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ANOTACE 

 

V předložené práci je návrh řešení nedostatku výsypných prostor těžební 

části SU.a.s., právní nástupce. Popisuje vznik této situace, jednotlivé výsypky 

s možností a problematikou sypání. Jako vhodné řešení se jeví znovuotevření 

výsypky Pastviny, v západní části Podkrušnohorské výsypky, která byla předčasně 

opuštěna a nedosypána. Řeší ekonomické náklady výstavby kolejí jak pevných tak 

pohyblivých. Rovněž se zde řeší otázka sociální, tedy zaměstnanost a zachování 

pracovních míst a profesí. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Velkolom Jiří , lom Družba, těžba, dobývání, zakládání, výsypka, kolejová doprava, 

sanační skrývka      

      

 

SUMMARY 

In this submitted work is a suggested solution of deficiency dump area from 

mining section Sokolovská uhelná, legal successor, a.s.. Describe the 

development of this situation, individual dumps with a possibilities and pouring 

problems. Like an applicable solution appear reopening of dump Pastviny in the 

west part of Ore Mountains dump, which was prematurely abandoning and which 

wasn't heaping up. The work deal with a question about cost of economical railing 

construction as firm so moving. Also there is a solution of social question, which 

means employment and conservation working places and profession. 

KEYWORDS  

great quarry Jiří, quarry Družba,  mining, extraction, establishment, dump, rail 

haulage, redevelopment overburden 
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ÚVOD 

 

Předmětem mojí diplomové práce je řešení nedostatku výsypných prostor 

na SU, právní nástupce a.s. a návrh řešení, znovuotevřením výsypky Pastviny 

v západní části Podkrušnohorské výsypky. 

Návrh použité technologie, výpočet stability výsypky s ohledem na práce 

prováděné v minulých obdobích, výpočet možné kubatury a výhody znovu 

otevření právě této výsypky s ohledem na ekonomickou a sociální stránku.   

1.HISTORIE A CHARAKTERISTIKA DOTČENÉHO ÚZEMÍ 

 

 

obr.č.1    Podkrušnohorská výsypka – situační mapka 

 

1.1. HISTORIE VÝSYPKY 

  

 Podkrušnohorská výsypka se nachází severně od Sokolova mezi obcemi 

Vintířov, Vřesová, Lomnice a Dolní Nivy. Svou současnou rozlohou 1957 ha se 

jedná o největší výsypku v České republice. Ukládání materiálu zde bylo 

ukončeno v roce 2005 a v současné době probíhají terénní úpravy a rekultivace 

spočívající ve vysazování dřevin a tvorbě zemědělských ploch. [1] 
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1.2.  CHARAKTERISTIKA LOKALITY 

Stručná charakteristika výsypky Pastviny  

 

 Výsypka Pastviny se nalézá v prostoru vyuhleného lomu Erika při jeho 

severním okraji, severně od obce Lomnice a silnice Lomnice – Vintířov, na západě 

a severozápadě je ohraničena přeložkou silnice v úseku Svatava – Dolní Nivy a na 

severní straně silnicí Dolní Nivy - Vřesová. [1] 

 Původní terén se svažuje k jihu a k jihozápadu pod generelním sklonem 

nepřevyšujícím 2 stupně. Ve východní části výsypkového území byla vyuhlena 

lokalita Lipnice. V jihozápadní části výsypky byl vyuhlen lom Erika, kde je dosud 

platný DP Týn u Lomnice. Rozhodující část původního terénu včetně obou lomů je 

přikryta staršími výsypkami. [1] 

 

 

 obr. č. 2 – nedokončená výsypka 

 Lom Týn byl zlikvidován sypáním vlastní vnitřní výsypky a přesypáním 

dalšími horizonty výsypky Týn nejdříve pomocí kolejové technologie (900mm) a 

kolového zakladače Z 1650/16 a pomocí lopatových rýpadel E 2,5.  Následně jako 

vnější výsypka velkolomu Jiří dalším navyšováním pasovou technologií a 

zakladačem ZP 6600/12 až na horizonty 520, 550, 560, 570 a 590 m n.m.  V roce 

2003 bylo toto sypání zastaveno z ekonomických důvodů a tato lokalita 

(předčasně) opuštěna přemístěním celé technologie na vnitřní výsypku velkolomu 

Jiří. [1] 

  Z hlediska geologického je zájmové území součástí severní okrajové 

části sokolovské hnědouhelné pánve, ve které terciérní sedimentace překrývá 

krystalinikum Krušných hor. [1] 
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 Za účelem zjištění skladby výsypky, vodních horizontů ve výsypce a pro 

odebrání vzorků k laboratorním zkouškám a rozborům byl proveden 

v inkriminované oblasti vrtný průzkum.  Byly realizovány tři jádrové vrty a šest 

sond pro penetrační měření skutečného stavu výsypky. [1] 

 Z provedeného průzkumu vyplývá, že výsypka je složena ze směsi 

cypřišových a tufitických jílů a jílovců, místy se nalézají polohy kvartérních žlutých, 

žlutošedých až šedohnědých jílů až jílů s příměsí uhelné substance. Jedná se o 

zcela nahodile směsné zastoupení uvedených typů zemin v celém geologickém 

profilu. Tufitické jíly charakterizují sypaninu v hloubkových pásmech 22 – 26 m a 

spolu s kvartérními jíly budou významně ovlivňovat stabilitní poměry celého 

výsypného tělesa. [1] 

 Uvedené průzkumné vrty zároveň umožnily ověření hydrogeologické 

situace ve sledované části výsypky. Průzkumným vrtem byly zjištěny zvodnělé 

plochy. Z výsledků orientačních stoupacích zkoušek a z hydrogeologických analýz 

prostorové spojitosti lze usuzovat, že v území průzkumu se vyskytují tři 

pravděpodobné souvislé hladiny podzemní vody hydraulickým gradientem 2% 

jižním směrem. [1] 

Z výsledků penetrace je zřejmé, že střední část výsypky v hloubce 25 až 35 

m je tvořena málo únosnou sypaninou odpovídající plně nasyceným zeminám, 

které se po nasycení vodou stávají nepropustnými. Přítomnost volné i kapilární 

vody v tělese výsypky významně ovlivňuje stabilitu výsypky. Náhlé zatížení málo 

propustné, vodou nasycené zeminy má za následek zmenšení pórovitosti a voda 

vytlačená ze zmenšeného prostoru, která vesměs okamžitě nemůže odtéci, 

přebírá část normálového napětí. Tímto se snižuje nejen pevnost zemin, ale jsou 

vytvářeny podmínky pro plastické přetváření zemin. [1]  
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1.3.  DRUHY VÝSYPEK 

Rypadlové výsypky 

Zakládání zemin a hornin lopatovými rýpadly se uskutečňuje v cyklickém ev. 

kontinuálně-cyklickém systému podélného přesunu odklizu pomocí kolejové 

dopravy. Tato technologie byla používána poprvé na ruských azbestových lomech 

na Uralu a po 2. světové válce se rozšířila na uhelné lomy střední Evropy, V SHR 

a SR pracuje již max. pět takových výsypek, převážně jako pomocných výsypek, 

jednak na předvýsypkách, ev. na výsypkových stupních, kam je ukládán odkliz 

z odlehčovacích řezů, k sanaci řezů ukončených lomů, ev. se pomocí nich 

zakládají výpěrky z úpraven uhlí nebo slouží jako čisticí výsypky (čistění vozů od 

nálepů a zmrazků). [2] 

Odkliz se vysypává z vozů do koryta (vany), které si trajektorií pohybu 

lopaty rýpadlo vytváří. Rýpadlo pojíždí po plošině, kterou si samo předsypáváním 

vytváří, umístěné 3 až 5 m pod úrovní kolejiště. Nabírané zeminy zakládá do 

strany, kde si zakládá hráz a před sebe. Kabelová přívodní linka je v korytě 

rýpadla a s pojezdem se prodlužuje. Takto rýpadlo neustále zakládá hmoty až na 

konec výsypky (v bočních svazích lomu nebo s ukončením dle projektu). Potom 

nastává II. fáze postupu zakládání (prstu), když 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 prstu (postupu) urovnávají buldozerem a postupně se na něj 

překládá po úsecích kolej. Stranový postup prstu představuje cca 25 m u našich 

rýpadel řady E301-E303 (E2,5). Výška výsypky dle fyzikálně-mechanických 

vlastností zakládané sypaniny se pohybuje v rozmezí 12-17, výjimečně 20 m. [2] 
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Zakladačové výsypky 

Výsypky zakládané zakladači dosahují proti rypadlovým výsypkám podstatně 

vyšší výkonnosti a podle typu dosahují roční výkonnosti od 3 do 13 mil. m3. 

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

výsypkách, v ČR téměř výlučně na hnědouhelných lomech. Ve světě jsou tyto 

stroje nasazeny i na jiných lomech, převážně exploatujících nerudní suroviny 

(fosfáty, soli, naftonosné písky atd.). [2] 

Podle druhu dopravy zakládaných hmot je dělíme na: 

– zakladače kolejové (pracuji ve spojení s kolejovou dopravou) 

– zakladače pásové (ve spojení s dálkovou pásovou dopravou); 

podle konstrukčního provedení: 

– zakladače jednovozové 

– zakladače dvouvozové; 

podle podvozku – zakladače s podvozkem: 

– kolejovým 

– housenicovým 

– kráčivým. 

Zakládání kolejovými zakladači 

Kolejové zakladače pracují ve spojení s kolejovou dopravou již jen 

rozchodu 1435 mm. Odkliz je vlakovými sunutými soupravami dopravován od 

otočného bodu výsypky po jednokolejné (pohyblivé) trati k zakladači a je 

vysypáván do koryta (vany) zakladače. Tento zásobník si zakladač vytváří a slouží 

k plynulému zásobování zakladače pro eliminování ztrát, vznikajících při cyklické 

výměně vlakových souprav na výsypce. Platí zásada, že délka zásobníku musí být 
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taková, aby jeho volná část byla zaplněna zeminami dovezenými vlakovou 

soupravou dříve, než zakladač odtěží jeho naplněnou část. [2] 

Zakladač pojíždí po vlastním kolejovém roštu (2 koleje) podél zásobníku a 

nabíracím zařízením (korečkový vodič s korečky, poháněný a vratný turas řetězu) 

odtěžuje zeminu ze zásobníku. Zemina se přechodem přes turas vyklápí 

z korečku, podobně jako u korečkových rýpadel, do násypky a z ní soustavou 

pásů je dopravována na zakládací výložník a odtud se vrhovou parabolou dostává 

na vytvářený svah výsypkového stupně. [2] 

 

obr.č.3 Zakladač Z 1650 

 Kolejové zakladače mají část nabírací a zakládací. Jsou-li obě části 

umístěny na společném podvozku, patří tento typ k zakladačům jednovozovým – 

(typy Z 1200, Z 1650, Z 2000). [2] 

 

Dvojvozového zakladače mají nabírací a zakládací část (vůz) umístěny na 

samostatných kolejových podvozcích a jsou spojeny spojovacím mostem (typ 

ZD1800/2100). [2] 

Technologicky kolejové zakladače zakládají technologií bočního 

(blokového) zakládání, což je obdoba zakládání pásovými zakladači, resp. 

technologií prstového zakládání. Oba způsoby jsou omezeny pohybem po 
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kolejovém roštu a kapacitou zásobníku. Postup výsypné fronty je technologicky 

omezen na zakládání na plnou mohutnost, povětšinou úpadně. [2] 

Prstové zakládání zakladači a je analogií technologie zakládání lopatovými 

rýpadly. Zakladač zakládá zeminy při jízdě vpřed, ve směru výsypkové koleje, 

kterou je nutno neustále prodlužovat a vytváří před sebou zemní val dlouhý 

několik set metrů. Šíře valu v koruně je dána dosahem zakládacího výložníku a 

úhlu jeho natáčení. Šířka valu v patě závisí na šířce valu v koruně, výšce 

zakládaného stupně a sypném úhlu zeminy. Po ukončení zakládání jednoho prstu 

se zakladač vrací k otočnému bodu výsypky, zkracují se příjezdové koleje a 

nasypané koryto lichoběžníkového průřezu za sebou výškově zakládá, 

z příjezdové koleje u otočného bodu se připraví nová odbočka a začne se se 

zakládáním nového prstu, který se přisypává na bok předcházejícího prstu, 

souběžně s jeho podélnou osou. [2] 

 

 

 

1.3.  DŮVODY NEDOSYPÁNÍ VÝSYPKY PASTVINY 

 

Na tvorbě vnější výsypky Pastviny se podílela mimo již zmíněnou 

technologii výsypky Erika rovněž pasová technologie TC2/1 a TC2/2 velkolomu 

Jiří.  

V osmdesátých letech minulého století, byla vytvořena předvýsypka pomocí 

E 2,5 /253, která zajistila snížení výšky sypání a založila na horizont 530 m. n. m 

0,730 m3 zeminy.  

Postup zakladače ZP 6600/12 TC2/1, byl od východu k západu. Pásový 

dopravník PD 157 klesal z kóty 540 m.n.m. na kótu 537 m.n.m. a dále na kótu 535 

m.n.m. v prostoru koridoru silnice II/210. Výška spodního sypání byla v rozmezí 15 

– 20m a dovrchního 20 m, zakládáno minimálně ve dvou vrstvách. Zakladač 

zakládal spodní etáže od jihu k severu, po skončení spodního sypání od východní 

strany výsypky zakládal dovrchně od severu k jihu dovrchní etáže o výšce 20m. 
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Na výsypce Pastviny bylo tou dobou, tedy např. v roce 1991 zakládáno 8,5 mil. m3 

zeminy.  

Zakladač ZP 6600/17 TC2/2, byl nasazen na výsypce Vintířov s paralelním 

postupem od východu k západu, kde vysypával těleso pro položení pasové linky, 

pro přechod na vyšší etáže. Ve stejném roce bylo založeno tímto zakladačem 8 

mil. m3 zeminy. 

Na této výsypce bylo dále prováděno zakládání nadložních jílů dovezených 

z lomů Jiří a Družba kolejovou dopravou šíře 1435 mm, s kolejovým dvouvozým 

zakladačem ZD 2100/03. Jednalo se o zakladač s možností dvojetážového 

zakládání při šířce prstu 150 m. Spodní a vrchní etáž z pohledu umístění 

příjezdních a zakladačových kolejí. Tento způsob zakládání se využíval pro 

vytvoření spodních etáží před postupem technologických celků velkolomu Jiří. 

Následně bylo zakladače ZD 2100/03 využito k zahlazování terénních nerovností 

po TC 2 a rovněž k tvarování části výsypky Pastviny pro následnou rekultivaci, tzv. 

jednotlivé prsty. 

V severní části koridoru silnice II/210 a na území po zemníku Dolní Nivy, 

zajišťovalo zakládání odklizů elektrické lžícové rýpadlo E 2,5/253. Zakládalo 

jednoetážovou výsypku s příjezdní kolejí šíře 1435 mm. 

 

Postupně tyto technologie začaly výsypku opouštět a dopravní trasy byly 

likvidovány. E 2,5/253 opustilo výsypku jako první. Následně byla výsypka 

rozdělena na západní část, kde bylo zakládání prováděno výhradně pomocí TC a 

východní část, kde bylo zakládání prováděno pomocí kolejové technologie a ZD 

2100/03. Zde byla již prováděna důlně- technická fáze rekultivace, která se již 

částečně prolínala a s fází biologicko-technickou. Po ukončení plánovaných prací 

byl zakladač odtransportován na montážní místo, kde byl následně rozebrán a 

následně při generální opravě opětovně sestaven na montážním místě lomu 

Družba, odkud byl transportem a částečně zakládáním, umístěn na vnitřní výsypce 

velkolomu Jiří.  

V další fázi byl přesunut zakladač a celá zakládací část TC2/2 ZP 6600/17 

na vnitřní výsypku velkolomu Jiří, se záměrem dokončení zakládacích prací 

pomocí TC2/1 ZP6600/12.  
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V roce 2002 nebyl vyslyšen požadavek na celkovou opravu pasových 

dopravníků, který by čítal přibližně 50 mil.Kč. Provozování výsypky Pastviny bylo 

tedy předčasně ukončeno, celá technologie se přesunula rovněž na vnitřní 

výsypku velkolomu Jiří. Zde byla plánována výsypná kapacita dostačující na celou 

životnost velkolomu Jiří. Došlo však k nepředvídatelné situaci popsané dále 

v odstavci 1.4.1., v jejímž důsledku je potřeba hledat nové výsypné prostory pro 

lom Družba. 

 

1.5.  PŘÍČINY NEDOSTATKU VÝSYPNÝCH PROSTOR 

1.5.1. Vnitřní výsypka velkolomu Jiří 

 Příčina problémů se stabilitou navršeného materiálu leží v 80. letech 

minulého století. Výsypka totiž vznikla na podloží se značným úklonem, a pro její 

spodní vrstvy byl použit nevhodný materiál. [3] 

S rozsáhlým sesuvem vnitřní výsypky v lomu Jiří se úspěšně vypořádali 

pracovníci divize Jiří Sokolovské uhelné a.s. Podařilo se jim totiž zvládnout 

odstranění následků sesuvu 50 milionů metrů krychlových materiálu na ploše 

zhruba jedenkrát jeden a půl kilometru. Ten byl vůbec největší událostí svého 

druhu v historii lomu. [3] 

 Problém spočíval v tom, že při založení výsypky byla do spodní části 

v mocnosti 5 až 25 metrů umístěna neúnosná vrstva jílové sypaniny a následně se 

v důsledku toho vlastně výsypka zabořila do podloží. 

  Důsledkem propadu výsypky bylo i vytlačení části materiálu do stran, 

v tomto případě hlavně jižním směrem, kde leží sousední lom Družba. V důsledku 

sesuvu došlo k překrytí uhelných zásob ve výši 8,5 mil. tun v postupu lomu 

Družba. [3] 

Trvalo tři měsíce, než se podařilo situaci zvládnout. V oblasti bylo nasazeno 

sedm buldozerů v nepřetržitém provozu, které musely urovnat těleso sesuvu, aby 

ho bylo možno následně odvodnit. [3] 
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Na předpolí lomu Družba se bude muset postupně odtěžit všechen 

materiál, který tam byl po zhroucení výsypky vytlačen tak, aby bylo možné odtěžit 

i uhlí, které pod ním leží. I tady si práce vyžádají značné nasazení pracovníků 

firmy. Odtěžení tak velkého množství materiálu bude trvat několik let. [3] 

 

 obr. č. 4 Lom Družba + skluz vnitřní výsypky velkolomu Jiří  

  

 Problémy provázejí tuto výsypku už od šedesátých let, kdy byla založena.   

 Od roku 1995 se tak na výsypce začalo provádět penetrační měření, které 

má za úkol zmapovat dění v tělese výsypky. Jedná se o měření  37 - 45 sond 

o celkové délce skoro dva a půl kilometru.[3] 

  Zatímco s penetračními vrty nebyla větší potíž, problémy nastaly při pokusu 

vybudování hydrosond pro stálé monitorování vývoje hladiny spodní vody. Ty byly 

v tělese výsypky vybudovány počátkem století, ale už v roce 2005 nebyla ani 

jedna ze sond v důsledku působících sil ve výsypce funkční. V říjnu téhož roku byl 

geodetickým měřením zaznamenán první pohyb výsypky, který místy dosáhl až 

5,9 metrů. Tento pohyb pak byl zaznamenán v následujících letech znovu, až 

v červnu 2008 došlo ke ztrátě únosnosti výsypky.[3] 
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 Nedošlo k žádným materiálním škodám. Náklady na sanaci ale i tak 

dosáhnou výše přibližně 30 milionů korun. [3] 

1.5.2. Vnitřní výsypka lomu Družba 

 

obr.č. 5  Vnitřní výsypka lomu Družba 

 

Důvody nízké kapacity vnitřní výsypky lomu Družba se odvíjejí od skluzu 

vnitřní výsypky velkolomu Jiří. Na lomu Družba byla zastavena těžba uhlí a většina 

řezů byla opuštěna, velkostroje odtransportovány na montážní místo bývalého 

lomu Marie. Probíhá zde pouze těžba skrývky ve 4. a 5. skrývkovém řezu, 

s občasným převozem uhlí, které se nachází ve výchozech sloje. Těžba je 

prováděna velkostroji KU 300 a lopatovými rýpadly UNEX E303, za pomoci 

kolejové dopravy.  

Na základě již zmíněných skutečností nedochází a již ani nebude docházet 

k postupům porubních front, tedy se nebudou těžební řezy vzdalovat od spodních 

etáží vnitřní výsypky, čímž je tato výsypka limitována. Jediné řešení je 

v odvodňování dna lomu pomocí studní, což dovolí ještě minimální postup vnitřní 

výsypky. I za těchto opatření je maximální kapacita vnitřní výsypky lomu Družba 

stanovena na 2,8 mil. m3  zeminy.  
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1.5.3. Vnější výsypka Smolnice 

 

obr. č. 6 Vnější výsypka Smolnice 

 

 

 Vnější výsypka Smolnice, která je rovněž součástí Podkrušnohorské 

výsypky, je plánována pro zakládání zemin z lomu Družba. V současné době je 

stěžejní výsypkou, kde zakládá kolejový zakladač ZD 2100/11 a dvě lopatová 

rýpadla E 2,5/202 a E 2,5/249. Výsypka Smolnice je limitována okolním terénem, 

kdy již byly dosaženy hranice sypání ve všech směrech. V současnosti dochází 

k navyšování výsypky sypáním vyšších etáží. Kapacita této výsypky je 13 mil. m3 

zeminy. 
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2. VÝPOČET KUBATURY VÝSYPKY 

 

Stavba výsypek podstatným způsobem ovlivňuje ekonomiku provozu lomu 

z hlediska přepravní vzdálenosti a spolehlivosti zakládání.  

 Projekty výsypek musí obsahovat: 

- stanovení celk. množství hmot na vnějších výsypkách   

- vymezení prostoru vnější výsypky a jejího ochran. pásma;  rozměry 

- stanovení sanačních prací souvisejících s vnější výsypkou  

- technologická zařízení, technologie zakládání, postupy 

- určení generálních obrysů vnitřních a vnějších výsypek 

- zpracování projektu odvodňovací soustavy ve vztahu k výsypkám 

- stanovení plánů rekultivace aj. [5] 

 Výška výsypky je předurčena fyzikálně-mech. vlastnostmi podzákladí, 

fyzik.-mech. vlastnostmi sypaniny a svislou přepravní výškou technicky 

zvládnutelnou použitým druhem dopravy a plošnými rozměry výsypky. Je tedy 

dána především kritickou výškou zakládání  hkrit  a technologií zakládání. [5] 

U III. resp. IV. kategorie je sypanina při svahovém úhlu výsypného stupně 

do 35o, rovnající se přibližně úhlu vnitřního tření stabilní, při zvýšení se vytváří 

skluzná plocha. [5] 

 Důležitým faktorem zemin v SU,p.n.,a.s  je únosnost zemin daná hodnotou 

střed. měrného tlaku v rozmezí 0,06-0,07 MPa. [5] 

Pro stabilitu a respektování kritické výšky zakládání, zvláště u víceřezové 

technologie dobývání, je třeba volit pro zeminy II. resp. III. kategorie technologii  

zakládání po vrstvách a dodržovat technologickou kázeň ve směrování zemin. 

Důležité je důsledné odvodnění podložky, resp. vytvoření předvýsypky z dobře 

propustných zemin. [5] 
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2.1.  Dotvarování svahů 

Generální svah výsypky: Křivka spojující patu prvního řezu s hlavou 

posledního skrývkového řezu. 

 

 

obr. č. 7 Výsypka Pastviny - dotvarování svahů 

 

 Generální obrys výsypky:  Křivka spojující hlavu prvého výsypkového 

stupně s jednotlivými hranami výsypkových stupňů 

 Pomocí důlně – měřičské metody bylo změřeno a následně zadáno 

k výpočtům pomocí programu výpočetní techniky, že na dotvarování svahů 

výsypky by bylo za potřebí 1,0 mil. m3 zeminy.  

 Toto dotváření by bylo prováděno lžícovým rypadlem a pomocnou 

mechanizací, tedy za použití dozerů a hydraulických lžícových rypadel.  
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2.2.  Navýšení horizontu 

 

Po výběru místa a stanovení max. výšky se musí určit její plošná rozloha, 

potřebná kubatura vnější výsypky je dána kubaturou nadloží, proplástků, meziloží, 

popř. výklizu. [6] 

 

Objem hmot, který lze uložit na vnitřní nepřevýšené výsypce 

 

)(
1

WV
k

Vin    [m3] 

 

 

Vin velikost objemu, který lze využít 

k  koeficient nakypření zemin (k=1,1-1,2) 

V  objem hmot dobývacího prostoru 

W objem hmot, které nelze využít pro vnitřní výsypku  

 

´
1
Vip
k

Wip   

 

 

Objem hmot, uložených na vnitřní výsypce Vi = Vin +Vip 

Objem hmot, které bude nutno uložit na vnější výsypku 

 

Ve = V – Vi = V – (Vin + Vip) 

 

Potřebná rozloha pozemku pro vnější výsypku 

1.. kk
he

Ve
S   

 

he – celková výška vnější výsypky 

k1 – součinitel zvětšení plochy vlivem svahové kubatury a bezpečnostního pásma 

(k1>1) 
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Zásady:  

 

- velikost ovlivněna tvarem (nejlépe kruhový tvar) 

- zakladač přesype výjezd a po dosažení plánované výšky udržuje zakladač 

prac. plošinu až k hranici výsypky 

- rozdělení na stupně je určeno výškou a požadavkem stability 

- stabilitu ovlivňuje únosnost výsypky 

- důsledné odvodnění podložky a jedn. stupňů 

- zachování kritické výšky jednotli. stupňů dle fyz. mechanických vlastností 

sypaniny 

 

 

S ohledem na potřeby těžební části lomu Družba je potřeba odtěžit  20 mil.m3 

zeminy. Z toho lze založit na vnitřní výsypce lomu Družba 2,8 mil. m3 zeminy a na 

vnější výsypce Smolnice 13 mil. m3 zeminy.  Celkem je kapacita stávajících 

výsypek 15,8 mil. m3.  Dotvarováním etáží stávající výsypky pastviny je možno 

založit 1,0 mil. m3. Navýšením a dosypáním výsypky Pastviny je možno založit 

zbývající množství zeminy, tedy 4 mil. m3. Dle důlně – měřičské metody je zřejmé, 

že kapacita výsypky Pastviny poskytne prostor pro značně rozsáhlejší zakládání 

zeminy, které by bylo možno využít i v budoucnu pro zakládání zeminy 

z velkolomu Jiří. Nebude potřeba navyšovat horizont 600m.n.m, tedy mezní výšku 

výsypky. Postačí navýšení na horizont 590 m.n.m. případně místně pouze horizont 

560m.n.m.   

 

 



Bc. Jan Rambousek  -  Znovuotevření výsypky Pastviny 

2012                                                              17  

 

3. STABILITNÍ PODMÍNKY  

 3.1. Únosnost stávající výsypky  

 

Laboratorní zkoušky a rozbory vzorků zemin 

 

 V zájmové oblasti byly odvrtány tři jádrové vrty, z nichž bylo odebráno šest 

vzorků k laboratorním zkouškám. Na všech vzorcích byla stanovena vlhkost v % 

sušiny i objemu, objemová hmotnost zeminy, pórovitost a stupeň nasycení, dále 

vrcholové  a reziduální hodnoty pevnostních parametrů a na dvou vzorcích byly 

provedeny též petrografické rozbory. [7] 

Smykové zkoušky byly prováděny na dvou typech smykových přístrojů. 

Vzorky byly usmyknuty na francouzském krabicovém přístroji rychlostí posunu  

0,02 mm.min 1  a na torzním smykači rychlostí 0,3 mm. min 1 . [7] 

 

Výsledné hodnoty pevnosti ukazují značný rozptyl. To může být ovlivněno 

řadou faktorů. Výsypkové materiály nejsou homogenní, proto již poloha vrtu může 

být rozhodujícím faktorem pro kvalitu vzorků, které jsou k dispozici při provádění 

zkoušek. Dále výnos jádra při vrtání není vždy 100%, zpravidla nejméně pevné 

polohy bývají často při vrtání znehodnoceny. Rovněž zpracování vzorků velmi 

měkkých zemin v laboratoři je značně problematické. V neposlední řadě ovlivňuje 

konzistenci vzorků z vrtných jader ve výsypce technologie vrtání. [7] 
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Tab. č. 1 smykové zkoušky 

 

 

Výpočet stability výsypkových svahů 

 Výpočet stability výsypkových svahů a případných úprav byl proveden 

několika metodami. Metodou rovnováhy aktivních a pasivních sil na smykové 

ploše, metodou oktaedrických napětí na základě penetračního průzkumu a 

metodou S. K. Sarmy na počítači. [7] 

 

Výpočet metodou rovnováhy sil na smykové ploše 

 Jako vstupní údaje byly použity hodnoty kontaktní pevnosti. Měrná tíha 

výsypkových zemin byla uvažována   = 18 kN.m 3 . 

 

 Výpočet stupně bezpečnosti byl proveden ve dvou profilech 1 – 1´ a 2 – 2´, 

vedených kolmo na plánované svahy výsypky předpokládaným skluzovým 

územím. [7] 

 

 

  
krabicový 
smykač 

torzní 
smykač všechny vzorky 

minimální hodnoty     

 c  15 kPa 45 kPa   

   3,5° 4°   

 rc  10 kPa 0   

 r  6° 3,97°   

maximální hodnoty     

 c  50 kPa 
173 
kPa   

   29° 7,95°   

 rc  40 kPa 45 kPa   

 r  27,5° 7,63°   

průměrné hodnoty     

 c  31,3 kPa 
120,3 
kPa 69,4 kPa 

   16° 5,5° 11,3° 

 rc  21,8 kPa 
28,3 
kPa 24,6 kPa 

 r  13,6° 5,9° 10,3° 
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 Posouzení stability stávajícího stavu výsypky metodou oktaedrických 

napětí (MON) 

 

 a) Rozbor geotechnických podmínek současného stavu výsypky na základě 

výsledků terénního průzkumu 

  

 Základní parametry, podle kterých posuzujeme vlastnosti sypaných a 

podložních hornin, jsou odpor penetračního hrotu, plášťové tření, objemová 

hmotnost a jejich změny s hloubkou. [7]  

 Z výsledků GGK je zřejmý generální nárůst objemové hmotnosti 

s hloubkou, charakterizující nejen jednotlivé litologické polohy, nýbrž i stupeň 

konsolidace. Sondou byly velmi výrazně ověřeny polohy uhlí v podloží výsypky. 

Prakticky ve všech sondách je možné určit poměrně ostré rozhraní výsypky 

s podložím a rozhraní sypaných etáží. [7] 

 

 

 Průběh změny objemové tíhy v závislosti na hloubce lze podle výsledků 

GGK vyjádřit funkcí : 

 

      =  0   +  a . h 

svislé zatížení pak lze formulovat vztahem: 

 

  
2

.).(
2

0

0

0

H
aHhdhap

H

z     

 

přičemž         
H


=  tg    =  a 

Jak vyplývá z výsledků měření 

 

  0   =  16  kN/ m 3  

        tg    =   0,07 ;      =  4° 
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Průběh objemové tíhy v závislosti na hloubce lze vyjádřit rovnicí : 

 

  p Z   =  16 H  +  0,07  
2

2H
 

neboli 

 

  p Z   =  16 H  +  0,035 H 2        [ kPa ] 

 

 

 Hodnota odporu penetračního hrotu a plášťové tření charakterizují 

fyzikálně- mechanické vlastnosti sypaniny ve vyšetřovaném místě. Podle hodnoty 

plášťového tření je možno rozlišovat zeminy nejen z hlediska jejich konzistence a 

odporu proti smykovému namáhání, ale i s ohledem na jejich petrografické složení 

a stupeň nasycení vodou. Velmi nízké hodnoty plášťového tření vykazují např. 

silně nasycené zvětralé tufitické jílovce nebo některé kvartérní jíly. Zeminy písčité 

nebo cypřišové jíly se naopak vyznačují větší hodnotou plášťového tření.  

Zvodnělé horizonty se v daných podmínkách zpravidla vyznačují snížením 

hodnoty plášťového tření. [7] 

 Odpor na hrotu charakterizuje nejenom skutečný stav napjatosti, ale 

především pevnostní vlastnosti zeminy nebo horniny v konkrétních úložných 

podmínkách. Podle teorie plasticity je pro rozvoj plastického přetvoření a dosažení 

mezního stavu porušení rozhodující normálové oktaedrické napětí. Výsledky 

speciálních terénních zkoušek prokázaly vazko-plastický charakter procesu 

přetváření sypaniny v bezprostředním okolí zatlačovaného hrotu. Hodnota na 

hrotu tedy vyjadřuje mezní stav porušení zeminy nebo horniny v konkrétních 

úložných podmínkách. [7] 

 Z uvedených měření je zřejmé, že mezního stavu porušení dosahuje 

sypanina v určité hloubce pod povrchem. Naopak u báze výsypky a dna bývalého 

lomu Erika dochází v důsledku konsolidace k sekundárnímu zpevnění. Sypanina 

se stává méně propustnou a nad zpevněnou vrstvou umožňuje vytvoření 

bazálního vodního horizontu. [7]  



Bc. Jan Rambousek  -  Znovuotevření výsypky Pastviny 

2012                                                              21  

 Při komplexním posouzení současného stavu je rozhodující bazální hranice 

neúnosného pásma, resp. svrchní hranice sekundárního zpevnění. Protože 

sekundární zpevňování je proces dlouhodobý, je třeba pro další přitížení výsypky 

předpokládat zvýšení nadmořské výšky svrchní hranice mezního stavu porušení 

sypaniny. [7] 

 

 b) Posouzení stávajícího stavu výsypky 

 Rozdělíme-li daný profil na bloky a provedeme-li extrapolaci naměřených 

hodnot na hrotu, resp. hodnot ověřených u tufitových jílovců, můžeme pro každý 

blok vypočítat hodnotu mezního a aktuálního normálového oktaedrického napětí.  

 Vynesením těchto napětí do grafu dostaneme dvě plochy, vyjadřující 

přetvárnou energii změny objemu a jejich poměr představuje globální bilanci 

mezního stavu, neboli globální stupeň bezpečnosti. [7] 

 

 

 

 obr. č. 8 – Rozdělení na bloky – stabilita výsypky 
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Tab. č. 2 – Hodnoty v jednotlivých blocích 

 

 Dílčí závěr 

Z výsledků terénního geotechnického průzkumu vyplývá, že v dolní části 

posuzovaného profilu (bloky č.1 – 3) sypanina nedosahuje svého mezního stavu, 

čímž jsou vytvořeny předpoklady, garantující dlouhodobou stabilitu celého území.  

Z hlediska statického se jeví jako účelné další přitížení bloků č.1 – 3. Je nutné brát 

na zřetel, že přitížení bloku č.2 v celé jeho šířce o 10 m by mohlo znamenat 

snížení lokálního stupně bezpečnosti z hodnoty 1,6 na 1,0 a nebezpečí vytlačení 

sypaniny. Z toho vyplývá, že při navýšení v blocích č. 1 – 3, resp. Dalších blocích  

bude nezbytné zajistit stabilitu patních částí vhodným způsobem (kombinace 

kamenné hráze s injektážním zpevňováním apod.) Nutno zvážit i možnost 

dočasného čerpání vody z bazálního horizontu a urychlit tak proces konsolidace. 

[7]  
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3.2. Odvodňování 

 

 Odvodňování Podkrušnohorské výsypky – částí Pastviny, Boučí, Týn a 

Vintířov je prováděno systémem drenů, které jsou zakresleny v příloze. V této 

mapě jsou zakresleny také povrchové sběrné příkopy svádějící vodu z drénů, 

z vývěrů a ztékající z povrchu výsypek do retenčních čerpacích stanic nebo 

původních vodotečí.  

 Část výsypky Pastviny – Boučí – Týn – důlní vody ze západních svahů jsou 

gravitačně odváděny soustavou drénů a povrchových vodotečí západním směrem 

a do řeky Svatavy jsou vypouštěny dvěma vypouštěcími místy. První je v prostoru 

kamenné hráze, kde jsou výtoky drenů a ústí zde i povrchové příkopy. Vody dále 

odtékají přirozeným korytem do řeky Svatavy. Lokalita má vodohospodářský 

název „Drény Erika“. 

 Drény ze severozápadní části výsypky Týn – Boučí jsou gravitačně 

odvedeny do prostoru bývalého koryta Boučského potoka a dále do řeky Svatavy. 

Vypouštěcí místo se vodohospodářsky nazývá „Výsypka Boučí“. 

 Důlní vody z jihovýchodních svahů výsypky Týn jsou odváděny gravitačně 

soustavou drénů do prostoru povrchového areálu lomu Erika. Odtud jsou důlní 

vody odváděny účelovou povrchovou štolou. Voda je vedena podpovrchovým 

kanálem pod areálem Erika a dále otevřeným příkopem svedena do retenční 

nádrže Matyáš. Do této nádrže jsou sváděny i vody ze svahů výsypky Matyáš a ze 

soustavy knotových drénů. Z nádrže voda odtéká do Lomnického potoka – 

vodohospodářský název „Výsypka Matyáš“. 

 Severozápadní a severní část výsypky Pastviny je gravitačně odvodněna 

do přeložky Boučského potoka.  
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3.3. Opatření proti prašnosti 

 Zakládané materiály z nadloží sloje Antonín a tufitické jíly z nadloží sloje 

Josef na lomech Jiří a Družba svými vlastnostmi nepůsobí prašnost při transportu, 

zakládání, ani po uložení na výsypce. Výjimku mohou tvořit zbytky nebilančních 

částí sloje Antonín, které budou ukládány na výsypku – nesmí být ukládány na 

povrch svahů výsypky. V případě jejich založení do výsypkové etáže nesmí 

docházet k jejich samovznícení, je nutné je co nejdříve přesypat nebo přehrnout 

inertním materiálem.  

 

 

 

obr. č. 9 Zakladač Z 1650/10 – vnitřní výsypka lomu Družba 
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4. MECHANIZACE 

POUŽITÉ TECHNOLOGIE 

4.1.Důlní doprava 

Řešení kolejového propojení lomu Družba s vnější výsypkou Pastviny je 

rozděleno na část pevná kolej a na část pohyblivá kolej. 

Část pevná kolej řeší kolejové propojení mezi lomem Družba a výsypkou 

Pastviny. Jedná se o pevnou kolej rozchodu 1435 mm o celkové délce 5 500 m a 

umístění 2 výhybek v dopravně pro střídání vlakových souprav. 

 

Část pohyblivá kolej obsahuje pohyblivé koleje rozchodu 1 435 mm na vnější 

výsypce Pastviny o celkové délce 4 000 m a 2 výhybek pro vyřešení sklonových 

poměrů trati. 

 

  obr. č. 10 Kolejové lože po kolejích rozchodu 900 mm 

  

Trasa pevné koleje je napojena od skrývkových řezů lomu Družba 

v prostoru dopravny D40, pokračuje přes dopravnu D30 směrem k nakládacím 

stanicím velkolomu Jiří (přes triangl dopravny J1),  dále se napojí na kolej č.901 

v prostoru dopravny J1 částí M 125,  v trase bývalých důlní kolejí rozchodu 

900mm na Lomnický lom až k silničnímu podjezdu komunikace Lomnice – Vintířov 
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-  Chodov.  V jihovýchodním prostoru výsypky se napojuje na etáže vnější 

výsypky. Jako největší výhodou se ukazuje využití kolejového spodku po 

zrušených kolejích rozchodu 900 mm, které se nachází v celé délce budování 

pevných kolejí. Součástí je i zcela zachovalý kolejový podjezd pod silnicí Lomnice 

– Vintířov. 

 

 obr. č. 11  Viadukt po kolejích  rozchodu 900 mm 

Trasa je vedena pouze na pozemcích v majetku SU a.s. Sokolov po 

stávajících územích pro těžbu uhlí nebo zázemí lomů, v dobývacím prostoru. 

Předmětné koleje budou vybudovány z kolejnic tvaru R65. Kolejové 

rozvětvení bude zahrnovat pouze jednoduché výhybky. 

Trasa pevných kolejí bude vybudována jako jednokolejná s jednou 

výhybkou. 

Směrové a výškové vedení trasy bude provedeno s minimálními objemy 

zemních prací za využití kolejového spodku bývalé kolejové trati rozchodu 

900mm. Minimální poloměry směrových oblouků jsou 190 –200 m, maximální 

podélný sklon je v nejnutnějších případech 25 ‰. 

Trolejové napájení je realizováno ze tří stávajících měníren 1 500 V ss.  
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Kolejová důlní dráha, v  rámci zakládání sanační skývky na výsypku 

Pastviny, bude realizována o rozchodu 1435 mm. Pro dopravní provoz této dráhy 

platí Vyhláška ČBÚ č. 35/1998 Sb. ze dne 9. února 1998 a ostatní související 

předpisy a pravidla. 

Důlní dráha uvedeného rozchodu slouží k: 

I. přepravě skrývky z dobývacích řezů lomu Družba  

II. přepravě materiálu pro stavby, opravy a přestavby kolejí 

III. přepravě surovin apod. 

 

Na důlní dráze jsou používány tyto vlastní lokomotivy: 

 

Elektrická trakce: 26Em1, 27E2 

Motorová trakce: T 212,  T 448,  T 669 

Vagóny:  skrývkové vozy řady LH 

 
Proudová soustava trakčního vedení je 1500 Vss – polarita trakčního vodiče je 
kladná.  

 

 

obr. č. 12 El.lokomotiva 27E2 a skrývkové vozy řady LH  
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4.2. Náklady na výstavbu kolejových tratí 

 

 
materiál počet cena  celkem  

     
Koleje     
     
pražeč 37 5250 194250 ,-Kč 
žabka 151 34 5134 ,-Kč 
klínek 151 29,9 4514,9 ,-Kč 
sojka R65 2 846 1692 ,-Kč 
šroub 
M24*150 8 44,2 353,6 ,-Kč 
matka 24 8 9 72 ,-Kč 
podložka 8 7,1 56,8 ,-Kč 
kolejnice R65 40 966 38640 ,-Kč 
     
Trolej     
     
sloupky 3 4920 14760 ,-Kč 
výložník 3 1280 3840 ,-Kč 
izolátor 3 600 1800 ,-Kč 
třmen 3 52 156 ,-Kč 
trolej 20 250 5000 ,-Kč 
 
     
celkem cena za jeden kolejový pár 270269,3 ,-Kč 
délka kolejí    9,5 km 
počet párů 
celkem   475 ks 
     
cena celkem   128377918 ,-Kč 

     
 

Tab. č. 3  Materiál na jeden pár kolejí  -  20 m 

 

Z nákladů na jeden kolejový pár, lze vypočítat celkové náklady materiálu 

výstavby kolejí v celé délce. Připočteme cenu výhybky, která je dle katalogových 

cen 800.000,- Kč. Předpokládaný počet výhybek je 4 ks. Tedy celkově 3.200.000,-

Kč.  

 Celková cena za materiál a provedené práce by tedy nepřekročila 
150.000.000,-Kč 
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4.3.   Transport zakladače  

 

 

obr. č . 13  Zachovalá transportní trasa 
 

 Po dokončení veškerých zakládacích prací na vnitřní výsypce lomu Družba, 

ukončí zakladač Z 1650/10 činnost na horní etáži. Z tohoto místa se přesune přes 

montážní místo Chaloupky do prostoru horní etáže vnitřní výsypky velkolomu Jiří, 

kde se pomocí zakládacích prací, pro úpravu terénu, přemístí do prostoru 

nakládacích stanic velkolomu Jiří. Po překonání DPD se napojí na transportní 

trasu, po které opustily výsypku Pastviny zakladače ZP 6600/12 TC2/1 a ZP 

6600/17 TC2/2. Tato transportní trasa je stále v zachovalém stavu a bude potřeba 

pouze minimálních úprav. 

 Transport bude prováděn na omezeném počtu kolejových párů, bude 

postačovat 2 x 5 kolejových párů, které se budou po přejetí zakladačem 

demontovat a následně předkládat pro další pojezd stroje. Kolejové páry budou po 

celou dobu zajišťovány pomocí spojovacích tyčí, pro zabezpečení stabilní 

vzdálenosti kolejových párů.  

 Po dojezdu na výsypku Pastviny se již zakladač bude přesunovat průběžně 

těžbou za současného budování pohyblivých kolejí.     
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4.4.  Mechanizace 

Při činnostech prováděných v  rámci zakládání sanační skývky na lomu 

Medard - Libík bude používána technologie, která je v současném provozu – tj. 

lopatová rypadla, zakladač, kolejová doprava a pomocná mechanizace.  

Lopatové rypadlo  -  E 302 

Zakladač  - ZD 1650 

Kolejová doprava - rozchod 1 435 mm 

Pomoc. mechanizace- buldozery CAT 6, CAT 8,  

    lopatová rýpadla PC 210,  

    kolové nakladače 

 

Parametry lopatového rypadla E302 

Jedná se o univerzální rypadlo, s výškovou lopatou objemu 3,3 m3  Stroj je 

poháněn třemi hlavními elektromotory. Řízení a ovládání je elektropneumatické. 

 E 302 

Obsah lopaty 3,0 m3 

Teoretický výkon 415 m3/hod 

Maximální výška 
řezu 13,2 m 

Maximální hloubka 
řezu 2,3 m 

Dosah lopaty 14,2 m 

Spec. tlak na půdu 1,83 kg/cm2 

Průměrná provozní 
hmotnost 110,3 t 

  Tab. č. 4  Parametry lopatového rypadla E 302 
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 Obr. č. 14   Lopatové rypadlo 

Parametry kolejového zakladače 1650 

Jednovozový kolejový zakladač. Rozchod kolejí je 1 435 mm. Zakládací 

výložník nemá měnitelný sklon. Ovládání není soustředěno do jediného místa. 

Řidič ovládá pojezd a nabírací zařízení. Z kabiny na zakládacím výložníku je 

spouštěna linka pasových dopravníků. Spouštění nabíracího zařízení je 

blokovacím zařízením vázáno na chod pasové linky. Zakladač může sypat na 

hloubku i na výšku. 

 

Hlavní části stroje jsou :  - kolejový podvozek s pohonem 

- nabírací zařízení 

- pohon nabíracího zařízení 

- strojovna 

- podávací pas 

- výložník s pásovým dopravníkem 

- kabelový vůz 
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Tab. č. 5  Parametry zakladače Z 1650 

 

 
  

 

 obr. č. 15  Zakladač Z 1650/10 

 

 Z 1650 

Obsah korečku 1000 l 

Počet korečků v řetězu 15 

Teoretický výkon 1650 m3/hod 

Rozchod kol podvozků 1435 mm 

Průměr kol 750 mm 

Rychlost pojezdu 3 - 15 m/min 

Max. stoupání za provozu 1 : 40 

Max. stoupání při transportu 1 : 30 

Max. příčné naklonění stroje 1 : 30 

Celkový počet pásů 2 

Rozsah otáčení pásového 
vozu 

±135 0 

Rychlost otáčení na konci 
výložníku 

14,07 m/s 
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5. ZÁVĚR 

5.1.   Ekonomické posouzení 

 Z celé práce je zřejmé, že z ekonomického hlediska je návrh znovuotevření 

výsypky Pastviny jedním z nejméně finančně náročných řešení nedostatku 

výsypných prostor na SU, p.n., a.s. Jak již bylo konstatováno, většina přípravných 

prací je již řešena, stabilitní podmínky jsou dobré, řešený prostor vyhovující a 

dostatečný, rovněž tak připravenost terénu pro výstavbu kolejí, nebo transportní 

trasu pro kolejový zakladač Z 1650/10 z vnitřní výsypky lomu Družba.  

 

5.2.   Posouzení sociálního hlediska 

 Sociální otázka spočívá ve využití kolejové dopravy, která by po dosypání 

vnitřní výsypky lomu Družba byla na značném ústupu, po dokončení sypání na 

vnější výsypce Smolnice by zanikla zcela. Navrhovaným řešením by byl vyřešen 

přesun pracovníků v kolejové dopravě, nebo jejich propouštění. Jedná se o 

pracovníky v dělnických profesích se zařazením kolejář, strojvedoucí, hradlař, pro 

které by se jen velice obtížně hledalo uplatnění v rámci akciové společnosti a tyto 

profese by v rámci společnosti zanikly zcela.  Při stávající těžbě 3,5 mil. m3   za 

rok, by v součinnosti dvou vnějších výsypek znamenalo znovuotevření vnější 

výsypky Pastviny, prodloužení životnosti lomu Družba a tím i stávající 

zaměstnanosti o 3-4 roky, během kterých by bylo možno přirozeným úbytkem 

zaměstnanců (odchody do starobních důchodů) zajistit přirozený útlum kolejové 

dopravy a poskytnout dostatek času zmíněným pracovníkům na rekvalifikaci a 

začlenění v ostatních provozech SU, p.n., a.s.   
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