
   

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ 

UNIVERZITA OSTRAVA  

Hornicko-geologická fakulta  

Institut hornického inženýrství a bezpečnosti 

 

 

 

 

 

PROJEKT PŘEMÍSTĚNÍ NAKLÁDKY UHLÍ JIŘÍ II 

 

 

bakalářská práce 

 

 

 

 

 

 

Autor:                                     Josef Odvody 

Vedoucí bakalářské práce:                                     Ing. Miroslav Seidl 

 

Ostrava 2011



Josef Odvody: Projekt přemístění nakládky uhlí Jiří II 
 

 

 

2011   
 

Prohlášení 

 

- Celou bakalářskou práci včetně příloh, jsem vypracoval samostatně a uvedl jsem 

všechny použité podklady a literaturu. 

- Byl jsem seznámen s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon 

č.121/2000 Sb. - autorský zákon, zejména §35 - využití díla v rámci občanských a 

náboženských obřadů, v rámci školních představení a využití díla školního a §60 - školní 

dílo. 

- Beru na vědomí, že Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou práci užít  

(§35 odst. 3) 

- Souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v Ústřední knihovně 

VŠB-TUO k prezentačnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího 

bakalářské práce. Souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci, obsažené v Záznamu o 

závěrečné práci, umístěné v příloze mé bakalářské práce, budou zveřejněny 

v informačním systému VŠB-TUO. 

- Souhlasím s tím, že bakalářská práce je licencována pod Creative Commons 

Attributions-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported licencí. Pro zobrazení kopie této 

licence, je možno navštívit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ 

- Bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 

s oprávněním užít dílo v rozsahu §12 odst. 4 autorského zákona. 

- Bylo sjednáno, že užít své dílo - bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode 

mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na 

vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 

 

 

V Ostravě dne 30.4.2011                  Josef Odvody 



Josef Odvody: Projekt přemístění nakládky uhlí Jiří II 
 

 

 

2011   
 

        

Anotace práce 

Předkládaný projekt řeší souhrn provozních souborů a stavebních objektů, které zajišťují 

realizaci stavby Přemístění nakládky uhlí Jiří II. Úkolem tohoto projektu je navržení 

technologického řešení přemístění stávajících uhelných odtahových pásových dopravníků 

do nového položení, pracovně označovaného Václavák II. Cílem nového položení těchto 

dopravníků je získat nové výsypkové kapacity v prostoru podél severních svahů lomu Jiří, 

pro zakládání celku TC2/1 a tím zlepšit stabilitní poměry na vnitřní výsypce v příštím 

období. 

 

Klíčová slova: technologický celek, přemístění nakládky, dopravníky, výsypka, 

zakládání, stabilitní problémy. 

 

Summary 

Presenting project to solve komplex operations set and building objects, that secury 

realisation construction relocation of coal loading Jiří II. The aim of this project is to 

propose a technological solution for relocation of the existing coal conveyor coupling to 

the new positioning, the study called Václavák II. The new positioning of these conveyors 

is to dump the new capacity in the area along the northern slopes of the quarry Jiří, for 

setting up a whole TC2/1, and thus improve the current stability conditions in the internal 

dump in the next period.  

 

Keywords: technological whole, ralocation of loading, conveyors, dump, setting up, 

stability problems. 
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1. Úvod 

Již v minulosti byl lom Jiří postižen několika sesuvy vnitřní výsypky (1985, 1987), které 

měly negativní vliv na chod celého lomu. Došlo při nich k ohrožení životů pracovníků  

a také k velkým materiálním škodám. Na základě těchto negativních zkušeností  

a dlouhodobým sledováním stability vnitřní výsypky, zejména za pomoci penetračního 

průzkumu, má důlní organizace dostatek informací o stavu výsypkového tělesa. 

Systematický penetrační průzkum vnitřní výsypky lomu Jiří se provádí již od roku 1993. 

Při těchto opakovaných měřeních je snaha umisťovat penetrační sondy do prakticky 

identických míst výsypky, z důvodu možnosti porovnávat výsledky měření z jednotlivých 

let (následné penetrace). Na základě porovnání penetračních záznamů sond lze vyhodnotit 

změny, které se odehrály v tělese výsypky od předchozích měření, a to včetně vyhodnocení 

úrovně a účinnosti prováděných sanačních opatření. Vedle možnosti vyhodnocovat změny, 

které probíhají v tělese výsypky (např. zjištění výskytu neúnosných vrstev pevnostně 

zdegradované sypaniny), jsou výsledky penetračních měření též využívány jako vstupní 

data do stabilitních výpočtů. 

Stabilitně nežádoucí jevy, které se vyskytovaly v prostoru celku TC2/1 a které nakonec 

vedly k havárii vnitřní výsypky v letech 2008 a 2009, se již přenesly do aktuálně 

využívaného zakládacího prostoru obou celků TC2. Výsledky měření na penetračních 

sondách dokladují, že se v těchto částech vnitřní výsypky vyskytují neúnosné vrstvy 

pevnostně zdegradované sypaniny, vzniklé v rámci procesu zhroucení pevnostní struktury 

plně zvodnělé jílovité sypaniny. K tomuto procesu hroucení dochází při navyšování 

mocnosti výsypky, po překročení mezní mocnosti vnitřní výsypky. V prostoru celku TC2/1 

byla touto limitní výškou mocnost výsypky 80 metrů [3].  

V současnosti však mocnost výsypky v zakládacím prostoru celků TC2 dosahuje místy  

i 100 metrů a výsypka navenek neprojevuje sebemenší stabilitní problémy. Výsledky 

penetračních měření však dokladují, že v tomto aktuálně využívaném zakládacím prostoru 

již došlo ke znovunastartování procesu hroucení pevnostní struktury jílovité sypaniny,  

i když toto nové pokračování procesu hroucení struktury není prozatím nijak patrné  

na povrchu výsypky. 
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Při měření v roce 2010 byla však poprvé zaznamenána i tendence výrazného zhoršení 

pevnostních poměrů, v rámci které dochází jak k výraznému nárůstu mocnosti 

zdegradovaných zemin, tak i poklesu hodnot pevnosti na extrémně nízké hodnoty (příklad 

uveden na Obrázku 1). Stabilitní problematika zakládacího prostoru celku TC2/1 je 

alarmující: v roce 2004 byl při penetračním průzkumu tohoto prostoru zjištěn jeden případ 

neúnosné vrstvy, v roce 2005 se jednalo již o čtyři případy a v roce 2006 prakticky 

všechny sondy realizované v prostoru zakládání celku TC2/1 zachytily neúnosné vrstvy při 

bázi výsypky, které při svém postupu směrem na východ celek vytvářel v rámci 

navyšování mocnosti výsypky [3]. 

 

Obrázek 1: Porovnání polohově (resp. hloubkově) identických částí penetračních záznamů sond SPJ 54/13 z r. 

2008 (vlevo) a SPJ 54/15 z r. 2010 (vpravo) 

Postupně se vytvářely pod celkem TC2/1 plošně rozsáhlé neúnosné vrstvy pevnostně zcela 

degradované sypaniny o značné mocnosti (5 – 25 metrů). Právě do těchto neúnosných 

vrstev se po překročení mezní mocnosti výsypka 19.7.2008 zabořila (jednalo se o zaboření 

výsypky do sebe samé). V roce 2009 se tento únostní kolaps, v důsledku pokračování 
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zakládání nad prostorem kolapsu, přetransformoval v klasický sesuv (17.6.2009), který ve 

svých důsledcích prakticky ukončil těžbu na lomu Družba. 

Po zkušenostech ze zakládacího prostoru celku TC2/1 nelze vyloučit, že nedojde 

k obdobnému vývoji událostí i na aktuálně využívaných zakládacích prostorech obou celků 

TC2. To znamená, že kdyby pokračovalo rozšiřování plošného rozsahu výskytu takto 

neúnosných vrstev, resp. rozšiřování jejich mocností, pak lze očekávat, že odstartují 

podobné stabilitní problémy i v aktuálně využívaném zakládacím prostoru vnitřní výsypky 

a dojde k havárii takových rozměrů, že by mohlo dojít k ukončení těžby i na lomu Jiří [3]. 

Přemístěním nakládky uhlí do nového položení a následným odtěžením uhelného pilíře, 

který se nachází pod stávající nakládkou uhlí, bude získán další výsypný prostor pro 

zakládání. Do takto vzniklého prostoru se přesune celek TC2/1, který zde bude zakládat  

a nebude dál nebezpečně zatěžovat vnitřní výsypku navyšováním její mocnosti.  
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2. Stávající stav a důvody přemístění nakládky uhlí 

V předložené bakalářské práci budu vycházet z aktuální situace na lomu Jiří, patřící 

společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Zde jsou pro dopravu uhlí z lomu 

k nakládce na nakládacích stanicích NSII a NSIIa využívány dvě odtahové uhelné linky A 

a B, vedené po stávající trase, pracovně označované jako Václavák, které byly 

zprovozněny v roce 2001 v rámci stavby Přemístění nakládky uhlí Jiří. Jako další dvě 

odtahové linky jsou provozovány původní linky C a D, uvedené do provozu v roce 1989. 

 

Obrázek 2: Současná trasa uhelných linek A9 a B9 

S ohledem na současný stav na vnitřní výsypce lomu, hlavně z pohledu její stability, bude 

provedena přeložka linek A a B. Následně budou demontovány i linky C a D, tím dojde 

k uvolnění prostoru v severní části lomu. Ten bude, po vytěžení zbytkového uhelného 

pilíře, dále sloužit pro účely zakládání. 

Veškerá těžba skrývky na lomu je směrována na vnitřní výsypku. Současný příkryvný 

poměr 2,4 m
3
/t se bude do budoucna zvyšovat až na hodnoty cca 4 m

3
/t. Tato skutečnost 
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klade vysoké nároky na projektování výsypkových etáží. Aby bylo možné založit veškerou 

vytěženou skrývku, je nutné navyšovat mocnost výsypky, což má negativní dopad  

na předepsaný stupeň bezpečnosti (stabilitu výsypkového tělesa). 

V současné době se na dně lomu, v prostoru retenčních nádrží, realizuje řada nákladných 

opatření na zlepšení stavu podložky vnitřní výsypky, která je založena na ukloněné 

podložce s výskytem pramenů spodní vody. Jedná se především o navážení kamenných 

lavic, čištění retencí a budování odvodňovacích drénů. I přes tato realizovaná opatření 

dochází při navyšování mocnosti výsypky k degradaci skrývkových materiálů a tím 

k zhoršení její stability.  

Za takovéhoto stavu proto hrozí neustálé nebezpečí vzniku sesuvu stávajících etáží 

výsypky. Z dané situace analogicky vyplývá, že na vnitřní výsypce lomu Jiří není prostor 

pro zakládání dvou technologických celků TC2 (nad sebou). Z tohoto důvodu je třeba 

hledat možnosti nasazení jednoho celku TC2, konkrétně pak horního TC2/1, v jiném 

prostoru. 

Zakládání v severní části výsypky se v tomto případě jeví jako nejlepší řešení,  

jak z hlediska ekonomického, tak z hlediska báňsko-technologického. Přistoupením k této 

možnosti si lom Jiří i nadále zachovává možnost zakládat na vnitřní výsypku (ekonomicky 

nejvýhodnější způsob) a nebude nadále ohrožována stabilita vnitřní výsypky. Zakládáním 

celku TC2/1 v severní části výsypky bude získán časový prostor pro postup celku TC2/2 

(postoupí zhruba o 750 m), čímž bude získán odstup obou celků od sebe zhruba na 1 km. 

Navrhované řešení z pohledu analýzy současného stavu umožní, aby se etáže výsypky 

zakládané celkem TC2/2 během této doby stabilizovaly a byl eliminován současný stav, 

kdy je na vnitřní výsypku zakládáno cca 22 mil. m
3
 „rychlesypaných“ zemin ročně,  

bez možnosti jejich stabilizace. 

Zakládání na vnitřní výsypce klade vysoké nároky na postup těžby uhlí v souvislosti 

s vyuhlením plochy na dně lomu. V přeneseném smyslu slova je to „systém spojených 

nádob“. Kvalita uhlí klesá od hlavy po patu sloje. Na dně lomu se tedy nachází uhlí se 

zhoršenou kvalitou, což nese problémy s jeho zpracováním a následným umístěním na trh. 

Pro zakládání celku TC2/2 musí být však prostor včas vyuhlen. Právě tato skutečnost je 

v současné době závažným problémem.  
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Těžba uhlí a jeho homogenizace na lomu Jiří probíhá na uhelných linkách za pomoci 

čtyřcestných rozdělovacích vozů. Do těžby jsou jednotlivé velkostroje nasazovány podle 

geologického modelu a za pomoci rozdělovacích vozů je na určený pásový dopravník 

sesypána požadovaná kvalita. 

Svým způsobem je tento systém unikátní a na lomu je touto technologií vyráběno zhruba 

deset různých kvalit uhlí. To má samozřejmě negativní vliv na časové využití jednotlivých 

velkostrojů a na jejich plošný postup. Právě z tohoto důvodu je získání většího časového 

prostoru tak důležité. 

Změna směrování těžby skrývky celku TC2/1 do prostoru severní části vnitřní výsypky má 

také pozitivní ekonomický vliv. Jednak tím, že se zkrátí přepravní vzdálenost a také tím, že 

se nevhodné materiály těžené celkem TC2/1 v předpolí lomu (silně rozbředavé jíly) budou 

ukládat na bezpečné místo.    
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3. Projekt stavby 

Nové stavební objekty, ať už přemístěná nakládka uhlí nebo nová přístupová komunikace 

do lomu této stavby, se budou nacházet v severních svazích lomu Jiří. V této oblasti se 

jedná o rostlý terén, který není poddolovaným územím. Stavební objekty budou zakládány 

v tufitických jílovcích, resp. v rule, a vzhledem k tomu, že stavba probíhá v obdobném 

charakteru území jako již dříve realizovaná akce Přemístění nakládky uhlí Jiří, bylo 

upuštěno od podrobného geologického průzkumu. Základové objekty jsou tedy navrženy 

na minimální únosnost očekávaného terénu. 

3.1. Geologické poměry 

Prostor stavby je situován v severních závěrných svazích lomu Jiří v nadmořské výšce  

418 m.n.m. Původní terén byl, před úpravou, kolem 470 m.n.m. Zájmové území náleží 

k severnímu okraji střední části sokolovské terciérní pánve, v těsné blízkosti lipnické 

poruchy a leží na tektonicky zvýšené severní kře. V důsledku toho je terciérní sedimentace 

redukována denudací na bazální starosedelské a novosedelské souvrství. Starosedelské 

souvrství je v této části zpravidla zastoupeno kaolinickými psefity a jíly, s proměnlivým 

obsahem písčité frakce. Sedimenty bývají v nepravidelných polohách silicifikované 

(křemité pískovce, křemence). Mocnost souvrství kolísá kolem 10 metrů. 

Na starosedelské souvrství ostře nasedají sedimenty novosedelského souvrství. Při bázi je 

uložena uhelná sedimentace sloje Josef. Uhelná sloj má zpravidla dvě lávky, oddělené 

jílovitými sedimenty. Jílovitý, popřípadě prachovitý vývoj má i počátek uhelné 

sedimentace. Její mocnost jen výjimečně přesahuje 10 metrů. Směrem do nadloží přechází 

do vulkanoklastických sedimentů (dříve vulkanodetritické souvrství). Petrograficky jsou to 

tufitické jílovce, pískovce až droby. Pyroklastický materiál je v převaze zcela zjílovělý. 

Relativně často se vyskytují proplástky uhelných jílů a jílovitého uhlí. V souvrství se 

vyskytují též vložky a polohy tvrdých pelosideritů do mocnosti 0,3 m. Nadložní 

spodnomiocénní sokolovské souvrství (dříve cypřišové a hlavní uhelné souvrství) není 

v oblasti severní zvýšené kry vlivem denudace zachováno. 

Pánevní terciérní sedimenty jsou uloženy na hloubce kaolinizovaných svorů  

krušnohorské-smrčinského krystalinika. 
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Z prostoru stavby byly, skrývkovými pracemi, odtěženy prakticky veškeré terciérní 

nadložní sedimenty, až na reliéf rozložených svorů. Rozhraní svor-starosedelské souvrství 

je v úrovni kolem 418 m.n.m. a mírně upadá k jihovýchodu. Kaolinicky rozložené svory 

nabývají charakteru jemně písčitých jílů, pevné až tvrdé konzistence. Podle prohlídky 

skrývkových okolních řezů lze předpokládat zcela zvětralé svory v hloubce kolem  

10 metrů. 

Na odtěžený terén jsou uloženy násypy upravující terén do současného stavu. Násypy 

dosahují mocnosti většinou kolem 0,5 metru, v místě komunikací jsou pak zpravidla 

mocnější. Jsou tvořeny především písčitými jíly se štěrkem, v místě komunikací je 

pravděpodobný násyp hrubého štěrku případně i lomového kamene. 

V severovýchodní části staveniště se zdvihá skrývkový řez, kde v úrovni kolem  

419 m.n.m. nasedá na starosedelské souvrství uhelná sedimentace sloje Josef. Jedná se o 

uhelné jíly, jílovité uhlí, jíly, jílovce a prachovce slabě zpevněné. Projektované přeložení 

nakládky uhlí bude založeno v jejich podloží tvořeném rozloženými svory, popřípadě 

sedimenty starosedelského souvrství. 

Podzemní voda má v prostoru stavby volnou hladinu v hloubce kolem 2 m pod terénem. 

V generelu je hladina ukloněná k jihu, konformně s generelním sklonem svahu.     

3.2. Technické řešení 

Pro nové položení uhelných odtahových pásových dopravníků budou využity stávající 

remontované pásové dopravníky PD A9, B9 a PD A10 a B10. Pásové dopravníky budou 

položeny v trase svážné v severních svazích lomu Jiří (tento prostor je pracovně označován 

jako Václavák II), která je dána polohou přesypu ze stávajících PD A11 a B11  

a průsečíkem směru svážné a směru stávajících odtahových linek PD A8 a B8 do drtírny 

uhlí (Obrázek 3). Remontované pásové dopravníky budou umístěny na nosných 

konstrukcích, které umožní čištění a podjíždění poháněcích stanic.  

Vzhledem k větší délce nového položení PD A9 a B9 bude střední část těchto dopravníků 

doplněna repasovanými návaznými středními díly vybavenými novými zkrácenými pražci. 
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Obrázek 3: Trasa přeložených pásových dopravníků 

Prostorové uspořádání nového Václaváku II bude stejné jako u stávajícího Václaváku, dva 

pásové dopravníky s obslužnou komunikací, po obou stranách, v živičném provedení. 

Osová vzdálenost mezi PD A9 a B9 bude 6 m. Základní rozměry ploch báňské 

připravenosti pro Václavák II pak budou, šířka 27,5 m a délka 815,0 m. 

Stávající terén v prostoru budoucího Václaváku II je tvořen severními svahy lomu Jiří, ve 

kterých je položena pásová linka celku TC2/1 na vnitřní výsypku. Nově položené pásové 

dopravníky A9 a B9 pak budou stávající linku křížit a z tohoto důvodu bude vybudováno 

přemostění přes PD 40, po kterém nově položené uhelné linky, i s obslužnými 

komunikacemi, povedou. 

3.2.1. Základy pro poháněcí a vratné stanice pásových dopravníků 

S ohledem na vysokou síranovou agresivitu eventuální spodní vody (jejíž hladina je pod 

základovou spárou) a která ovlivní vlastní zemní prostředí, jsou základy zvoleny 

v plošném provedení (patky prováděné do bednění) a materiálem je prostý vodostavební 

beton.  
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Kotvení ocelových konstrukcí poháněcích stanic bude provedeno chemickými kotvami  

do vrtaných otvorů - vždy čtveřice kotev na jednu podporu. Stejně tak bude provedeno  

i kotvení podpor náběhových dílů. Po montáži ocelových konstrukcí bude kotvení včetně 

ocelové patky zabetonováno nejméně 200 mm nad úroveň upraveného terénu.  

3.2.2. Nová přístupová komunikace do lomu 

Nová přístupová cesta do lomu nejprve povede podél PD A10 a B10, od kterých se  

po 0,725 km odklání. Pak pokračuje volným prostorem až ke klesání na navrhovaný most 

přes PD 41. Přístupová komunikace se poté napojuje na stávající cestu do lomu a následně 

na stávající živičnou komunikaci podél PD 41. 

Nová přístupová komunikace je vedena podél PD A10, v osové vzdálenosti 5,3 m a její 

šířka je 7,0 m. Celková délka přístupové komunikace je pak 1 717 m. Konstrukce vozovky 

je následující: geotextilie GEOLON PP 25, štěrkodrť 250 mm, mechanicky zpevněné 

kamenivo 200 mm, obalované kamenivo 60 mm, asfaltový beton hrubozrnný 60 mm  

a asfaltový beton mastixový 40 mm. U konce trasy je navržen přejezd přes pásový 

dopravník PD 41, včetně sjezdů pro všechny čtyři strany [4]. 

3.2.3. Přemostění PD 41 

Pro přemostění PD 41 byl využit stávající most délky 18,2 m z prostoru bývalého PD 6V, 

který je řešen jako přemístitelný. Most je sestaven ze tří polí délky 5 m a dvou 

nájezdových částí délky 1,6 m. Tento stávající most bude ještě o 3 m prodloužen a to 

z důvodu zlepšení přístupu k čištění PD 41. 

Pole 5 m je složeno ze čtyř typových dílců šíře 1,8 m položených vedle sebe. Základní 

dílce jsou vytvořeny dvěma hlavními nosníky I500, které jsou spojeny příčníky I260,  

na kterých jsou uloženy, ve třetinách, podélníky I220. Toto pole bude prodlouženo o 3 m 

vložením profilu I500 do středu pole a zesílené svařeným T profilem přivařeným ke spodní 

přírubě profilu I500 po celé délce nosníku. Pole bude doplněno novými příčníky I260  

a stávající podélníky I220 budou prodlouženy stávajícím profilem [4].  

Mostovka je tvořena dřevěnými dubovými hranoly o rozměru 160x200 mm. Tímto 

profilem bude doplněna i rozšířená část, uchycení k přírubám ocelových nosníků bude 

provedeno pomocí šroubů. 
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Základy pro uložení ocelové konstrukce mostu byly vyskládány ze silničních panelů 

uložených na polštáři ze štěrkodrtě. Základová konstrukce je uložena v zemi, takže není 

třeba ochrany proti vlhkosti a případným chemickým vlivům. Styk mezi ocelovou 

konstrukcí a základem je proveden prostřednictvím základového pražce, který je součástí 

ocelové konstrukce, prostým uložením. 

 

Obrázek 4: Přemostění PD 41 

3.2.4. Přemostění PD 40 

Přemostění bude provedeno pomocí dvou silničních a dvou dopravních mostů (pro PD A9 

a B9) o délce 50 m. Most je navržen jako ocelový s oddělenou konstrukcí mostovky zvlášť 

pro pásový dopravník a zvlášť pro silnici. Silniční část slouží pro jeden jízdní pruh. Most 

bude založen na železobetonových podporách. Krajní podpory tvoří zároveň opěrnou stěnu 

násypů silničního tělesa a budou ze stran obsypány svahem. Střední podporu tvoří vždy 

dva rámy, jeden pro silniční, druhý pod dopravníkový most. 
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Most bude po celé délce přímý, s podélným sklonem 2°, podepřený betonovými 

podporami, společnými pro silniční i dopravníkovou část. Každý most bude tvořen třemi 

mostními poli, krajní pole mají délku 15 m a střední pole pak délku 20 m. 

 

Obrázek 5: Prozatím nedokončený most přes PD 40 

Konstrukce silničního i dopravníkového mostu bude obdobná – s plnostěnnými hlavními 

nosníky svařovaného průřezu I o výšce 1 200 a 1 000 mm u silničního, resp. 800 mm  

u dopravníkového mostu, které jsou uvažovány jako prosté nosníky o rozpětí  

20 a 15 m [4]. 

Mostovka bude tvořena dřevěnými dubovými hranoly 200x200 mm. Hranoly budou  

ke konstrukci mostu připevněny svorníky (ve středu vozovky) a přítlačnými úhelníky  

u každého sloupku pro svodidlo (po stranách). Jízdní pruh bude po obou stranách lemován 

jednoduchými ocelovými svodidly, která se namontují na ocelové sloupky z dutého profilu 

200x200x5 mm po 3 m na každém příčníku [4]. 

Horní plocha dopravníkového mostu je navržena o 750 mm výše, aby byl zajištěn snadný 

přístup pod gurtu pásového dopravníku ze strany silničního mostu. Podlaha lávek  
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na dopravníkovém mostu bude tvořena ocelovými rošty a má šířku 700 mm na straně  

u silničního mostu a 1 300 mm na straně druhé. V úseku, kde most prochází nad PD 40 

(včetně jeho manipulačního prostoru), budou ocelové rošty po celé šířce mostu,  

což zabrání padání předmětů z mostu. Všechny ocelové rošty budou demontovatelné  

a s povrchovou úpravou zinkováním. 

3.3. Báňská připravenost 

Báňská připravenost pro přemístění nakládky uhlí však nebude provedena jen  

na navrhované řešení s přemístěním dvou uhelných odtahových linek, nýbrž bude  

na požadavek společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. provedena v šířce 

umožňující eventuální dodatečnou montáž třetí odtahové linky PD D9 a D10. 

Na severní straně prostoru budoucího Václaváku II budou v některých částech provedeny 

výkopy s bočními svahy ve sklonu 1:1. Násypy budou provedeny z vhodného materiálu, 

který bude ukládán po vrstvách ve výšce max. 500 mm, každá vrstva bude hutněna  

na hodnotu 100 PS (proctor standart). Boční svahy násypů budou ve sklonu 1:2.  

Pro dolní hutněné vrstvy bude použit vhodný materiál z prostoru stavby, případně 

z prostoru lomu Jiří, pro poslední horní vrstvu bude použit odval z kamenolomu Horní 

Rozmyšl. 

3.4. Vodohospodářská část projektu 

Tato část projektu řeší odvodnění nově vzniklých zpevněných ploch a nový způsob 

odvedení důlních vod v souvislosti se zrušením prostoru stávajících odtahových uhelných 

linek PD A9 a B9. Z hlediska vodohospodářského je třeba, v souvislosti s přemístěním 

uvedených pásových dopravníků, řešit odvodnění nově vzniklých zpevněných ploch  

a odvedení důlních vod, které jsou v dnešní době vedeny stávajícím odvodňovacím 

příkopem v prostoru Václaváku I.  

Pod touto stávající trasou PD A9 a B9 je, na horizontu 377,0 m, uklidňovací jímka,  

do které budou, kombinací kanalizačního systému s odvodňovacím příkopem, svedeny 

veškeré povrchové důlní vody z prostoru nového položení odtahových uhelných linek  

a nové přístupové komunikace do lomu. Dále pak budou důlní vody pokračovat 

odvodňovacím příkopem až do retenční nádrže čerpací stanice J3. 
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3.5. Technologická část projektu 

Tato část zahrnuje technologické řešení remontovaných pásových dopravníků PD A9, B9, 

A10 a B10, včetně jejich položení a napojení na stávající pásové dopravní linky. V rámci 

projektu Přemístění nakládky uhlí Jiří II je pak třeba uvažovat i s přeložením veškeré 

kabeláže, tzn. nejen napájecího vedení 6 kV (včetně odpínacích kiosků) pro jednotlivé 

pásové dopravníky, ale i řídících, telekomunikačních a slaboproudých rozvodů. 

3.5.1. Pásové dopravníky PD A9 a B9 

Pásové dopravníky A9 a B9 budou nově položeny v severních svazích lomu Jiří, v prostoru 

tzv. Václaváku II. Poháněcí stanice budou na úrovni +450,95 m.n.m. Tyto remontované 

pásové dopravníky s osovou vzdáleností 6,0 m budou v dálkovém provedení a budou 

přepravovat vytěžené uhlí od stávajících pásových dopravníků PD A11 a B11 do vratných 

stanic remontovaných PD A10 a B10, kde budou mít PD A9 a B9 zároveň umístěné i své 

poháněcí stanice. Šířka dopravního pásma bude 1 600 mm.  

Pásové dopravníky A9 i B9 budou přepravovat vytěžené hnědé uhlí o zrnitosti 0-350 mm 

při maximálním hodinovém dopravním výkonu 2 000 t. Délka pásového dopravníku A9, 

počítaná od osy přesypu, bude 936,5 m, pásový dopravník B9 pak bude dlouhý 929,8 m. 

Dopravní rychlost obou pásových dopravníků bude 3,7 m/s a poháněcí stanice budou 

osazeny pohony 2 x 500 kW. Jako dopravní pásmo bude použita gumová gurta typu EP 2 

000/4, 6+3 A. Prašné pásy budou z gurty typu P 630/3, 4+2 AA, šířky 1 800 mm 

s pohonem 7,5 kW a budou opět shodné pro obě poháněcí stanice. Poháněcí stanice,  

bez kolejových podvozků, budou umístěny na nosných ocelových konstrukcích, což zajistí 

možnost snadného úklidu pod stanicemi, resp. možnost jejich podjíždění [4]. 

Poháněcí stanice budou stávající, během demontáže dojde pouze k úpravě poháněcích 

bubnů a prašných pasů a nahrazení původních olejových spouštěčů typu SDS 3 novými 

indukčními spouštěči INDUSTART. Pogumované obložení plášťů obou hlavních 

poháněcích bubnů o průměru 1 290 mm bude nahrazeno gumokeramickým obložením 

v navařovaném provedení. Úprava prašných pásů spočívá v osazení poháněcí stanice 

novými rámy s pohony a novými poháněcími bubny o průměru 660 mm 

s gumokeramickým obložením. 
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Náběhové díly budou uloženy v betonových základech. Převáděcí bubny o průměrech  

335 mm a 660 mm budou v pogumovaném provedení. Horní válečkové stolice budou 

umístěny po 1 m a osazeny hladkými válečky o průměru 159x670 mm, dolní válečkové 

stolice pak budou umístěny po třech metrech a osazeny diskovými válečky o průměru 

194x1000 mm [4]. 

Střední části pásových dopravníků budou tvořeny návaznými středními díly o šířce  

1800 mm. Vzhledem k výškovým úpravám poháněcích a vratných stanic budou střední 

díly u náběhového dílu a u vratné stanice výškově upraveny taktéž. Rovněž u přemostění 

PD 40 budou na obou stranách přemostění výškově upravené střední díly. Před vratnými 

stanicemi budou na druhých středních dílech, směrem k poháněcí stanici, umístěny šikmé 

stěrače spodní větve. 

Vratné stanice šířky 1 600 mm budou tedy výškově upraveny a ukotveny na samostatných 

betonových základech. Výšková úprava by měla zajišťovat možnost snadného úklidu  

pod jednotlivými poháněcími stanicemi a snížení pádové výšky ze zvýšených poháněcích 

stanic PD A11 a B11. Vratné stanice jsou vybaveny pevnou tříválečkovou negativní stolicí 

ve spodní větvi. 

3.5.2. Pásové dopravníky A10 a B10 

Pásové dopravníky A10 a B10 budou nově položeny v prostoru svážné v severních svazích 

lomu Jiří, v prostoru tzv. Václaváku II, nad přemístěné pásové dopravníky A9 a B9. 

Poháněcí stanice budou položeny na horizontu odtahových dopravníků A8 a B8  

do Drtírny, na úrovni +447,53 m.n.m. Tyto remontované pásové dopravníky s osovou 

vzdáleností 6,0 m budou, stejně jako v předchozím případě, v dálkovém provedení a budou 

přepravovat vytěžené uhlí od pásových dopravníků A9 a B9 až do vratných stanic 

stávajících PD A8 a B8, kde budou mít PD A10 a B10 umístěny své poháněcí stanice. 

Šířka dopravního pásma bude 1 400 mm.  

Pásové dopravníky A10 i B10 budou přepravovat vytěžené hnědé uhlí o zrnitosti  

0-350 mm při maximálním hodinovém dopravním výkonu 2000 t. Délka pásového 

dopravníku A10, počítaná od osy přesypu, bude 691,7 m, pásový dopravník B10 pak bude 

dlouhý 690,5 m. Dopravní rychlost obou pásových dopravníků bude 4 m/s a poháněcí 

stanice budou osazeny pohony 2 x 250 kW. Jako dopravní pásmo bude, stejně jako 
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v předchozím případě, použita gumová gurta typu EP 2 000/4, 6+3 A. Prašné pásy budou 

z gurty typu P 630/3, 4+2 AA, šířky 1400 mm s pohonem 7,5 kW a budou opět shodné  

pro obě poháněcí stanice. Poháněcí stanice, bez kolejových podvozků, budou opět 

umístěny na nosných ocelových konstrukcích, což zajistí možnost snadného úklidu  

pod stanicemi, resp. možnost jejich podjíždění [4]. 

Poháněcí stanice, stejně jako v předchozím případě, zůstanou ve stávající podobě. Během 

demontáže dojde pouze k úpravě poháněcích bubnů a prašných pasů. Lepené obložení 

plášťů obou hlavních poháněcích bubnů Ceragum o průměru 1 260 mm, bude nahrazeno 

gumokeramickým obložením v navařovaném provedení. Úprava prašných pásů spočívá 

v osazení poháněcí stanice novými rámy s pohony a novými poháněcími bubny o průměru 

660 mm s gumokeramickým obložením. 

Náběhové díly budou opět uloženy v betonových základech. Převáděcí bubny o průměrech 

320 mm budou v pogumovaném provedení. Horní válečkové stolice budou umístěny  

po 1 m a osazeny hladkými válečky o průměru 133x465 mm, dolní válečkové stolice  

pak budou umístěny po třech metrech a osazeny diskovými válečky o průměru  

159x670 mm [4]. 

Střední části pásových dopravníků budou taktéž tvořeny návaznými středními díly  

o šířce 1 200 mm. Vzhledem k výškovým úpravám poháněcích a vratných stanic budou 

střední díly u náběhového dílu a u vratné stanice výškově upraveny, stejně jako 

v předchozím případě. Před vratnými stanicemi budou na druhých středních dílech 

umístěny šikmé stěrače spodní větve. 

Vratné stanice šířky 1 200 mm, upravené pro použití pásma 1 400 mm, budou výškově 

upraveny a ukotveny na samostatných betonových základech. Výšková úprava zajišťuje 

možnost snadného úklidu pod stanicí a snížení pádové výšky ze zvýšených poháněcích 

stanic PD A9 a B9. Vratné stanice jsou vybaveny pevnou tříválečkovou negativní stolicí  

ve spodní větvi. 

3.5.3. Stanoviště odpínacích kiosků 

V souvislosti s přemístěním uhelných odtahových linek je rovněž řešen přesun vypínacích 

kiosků. Stávající kiosky 6 kV, na které jsou napojeny PD A11, B11, C11 a D11a také 

všechny další uhelné odtahové linky, včetně PD A9, B9, A10 a B10 budou zrušeny.  
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Pro nově vybudované napájení uhelných odtahových linek budou osazeny čtyři kiosky 

v prostoru zkrácené kabelové lávky u přemístěných PD A10 a B10 a bude použito 

stávajících vývodů z rozvodny Lipnice. 

Pod stávající kabelovou lávkou se, v místě křížení s odtahovými dopravníky A10 a B10, 

vybudují dvě panelové plochy pro osazení odpínacích kiosků (K1P). U PD A10  

pro vývody číslo 17 a 28 a u PD B10 pro vývody číslo 7 a 9. Každá plocha bude složena  

ze šesti kusů silničních panelů 2 000x1 000x150 mm. Panely budou osazeny na podkladní 

vrstvu štěrkopísku o tloušťce 400 mm uloženého do výkopu a zemních sond. Tato síť  

se propojí s uzemněním stávající kabelové lávky, resp. S uzemněním přemístěných 

pásových dopravníků A 10 a B 10. Přechodový odpor zemní sítě pak musí být menší než 

2Ω [4]. 

3.5.4. Charakteristika a řešení řídícího systému 

Technologie dálkové pásové dopravy je na lomu Jiří řešena v dálkovém provedení,  

což znamená, že jednotlivé pásové dopravníky, ať už uhelné nebo skrývkové, jsou osazeny 

řídícím systémem zajišťujícím bezpečné provozování, monitorování, chod pásových 

dopravníků a komunikační systém. K tomuto účelu je na lomu využíván programovatelný 

řídící systém ZAT série DV, konkrétně pak  ZAT-2 000MP.  Tento řídící systém tvoří 

multiprocesorový systém s možností připojení analogových i logických signálů  

a s rozsáhlými komunikačními schopnostmi, konstrukčně určený pro zástavbu  

do rozváděčových skříní. Pro řešení komplexních automatizačních úloh se využívá 

propojení multiprocesorového provozu pomocí sériové sběrnice ETHERNET do větších 

celků [4]. 

3.5.4.1. Přeložení řídících, telekomunikačních a slaboproudých rozvodů 

V současné době jsou tyto rozvody vedeny od budovy dispečinku sekce Těžba uhlí 

směrem do technologie přes kabelovou lávku až ke stávajícímu stanovišti odpínacích 

kiosků umístěnému u stávajících PD A11 a B11, kde jsou rozvody ukončeny 

v rozvaděčové skříni umístěné na ochozu kiosků. 

Stávající rozvod je tvořen z kabelů pro řídící linky (DIAMO1), kabelu pro telefonní linky 

(AUT1) a kabelů pro MB telefony a rozhlas (MB1). Tato kabeláž zajišťuje telefonní, 

rozhlasovou a řídící komunikaci pro celou sekci Těžba uhlí. V současné době je kabeláž 
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používána pro všechny odtahové linky, tzn. A, B, C a D. Během překládání a po přeložení 

linek A a B bude tato trasa sloužit dále pro provoz odtahových linek C a D. 

Pro nově položené linky A a B (PD A9, A10 a PD B9 a B10) a jejich následný provoz je 

nutné vystavět nové kabelové trasy a přepojit do nich signály, potřebné pro jejich provoz, 

z původních rozvodů. Je tedy nutné původní rozvody nahradit novými, vedenými po nové 

náhradní trase. 

Pro náhradní trasu byla zvolena část kabelové lávky o délce 250 m, která zůstane trvale 

zachována. Ze zkrácené lávky budou rozvody svedeny do země a půjdou výkopem podél 

dopravníku A10 do Drtírny uhlí, kde budou ukončeny v nové rozvaděčové skříni 

v rozvodně umístěné v 1. NP objektu. Dále musí být také nahrazena část rozvodů vedoucí 

směrem do technologie. Ta bude vedena přes střední díly a rozvodny přeložených PD A9, 

B9, A10 a B10.  

Nový rozvod tedy bude tvořen z části dispečink-drtírna a z části drtírna-technologie. 

Přeložené dopravníkové linky tedy budou připojeny ke stávající přenosové síti. Z řídící 

stanice na dispečinku jsou přenášeny informace pomocí IP protokolu do sítě COALNET. 

Toto je provedeno pomocí nově položeného optického kabelu do budovy Drtírny, kde jsou 

zpracovány v převodnících IP/AUDIO. Přenos signálů směrem do technologie bude 

uskutečněn pomocí nově položeného metalického sdělovacího kabelu MP používaného  

pro datové a telekomunikační řízení pásových dopravníků. 
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4. Odtěžení uhelného pilíře pod stávající technologií a 

následná sanace  

Pod technologií stávající nakládky uhlí lomu Jiří se nachází uhelný pilíř, který zde byl 

ponechán a původně se uvažovalo s jeho odtěžením až v době, kdy bude na lomu Jiří těžba 

postupně ukončována. Vlivem havárie vnitřní výsypky v letech 2008 a 2009, a s ohledem 

na výsledky systematického penetračního průzkumu výsypky, musela být tato strategie 

přehodnocena. 

Již dále nelze navyšovat mocnost vnitřní výsypky a je tedy nezbytně nutné nalézt nové 

vhodné prostory pro zakládání celku TC2/1. V této souvislosti došlo k rozhodnutí, že dříve 

ponechaný uhelný pilíř pod stávající nakládkou lomu bude odtěžen, technologie nakládky 

přemístěna a nově vydobytý prostor se využije pro zakládání celku TC2/1. 

4.1. Odtěžení uhelného pilíře 

V uhelném pilíři, který bude odtěžen, se nachází celkem 1 540 000 t hnědého uhlí (celkové 

bilanční zásoby). Po stanovení stability svahů, budou využitelné zásoby cca 800 000 t uhlí, 

vhodného pro energetické účely (Tabulka 1). 

Tabulka 1: Průměrné hodnoty kvality uhlí 

Výhřevnost 

v původním stavu 

Qi
r
 (MJ/kg) 

Obsah popela 

v bezvodném stavu 

A
d
 (%) 

Obsah síry 

v bezvodném stavu 

S
d
 (%) 

Obsah vody 

v původním stavu 

Wi
r
 

12,3 28,6 1,69 34,5 

 

4.1.1. Volba vhodné dobývací metody 

Vhodná dobývací metoda se v tomto prostoru určovala především na základě 

ekonomického, technického a územního hlediska. V základě by však dobývání nemohlo 

být prováděno jinak, než v systému kombinací kolesového rýpadla KU 300S a technologie 

dálkové pásové dopravy na straně jedné a lopatových rýpadel s automobilovou dopravou 

na straně druhé. 
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Ekonomické hledisko hraje při volbě jakékoliv dobývací metody, ať už při dobývání 

povrchovém nebo hlubinném, vždy zásadní roli. Nejinak je tomu i v tomto konkrétním 

případě, kdy je třeba uvažovat se všemi ekonomickými ztrátami a přínosy. Jako jeden 

z příkladů ekonomických ztrát pro každou uvažovanou dobývací metodu lze uvést, že při 

volbě metody kolesového rýpadla v kombinaci s DPD jsou značné náklady na přemístění 

velkostroje (s tím spojená řada přestaveb stávajících PD) a vybudování nových PD pro 

přepravu natěženého uhlí z prostoru uhelného pilíře. Při výběru metody kombinace 

lopatových rýpadel a automobilové dopravy jsou největšími ekonomickými ztrátami 

náklady na pohonné hmoty.  

Z hlediska technického a vzhledem ke skutečnosti, že uvažovaný prostor dobývání  

se nachází ve značné vzdálenosti od porubní fronty lomu Jiří, je největším problémem 

metody kolesového rýpadla v kombinaci s technologií dálkové pásové dopravy, 

vybudování nových pásových dopravníků. Bylo by potřeba postavit pásové dopravníky  

se směrem toku materiálu proti směru ostatních PD na lomu a dále by z nových PD musel 

být materiál, pomocí shazovacího nebo pásového vozu, překládán na přemístěnou 

nakládku uhlí. Vzhledem k náročnosti na prostor překládky materiálu a náročnosti časové 

na výstavbu takovýchto PD, je toto řešení prakticky vyloučeno. 

Po přihlédnutí ke všem výše uvedeným hlediskům bylo přistoupeno k dobývací metodě, 

kde proces rozpojování a nakládání bude zajištěn lopatovými rýpadly a proces dopravy 

zajištěn pomocí nákladních automobilů. 

4.1.2. Těžba pomocí lopatových rýpadel 

Před započetím samotné těžby uhelného pilíře bude potřeba tento prostor náležitým 

způsobem báňsky připravit. Vzhledem k tomu, že samotný uhelný pilíř je pokryt navážkou, 

na které se nacházejí obslužné komunikace ke stávajícím PD, bude nutné tyto odstranit. 

Samotné odstranění obslužných komunikací, panelových a betonových podkladů pod 

stávajícími pásovými dopravníky bude provedeno strojně za pomocí lopatových rýpadel, 

buldozerů a nakladačů. 

Těžba bude z počátku realizována z východní strany lomu, kde bude nasazeno lopatové 

rýpadlo CAT 345D. Postup těžby bude západním směrem, k porubní frontě lomu s tím,  

že v jejím průběhu se uvažuje nasazení až tří lopatových rýpadel. Toto bude možné pouze 
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při dostupnosti dostatečného množství nákladních automobilů (demprů),  

pro přepravu natěženého materiálu.  

4.1.3. Lopatová rýpadla CAT  

Lopatová rýpadla značky Caterpillar patří k nejrozšířenějším lopatovým rýpadlům vůbec. 

Vyznačují se dostatečným výkonem a variabilností (přizpůsobení rypné síly) pro rozsáhlé 

zemní práce nebo pro nasazení v oblasti těžebního průmyslu. 

Právě z důvodu potřeby velkého výkonu, nízkých provozních nákladů a s ohledem  

na skutečnost, že uhelný pilíř se nachází v oblasti lipnické poruchy, kde lze očekávat skalní 

výchozy, bylo rozhodnuto, že těžbu uhelného pilíře bude zajišťovat lopatové rýpadlo CAT 

typu 345D a doplňovat ho budou dvě další lopatová rýpadla CAT typu 320D. 

Tabulka 2: Porovnání parametrů lopatových rýpadel 

 CAT 320D CAT 345D 

Výkon 103 kW při 1 800 ot/min 283 kW při 1 800 ot/min 

Zdvihový objem 6,4 l 12,5 l 

Provozní hmotnost 22,6 t 52,2 t 

Maximální rychlost pojezdu 5,7 km/hod 4,7 km/hod 

Maximální dosah 9,8 m 11,7 m 

Maximální hloubkový dosah 6,7 m 7,4 m 

Objem lopaty 1,1 m
3 

3,2 m
3 

 

4.1.4. Automobilová doprava 

Odvoz natěženého materiálu od lopatových rýpadel budou zajišťovat nákladní automobily. 

Tyto budou po stávajících obslužných komunikacích materiál odvážet do třetího uhelného 

řezu, kde bude uhlí postupně odtěžováno velkostrojem KU 300.   

Důvodem, proč bylo přistoupeno k tomuto řešení, je skutečnost, že uhlí vydobyté z dříve 

ponechaného uhelného pilíře musí před expedicí k jednotlivým odběratelům projít nutnou 

úpravou. 
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Při volbě vhodných typů demprů se nepřihlíželo jen k výkonu, nosnosti  

a jiným základním parametrům, ale musely se zohlednit i jejich rozměry. Dempry totiž, 

aby byla vzdálenost od místa nakládky do místa výsypu co nejkratší, budou odvážet 

natěžený materiál po stávajících obslužných komunikacích. Pro nákladní automobily 

velkých rozměrů jsou tyto obslužné komunikace neprůjezdné. Konečná volba,  

po přihlédnutí ke všem možnostem, padla na stroje CAT 725, TATRA JAMAL a TATRA 

TERRN°1, a to i přesto, že ve vozovém parku těžební společnosti se nacházejí i daleko 

větší vozidla jak rozměry, tak nosností.    

Tabulka 3: Porovnání parametrů nákladních automobilů 

 CAT 725 TATRA JAMAL TATRA TERRN°1 

Výkon 230 kW 280 kW 300 kW 

Zdvihový objem 11,2 l 12,667 l 12,667 l 

Nosnost 23,6 t 19,22 t 19,5 t 

Objem korby 14,3 m
3 

12 m
3
 12 m

3
 

Celková hmotnost 45,85 t 33 t 33 t 

Rozměry 

délka/šířka/výška (m) 
9,92/3,128/3,44 7,83/2,55/3,32 7,635/2,5/3,24 

     

4.2. Odvodnění vydobytých prostor 

Před samotným zakládáním v uvažovaném prostoru je třeba tento náležitým způsobem 

odvodnit. Odvodnění nově vydobytých prostor bude navazovat na stávající systém 

odvodnění severních svahů lomu, severozápadní části vnitřní výsypky, starého důlního díla 

a podložky vnitřní výsypky ve vyuhleném severním koridoru. 

4.2.1. Analýza současného stavu 

Severní svahy lomu Jiří jsou v současné době odvodňovány jednak gravitačně, pomocí 

systému podélných a příčných odvodňovacích příkopů, které z tohoto prostoru odvádějí 

povrchové důlní vody, dále pomocí vsakovacích vrtů, kdy voda těmito vrty gravitačně 
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odvedená do stařin sloje Josef, je drénována, vyvedena na nižších řezech a svedena  

do systému odvodňovacích příkopů, a v neposlední řadě pomocí čerpacích míst v prostoru 

pilotové stěny.  

V uvažovaném prostoru zakládání se také nachází staré důlní dílo Kateřina. Tento bývalý 

důl v letech 1900 až 1921 přerubal sloj Josef a v průběhu jeho těžební činnosti byly 

vyrubané plochy vyplňovány zakládkou nebo se samovolně zavalovaly. Tímto postupem 

vytvářely volné prostory pro kumulaci podzemních slojových vod. Všechny důlní vody 

z bývalého dolu Kateřina jsou dnes pomocí drénu odváděny opět do systému 

odvodňovacích příkopů. 

Důlní voda je z těchto odvodňovacích příkopů, které vedou podél stávajícího PD 5, 

gravitačně svedena do čerpací stanice J3, odkud jsou pak důlní vody čerpány a odváděny 

výtlačným řadem do retenční nádrže ČS Lomnice, následně na úpravnu důlních vod 

Svatava, kde jsou důlní vody, po nezbytné úpravě, vypouštěny do řeky Svatavy. 

4.2.2.  Čerpací místa v prostoru pilotové stěny 

V severním prostoru nad pilotovou stěnou lomu Jiří probíhá vyčerpávání akumulovaných 

vod ze dvou vyhloubených studní. Obě studny napomáhají odvodnit území zasažené 

sesuvem, ke kterému došlo při postupném zahlubování lomu v letech 1987 a 1988. Každá 

studna je osazena malým ponorným čerpadlem s výkonem 2,5 m
3
/hod. Spínání a vypínání 

těchto čerpadel zajišťuje automatický plovoucí spínač v rozmezí hladin 0,5 - 1 m. Výtlačné 

potrubí z polyetylénu je vyvedeno do odvodňovacího příkopu pod pilotovou stěnu, odkud 

voda gravitačně odtéká do retenční nádrže ČS J3 [5]. 

4.2.3. Čerpací stanice J3 

Tato čerpací stanice je řešena jako přesuvná, dle postupu porubní fronty lomu Jiří, 

umístěná pod severními svahy lomu z východní strany třetího uhelného řezu. Čerpací 

stanice pracuje v automatickém režimu a slouží pro čerpání povrchových důlních vod  

ze severních svahů lomu, povrchových vod ze severozápadní části vnitřní výsypky, drénu 

starého důlního díla a drénu z podložky výsypky ve vyuhleném severním koridoru, 

popřípadě z přepadu ČS Trojice II. Dále slouží jako zásobárna vody pro protipožární 

systém lomu Jiří. 
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Retenční nádrž této čerpací stanice je z východní a západní strany vytvořena hrázemi 

z ponechaných uhelných pilířů a jižní hráz je vytvořena z lomového kamene. Hloubena 

byla v uhelné sloji a její minimální kapacita je 10 000 m
3
. Čerpací stanice J3 má jeden 

výtlačný řád, z plastového potrubí PE DN 500, který je na horizontu 422 m.n.m. zaústěn  

do vývařiště (uklidňovací jímky). Odtud jsou vyčerpané důlní vody gravitačně, otevřeným 

příkopem, směrovány do retenční nádrže ČS Lomnice [6]. 

Všechna čerpadla, ať předřadné podávací nebo hlavní horizontální odstředivé, jsou  

při provozu ovládána dálkově. V závislosti na výšce hladiny v retenční nádrži čerpací 

stanice se, pomocí řídící jednotky systému ZAT série DV, řídí spouštění a vypínání 

jednotlivých čerpadel.       

4.2.4. Čerpací stanice Lomnice 

Čerpací stanice Lomnice zajišťuje čerpání důlních vod do úpravny důlních vod Svatava. 

Retenční nádrž je vyhloubena v uhelné sloji a její minimální kapacita je 20 000 m
3
. 

Čerpací stanice je sestavena ze tří samostatných čerpacích jednotek umístěných  

na pontonech, kdy každá čerpací jednotka je tvořena dvoustupňovým vertikálním 

čerpadlem o výkonu 200 kW. 

Jednotlivé větve výtlačného potrubí z jednotlivých čerpacích jednotek jsou napojeny  

do společného výtlačného řádu PE DN 500. Informace o provozu a stavu čerpacích 

jednotek jsou dálkově přenášeny a nepřetržitě sledovány na dispečinku sekce  

Důl Marie – hlubina [7].  

4.2.5. Úpravna důlních vod Svatava 

Úpravna důlních vod Svatava je vodohospodářským dílem, jehož účelem je upravit důlní 

vody čerpané z ČS Rafanda a ČS Lomnice do recipientu, na hodnoty určené 

Vodohospodářským rozhodnutím „Způsoby a podmínky vypouštění důlních vod do vod 

povrchových z úpravny důlních vod do řeky Svatavy“, které vydal Krajský úřad 

Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, pod č.j.: 655/ZZ/10-5  

ze dne 12.4.2010. 

Úpravna je určena pro odstraňování vysokého obsahu železa, nerozpuštěných látek a nízké 

hodnoty pH důlních vod čerpaných z retencí uvedených čerpacích stanic. Úprava spočívá 

v alkalizaci důlních vod na hodnotu pH v rozmezí 6 - 9, oxidaci dvojmocného železa  
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na trojmocnou formu, odseparování vzniklého kalu od vyčištěné vody a následném 

gravitačním a mechanickém odvodnění tohoto kalu. Při úpravě důlních vod je použito 

patentovaného systému ECOFLUID - reaktoru SECLAR. Maximální hydraulická 

propustnost úpravny důlních vod Svatava je 400 l/s [8].  

Stanoveným maximálním hodnotám musí vyhovovat kvality vypouštěných důlních vod 

v kterémkoliv časovém okamžiku a jejich dodržení je prvořadou povinností. Rozsah 

hodnot na nátoku spolu s limity stanovenými pro odtok z ÚDV je uveden v Tabulce 4. 

 

Tabulka 4: Rozsah hodnot nátoku a stanovené limity pro odtok z ÚDV Svatava 

parametr množství 

limitní hodnoty 

úpravny v 

nátoku 

přípustné hodnoty 

koncentrací v odtoku 

maximální hodnoty 

koncentrací v odtoku 

množství maximální 466 l.s
-1

 380 l.s
-1

 380 l.s
-1

 

kvalita 

pH 

maximální 9,0 9,0 9,0 

minimální 6,0 6,0 6,0 

NL105 maximální 50 mg.l
-1

 10 mg.l
-1

 20 mg.l
-1

 

Fecelk. maximální 15 mg.l
-1

 3 mg.l
-1

 5 mg.l
-1

 

SO4
2- 

maximální 1500 mg.l
-1

 800 mg.l
-1

 1200 mg.l
-1

 

ChSK
cr

 maximální 60 mg.l
-1

 60 mg.l
-1

 60 mg.l
-1

 

Mn maximální 5 mg.l
-1

 1 mg.l
-1

 3 mg.l
-1

 

 

Důlní vody jsou z ČS Lomnice na úpravnu přiváděny pomocí výtlačného řádu, který je 

před přechodem přes řeku Svatava propojen s výtlačným řádem z ČS Rafanda. Takto 

propojený výtlačný řád dále pokračuje do uklidňovací jímky, umístěné 260 m před areálem 

úpravny, odkud je důlní voda gravitačně vedena do aerační nádrže ÚDV.  

V aerační nádrži je do důlní vody přidávána vápenná suspenze, čímž se provádí její 

alkalizace. Vápenná suspenze musí být přidávána tak, aby se hodnota skutečného pH 

pohybovala v rozmezí 9,0 – 9,3. V aerační nádrži rovněž probíhá nepřetržité 
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provzdušňování důlních vod vzdušným kyslíkem, oxidace důlních vod. Alkalizací  

a oxidací důlních vod se nerozpuštěné železo mění na trojmocné, které vytváří kalové 

vločky. Následnou aplikací polyelektrolytu dochází ke shlukování takovýchto vloček kalu 

a k vytváření kalového mraku. 

Upravená důlní voda smíšená s roztokem polyelektrolytu natéká z aerační nádrže  

do chemických reaktorů SECLAR, kde se v separačních sekcích hromadí kal tak,  

až vznikne kalový mrak a odtéká do odtokových žlabů na hraně separačních sekcí. Kalový 

mrak je stahován do kalových prostor v bočních sekcích reaktoru, kde dochází 

k oddělování kalu. Pokud v těchto prostorech dosáhne kal 15 % výšky hladiny je  

za pomocí kalového čerpadla přečerpán do vyrovnávací nádrže. Hladina kalu se pak  

ve vyrovnávacích nádržích může pohybovat v rozmezí 0 - 95 % výšky [8]. 

Z vyrovnávací nádrže se dále voda přečerpává do zahušťovací nádrže, kde se do kalu opět 

přidává, pro zvýšení koncentrace sušiny kalové suspenze, polyelektrolyt. Ze zahušťovacích 

nádrží pak čerpadla odebírají zahuštěný kal, kterým se plní komory kalolisu a provádí se 

jeho mechanické odvodnění. 

4.2.6. Navržené řešení odvodnění vydobytých prostor 

V území uvažovaném pro zakládání celku TC 2/1, které vznikne po odtěžení stávajícího 

uhelného pilíře, bude odvodnění realizováno, vzhledem k agresivitě důlních vod 

z bývalého dolu Kateřina, v návaznosti na stávající systém odvodnění v severních svazích 

lomu Jiří. V odtěženém území se tedy provede odvodnění pomocí gravitační drenáže,  

které bude navazovat na stávající soustavu podélných a příčných odvodňovacích příkopů, 

vedoucích podél stávajícího pásového dopravníku 5. 

Jednotlivé drény budou tvořeny drenážním příkopem, širokým 2 m a hlubokým 1,5 m. Dno 

drenážního příkopu bude vysypáno hrubozrnným granitem frakce 63 - 125 mm do výšky 

0,8 m. Na vysypané vrstvě propustného zásypu bude uloženo nerezové drenážní potrubí, 

které bude o průměru 400 mm a v tomto případě nebude v perforovaném provedení.  

Aby nedocházelo v drenážním potrubí k ucpávání otvorů, přistoupilo se k řešení 

s neperforovaným potrubím, které je po každých 6 m pospojováno převlekem, potrubím  

o průměru 500 mm délky 0,6 m, který perforaci tohoto potrubí nahrazuje. Drenážní potrubí 
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bude v celé délce drénu zabaleno v geotextilii a opět zasypáno hrubozrnným granitem 

frakce 63 - 125 mm. 

V uvažovaném prostoru je navrženo odvodnění pomocí jednoho drénu hlavního 

(páteřního) a šesti drénů vedlejších, individuálně posouzených dle výskytu vody  

po odtěžení uhelného pilíře. 

4.3. Založení vydobytých prostor 

Po odtěžení zbytkového uhelného pilíře vznikne v předmětném území prostor  

pro zakládání o kapacitě cca 27 mil. m
3
. Důležitým faktorem je skutečnost, že se v tomto 

prostoru nacházejí závěrné svahy lomu Jiří, splňující definici svahu tvrdého charakteru. 

Pro tyto svahy je požadován stupeň bezpečnosti splňující podmínku F ≥ 1,5.  

Vzhledem k tomu, že smyková plocha je vedena pod bází uhelné sloje Antonín, kde se 

předpokládá výskyt jílovitého proplástku, je v tomto případě splněna podmínka,  

že smyková plocha prochází zeminami s reziduální smykovou pevností. Dle vyhlášky ČBÚ 

26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické 

činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem, v platném znění, tedy lze 

považovat stupeň bezpečnosti, splňující podmínku F ≥ 1,2, za dostačující. 

Tato skutečnost však musí být zohledněna i při odtěžování uhelného pilíře, aby do doby 

zakládání nedošlo k narušení stability severních svahů lomu Jiří, kde se projevy nestability 

lokálně vyskytovaly již v minulosti.  

Předpokladem zajištění dlouhodobé bezpečnosti severních svahů lomu je přisypání jejich 

spodních partií výsypkou do jednoho roku od vytěžení uhelného pilíře. Stávající svahy 

vnitřní výsypky, které překrývají pozůstatky po těžbě tzv. „starého“ lomu Jiří, lze 

považovat za svahy se stupněm bezpečnosti splňující podmínku F≥1,5, která platí  

pro závěrný svah [9]. 

K zakládání skrývkové zeminy bude v tomto prostoru nasazena technologie TC2/1, 

konkrétně pak zakladač ZP 6600/12, PVP 4500/1 a SVH 242. Vlastní zakládání v tomto 

prostoru bude prováděno přes PD 242, který bude postaven pod poháněcí stanici PD 240, 

směrem na východ. Z tohoto postavení bude zakládán uvolněný prostor za stávajícím 

mostem, po kterém PD 240 vede.  
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Dále bude zakládán uvolněný prostor po uhelných odtazích směrem na západ za PD 240. 

Následné zakládání bude řešeno z poháněcí stanice PD 240, odkud bude zakládána spodní 

a dovrchní etáž. Tímto způsobem zakládání dojde ke spojení stávajících etáží vnitřní 

výsypky a uvolněného prostoru po uhelných odtahových linkách. Dovrchní etáž bude 

opřena o severní svahy lomu Jiří. Postupem zakládání západním směrem, k porubní frontě 

lomu, dojde k založení celého uvolněného prostoru. 

Při plánovaných těžbách kolem 9 mil. m
3
 skrývky bude uvolněný výsypný prostor 

vyčerpán za 3 roky, jak je uvedeno v Tabulce 5. Během tohoto období postoupí celek 

TC2/2 o 750 m, což umožní zabývat se dalším způsobem vedení zakládání na vnitřní 

výsypce lomu Jiří [9]. 

Tabulka 5: Zakládání do koridoru po odtěžení uhelného pilíře 

TC2/1 

Rok Kubatura (m
3
)  

2013 3 175 000 

2014 9 000 000 

2015 9 000 000 

2016 6 110 000 

CELKEM 27 285 000 
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5. Závěr - důvody přestavby, ekonomický přínos, zhodnocení 

návrhu 

Z obsahu této bakalářské práce vyplývá, že projekt Přemístění nakládky uhlí Jiří II byl 

vypracován a bylo k němu přistoupeno z důvodu nedostatku výsypných prostorů na vnitřní 

výsypce lomu Jiří. Tato skutečnost je neoddiskutovatelně provázaná se stabilitními 

problémy vnitřní výsypky. 

V současné době je veškerá těžba skrývky na lomu zakládána právě na vnitřní výsypku, 

což ve skutečnosti znamená, že na výsypku těží dva technologické celky TC2 (TC2/1  

a TC2/2) a celá technologie TC1. S ohledem na tuto skutečnost je zakládání na této 

výsypce prováděno na celkovou mocnost až 100 m.  

Jak bylo popsáno již v úvodu této bakalářské práce, celková mocnost výsypky  

a skutečnost, že výsypka je založena na ukloněné podložce s výskytem pramenů spodní 

vody, má negativní vliv na její stabilitu.  

Toto bylo ověřeno pravidelným monitoringem tělesa vnitřní výsypky, který je prováděn 

každý rok (nařízení OBÚ Sokolov), za pomocí penetračních sond. Jeho závěrem je, že při 

těchto mocnostech vnitřní výsypky vznikají v jejím tělese vrstvy s výraznou tendencí  

ke snižování pevnostních vlastností tělesa výsypky právě v závislosti na její vzrůstající 

mocnosti. Tento závěr byl také potvrzen haváriemi ve východní části výsypky v letech 

2008 a 2009. Z těchto důvodů hrozí, že by se podobná havárie vnitřní výsypky, při postupu 

zakládání východním směrem, mohla opakovat a ohrozila by provoz na lomu Jiří takovým 

způsobem, že by na lomu mohlo dojít až k ukončení těžby.  

Přemístěním nakládky uhlí, resp. pásových dopravníků A9, A10, B9 a B10, bude získán 

výsypný prostor o kapacitě cca 27 mil. m
3
. To umožní přesunout celek TC2/1 do těchto 

prostor, aby už dál nebezpečně nezatěžoval vnitřní výsypku navyšováním její mocnosti.  

Dalším přínosem tohoto přemístění bude, že založením nově vzniklých výsypných prostor, 

po odtěžení stávajícího uhelného pilíře, dojde ke stabilizaci severních svahů lomu. 

Konkrétně pak prostoru havárie pilotové stěny z let 2002 a 2007. Vytěžení zbytkového 

uhelného pilíře (cca 800 000 t) umožní toto území celé sanovat tak, aby mohla být 

provedena následná rekultivace. 
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Vzhledem ke všem skutečnostem uvedeným v textu této bakalářské práce je zcela 

evidentní, že se jedná o vynucenou investici. S ekonomickým přínosem celé akce tedy 

nelze počítat. Naopak náklady na přeložení pásových dopravníků A9, B9, A10 a B10 se 

vyšplhají na 320 mil. Kč.  

Tato investice tedy řeší dlouhodobé stabilitní problémy s vnitřní výsypkou na lomu a je 

velice důležitá z pohledu dalšího bezpečného provádění hornické činnosti na lomu Jiří. 

Právě z těchto důvodů muselo přijít rozhodnutí tuto problematiku řešit, tj. provést 

přeložení odtahových uhelných pásových dopravníků, odtěžit stávající uhelný pilíř, tím 

získat další výsypné prostory pro zakládání celku TC2/1, a nezatěžovat tak dál vnitřní 

výsypku navyšováním její mocnosti.  
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