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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá náhradou velkostroje KU 800.5/K65, který těţil na                  

5. skrývkovém řezu a vlivem poţáru v roce 2009 byl zničen. Rozsah havárie na tomto 

rypadle byl tak velký a zásadní, ţe jiţ nebylo moţné stroj nasadit nazpět do výroby. Proto 

byla provedena jeho likvidace a navrhnuto takové adekvátní náhradní řešení pro zachování 

dalšího provozu lomu Bílina v rámci daném zpracovaným POPD. V práci je navrţeno 

několik moţných variant náhrady kapacity tohoto velkostroje se všemi hledisky, které 

můţou mít dopad na příslušné řešení.      

 

Klíčová slova: Pískovec, Doly Bílina, pevné polohy. 

 

 

Summary 

This Bachelor's thesis is dealing with an exchange of an giant machine KU 800.5/K65, 

which was exploiting on the 5th stripping section and which was destroyed in 2009 due to 

a fire. The range of the accident at this excavator was so big and radical that it was 

impossible to bring the machine back in to the production process. That is why its disposal 

was made and a proposal of a sufficient substitutional solution was made for the 

maintenance of the future operation of the Bílina mine in the framework processed by 

POPD. In this thesis several possible options of replacing the capacity of this giant 

machine are proposed, including all the points of view, which might have impact on 

appropriate solution. 

 

Keywords:sandstone, Bílina Mine, fix site. 
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Seznam použitých zkratek 

 

POPD – Plán otvírky, přípravy a dobývání 

PV – pásový vůz 

PVZ – pásový vůz zakládací 

PD – pasový dopravník 

MM – montáţní místo 

TC – technologický celek 

LU a.s. – Litvínovská uhelná a.s. 

SD a.s. – Severočeské doly a.s. 
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1. Úvod 

Účelem této práce je posouzení důsledků plynoucích z havárie a likvidace rypadla 

KU 800.5/K 65 na další provoz lomu Bílina v rámci daném zpracovaným POPD na období 

2010 – 2030. Na základě tohoto posouzení práce pojednává o moţných alternativních 

řešeních vzniklé situace, o moţnostech přepravy velkostrojové techniky a pro nejvhodnější 

alternativu řešení uvádí míru rizikovosti a ekonomické hodnocení. 

Při prověřování vzniklého stavu byla ověřena moţnost řešení situace pouhou 

úpravou těţebních postupů skrývky s vyuţitím stávající technologie na lomu Bílina 

pro období cca 2 – 3 let, tedy pouze řešení výpadku těţby 2,5 milionu m
3
 skrývky 

rypadlem KU 800.5/K 65 na 5. skrývkovém řezu, s rizikem omezení těţby skrývky 

v případě dlouhodobé poruchy jiného dobývacího stroje. 

S ohledem na prostorovou vazbu jednotlivých skrývkových řezů a na časovou 

toleranci postupů na těchto řezech je vhodné vzniklý stav řešit nasazením dobývací 

technologie z jiné lokality, např. z lomu Tušimice nebo z lomu Československé armády, 

a zvýšit tak těţební kapacitu na úrovni TC2 na lomu Bílina do doby, neţ budou do provozu 

uvedena nová rypadla KK 1300.1 a KK 1300.2. 
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2. Příčiny a důsledky havárie rypadla KU 800.5/K 65 

2.1 Příčiny havárie 

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

K poţáru došlo v části, kde se nachází transformátory. Ohniskem poţáru dle výpovědi 

svědka a následného šetření byl prostor pod jedním z transformátorů 35/6 kV. Přes aktivaci 

stabilního hasicího zařízení nebyl poţár zlikvidován a došlo k jeho rozšíření na celou zadní 

část velkostroje. Rozšíření poţáru bylo způsobeno roztrţením plášťů transformátorů 

a vylitím přibliţně 7 000 litrů transformátorového oleje, který slouţí k jejich ochlazování. 

Vlivem velkého ţáru došlo k přehoření lan zdvihu kolesového výloţníku a k pádu 

strojovny (protizávaţí), a tím k rozloţení velkostroje [8]. Strojovna byla zdevastována, 

kompletně shořely kabelové rozvody na drţícím výloţníku, gumové pásmo předávacího 

pasu, kovová konstrukce vyvaţovacího výloţníku byla vyhřátá a popraskala, přední část, 

tj. koleso a kolesový výloţník zhavarovaly, došlo ke zkroucení výloţníku a utrţení 

uchycení kolesa. Na přiloţených fotografiích (Obr. 1 – Obr. 5) je vidět rozsah poţáru 

a poškození velkostroje KU 800.5/K 65 po dohašení poţáru. 

 

Obr. 1 – Havárie KU 800.5/K 65 – celkový pohled na požár strojovny 
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Obr. 2 – Havárie KU 800.5/K 65 – detail požáru po pádu strojovny 

 

Obr. 3 – Havárie KU 800.5/K 65 – detail havarovaného kolesového výložníku 
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Obr. 4 – Havárie KU 800.5/K 65 – detail zdevastované strojovny 

 

Obr. 5 – Havárie KU 800.5/K 65 – celkový pohled 
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Při poţáru a následné havárii naštěstí nedošlo k úmrtí ani ke zranění obsluhy nebo 

členů hasičského a záchranného sboru. Přímá škoda na rypadle KU 800.5/K 65 byla 

Severočeskými doly a.s. vyčíslena na 600 milionů Kč. 

2.2 Důsledky havárie 

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

v prostoru s výskytem pevných a velmi pevných poloh. V severní části dopravníku č. 525 

těţilo písčité polohy a v jiţní části očisťovalo rozsáhlé pískovcové polohy, které byly 

likvidovány ve spolupráci s malostrojovou technologií Technické přípravy skrývky. Roční 

plánovaný výkon rypadla KU 800.5/K 65 byl 2,5 milionu m
3
 skrývkových hmot [1]. 

Hlavním důsledkem havárie rypadla KU 800.5/K 65 je sníţení těţební kapacity 

skrývkových hmot na lomu Bílina (Příloha č.1). Dalším důsledkem je zpomalení těţebních 

postupů v nejproblematičtější partii lomu Bílina a v neposlední řadě ztráta náhradní těţební 

kapacity v případě výpadku těţby při dlouhodobějších poruchách jiných dobývacích 

velkostrojů. 
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3. Varianty náhrady rypadla KU 800.5/K 65 

Rozhodujícími faktory pro nahrazení rypadla KU 800.5/K 65 jsou technologické 

a technické parametry nahrazující technologie a jejich schopnost dodrţet parametry řezů, 

které jsou stanoveny v platném Plánu otvírky, přípravy a dobývání pro lom Bílina [4]. 

 

Obr. 6 – Parametry řezů dle platného POPD 

Nahrazení těţební kapacity rypadla KU 800.5/K 65 můţeme rozdělit na dvě hlavní 

skupiny. První skupina řeší jen problematiku odtěţení 2,5 milionu m
3
 skrývkových hmot, 

druhá skupina pak řeší odtěţení 2,5 milionu m
3
 skrývkových hmot a vytvoření těţební 

kapacity v případě dlouhodobější poruchy jiného těţebního stroje. 
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Do první skupiny lze zařadit moţnost vyuţití dobývací technologie z lomu Bílina: 

- varianta A – nasazení cyklické malostrojové technologie, 

- varianta B – nasazení rypadla KU 300. 

Do druhé skupiny lze zařadit moţnost vyuţití velkostrojové dobývací technologie z jiných 

dobývacích lokalit: 

- varianta C – vyuţití rypadla SchRs 1320 z lomu Nástup, 

- varianta D – vyuţití rypadla KU 800.8 z lomu Nástup, 

- varianta E – nasazení rypadla KU 800.9 z Mostecké uhelné společnosti. 

3.1 Varianta A – nasazení cyklické malostrojové technologie  

Nasazení cyklické malostrojové technologie představuje nejjednodušší způsob 

nahrazení těţby havarovaného KU 800.5/K 65. Tato technologie je osvědčená a vyuţívaná 

v menší míře při likvidaci pískovcových poloh právě na 5. skrývkovém řezu lomu 

Bílina[2][3]. Není však schopna vyřešit nedostatek těţební kapacity na úrovni TC2 

při výpadku dalšího dobývacího velkostroje na jiném skrývkovém řezu (Příloha č.2). 

Pro odtěţení 2,5 milionu m
3
  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.  

Pro odtěţení 2,5 milionu m
3
 je zapotřebí vytvořit odpovídající podmínky, které by 

zaručovaly splnění tohoto úkolu: 

- nákup pásových nakladačů CAT 374, 

- nákup velkoobjemových vozidel Volvo 40, 

- příprava dopravních cest, které by umoţňovaly volný průjezd vozidel na rovinách 

i v zatáčkách (dle výrobce musí optimální šířka cesty na rovině umoţňovat průjezd 

tří vozidel vedle sebe, v zatáčkách dvou vozidel),  

- vzhledem k váze naloţeného vozidla (cca 90 tun) nesmí cesty vést přes mosty, 

- příprava dostatečných prostor pro vytvoření autovýsypek. 

Zvláštní variantou malostrojové technologie s menšími ekonomickými nároky by 

představovalo nasazení lopatových rypadel E 303 ve spojení s pásovou dopravou o šíři 

1200 mm.  
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Nasazení pásové dopravy by proti automobilové přepravě představovalo logistický 

problém, bylo by nutno vyřešit: 

- uvolnění dvou pásových dopravníků šíře 1200 mm z uhelných řezů (jeden porubní 

a jeden odtahový), 

- napojení dopravníku šíře 1200 mm na dopravník 1800 mm, napojení napájení, 

zabezpečení a ovládání, 

- přestavby porubního dopravníku a sniţování pracovní pláně, 

- odpadla by nutnost vytvoření prostor pro vytvoření autovýsypek. 

3.2 Varianta B – nasazení rypadla KU 300 z lomu Bílina 

Nasazení rypadla KU 300 je další variantou, která by umoţnila nahrazení výpadku 

těţby rypadla KU 800.5/K 65, ale není schopná vyřešit nedostatek těţební kapacity 

na úrovni TC2 při výpadku dalšího dobývacího velkostroje na jiném skrývkovém řezu. 

Omezujícími faktory jsou technické a technologické parametry rypadla KU 300. 

Rypadlo musí být nasazeno buď s pasovým vozem PV 2500, který má zabudovaný drtič 

skrývky, nebo s pasovým vozem PVZ a samostatným drtičem skrývky. 

3.2.1 Technické parametry rypadla 

Základní technické parametry rypadla [5] jsou uvedeny v tab. 1. 

Tab. 1 – Základní parametry rypadla KU 300 

Parametr Hodnota Jednotka

Teoretický výkon 1 780,00 (m
3
hod

-1
)

Šířka pasů 1 200,00 (mm)

Výška řezu 18,00 (m)

Hloubka řezu -3,00 (m)

Dosah kolesového výložníku od středu 26,00 (m)

Délka nakládacího výložníku od středu 25,70 (m)

Přípustný sklon při těžbě 5,70 (
o
)

Přípustný sklon při transportu 6,30 (
o
)  
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3.2.2 Technologické parametry rypadla 

Technologie dvouřezového dobývání – 1. a 2. výškový řez 

Rypadlo KU 300 je schopno těţit výškový řez vysoký maximálně 18 m, při postupu 

na bermě vysoké 5 m je tak schopno odtěţit výškový řez o maximální výšce 23 m. 

 

Obr. 7 – Technologie dobývání – odtěžování 1. a 2. řezu 

Přechod neúčinného prostoru při těžbě výškového řezu 

 

Obr. 8 – Postavení rypadla při překonávání neúčinného prostoru s PVZ 

Při postupu v úrovni PD není rypadlo samo schopno překonat neúčinný prostor PD 

šíře 1800 mm, za pomoci PVZ je schopno překonat neúčinný prostor PD při postupu 

v úrovni PD. 

Při postupu na bermě a při dodrţení stanovené bezpečné vzdálenosti hlavního 

podvozku rypadla od horní hrany bermy není rypadlo schopno překonat neúčinný prostor 

PD šíře 1800 mm. 

Rypadlo ve spojení s PV 2500 není při postupu na bermě, ani při následném 

odtěţování bermy schopno překonat neúčinný prostor PD šíře 1800 mm. 
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Technologie dobývání – hloubkový řez 

Rypadlo je schopné těţit max. 6 m vysoký hloubkový řez, s napojením na PVZ pak 

max. 12 m vysoký řez, s pomocí PV 2500 není schopno těţit hloubkový řez. 

 

Obr. 9 – Technologie dobývání – hloubkový řez 

Při těţbě hloubkového řezu není rypadlo ani s pomocí PVZ schopno překonat 

neúčinný prostor PD š. 1800 mm. 

3.2.3 Zvláštní varianta nasazení KU 300 

Moţností, jak obejít omezující faktory (neschopnost překonat neúčinný prostor PD 

šíře 1800 mm), je těţba na samostatný dopravník šíře 1200 mm. Pomocí malostrojové 

technologie vytvořit zářez ve stávajícím výškovém řezu nad dopravníky č. 525 a č. 520 

ve výšce 10 m nad úrovní těchto dopravníků. 

V tomto zářezu by byl vystavěn porubní dopravník šíře 1200 mm, na kterém by 

rypadlo KU 300 mohlo těţit tří-řezovou technologií – 1. a 2. výškový řez a hloubkový řez. 

Bylo by nutno vyřešit: 

- uvolnění dvou pásových dopravníků šíře 1200 mm z uhelných řezů (jeden porubní 

a jeden odtahový), 

- napojení dopravníku šíře 1200 mm na dopravník 1800 mm, napojení napájení, 

zabezpečení a ovládání, 

- vytvoření prostor pro poloţení dopravníků, 

- nástupní prostor pro nasazení KU 300. 

3.3 Varianta C – využití rypadla SchRs 1320 z lomu Tušimice 

Nasazení rypadla SchRs 1320 z lomu Tušimice je variantou, která by umoţnila 

nahrazení výpadku těţby rypadla KU 800.5/K 65, a zároveň by byla schopná vyřešit 



Alfred Prášil: Náhrada rypadla KU 800/K 65 na lomu Bílina 

2011                                                                                                                                                                 11 

nedostatek těţební kapacity na úrovni TC2 při výpadku dalšího dobývacího velkostroje 

na jiném skrývkovém řezu. Na obrázku č. 10 je schéma rypadla. 

 

Obr. 10 – Schéma rypadla SchRs 1320 

3.3.1 Technické parametry 

Základní technické parametry rypadla jsou uvedeny v Tab. 2. 

Tab. 2 – Základní parametry rypadla SchRs 1320 

Parametr Hodnota Jednotka

Teoretický výkon 5 500,00 (m
3
hod

-1
)

Šířka pasů 2 200,00 (mm)

Výška řezu 30,00 (m)

Hloubka řezu -4,00 (m)

Dosah kolesového výložníku od středu 55,00 (m)

Délka nakládacího výložníku od středu 129,00 (m)

Přípustný sklon při těžbě 3,30 (
o
)

Přípustný sklon při transportu 4,00 (
o
)  

3.3.2 Technologické parametry 

Technologie dvouřezového dobývání – výškový řez 

Technické parametry umoţňují rypadlu SchRs 1320 těţit výškový řez vysoký max. 

30 metrů. Při dvou-řezové technologii a při dodrţení stanovené bezpečné vzdálenosti 

hlavního podvozku rypadla od hlavy 2. řezu je však maximální moţná výška řezu 23 m. 
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Obr. 11 – Postavení rypadla při překonávání neúčinného prostoru při odtěžování 1. výškového řezu 

 

Obr. 12 – Postavení rypadla při překonávání neúčinného prostoru při odtěžování 2. výškového řezu 

Při odtěţování 1. a 2. řezu dvou-řezovou technologií je rypadlo SchRs 1320 

schopno neúčinný prostoru PD š. 1800 mm překonat jak v úrovni PD, tak i na bermě 

vysoké 10 m. 

Technologie dobývání – hloubkový řez 

Rypadlo je schopné těţit hloubkový řez vysoký maximálně 12 m. Jak je z Obr. 13 

patrné, rypadlo SchRs 1320 je schopno bez problému překonat neúčinný prostor PD šíře 

1800 mm. 
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Obr. 13 – Technologie dobývání hloubkového řezu 

Celkově je rypadlo SchRs 1320 za podmínek stanovených v POPD lomu Bílina 

schopné těţit výškový řez vysoký 33 m (10 + 23) a hloubkový řez vysoký 12 m. Parametry 

umoţňují nahradit havarovaný KU 800.5/K 65, jediným neznámým faktorem je odpověď, 

zda je stroj schopen rozpojovat materiály, které se nachází na 5. skrývkovém řezu lomu 

Bílina. 

3.4 Varianta D – využití rypadla KU 800.8/K 77 z lomu Tušimice 

Nahrazení rypadla KU 800.5/K 65 rypadlem KU 800.8/K 77 z lomu Tušimice se 

zdá optimálním řešením. Rypadla jsou přibliţně stejného stáří (K 65 bylo uvedeno 

do provozu v roce 1973, K 77 v roce 1978), střední a generální opravy probíhaly přibliţně 

ve stejném období, z hlediska technických i technologických parametrů jsou totoţná. 

3.5 Varianta E – nasazení rypadla KU 800.9/K 81 z LU a.s. 

Nahrazení rypadla KU 800.5/K 65 rypadlem KU 800.9/K 81 z Litvínovské uhelné 

a.s. (lom Československé armády) je optimálním řešením. Rypadla jsou přibliţně stejného 

stáří (K 81 bylo uvedeno do provozu v roce 1979), střední a generální opravy probíhaly 

přibliţně ve stejném období, z hlediska technických i technologických parametrů jsou 

totoţná. 
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3.6 Způsoby přepravy 

Hlavním logistickým problémem je způsob přepravy rypadla z lomu Tušimice nebo 

z lomu Československé armády (LU a.s.) do lomu Bílina. 

Rypadlo SchRs 1320: 

- kompletní remontáţ na montáţním místě Jana, doprava jednotlivých dílů po silnici 

nebo ţeleznici, 

- kompletní remontáţ na dočasném montáţním místě při obsazení MM Jana, doprava 

jednotlivých dílů po silnici nebo ţeleznici, 

- částečná remontáţ na montáţním místě Jana, přejezd základních částí po vlastní 

ose, 

- přejezd po vlastní ose v kompletním stavu. 

Rypadlo KU 800.8/K 77: 

- kompletní remontáţ na montáţním místě Jana, doprava jednotlivých dílů po silnici 

nebo ţeleznici, 

- kompletní remontáţ na dočasném montáţním místě při obsazení MM Jana, doprava 

jednotlivých dílů po silnici nebo ţeleznici, 

- částečná remontáţ na montáţním místě Jana, přejezd základních částí po vlastní 

ose, 

- přejezd po vlastní ose v kompletním stavu. 

Rypadlo KU 800.9/K 81: 

- kompletní remontáţ na montáţním místě Jana, doprava jednotlivých dílů po silnici 

nebo ţeleznici, 

- kompletní remontáţ na dočasném montáţním místě při obsazení MM Jana, doprava 

jednotlivých dílů po silnici nebo ţeleznici, 

- částečná remontáţ na montáţním místě Jana, přejezd základních částí po vlastní 

ose, 

- přejezd po vlastní ose v kompletním stavu. 
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3.6.1 Přejezd velkostroje po vlastní ose 

Jednou z moţností přepravy velkostrojů z lomu Tušimice a z lomu Československé 

armády je přejezd základních částí velkostroje nebo velkostroje v kompletním stavu 

po vlastní ose.  

Transportní trasy z lomu Tušimice a z lomu Československé armády představují 

sloţitý logistický problém, v procesu předprojektové a projektové přípravy realizace 

vybrané trasy bude nutné vyřešit poţadavky vyplývající z platné legislativy, zákonů, 

nařízení vlády, vyhlášky ministerstev, bude nutné projednat moţnost transportu s orgány 

státní správy a obcemi, především pak se soukromými vlastníky dotčených pozemků [6]. 

Významné zákony s ohledem k ŽP 

 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

v platném znění, 

 zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, 

 zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŢP a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění zák. č. 93/2004 Sb., zák. č. 163/2006 Sb., 

v platném znění, 

 zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon) a o změně některých zákonů, 

v platném znění, 

 zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě, 

v platném znění, 

 zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně dalších zákonů, zejména 

č. 7/2005 Sb., v platném znění, 

 zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném 

znění, 

 zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní 

zákon), v platném znění. 

 další soubor zákonů a zákonných norem, týkajících se inţenýrských sítí, 

dopravních cest, apod. 
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Dotčené orgány státní správy a dotčené obce 

 Odbor územního plánování a stavebního úřadu Krajského úřadu Ústeckého 

kraje, 

 Odbor ţivotního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje, 

 Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje, 

 vodoprávní orgány magistrátů a městských úřadů dotčených měst, 

 stavební úřady městských úřadů dotčených měst, 

 oddělení dopravy magistrátů a městských úřadů dotčených měst, 

 oddělení ochrany přírody a krajiny magistrátů a městských úřadů dotčených 

měst. 

Majitelé dotčených pozemků [6] 

 Litvínovská uhelná a.s., 

 Czech Coal Services a.s., 

 ČEPRO a.s., 

 CELIO a.s., 

 UNIPETROL a.s., 

 RING Energy s.r.o., 

 Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova a.s., 

 České dráhy a.s., 

 Stavební bytové druţstvo Krušnohor, 

 Impower Finance a.s., 

 N&S&N Consultants s.r.o., 

 p. Záhora Dalibor, 

 Ing. Soldát Miloslav. 

3.6.2 Trasy pro přejezd velkostroje 

Pro transportní trasy byly stanoveny parametry tras a pouţity parametry velkostrojů 

[5] uvedené v Tab. 3. 

Tab. 3 – Parametry stroje a trasy 
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Parametr SchRs 1320 KU 800

Délka kolesového výložníku [m] 48,00 51,90

Délka vyvažovacího výložníku [m] 42,50 44,67

Výška stroje [m] 51,00 51,33

Šířka podvozku [m] 25,60 29,00

Hmotnost stroje [kg] 4 150 000,00 3 900 000,00

Specifický tlak na podložku [kPa] 127,00 125,00

Šířka transportní trasy [m] 40,00 40,00

Podélný sklon trasy [
o
] 6,00 7,00

Příčný sklon trasy [
o
] 6,00 7,00  

Moţné transportní trasy prověřovala firma Terén Design s.r.o., Teplice [6]. Bylo 

prověřeno a vyhodnoceno pět tras z lomu Tušimice a jedna trasa z lomu Československé 

armády. 

 

Obr. 14 – Transportní trasy pro přesun po vlastní ose 

Trasa č. 1 (Tušimice – Bílina) 

Délka trasy č. 1 je 35,5 km. 

Trasa vede z lomu Tušimice kolem Drouţkovic a Údlic směrem k Havrani, kde se 

stočí na sever a pokračuje předpolím lomu Vršany a kolem nádrţe Vrbenský, přes Starý 

Most a po severozápadním okraji lomu Vršany aţ do lomu Bílina. 
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Trasa č. 1 kříţí 10x silnici, 38x vedení vysokého napětí, 16x překonává vodní tok, 

9x ţeleznici, 2x pásový dopravník a 1x vedení plynu, etylenu a teplovodu. 

Trasa č. 2 (Tušimice – Bílina) 

Délka trasy č. 2 činí 38,7 km. 

Trasa vede z lomu Tušimice kolem Března směrem na Voděrady, pokračuje jiţně 

od Havraně směrem na Lišnice a odtud severovýchodně na Sedlec. Pokračuje kolem 

Patokryjí a Českých Zlatníků k jiţnímu okraji Braňan a po západním a severním okraji 

Braňan do lomu Bílina. 

Trasa č. 2 kříţí 27 x silnici, 44x vedení vysokého napětí, 12x překonává vodní tok, 

7x ţeleznici a 1x plynové vedení. 

Trasa č. 3 (Tušimice – Bílina) 

Délka trasy č. 3 by byla 6,2 km. 

Trasa by představovala propojení tras č. 1 a č. 2, z trasy č. 1 by se odklonila severně 

od Havraně, vedla by kolem Nemilkova a severně od Lišnice by se napojila na trasu č. 2. 

Trasa č. 3 by kříţila 2x silnici, 11x vedení vysokého napětí, 2x by překonávala 

vodní tok, 1x ţeleznici a 1x plynovod. 

Trasa č. 4 (Tušimice – Bílina) 

Délka trasy č. 4 by byla 16,08 km. 

Trasa by představovala variantu vedení trasy č. 1, kdy by se západně u Údlic stočila 

na sever, pokračovala by směrem na Peskvice, okolo Vrskmaně, západním a severním 

předpolím lomu Vršany a napojila by se zpět na trasu č. 1 u nádrţe Vrbenského. 

Trasa č. 4 by kříţila 6x silnici, 8x vedení vysokého napětí, 2x by překonávala vodní 

tok, 4x ţeleznici a 1x plynovod. 

Trasa č. 5 (Tušimice – Bílina) 

Délka trasy by byla 10,22 km. 

Trasa by představovala variantní odklonění trasy č. 2, kde by se severovýchodně 

od Sedlece stočila jiţně ke Korozlukům a odtud severovýchodně ke Svinčicím, dále kolem 
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Liběšic a Ţelenic, kde by se severně od Ţelenic napojila zpět na trasu č. 2. Trasa by vedla 

dosti svaţitým terénem, který by vyţadoval náročné terénní práce. 

Trasa č. 5 by kříţila 8x silnici a 2x ţeleznici. 

Trasa č. 1 (Československé armády – Bílina) 

Délka trasy č. 1 je 14,2 km. 

Trasa vede z lomu Československé armády severně kolem Komořan přes Starý 

Most a po severozápadním okraji lomu Vršany aţ do lomu Bílina. 

Trasa č. 1 kříţí 4x silnici, 11x vedení vysokého napětí, 2x překonává vodní tok, 6x 

ţeleznici, 1x plynovod, teplovod a etylenovod. 

Náklady na úpravu této trasy dosáhnou cca 60 milionů Kč [6]. 

 

Obr. 15 – Problematické místo na trase č. 1 u Starého Mostu 

Trasy přejezdu velkostroje po vlastní ose z lomu Tušimice přináší vysokou míru 

rizikovosti v legislativní přípravě. Na těchto trasách se vyskytuje velké mnoţství kříţení 

komunikací, sítí, toků atd. Dále na těchto trasách dochází k překračování velkého počtu 

pozemků soukromých vlastníků. Z těchto hledisek se mnohem příznivěji jeví kratší trasa 
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přechodu velkostroje z lomu Československé armády. Na trase se vyskytují pouze dvě 

problematičtější místa (jedno z nich je na Obr. 15). Také počet překračovaných pozemků 

soukromých vlastníků je velice nízký. 

 

4. Ekonomické hodnocení a revitalizace KU 800.9/K 81 

O ekonomickém hodnocení pojednává samostatná studie Ekonomické hodnocení 

akce „Prověření důsledků odstavení rýpadla KU 800/65/5 na lomu Bílina“ zpracovaná 

firmou Koder [6]. V této studii jsou na 80 stranách vyhodnoceny podklady pro jednotlivé 

varianty: 

- stanovené investiční náklady, 

- provozní náklady – kalkulovány v členění a způsobem obvyklým na SD a.s., 

- rozsah a náklady pro opravy KU 800, 

- očekávané náklady na úpravy přepravních tras pro přepravu po ose, 

- náklady na dokompletaci montáţních ploch, 

- časové harmonogramy přemístění a nasazení strojů do řezu, 

- ceník výkonů a sluţeb SD – Autodoprava, a.s., 

- doba porovnání 16 let, 

- způsob hodnocení – nákladový model, 

- inflace – 3,5%, diskontní sazba 8,2%. 

Ekonomické hodnocení řešilo pouze otázku ztráty těţební kapacity 2,5 mil. m
3
 

ročně na 5. skrývkovém řezu lomu Bílina. Hodnocení neřešilo otázku posílení kapacity 

v TC2 na lomu Bílina. 

Závěr ekonomického hodnocení zní, ţe nejvýhodnější alternativou je varianta E – 

nasazení stroje KU 800.9/K 81 z lomu Československé armády s transportem po vlastní 

ose v kompletním stavu. Se závěrem tohoto hodnocení souhlasíme pouze v případě, ţe je 

nasazením stroje KU 800.9/K 81 řešeno i posílení těţební kapacity v rámci TC2 na lomu 

Bílina.  
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4.1 Revitalizace rypadla KU 800.9/K 81 

Rypadlo KU 800.9/K 81 bylo uvedeno do provozu v roce 1979. V roce 1989 byla 

na rypadle provedena střední oprava a v roce 1999 oprava generální. Před uvedením 

do provozu na lomu Bílina se bude muset provést následná oprava, kontrola kovové 

konstrukce, výměna opotřebovaných nebo vadných součástí, kontrola kabelových rozvodů, 

poháněcích jednotek, brzd, hydraulických obvodů, apod. 

4.1.1 Dokumentace stavu rypadla KU 800.9/K 81 

 

Obr. 16 – Dokumentace stavu KU 800.9/K 81 – celkový pohled 
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Obr. 17 – Dokumentace stavu KU 800.9/K 81 – pohled ze strojovny vlevo 

 

Obr. 18 – Dokumentace stavu KU 800.9/K 81 – pohled ze strojovny vpravo 
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Obr. 19 – Dokumentace stavu KU 800.9/K 81 – uchycení paralelogramu 

 

Obr. 20 – Dokumentace stavu KU 800.9/K 81 – kabelové lávky kolesového výložníku 
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Obr. 21 – Dokumentace stavu KU 800.9/K 81 – drtič skrývky pod výsypem kolesa 

 

Obr. 22 – Dokumentace stavu KU 800.9/K 81 – nýtovaný spoj vyvažovacího výložníku 
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Obr. 23 – Dokumentace stavu KU 800.9/K 81 – hydraulika kráčení 

4.1.2 Odhad nákladů revitalizace 

Odhad nákladů revitalizace rypadla KU 800.9/K 81 v tis. Kč [6] je uveden v Tab. 4. 

Tab. 4 – Odhad nákladů revitalizace rypadla KU 800.9/K 81 
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Cena ND Cena Součet

Výměna ozubených kol převodovek zvdvihu a výsuvu 12 680 2 000 14 680

Výměna kulové dráhy + kontrola čepu, výměna ložisek 5 100 2 500 7 600

Výměna všech ocelových lan 12 000 1 200 13 200

Výměna 142 ks kladek průměru 1400 mm 17 040 3 000 20 040

Oprava hydrauliky kráčení 6 000 1 000 7 000

Oprava 4 ks zdvihových válců kráčení 10 000 1 500 11 500

Oprava 15 ks korečků 4 500 4 500

Oprava pojezdové dráhy výsuvu vč. rolen 1 000 1 000

Oprava 92 ks housenicových článků podpěrného vozu 1 104 1 656 2 760

Oprava rotorového kruhadla vč, sýpky 600 250 850

Oprava brzd pohonů 300 300

Oprava dráhy zdvihu kabiny řidiče 500 400 900

Oprava válečků dopravních linek 1 050 1 050

Oprava OK (kryt + střecha + štít kolesa) 800 800

Oprava pochůzkových cest (rošty + zábradlí) 500 300 800

Oprava nátěrů + cedule 2 000 2 000

Oprava hydrauliky navěšení kabelových vozů 350 350

Oprava poháněcího bubnu předávacího pasu 1 200 200 1 400

Výměna 4 ks sférických spojek 1 000 200 1 200

Oprava uložení všech vratných bubnů dopravních linek 600 600 1 200

Gumové pásmo dopravních linek 2 500 200 2 700

Oprava strojní celkem 95 830

Rekonstrukce vybraných brzd na typ SVENDBORG 4 906 4 906

Rekonstrukce mazání na CMS 6 000 6 000

Rekonstrukce váhy 200 200

Rekonstrukce hlídače železa 400 400

Rekonstrukce prašného pasu pod zadním pasem 400 400

Stěrače dopravních linek 2 000 2 000

Rekonstrukce jeřábku na držícím výložníku 2 000 2 000

Rekonstrukce strojní celkem 15 906

Opravy elektro celkem 40 000

Rekonstrukce elektro celkem 110 000

Rekonstrukce špičky kolesa 110 000

Celkem opravy 135 830

Celkem rekonstrukce 235 906

Celkem 371 736
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5. Závěr 

Optimální náhradou za rypadlo KU 800.5/K 65 je z dlouhodobého hlediska rypadlo 

KU 800.9/K 81 z lomu Československé armády Litvínovské uhelné a.s. dopravené na lom 

Bílina v kompletním stavu přejezdem po vlastní ose. 

Důvodů je hned několik: 

 stejné technické a technologické parametry, 

 schopnost nahradit výpadek v těţbě 2,5 milionu m
3
 na 5. skrývkovém řezu, 

 schopnost navýšit těţební kapacitu v rámci TC2 na lomu Bílina, 

 relativně jednodušší přejezd po vlastní ose, 

 relativně jednodušší příprava transportní trasy (pouze dva soukromí vlastníci 

dotčených pozemků), 

 relativně malá rizika a neznámé veličiny (úspěšnost jednání se současným 

majitelem, kupní cena rypadla, rizika při vlastním transportu velkostroje 

v kompletním stavu). 

Z krátkodobého hlediska je pro odtěţení výpadku 2,5 milionu m
3
 na 5. skrývkovém 

řezu postačující vyuţití malostrojové technologie ve spojení s automobilovou dopravou, 

která selektivně odtěţí velmi pevné polohy nacházející se v části 5. skrývkového řezu, kde 

těţilo rypadlo KU 800.5/K 65. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alfred Prášil: Náhrada rypadla KU 800/K 65 na lomu Bílina 

2011                                                                                                                                                                 28 

Použitá literatura 

1 Aktualizace báňského řešení lomu Bílina v období 2010 – 2030 a konečný stav, 

Koder, projekty-inţenýring, duben 2009       

2 Důlně plánovací mapy na rok 2010, SD a.s., odd. PV lomu Bílina, prosinec 2010  

3 Důlně plánovací mapy na 1. čtvrtletí 2010 pro lom Bílina, odd. PV lomu Bílina, 

prosinec 2010       

4 Plán otvírky, přípravy a dobývání pro lom Bílina, SD a.s., odd. DPV lomu Bílina, 

září 2010 

5 Soubor technicko-technologických parametrů dobývacích a zakládacích strojů 

na lomech SD, BPT, prosinec 1987 

6 Studie „Prověření důsledků odstavení rýpadla KU800/65/5 na lomu Bílina“, Koder, 

projekty-inţenýring, únor 2010 

7 Kryl, V., et al.: Povrchové dobývání ložisek. 1. vyd. Ostrava: VŠB – Technická 

univerzita Ostrava, 1997, 266 s., ISBN 80–7078-396–6. 

8 Odborné vyjádření k požáru ev. č. 4209007837 – Požár velkostroje KU 800.5/K 65, 

SD a.s., areál lomu Bílina, ze dne 25. 11. 2009. Hasičský záchranný sbor Ústeckého 

kraje, územní odbor Teplice, 10. 12. 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alfred Prášil: Náhrada rypadla KU 800/K 65 na lomu Bílina 

2011                                                                                                                                                                 29 

Seznam obrázků 

Obr. 1 – Havárie KU 800.5/K 65 – celkový pohled na poţár strojovny ............................... 2 

Obr. 2 – Havárie KU 800.5/K 65 – detail poţáru po pádu strojovny .................................... 3 

Obr. 3 – Havárie KU 800.5/K 65 – detail havarovaného kolesového výloţníku .................. 3 

Obr. 4 – Havárie KU 800.5/K 65 – detail zdevastované strojovny ....................................... 4 

Obr. 5 – Havárie KU 800.5/K 65 – celkový pohled .............................................................. 4 

Obr. 6 – Parametry řezů dle platného POPD ......................................................................... 6 

Obr. 7 – Technologie dobývání – odtěţování 1. a 2. řezu ..................................................... 9 

Obr. 8 – Postavení rypadla při překonávání neúčinného prostoru s PVZ .............................. 9 

Obr. 9 – Technologie dobývání – hloubkový řez ................................................................ 10 

Obr. 10 – Schéma rypadla SchRs 1320 ............................................................................... 11 

Obr. 11 – Postavení rypadla při překonávání neúčinného prostoru při odtěţování 1. 

výškového řezu .................................................................................................... 12 

Obr. 12 – Postavení rypadla při překonávání neúčinného prostoru při odtěţování 2. 

výškového řezu .................................................................................................... 12 

Obr. 13 – Technologie dobývání hloubkového řezu ............................................................ 13 

Obr. 14 – Transportní trasy pro přesun po vlastní ose ......................................................... 17 

Obr. 15 – Problematické místo na trase č. 1 u Starého Mostu ............................................. 19 

Obr. 16 – Dokumentace stavu KU 800.9/K 81 – celkový pohled ....................................... 21 

Obr. 17 – Dokumentace stavu KU 800.9/K 81 – pohled ze strojovny vlevo ...................... 22 

Obr. 18 – Dokumentace stavu KU 800.9/K 81 – pohled ze strojovny vpravo .................... 22 

Obr. 19 – Dokumentace stavu KU 800.9/K 81 – uchycení paralelogramu ......................... 23 

Obr. 20 – Dokumentace stavu KU 800.9/K 81 – kabelové lávky kolesového výloţníku ... 23 

Obr. 21 – Dokumentace stavu KU 800.9/K 81 – drtič skrývky pod výsypem kolesa ......... 24 

Obr. 22 – Dokumentace stavu KU 800.9/K 81 – nýtovaný spoj vyvaţovacího výloţníku . 24 

Obr. 23 – Dokumentace stavu KU 800.9/K 81 – hydraulika kráčení .................................. 25 

 

 

 

 

 



Alfred Prášil: Náhrada rypadla KU 800/K 65 na lomu Bílina 

2011                                                                                                                                                                 30 

Seznam příloh 

Příloha č. 1 – Celkový pohled na Doly Bílina (ortofoto- stav 5/2010)  - 1: 5 000 

Příloha č. 2 – Celková situace DB, včetně postupů velkostrojů (stav 4/2011) - 1: 5 000  

 


