 
6 48 let 

 

V roce 2009 se vytěţilo 45,4 mil. tun hnědého uhlí a jeho vyuţití je převáţně 

v energetice a teplárenství.  Pro posouzení vlivu limitů je nutné mít na paměti 

několik zásad, které v plné míře neumoţňují náhradu produkce jedné uhelné 

společnosti za produkci jinou. 

2.4. Nasazení diskontinuální technologie v SHP 

Na základě dostupných materiálů nebyla diskontinuální technologie v historii 

nasazena v měřítku, který by znamenal zásadní podíl na těţbě uhlí nebo 

skrývkových hmot. Většinou tato technologie byla nasazena jako doplňková 

technologie na podporu těţby pomocí kontinuálních technologií. Výjimkou byly 

malé separátní pánvičky, kde se z hlediska celkových zásob hnědého uhlí a 
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rozsahu dobývání ekonomicky nevyplatilo nasazení výkonných a kontinuálně 

pracujících strojů.  

Větší uplatnění tato technologie v rámci SHP má při sanačních a rekultivačních 

pracích nebo výstavbě zemních těles, kde je vyuţití kontinuální technologie 

problematické, nebo téměř vyloučené. Pro ilustraci uvádím několik známých 

případů nasazení této technologie. 

2.4.1. Lokalita Třískolupy 

Lokalita Třískolupy leţela na katastrálním území obce Třískolupy, okres Louny a 

menší část na katastrálním území obce Polerady v okrese Most. 

Otvírka separátní pánve lomu Třískolupy byla vyvolána potřebou energetického 

uhlí pro zásobování elektrárny Počerady I aţ do doby jejího definitivního 

zásobování uhlím z lomu Vršany. Výstavba závodu byla zahájena v roce 1971, 

skrývkové práce začaly v roce 1972 a těţba uhlí nabíhala postupně během roku 

1973.  

Lom byl provozován malolomovou technologií s automobilovou dopravou. Skrývka 

byla dobývána lopatovými rypadly E 2,5 a dopravovánu tahači T 200 s přívěsy 

D10 na jednotlivé etáţe vnitřní či vnější výsypky, kde byla pomocí buldozerů 

ukládána. 

Uhlí bylo rovněţ těţeno lopatovými rypadly E 2.5 v návaznosti na automobilovou 

dopravu a bylo dopravováno na překladiště. Zde bylo nakládáno na pásovou 

s průběţným drtičem a dopravováno do předávacího místa elektrárny Počerady. 

Těţební činnost lomu Třískolupy byla ukončena v roce 1982. Tvarování 

výsypkových etáţí bylo prováděno v souladu s projektovou dokumentací tak, aby 

byla na východním okraji vytvořena hráz budoucí popelové skládky. Vyuhlený lom 

byl vyuţit jako odkaliště popílku pro elektrárnu Počerady. 
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Obrázek 1 - Tahač T 200 

 

2.4.2. Koridor inţenýrských sítí  

Mostecký koridor je souborem staveb soustředěných do malého území v šířce cca 

150 m a délce 4,7 km, který byl vytvořen v důsledku uvolnění loţiska hnědého uhlí 

na lomu Most. Zemní práce představovaly pohyb 1,4 mil. m3 zeminy. Přeloţka 

tratě ČD má délku 4,5 km, dvoukolejná rychlodráha 10 km. Přeloţky komunikací 

včetně nadjezdů a podjezdů představují délku 6 km, k tomu je nutné připočítat 

další kilometry úprav místních komunikací. Ke Koridoru patří také přeloţka koryta 

řeky Bíliny, pobřeţní silnice, část přeloţek telekomunikačních a energetických sítí. 

Celá stavba byla zahájena v roce 1966 a dokončena 31. srpna 1980. Budova 

nového mosteckého nádraţí byla předána v roce 1977 a celá přeloţka byla dána 

do provozu v květnových dnech roku 1979. Celkový náklad na výstavbu Koridoru 

činil 750 miliónů korun a podílela se na něm celá řada projektových i stavebních 

podniků a závodů. Část koridoru byla budována návozem zemin dopravovánu 

tahači T 200 s přívěsy D10 a Belaz, nakládku zemin zabezpečovala rypadla E 2,5.  

2.4.3. Ervěnický koridor 

Mezi zajímavé technické stavby dávající území nové vyuţití, patří bezesporu 

Ervěnický koridor, do nějţ byla situována přeloţka řeky Bíliny, komunikace I. třídy 

a ţelezniční trať. Přitom celý koridor je vystavěn na tělese zaloţeném v 80.-tých 
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letech báňskou technologií do vyuhleného prostoru lomů Československé armády 

a Šverma. 

Z hlediska báňské technologie zakládání zemin bylo zřejmě nejobtíţnějším úkolem 

dosypání poslední, nezvykle úzké, o cca 20 m nad okolní povrch převýšené části 

výsypky, tj. náspu pro přeloţku ţeleznice. I tady byla ukládána jílovcová sypanina, 

avšak nejsvrchnější vrstva o mocnosti 7,5 m měla být podle projektu dělána 

stavebním způsobem hutněnou vrstvou z kamenitého materiálu. Jednalo se o cca 

1,5 mil. m3 svahových sutí z předpolí lomu ČSA, dopravovaných a ukládaných 

nejprve výhradně auty, později však (v časové tísni) i zakladačem Z 50, tj. 

způsobem obecně nedoporučovaným. 

2.4.4. Těţba pevných poloh 

Při těţbě v anomálních podmínkách z titulu výskytu pevných poloh není moţné 

pouţít stávající technologii. Z tohoto důvodu je nasazena diskontinuální 

technologie pro odtěţení těchto poloh. Jeden z největších rozsahů pevných poloh 

byl zaznamenán na lomu Most v 90 - tých létech 20. století. Tyto pevné polohy o 

mocnosti aţ 10 m se vyskytovaly v postupu rypadla KU 800 a zcela znemoţnily 

rozvoj porubní fronty dle projektu. Po několika marných pokusech o těţbu tímto 

rypadlem s pouţitím trhacích prací a nasazení drtiče DSOH bylo nakonec 

přistoupeno k odtěţení celého bloku pomocí rypadel E 2,5 a odvozem materiálu 

nákladními automobily Tatra T 138 a T 148. S ohledem na rozsah těţby byla 

doprava realizována dodavatelsky, coţ v tehdejší době nebylo obvyklé.  

2.4.5. Náhrada za havarovanou technologii 

Dne 25.  listopadu 2009 došlo k poţáru ve strojovně velkostroje KU 800.5/K 65. 

Rypadlo KU 800.5/K 65 bylo nasazeno v severní části 5. skrývkového řezu, 

v prostoru s výskytem pevných a velmi pevných poloh. Hlavním důsledkem 

havárie rypadla KU 800.5/K 65 je sníţení těţební kapacity skrývkových hmot na 

lomu Bílina. Nasazení cyklické malostrojové technologie představuje 

nejjednodušší způsob nahrazení těţby havarovaného KU 800.5/K 65.  

Pro odtěţení 2,5 milionu m3 v prostoru zvýšeného výskytu velmi pevných poloh tj. 

ve výškovém řezu na dopravníku č. 525, je zapotřebí tří pracovišť obsazených 

pásovými nakladači CAT typu 365 nebo 374, které by nakládaly na velkoobjemová 

vozidla Volvo 35 nebo Volvo 40.  
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3. Technologie ve světě 

V současné době je na těţbu surovin stále více nasazována diskontinuální 

technologie, a to z několika důvodů: 

 Tato technologie je flexibilnější, je moţný rychlý přesun dobývacích strojů i 

dopravních zařízení 

 Časové vyuţití je podstatně vyšší, neţ u kontinuální technologie 

 Investiční dostupnost je podstatně vyšší 

 Při poruše dopravního zařízení dojde jen k minimálnímu omezení těţby 

 Současná technologie není náchylná na klimatické vlivy 

Za poslední desetiletí se těţební zařízení, hlavně v oblasti diskontinuální 

technologie, velmi silně vyvíjí a má neustále rostoucí trend co do velikosti a 

sloţitosti. Například 400 tunové pevné dampry jsou dnes asi 10 krát větší, neţ 

pevné dampry z padesátých let, kdy celková hmotnost nepřevyšovala 35 tun. Dá 

se konstatovat, ţe kaţdé desetiletí znamenalo nárůst 50% uţitečného zatíţení.  

K tomu se přizpůsobil i vývoj rýpadel, ať lanových, tak hydraulických. Zvlášť druhé 

jmenované zaznamenaly v posledním období značný nárůst výkonu a zcela 

dostačují nabídce pevných damprů. 

Při stanovení těţebního zařízení je nutné chápat efekty z ekonomik v poměru 

k strojnímu vybavení v povrchových dolech. Je snaha identifikovat citlivé faktory 

velikosti strojů a sledovat při návrhu jejich velikosti a stanovení jejich vlivu.  Kaţdý 

návrh musí zváţit výběr velikosti přístrojového vybavení, jeho výběru v 

povrchových dolech a navrhnout logický výklad pro výběr zaloţený na uvaţování 

operačních scénářů. 

3.1. Nabídka diskontinuální technologie 

O rozmachu technologie svědčí i počet výrobců, kteří danou technologii vyrábějí a 

nabízejí. 

3.1.1. Dobývací a nakládací technologie 

 Bucyrus - firma má v nabídce lanová i hydraulická rýpadla s rychlou dobou 

cyklu. Lanová rypadla jsou nabízena v ucelené řadě s objemem lţíce aţ 61 

m3, velikost záleţí na druhu těţeného materiálu, zatíţení 120 t. Pohon je 

elektrický. 

 Hitachi – firma nabízí hydraulická rypadla, největší z nich je EX8000, objem 

lopaty je 40 m3, záleţí na objemové hmotnosti těţeného materiálu. 
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K jednotlivým velikostním třídám rypadel nabízí firma i odpovídající velikost 

damprů. 

 P & H – nabídka obsahuje elektrické lanové rypadla s objemem lopaty 76 

m3. Rypadla se vyznačují spolehlivostí, vysokým výkonem a produktivitou. 

Firma uvádí, ţe ¾ elektrických lanových rypadel nasazených ve světě 

pochází právě od nich, 

 Caterpillar – v nabídce jsou hydraulická rypadla ve třídě 45 – 90 tun, 

největší z nich je typ 390DL o objemu lţíce 6m3. Firma nabízí k rypadlům 

dampry odpovídající velikosti. Předností je rozsáhlý servis v ČR. 

3.1.2. Doprava 

S ohledem na vývoj v této oblasti je dnes typické rozdělení automobilů do tří 

kategorií 

 

Výběr dopravních prostředků je odvislý od těţebního zařízení, resp. velikosti lţíce, 

od druhu dopravovaného materiálu, vzdálenosti dopravy, podloţce a komunikaci, 

atd. 

V současné době výrobci nabízejí značné mnoţství kolových dopravních 

prostředků, jejich výběr je vţdy dán faktory ovlivňující jejich optimální vyuţití. 

Nejběţnější pouţívané nákladní automobily na přepravu skrývkových hmot a 

surovin je moţné rozdělit na následující: 

 klasické konvenční nákladní automobily 

 dampry s pevným rámem 

 dampry s kloubovým rámem 

 tahače 

Klasické konvenční automobily jsou dnes pouţívány na přepravu vytěţeného 

materiálu, kde je nutné vyuţívat pozemní asfaltové komunikace. Proto mají 

limitované rozměry a zatíţení na nápravě vzhledem k předpisům, které překročení 

těchto parametrů neumoţňují. Typickým představitelem těchto automobilů je u nás 

TATRA, ve světě se tyto automobily dnes jiţ vyuţívají stále méně.  

Dampry s pevným rámem jsou velmi robustní velkokapacitní přepravní 

prostředky. Mají velký motorický a brzdný výkon a jsou určeny pro přepravu 

těţeného materiálu na vzdálenost větší, neţ 1 km. Poţadavkem je povrch 

komunikace s tvrdým podkladem s ohledem na vysoký měrný tlak. S ohledem na 

rozměry a hmotnost nemohou jezdit po veřejných komunikacích. 
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K největším damprům s pevným rámem patří Liebherr T 282B. Je poháněn 

systémem kombinujícím dieselový a elektrický pohon. Jeho pohonná jednotka váţí 

v nejsilnější verzi 10 tun a poskytuje výkon 2722 kW (3650 koní).  

Technické údaje:  

- délka       14,5 m 

- výška       7,4 m 

- šířka       8,8 m 

- rozvor      6,6 m 

- pohotovostní hmotnost:    230 t 

- uţitečné zatíţení:    do 363 tun, v závislosti na dodávané 

korbě 

- maximální hmotnost:    592 t 

- maximální rychlost:    64 km/h 

- průměrná spotřeba:    174 litrů nafty za hodinu,  

- spotřeba při 24 hod. provozu   4176 litrů denně 

- objem nádrţe:     4730 litrů 

 

 

Obrázek 2 - Dampr s pevným rámem 

 

Kloubové dampry patří mezi jedny z novějších strojů vyuţívaných v oblasti 

důlního průmyslu, kde se pouţívají jako efektivní přepravní prostředek písku, 

http://wixparkhall.files.wordpress.com/2009/11/its-a-hybrid1.jpg
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zeminy, kamení a štěrku. Poptávka po kloubových damprech byla nejvíce 

zaznamenána v posledních 20 - ti letech.  

Uţití kloubových damprů je vhodné především tam, kde je potřeba převézt větší 

objem materiálů v náročném terénu za co nejkratší dobu a kde ostatní přepravní 

prostředky selhávají. 

Kloubový dampr se skládá z přední tahačové části, která je kloubem spojena s 

nákladovou částí zadní. Novým trendem ve vývoji jsou dampry s plně 

odpruţenými nápravami ( tzv full suspension ), které dosahují při stejném zatíţení 

a objemu naloţeného materiálu vyšších přepravních rychlostí a tím i vyšší 

produktivity. 

 

Tahače se pouţívají většinou na přepravu těţené suroviny. Souprava se skládá 

s vlastního tahače s dieselovým motorem a připojeným návěsem, který je se 

spodním výsypem. V případě zadního výsypu je materiály postupně vytlačován, 

korba návěsu se nevyklápí. Nízká výška má výhodu v nakládání materiálu a 

v nízko poloţeném těţišti, coţ zaručuje vysokou stabilitu celé soupravy. 

Obrázek 3 - Kloubový dampr 
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3.1.3. Zakládání 

Při pouţití diskontinuální technologie je zakládání prováděno z velké části 

samotným dopravním zařízením v kombinaci s buldozerem. 

3.2. Diamantový povrchový důl Mirnyj 

Diamantový důl Mirnyj je nejhlubší diamantový povrchový důl na světě. Nachází 

se poblíţ města Mirnyj, kousek od polárního kruhu. Těţba v tomto diamantovém 

dole představuje podstatnou část produkce surových diamantů v Rusku. 

Zajímavostí je, ţe zatímco téměř veškeré doly na světě se nacházejí dále od 

zástavby, tento důl je v bezprostřední blízkosti města. 

Obrázek 4 - Tahač 
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Obrázek 5 - Povrchový důl Mirnyj 

Důl je hluboký více neţ 600 metrů a široký přes 1200 m. Jedná o rozsáhlý 

komplex s vyuţitím diskontinuální technologie, která musí odolávat nízkým 

teplotám a která navíc v různých nadmořských výškách značně kolísá.  

Jáma vyvolává enormní a nestandardní proudění vzduchu, které způsobilo jiţ 

několik havárií vrtulníků. Doprava vytěţené suroviny ze dna lomu ke zpracování 

trvá 2 hodiny. 

Obrázek 6 - Důl Mirnyj, dopravní trasy 
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4. Moţnost obměny stávající technologie v rámci SHP 

Na lokalitách SHP bylo učiněno několik výpočtů za účelem obměny kontinuální 

technologie. V následujících podkapitolách uvádím dva příklady 

4.1. Náhrada korečkového rýpadla RK 5000 

Korečkové rypadlo RK 5000, závodové číslo R 10, je jedním ze zásadních pilířů 

těţby uhelného nadloţí. Rypadlo bylo vyrobeno jako prototyp a v roce 1984 bylo 

uvedeno do trvalého provozu na dole Československé armády. V porovnání s 

ostatními technologickými celky těţícími na této lokalitě ve vyšších skupinách 

těţebních řezů dosahuje vzhledem k charakteru dobyvatelnosti a rozpojitelnosti 

těţených jílů větší opotřebení strojních těţebních komponentů i vyšší měrné 

energetické spotřeby. 

Rypadlo těţí poslední dva skrývkové řezy nad uhelnou slojí při předpokladu těţby 

ve výši cca. 4,5 mil. m3 /rok je zde plánována těţba do roku 2018. Pracovní rovina 

tohoto rypadla je vedena ve sklonech aţ 1:20 a vzhledem k tomu, ţe uhelná sloj 

zapadá směrem k hlubinnému dolu Centrum, je zásadní výhodou posuzovaného 

korečkového rypadla oproti ostatní provozované technologií jeho schopnost 

maximálního zčištění takto uloţené uhelné sloje od zeminy. 

Další zásadní výhodou vyuţívání tohoto stroje je skutečnost, ţe vlastní rypadlo je 

jiţ ekonomicky odepsáno a odpisy nemají vliv na provozní náklad stroje. Přestoţe 

jedinečnost stroje je nesporná a provozní náklady, mimo jiné í vzhledem k 

odepsání, zásadním způsobem nepřevyšují ostatní dobývací stroje, bylo nutné 

uvaţovat jiţ o zásadních opravách a jejích finanční náročnosti. Náklady na tyto 

opravy a pochybnosti o stavu ocelové konstrukce základních komponentů stroje 

jsou příčinou, které případný vliv dlouhodobé plánované, ale hlavně i neplánované 

odstávky v co nejvyšší míře eliminují. 

Posuzování tentokrát bylo provedeno před rozhodnutím o velké opravě v roce 

1999. I v tomto případě dostala přednost stávající technologie a byla provedena 

dílčí generální oprava v celkovém objemu přesahujícím 150 mil. Kč. 

Zadávací podmínky byly dány v následujících okruzích: 

 zajistit těţbu ve výši 4,5 mil. m3/rok   

 vliv na ekologii  

 náklady spojené s odvodněním 

 předvrtávání a jeho hloubka  
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 zásobování PHM atd… 

 

Na základě porovnání obou zvaţovaných variant s kontinuální a diskontinuální 

technologií a vyhodnocení všech kladů i nedostatků nebylo doporučeno nasazení 

diskontinuální technologie před rokem 2007. Rozhodující vliv na uvedené 

stanovisko měly zejména následující skutečnosti: 

 Kapacita výsypky - postup uhelného lomu ČSA trvale omezuje provoz 

zakladačů na nejniţších výsypkových etáţí vnitřní výsypky. Případné 

nahrazení korečkového rypadla. RK 5000 diskontinuální technologií, kdy se 

dle stanoviska VÚHU Most předpokládá nárůst koeficientu nakypření o cca 

15% zhorší jiţ dnes stísněnou situaci s rizikem nedostatku výsypného 

prostoru. Kapacita výsypky se dostatečně zvýší po přeloţení uhelných 

výtahů v roce 2006. 

 Doprava těţeného materiálu - nasazením kolové technologie mezi DPD TC 

2 dojde k vzájemnému kříţení a tím omezení kapacitních moţností 

dopravy. To lze částečně eliminovat výstavbou mobilních mostů s rizikem 

omezení výkonu uhelného lomu v době přestaveb DPD. 

 Dobyvatelné zásoby těţbou lopatových rýpadel se vytváří minimálně 6 

pracovních horizontů oproti stávajícím dvěma horizontům. Tato skutečnost 

vede k rozšíření průmětu dílčího svahu s nepříznivým dopadem na vývoj 

dobyvatelných zásob uhlí. 

 Zkrácení uhelné fronty - aţ v roce 2006, po zkrácení těţební uhelné fronty, 

se otevře moţnost objezdu pásových dopravníků v uhelném lomu pod 

bočními svahy s vyloučením mobilních mostů přes pásové dopravníky. 

4.1.1. Návrh technologie a porovnání cen 

Nabídky byly posuzovány od firmy. Phoenix-Zeppelin, která představuje sestavu 

od výrobce CaterpiIlar a firmy Kuhn-Bohemia, která nabízí produkty výrobce 

Komatsu . Nabídky jsou v sestavách velmi podobné. Z pohledu objemu dobývání 

a přepravy těţených hmot je nabídka sestavy Caterpillar výkonnější. Jednotlivé 

skladby technologie jsou patrné. Sestavy a porovnání cen uvádí tabulka 3, 

názorné schéma je uvedeno v příloze č. 2. 
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Tabulka 3 - Sestavy strojů 

Druh stroje 
Caterpillar Komatsu 

typ ks typ ks 

Hydraulické rýpadlo 5110 B 2 PC 1.100-6 2 

Dampr 777D 6 HD 465-5 9 

Dozer velký nebylo v sestavě D 375-5 1 

Dozer střední D8R II 1 D 155 A-5 2 

Dozer malý D6R II 1 D 65 EX 1 

Grejdr 14 H 1 GD 670 A 1 

Kolové rypadlo M 312 1 
  

Pásové rypadlo nebylo v sestavě PC 240LC-7 2 

Kropící vůz nebylo v sestavě nebylo v sestavě 

 

Firma Caterpillar nabídla celkovou sestavu 12 – ti strojů v hodnotě 8 061 987 Kč, 

firma Komatsu sestavu 17 – ti strojů v celkové hodnotě 7 630 516 Kč. 

Porovnání technických parametrů 

Tabulka 4 - Parametry dobývacích strojů 

Parametr Caterpillar Komatsu 

Typ 5110 B Typ PC 1.100-6 

Hmotnost (t) 125 104 

Výkon motoru (kW) 519 463 

Rypná síla na lopatě (kN) 501 – 585 480 – 585 
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Parametr Caterpillar Komatsu 

Typ 5110 B Typ PC 1.100-6 

Objem lţíce (m3) 7,9 – 13,5 7,8 – 9,1 

Měrný tlak na podloţku 
(kPa) 

105 132,4 

Výškový dosah (m) 12 13,4 

Hloubkový dosah 10 9,3 

 

Tabulka 5 - Parametry dopravních strojů 

Parametr Caterpillar Komatsu 

Typ 777 D Typ 465 – 5 

Výkon motoru (kW) 699 531 

Objem korby (m3) 60,5 34,2 

Nosnost (t) 96 55 

Celková hmotnost (t) 161 96,1 

Měrný tlak na podloţku (kPa) 570 539 

Délka (m) 9,78 9,355 

Šířka (m) 6,105 5,1 

Poloměr zatáčení (m) 9 8,5 

Stoupavost (% ) do 25% do 25% 

 

 

 



Jana Martincová: Moţnosti nasazení diskontinuální technologie v SHP 
 

2011  23 

Parametry buldozerů 

Tabulka 6 - Parametry nabízených buldozerů 

Parametr Caterpillar Komatsu 

D8R II D6R II D 375-5 D 155 S- D 65 EX 

Výkon 

motoru 

252 141 391 231 142 

Hmotnost (t) 

 

36,5 15 – 19 67 38 19 – 21 

Objem 
radlice (m3) 

11,7 5,61 18,5 – 22 8,8 – 11,8 3,89 – 5,61 

Měrný tlak na 
podloţku 

(kPa) 

92 60 140 107 56 

Rychlost 
pojíţdění 

vpřed/vzad 
(km.hod-1) 

 

10,6/13,8 11,5/14,6 11,8/15,8 10,8/13,9 10,6/13,4 

 

Ostatní technologie 

Mimo hlavní technologii, tj. dobývání, přepravu a zakládání, oba dva potenciální 
dodavatelé nabízí rýpadla na pomocné práce, týkající se hlavně odvodnění a 
úpravy cest. Jako výhodnější se jeví pro tento druh práce rýpadlo pasové. 

Z praktických zkušeností je známa velká prašnost při přejezdech dopravních 
mechanismů, proto skladba strojového parku byla doplněna o 2 ks kropících 
vozidel od firmy IVECO s pohonem 4x4 a nádrţí na vodu o objemu 8 m3. Případné 
pořízení tohoto kropícího zařízení není součástí ekonomického vyhodnocení, 
neboť komise předpokládala moţnost vyuţití stávajících prostředků. 

Doplňková zařízení 

Pro přejezd přes pasové dopravníky se jevilo jako výhodné zpočátku pořídit 
jednoúčelovou mostní konstrukci. Proto byl zpracován ideový návrh mostu s 
potřebnou nosností a odhadovanou hmotností a cenou. Most je koncipován jako 
příhradový a rozebíratelný. 

Rozměry mostu a cena: 
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Při stanovení rozměrů se vycházelo z předpokladu zatíţení 1 ks dampru plného a 

1 ks prázdného. Zátěţová síla bude tedy (pro výpočet bylo uvaţováno s větším 

typem dampru, tj.CAT 777D s max. hmotností161 t a vlastní hmotností 65 t ) 

- Max. statická zatěţovací hmotnost je cca 226 t. 

- Rozměry mostu: 2x šířka dampru + rezerva 

2x 5,3 m + 3 m = 1 3,6 m, tj. 14 m 

Hmotnost mostu vychází na cca 280 aţ 300 tun (předpokládaná zátěţ +30%). Při 

předpokladu pouţití oceli pevnosti 52 vychází celková cena v rozmezí 22,4 mil. aţ 

27 mil. Kč. 

U samotného mostu je předpokládáno s příhradovou konstrukcí v kombinaci s 

praţci. Pro přesun bude zapotřebí spolupráce zvedacích mechanismů. 

Předpokládá se pouţití jeřábu o zdvihové síle cca 80 t a pro přepravu se uvaţuje 

pouţití přepravníků DPD TV 200, most musí být tudíţ rozebíratelný na cca 3 kusy. 

Z uvedeného srovnání strojového parku je patrné, ţe "levnější" sestava vycházela 

z nabídky firmy Khun-Bohemia,a.s., která nabízela sestavu od firmy KOMATSU. 

Ve prospěch mluví i skutečnost, ţe provozovaná mechanizace dosahuje vyšších 

ţivotností agregátů. 

Nabídka pomocného pasového rýpadla se jeví jako výhodnější pro provádění 

pomocných prací jako odvodnění apod. Z hlediska výkonností rezervy na dobývací 

straně a při transportu těţených hmot byla nabídka firmy Phoenix-Zeppelin spol. s 

r.o. výkonnější. 

4.2. Náhrada TC2 na lomu ČSA 

Specifikem zadání v roce 2010 byl poţadavek LUAS zabezpečit vytěţení 162,5 

mil. m3 skrývkových hmot v časovém horizontu cca 25 let a dopravu skrývkových 

hmot na vzdálenost 5 km. Nasazení komplexu by mělo být v roce 2014. 

Podklady poskytl dodavatel technologie, firma Caterpillar, zastoupená v ČR firmou 

Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o. a na základě výpočtu byla navrţena následující 

sestava. 
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Tabulka 7 - Sestava diskontinuální technologie pro náhradu za TC2 

 

Názorně je schéma nasazení technologie uvedeno v příloze č. 3.  

Název stroje 
Počet kusů 

v sestavě 
Roky obměny 

Rypadlo RH120  2    2022, 2030, 2038 

Dampr Cat 785D  8    2022, 2030, 2038 

Grejdr 16M 1    2022, 2030, 2038 

Cisterna 730BWT 1    2022, 2030, 2038 

Kolový dozer 1    2018, 2022, 2026, 2030, 2034, 2038 

Dozer Cat D8T 1    2018, 2022, 2026, 2030, 2034, 2038 

Dozer Cat D10T 1    2019, 2024, 2029,2034, 2038 

Dozer Cat D11TCD 1    2022, 2030, 2038 

Rypadlo M318D 1    2018, 2022, 2026, 2030, 2034, 2038 

Celkem  17 strojů v sestavě 
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5. Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo posoudit moţnosti nasazení diskontinuální 

technologie v rámci těţby nadloţních zemin v SHP. Jak je z textu zřejmé, 

kontinuální technologie je stále převládající na všech lokalitách SHP a její hlavní 

předností je vysoký objem těţených a přepravených hmot. Dále jde o ověřenou 

technologii, coţ zřejmě v mnoha ohledech je jedním z rozhodujících kritérií při 

uvaţování případné obměny.  

Je však nutné si uvědomit, ţe stávající kontinuální technologie je v provozu jiţ více 

neţ 30 let. Její časové a kapacitní vyuţití odpovídá cca 5O% disponibilního 

časového fondu a náklady na opravy se vzhledem ke stáří těchto strojů neustále 

zvyšují. Z toho vyplývá, ţe v rámci SHP bude potřeba v nejbliţší době přijmout 

rozhodnutí vedoucí k obnově technologie. Jak je zřejmé z textu, Severočeské doly 

se zřejmě vydaly cestou vyuţívání kontinuální technologie, přesto i zde při těţbě 

skrývkových hmot, existuje prostor a báňsko-technologické podmínky pro 

nasazení diskontinuální technologie. 

Obdobná situace je na Vršanské uhelné společnosti. Na Lomu ČSA v důsledku 

platnosti limitů těţby nastane však situace, kdy v případě korekce limitů, bude 

nutné odtěţit zvýšené mnoţství skrývkových hmot, v důsledku dočasného 

ukončení prvních skrývkových řezů. Dále je nutné si uvědomit, ţe od doby 

nasazení kontinuální technologie došlo ke změně báňsko-technologických 

podmínek a skrývkové řezy budou zasahovat do oblasti bývalých výsypek. V 

těchto případech je nasazení diskontinuální technologie daleko výhodnější, neboť 

její obměna se počítá při nepřetrţitém provozu kaţdých sedm let. Tím je moţné 

daleko lépe reagovat na změny, které v důsledku případného potřebného objemu 

těţeb skrývky mohou nastat nebo mohou daleko lépe reagovat na změnu právě 

báňsko-technologických podmínek. 
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