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Anotace:  

Ve své práci se zabývám problematikou budoucího postupu lomu Československé 

Armády a návrhem variant postupů těžby skrývky v nekonsolidovaných skrývkových 

řezech. Nejprve se zaměřuji na geologickou charakteristiku oblasti Severočeské 

hnědouhelné pánve a na historii těžby v lomech ČSA a Obránců míru. Poté popisuji situaci 

lomu ČSA, který se ve své útlumové variantě postupně propojuje do zbytkové jámy 

sousedního lomu OM, kde bude v rámci těžby konečných závěrných svahů odtěžovat 

starou výsypku. Dále se zabývám návrhem alternativního postupu odtěžování výsypkových 

zemin. Výsledkem práce je porovnání možností těžby stávající kontinuální těžební 

technologií v těchto složitých podmínkách s alternativním způsobem odtěžení. 

Klíčová slova: těžba, výkon, výsypka, kontinuální technologie, diskontinuální technologie, 

náklady na těžbu,  

 

Summary: 

In my work I focus on the future direction of the Czechoslovak Army refraction and 

the proposed alternatives mining processes in unconsolidated overburden stripping 

sections. First, focus on the geological characteristics of the North Bohemian brown coal 

basin and the history of mining in quarries CSA and Defenders of Peace. After that I 

describe the situation ČSA quarry, which in its gradually phasing option connects to a 

neighboring quarry pit residual OM, where the mining will end the slopes being relieved 

from the old dump. Then I deal with a proposal for an alternative approach dump 

excavation of soils. Result of this work is to compare the possibility of extracting the 

existing continuous mining technology in these difficult conditions, with an alternative 

way of excavation. 

Keywords: mining, power, dump, continuous technology, discontinuous technology, the 

cost of mining. 
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Úvod 

Tato práce se bude zabývat možnostmi těžby skrývky v obtížných podmínkách 

nekonsolidovaných skrývkových řezů.  Tato problematika bude v nejbližší době řešena na 

lomu ČSA, který provozuje Litvínovská uhelná a.s. Povrchový hnědouhelný lom 

Československé armády v Ervěnicích provozuje svou činnost na území bývalých okresů 

Most a Chomutov. Plánovaná hornická činnost probíhá v dobývacích prostorech 

Komořany u Mostu, Ervěnice, Dolní Jiřetín. 

Původní báňské záměry, které počítaly s rozvojem postupu lomu severním okrajem 

Severočeské hnědouhelné pánve při úpatí Krušných hor, zásadně omezilo přijetí vládního 

usnesení ČR č. 444 z roku 1991. Tímto dokumentem byly schváleny závazné linie omezení 

těžby hnědého uhlí v Severočeské hnědouhelné pánvi. Hlavním důvodem pro stanovení 

omezení těžby byla v té době snaha o zlepšení životního prostředí v pánevní oblasti 

severních Čech. V důsledku tohoto usnesení byla následně stanovena ochranná pásma pro 

soubor kulturních památek Jezeří a pro obec Horní Jiřetín - osadu Černice. Pro tato pásma 

byly stanoveny ochranné pilíře, které vytyčily lomu ČSA další postup. Tím došlo 

k zásadnímu omezení porubní fronty lomu. V důsledku toho byl na nejsvrchnějším 

skrývkovém řezu postup lomu směrem k osadě Černice a obci Horní Jiřetín zastaven a 

nasměrován do zbytkové jámy sousedního bývalého lomu Obránců míru. V současné době 

dochází k postupnému propojování lomů na jednotlivých horizontech. Pro optimální 

vyuhlení sloje mezi těmito lomy, je nutné konečnými svahy lomu ČSA zasáhnout až do 

staré výsypky. Těžba těchto výsypkových materiálů může být pro postup kolesových 

rýpadel značnou překážkou. Úkolem diplomové práce je zhodnocení rizikovosti této těžby 

výsypky a navržení řešení, které může alespoň částečně eliminovat negativní vlivy.     

Díky respektování uvedených omezení byla životnost lomu ČSA podstatně 

zkrácena oproti původním předpokladům vyplývajících ze souboru staveb řešících 

problematiku těžebních postupů lomu ČSA a vyvolaných doprovodných činností. V DP 

Komořany u Mostu, DP Dolní Jiřetín a DP Záluží u Litvínova v hranicích původní 

rozvojové varianty ČSA II. etapy zůstane zhruba 290 mil. tun hnědouhelných zásob. [1] 

Otázka budoucího využití těchto zásob musí být řešena v rámci Surovinové politiky 

ČR a Státní energetické koncepce ČR. 
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1 Problematika postupu lomu ČSA 

1.1 Vymezení a charakteristika zájmového území  

1.1.1 Situování lomu ČSA a stručná geologická charakteristika ložiska 

Dobývací prostory Ervěnice, Komořany u Mostu a Dolní Jiřetín se nachází na 

severozápadním okraji regionálně geologické jednotky Severočeské hnědouhelné pánve 

a okrajově zasahují i do krystalinika Krušných hor. 

 

Obrázek č.1_Situování hnědouhelných pánví 

Zdroj: http://www.czechcoal.cz/cs/profil/skupina/energetika/zasoby.html 

 

Toto území leží v mostecké části Severočeské hnědouhelné pánve, s typickým 

vývojem jednotné uhelné sloje. Na jihozápadě území v  prostoru bočních svahů je okrajově 

zastižena chomutovská část pánve, s charakteristickým postupným rozštěpením uhelné 

sloje. Vlastní podloží pánve vytvářejí horniny krušnohorského krystalinika spolu 

s denudačními relikty svrchno-křídového pokryvu a nepravidelnými tělesy terciérních 
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vulkanitů. Vlastní výplň pánve je představována písčito-jílovitými sedimenty podložního 

souvrství, uhelnou slojí a jílovci nadložního souvrství. 

Nadloží uhelné sloje je tvořeno v průměru 150 m mocným komplexem šedých až 

šedohnědých, převážně prachovitých jílů a jílovců. Hnědouhelná sloj má poměrně stálou 

mocnost, která se pohybuje v rozmezí od 25 do 30 m. [1] 

1.1.2 Stručná historie těžby hnědého uhlí v severních Čechách 

Začátky těžby hnědého uhlí v severních Čechách jsou úzce spjaté s rudným 

hornictvím. Hnědé uhlí postupně nahradilo dřevo, jako zdroj tepla při zpracování rud. 

Těžba uhlí se tak postupně začala měnit z tzv. selského způsobu dobývání na technicky 

vyspělejší způsob získávání této suroviny. Nejstarší historická zmínka o uhelném hornictví 

v oblasti Severočeského hnědouhelného revíru je z roku 1403 a je zapsána v městské knize 

duchcovské. 

Většina uhlí se těžila v oblastech výchozů sloje, kde byla surovina blízko 

k povrchu. Bylo používáno šachtic, ze kterých se těžilo ručně pomocí rumpálu. 

V hlubinných dolech byly používány pouze primitivní metody těžby, které měly velmi 

nízkou výrubnost do 20%. 

Vývoj těžby uhlí byl do značné míry závislý také na možnosti zajištění odbytu, tedy 

na dopravně technických možnostech. V tomto ohledu došlo k výraznému oživení těžby 

uhlí v severních Čechách díky zahájení lodní dopravy uhlí po Labi do Německa v roce 

1830. Také rozvoj železniční dopravy, zejména výstavba Ústecko – teplické dráhy, jejíž 

stavba byla zahájena v roce 1855, měl významný vliv na vývoj severočeského hornictví. 

Uhlí, kterému železnice pomohla rozšířit odbytiště, přispělo k růstu průmyslové výstavby 

jak v severočeském revíru samém, tak i v Čechách, Rakousku a v Německu. Uhelné 

hornictví začalo být postupně finančně zajímavé. Za účasti domácího, ale i zahraničního 

kapitálu se začaly zakládat obchodní společnosti, státní a obecní báňské podniky se 

středním kapitálem a akciové společnosti s velkým kapitálem. [2] 
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1.1.3 Historie lomu ČSA 

Historie lomu ČSA začíná založením dolu Hedvika v Ervěnicích v roce 1901. 

V prvopočátku se těžilo postupně v Lomu I, Lomu II a Lomu III. Těžba skrývky a uhlí 

probíhala nejprve ručně. Uhlí se těžilo tzv. „mlýnkováním“. Od roku 1916, kdy bylo 

uvedeno do provozu první parní lopatové rýpadlo, se postupně začala nasazovat další 

těžební technika. Pro dopravu těženého materiálu se až do konce čtyřicátých let používala 

úzkokolejná dráha. V roce 1926 byla v těsné blízkosti postavena a uvedena do provozu 

Ervěnická elektrárna, do které šlo uhlí přímo z dolu Hedvika. V této době byl otevřen Lom 

V a Lom VI, který se zároveň stal základem dnešního lomu. V průběhu 2. světové války 

byl důl značně modernizován. 

V roce 1947 byl důl přejmenován na důl Prezident F. D. Roosewelt. V období po 2. 

světové válce pokračovala postupná modernizace a byla postupně nasazována nová 

lopatová rýpadla a nové parní lokomotivy ČKD. V polovině padesátých let byla postupně 

nasazována již velkolomová těžební technologie s elektrifikovanou normálně rozchodnou 

dráhou. 

V roce 1958 byl důl opět přejmenován a to na důl ČSA. V šedesátých letech se stal 

lom velice perspektivním, a proto bylo rozhodnuto o jeho další modernizaci. V období od 

roku 1973 do roku 1983 proběhla poslední a nejrozsáhlejší rekonstrukce lomu. Postupně 

byly nasazovány nové technologické celky. Čtyři technologické celky druhé výkonové 

řady pro těžbu skrývky. Konkrétně byla použita tři kolesová rýpadla typu KU800, jedno 

korečkové rýpadlo RK5000. Součástí technologických celků byly čtyři zakladače ZP6600. 

Doprava těženého materiálu byla realizována výhradně dálkovou pásovou dopravou o šíři 

1800 mm. Pro těžbu uhlí byly nasazeny tři technologické celky první výkonové řady 

s kolesovými rýpadly typu KU300S, ve spojení s DPD o šířce 1200 mm. [2], [3] 

1.1.4 Historie lomu Obránců míru 

Zprovoznění železniční trati spojující Teplice, Most a Chomutov v roce 1870 vedla 

postupně k rozvoji těžby hnědého uhlí v komořanské oblasti. V roce 1897 zakoupila 

Severočeská hnědouhelná společnost těžební práva společnosti Germania, která zde 

provozovala lom Germania. Z tohoto dolu se během krátké doby vyvinul povrchový 

provoz, který těžil svislou jámou. Na základě postupu a geologického průzkumu se začal 
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rýsovat plán k založení nového dolu. V roce 1919 byl založen nový povrchový důl 

Neulange. Ten byl později v roce 1922 přejmenován na důl Quido IV. 

Během 2. světové války byly dány do provozu nové velkostroje a byla dokončena 

elektrifikace důlní dráhy. V roce 1945 byl přejmenován na Důl prezident Beneš a následně 

v roce 1951 na důl OM. V období šedesátých let, kdy neustále narůstala energetická 

náročnost tehdejšího hospodářství, dosahoval lom svých maximálních výkonů. V roce 

1964 a 1965 byla zpracována studie dalšího rozvoje slatinicko – komořanské oblasti. 

Jednou z variant této studie bylo již dále nerekonstruovat důl OM a zastavit jej před 

geologickou „poruchou Centrum“ a zbytek dobývacího prostoru přenechat sousednímu 

lomu ČSA. Tento záměr byl později schválen a provoz dolu OM měl být ukončen v roce 

1980. Stále se zvyšující potřeba uhlí způsobila, že uhlí bylo na lomu těženo až do roku 

1985. Mezitím už v roce 1983 došlo ke spojení zbývajících kolejových provozů dolu OM a 

lomu ČSA. Kolejové technologie zajišťovala skrývání nejvyšších řezů. Na jedné straně šlo 

o těžbu dna bývalého Dřínovského jezera. Na druhé straně pak těžba skalních masívů při 

úpatí Krušných hor. [2], [4] 

1.2 Vzájemná vazba obou lomů 

Sousední lomy se začaly navzájem ovlivňovat již v šedesátých letech minulého 

století. Oba lomy postupovaly „proti“ sobě. Lom ČSA postupoval převážně v DP Ervěnice 

severovýchodním směrem. Lom OM postupoval převážně v DP Komořany u Mostu 

západním směrem. V rozvojové studii, která byla zpracována v letech 1964 a 1965 byla 

upřednostněna perspektiva lomu ČSA před lomem OM. Postup lom OM byl do jisté míry 

omezen geologickou poruchou Centrum a Quido. Nové projekty lomu ČSA naopak 

počítaly s postupem lomu severním okrajem pánve při úpatí Krušných hor, s následným 

otočením postupu směrem do centrální části pánve. Těžba uhlí v lomu OM byla ukončena 

v roce 1985. Jak již bylo v předchozí kapitole naznačeno, prováděla od roku 1983 

zbývající kolejová technologie lomu OM skrývku nejvyšších řezů před postupem lomu 

ČSA. Tím došlo k částečnému spojení obou provozů. 

Zásadní omezení původních plánů lomu ČSA přišlo v roce 1991, kdy vešlo 

v platnost vládní usnesení č.444 z roku 1991. Tím byl omezen další plánovaný postup 

lomu a budoucí projekty nasměrovaly porubní frontu do zbytkové jámy lomu OM. 
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K dalšímu významnému vzájemnému ovlivnění obou lomů došlo v období od roku 

1985 do roku 2004. Lom ČSA se potýkal s nedostatečnou kapacitou své vnitřní výsypky. 

Byla proto využita zbytková jáma v té době již uzavřeného lomu OM. Oba prostory byly 

propojeny DPD o šíři 1800 mm a do zbytkové jámy sousedního lomu byl přetransportován 

zakladač ZP6600. Zbytková jáma tak sloužila jako vnější výsypka pro lom ČSA. 

1.3 Současná problematika postupu lomu ČSA 

Díky omezením vyplívajících z vládního usnesení ČR č. 444 z roku 1991, dochází 

nyní k postupnému utlumování lomu ČSA. 

Původní strategické záměry, které počítaly s plynulým přechodem těžby lokality 

ČSA do dalších etap, musely být postupně přehodnoceny. Jelikož koncepce tvořené pro 

hornickou činnost jsou vždy dlouhodobé, neobešlo se to bez negativních vlivů na 

současnou těžbu uhlí a skrývky, ale i na činnosti související s budoucím zahlazováním 

zbytkové jámy lomu. 

Lom ČSA proto postupuje směrem do zbytkové jámy lomu OM, kde postupně 

odtěží starou výsypku, ve které vytvoří konečné svahy. Podle podkladů z POPD je patrné, 

že bude postupně při vytváření konečných svahů odtěženo až 10,0 mil. m
3 

staré výsypky. 

Výsypka byla v minulosti zakládána kolejovou i pasovou technologií. Začátkem 

roku 2004 byl provoz na výsypce OM ukončen. V současné době je zbytková jáma OM 

odvodňována systémem příkopů a čerpacími stanicemi. [1] 

Situace lomu ČSA a znázornění oblasti výsypky OM, která je určena k odtěžení je 

patrná z grafické přílohy č.1. Pro ilustraci toho, v jaké míře je plánováno odtěžení staré 

výsypky, je v grafické příloze č.2 zpracován profil. 
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Obrázek č.2_Pohled na propojování lomů ze strany ČSA  

Zdroj : Ing.Milan Daneš, LUAS 

 

Obrázek č.3_Pohled na propojování lomů ze strany zbytkové jámy OM  

Zdroj : Ing.Milan Daneš, LUAS 
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1.3.1 Stávající používaná těžební technologie 

Na lomu ČSA je v současné době při dobývání uhelného ložiska i nadloží 

využívána výhradně kontinuální těžební technologie - technologické celky. 

Nadloží je těženo třemi technologickými celky druhé výkonové řady, které jsou 

složeny ze dvou kolesových rýpadel typu KU 800, jednoho korečkového rýpadla RK 5000, 

dálkové pasové dopravy šíře 1800 mm a třech pásových zakladačů ZP 6600. U všech 

skrývkových rýpadel je uplatňována víceřezová (dvou až čtyřřezová) technologie 

dobývání. Používání víceřezové technologie je dáno báňsko-geologickými podmínkami a 

technologickými parametry nasazené technologie. Zakládání je dvoustupňové (úpadní a 

dovrchní etáž). 

Těžba uhelné sloje je zajišťována třemi technologickými celky první výkonové 

řady. TC1 se skládá z rýpadla KU 300S a DPD 1200 mm. Pomocí stabilních uhelných 

odtahů je těžené uhlí naloženo do vlakových souprav, které převezou surovinu do úpravny 

nebo ke spotřebiteli. Základní parametry těžebních a zakládacích strojů jsou patrné 

z tabulky č.1. 

 

Tabulka č.1: Parametry používané těžební technologie 

  
Hodinový 

výkon 
skutečný 

Hmotn. Výška Délka 
Typ 

rýpadla 
Pruměr 
kolesa 

Max. 
výška 
řezu 

Max. 
hloubk. 

řezu 

Typ 
podvozku 

  [m
3.

h
-1

] [t] [m] [m]   [m] [m] [m]   

KU800 2500 4300 51,3 163,4 Koles. 12,5 32 6 Kráč. 

RK5000 2000 5537 40 158,3 Korečk.   29 29 Kráč. 

  
        

  

KU300 
1200 t-

uhlí/hod 1125 27,7 66 Koles. 7,3 19,5 3 Hous. 

  
        

  

              etáže etáže   

ZP6600 > 2500 1750 29,8 156     28,3   Kráč. 

 

1.3.2 Výhody a nevýhody kontinuální těžební technologie 

Lom ČSA byl od roku 1973 do roku 1983 v souladu s tehdejší perspektivou 

vybaven nejmoderní těžební technologií. Kontinuální velkolomová těžební technologie 
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nadobro nahradila kolejovou technologii. Tato technologie má své výhody, ale také řadu 

nevýhod. 

+ Nejvýznamnější výhodou technologických celků je jednoznačně jejich 

obrovská výkonnost, za předpokladu, že pracují v optimálních podmínkách. 

+ Další nespornou výhodou jsou dosahové parametry rýpadel a zakladačů, 

které jsou optimální pro těžbu v rozsáhlých a hlubokých lomech. 

- Nevýhodou je pak náchylnost celku na poruchovost. Porucha jakékoli 

části celku znamená jeho odstavení a tím pádem žádný výkon. K eliminaci 

tohoto nedostatku slouží systém preventivních oprav. 

- Další nevýhodou je nemoţnost těţby materiálu, který osahuje nadměrné 

kusy. 

- Nevýhodou je také menší flexibilita celků. 
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2 Možnosti těžby nekonsolidovaných částí skrývkových řezů 

Jak již bylo v předcházející kapitole uvedeno, je nutné v postupu skrývkových 

rýpadel vytěžit zhruba 10 mil. m
3
 hmot  staré výsypky, které byly v minulosti založené do 

zbytkové jámy lomu OM. Jde o směs třetihorních materiálů. Přestože se odvodnění tohoto 

území věnuje značná pozornost, nachází se v ploše dna zbytkové jámy OM množství těžko 

odvodnitelných míst. Zejména těžba v těchto místech bude pro velkostrojovou těžební 

technologii velice obtížně těžitelná. Také těžba ostatních výsypkových hmot, které nejsou 

v kontaktu s povrchovou vodou, může být do značné míry problematická. I v hlubších 

partiích výsypky může být ustálená hladina spodní vody. Každopádně bude těžba 

velkostrojové těžební technologie provázena značným poklesem výkonu a tím pádem 

nárůstem měrných nákladů na těžbu těchto technologických celků. 

 

 

Obrázek č.4_Pohled na částečně zvodnělé dno zbytkové jámy bývalého lomu OM 

Zdroj : Ing.Milan Daneš, LUAS 
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2.1 Identifikace nejvíce zvodněných materiálů 

Postupem lomu má být odtěženo až 10 mil. m
3
 hmot ze staré výsypky. Vzhledem 

k omezené kapacitě výsypného prostoru v dostupné vzdálenosti není možné uvažovat se 

selektivním odtěžením většího množství hmot. Takže, přestože bude těžba těchto hmot 

kolesovými rýpadly problematická, bylo nutné identifikovat pouze ty nejméně vhodné 

materiály pro těžbu technologickými celky. 

Jako nejvíce problematické pro budoucí těžbu se jeví ty části staré výsypky, které 

jsou v současné době v kontaktu s povrchovou vodou. Jedná se zejména o neodvodněné 

nebo těžko odvodnitelné části výsypky, které bývají podle ročního období více nebo méně 

zatopené. Jelikož zakládání této části výsypky OM bylo ukončeno v 90. létech minulého 

století, dá se proto předpokládat značná nasycenost vodou. Také plochy na kontaktu 

výsypky OM a bočních svahů lomu OM jsou značně nasycené. 

Pro prvotní identifikaci neodvodněných míst jsem použil snímek z letecké 

fotogrammetrie oblasti zbytkové jámy lomu OM. Výsledkem je ortofotomapa (grafická 

příloha č. 3), ze které je patrné rozmístění problematických míst. Konkrétně bylo označeno 

25 nejvíce zvodnělých ploch o celkové výměře zhruba 165 tis. m
2
. Podle informací 

pracovníků odborného útvaru báňských činností LUAS, lze dle dosavadních zkušeností 

uvažovat o výrazném zvodnění výsypkového materiálu do hloubky okolo 3m. Výsledný 

objem těch nejvíce saturovaných hmot, které bude nutné v rámci postupu lomu ČSA do 

zbytkové jámy lomu OM odtěžit, je zhruba 0,500 mil. m
3
. Vzhledem k postupu 

technologických celků je nutné tento objem hmot odtěžit během jednoho roku. Tento 

objem je tedy navržen pro selektivní odtěžení. 
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Tabulka č.2: Přehled nejvíce zvodnělých ploch 

číslo 

plochy 

plocha             

[m2] 

hloubka 

zvodnění 

[m] 

objem             

[m3] 
 

[m2] [m] [m3] 
1 108 524 3 325 572 
2 4 858 3 14 574 
3 204 3 612 
4 3 145 3 9 435 
5 572 3 1 716 
6 759 3 2 277 
7 1 065 3 3 195 
8 668 3 2 004 
9 1 066 3 3 198 

10 3 950 3 11 850 
11 304 3 912 
12 6 754 3 20 262 
13 1 267 3 3 801 
14 290 3 870 
15 2 412 3 7 236 
16 2 924 3 8 772 
17 660 3 1 980 
18 2 209 3 6 627 
19 447 3 1 341 
20 492 3 1 476 
21 6 283 3 18 849 
22 751 3 2 253 
23 2 547 3 7 641 
24 1 393 3 4 179 
25 11 351 3 34 053 

Celkem 164 895   494 685 

2.2 Alternativní způsoby těžby a přepravy 

Dá se předpokládat, že těžba starých výsypkových hmot bude představovat pro 

postup stávající těžební technologie určitý problém. Technologické celky, tvořené 

kolesovými rýpadly, pásovou dopravou a pásovým zakladačem nejsou díky své konstrukci 

příliš vhodné pro použití při těžbě staré výsypky. U tohoto materiálu lze předpokládat 

zvýšenou lepivost a občasný výskyt cizorodých předmětů. 

Nejenom způsob těžby, ale také způsob přepravy těžených hmot je důležitý. Pro 

tyto hmoty by bylo vhodné použít některé z cyklických způsobů přepravy hmot. Na 

lomových provozech se používají: 
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 Kolejová doprava 

 Automobilová doprava 

2.2.1 Těžební technologie za použití kolejové dopravy 

Kolejová doprava byla významně používána na uhelných lomech a v 70. létech 

minulého století tvořila nejužívanější způsob dopravy. Postupně byla v rámci modernizace 

lomů nahrazována pásovou dopravou. V současné době je tento způsob přepravy hmot při 

těžbě na velkých uhelných lomech na ústupu. [5] 

Kolejová přeprava hmot byla na lokalitě ČSA používána při těžbě nejvyšších 

skrývkových řezů před postupem hlavní těžební technologie. Tento způsob přepravy byl na 

lokalitě ČSA ukončen začátkem roku 2003. V současné době již není možné kolejovou 

dopravu pro těžbu nekonsolidovaných částí skrývkových řezů na lomu ČSA použít. 

 

2.2.2 Těžební technologie za použití automobilové dopravy 

Jetliže je těžební technologie za použití kolejové dopravy při těžbě v uhelných 

lomech na ústupu, tak o těžební technologii za použití automobilové dopravy platí opak. 

V podmínkách uhelných lomů v ČR nejde sice o použití jako hlavní těžební technologie, 

ale o využití pro různé pomocné práce. Jde zejména o selektivní těžbu hmot, které nejsou 

kolesovými rýpadly těžitelné. Rovněž je možné použít pro sanační práce při projevech 

nestability těžebních řezů nebo výsypek. 

+ Největší výhodou této technologie je její značná flexibilita, která vychází 

z dobré mobility této technologie. 

+ Touto technologií je možné separátně odtěţovat materiály, které jsou pro 

kolesová rýpadla nevhodné. Jde zejména o nadměrné kusy, zvodnělý lepivý 

materiál, atd. 

- Nevýhodou je ekonomicky náročnější provoz při přepravě na větší 

vzdálenosti. 

- Další nevýhodou je značná závislost na klimatických podmínkách, pokud 

technologie pracuje v těžkém terénu. 
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2.3 Odvodňování prostoru zbytkové jámy lomu OM 

Budoucí těžba hmot staré výsypky stávající těžební technologií bude 

problematická. Pro alespoň částečnou eliminaci negativních vlivů je důležité mimo jiné 

zajistit dostatečné odvodnění. 

Zbytková jáma lomu OM, která byla používána jako vnější výsypka lomu ČSA, 

vznikala postupně od 90. let minulého století až do roku 2004. Tato jáma byla svým 

charakterem bezodtoková. Od začátku tedy musela být odvodňována systémem čerpacích 

stanic a odvodňovacích příkopů. Tento systém byl postupem času obnovován a doplňován. 

Poslední výrazná obnova tohoto čerpacího systému proběhla v roce 2009. Investičně byla 

na dně zbytkové jámy vybudovaná nová čerpací stanice. Obnovou prošly také odvodňovací 

příkopy, které se vyčistily a prohloubily. To je také patrné z fotografie na obrázku č.5. 

Přestože je věnována odvodnění tohoto území značná pozornost, existují v něm 

části, které nejsou běžným způsobem odvodnitelné. Právě tyto prostory budou znamenat 

největší překážku pro budoucí těžbu. V předstihu před těžbou bude nutné zamezit přítoku 

povrchových vod do těchto retencí. Následně pak budou vyčerpány pomocnými čerpacími 

stanicemi. 
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Obrázek č.5_Obnova odvodňovacích příkopů na dně zbytkové jámy OM 

Zdroj : Ing.Milan Daneš, LUAS 

2.4 Geotechnický průzkum oblasti 

2.4.1 Statická penetrace 

V kapitole 2.1 bylo identifikováno zhruba 0,5 mil. m
3
 těch nejvíce saturovaných 

hmot, které bude nutné v rámci postupu lomu ČSA do zbytkové jámy lomu OM odtěžit. 

Nicméně zbývá dalších zhruba 9,5 mil. m
3
 výsypkových hmot, které bude nutné postupem 

lomu odtěžit. Pro získání dalších doplňujících informací a zvýšení stupně prozkoumanosti 

by bylo vhodné použít nějakou formu geotechnického průzkumu. 

Jako vhodná metoda geotechnického průzkumu pro „ověření stavu“ výsypky se jeví 

statická penetrace. Tato metoda je vhodná do prostředí výsypek, kde se mohou 

geotechnické poměry rychle měnit. Principem této metody je vtlačování penetrační sondy 

pomocí penetrační soupravy do výsypky. Penetrační souprava může být na podvozku 

nákladního automobilu, který tvoří potřebnou protizátěž, viz obrázek č.6. Při vtlačování 
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penetrační sondy jsou mimo jiné snímány hodnoty penetračního odporu na hrotu, celková 

penetrační síla a plášťové tření.  

Na základě vyhodnocení výsledků této metody geotechnického průzkumu mohou 

být stanoveny mimo jiné smykové pevnostní parametry materiálu ve výsypce, které mohou 

být použity jako podklad pro stabilitní výpočty. Dalším podstatným výstupem této metody 

pro potřeby budoucí těžby je stav hladiny spodní vody.   

 

 

Obrázek č.6_Penetrační souprava na podvozku Tatra 815 

Zdroj : Ing.Jaromír Fultner, Výzkumný ustav pro hnědé uhlí a.s. 

 

2.4.2 Návrh statické penetrace ve zbytkové jámě OM před postupem lomu 

ČSA 

Pro možnost provedení statické penetrace před postupem lomu ČSA jsem navrhl 

základní síť penetračních sond v rozteči 200 až 250 m. Dvanáct sond je navrženo tak, aby 

svou polohou a doporučenou hloubkou pokryly potřeby budoucí těžby. Hloubka sond je 
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navrhována podle potřeby v rozmezí mezi 15 až 35 m.  Sondy jsou navrhovány s ohledem 

na dostupnost v blízkosti stávající cestní sítě. Návrh je patrný z grafické přílohy č.5. 

Pro potřebu stanovení nákladů na realizaci jsem použil měrný náklad ve výši 

700 Kč.m
-1

. Tento náklad je odvozen z předchozích průzkumů na lokalitě ČSA a obsahuje 

i vyhodnocení. 

 

Tabulka č.3: Stanovení nákladů na statickou penetraci 

Číslo 
sondy 

Navrhovaná 
hloubka            

[m] 

Měrný náklad           
[kč.m-1] 

Celkový náklad 
na sondu           

[kč] 

1 30 700 21 000 

2 35 700 24 500 

3 30 700 21 000 

4 25 700 17 500 

5 35 700 24 500 

6 35 700 24 500 

7 30 700 21 000 

8 15 700 10 500 

9 20 700 14 000 

10 15 700 10 500 

11 15 700 10 500 

12 15 700 10 500 

Celkem 300   210 000 

 

 Z tabulky č.3 je patrné, že za zhruba 210 000 Kč lze provést základní průzkum 

metodou statické penetrace. Navrženou síť je možné podle potřeby upravit nebo zahustit. 
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3 Návrh variant postupů 

Pro stanovení optimálního způsobu odtěžení nekonsolidovaných částí skrývkových 

řezů je nutné stanovit předpokládané náklady na těžbu technologickými celky, které budou 

těžit s omezeným výkonem. Tyto náklady je pak možné porovnat s variantním návrhem, 

například s náklady při použití velkokapacitní diskontinuální technologie. Stanovení 

nákladů na provoz této technologie bude značně závislé na určení místa založení těchto 

hmot. I tato problematika tedy musí být součástí řešení diplomové práce. 

3.1 Těžba kolesovým rýpadlem KU800/K90  

3.1.1 Popis optimálních podmínek pro zajištění maximální výkonnosti 

velkostrojů 

Při provozování těžební technologie, zejména pak technologických celků, je velice 

důležité, zajistit optimální těžební podmínky. Jedině tak je možné provozovat tuto 

technologii s dostatečným výkonem, dostatečným časovým využitím a tím pádem 

ekonomicky co nejvýhodněji. Pro celkovou výkonnost těžební technologie je nejdůležitější 

její časové vyuţití (doba těţby za rok). V praxi je toho mimo jiné docilováno 

projektováním postupů velkostrojů v maximálně možných těžebních blocích. Díky tomu je 

potom možné minimalizovat nutné manipulace a transporty rýpadel a zakladačů a 

přestavby pásových dopravníků. Pro zajištění maximálního časového využití je také velice 

důležité udržovat technologii v provozuschopném stavu. V praxi se to děje pomocí 

systému preventivních oprav a revizí. 

Je-li už velkostroj v provozu, je pak důležité zajistit, aby pracoval s dostatečnou 

výkonností. V praxi je sledován zejména průměrný hodinový výkon [m
3
. h

-1
].  

3.1.2 Skutečný výkon rýpadla KU800/K90 

Rýpadlo KU800/K90 je v současné době nasazeno na nejvyšších provozovaných 

skrývkových řezech. Vzhledem k již popisovaným omezením se postupy lomu ČSA 

postupně stáčejí do zbytkové jámy lomu OM. Postup lomu je také zásadně omezen 

stanovením ochranných pilířů. 
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Díky omezením je rýpadlo provozováno na porubní frontě, která je kratší než 1 km. 

Těží také na více pracovních horizontech. Výsledkem jsou postupy rýpadla v omezených 

těžebních blocích a časté přestavby pásových dopravníků. Také postupy zakladače na 

vnitřní výsypce jsou složité. Složitost je dána snahou zakládat hmoty v oblasti bočních 

svahů Krušných hor s cílem optimalizovat tvar budoucí zbytkové jámy. Těžené hmoty se 

přepravují na vzdálenost 5 až 6 km pomocí 8 až 10 sekcí pásových dopravníků. 

Kombinace těchto nepříznivých faktorů vede k postupnému zhoršování výkonových 

parametrů rýpadla. 

Graf č.1 znázorňuje vývoj výkonových parametrů rýpadla KU800/K90 v období 

mezi lety 2005 až 2010. Data pro tento graf jsem získal od pracovníků LUAS z výrobně 

informačního systému společnosti. Je patrné, že díky narůstajícímu počtu přestaveb 

pásových dopravníků a častým transportům velkostrojů výrazně klesá časové využití 

technologického celku. Počet hodin v těžbě za rok postupně klesá ze zhruba 4000 h na 

3350 h. 

Potupy rýpadel v nevhodných těžebních blocích pak vedou k výraznému poklesu 

průměrného hodinového výkonu těžebního stroje. 

Graf č.1: Graf vývoje průměrného hodinového výkonu a doby těžby TC2 KU800/K90 
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3.1.3 Stanovení nákladů na těžbu skrývky kolesovým rýpadlem K90 

Všechny tyto negativní faktory se pak projeví i do ekonomických ukazatelů. Při 

těžbě skrývky je to zejména sledování měrného nákladu na těžbu jednoho m
3
 těženého 

materiálu [Kč. m
-3

].  

Graf č.2: Graf závislosti měrných nákladů na výkonnost těžby TC2 KU800/K90 
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3
 těch nejméně vhodných 

materiálů z výsypky, by klesl průměrný hodinový výkon hluboko pod 1000 m
3
. h

-1
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3.2 Těžba pomocí lopatového rýpadla ve spojení s automobilovou 

dopravou 

Alternativou k dosud zavedenému způsobu těžby by mohlo být využití 

diskontinuální těžební technologie. Vzhledem k velice složitému a těžkému terénu přichází 

v úvahu použití lopatových rýpadel pro těžbu a kloubových damprů pro přepravu. 

Podstatné pro tuto možnost bylo nalezení vhodného místa pro založení takto 

separátně odtěžených zvodněných materiálů. Podmínkou bylo, aby se toto místo nacházelo 

již mimo plánovaný postup lomu ČSA I. etapa. Po prostudování mapové dokumentace a po 

rekognoskaci terénu jsem jako vhodné místo navrhl část výsypky OM, severně od 

montážního místa. Kapacitně toto místo odpovídá potřebě založení zhruba 0,5 mil. m
3
 

saturovaných hmot. Střední přepravní vzdálenost je 1,3 km. Celá situace je patrná 

z grafické přílohy č. 4. 

3.2.1 Výpočet výkonnosti lopatového rýpadla 

Pro možnost zachování plynulého postupu kolesových rýpadel je nezbytné odtěžit 

celý objem nevhodných hmot, tj. 500 000 m
3
 během jednoho roku. Vzhledem k tomu, že 

bude těžba probíhat ve složitých podmínkách, bylo by výhodnější, aby tyto těžební práce 

proběhly v době mimo zimní období. Může to být během 8 měsíců. 

Vzhledem k charakteru a množství hmot určených k odtěžení jsem navrhl použití 

středního lopatového rýpadla o obsahu lopaty do 4 m
3 

s housenicovým podvozkem a 

hloubkovou lopatou. 

 

Následujícím výpočtem byla potvrzena dostatečná výkonnost navrženého rýpadla 

Volvo EC 480 D. [5] 
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Obrázek č.7_ Lopatové rýpadlo Volvo EC 480 D. 

Zdroj:http://www.volvoce.com/dealers/cs-cz 

Parametry lopatového rýpadla Volvo EC480D 

 Obsah lopaty  V = 3,3 m
3 
 

 Doba jednoho cyklu  tc = 0,3 min = 18 sekund [6] 

 Provozní hmotnost  47,9 – 50,5 t 

 

Počet cyklů za minutu je dán vtahem: 

 

 

Kde tc – doba jednoho cyklu (0,3 min = 18 sekund) [6] 

 

Teoretická výkonnost je dána vtahem: 

 

 

Kde V – je obsah lopaty [m3] (3,3 m
3
) 
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Technická výkonnost je dána vtahem: [5] 

 

 

 

Kde kp – koeficient plnění lopaty (0,9 – 1,1) – pro saturované jílovité 

zeminy a po doporučení projektanta LUAS použiji 0,9  

 kn – koeficient nakypření (1,1 – 1,6) – pro saturované jílovité zeminy 

a po doporučení projektanta LUAS použiji 1,2 

 

Těţební výkonnost je dána vtahem: [5] 

 

 

Kde ko – koeficient výkonnosti, pro automobilovou dopravu je (0,75 – 0,8) [7] 

 

Roční výkonnost je dána vtahem: [5] 

 

 

 

Kde TZ – základní roční časový fond [h] 

 

Základní roční časový fond je dán vtahem: [5] 

    [h] 

 

  

 

Kde TK – roční kalendářní časový fond (8 760 h) 

TS – čas státem uznaných svátků (12 dnů = 288 h) 
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TF – časové ztráty z neúplné směnnosti (při provozu na ranní 12 hodinové 

směny od pondělí do pátku to je 5 448 h) 

TSS – časové ztráty z titulu střídání směn (vzhledem k tomu, že nedochází ke 

střídání smě bude 0 h)  

TP – ztráty jinými příčinami, např. klimatické vlivy (stanovují se ve výši 1% 

z TK,, tj. 88 h) 

TPPO – ztráty z titulu plánovaných preventivních oprav (předpokládám 

provádění preventivních oprav mimo plánovaný směnový graf, tzn. 

použiji 0 h) 

TPP – ztráty z titulu přestavby dopravní trasy (nepředpokládám provádění 

přestavby dopravní trasy, tzn. použiji 0 h) 

 

3.2.2 Výpočet výkonnosti automobilové dopravy 

Vzhledem k charakteru navrhovaných prací, tj. těžba a převoz saturovaných 

materiálů ze staré výsypky, před postupem kolesového rýpadla, je nutné správně navrhnou 

zejména automobilovou dopravu, která bude schopná pracovat v tomto těžkém terénu. 

Charakter terénu vylučuje použití běžných nákladních automobilů. Jako ideální se naopak 

jeví kloubové dampry. Pro odvoz těženého materiálu jsem tedy navrhl kloubový dampr 

Volvo A30F. Jde o ideální stroj do podmínek těžkého terénu, který se dá předpokládat. 

 

Parametry kloubového dampru Volvo A30F 

 Maximální rychlost 52,7 km . h
-1

 

 Nosnost 28 000 kg 

 Obsah korby (2:1. SAE) 17,5 m
3
 

 Užitečná hmotnost 23 200 kg 

 Celková hmotnost 51 200 kg 
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Obrázek č.8_ Kloubový dampr Volvo A30F. 

Zdroj:http://www.volvoce.com/dealers/cs-cz 

Stanovení počtu potřebných vozidel k jednomu rýpadlu (N) je dán vztahem: 

[7] 

 

 

 

Kde Tc – celková doba pracovního cyklu [min] 

 tn – doba nakládky [min] 

 

Celková doba pracovního cyklu Tc  je: [7] 

 

 

 

Kde t1 – doba jízdy plného vozu [min] 

 tv – doba vyklápění vozu [min] [6] 

tč – doba čekání při nakládce a vyklápění [min] [6] 

tm – doba manévrovacích operací [min] [6] 

t2 – doba jízdy prázdného vozu [min] 
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Kde VA – obsah korby automobilu [m
3
] 

Qtech – technická výkonnost rýpadla [m
3

rz . h
-1

] 

 kn – koeficient nakypření (1,1 – 1,6) - pro saturované jílovité zeminy a po 

doporučení projektanta LUAS použiji 1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kde L – dopravní vzdálenost [km] – střední vzdálenost je 1,3 km 

v1 – průměrná rychlost plného vozu [km . h
-1

] – z dopravního řádu převzato 

30 km . h
-1

 

v2 – průměrná rychlost prázdného vozu [km . h
-1

] - z dopravního řádu 

převzato 30 km . h
-1

 

 

 

Celkový počet vozidel v lomu je dán vztahem: [7] 

 

 

 

Kde nr – počet rýpadel pracujících v lomu 
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Nz – počet automobilů v záloze (0,1 až 0,15).N – použil jsem 0,1 

No – počet automobilů v opravě (0,2 až 0,3).N – použil jsem 0,2 

 

3.2.3 Popis navržené sestavy 

Pomocí výpočtů jsem navrhl sestavu pro těžbu. Jako těžební stroj jsem navrhl jedno 

lopatové rýpadlo Volvo EC 480 D. Pro dopravu jsem navrhl sedm kloubových damprů 

typu Volvo A30F. 

Z hlediska výkonnosti navržené sestavy je důležité správné sladění parametrů 

rýpadla a automobilů. Pro optimální využití těchto strojů je důležité zachovat poměr mezi 

obsahem lopaty rýpadla a obsahem korby automobilu a to: 1:3 až 1:7. 

Pro kontrolu jsem provedl výpočet optimálního obsahu lopaty, který je dán 

vztahem: [8] 

  

 

 

Kde G – nosnost automobilu [t] 

kn – koeficient nakypření (1,1 – 1,6) - pro saturované jílovité zeminy 

a po doporučení projektanta LUAS použiji 1,2 

– objemová hmotnost materiálu v těžném stavu - pro saturované 

jílovité zeminy a na doporučení geologa LUAS použiji 2 t . m
-3

 

 – poměr mezi nosností vozidla a hmotností těživa v lopatě (uvádí 

se v rozsahu 3 až 7) – použiji 5 

 

Vzhledem k tomu, že obsah lopaty navrženého rýpadla Volvo EC 480 D je 3,3 m
3
, 

bude poměr mezi obsahem lopaty rýpadla a obsahem korby automobilu 1:5. To je 

v souladu s doporučovaným poměrem.  

Vzhledem k charakteru prováděných prací bude nezbytné do sestavy nasadit také 

dozer, který bude plnit funkci doplňkové mechanizace. Hlavní úlohou dozeru bude 
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provádění pomocných prácí při zakládání vytěžených hmot. Dále pak provádění 

pomocných prácí při realizaci a údržbě cest a rovněž pomocné práce pro rýpadlo při 

samotné těžbě. Bez podrobného výpočtu navrhuji použít střední dozer s provozní 

hmotností do 40 t. Tomuto odpovídá například pásový dozer D8T od firmy Caterpillar. 

Parametry pásového dozeru D8T od firmy Caterpillar 

 Výkon motoru  231 kW 

 Provozní hmotnost 38 488 kg 

 Objem radlice  11,7 m
3
 

 

3.2.4 Délka realizace těžby 

Požadovaný objem 500 000 m
3
 bude při vypočteném ročním výkonu 

1 078 980 m
3

rz za rok odtěžen za zhruba šest měsíců. Takto navržená sestava odtěží 

požadované hmoty tedy s dostatečnou rezervou. Toho lze využít k situování těžby 

výhradně do období s minimální srážkovou aktivitou. Konkrétně do období od května do 

září. 

Při takto zvolené výkonnosti těžební sestavy zbývá dostatek času k řešení 

případných problémů, které by mohly vést k opožďování prací. Při podcenění dostatečného 

předstihu by mohlo dojít až k omezení postupu kolesového rýpadla, což je nepřípustné. 

3.2.5 Stanovení nákladů na těžbu diskontinuální technologií 

V současné době je obvyklé, že některé práce, které nespadají do hlavní činnosti 

těžební společnosti, jsou řešeny dodavatelským způsobem. To je i případ mimořádného 

odvozu materiálu, který je pro provozovanou těžební technologii netěžitelný. V praxi může 

jít např. o zvodnělý materiál, nadměrné kusy nebo materiál, který obsahuje „cizí“ předměty 

např. kovové předměty. Je naprosto běžné, že náklady na odvoz tohoto materiálu jsou 

stanoveny na základě výběrových řízení a soutěží. Vzhledem k nedostatku zakázek ve 

stavebnictví jsou v současné době velice příznivé ceny zemních prací. Pro potřeby 

diplomové práce jsem použil měrný náklad ve výši 45 Kč.m
-3

, což je částka dostačující. 

Tato částka byla stanovena podle dosavadních zemních prací obdobného charakteru, které 

na lokalitě ČSA probíhaly. 
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3.3 Porovnání variant 

3.3.1 Porovnání z hlediska vhodnosti nasazení technologie 

Těžba kolesovým rýpadlem KU800/K90 

Garance dostatečného výkonu těžebních celků je pouze tehdy, jsou li nasazeny v 

 optimálních podmínkách. V předchozích kapitolách bylo popsáno, jak se postupně 

zhoršují podmínky pro těžbu na lomu ČSA. Hlavním důvodem zhoršených podmínek je 

omezení postupu lomu v optimální délce porubní fronty. Díky útlumovému programu se 

postupy skrývkových řezů postupně stáčejí do zbytkové jámy lomu OM. Technologické 

celky, tvořené kolesovými rýpadly, pásovou dopravou a pásovým zakladačem nejsou díky 

své konstrukci příliš vhodné pro použití při těžbě staré výsypky. U těženého materiálu se 

dá předpokládat zvýšený obsah vody a tedy lepivost, může také obsahovat cizorodá tělesa, 

nadměrné kusy atd. Nicméně vzhledem k předpokládanému objemu 10 mil m
3
 staré 

výsypky, který bude nutné postupně odtěžit, nelze tuto technologii zcela nahradit. Pouţití 

této technologie pro těţbu vybraných 0,5 mil m
3
 těch nejméně vhodných materiálů je 

však přímo nevhodné. Dá se předpokládat, že při těžbě těchto materiálů, by došlo k 

výraznému snížení výkonu kolesového rýpadla, které by mělo negativní vliv na náklady 

těžby. Je také možné, že by to mohla být pro technologický celek nepřekonatelná překážka 

a stejně by musela být použita pomocná mechanizace pro selektivní odtěžení. 

 

Těžba pomocí lopatového rýpadla ve spojení s automobilovou dopravou 

Naopak pouţití lopatového rýpadla ve spojení s automobilovou dopravou se 

jeví jako velice vhodné pro takovou selektivní těţbu. Výhodou této technologie je její 

obrovská flexibilita. Této technologii naopak těžba lepivých materiálů, které mohou také 

obsahovat cizorodá tělesa, nadměrné kusy, výrazně nevadí. Konstrukčně jsou pro takovýto 

způsob práce přizpůsobeny. Určitou nevýhodou pro použitou automobilovou přepravu je 

její omezená výkonnost při přepravě na velké vzdálenosti. V současné době jsou pásovou 

dopravou těžené hmoty přepravovány na vnitřní výsypku na vzdálenost 5 až 6 km. 

Z tohoto důvodu není možné použít navrženou diskontinuální technologii pro těžbu 

výrazně většího objemu, než je navrhováno. Tento objem je tedy také limitován omezeným 

výsypným prostorem v dostupné vzdálenosti. Další výraznou výhodou této technologie je 
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možnost jejího nasazení v příznivých klimatických podmínkách. Díky navržené roční 

výkonnosti těžební sestavy 1 078 980 m
3

rz za rok, lze těžbu směrovat do období šesti 

nejvhodnějších měsíců, tj. květen až září. Dá se tedy předpokládat, že těžba proběhne bez 

zásadních problémů. 

3.3.2 Porovnání z hlediska nákladů 

Těžba kolesovým rýpadlem KU800/K90 

Z kapitoly 3.1.3 je patrné, že náklady na těžbu skrývky technologickým celkem 

jsou závislé na dosažené výkonnosti velkostroje. Podle modifikovaných podkladů 

z ekonomického úseku se měrné náklady na těžbu pohybují v závislosti na výkonu 

velkostroje mezi 40 až 85 Kč . m
-3

. Celkové náklady na těžbu jsou pak patrné z tabulky 

č.4. 

 

Tabulka č.4: Náklady na těžbu kontinuální technologií 

Kont.techn. 

Objem 
těženého mtr 

[m3] 

Průměrný 
hodinový výkon 

[m3.h-1] 
měrný náklad           

[kč.m-3] 

Celkový náklad 
na těžbu           

[kč] 

KU800/90 500 000 

1 800 40 20 000 000 

1 600 55 27 500 000 

1 400 60 30 000 000 

1 200 70 35 000 000 

1 000 75 37 500 000 

800 85 42 500 000 

 

Těžba pomocí lopatového rýpadla ve spojení s automobilovou dopravou 

Jelikož tyto práce nespadají do hlavní činnosti těžební společnosti, budou 

realizovány dodavatelským způsobem, na základě výběrového řízení. Z ekonomického 

 úseku jsem dostal modifikovaný měrný náklad ve výši 45 Kč.m
-3

, který byl odvozen od 

nákladů dosud provedených prací obdobného charakteru. Celkové náklady na těžbu jsou 

pak patrné z tabulky č.5. 

 



František Břečka: Návrh postupů těžby skrývky v nekonsolidovaných skrývkových řezech 

2012 Stránka 31 
 

Tabulka č.5: Náklady na těžbu diskontinuální technologií 

Disk. techn. 
Objem těženého 

mtr [m3] 
Měrný náklad           

[kč.m-3] 

Celkový náklad 
na těžbu           

[kč] 
Volvo 500 000 45 22 500 000 

 

Vzájemné porovnání variant 

Z tabulky č.5 je patrné, že náklady na vytěžení 500 000 m
3
 pomocí diskontinuální 

technologie při uvažovaném měrném nákladu 45 Kč .m
-3 

jsou 22,5 mil. Kč. Náklady na 

těžbu stejného objemu hmot kolesovým rýpadlem se při klesajícím průměrném hodinovém 

výkonu pohybují v rozmezí 20 až 42,5 mil.Kč. 

Z tabulky č.6 je také patrné, že již při poklesu průměrné hodinové výkonnosti 

kolesového rýpadla na 1 600 m
3
.h

-1
, začíná být navržená diskontinuální technologie 

ekonomicky výhodnější a přináší úsporu ve výši 5 mil. Kč. Při úvaze poklesu průměrné 

hodinové výkonnosti kolesového rýpadla na 800 m
3
.h

-1
, je tato úspora už ve výši 

20 mil. Kč. 

 

Tabulka č.6: Porovnání nákladů na těžbu diskontinuální a kontinuální technologií 

Objem 
těženého 

mtr.                
[m3] 

Disk. technologie Kont. technologie při klesajícím výkonu 

Rozdíl 
nákladů [Kč] 

Měrný 
náklad           
[kč.m-3] 

Celkový 
náklad na 
těžbu          
[kč] 

Prům. hod. 
výkon     

[m3.h-1] 

Měrný 
náklad           
[kč.m-3] 

Celkový 
náklad na 

těžbu           
[kč] 

500 000 45 22 500 000 

1 800 40 20 000 000 -2 500 000 

1 600 55 27 500 000 5 000 000 

1 400 60 30 000 000 7 500 000 

1 200 70 35 000 000 12 500 000 

1 000 75 37 500 000 15 000 000 

800 85 42 500 000 20 000 000 
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4 Doporučení a závěr 

Cílem této diplomové práce bylo navrhnout varianty postupů těžby skrývky v 

nekonsolidovaných skrývkových řezech na lokalitě ČSA. Tato potřeba na lomu ČSA 

vzniká z důvodu zahájení realizace postupného útlumu, při kterém bude v rámci 

dotěžování konečných svahů nutné odtěžit až 10 mil. m
3
 výsypkových zemin ze zbytkové 

jámy sousedního lomu OM. Postup lomu do tohoto prostoru za použití stávající 

kontinuální těžební technologie vyvolává určité obavy. Lom ČSA se již delší dobou potýká 

s prostorovým omezením, jehož důsledkem jsou stále klesající výkony technologických 

celků při těžbě skrývky. Další poklesy výkonu již nejsou přípustné. Proto je důležité zvážit 

opatření, která by vedla k eliminaci těchto negativních dopadů. Tímto opatřením by mohlo 

být selektivní odtěžení nejméně vhodných materiálů pro těžbu technologickými celky. 

V první fázi se mi podařilo identifikovat 0,5 mil. m
3
 saturovaných hmot v prostoru 

budoucího postupu lomu ČSA. 

V rámci návrhu variant jsem popsal rizika postupu stávající kontinuální technologie 

při těžbě těchto materiálů. Zároveň jsem z modifikovaných ekonomických pokladů popsal 

závislost měrných nákladů na těžbu při snižujícím se průměrném hodinovém výkonu 

velkostroje. Tyto náklady se pohybují v rozmezí 40 až 85 Kč.m
-3

. 

Oproti tomu jsem jako alternativu navrhl použití diskontinuální těžební 

technologie. Rozhodující pro toto řešení bylo také nalezení výsypného prostoru v dostupné 

vzdálenosti. Tento prostor ve střední vzdálenosti 1,3 km jsem nalezl severně od 

montážního místa, mimo další postup lomu ČSA. Na základě v minulosti již probíhajících 

prací obdobného charakteru mi bylo doporučeno ekonomickým útvarem LUAS použití 

měrného nákladu na těžbu diskontinuální technologií ve výši 45 Kč.m
-3

. Provedl jsem 

výpočty pro stanovení výkonnosti lopatového rýpadla a automobilové dopravy. Výsledkem 

je návrh těžební sestavy: jedno rýpadlo Volvo EC 480 D, sedm damprů Volvo A30F a 

dozer D8T od firmy Caterpillar. 

Z porovnání obou variant je také patrné, že již při poklesu průměrné hodinové 

výkonnosti kolesového rýpadla na 1 600 m
3
.h

-1
, začíná být navržená diskontinuální 

technologie ekonomicky výhodnější. Maximální úspora byla vyčíslena až na 20 mil. Kč. 
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Myslím si, že se mi podařilo splnit cíle diplomové práce, protože navržené použití 

lopatového rýpadla ve spojení s automobilovou dopravou je bezpochyby lepším řešením 

pro těžbu těchto saturovaných zemin. Tento způsob těžby má ale také svá omezení a tím je 

nedostatek výsypného prostoru v dostupné vzdálenosti. 

Výsledkem mé diplomové práce je i doporučení a návrh provedení geotechnického 

průzkumu metodou statické penetrace v oblasti výsypky určené k odtěžení. Díky tomuto 

průzkumu je možné získat doplňující informace a zvýšit tak stupeň prozkoumanosti této 

oblasti. 

Věřím, že poznatky z mé diplomové práce budou přínosem pro společnost 

Litvínovská uhelná a.s. 
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