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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zakládání nadložních hmot 

prostřednictvím pásových a kolejových zakladačů na výsypkách lomu Vršany – Šverma. 

První část práce je zaměřena na výsypkové hospodářství lomů a charakterizaci území 

výsypek daného lomu. Druhou část práce tvoří popis nasazených zakladačů včetně jejich 

konstrukčních částí, technických a technologických parametrů, technologie zakládání a 

druhu použité dopravy.  V poslední části oba druhy zakladačů metodicky porovnávám a 

zhodnocuji na podkladě Benchmarkingových ukazatelů. 

Klíčová slova: 

výsypka, zakladače, parametry, technologie zakládání, doprava 

Summary 

My bachelor thesis deals with a issue of stratum compactum laying by conveyor-belted and 

tracked throwers on hopper of Vršany – Šverma quarry. The first part is focused on hopper 

economy and characterization of certain quarry area. The second part contains a 

description of used throwers including its constructive parts, technical and technological 

parametres, definition of laying technology and types of used transportation. In the 

summary part I compare both types of throwers from methodical view and evaluate them 

based on Benchamark indicators.       
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Úvod 

Hnědé uhlí má strategický význam v energetickém hospodářství České republiky, 

jakož to domácí energetický zdroj. Nedílnou součástí dobývání hnědého uhlí je zakládání 

nadložních zemin, které je třeba při povrchovém dobývání uhlí odstranit, přičemž vznikají 

velké objemy skrývky a tento materiál nemá jiné využití. Problematika ukládání 

skrývkových hmot je klíčovou součástí technologie povrchového dobývání.  

Rovněž uhelné společnosti nabízejí svým odběratelům, kterými jsou teplárny a 

elektrárny, možnost uložení produktů, vznikající spalováním hnědého uhlí, které je rovněž 

také potřeba založit. 

V rámci otvírky lomu je nutné založení vhodných výsypek, které budou zaručovat 

úspěšný a plynulý provoz lomu. Takovým to lomem je i povrchový hnědouhelný lom 

Vršany – Šverma, provozovaný významným producentem hnědého uhlí Vršanskou 

uhelnou akciovou společností (dále jen VUAS), jako jednou ze tří společností skupiny 

Czech Coal. 

Ve své bakalářské práci se zabývám technickým a technologickým srovnáním 

kolejových a pásových zakladačů, nasazených na již zmíněném povrchovém 

hnědouhelném lomu Vršany – Šverma. Tato práce se v úvodu zaměřuje na výsypkové 

hospodářství lomů, charakterizaci společnosti VUAS, která spravuje lom Vršany – Šverma 

jako místo nasazených strojů. Dále se budu věnovat popisu výše zmíněných zakladačů 

s návazností na druh dopravy, které tyto stroje používají. V další části práce oba druhy 

zakladačů porovnám na základě jejich parametrů a získaných údajů. V poslední části této 

práce zakladače zhodnotím dle výsledků srovnání a Benchmarkingových ukazatelů.  
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1 Výsypkové hospodářství 

V rámci otvírky lomu je potřeba vybudovat vhodné vnější a následně vnitřní 

výsypky, které musí zaručovat úspěšný a plynulý provoz lomu. Jedná se o zvolení 

dostatečného prostoru, fyzikální vlastnosti zakládaných materiálů a odvodnění podložky 

výsypky. Tyto faktory zaručují budoucí bezporuchový provoz a stabilitu výsypky. 

Výsypka se skládá z jednoho či více stupňů. Při zakládání je nutno přihlížet ke 

kritickým výškám jednotlivých výsypných stupňů. Kritická výška je taková výška, při 

které dochází, u různých druhů zemin, k porušení rovnovážného stavu a dochází ke skluzu 

části svahu výsypkového stupně. Dále je třeba respektovat vrstevního sledu nadložních 

hmot. Což znamená, že zeminy z nejnižších skrývkových řezů se zakládají do nejnižších 

stupňů vnitřní a naopak. 

Při počátku otvírky lomu přicházejí v úvahu pouze vnější výsypky, které jsou 

zakládány na místech obvykle poblíž lomu nad původním terénem, anebo je umísťujeme 

do jiného opuštěného lomu. Vnější výsypky zvyšují provozní náklady lomu a ztěžují 

organizaci práce. 

Jakmile ustoupí uhelný řez vlastní těžbou, mohou se ve vytěženém prostoru 

zakládat postupně jednotlivé stupně vnitřní výsypky. První stupeň vnitřní výsypky se 

zakládá tak, aby nebyl ohrožen provoz na uhelném řezu, narušeno odvodňování lomu, 

nasazená mechanizace a ohroženy dopravní cesty. S postupem dobývání se současně tvoří 

prostor pro zakládání. 

1.1 Ruční výsypky 

Do třicátých let toho století existovaly pouze tzv. ruční výsypky, pro které se 

vybral co nejvíce ukloněný terén. Se sypáním se začínalo u paty svahu ze skrývkových 

vozů s bočním výklopem. Po vytvoření hřebenu a urovnání terénu se následně přeložily 

koleje. Takto tvořené výsypky byly nestabilní s nebezpečím skluzů a uložením malých 

objemů skrývky. Tohoto způsobu se využívá omezeně na malých lomech nerudních 

surovin s kolejovou dopravou. Roční množství založených hmot se pohybuje řádově 

v tisících až desítkách tis. m
3
. 
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1.2 Rýpadlové výsypky 

U rýpadlových výsypek se zakládání zeminy a hornin uskutečňuje lopatovými 

rýpadly pomocí kolejové dopravy. Odkliz se vysypává z vozů do koryta, které si rýpadlo 

vytváří. Rýpadlo pojíždí po plošině umístěné 3 až 5m pod úrovní kolejiště. Nabírané 

zeminy zakládá do strany, kde se zakládá hráz a před sebe. Kabelová přívodní linka je 

v korytě rýpadla a s pojezdem se prodlužuje. Takto rýpadla zakládá hmoty až na konec 

výsypky. Potom nastává II. fáze postupu zakládání, kdy za sebou postupem vytvořené 

koryto zasypává. Zakládáním vytváří obloukovité hřebeny přesahující úroveň kolejiště a 

pokračuje zpět k otočnému bodu výsypky. Za rýpadlem se hřebeny nově vytvářeného 

postupu urovnávají buldozerem a postupně se na ně překládá po úsecích kolej. Stranový 

postup prstu představuje cca 25m. Pluhové výsypky jsou v dnešních podmínkách lomů 

archaizmy. 

1.3 Zakladačové výsypky 

Růst výkonů dobývacích strojů si vynutil zvyšování výkonů výsypek, které 

skrývkové pluhy ani rýpadlové sypání nemohlo zajistit. První zakladač byl zkonstruován 

podle návrhu německého inženýra Uihleina v roce 1915 a pracoval na principu 

korečkového rýpadla. Na výložníku byl zavěšen vodič pro nekonečný řetěz, na kterém byly 

uchyceny korečky. Vodič byl spuštěn na svah a prověšením řetězu vznikla prohlubenina, 

do níž se vysypával obsah vlaku. U tohoto zakladače se však nepodařilo odstranit základní 

nedostatek a to, že stroj nelze příliš vzdálit od hrany svahu, což vedlo ke konstrukci 

zakladačů s pásovým výložníkem. Krátký řetěz s korečky tvořil nabírací ústrojí a dále 

pokračovala cesta materiálů po pásovém dopravníku. 

Výsypky zakládané zakladači dosahují proti popsaným způsobům zakládání 

podstatně vyšší výkonnosti a podle typu dosahují roční výkonnosti od 3 do 13 mil m
3
. 

Zakladače jsou stroje, sloužící pro ukládání odklizu na vnitřních a vnějších výsypkách 

téměř výlučně na hnědouhelných lomech. Jedním z takovýchto lomů je i lom Vršany – 

Šverma, kde jsou nasazeny dva zakladače kolejové a dva zakladače pásové, které jsou 

předmětem mé bakalářské práce. 
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2 Charakteristika zájmové oblasti 

2.1 Historie těţební společnosti 

V roce 1871 byla ve Vídni založena Mostecká společnost pro dobývání uhlí jako 

první hnědouhelná akciová společnost v Rakousku-Uhersku. Koncem roku 1945 vznikl 

národní podnik Severočeské hnědouhelné doly (SHD) v Mostě, tento název vydržel až do 

roku 1992. Po rozpadu SHD byla dne 1. 11. 1993 založena Mostecká uhelná společnost, 

a.s., která vznikla spojením bývalých státních podniků Doly a úpravny Komořany, Doly 

Ležáky a Doly Hlubina. 

Postupnou reorganizací akciové společnosti MUS došlo v roce 2008 k rozdělení 

této společnosti na tři sesterské společnosti. Vznikla Litvínovská uhelná a.s. (dále LUAS), 

která spravuje těžební lokalitu ČSA, a VUAS, spravující těžební lokalitu Vršany - Šverma. 

Třetí společnost Czech Coal Services a.s. zajišťuje pro vzniklé sesterské organizace 

především kolejovou dopravu, a ostatní služby jako jsou měřictví a geologie, ekologie, 

bezpečnosti a hygieny práce, nákupu a dále řídí a spravuje všechny majetkové účasti. 

Součástí skupiny Czech Coal je Důl Kohinoor a.s., který těží uhlí v posledním 

hnědouhelném hlubinném dole Centrum.  

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

životností v České republice. Může těžit až do roku 2052 při stávající výši těžby. 

K vytěžení je zde zhruba 305,5 milionu tun uhlí. Z VUAS je na trh dodáván pouze jeden 

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

Hrubá těžba Vršanské uhelné a.s. v roce 2009 dosáhla úrovně 9 370 tisíc tun. Lom 

Vršany – Šverma provádí hornickou činnost na základě povolení Obvodního báňského 

úřadu v Mostě ve stanovených dobývacích prostorech Vršany, Holešice, Slatinice a 

Okořín. 
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Budoucnost další těžby LUAS je značně omezena těžebními územními limity, 

které v současné době prakticky zastavily postup lomu ČSA. V současnosti jedinou 

perspektivní oblastí v mosteckém regionu se jeví oblast Slatinicko – Bylanská. Rozhodnutí 

o stanovení ekologických limitů se dotklo stejně jako lomu ČSA i lomu Vršany – Šverma a 

to zrušením dobývacího prostoru Havraň, kde měl být otevřen lom Bylany s 

předpokládanou těžbou kolem 6 miliónů tun uhlí za rok a dotčeného prostoru Šverma – 

západ, zasahujícího pod obec Strupčice.  

Na základě rozhodnutí vlády ČR z usnesení vlády č.444/1991  

„Limity ekologické zátěže území jsou hranice v území, za nimiž nesmí být těžbou a 

energetikou přímo narušovány a likvidovány přírodní prvky, tvořící součást územního 

systému ekologické stability krajiny, sídelní struktura a infrastruktura zajišťující život v 

území a dále nejvýše přípustné zátěže základních složek prostředí tzn. půdy, vody a 

ovzduší.“  

je do budoucna rozvoj těžby uhlí v podkrušnohorské uhelné pánvi omezen. Z dobývacích 

prostorů jsou využívány dobývací prostory stávajících lomů, ale pouze v hranicích 

ekologických limitů.  

 

Obrázek č. 1: Hlavní těžební lokality skupiny Czech Coal [15] 
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2.2 Vršanská uhelná akciová společnost  

VUAS spravuje lokality Vršany a Šverma, které se nacházejí na jihozápadním 

okraji mostecké části severočeské hnědouhelné pánve. Z geologického hlediska se od jihu 

k severu projevují sedimentace deltovitá, jezerně deltová i jezerní, což se projevu tím, že 

slojové vrstvy jsou oddělené písčitojílovitými meziložními vrstvami. 

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

sloje je tvořeno v průměru 90 m mocným komplexem písčitojílovitých vrstev tvořených 

písky, jíly a jílovci. Problém při dobývání způsobuje častý výskyt velmi pevných jílovců, 

pískovců a  proplástků, které se musejí před samotnou těžbou rozrušovat za pomoci 

vrtných a trhacích prací.  

 

Obrázek č. 2: Řez lomem Vršany – Šverma [15] 

2.2.1 Lokalita Vršany a její výsypný prostor 

Lokalita Vršany je lokalitou ve Slatinicko – Bylanské oblasti. Vlastní lom Vršany 

vznikl jako těžební lokalita s hlavní náplní, kterou je zásobování hnědým uhlím, uhelnou 

elektrárnu Počerady. 

Stávající vnitřní výsypka Vršany, na které zakládá skrývkové hmoty pásový 

zakladač ZP 6600/Z86, je tvořena čtyřmi stupni výsypkové etáže, z nichž horní dvě jsou již 

předány k rekultivačnímu procesu. Z důvodu ukládání nestabilních hmot do čtvrté úpadní 

etáže výsypky a částečně i vyšší výšky sypání postupuje před vlastní výsypkou i pasový 

vůz zakládací typu PVZ 2500/301, který ukládá skrývkové a meziložní zeminy od rýpadel 

KU 300S a vytváří těleso tzv. předvýsypky. Na hlavě druhé etáže, sypané pásovým 

zakladačem ZP 6600/Z86 dovrchně, probíhají zemní práce pro předání tělesa k 

rekultivačním činnostem. 
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2.2.2 Lokalita Šverma a její výsypný prostor 

Lokalita Šverma patří mezi starší lokality patřící do Slatinicko – Bylanské oblasti, 

kde hornická činnost začala již v roce 1918 a to založením povrchového lomu Robert II, 

který byl v roce 1946 přejmenován na lom Jan Šverma. 

Lom jako jediný v hnědouhelném revíru zůstal do současné doby závislý na 

kolejové dopravě a to převážně kvůli přepravní vzdálenosti pro přepravu uhlí od 

kolesového rýpadla KU 300/K96 do Úpravny uhlí Komořany a dále kvůli přepravě 

skrývkových zemin od kolesových rýpadel K800B/K54 a již zmíněné KU 300/K96 na 

vnější výsypku Jan Šverma s kolejovými zakladači ZD 1800/Z59 a ZD 2100/Z73. 

Stávajícím výsypným prostorem je samotná vnitřní výsypka lomu Jan Šverma. 

Tato výsypka postupuje postupným zasypáním bývalého lomu od severu k jihu a je složena 

ze šesti výsypných etáží. 

V nejnižší části, kterou představuje první etáž je nasazeno lopatové rýpadlo 

E7/R152, které pokrývá prostoje kolejových zakladačů. Rýpadlo E7/R158 na druhé etáži 

ukončilo v roce 2008 svou činnost.  

Na třetí a čtvrté etáži zakládá skrývkové hmoty pásový zakladač ZP 6600/Z93, 

který je spojen pasovými dopravníky s velkostrojem KU 800/K84 nasazeným na lokalitě 

Vršany.  

V listopadu roku 2010 došlo k odstavení velkostroje KU 800/K92 spolu se 

pásovým zakladačem ZP 6600/Z86 a koncem prosince roku 2010 se odstavili i velkostroje 

KU 800/K84 a ZP 6600/Z93. Oba velkostroje KU 800 (K84 a K92) budou stát na 

montážním místě na rozhraní lokalit Vršany a Jan Šverma. Kolesové rýpadlo KU 800/K92 

bude odstaveno a rýpadlo KU 800/K84 začne v průběhu března 2011 opět těžit skrývkové 

hmoty na pásový zakladač ZP 6600/Z86. Po dobu provozu zakladače ZP 6600/Z86 tj. do 

května 2011, bude zakladač ZP 6600/Z93 na vnitřní výsypce lomu Šverma odstaven z 

provozu. 

Na páté etáži v západní části výsypky Jan Šverma pracuje kolejový zakladač ZD 

2100/Z73 ukládající aglomerované směsi spolu se skrývkovými hmoty z lokality Jan 

Šverma od kolesových rýpadel K 800B/K54 a KU 300/K96. Na šesté etáži v západní části 
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výsypky lomu je provozován druhý kolejový zakladač ZD 1800/Z59, zakládající směsně 

stejné hmoty.  

2.2.3 Spojení lomů Vršany a Šverma 

Začátkem roku 1990 docházelo k přibližování porubních front obou lomů, kdy se 

postup lomu Vršany ubíral severním směrem a postup lomu Jan Šverma se uskutečňoval 

směrem k jihozápadu. V té době se muselo se rozhodnout, který z těchto lomů přejde do 

útlumu a uvolní tak prostor druhému lomu. Hlavním rozdílem mezi těmito lomy byla 

nasazená technologie dopravy těženého materiálu. Na lomu Jan Šverma byla převážně 

nasazená kolejová doprava, kdežto na lomu Vršany se používala pouze doprava pásová. 

Kolejová doprava, která neumožňovala díky své cykličnosti využití plné výkonnosti 

těžebních strojů, a je spojena s většími náklady na provoz a údržbu kolejí, byla hlavním 

důvodem útlumu lomu Jan Šverma.  

Nejprve došlo v roce 1995 k propojení skrývkový řezů obou lomů kolesovým 

rýpadlem KU 800/84. Teprve až v roce 1999 došlo k propojení lomů i po stránce 

technologické, kdy se začalo se zakládáním odklizu pomocí pásového zakladače ZP 

6600/93 na výsypce lomu Šverma od kolesového rýpadla KU 800/92 na lomu Vršany. Po 

propojení těchto lomů došlo i ke změně v názvu na lom Vršany – Šverma. 
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3 Kolejový zakladač ZD 2100 

U kolejových zakladačů jsou dvě modifikace konstrukčního řešení. Podle 

uspořádání hlavních částí jsou kolejové zakladače rozděleny na jednovozové, u nichž je 

nabírací zařízení spolu s vykládacím umístěno v jednom voze a dvouvozové, u nichž tvoří 

nabírací i vykládací zařízení samostatné vozy spojené mostem a pásovým dopravníkem. 

V této bakalářské práci se budu dále zabývat kolejovým zakladačem dvouvozovým, který 

je nasazený na 6. etáži v západní části výsypky lomu Šverma. 

Název kolejový zakladač znamená, že je uzpůsoben pro spolupráci s kolejovou 

dopravou. Zároveň však mají tyto zakladače vlastní kolejový podvozek s vlastním 

pohonem.  

Označení zakladačů ZD 2100 popř. ZD 1800 znamená, že se jedná o zakladač 

dvouvozový s teoretickou výkonností 2100 m
3
 sypané zeminy. Původní teoretická 

výkonnost 1800 m
3
 sypané zeminy byla po zkouškách v provozu upravena na 2100 m

3
 

sypané zeminy. Úprava spočívala zejména ve zvýšení rychlostí dopravních pásů na stroji. 

Odtud vychází a ještě se používají dvě hodnoty označení typu zakladače. 

 

 

Obrázek č. 3: Kolejový zakladač ZD 1800 (Ladislav Gažík) 
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3.1 Hlavní konstrukční části zakladače 

Hlavními částmi kolejového zakladače jsou kolejový podvozek nabíracího a 

vykládacího vozu, nabírací vůz, spojovací most s pásovým dopravníkem, vykládací vůz 

s výložníkem a kabelový vůz. 

Nabírací vůz se skládá z korečkového řetězu, podávacího pasu, strojovny pro pohon 

korečkového řetězu, vrátků zdvihu vodiče, kompresorové stanice, elektrické rozvodny, 

dílny elektrikáře, zámečnické dílny, mazací kabiny, šatny pro osádku stroje a kabinou pro 

řidiče stroje umístěnou po pravé straně korečkového řetězu. Podvozek nabíracího vozu je 

nesymetrický, protože strana pevných podpěr má 24 kol a strana pohyblivých podpěr má 

16 kol. 

Kabelový vůz je bez vlastního pojezdu tažen pomocí oje připevněné k nabíracímu 

zařízení. Na kabelovém voze je buben, na nějž je navinut vlečný kabel s napětím 6 kV a 

koncovými vypínači, které zajišťují správný chod kabelového bubnu.  

Spojovací most slouží ke spojení obou vozů a přepravy materiálu mezi nimi. 

Skládá se z pásového dopravníku, ochozů a spojovacích tyčí po obou stranách. Konce 

spojovacích tyčí jsou uloženy ve výkyvných valivých ložiskách. Za pomoci předpětí pružin 

a táhel jsou konce tyčí připojeny ke koncovým vypínačům, které zamezují v případě 

poruchy poškození stroje, tím že vypnou pojezd stroje. 

Vykládací vůz je složen z otočného výložníku nesoucí pásový dopravník, 

elektrické rozvodny, kabiny klapkaře, strojovny pro pohon otoče výložníku a mazacího 

zařízení, protizávaží, na kterém jsou umístěny vrátky zdvihu výložníku a kulové dráhy 

stroje. Vykládací vůz má symetrický podvozek o 40 kolech na obou stranách. 

3.2 Hlavní technické údaje 

 Korečkový řetěz 

 Korečkový řetěz se skládá ze slabých článků opatřených kluznicemi, které jsou 

připevněné pomocí zápustných šroubů a ze silných článků, na kterých jsou umístěny 

korečky v tzv. článkování.   Pozornost musí být dána napnutí korečkového řetězu, které 

má zásadní vliv na jeho opotřebení. Přílišné napnutí řetězu ničí rychle pouzdra, čepy 
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článků a unašeče. Příliš volný řetěz se naopak láme přes kladky a houpá se, čímž opět 

vzrůstá opotřebení v třecích plochách. 

        Tabulka č. 1: Parametry korečkového řetězu 

parametr hodnota jednotka 

obsah korečku 1200 l 

počet výklopů 25 min 
-1

 

rozteč řetězu 700  mm 

rychlost řetězu 1,16  mm . s
-1

 

článkovaní řetězu čtyřnásobné 0 

průměr čepu řetězu 90 mm 

počet korečků 11 ks 

max. sklon vodiče 42 ° 

               Obrázek č. 4:  Pohled na nabírací kolo s korečky 

       a výsypné koryto (Ladislav Gažík) 

 

 Kolejový podvozek stroje 

Zakladač se při práci a přemisťování pohybuje po vícekolejném, v tomto případě 

dvoukolejném podvozku o rozchodu kolejnic 1435 mm. Protože na správně položeném 

kolejišti závisí celková bezpečnost stroje, je nutno tomuto věnovat náležitou pozornost. 

Pojezd stroje se děje pomocí stejnosměrných motorů určených pro jemnou regulaci 

pojezdu. Stejnosměrný proud zajišťuje frekvenční měnič, který nahradil dříve používaný 

Ward-Leonardův rotační měnič. 

 technické údaje kolejiště: 

 

o rozchod jednotlivých kolejí  1435 mm 

o celkový rozchod stroje  10 m  

o stoupání kolejí   podélné 1:40 

příčné  1:30 

o rozteč pražců    600 mm 

 



Ladislav Gažík: Technické a technologické porovnání pásových a kolejových zakladačů 

 

2011  12 

 

 parametry kolejového podvozku: 

o nabírací vůz    pevná strana  24 kol z toho 8 hnacích 

    pohyblivá strana 16 kol z toho 8 hnacích 

 

o pásový vůz  pevná strana  40 kol z toho 16 hnacích 

    pohyblivá strana 40 kol z toho 16 hnacích 

 

o celkový počet kol stroje   120 kol z toho 48 kol hnacích 

o rozchod kol podvozků    1435 mm 

o průměr kol     750 mm 

o rychlost pojezdu regulovatelná   od 3 do 15 m/min 

 

 Pásová doprava na stroji 

 Pásová doprava na stroji slouží k dopravě těženého materiálu, spouštění 

jednotlivých pásových dopravníků se děje proti směru toku materiálu tzn., že se jako první 

zapíná vykládací pás a jako poslední podávací pás pod turasem. Celkový počet pasů na 

stroji je 6 včetně 2 pasů prašných.  

 

 pasy určené pro dopravu materiál s šířkou 1,6 metrů 

o podávací pásy č. l a 3  osová vzdálenost bubnů  2,5 m 

o spojovací pás č.2    osová vzdálenost bubnů  35,3 m 

o hlavní pás č.4    osová vzdálenost bubnů 70 m 

 

 prašné pasy 

o prašný pas č.1 s šíří 2m  osová vzdálenost bubnů 6,15 m 

o prašný pas č.3 s šíří 0,5m osová vzdálenost bubnů 8 m 
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Obrázek č. 5: Schéma dopravních cest na kolejovém zakladači [4] 

 

 Otáčecí zařízení stroje 

 Otáčecí zařízení se nachází na vykládacím voze stroje a slouží k otáčení otočné 

plošiny s výložníkem, věží a protizávažím s rozsahem 120°.  Skládá se z převodové skříně 

se dvojitým šnekovým převodem a diferenciálem mezi výstupními hřídeli. Na konci 

výstupních hřídelí jsou ozubené pastorky, zabírající do ozubeného věnce spodní kulové 

dráhy. Prostřednictvím horní kulové dráhy a ocelových koulí se celá váha otočné plošiny a 

strojního zařízení přenáší na pevnou plošinu a tou na vahadlový systém kolejového 

podvozku. 

 

 parametry otáčecího zařízení: 

o rozsah otáčení      120° 

o rychlost otáčení na konci výložníku   15m/min 

o počet ocelových koulí     240 ks 

o průměr ocelové koule     100 mm 

o průměr vodícího ložiska     10 m 

o výkon elektrického motoru     22 kW 

 

 



Ladislav Gažík: Technické a technologické porovnání pásových a kolejových zakladačů 

 

2011  14 

 

3.3 Technologie dopravy materiálu na stroji 

Zakladač nabírá skrývku z koryta, které si k tomu zvlášť vytvoří. Do koryta se 

vyklápí skrývka z velkoprostorových vozů, které přijíždějí po provozní koleji. Hloubka 

koryta je dána největším sklonem vodiče a to 42°. 

Zakladač pojíždí po kolejovém roštu podél koryta a nabíracím zařízením 

(korečkový vodič s korečky, poháněný a vratný turas řetězu) odtěžuje zeminu ze 

zásobníku. Zemina se přechodem přes turas vyklápí z korečku do sýpky. Korečkové články 

řetězu jsou opařeny kluznicemi, které snižují jejich opotřebení. Pohon korečkového řetězu 

se děje el. motorem o výkonu 320 kW, napětím 6000 V přes hnací hřídel, převodovou 

skříň a pojistnou spojku, unášecími koly, turasy. 

Ze sýpky pod turasem se materiál přemisťuje pomocí podávacího pasu č. 1 

s rychlostí 0,58 ms
-1

, který se skládá z ocelového rámu, který pojíždí po jeřábové 

kolejnici. Na tomto rámu jsou namontovány hnací, tj. zadní buben, vratný, tj. přední buben 

a nosné válce pasu, které jsou za účelem snížení průrazu vlastního gumového pásu 

opatřeny gumovým obalem. Pohon pásu se děje el. motorem o výkonu 30 kW a 730 

otmin
-1

 přes převodovou skříň a pružnou spojkou. 

Materiál, přiváděn podávacím pásem č. l padá na odpružený rošt v jímce 

uspořádané na spodní části pásu, odtud je transportován spojovacím pasem č. 2 a padá na 

podávací pás č. 3. Rychlost pásu je 2,8 ms
-1

 se sklonem pásu cca l6°. Pohon pásu se děje 

hnacím bubnem na jehož hřídeli jsou přímo uloženy převodové skříně a rámy pro el. 

motory. Příkon je 2x ll0 kW a 980 otmin
-1

 . Hnací buben je opatřen obložením k zvýšení 

tření. 

Podávací pás č.3, na nějž dopadá materiál z pasu č. 2, je stejné konstrukce a 

provedení jako podávací pás č. 1 kromě rychlosti pasu, která je 2,4 ms
-1

. 

Materiál, přiváděn výsypkou podávacího pásu č. 3, padá na hlavní pás č. 4. V 

místě dopadu materiálu jsou pod pasem válce stejné konstrukce jako na pasech č. 1,2 a 3. 

Šířka pásu je 1,6 m a rychlost pásu 4,29 ms
-1

. Pohon hlavního pásu se děje hnacím 

bubnem o průměru 2 m, jehož povrch je pro zvýšení tření obložen vhodným materiálem. 

Výkon el. motoru pohonu hlavního pásu je 2x160 kW při 990 otmin
-1

 . Hnací stanice je na 

otočné plošině vykládacího vozu, vratný buben hlavního pasu je na konci výložníku. 
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3.4 Technologie zakládání kolejového zakladače 

Kolejové zakladače pracují ve spojení s kolejovou dopravou. Odtěžené 

nadložní zeminy od těžebních rypadel jsou za pomoci vlakových souprav tvořené 12 

LH vozy (viz. kapitola kolejová doprava) dopraveny od otočného bodu výsypky po 

jednokolejné trati k zakladači a jsou vysypány do koryta zakladače, které snižuje časové 

ztráty při cykličnosti kolejové dopravy.  

Kolejové zakladače zakládají technologií bočního neboli blokového zakládání 

a technologií prstového zakládání. Tyto způsoby zakládání jsou omezeny pohybem 

stroje na kolejovém roštu a velikostí (kapacitou) koryta. Postup výsypky se děje 

nejčastěji na plnou mocnost.  

Při prstovém způsobu zakládání zakladač zakládá zeminy při jízdě vpřed. 

Provozní kolej, při které k zakladači přijíždějí vlakové soupravy je potřeba stále 

prodlužovat v závislosti na postupu stroje. Zakladač před sebou vytváří val, jehož délka 

je totožná s délkou koryta. Šířka valu je dána dosahem zakládacího výložníku a úhlu 

jeho natočení. Po ukončení zakládání jednoho prstu se zakladač vrací k otočnému bodu 

výsypky, zkracují se příjezdové koleje a výškově se zakládá. Provozní kolej u otočného 

bodu se přeloží a začne se zakládat nový prst, který kopíruje nasypaný předcházející 

prst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 6: Prstový způsob zakládání kolejového zakladače [10] 
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Nespornou výhodou při zakládání kolejovými zakladači je možnost zakládání 

produktů, které vznikají při spalování hnědého uhlí tzv. granulátů. Granulát se ukládá 

do výsypky u kolejových zakladačů popř. je používán pro podsypávání kolejových tratí 

a úpravě dopravních cest v blízkosti velkostrojů. 

Veškeré hmoty, které směřují ke kolejovým zakladačům, se zakládají do etáží 

tvořených ze dvou vrstev. Ukládání granulátů se provádí směsným zakládáním 

granulátů a skrývkových zemin do obou vrstev zakládání. Při zakládání čistých 

granulátů do 1. vrstvy etáže by se jinak zvyšovala prašnost na výsypce. Při 

mimořádných událostech jako jsou poruchy či odstávky dobývacích velkostrojů, kdy je 

nutno zakládat pouze soupravy s granulátem, je nutno tyto granuláty zakládat do 2. 

vrstvy tak, aby tato vrstva mohla být překryta 1. vrstvou.   

 

 

Obrázek č. 7: Výklop LH vozů naložených granulátem (Ladislav Gažík) 
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Tabulka č. 2: Parametry kolejového zakladače 

Parametr Hodnota Jednotky 

teoretická výkonnost 2100 m
3
sz.h

-1
 

rychlost pojezdu 3-15 m.min
-1

 

max. dovolený sklon 1:30-40 1:x 

délka zaklád. výložníku 70 m 

max. výškový dosah 28,3 m 

rozsah otáčení výložníku 120 ° 

délka spojovacího pásu 34 m 

instalovaný výkon 1 200 kW 

provozní hmotnost 1 227 t 

zatížení kola 101,4-103,5 kN 

přívodní napětí 6 kV 

 

3.5 Dopravní systém  

 Na lokalitě Šverma, kde jsou nasazeny dva kolejové zakladače, se používá kolejová 

doprava o rozchodu 1435 mm. Tento rozchod nahradil z kapacitních důvodů v minulosti 

používaný rozchod koleje 900mm. Lom zůstal jako jediný v SHD do současné doby 

závislý na kolejové dopravě z důvodu krátkých přepravních vzdáleností pro přepravu uhlí, 

přepravu skrývkových hmot na výsypku a pro zakládání granulátů. 

 Pro zajištění vyšší využitelnosti zakládacích strojů se budují dráhy dvojkolejné, což 

umožňuje rychlejší výměnu prázdných vlakových souprav s plnými. Tratě jsou 

elektrifikované a vybaveny trakčním vedením s napětím 1500 V. Na lomu se používají 

tratě pevné a tratě pohyblivé. Pevné tratě jsou budovány mimo výsypkové etáže a jsou 

hlavními dopravními tepnami. Pohyblivé tratě leží na výsypkových etážích a s postupem 

výsypky se zkracují a překládají. 

 Doprava skrývkových hmot se provádí pomocí vlakových souprav, které jsou 

tvořeny dvanácti výklopnými vozy typu LH40 a elektrickou odklizovou lokomotivou typu 

E27.  
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 Kolejová doprava je velmi spolehlivá, při poruše jedné kolejové cesty lze vždy 

použít cestu protisměrnou s malým poklesem kapacity dopravy. Existuje dostatek 

spolehlivých řídících a zabezpečovacích systémů. Kolejová doprava je nejméně náročná na 

počasí a klima. Nespornou výhodou je, že na kolejovou dopravu v lomu navazuje doprava 

ČD, z čehož plyne mnoho dalších výhod. Naproti tomu má kolejová doprava nízké 

maximální přípustné stoupání a klesání, stejně jako minimální poloměry oblouků. Jako 

cyklická dopravní technologie je náročná na organizaci a je značně investičně nákladná. 

Výkonnost kolejové dopravy je omezen propustností tratí a její provoz a údržba vyžaduje 

mnoho pracovníků. 

 

 Odklizová lokomotiva typu E 27 

 Lokomotiva používána pro dopravu skrývkových hmot je určena pro těžký důlní 

provoz od výrobce Škoda Plzeň.  Konstrukce je složená ze tří dílů a na každém z nich jsou 

dvě nápravy pro vynikající pohyblivost a vyrovnávání nápravových tlaků. Lokomotiva je 

vybavena čtyřmi nezávislými brzdami. Disponuje hodinovým výkonem 2520 kW při 

rychlosti 30 km v hodině a tažné síle 258 kN. Maximální rychlost lokomotivy je 65 km/h a 

tažná síla 500 kN. 

 

Obrázek č. 8: Odklizová lokomotiva typu E27(Ladislav Gažík) 
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 Výklopný vůz typu LH40 

Konstrukce tohoto typu vozu vznikla u firmy Linke – Hofmann werke (LH). Po 

válce jejich výrobu převzala vagónka Studénka. Korba vozů je svařena z ocelových plechů 

a je otočně uložena na spodku vozu v ložiskách. Vůz se vyklápí pouze na jednu stranu 

pomocí pneumatického válce se stlačeným vzduchem od lokomotivy. Vozy jsou vzájemně 

spojeny pevnými spojovacími táhly. Vozy mají ložný prostor 40 m
3
. Vozy, v kterých jsou 

přepravovány granuláty, jsou vystlány polyetylénem, pro lepší skluz granulátu při výklopu 

a zabraňuje nalepování vozů. 

 

 
 

Obrázek č. 9: Výklopný vůz LH 40 (Ladislav Gažík) 
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4 Pásový zakladač ZP 6600 

Pásové zakladače jsou posledním článkem technologického celku, který pracuje 

nepřetržitě (kontinuálně). Pásové zakladače nasazené na lomu Vršany – Šverma jsou na 

rozdíl od kolejových zakladačů konstrukce pouze jednovozové. Zakladač odebírá těživo 

pomocí shazovacího vozu z kteréhokoliv místa dálkové pasové dopravy (dále jen DPD) 

mimo vratné stanice a předává ho na spojovací předávací pás (most) zakladače, dále jej 

přes přesyp směřuje na zakládací pás výložníku. U pásových zakladačů se používá 

podvozků housenicových, kráčivých a popřípadě kolejově kráčivých.  

V této práci se budu dále zabývat pásovým zakladačem typu ZP 6600/Z86, který 

je v současné době odstaven na vnitřní výsypce lomu Vršany. 

Označení zakladače ZP 6600 znamená, že se jedná o zakladač pásový, 

jednovozový s teoretickou výkonností 6600 m
3
 sypané zeminy za hodinu, který pracuje ve 

spolupráci s pásovou dopravou a je součástí technologického celku (TC2). Pásový 

zakladač ZP 6600 vznikl intenzifikací zakladače ZP 5000, tzn. změnou rychlostí pásové 

dopravy na stroji a úpravami ocelové konstrukce. 

Zakladač je určen pro zakládání skrývky od korečkových nebo kolesových 

rýpadel, která je dopravována pomoci DPD. Je přizpůsoben zakládání převýšených i 

vnitřních výsypek všech druhů zemin, které jsou vhodné pro DPD. 

 

 

Obrázek č. 10: Pásový zakladač ZP 6600 (Ladislav Gažík) 
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4.1 Hlavní konstrukční části zakladače 

Hlavními konstrukčními částmi pásového zakladače jsou kruhová centrální opěra 

s otočovou dráhou, kráčivý mechanismus s ližinami, výložník zakladače, vyvažovací 

výložník s vrátkem zdvihu a otočným mechanismem, pomocný podvozek a spojovací 

most.  

4.2 Hlavní technické údaje 

 

 Kruhová opěra s otočovou dráhou 

 Kruhová, kulová otočová dráha umožňuje natáčení výložníku. Spodní část 

otočného svršku tvoří plošinu nesoucí celou hydrauliku a dvě ližiny kráčivého podvozku. 

Je uložena na kulové otočové dráze, jejíž spodní prstenec je upevněn na centrální kruhové 

opěře, na níž spočívá celý zakladač. Průměr základní opěrné desky je 18,724 metrů. 

 

 Kráčivý podvozek 

 Zakladač se pohybuje při práci a přemísťování na dvou kráčivých podvozcích po 

pracovní pláni. Na kvalitě pracovní pláně závisí spolehlivá činnost podvozků a bezpečnost 

celého stroje.  Kráčení stroje se děje pomocí dvou ližin a každá z nich je ovládána dvěmi 

hydraulickými válci postavenými do V. 

 parametry kráčivého podvozku: 

o délka ližin     17,2 m 

o šířka ližin     4 m 

o plocha ližin    2 x 68,8 m
2
 

o délka kroku    0,9 m 

o maximální zdvih ližin   1m 

o pracovní zdvih ližin   0,4 m 

o max. rychlost kráčení   75 mhod
-1

 

o měrný tlak na podložku   0,75 m 
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 Pásová doprava na stroji 

 pasy určené pro dopravu materiál s šířkou 2 metry: 

o spojovací pás  osová vzdálenost bubnů 75m 

      rychlost pásu   4,05 m.s-1 

o výložníkový pás  osová vzdálenost bubnů 80 m 

rychlost pásu   6,5 m.s-1 

 prašné pasy: 

o pas otočné plošiny osová vzdál. bubnů 21 m a šíře 2,4 m 

o pás pod spoj. mostem osová vzdál. bubnů 16,5 m a šíře 2,2 m 

o pás nad kabinou řidiče osová vzdálenost bubnů 7 m a šíře 2,2 m 

 

 

Obrázek č. 11: Schéma dopravních cest na pásovém zakladači [4] 

 

 Otáčecí zařízení 

 Otáčecí zařízení zakladače slouží k technologickému pohybu, tj. otáčení horní 

stavby s výložníkem. Natáčení se děje po kulové dráze se středním vodícím čepem pomocí 

dvou stejných hnacích jednotek. Spodní část kulové dráhy, ve které jsou ocelové koule, je 

spojena šrouby s ocelovou konstrukcí střední opěrné desky, na které spočívá hmotnost 

zakladače. 

 parametry otáčecího zařízení: 

o rozsah otáčení výložníku    100° 

o rychlost otáčení na konci výložníku  od 5,7 do 26 m.s
-1

 

o průměr kulové dráhy    12 m 

o výkon elektromotorů     2 x 12 kW 
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4.3 Technologie dopravy materiálu na stroji 

 Zakladač odebírá skrývku z DPD pomocí shazovacího vozu a předává ho na 

spojovací most délky 75 metrů. Délka spojovacího mostu umožňuje překládání pásové 

dopravy o krok přibližně 140 metrů. Spojovací pás je poháněn hnacím bubnem o průměru 

1600 mm pomocí převodovek, které jsou spojeny pomocí spojek s brzdovým kotoučem 

s elektromotorem. 

 Materiál přiváděný spojovacím pásem dopadá do prostoru středního přesypu, kde 

pomocí štítu je materiál usměrněn na pás výložníkový. Výložníkový pás je poháněn hnací 

stanicí se 2 elektromotory o výkonu 500 kW a kuželočelní převodové skříně. Mezi 

motorem a převodovkou je pružná spojka s čelisťovou brzdou. 

 

Tabulka č. 3: Parametry pásového zakladače 

Parametr Hodnota Jednotky 

teoretická výkonnost 6600 m
3
sz.h

-1
 

rychlost pojezdu max 75 m.hod
-1

 

sklon pláně 1:24 1:x 

délka zaklád. výložníku 80 m 

max. výškový dosah 28 m 

rozsah otáčení výložníku 120 ° 

délka spojovacího pásu 75 m 

instalovaný výkon 3 320 kW 

provozní hmotnost 1 879 t 

tlak na podložku 0,75 MPa 

přívodní napětí 6 kV 
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4.4 Technologie zakládání pásového zakladače 

 Technologie zakládání u pásových zakladačů spočívá v kombinaci pracovních 

pohybů zakladače, kterými jsou přímý chod pásového dopravníku, otáčení nebo zdvih 

výložníku a pohyb celého zakladače ve směru sypání. 

 Pásové zakladače pracují blokovým způsobem, který zajišťuje stabilitu výsypek a 

to buď úpadně (pod pracovní pláň) nebo dovrchně (nad úroveň pracovní pláně). Zakladači 

je možno zakládat výsypky jednoetážově nebo dvouetážově. 

 Nejčastěji používaný technologický postup je zakládání na plnou mocnost o 

výškách až 30 metrů s ohledem na stabilitu výsypky. Zakládání po vrstvách zase omezuje 

možné vzniky skluzů. 

 Zakládání pásovými zakladači je možné provádět různými variantami: 

I. varianta:  

Zakládání probíhá dovrchně a úpadně z jednoho postavení DPD, tzn., že se založí 

dovrchní etáž po celé délce pásové linky a po dojetí nakonec se přetočí výložník zakladače 

přes DPD a zakládá se úpadně. Po dokončení úpadního sypání se přeloží DPD o šířku 

založeného bloku. 

II. varianta: 

 Nejprve se zakládá úpadní etáž po délce DPD, poté se zakladač transportuje na 

druhou stranu DPD a zakládá se etáž dovrchně po celé délce DPD. Po založení posledního 

bloku zakladač přejede současně s přestavbou DPD o šíři zakládaného bloku. 

III. varianta:  

 Spočívá v několika krocích. V prvním kroku se založí dovrchní etáž a zakladač 

přejede na druhou stranu DPD. V dalším kroku se zakládá úpadně po celé délce a zakladač 

se přesune do nového bloku. V třetím kroku je přeložena DPD o určitý krok rychlého 

úpadního sypání v první části. A v posledním kroku po ukončení úpadního sypání přejede 

zakladač DPD a zakládá druhou dovrchní etáž.  
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Obrázek č. 12: Pracovní pohyby pásového zakladače[5] 

  

4.5 Dopravní systém 

 Pásový zakladač ZP 6600/Z86, který je nasazený na lokalitě Vršany, využívá 

dálkové pásové dopravy pro spojení s dobývacím velkostrojem do technologického celku 

2. DPD na rozdíl od dopravy kolejové pracuje kontinuálně (nepřetržitě) a umožňuje větší 

využití těchto strojů. Pásový dopravník je typizovaný dle šíře a je rozdělen konstrukční 

části. Podle konstrukce je pásový dopravník rozdělen na stabilní a přemístitelné. Stabilní 

dopravníky se budují mezi dobývací a zakládací stranou a jsou zakotveny na betonových 

pražcích. Dopravníky přemístitelné jsou umístěny na pracovních plošinách zakládacích 

strojů. 

 Hlavními konstrukčními částmi pásového dopravníku jsou poháněcí stanice včetně 

pohonů, náběhové díly, stření díly, vratné stanice, shazovací vozy, vlastní pás a elektrické 

příslušenství. 
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 Poháněcí stanice 

 Tyto stanice jsou uloženy na kolejovém podvozku a obsahují válečkové stolice, 

poháněcí bubny, odtlačné bubny, napínací zařízení, pohonné jednotky, elektroinstalaci a 

dorozumívací zařízení. Důležitou částí je napínací zařízení, které zaručuje spolehlivý chod 

dopravníku. Je to nejtěžší část dopravníku 

 

Obrázek č. 13: Poháněcí stanice pásového dopravníku (Ladislav Gažík) 

 

 Náběhové díly 

 Náběhové díly vyrovnávají výškový rozdíl mezi poháněcí stanicí a středními díly. 

Náběhový díl je jedním koncem zavěšen na poháněcí stanici a druhým spočívá na ližině 

nebo kolejovém podvozku. 

 

 Střední díl 

 Střední díl je složen ze stále se opakujících dílů podpěrné konstrukce, které jsou 

umístěné mezi náběhovým dílem a vratnou stanicí. Je uložen na čepech pražců kolejiště a 

osazen korýtkovými válečkovými stolicemi a válečky pro spodní větev. 

 

 Vratná stanice 

 Vratné stanice jsou vybaveny vratným bubnem, některé jsou vybaveny i poháněcí 

jednotkou. Stanice jsou uloženy na ližinách. Kotvení vratných stanic se provádí pomocí 

řetězu k poháněcí stanici, nebo se zakopají železné kostky do země v hloubce přibližně 4 

metrů. 
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 Shazovací vozy 

 Shazovací vozy slouží k odběru materiálu z dopravníku. Dle druhu konstrukce 

mohou být jednovozové nebo dvouvozové a dle podvozků kolejové nebo housenicové. 

 

Obrázek č. 14: Shazovací vůz SV 314 (Ladislav Gažík) 

 

 Dopravní pás 

 Dopravní pásy se skládají z nosné kostry, krycí vrstvy a ochrany kraje. Musí mít 

velkou odolnost v tahu, otěru, průrazům, mrazu a vlhku. Tvoří 10 až 30% investičních 

nákladů DPD, proto je dlouhá životnost samozřejmostí. 

 

 Technologické a pomocné příslušenství 

 Technologické příslušenství zahrnuje násypky pro nakládání těživa, pásové rezervy 

pro prodloužení nebo zkrácení dopravníku, drtiče pro úpravu těživa, vyhrnovací zařízení a 

rozdělovací stanice. Mezi pomocné zařízení se řadí překladače dopravníků, stroje pro 

čištění prostorů kolem dopravníku a čističe bubnů. 
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5 Metodika porovnání zakladačů 

5.1 Porovnání technických parametrů 

 

Tabulka č. 4: Přehled parametrů porovnávaných zakladačů 

Parametr Měrová jednotka 
Kolejový zakladač 

ZD 2100 

Pásový zakladač 

ZP 6600 

Teoretická výkonnost m
3
sz.h

-1
 2100 6600 

Rychlost pojezdu m . min
-1

 3 - 15 1,25 

max. dovolený sklon 1 : x 1:30 – 1:40 1:20 – 1:24 

délka výložníku m 70 80 

spojovací most m 35,3 75 

max. výškový dosah m 28,3 28 

rozsah otáčení výložníku ° 120 120 

 rychlost pásu vyložníku  m . s
-1

 4,29 6,5 

 

 

celkový výkon 

 

kW 1200 3320 

přívodní napětí kV 6 6 

provozní váha t 1227 1879 

měrný tlak na půdu MPa --- 0,7 

zatížení kola kN 101,4 – 103,5 --- 

 

 Z parametrů uvedených v tabulce č. 4 je na první pohled zřejmé, že zakladače 

pásové jsou výkonnější, mají větší dosah zakládacího výložníku a pomocí spojovacího 

mostu o délce 75 m se dosahuje většího kroku při překladu DPD. Celkový výkon 

instalovaný na jednotlivých strojích se také zásadně liší ve prospěch zakladače pásového. 

Proto mohou mít pohony pásových dopravníků silnější motory a tím dosahují i větší 

rychlosti dopravních pásů na stroji, čímž se zvedá i teoretická výkonnost stroje. Kráčivé 

podvozky u pásových zakladačů umožňují manévrovatelnou všemi směry a zaručují nízký 

měrný tlak na pracovní pláň stroje i přes značnou hmotnost zakladače. 
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 Výkonnost těchto strojů je pouze teoretická, tohoto výkonu muže být dosaženo 

pouze tehdy, má-li dopravovaný materiál takové vlastnosti, aby dovoloval rovnoměrné 

plnění pásů a volný průchod jímkami v přesypových místech. Výkonnost zakladačů je také 

ovlivněna kvalitou obsluhy a údržby. 

5.2 Porovnání pouţité dopravy 

Hlavním rozdílem mezi zakladači pásovými a zakladači kolejovými je v použití 

dopravy těženého materiálu. Už samotné názvy zakladačů napovídají jaký druh, který 

zakladač používá.  

Kolejová doprava popsaná v kapitole 3.5 byla v minulosti nejpoužívanější 

technologií, ale v dnešní době by kapacitně již nevyhovovala těžebním výkonům 

dobývacích velkostrojů. Na lomu Vršany – Šverma, kde pracují kolejové zakladače, byla 

ponechána z důvodů krátkých přepravních vzdáleností uhlí a skrývkových hmot. Dalším 

důvodem pro ponechání kolejové dopravy je zakládání granulátů pomocí kolejových 

zakladačů.   

Zakládání granulátů pomocí kolejové dopravy je v současné době jedinou možnou 

dopravou bez dalších úprav jiné technologie. Důležitými a limitujícími faktory při jeho 

zakládání jsou prašnost a malá soudržnost, které by zakládání pásovými zakladači 

respektive dopravu pásovými dopravníky komplikovali a vyžadovali by nemalé investice.  

Pásová doprava popsaná v kapitole 4.5 má oproti dopravě kolejové několik výhod 

jako jsou jednoduchost zařízení, schopnost překonávat vysoké dopravní výšky, možnost 

automatizace. Naopak nedostatkem oproti dopravě kolejové je v omezenosti dopravy 

materiálu s větší kusovitostí, ovlivnění dopravy vlivem klimatu tzn. námraza, déšť, vítr a 

v případě poruchy se musí odstavit celý technologický celek. Vlhký a jílovitý materiál 

tvoří nálepy a naopak velmi jemný matriál je odnášen větrem. 
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Tabulka č. 5: Přehled výhod a nevýhod jednotlivých typů dopravy 

 kolejová doprava pásová doprava 

výhody 

provozní spolehlivost, 

energeticky regul. výkon, 

mnohostrannost využití 

méně náročná na klima, 

návaznost na ČD 

 

nepřetržitost dopravy, 

velmi výkonná, 

velké dopravní výšky, 

nízké provozní náklady, 

vysoká produktivita, 

možnost automatizace 

nevýhody 

náročná na organizaci, 

malé dopravní výšky, 

investičně náročná, 

velký počet pracovníků, 

cykličnost dopravy 

doprava pouze v přímce, 

kvalita materiálu, 

klimatické podmínky 

5.3 Porovnání na základě spotřeby elektrické energie 

 

Tabulka č. 6: Spotřeba elektrické energie na založený m3 skrývky v roce 2006 

Typ zakladače 

roční skutečná 

teţba 

/m
3
/ 

roční spotřeba el. 

enrgie 

/ MW/ 

spotřeba el.energie 

na zaloţený m
3
 

/W/ 

ZP 6600 7 906 549 3 103, 62 392 

ZD 2100 2 008 474 1 182, 84 588 

 

 Z údajů, které mi byly poskytnuty úsekem ekonomického ředitele VUAS, jsem 

sestavil tabulku č. 6, ze které je patrné, že pásový zakladač spotřebuje na jeden založený 

metr kubický skrývky méně elektrické energie, nežli zakladač kolejový a to téměř o 200W.  

Tyto hodnoty zahrnují pouze práci samotných zakladačů a nepočítají se spotřebou použité 

dopravy od těžebních strojů k zakladačům. 

 Od roku 2010 probíhá ve společnost VUAS měření spotřeby elektrické energie na 

jednotku těžených hmot na skrývkových technologických celcích pomocí aplikačního 

softwaru. Dispečeři s pomocí řidičů velkostrojů tak mohou operativně ovlivňovat chod 

technologického celku. Při zakládání kolejovými zakladači je situace rozdílná, všechny 

pohony jsou v provozu pouze při samotném zakládání. Odpadá tak spotřeba elektrické 

energie při chodu pásových dopravníků na prázdno. 
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5.4 Procentuální podíl zaloţených hmot 

Tabulka č. 7: Množství založených hmot v roce 2010 kolejovými a pásovými zakladači 

typ zakladače Stroj 
Skrývka  

/m
3
/ 

Granulát 

/m
3
/ 

Celkem zaloţeno 

/m
3
/ 

pásové 

ZP 6600  

ZP 86 
8327427 0 8327427 

15984901 
ZP 6600 

ZP 93 
7657474 0 7657474 

kolejové 

ZD 2100  

Z 73 
1090813 677484 1768297 

3534225 
ZD 1800  

Z 59 
1160021 605907 1765928 

celkem  18235735 1283391 19519126 19519126 
 

Na úseku VUAS bylo v roce 2010 pomocí dvou pásových zakladačů typu ZP 

6600 a dvou zakladačů kolejových typu ZD 2100/1800 (rozdíl označení  viz. kapitola č.3 

kolejový zakladač) bylo založeno 19519126 m
3  

skrývky včetně granulátů, které zakládají 

pouze kolejové zakladače. 

Z grafu č. 1 je vidět, že kolejové zakladače se podíleli v tomto množství 

založených hmot pouze 18%, rozdělených na 11% skrývky a 7% granulátu, zatímco 

zakladače pásové tvořili 82% objemu všech založených hmot. 

Graf č. 1: Procentuální podíl založených hmot jednotlivými zakladači 
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6 Benchmarkingové ukazatele 

Benchmarking je zaměřen na orientační porovnávání, které se využívá například 

pro porovnávání výrobních procesů a výrobků s jinými výrobními procesy a výrobky. 

Pomocí těchto ukazatelů můžeme vyhodnocovat efektivitu údržby, plánování oprav, 

nákladovosti zařízení, produktivitě práce, využití výrobního zařízení a mnoho dalších. 

Tabulka č. 8: Údaje z roku 2006 pro stanovení Benchmarkingových ukazatelů 

Zakladač 

časový 

fond 

/hod/ 

provozní 

doba 

/hod/ 

skutečná 

těţba 

/m
3
/ 

PPO 

/hod/ 
spotřeba 

materiálu 

/Kč/ 

opravy 

/Kč/ 
TR SK 

ZP 6600 8670 4853 7 906 549 276 236 540 169 3997216 

ZD 2100 8670 2089 2 008 474 148 172 749 601 5089959 

  

Z údajů za rok 2006, které mi byly poskytnuty útvarem ekonomického ředitele 

společnosti VUAS, jsem sestavil tabulku č. 8 pro výpočet Benchmarking. ukazatelů, dle 

kterých porovnám již výše zmíněné zakladače typu ZD 2100 a ZP 6600. 

 Využití výrobního zařízení 

 Ukazatel využití výrobního zařízení nám charakterizuje skutečné využití výrobního 

zařízení, zde konkrétně kolejové a pásového zakladače, a jeho ustálenou pohotovost.  

 zakladače ZP 6600 

  
                            

                            
     

    

    
         

 zakladač ZD 2100 
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Z výsledků daného ukazatele, je zřejmé, že pásový zakladač ZP 6600 měl v roce 

2006 vyšší využitelnost nežli kolejový zakladač ZD 2100 a to o 32%. Samozřejmě je nutno 

podotknout, že nemám k dispozici disponibilní časový fond, kterým se rozumí roční 

časový fond snížený o činnosti, jakou jsou generální opravy, revize a preventivní opravy, 

který by tento výsledek jistě zpřesnil. 

 Intenzita toku peněz na opravy zakladače 

Intenzitou toku peněz na opravy rozumíme jako jeden z dalších ukazatelů, který 

nám ukazuje, kolik procent z celkového obratu vkládáme za určité období do oprav daného 

zakladače.  

 zakladače ZP 6600 

 

  
                                

                 
     

       

          
           

 

 zakladač ZD 2100 

 

  
                                

                 
     

       

          
           

 

Pozn.: * údaj získaný z hospodářských výsledků skupiny Czech Coal Group za rok 2006 

Z výše uvedeného výsledku je rozdíl mezi pásovým zakladačem a zakladačem 

kolejovým sice nepatrný a to pouhá setina procenta. Avšak je nutno upozornit na to, o jak 

velkou společnost se jedná a kolik představuje její roční obrat a uvědomit si hodnotu 

tohoto procentuálního vyjádření. Vezmu-li v úvahu ještě množství založených hmot dle 

tabulky č. 8 je rozdíl mezi zakladači značný a to v neprospěch zakladače kolejového. 
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 Spotřeba materiálu zakladači 

Dalším ukazatelem pro porovnání těchto zakladačů může být srovnání na základě 

procentuálního vyjádření spotřeby materiálu jednotlivými zakladači z celkové částky 

uvolněné na nákup materiálu. 

 zakladače ZP 6600 

  
                         

                                      
     

      

          
           

 zakladač ZD 2100 

  
                         

                                      
     

      

          
           

Pozn.: * údaj získaný z hospodářských výsledků skupiny Czech Coal Group za rok 2006 

 Z tohoto možného porovnání je rozdíl obou zakladačů opět nepatrný, ale jako 

v předešlém případě je nutno vzít v úvahu velikost celkové hodnoty nákladů na nákup 

materiálu v celé organizaci a neopomenout množství založených hmot. Z výše uvedeného 

vyplývá, že zakladač pásový měl v roce 2006 menší podíl na spotřebě materiálu než 

zakladač kolejový. 

 Dále bych chtěl upozornit, že jsem při tomto srovnání pracoval pouze s daty, které 

mi byly poskytnuty a to pouze za rok 2006. Dle mého názoru by pro přesnější srovnání 

bylo zapotřebí pracovat s daty za vícero období.  
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7 Závěr 

V mé předložené bakalářské práci jsem analyzoval problematiku ukládání 

nadložních zemin pomocí pásových a kolejových zakladačů. Popsal jsem oba druhy 

zakladačů včetně jejich parametrů a použité technologie. Neopomenul jsem druh použité 

dopravy, kterou tyto zakladače využívají, a která je jedním z několika faktorů, které jsem 

porovnával. 

Oba typy zakladačů jsem srovnal dle různých parametrů, ukazatelů a těžebních 

výsledků. Metody srovnání, popsané v kapitolách 5 až 6, jsem zvolil dle dat a informací, 

které jsem získal z úseku ekonomického ředitele VUAS, výrobně informačního systému a 

provozní dokumentace daných strojů. Benchmarkingové ukazatele jsem určil dle výše 

uvedených informací, které jsem doplnil o data získána z hospodářských výsledků těžební 

společnosti. 

Vyhodnocení jednotlivých metod srovnání, které se týkají technických parametrů, 

použité dopravy, spotřeby elektrické energie a podílů založených hmot mě vede k závěru, 

že zakladače pásové jsou stroje spolehlivější, výkonnější a zároveň s menší spotřebou 

elektrické energie. Použití pásové dopravy je dle mého názoru výhodnější nežli doprava 

kolejová z mnoha důvodů, kterými jsou kontinuita, výkonnost, malá nákladovost a 

překonávání dopravních výšek. Přednosti kolejové dopravy vidím v krátkých přepravních 

vzdálenostech uhlí a skrývkových hmot a v menší náročnosti na kvalitě materiálu a 

klimatu. 

Porovnáním na základě Benchmarkingových ukazatelů jsem taktéž došel 

k závěru, že nasazení pásového zakladače jako posledního článku technologického celku se 

jeví výhodnější. Zakladač jsem srovnal podle ukazatelů, kterými jsou využití výrobního 

zařízení, toku peněz na opravy zakladačů a dle spotřeby materiálu. Výsledky těchto 

ukazatelů hovoří pro větší výhodnost použití pásového zakladače a v neprospěch zakladače 

kolejového. 

 Při otvírce nového lomu bych na základě tohoto porovnání mohl doporučit jen 

nasazení zakladače pásového.  Použití kolejového zakladače bych viděl v případě lomu, 

kde je tato technologie již používána a nevyžaduje počáteční investice, jako je tomu na 

lomu Vršany – Šverma, kde kolejová doprava zůstala z důvodu malých přepravních 
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vzdáleností a možnosti zakládání granulátu, který by si jinak vyžadoval nemalé investice 

při použití dopravy pásové.  
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