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ANOTACE 

V této předkládané diplomové práci se zabývám případnou realizací výroby 

hnědouhelného produktu „ořech2“ na Vršanské Uhelné společnosti, která od počátku těžby 

tříděné druhy uhlí nevyrábí a je zaměřena pouze na výrobu uhelných produktů pro těžkou 

energetiku. Důvodem je zabezpečení vyhovujícího paliva z vlastní produkce pro případ 

odpojení od centrálního horkovodu a přechod na decentralizované vytápění zdejších 

objektů (budov). V úvodní části této práce se snažím vyhledat nejkvalitnější partie 

zájmového ložiska s určením vhodné sloje pro následnou výrobu paliva. Dále řeším 

předpokládanou spotřebu navrhované kotelny s přepočtem na potřebné množství surového 

uhlí pro úpravnickou operaci – třídění. Práce pokračuje šetřením časových prostorů pro 

zajištění těžby uhlí a jeho následné zpracování a to v dostatečném objemu bez omezení 

primární výroby. V další části navrhuji konkrétní varianty výroby a příslušná strojní 

zařízení se začleněním do stávající technologie. V závěru práce je provedena kalkulace 

předpokládaných nákladů na vytipovanou systematiku výroby. 

 

Klíčová slova: VUAS, ČSA, ÚUK, KU300, USSK, DPD, uhelný produkt, ložisko, 

sloj, výhřevnost, popelnatost, výrobní technologie, výkonnost, vibrační třídič, pásový  

dopravník 

 

 

 

SUMMARY 

In this thesis, I deal with the eventual realization with the production of soft-coal 

product “ořech2” in the coal company “Vršanská Uhelná společnost”, which does not 

produce sized sorts of coal since the beginning of coal mining and it focuses only on the 

production of coal products for power supply production. The reason is the securing of 

sufficient fuel from its own production for the case of disconnection from the central hot 

water supply and transfer to decentralized local heating of local structures (buildings). In 

the introductory part of this thesis, I try to find the most quality parts of reservoir with 

designation of sufficient bed for the subsequent production of fuel.  Then I solve expected 

consumption of designed boiler plant with the calculation of required quantity of raw coal 

for finishing operation – sorting. The thesis continues with the investigation of saving of 

time spaces for securing of coal mining for subsequent processing and thus in sufficient 

volume and without restricting the primary production. In the following part of the thesis, I 

propose particular forms of production and particular production machinery with 

integration into existing technology. The conclusion of the thesis contains calculation of 

expected costs of selected systematics of production. 

 

Keywords: VUAS, CSA, ÚUK, KU300, USSK, DPD, coal products, bearing, bed,              

calorific value, ash content, production technology, performance, vibrating screens, belt 

conveyors  
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KSK             Krušnohorské strojírny Komořany 

LUAS           Litvínovská Uhelná společnost  
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NZH             nakládací zásobník Hrabák 

O2                 ořech2 (uhelný produkt) 

PD                pásový dopravník 

POPD           plán otvírky, přípravy a dobývání 

ps3                průmyslová směs 3 (uhelný produkt) 

PVZ              pásový vůz zakládací 

SD                 Severočeské Doly 

SHD             Severočeské hnědouhelné doly 

STC              Stanoviště technologické centralizace (dispečink – velín) 

T1-4              těžební druhy uhlí 1-4 

TA                Talbot (drážní vůz pro přepravu uhlí) 

TC                technologický celek 

TUV             teplá užitková voda 

TV                topná voda 

USSK           univerzální skládkový stroj kolejový 

ÚUK             Úpravna uhlí Komořany 

VH                výsuvové hlavy (manipulační zařízení) 

VIS               výrobně informační systém 

VS                 výměníková stanice 

VŠB-TUO    Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

VUAS           Vršanská Uhelná společnost 

VÚHU          Výzkumný ústav hnědého uhlí 

ZD                zakladač dvouvozový 
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Cizojazyčné zkratky: 

   CC Czech Coal (skupina Czech Coal Group) 

   GPS Global Positioning System 

   HW  Hardware 

   ISO International Organization Standardization  

   LH 
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ÚVOD 

Stejně jako všechny domácnosti, tak i velké podniky pociťují neustálý nárůst cen 

energií. Nejinak tomu je i ve skupině Czech Coal, která mimo jiné spravuje největší uhelné 

zásoby v České republice. Přestože největší podíl potřebné energie pro povrchovou těžbu 

představuje elektřina, nelze také opomínat nemalé náklady vynaložené na energii ve formě 

tepla (pro technologické zázemí). V případě těžebního gigantu jakým je Czech Coal není 

možné všechny ostatní činnosti spojené s dobýváním řešit dodavatelsky a proto je součástí 

skupiny mnoho dalších objektů, které je nutno vytápět. Přičteme-li k tomu ještě ohřev 

užitkové vody a to nejen pro potřeby téměř pěti tisíc zaměstnanců, dostaneme se na 

energetické hodnoty blížící se k dvěma stům terajoulů spotřebovaného tepla za rok. Při 

současné ceně okolo 350 Kč/GJ lze náklady na vytápění a ohřev TUV pro Czech Coal 

orientačně stanovit na 70 miliónů ročně. 

Proto se vedení společnosti zabývá „úvahou“ odpojit některé lokality od centrálního 

vytápění a řešit výrobu tepla svépomocí z vlastní uhelné produkce. Jako nejvhodnější 

řešení se jeví použití automatizovaných kotlů VARIMATIK, výroby Krušnohorských 

strojíren Komořany, které jsou také součástí skupiny Czech Coal. Tyto kotle spalují uhelný 

produkt „ořech2“, který v současnosti vyrábí Úpravna uhlí Komořany a to z těženého uhlí 

na velkolomu ČSA. Jak je obecně známo, velkolom ČSA je zatížen územně ekologickými 

limity a hrozí tedy nedostatek potřebného paliva v případě přestavby na decentralizované 

vytápění vytipovaných lokalit skupiny Czech Coal. 

V této diplomové práci se pokusím vyřešit náhradní zdroj paliva a to výrobou 

uhelného produktu „ořech2“ na Vršanské Uhelné a.s. pro případ ukončení produkce 

z ÚUK. Úkolem bude nejdříve posoudit kvalitativní parametry uhelné sloje (slojí) v 

zájmovém ložisku nebo v určitých partiích a to ve smyslu její použitelnosti. Potvrzené 

předpoklady pozitivních výsledků výhřevnosti s dostatečným objemem vyhovujících zásob 

podmíní další postup v řešení zadaného úkolu. Tím bude stanovení spotřeby zamýšleného 

zdroje tepla s vyjádřením potřebného množství uhelných vsázek. Dále zhodnotím možnosti 

začlenit tuto výrobu do stávající provozované technologie bez omezení těžby a výroby 

primárního artiklu Vršanské Uhelné, tedy topných směsí pro průmyslovou energetiku. 

Nedílnou součástí tohoto úkolu bude také zajistit časový prostor pro těžbu surového uhlí 

pro následnou výrobu paliva ve snaze využít stávající nasazenou technologii a těžební 

stroje. Stěžejní částí této práce bude návrh efektivní metody pro výrobu „ořech 2“ a dále 

celkového komplexu třídění s napojením dopravních uzlů na vybudovanou systematiku 

výroby (přeprava materiálu, drcení, deponizace, homogenizace apod.) V závěru práce 

provedu hrubé zhodnocení ekonomických nákladů na případnou realizaci výroby paliva 

v této těžební společnosti. 

Hlavní problematikou bude zásadní skutečnost, že od počátku těžby v této pánevní 

lokalitě se zde výhřevnější tříděné druhy hnědého uhlí nikdy nevyráběly a celková báňsko-

technologická koncepce velkolomu Vršany je řešena bez začlenění samostatné úpravny 

uhlí. 
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1  VYHODNOCENÍ UHELNÉ SLOJE Z HLEDISKA VHODNÝCH 

KVALITATIVNÍCH PARAMETRŮ PRO VÝROBU „OŘECH2“ 

V této úvodní kapitole se budu zabývat vyhodnocením uhelné sloje na Vršanech a to 

z hlediska její použitelnosti k výrobě „ořechu2“ - ve vazbě na kvalitativní parametry - 

zejména na výhřevnost ( Q
i
r ). Pro snazší orientaci v dané problematice a přehlednost 

předkládané práce jsem do této kapitoly zahrnul mimo jiné, také obecnou charakteristiku 

těžební společnosti a zájmového území. 

Nezbytným úkolem pro řešení předmětu zadání této práce v dalších kapitolách bude 

také stanovit roční spotřebu paliva a množství uhelné vsázky potřebné pro jeho výrobu. 

Pouze porovnáním těchto hodnotových potřeb s výsledky kvalitativního vyhodnocení sloje 

je nakonec možno posoudit, zda ložisko jednak obsahuje dostatečný objem vhodných partií 

sloje a dále, zda plošná distribuce těchto partií ve vazbě na postupy uhelných řezů zaručuje 

dostatek vsázek (v časových intervalech) pro výrobu řešeného produktu. Jak bude dále 

podrobněji specifikováno, automatizované kotle VARIMATIK jsou určeny výhradně pro 

spalování hnědého uhlí o předepsané zrnitosti s průměrnou výhřevností 18 MJ/kg (pro 

dosažení garantované účinnosti spalovacího procesu). Cílem tedy bude posoudit možnosti 

vytěžení a zpracování co nejkvalitnějších zásob ložiska, které by svou výhřevností 

uvažovanému systému vytápění plně vyhovovaly, případně se alespoň přiblížily k těmto 

předepsaným hodnotám Q
i
r pro další zhodnocení použitelnosti. V zásadě lze konstatovat, 

že vyhovující kvalitativní výsledky jsou prvotní podmínkou pro realizaci výroby uhelného 

produktu „ořech2“ v této lokalitě, který pracovně budu označovat „ořech2-V“ [26]. 

Vršanská uhelná a.s. se specializuje na výrobu uhelných produktů pro energetický 

průmysl a to z hlediska sortimentu paliv na „nízkokalorické“. Drtivá většina produkce je 

homogenizována na výhřevnost 11.4 MJ/kg a jak je patrné z tabulky č.1, průměrná hodnota 

výhřevnosti vytěženého uhlí za posledních 10 let vykazuje hodnotu 10,51 MJ/kg, což 

zdaleka neodpovídá parametrům pro uvažovaný systém vytápění. Současná skladba těžeb 

je ovšem z hlediska kvality (Q
i
r ~ A

d
 ) ovlivněna značnou proměnlivostí a v závislosti na 

technologických možnostech dobývání se pohybuje v rozpětí od 25 až 65 % A
d
 a to již 

nasvědčuje o výskytu jistých partií ložiska s výhřevností blížící se požadované hodnotě 

předepsaného paliva pro kotle Varimatik, tedy „ořech2“. Místně zaznamenáváme kvalitu 

uhlí v samostatně těžených lávkách i pod hodnotou 25% A
d
 (tj. nad 13,5 MJ/kg), tedy 

vysoko nad celkovým průměrem 10,51 MJ/kg a bude vhodné se zaměřit výhradně na tyto 

nejkvalitnější partie ve smyslu jejich lokalizace a je nutno se zabývat „vyhledáním“ uhlí o 

maximální výhřevnosti. Pro další analýzu budu používat především data prognózovaná 

geologickým průzkumem, ale i zpřesňující data získaná z průzkumu těžebního a reálné 

výroby v předchozích obdobích. Soustředit se budu na výsledky kontinuálních měření 

obsahu % A
d

 v
 
těženém uhlí (průběžně ověřované laboratorními analýzami), které jsou 

nezbytným podkladem pro operativní řízení výroby, ale také umožňují vytvářet podrobnou 

statistiku s určením vývoje trendů. Na Vršanské uhelné a.s. je pro účely řízení těžeb a 

zpracování uhlí užíváno „kvalitativního členění“ těžených druhů uhlí dle obsahu % A
d
 a to 

následovně [22], [24]: 

  ► kvalitativní skladba těţeb – kvalitativní skupiny uhlí (těžební druhy) 

                                                   T1(těžná)  T2(povrch)  T3(kotlová)   T4(vysokopopelnaté) 

povolené hranice popelnatosti:    16%           33%                43%                 65% 
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graf č.1 – statistika těžeb a jakostních parametrů na lokalitě Vršany 2002 – 2011 

  

 

 

 

 

 

 

 

   1.1  Charakteristika Vršanské Uhelné a.s. a zájmového loţiska 

Vršanská Uhelná a.s. nově vznikla jako samostatná těžební společnost se 100% 

vlastnickou účastí Indoverse Czech Coal Investments Limited a jejím hlavním předmětem 

podnikání je těžba, zpracování a prodej uhelných produktů. Koncepčně je orientována na 

výrobu uhelných produktů pro velkou energetiku. Veškerou produkci lze zařadit do 

kategorie tzv. „nízkovýhřevných“, někdy také označovaných jako „nízkokalorických“ 

produktů. Expedice odběratelům, ze kterých drtivě převažuje ČEZ je realizována 

jednokolejnou vlečkou do Počerad a to jednak pro zauhlování EPOČ jedenáctivozovými 

Wa-soupravami dceřiné společnosti KD - CC Services a dále do žst Počerady pro ostatní 

odběratele smluvní kolejovou přepravou ČD - Cargo [24]. 

Komplexní technologie pro dopravu a úpravu uhlí je zde řešena pro přímé 

zpracování surového (vytěženého) uhlí v průběhu jeho přepravy (kontinuálním systémem), 

tedy bez samostatné úpravny uhlí. Těžbu uhlí pro Vršanskou výrobu zajišťují dva 

technologické celky TC1 (celouhelné řezy) KU300 / DPD 1200mm a jeden TC2 (smíšený 

řez)  KU800 / DPD1800mm na společné koncové místo, pro Vršany specifický systém 

výsuvových hlav - VH. Odtud je vytěžené uhlí libovolně směrováno na dvě hlavní 

odtahové linky, zakončené nakládacím zásobníkem s případnou možností deponizace na 

dvě velkokapacitní vyrovnávací skládky. Dosažení jakostních hodnot výsledného produktu 

je řešeno z hlediska správné zrnitosti drcením na frakci 0 - 40 mm a z hlediska výhřevnosti 

homogenizací jednotlivých těžebních druhů přímo v řezu (úpravou mocností lávek) nebo 

na technologické cestě (pásových dopravnících) k nakládacímu místu. Cyklicky je zde 

těžba uhlí doposud řešena jedním rypadlem KU300 / Ta-vozy, odbytově převážně 

orientovaným pro zásobování Úpravny uhlí Komořany - LUAS. Skrývková technologie je 

provozována jak kontinuálně tak cyklicky a to z důvodu nutnosti zakládání elektrárenských 

popílků v součinnosti s kolejovou dopravou. Pro legislativní platnost schváleného POPD a 

jiných interních dokumentů je doposud používáno rozdělení lomu Vršany (jako celku) 

z hlediska provozovaných technologií a polohy na lokality Vršany a Šverma. Tyto lokality 

představují dva dříve samostatné lomy s odlišným systémem dopravy (kolejová, DPD). 
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Servis těţebním technologiím zajišťují strojní a elektro údržba s vlastnickou 

strukturou Krušnohorských strojíren Komořany a.s., vulkanizační práce Renogum a.s., 

odvodnění Humeco a.s. a pomocnou mechanizaci včetně autodopravy Czech Coal POWER 

s.r.o., všechny jako dceřiné společnosti Czech Coal a.s.. Stavební objekty a dílny 

uvedených společností (mimo Humeco a.s.) včetně správní budovy, koupelen, skladů a 

nakládacího zásobníku VUAS jsou orientovány v sousedství obce Čepirohy u Mostu. 

Jejich zástavba je soustředěna v dobývacím prostoru Slatinice na ploše cca 650 x 350 m, 

zhruba 2 km od jižní hranice města Mostu. Tento areál je centrálně zásobovaný teplem z 

horkovodu United Energy Komořany prostřednictvím hlavní výměníkové stanice Hrabák a 

následně pak několika směšovacími stanicemi pro konkrétní objekty [24]. 

Geologické poměry lomu Vršany respektive lokalit Vršany a Šverma, které jsou 

situovány na západním až jihozápadním okraji mostecké části Severočeské hnědouhelné 

pánve (slatinicko-bylanské), představují jedny z nejsložitějších pánevních oblastí. 

Tektonicky složitý a komplikovaný vývoj ložiska zapříčinila proměnlivá pánevní 

sedimentace a to na poměrně malé ploše. Důsledkem této převážně jezerně-deltovité 

sedimentace je rozštěpení slojových vrstev, oddělených třemi odlišně mocnými 

meziložními vrstvami, které se postupně spojují  v jednu „hlavní“ uhelnou sloj se  stálou 

mocností 25 – 30 m. Strukturu nadložních vrstev tvoří převážně šedé a žluté jíly až jílovce 

přikryté vrstvou kvarterních spraší a sprašových zemin. Významnou část odklizových 

hmot tvoří mocné meziloží první a druhé uhelné sloje tvořené prachovito-písčitými jílovci. 

Jak je patrné z obrázku č. 1, má toto meziloží v současnosti největší podíl na nucené 

skrývce (odklizu) a je nepříznivě ovlivněno bohatým výskytem písků a v neposlední řadě 

pevnými a zpevněnými polohami. Tyto polohy se vyskytují převážně ve svrchní části 

meziloží a převládá v nich většinou křemen a dolomit, tedy v jistých partiích jsou pro 

jejich pevnost v prostém tlaku i přes 100 MPa kolesovým rypadlem netěžitelné. 

Ložisko je rozděleno do tří, místy i čtyř uhelných slojí oddělených proplástky a 

nejmocnější 2. sloj dosahuje 12 – 16 m s největšími zásobami lomu Vršany (více jak 1/2 

veškeré těžby), bohužel se zkracující se porubní délkou řezu. Uhelné zásoby dobývacích 

prostorů Holešice, Slatinice a Vršany jsou rozděleny z důvodu proměnlivých požadavků 

hlavních odběratelů pouze na bilanční a nebilanční a jsou hodnoceny jako prozkoumané 

– volné – nerubané. Dříve klasifikované zásoby vázané v důsledku tzv. „hořanského 

koridoru“ jsou pro zahájení realizace přeložky s výhledem do budoucna označeny jako 

volné. K vytěžení je k dispozici přibližně 305,4 milionu tun uhlí (Vršany 297,5 mil. tun 

a Šverma 7,9 mil. tun uhlí) s postupným zvyšováním kvalitativních parametrů, zejména 

pro tuto diplomovou práci podstatným nárůstem kvalitativní skupiny  T1  s průměrnou 

výhřevností blížící se k 16 MJ/kg [1], [24]. 

 

 

 

 

 

 

obrázek č. 1 – ilustrační řez lomem Vršany 
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        Důležitým faktorem pro samotnou těžbu uhlí v těchto lokalitách je ovšem skutečnost, 

že ložisko nebylo výrazně postiženo tektonickými poruchami a dřívějším hlubinným 

dobýváním (panenské sloje), krom bývalého hlubinného dolu Washington v severní části 

zájmového území. Ten ovlivní těžbu jen nepatrně a to v demarkačním území (znázorněno 

v grafické příloze č. 2) pro následně zvolenou metodu vějířovitého postupu a přerubání 

proběhne v 1/3 až 1/2 dobývacího prostoru tehdejšího hlubinného dolu. Problematika 

v tomto území nebude spočívat jen ve vysoké četnosti cizích předmětů po bývalé hl. těžbě, 

ale z důvodu použitých metod komorování a pilířování lze očekávat zápary a požáry 

velkého rozsahu, tak jak je tomu v současnosti na lomu ČSA [1]. 

Také relativně příznivé hydrologické a hydrogeologické poměry na prvním uhelném 

řezu, kdy vzhledem k nízké propustnosti sloje a nepředpokládané intenzitě druhotného 

zvodnění, zásadně neovlivňují uhelnou těžbu. Pouze v západní části hodnoceného území 

byly zjištěny zlomy zasahující i do uhelné sloje, vzniklé stlačováním sedimentů 

geostatickým tlakem nadloží, které se ovšem nevyznačují příliš velkou mocností ani 

rozsahem. Pro tyto uvedené aspekty je současná těžba uhlí na Vršanech velice efektivně 

realizována metodou selektivního dobývání, charakterizovanou velice přesným 

rozlávkováním kvalitativních skupin T1 až T4 a to na všech uhelných řezech, respektive 

jednotlivých slojových vrstvách. V budoucím postupu porubních front lze ovšem očekávat 

jisté komplikace a to z důvodu narušení geologické struktury s anomálním vývojem uhelné 

sedimentace, tedy postupnému vyhluchnutí a po dosažení „bezslojové oblasti“ dočasné 

ztrátě uhelných zásob na 2. a 3. těžebním řezu. Struktura má charakter silně protáhlé 

deprese nepravidelně obloukovitého tvaru a korytovitého průřezu a je vyplněna většinou 

výrazně laminovanými prachovitými jílovci. Vhodnou systematikou vějířovitého postupu 

lomu v této tektonicky narušené oblasti, která se označuje „syngenetický výmol“ by 

neměly nastávat výraznější komplikace ve smyslu objemového zajištění surového uhlí [1]. 

      1.1.1  Petrografie uhlí 

        V hodnoceném území převažují nad ostatními skupinami uhlí – HUMITY. 

Petrograficky jsou zde reprezentovány detrity a xylitickými detrity – rámcově tedy 

hnědouhelná ortofáze. Pro makropetrografický popis uhelných litotypů ve vrtných 

profilech byla od roku 1982 používána nová klasifikace podle obsahu popelovin (A
d
), 

vydaná OHMG GŘ SHD jako doplněk směrnice č.13/72. Upustilo se od klasifikace na 

„uhlí lupkové, lupek uhelný a lupek hořlavý“ a dále „jíl uhlonosný“. V bilančních 

zásobách na Vršanech v současnosti převažuje uhlí detritické, jílovité a částečně jílovec 

uhelnatý, tedy v rozsahu podílu popelovin 25 – 65 % a v nebilančních jílovec s uhelnou 

příměsí. Ojediněle se u první uhelné sloje objevuje uhlí detriticko-xylitické, kde sloj 

proměnlivě vystupuje do odlehčovacího skrývkového řezu a místy se vyskytují ve 

výchozových partiích i zvětralé oxy-humolity (sekundární), které se vyznačují nízkým 

obsahem popelovin, ovšem s malou výhřevností z důvodu zvýšeného obsahu vody W
r
t . 

Jedná se o rozpadavé až kouskovité uhlí postižené oxidací (světle rezavé až tmavě hnědé) 

v Podkrušnohoří nazývané „kapucín“. Pokud porovnáme petrografickou skladbu uhelných 

zásob na lokalitě ČSA, tedy sesterské těžební společnosti Litvínovská uhelná a.s., která 

mimo energetické produkty vyrábí i výhřevnější druhy tříděné, tak na rozdíl od 

Vršanského ložiska převažuje podíl detritických xylitů. V podstatě lze konstatovat, že 

celková průměrná výhřevnost uhlí na ČSA je podstatně vyšší (17,8 MJ/kg) než na zdejší 

Vršanské lokalitě (10,5 MJ/kg), ovšem s negativním podílem zvýšeného obsahu síry 

(prům. 1,49 % S
d

  ) a náchylnosti k dehtování (pr.obsahy dehtu > 18 %  T
d

sK) [1], [24].  
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      1.1.2  Členění slojových vrstev v zájmové pánevní oblasti 

Horizonty jednotlivých dílčích slojí na Vršanské Uhelné jsou proměnlivé v důsledku 

morfologického vývoje ložiska a níže uvedené hodnoty kót výškového systému „BALT po 

vyrovnání“ odpovídají současnému postupu těžebních řezů. Dále je ložisko rozčleněno na 

jednotlivé těžební řezy a to na skrývkové, smíšené a celouhelné. Pro nevhodnost použití 

cyklicky nasazených rypadel pro výrobu O2 (odůvodněno v následujících kapitolách), se 

zaměřím na členění těžebních řezů (schéma v příloze č.7) pouze u kontinuálních celků [1]. 

  ► členění slojových vrstev na VUAS – těžebních řezů (kontinuálních)  

- Svrchní 1. uhelná sloj (2-10 m) kóta 246/252 m.n.m - 1. (smíšený) skrývkový řez 

- Svrchní meziloží (mocnost až 50m)  2.skrývkový řez  

- Sloj „2a“ vyvinuta v oblasti štěpení linie  

- Střední respektive 2. uhelná sloj (12-16 m) 

- Střední meziloží (mocnost 0,5-2m) 

- Spodní respektive 3. uhelná sloj (4-6 m) 

- Spodní meziloží (mocnost 0,5-2m) 

- Nejspodnější respektive 4. uhelná sloj (2-6 m) 

 
  ►  nasazená technologie a koncová místa v jednotlivých těţebních řezech 

- 1.skrývkový řez TC2 DPD1800 mm - KU800/84 > ZP6600/86 nebo uhelné odtahy VH 

- 2.skrývkový řez TC2 DPD1800 mm - KU800/84 > ZP6600/93 nebo uhelné odtahy VH 

- 1.uhelný řez TC1 DPD1200 mm  - KU300/85 > VH / A-B linka  nebo VH / předvýsypka 

- 2.uhelný řez (nad úrovní DPD) 

- 3.uhelný řez (pod úrovní DPD) 

   1.2  Zhodnocení zásob a kvality uhlí na lomu Vršany ve vztahu 

…...   k jednotlivým etapám těţby 

Vršanská uhelná v současnosti vychází z operativního výpočtu zásob, který byl 

zpracován v roce 1996 s každoročním upřesňováním vývoje ložiska vlastním těžebním 

průzkumem. Ten je realizován průzkumnými vrty: a) z povrchu v předpolí lomu 

 b) z těžebních řezů (ušetření nákladů) 

Hustota vrtné sítě se pohybuje v průměru 80 x 80 m a je závislá na povrchové situaci 

respektive překážkách jako jsou např. zástavby, vodoteče, komunikace a kolejové tratě, 

v neposlední řadě koridory inženýrských sítí a jejich ochranná pásma, dále montážní místa, 

dálková pásová doprava, výtlačná potrubí pro odvodnění lomu a podobně. K výpočtu 

zásob se již nepoužívají klasické početní metody, kde byl velký potenciál následně se 

generující matematické chyby a zkresleného konečného výsledku, ale výpočet se provádí 

s využitím geologického modelu firmy KVASoftware. Z důvodu platnosti stávajícího 

POPD, který je zpracován pro těžbu do hranic energetického koridoru, je dlouhodobý 

těžební postup rozdělen na dvě charakteristické etapy respektující stávající hranice 

Hořanského koridoru (inženýrských sítí – produktovodů) [1]. 

 kóta 179/194 m.n.m. - 1.uhelný řez 

kóta 171/174 m.n.m. - 2.uhelný řez 

kóta 165/170 m.n.m. - 3.uhelný řez 

TC1 DPD1200 - KU300/107 > VH / A-B linka nebo 

VH / předvýsypka 
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Vzhledem k nejasné odbytové situaci pro celkovou životnost lomu Vršany, která se 

odhaduje do roku 2052, postačí podrobněji analyzovat pouze 1. etapu těžby, tedy do hranic 

schváleného POPD. Ve 2. etapě je již znatelný podíl vhodných kvalitativních parametrů 

pro výrobu „ořech2-V“, konkrétněji těžební skupiny T1 s průměrnou výhřevností 15,3 

MJ/kg. Podíl jednotlivých kvalitativních skupin je ovšem závislý na způsobu rozfárání 

ložiska, dle požadavků nového energetického zdroje, který by měl nahradit stávající 

elektrárnu Počerady s životností až do roku 2023. Z níže vypracované tabulky č. 1 je 

patrné, že Vršanská Uhelná spločnost jiţ v současnosti disponuje dostatkem vhodné 

kvalitativní skupiny „surového“ uhlí pro výrobu paliva pro uvaţovaný sytém 

vytápění. Průměrná hodnota výhřevnosti kvalitativní skupiny T2 - 13,3 MJ/kg v první 

etapě postupu lomu uvedené v tabulce vychází ze stávajících mocností těžených lávek a 

bude upravena v následující podkapitole [1], [24]. 

           tabulka č. 1 – výpočet zásob v jednotlivých etapách těžby a členěním na jednotlivé bloky, .které 
korenspondují s grafickým vyjádřením postupu lomu v gr. příloze č.1 a 2  

VÝPOČET ZÁSOB V ETEPÁCH A BLOCÍCH Vršanská Uhelná a.s. 

ETAPA BLOK ROK PARAMETR T1 T2 T2 
2010 +11 

T3 T4 CELKEM 

1
. 

E
T

A
P

A
 –

 K
 E

N
E

R
G

E
T
I
C

K
É
M

U
 

K
O

R
I
D

O
R

U
 

BLOK A 

2
0

1
0

 

  
  

- 

2
0

1
3

 

Ad [%] 0 26,53 28,5 37,19 53,68 38,42 

Sd [%] 0 1,19 1,21 1,05 0,64 0,97 

Qi
r [MJ/kg] 0 13,2 13,14 11,26 7,93 10,92 

tonáţ [mil.t] 0 17,275 2,34 11,540 14,385 43,200 

BLOK B 

2
0

1
4

 

  
  

- 

2
0

2
3

 

Ad [%] 0 25,94 

  
  

  
  
  

P
O

R
O

V
N

Á
N

Í
 S

E
 

  
  

  
  
  

 S
K

U
T

E
Č

N
O

S
T
Í
 

37,57 53,8 38,45 

Sd [%] 0 1,13 0,95 0,61 0,91 

Qi
r [MJ/kg] 0 13,3 11,26 7,92 10,94 

tonáţ [mil.t] 0 31,939 25,745 27,523 85,207 

BLOK C 

2
0

2
4

 

  
  

- 

2
0

2
8

 

Ad [%] 14,3 25,2 37,1 53,9 36,76 

Sd [%] 1,5 1,4 1,0 0,6 1,05 

Qi
r [MJ/kg] 15,3 13,5 11,3 7,9 11,27 

tonáţ [mil.t] 0,965 13,298 8,763 10,060 33,086 

2
. 

E
T

A
P

A
 BLOK D 2029-33 tonáţ [mil.t] 0,724 9,607 12,412 12,581 35,324 

BLOK E 2034-38 tonáţ [mil.t] 0,614 13,318 11,570 9,684 35,186 

BLOK F 2039-43 tonáţ [mil.t] 0,362 11,990 11,998 10,412 34,762 

BLOK D 2044-52 tonáţ [mil.t] 0,04 7,166 17,457 22,618 47,281 

CELKEM TONÁŢ v milionech tun uhlí 2,71 104,59 99,48 107,26 314,05 

   1.3  Stanovení vhodné uhelné sloje pro výrobu „ořech2-V“ 

Ke stanovení kvalitativně vhodné uhelné sloje (pro účely vytěžení potřebného 

objemu uhelné vsázky pro následné zpracování) musím vyhodnotit nejen nejkvalitnější 

části ložiska, ale také jejich objemový poměr k ostatním méně výhřevným partiím 

v jednotlivých těžebních řezech. Dále musím v návrhu zohlednit, aby těžba vybraných 

partií sloje zásadně neovlivňovala plynulý postup porubních front a v neposlední řadě 

nenarušila stávající těžební postupy ve smyslu dosažení výsledné výhřevnosti předepsanou 

homogenizací primárního produktu Vršanské Uhelné - ps3 - (  průmyslová směs ) [24]. 
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Jako prvotní ukazatel řešení tohoto úkolu může být vyhodnocení těžby z několika 

předešlých let. Pro použitelnou technologii, tedy kontinuálních celků na lokalitě Vršany, 

evidujeme podíl kvalitativní skupiny T2 pouze u sumarizace těžby rypadla K85 na druhé 

uhelné sloji a to za poslední tři roky s narůstajícím trendem zvyšování objemu: 

                                                            T2 (Ad%)       T3 (Ad%)       T4 (Ad%)   celkem 

                                             2009      0,49 (28,9)      2,62 (38,4)      0,61 (57,2)        3,72 

► roční těţby K85 v mil.tun:     2010      0,99 (28,8)      2,82 (37,9)      0,59 (58,9)        4,40 

                                                    2011      1,35 (28,2)       2,29 (37,4)      0,40 (61,4)        4,04 

Uvedené hodnoty tonáží a obsahu popelovin jsou ovšem zprůměrované v celkovém 

rozsahu jednotlivých těžebních druhů a zejména T2 (viz str.č.2), bez rozlišení jednotlivých 

lávek a partií v uhelném řezu, které svou kvalitativní skladbou mohou být značně rozdílné 

(16,1 – 33 % A
d

 ).  Jestliže jsem v úvodu prezentoval, že hlavním úkolem této kapitoly bude 

vyhledávání uhlí s maximální výhřevností, tak výše uvedené hodnoty pouze demonstrují 

výskyt dostatečného objemu vhodné kvalitativní skupiny uhlí na 2. uhelné sloji a bude 

potřeba provést podrobnější statistické vyhodnocení. To provedu až po stanovení průměrné 

hodnoty % A
d
 ve vztahu k výhřevnosti z laboratorních analýz v závěru kapitoly [22]. 

Jelikož prozatím neznáme horizontální spektrum kvality uhlí v celém ložisku, nelze 

vycházet pouze z dosavadních statistik těžby. Bude tedy nutné ověřit tento nárůst trendů z 

výsledků geologického a těžebního průzkumu, prostřednictvím geologického modelu 

KVASoftware a to konkrétně na budoucí vývoj kvalitativních parametrů (skladby těžeb) 

v jednotlivých řezech respektive dílčích uhelných slojí (izolinie 2.sloje v příloze č.1) [23]. 

 

 

 

 

 

 

 

       obrázek č.2a – 1.uhelná sloj                                            obrázek č.2b – 2.uhelná sloj 

            

 

 

 

 

 

 

 

      obrázek č.2c – 3.uhelná sloj                                         obrázek č.2d – 4.uhelná sloj 
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Jak potvrzují grafické výsledky zadaných horizontů 1. až 4. uhelné sloje na obrázcích 

č.2 a,b,c,d,  můţu se nadále soustředit výhradně na 2. uhelnou sloj, která vykazovala 

největší podíl výhřevnějšího uhlí již při prvotním hodnocení „ex-post“ (z minulých období). 

   1.4  Podrobná analýza uhelného řezu – pasportizační profil 

Rozbory výnosů z vrtného jádra geologického a těžebního průzkumu jsou v první 

fázi hodnoceny velice podrobně a to ve smyslu zachování dílčích hodnot výhřevnosti 

v rozsahu jednotlivých kvalitativních skupin. Takto zpracované výsledky jsou pracovníky 

odboru báňských činností a geologie zaneseny do SW aplikace geologického modelu firmy 

KVAS, která mimo jiné řeší kombinací trojúhelníkové a rastrové metody výpočet zásob. 

Poté dle konkrétních požadavků z odboru přípravy výroby, s přesnými souřadnicemi 

postavení jednotlivých pásových dopravníků v těžebním řezu, jsou vypracovány grafické 

atestační podklady - pasportizační profily. Tyto jsou bez další SW úpravy znázorněny 

s původní strukturou vrtného jádra a pro selektivní odtěžení  KU300  v zásadě nepoužitelné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

obrázek č.3a – základní profil těžebního řezu s původní strukturou vrtného jádra 

 Pro optimální využití parametrů nasazených rypadel a potřeby technologie výroby se 

základní profil upravuje zprůměrováním dílčích hodnot výhřevnosti na jednotlivé lávky se 

stanovenou minimální mocností 2 metry a kategorizací těţebních kvalit T1 aţ T4. 
Na lokalitě Vršany (kontinuální technologie) se kvalitativní skladba prozatím pohybuje 

pouze v rozsahu T2 až T4 s předpokladem výskytu T1 (standardně těžitelné) v roce 2024. 

Jelikož stávající těžební postupy prozatím nedosahují partií ložiska, kdy by zprůměrované 

hodnoty na minimální mocnost lávky mohly být zařazeny do kvalitativní skupiny T1, 

s rozsahem obsahu popelovin do 16%, je takto stanovená hranice mocnosti pro naše 

záměry nevhodná. Proto navrhuji, aby v případě realizace řešené výroby paliva, 

vypracoval útvar geologie pasportizační profily pro stanovený uhelný řez s rozlávkováním 

těžebních kvalit tak, aby bylo možné co nejúčinnější selekcí (minimalizací hranice 

mocnosti) vytěžit jen nejkvalitnější uhlí v blocích řezů. Bude tedy nutné vycházet ze 

základních pasportizačních profilů (bez standardní úpravy mocností lávek) ovšem 

s respektováním dosažení jmenovité výkonnosti nasazeného rýpadla KU300. Empiricky 

jsou stanoveny minimální mocnosti vyklizitelných proplástků pro lom ČSA 0,6 m a pro 

Vršany 1 m s ohledem na jakostní parametry těženého uhlí a optimální výkonnost, kde je 

zřetelná priorita selekce na lomu ČSA a toho je snahou v našem případě docílit [1], [23]. 
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graf č.2 – vyhodnocení dosažených výkonností rypadla KU300 (kontrolních) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z těchto důvodů jsem po dohodě s vedením provedl kontrolní odtěžení 0,6 m mocné 

lávky těžebního druhu T2, kde vedoucí rypadla a směnový technik (oba kompetentní 

atestátoři) vizuálně vybrali partii nejkvalitnějšího uhlí v bloku a dosaženou výkonnost 

rypadla KU300 jsem vyhodnocoval z pasových vah a minutovou frekvencí. Těžbu jsem 

pro další porovnání vyžadoval v jedné části s prioritou přesné selekce a v druhé části pro 

dosažení maximální možné výkonnosti. Z výše uvedeného grafu č. 2 je patrné, že i při 

kladení důrazu na co nejpřesnější vyselektování uhlí vybrané partie ložiska (v bloku řezu) 

je rypadlo KU300 s průměrem kolesa 7,5 m schopno dosáhnout uspokojivé průměrné 

výkonnosti 610 t/hod. Na základě výsledků z tohoto měření, které potvrzují správnost 

empiricky stanovených mocností vyklizitelných proplástků, navrhuji pro účely těţeb 

uhelné vsázky (surového uhlí určeného k výrobě řešeného paliva „ořech2-V“) upravit 

stávající minimální mocnost lávky na 0,6 m [22]. 

Současný postup při „lávkování“ pasportizačních profilů na lokalitě Vršany, 

tentokráte již v nadstavbě základní aplikace - báňském modelu KVAS, vychází ze snahy 

zprůměrovat dílčí vrstevní hodnoty základního profilu na co nejmocnější lávky (za 

dodržení parametrů KU300) jednotlivých těžebních druhů T2  až T 4. V případě kvalitativní 

skupiny T3 se ještě přihlíží na možnost docílení optimálního obsahu popelovin výsledného 

produktu ps3 s normovanou hodnotu 39 % A
d
 (laboratorně prokázanou) anebo se k ní 

alespoň přiblížit (názorná ukázka v grafické příloze č.3). V případě potřeby vytěžit uhlí o 

maximální výhřevnosti, tedy pro účely výroby „ořech2-V“, bude nutné přehodnotit 

původní priority a vyhledávat dílčí vrstvy pod určitou hranici popelnatosti (řešeno na 

str.č.13) a ty vhodně vyznačit v upravených pasportizačních profilech (obrázek č.3c). Tím 

pádem se ostatní lávkování ve výpočtovém vertikálním průřezu pozmění a to z důvodu 

nezařazení výhřevnějších vrstev do celkového průměru původní priority lávky. Jestliže se 

v následujících kapitolách prokáže použitelnost Vršanského uhlí v kotlích Varimatik 

s určitou výhřevností ( přepočtenou na % A
d

 ), tak postačí upravit rozsah T2 a vyhledávat 

jen tyto partie ve sloji [19], [22], [23]. 

Dále by bylo vhodné toto řešení ještě před konečným rozhodnutím ověřit v praxi a to 

zkušebním odtěžením jednoho bloku s takto upraveným profilem ( > 0,6 m  ), za stálého 

dozoru technika řízení jakosti a kvality a následném vyhodnocení odebraných vzorků 

laboratorní analýzou. Porovnání zaměřit na dosažení kvalitativních parametrů uhlí při takto 

provedené těžbě s těžbou standardně mocných lávek (   > 2 m  ). 
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Pro názornost předkládaného návrhu jsem za asistence specialistky geologie připravil 

ilustrační výřezy pasportizačních profilů v modelovém postavení rypadla K85 (nelze 

přesně stanovit konkrétní postupy řezů), ale za přesného dodržení polohy otočného bodu 

v těžebním bloku „A“ (znázorněno v grafické příloze č.4). Kvalitativní členění a mocnosti 

jednotlivých lávek jsem průměroval z dílčích vrstev vertikálních profilů sloje (průřezy 

výpočtů) báňského modelu KVAS a odpovídají skutečným kvalitativním parametrům. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

obrázek č.3b – standardně upravený pasportizační profil pro lokalitu Vršany 

 

 

 

 

 

 

 

 

obrázek č.3c – navrhované řešení pasportizačního profilu s úpravou mocností 

  ► V rámci diplomové praxe jsem také dle ČSN 441304 a souvisejících technologických 

postupů průběžně odebíral zvláštní vzorky vytěženého uhlí na 1. uhelném řezu, přesněji 

ve vybraných partií 2. uhelné sloje. Tyto vzorky jsem podstoupil technikovi řízení kvality a 

jakosti uhlí („specialista řízení kvality a obchodních vztahů“), který zajistil i pro své 

potřeby, respektive potřeby organizace, podrobnou analýzu ve zdejších uhelných 

laboratořích (akreditovaných). Akreditaci mají udělenu pro rozbory tuhých paliv – 

stanovení obsahu vody, popela, síry, výhřevnosti, uhlíku a vodíku a splňují kritéria dle 

ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 a jsou plně kompetentní ke garanci všech parametrů u 

expedovaných produktů, ale také upřesňují geologický a těžební průzkum [24]. 
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Vyhodnocení vybrané části ložiska v porubní délce 100 - 950 m (počátek těžebního 

řezu), kde je uhlí na 2.sloji v současnosti nekvalitnější potvrzují i výsledky geologického 

průzkumu s výhledem do budoucna (obr.č.2b v podkapitole 1.3.) . Při výběru konkrétních 

míst jednotlivých odběrů jsem vycházel z pasportizačních profilů č. 75 a č.102 a skutečné 

postavení rýpadla (staničení) ověřoval z výrobně informačního systému. Dále jsem se 

snažil odebírat tyto vzorky ve vyrovnaném poměru k celé porubní délce vybrané části 

uhelné sloje pro případné zpřesnění lokalizace nejkvalitnějších zásob (graf.příloha č.3). 

Výsledky v tabulce č. 2 na této straně, kde je vyhodnocena kompletní analýza, potvrzují 

výskyt použitelného uhlí v celém hodnoceném úseku i s původním rozlávkováním (k 

homogenizaci topných směsí) a hodnoty výhřevnosti se téměř konstantě pohybují těsně 

pod hranicí 15 MJ/kg a jsou pokaždé vyšší než-li udává geologický průzkum. Jako 

doplňující porovnání jsem ještě za asistence technika řízení kvality a vedoucí laboratoře 

vybral vizuálně nejkvalitnější kus z odebraného vzorku (cca 10 x 10 cm) a laboratorní 

výsledek prokázal výhřevnost 15,65 MJ/kg. K tomuto bych jen podotkl, že nelze hovořit o 

kompetentním posouzení a zde ho uvádím jen jako doplňující parametr. Pro čtyřikrát za 

sebou opakující se vyšší výhřevnost (laboratorně prokázanou) lze usuzovat, že 

s navrhovaným technologickým postupem těžby, tedy dle pasportizačního profilu 

s úpravou minimálních mocností, bude již v tuto chvíli možno přesnější selektivní těžbou 

vydobýt požadovanou uhelnou vsázku s výhřevností >15 MJ/kg (po korelaci rozdílů z 

laboratorních analýz v tabulce č. 2). Bohužel, pro poměrně malý počet analyzovaných 

vzorků z důvodu finanční náročnosti, kdy mi bylo umoţněno postupovat jen v rámci 

potřeb organizace, nemohu své tvrzení 100% deklarovat a v závěrečném hodnocení se 

opírat jen o tuto část analýzy ložiska [22]. 

Jako další kritérium pro komplexní posouzení ložiska jsem do těchto porovnání také 

zahrnul zprůměrované hodnoty z analyzátorů popela a to v celkovém odtěžení konkrétních 

lávek, ze kterých byly vzorky odebrány. Stejně jako v předchozím případě, nelze nyní pro 

ojedinělou nestabilitu měření v zimním období, kdy bylo vzorkování provedeno, vycházet 

striktně jen z těchto údajů, ale také nelze obecně hodnotit toto měření jako nespolehlivé a 

pro operativní potřeby výroby je v zásadě postačující. Důvodem nestability měření 

při větších mrazech je nutnost udržení konstantní teploty v prostoru snímače intenzity 

záření s minimální odchylkou od 30 - 35 °C, což instalované topné těleso uvnitř zakrytování 

pokaždé nedosáhne (obr. č.15 na straně 45). Přesto jsem tyto dílčí výsledky laboratorních 

analýz a kontinuálního měření popelnatosti posoudil jako argumentačně podpůrné [23]. 

tabulka č.2 - porovnání odebraných vzorků s pasportizačními profily a „gamapopeloměry“ 

POROVNÁNÍ LABORATORNÍCH VÝSLEDKŮ S PROGNÓZOU A KONTINUÁLNÍM MĚŘENÍM 

DATUM 
POSTAVENÍ 

(PD114) 

LABORATORNÍ ANALÝZA PASPORT.PROFIL Ad ANALYZÁTOR 

Q daf s W 

r
t S 

d Q 

r
i
 A 

d % A 

d rozdíl % A 

d rozdíl 

26.5.2011 295 m / L - 2 29,78 30,64 1,28 14,97 20,43 29,0 8,57 26,4 5,97 

31.5.2011 180 m / L - 2 29,53 27,72 1,23 14,26 26,78 28,6 1,82 25,3 -1,48 

27.6.2011  755 m / L - 2 29,55 31,55 1,20 14,95 18,68 31,6 12,92 26,6 7,92 

10.2.2012 535 m / L - 1 29,98 30,57 1,70 14,49 23,49 29,5 6,01 23,5 0,01 

PRŮMĚR 180 – 755 m 29,71 30,12 1,35 14,67 22,35 29,68 +7,33 25,5 +3,11 

 

POROVNÁNÍ DOPLŇUJÍCÍHO VZORKU 10 X 10 cm (BEZ ZAHRNUTÍ DO VYHODNOCENÍ SLOJE) 

DATUM 
POSTAVENÍ 

(PD114) 

LABORATORNÍ ANALÝZA PASPORT.PROFIL Ad ANALYZÁTOR 

Q daf s W 

r
t S 

d Q 

r
i
 A 

d % A 

d rozdíl % A 

d rozdíl 

10.2.2012 535 m / L - 1 30,06 35,03 2,23 15,65 11,63 29,5 +17,87 23,5 +11,87 
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Pro přepočet výhřevností z obsahů popelnatosti na jednotlivých celouhelných řezech 

jsou z dlouhodobého sledování stanoveny pro Vršanskou lokalitu operativní výpočtové 

rovnice (průběžně upravované odborem geologie a specialistou řízení kvality) a zde 

uvedené hodnoty jsou aktuální pro měsíční technický režim – březen 2012 [25]. 

K85 : Q 
r
i = %A

d
 * - 0,2109 + 19,1451           K107 : Q 

r
i = %A

d
 * - 0,2175 + 19,7866 

 

► podrobná statistika kontinuálního měření A
d
 na K85 v období 1.1.209 aţ 2.3.2012 

Z výrobně informačního sytému, který využívá celá skupina CzechCoal (podrobněji 

vysvětlím v následujících kapitolách) jsem exportoval všechna data z kontinuálního měření 

popelnatosti na rypadle KU300/85 v období 1.1.2009 až 2.3.2012 (364 954 údajů s 2 

minutovou frekvencí) do tabulkového editoru Excel. Filtrování jsem zaměřil na separaci 

údajů platných měření v kvalitě T2 a následně filtroval hodnoty A
d
 pod hranici  25,5 % , 

tedy průměrnou hodnotu všech lávek T2, ze kterých jsem odebíral zvláštní vzorky (tabulka 

č.2) a byla laboratorně prokázána průměrná výhřevnost 14,67 MJ/kg. Kontinuální 

analyzátory popela (gamapopeloměry) také registrují vrstvu uhlí na pásovém dopravníku, 

ze které se následně softwarovou aplikací přepočítává výkonnost a tonáž v jednotlivých 

frekvencích  měření. Proto jsem k filtrovaným hodnotám A
d
 < 25,5 % přiřadil dílčí tonáže 

a následně je sumarizoval v jednotlivých hodnocených obdobích. Prezentované výsledky v 

tabulce č. 3 značně upřesňují statistiku těžeb K85 / 2009-2012 (uvedené na straně č.8) se 

zaměřením na kvalitativní skupinu T2. Porovnáním s pasovými vahami, které vykazují 

větší přesnost měření, jsem po korelaci celoročních tonáží vyjádřil disponibilní objemy 

(minulých období) vhodné kvality uhelných vsázek pro řešenou výrobu „ořech2-V“ [22]. 

tabulka č.3 – procentuální poměr tonáží T2 < 25,5 k T2 a celkovým objemům těžby K85 

PODROBNÁ STATISTIKA TĚŢEB K85 V KVATITATIVNÍ SKUPINĚ T2 : 2009–2012 

ROK 
K85 tonáţ ∑ T2 z analyzátoru Ad  POMĚR 

T2 < 25,5 % ku 
∑ T2 

POMĚR 

T2 < 25,5 % ku 
∑ uhlí 

% Ad - PRŮMĚR OPRAVA 

tonáţe T2 
< 25,5 % T2 T2 < 25,5 % Ad T2 T2 < 25,5 % 

2009 482 440 125 943 26,10 % 3,4 % 27,9 22,14 % Ad 126 770 t 

2010 970 127 190 831 19,67 % 4,4 % 28,8 22,05 % Ad 195 835 t 

2011 1 253 694 338 221 27,00 % 9,0 % 27,5 22,00 % Ad 364 519 t 

 

2012 219 662 86 626 39,40 % 16,2 % 25,6 21,13 % Ad 113 657 t 

► závěrečné shrnutí kapitoly 

V této úvodní kapitole jsem provedl zhodnocení možnosti těžeb surového uhlí na 

Vršanech pro výrobu řešeného paliva a to ve smyslu kvalitativní použitelnosti. Vzhledem 

k neustálému postupu porubních front jsem ověřené výsledky vyjádřil pouze graficky v 

přílohách č.1 a 4  této práce a závěrečné hodnocení provedl z několika faktorů. V současné 

fázi postupu lomu mohu konstatovat, že za jistých opatření ( strana č.10 ) lze v určitých 

partiích  2. uhelné sloje ( strana č.12 ) vytěţit  jen  omezené mnoţství  kvalitního  uhlí 

s dostatečnou výhřevností ( tabulka č.3 ). Z výsledků geologického průzkumu vyplývá, že 

s vytýčeným postupem lomu bude také narůstat i vyšší podíl objemů výhřevnějšího uhlí, 

vytěžitelného bez jakýchkoliv omezení a to minimálně po dobu dvojnásobné životnosti 

navrhovaných kotlů. Lze tedy závěrem shrnout, že kvalitativní parametry uhelné sloje 

pro výrobu paliva „ořech2-V“ na Vršanech relativně vyhovují a mohu přistoupit práci 

k podrobnějšímu vyhodnocení ložiska (po určení spotřeby a minimální Q 

r
i paliva v dalších 

kapitolách) ve smyslu dostatečných objemů a zajištění časového prostoru k jejich vytěžení.  
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2  PŘEPOČET  POTŘEBNÉHO  PALIVA PRO  VYTÁPĚNÍ  VUAS  NA  

xxOPTIMÁLNÍ MNOŢSTVÍ UHELNÉ VSÁZKY TŘÍDĚNÍ 

Cílem této kapitoly je určit potřebný objem těžby „surového“ uhlí na druhém 

uhelném řezu lomu Vršany, pro účel výroby tříděného produktu „ořech2-V“. Jelikož tato 

práce řeší pouze výrobu paliva pro decentralizované vytápění místních objektů, kdy ještě 

není rozhodnuto o přechodu na tento systém a nebyla vypracována podrobná studie, 

je také potřeba určit předpokládanou spotřebu paliva. Dále je potřeba určit, dle frakční 

struktury vytěženého anebo již prodrceného uhlí pro výrobu energetického produktu „ps3“, 

potřebné množství uhelné vsázky pro třídění. Pro potřeby této diplomové práce nebude 

vhodné postupovat standardním a dosti komplikovaným způsobem výpočtu potřebného 

výkonu zamýšleného energetického zdroje, tedy souhrnem všech otopných ploch, tepelné 

propustnosti konkrétních objektů, použitých topných těles a energetických ztrát 

v rozvodech topné vody. Vhodnější je tedy vycházet z dostupných informací stávajícího 

systému vytápění a dalších poznatků, které výrazně zjednoduší výpočet spotřeby. 

   2.1  Určení potřebného výkonu kotelny pro vytápění VUAS 

Dle dostupných interních informací a to zejména ze softwarové aplikace 

„ENERGIS“, kterou využívá odbor energetiky společnosti Coal Services a.s. lze sestavit 

statistiku odběrů tepla v jakékoliv lokalitě Czech Coal a.s. a to zpětně za několik let. 

Nabízí se tedy jednoduchým výpočtem z výhřevnosti paliva, deklarovanou účinností 

spalování kotlů a zprůměrovaných hodnot odběrů tepla z několika předešlých let, určit 

množství potřebného paliva. Bohužel by se dalo takto postupovat jen v případě 

konstantního odběru po celý rok. Topná sezona respektive  „Otopné období“  začíná dle 

§2 vyhlášky č. 194/2007 Sb. 1. září - končí  31. května  následujícího roku (s možností 

ukončení nebo přerušení vytápění po třikrát za sebou naměřených denních venkovních 

teplot min. 13°C) a intenzitu vytápění je také nutno přizpůsobit aktuálním venkovním 

teplotám. Jelikož je potřeba určit jmenovitý výkon zamýšleného energetického zdroje, kdy 

je účelné jeho nasazení i mimo otopné období pro ohřev teplé užitkové vody TUV, bude 

nutné v našem případě zahrnout i odběrové špičky v době koupání zaměstnanců, provoz 

jídelny a jiné výkyvy ohřevu TUV v závislosti na směnném provozu. Při výpočtech 

zohledním i možnost odstavování dílčích výkonů kotelny (kotlů), optimálně zvolených 

z nabízeného sortimentu firmy Varimatik a.s. pro dosažení limitního poměru prům. výkonu 

k jmenovitému  Lav , jak ukládá vyhláška č. 276/2007 Sb. Pro účely této DP bohatě postačí 

vypracovat rozvahu jmenovitých výkonů respektive spotřeby v měsíčních intervalech pro 

zahrnutí objemu těţby uhelné vsázky do měsíčních technických reţimů lomu Vršany.  
Z ekonomického hlediska by se jako nejvýhodnější varianta nabízela výstavba      

centrální kotelny, do některého ze stávajících a nevyužitých objektů s napojením 

primárního okruhu na stávající výměníkovou stanici v areálu Hrabák. Tato výměníková 

stanice se průběžně rekonstruuje a modernizuje, lze tedy konstatovat, že je v dobrém 

technickém stavu s vysokým stupněm automatizace. Navíc nelze opomenout, že je 

vybavena kombinovaným zdrojem ohřevu TUV (horkovod / elektřina) pro případ selhání 

centrálního horkovodu z United Energy, který by se dal využít při poruše nebo revizní 

činnosti takto navržené kotelny [12], [13], [27], [28]. 

Pro tyto argumenty volím variantu výstavby centrální kotelny pro vytápění a 

ohřev uţitkové vody objektů na Vršanské Uhelné a.s.. 
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 S tímto návrhem se spojují i další výhody a to možnost nahrazení dílčích řídících 

jednotek jednotlivých kotlů jednou nadřazenou s napojením na dispečink energetiky, dále 

centrální a automatizované zauhlování + likvidace popelovin, jednorázové řešení 

odlučovače tuhých částic ve zplodinách, odtahového ventilátoru a kouřovodu. 

Pro určení potřebného maximálního výkonu jsem zvolil následující postup: 

Stanovím vhodný měsíc pro výpočet max. výkonu, respektive pro přepočet odběrů 

tepla VS Hrabák a to prozatím pouze orientačně na webu www.tzb-ifo.cz s největší 

průměrnou hodnotou „denostupně“  D°( tis ) = d * ( tis - tes )  [ D19.0 ]. Portál TZB-info je 

oborový zdroj informací zaměřený na stavebnictví, úspory energií a související obory 

nazývané souhrnně technická zařízení budov [28]. 

  „ DENOSTUPŇOVÁ METODA je jedním z postupů, které slouží pro návrh, 

vyhodnocování a porovnávání zdrojů a spotřebičů tepla. Základem metody je znalost 

průběhů venkovních teplot z meteorologických dat. Údaje uváděné ve veřejně dostupných 

zdrojích nebo v odborných publikacích však obvykle postrádají potřebnou podrobnost 

nebo přicházejí k uživateli s velkým zpožděním. Portál TZB-info proto připravil v sekci 

Tabulky a výpočty programovou pomůcku - výpočet denostupňů, která slouží ke stanovení 

charakteristik otopného období - počtu denostupňů a počtu topných dnů. “ 

[ přímá citace z www.tzb-ifo.cz ; Autor: Ing. Ladislav Tintěra  - 11.7.2005 ] 

tabulka č.4 – šetření venkovních teplot denostupňovou metodou 2010/2011 

VYHODNOCENÍ OTOPNÉHO OBDOBÍ 2010/2011 

MĚSÍC 

ZADANÉ OBDOBÍ 2010/2011 NORMÁL 1961 – 1990 (třicetiletý průměr) 

DENOSTUPNĚ 
D19.0 

PRŮMĚRNÁ 
TEPLOTA 

DENOSTUPNĚ 
D19.0 

PRŮMĚRNÁ TEPLOTA 

[D . K] [dny] [°C] [D . K] [dny] [°C] 

9/2010 59.10 8 13.5 18.50 3 14.8 

10/2010 316.30 29 8.4 288.30 31 9.7 

11/2010 372.90 30 6.6 437.70 30 4.4 

12/2010 700.50 31         -3.6 560.60 31 0.9 

1/2011 551.00 31 1.2 616.30 31 -0.9 

2/2011 517.80 28 0.5 510.80 28 0.8 

3/2011 366.30 31 7.2 446.70 31 4.6 

4/2011 116.00 17 13.5 292.60 30 9.2 

5/2011 54.20 7 16.1 49.10 8 14.2 

CELKEM 3054.10 212 7.1 3220.60 223 6.4 

Dle informací z portálu Českého hydrometeorologického ústavu a dále „interního 

vyhodnocení otopného období 2010/2011“ mohu pro výpočet použít, shodně s metodou 

denostupňů, naměřené hodnoty vytápění Czech Coal a.s. z minulého otopného období, 

tedy od 19.9.2010 do 17.5.2011. Toto období je sice hodnoceno jako poněkud kratší oproti 

dlouhodobému průměru s průměrnou hodnotou teploty ovzduší 7,1 °C, ovšem, jak je 

patrné z tabulky č. 4 na této straně, měsíc prosinec 2010 je oproti 30-letému průměru 

abnormálně chladný. Z poskytnutých informací meteorologické stanice Kopisty u Mostu, 

kde je jako nejchladnější měsíc tohoto otopného období také stanoven prosinec 2010 

s průměrnou teplotou - 4,8 °C a jako nejchladnější den čtvrtek 30.12.2010 s průměrnou 

denní teplotou  - 13,5 °C a dle orientačního měřidla teploty na výměníkové stanici Hrabák 

-12,7 °C volím pro posouzení odběrů tepla tento abnormálně chladný den [27]. 

http://www.tzb-ifo.cz/
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     Dále z interních zdrojů Czech Coal pro jistotu ověřím: 

a) zda nebyl v tento den nařízen částečný nebo úplný 24-hodinový těžební klid  

b) zda se počet přítomných pracovníků výrazně nelišil od průměrného počtu 

 

► řešení 
 

a) Z historie týdenních technických režimů Vršanské Uhelné a.s. byl dne  30.12.2010 na 

této lokalitě plný těžební i odbytový provoz  =  vyhovuje. 
   

b) Z evidence všech pracovníků zdržujících se v dobývacím prostoru, tak jak nařizuje 

vyhláška ČBÚ č.26/1988 Sb., která se ve skupině Czech Coal vede v elektronické 

podobě a s archivací několik let jsem zjistil, že inkriminovaný den byl počet 

pracovníků součtově v ranní a noční směně 241. Tento stav nedosahuje ani 50% 

průměrného počtu nejzastoupenějších skupin (úsek uhlí a skrývka, strojní a elektro – 

údržba, Renogum, pom.mechanizace a závod kolejové dopravy), který se pohybuje 

cca 600 pracovníků za 24 hod. = prozatím nevyhovuje. Proto bude nutné pro výpočet 

max. výkonu zvolit jiný nadprůměrně chladný den, kde se nepředpokládá z důvodu 

čerpání dovolené na zotavenou snížený počet přítomných pracovníků v závislosti na 

ohřevu TUV místních koupelen. Z uvedených hodnot meteorologické stanice Kopisty 

u Mostu volím pro výpočet potřebného maximálního výkonu uvažované kotelny den 

3.12.2010 s průměrnou denní teplotou -10,9 °C a počtem přítomných pracovníků 

nejzastoupenějších skupin 574 což odpovídá téměř průměrným hodnotám. Správnost 

této volby potvrzuje i normou stanovená (ČSN 38 3350 a ČSN 06 0210) „venkovní 

výpočtová teplota“ pro okres Most s průměrnou nadmořskou výškou 230 m n.b. která 

je -12 °C a dále nejvyšší naměřené denní odběry tepla VS Hrabák v tomto měsíci  = 

vyhovuje [2], [25]. 
 

Následně exportuji data z aplikace ENERGIS do tabulkového editoru EXEL a to 

hodnoty odběru VS Hrabák v hodinových intervalech určeného dne s přepočtem tepla (GJ) 

na výkon (MW). Z těchto údajů vytvořím graf odběrových (výkonových) špiček 

s přihlédnutím na venkovní teploty. V případě extrémních výkyvů zohledním možnost 

přitápění náhradním elektrickým zdrojem a určitou numerickou metodou zvolím optimální 

max. výkon pro návrh kotelny respektive dílčí výkony a počet jednotlivých kotlů [21]. 

 
► řešení 

Výsledky v tabulce č.5 na následující straně jednoznačně potvrzují prvotní prognózu 

převažující závislosti potřebného výkonu na ohřevu TUV nad závislostí výkonu pro ohřev 

topné vody TV s vývojem venkovních teplot. Jak je jednoznačně patrné z grafické 

části tabulky zaznamenáváme nárůst odběru tepla lehce po páté hodině ranní, kdy se 

postupně shromažďují v koupelnách pracovníci, kteří ukončili noční směnu. Dále je tento 

zvýšený výkon VS téměř konstantě evidován do hodiny deváté a to pravděpodobně 

z důvodu zpřístupnění v noci neobsazených objektů, závodní jídelny a v neposlední řadě 

dobíjení akumulačních nádrží (bojlerů) B1 až B4 pro TUV, znázorněných v příloze č.5. 

Další zvýšené odběry jsou již evidovány pouze v hodinách 14 - 15 při venkovní teplotě cca 

-8 °C  a  hodinách 18 – 19, což lze zdůvodnit dobíjením akumulačních nádrží TUV po 

vykoupání zaměstnanců ranních 8 a 12 hodinových směn. Minimální teplota tohoto dne     

-15,2 °C ve 23 hod. se na odběru tepla nikterak neprojevila a je o 1 GJ/hod. pod 

celodenním průměrem spotřeby 9,1 GJ/hod. . Lze tedy shrnout, že pro výpočet spotřeby 

tepelné energie byly použity hodnoty maximálních potřeb technologického zázemí VUAS.  
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tabulka č.5 – šetření výkonnových špiček VS Hrabák 3.12.2010 (ENERGIS) 

VYJÁDŘENÍ VÝKONNOVÝCH ŠPIČEK ODBĚRŮ TEPLA 

Hodina 
3.12. 
2010 

Odběr 
tepla 

Přepočtený 
výkon 

Venkovní 
teplota 

GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ POTŘEBNÉHO 
TEPELNÉHO VÝKONU 

[GJ/hod.] [MW] [°C]       0 -1 MW           1 -2 MW         2 -3 MW 

1 7,88 2,189 -11,00 
 

2 8,63 2,397 -10,70 
 

3 7,85 2,181 -11,23 
 

4 8,19 2,275 -13,10 
 

5 9,29 2,581 -12,40 
 

6 9,95 2,764 -12,25 
 

7 10,3 2,786 -11,68 
 

8 9,67 2,686 -11,00 
 

9 10,04 2,789 -10,40 
 

10 9,28 2,578 -9,43 
 

11 8,94 2,483 -8,60 
 

12 9,01 2,503 -8,03 
 

13 8,55 2,375 -8,18 
 

14 9,90 2,750 -7,70 
 

15 10,34 2,872 -8,43 
 

16 9,11 2,531 -9,60 
 

17 9,27 2,575 -10,25 
 

18 10,64 2,956 -11,30 
 

19 9,69 2,692 -12,25 
 

20 8,09 2,247 -12,50 
 

21 8,64 2,400 13,78 
 

22 8,36 2,322 14,78 
 

23 8,14 2,261 -15,20 
 

24 8,91 2,475 -15,03 
 

PRŮMĚR 9,10 GJ/h 2,528 MW -11,20 °C PRŮMĚR VÝKONOVÝCH ŠPIČEK = 2,787 MW 

Pro stanovení maximálního potřebného tepelného výkonu Vršanské Uhelné a.s. 

volím průměrnou hodnotu výše uvedených odběrových šiček  ± 2,787 MW     
zaokrouhleno na 2,8 MW. Eventuelní poddimenzování, kdy se odběry tepla blíží až k cca 

11 GJ/hod. a případné větší lze jednoduše vykompenzovat elektrickým přitopením TUV 

v akumulačních nádržích B1 až B4 VS Hrabák. Po osobní prohlídce objektu bývalé 

kotelny v areálu Hrabák, která ukončila svoji činnost v roce 1992, jednoznačně potvrzuji 

opodstatněnost volby centrální kotelny v „nevyužitém“ objektu a to konkrétně s možností 

využít stávající systém zauhlování s výrazně větší kapacitou. Jedná se o čtyři monolitové 

zásobníky s kapacitou cca ∑ 35 tun, znázorněné na obrázku č. 5. Jako další neméně 

podstatná výhoda je situování tohoto objektu kotelny v těsné blízkosti kolejiště dopravního 

uzlu S8 pro řešení kontinuální a bezobslužné likvidace popelovin šnekovým dopravníkem 

přímo do přistaveného LH vozu a také z hlediska napojení na stávající výměníkovou 

stanici s minimální délkou potrubí. Posouzení vzdálenosti pro zauhlování (návozu paliva) 

bude možno vyhodnotit až po určení místa výroby v následujících kapitolách, ale již v tuto 

chvíli lze konstatovat, že výrazně neovlivní celkovou nákladovost. Také situování objektu 

v blízkosti dílny řídicích systémů a slaboproudé elektroniky umožní pravidelnou kontrolu 

bezporuchového stavu v nepřetržitém pracovním cyklu. Proto při realizaci centrální 

kotelny dle mého návrhu s napojením řídícího sytému na dispečink energetiky nebude 

nutné zajištění trvalé obsluhy, tedy tří nebo čtyř pracovníků ve směnném provozu, ale 

postačí jeden v ranních 8 hodinových směnách. Tato skutečnost se promítne nejen 

v ušetření fixních nákladů na provoz, ale také v nižší počáteční investici. 
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Při stanovení spotřeby konkrétních  

kotlů s výkonnostní třídou a zejména 

jejich potřebném počtu bude nutné 

zohlednit v našem případě použití paliva 

s niţší výhřevností neţ je výrobcem 

určena. Z výsledků zadaných topných 

zkoušek uhlí ze zájmové lokality Vršany, 

provedených ve dnech od 10.2.2011 do 

15.2.2011 firmou Varimatik je potvrzeno, 

že po úpravách přívodů vzduchu do kotle 

lze dosáhnout jmenovitých výkonů i při 

použití paliva s výhřevností cca 12 MJ/kg 

a obsahem A
d
 nad 30%. Toto potvruzuje i 

běžné spalování Ledvického uhlí v kotlech 

Varimatik, které má dle katalogu uhelných 

produktů SD a.s. stanovenou minimální 

výhřevnost 16,5 MJ/kg. Proto je možné 

při stanovení dílčích výkonů (kotlů) použít 

deklarované hodnoty výrobce, tedy max. 

výkonu  vytipovaného  kotle při použití 

paliva s předepsanou Q = 18 MJ/kg [18]. 

► řešení 

Sortiment firmy Varimatik a.s. v současnosti nabízí jako nejvýkonnější variantu 

automatizovaného kotle typ VM500 s předepsaným jmenovitým výkonem 430 kW a 

maximálním výkonem 490 kW. Jelikož je posuzovaný objekt bývalé kotelny osazen pouze 

čtyřmi zásobníky, bylo by nasazení čtyř VM500 výkonově nedostačující. Proto v našem 

případě navrhuji zadat firmě Varimatik a.s. zakázkovou výrobu VM700 s jmenovitým 

výkonem 650 kW a maximálním možným výkonem 680 kW (s časovým omezením 

provozu), která ukončila jejich výrobu pro neodbyt na trhu. Jedná se taktéž o automaticky 

řízené kotle na spalování hnědého uhlí o předepsané zrnitosti 10-20 mm „ořech2-V“ 

s výhřevností 18 MJ/kg a s podrobnější specifikací v příloze č.6. Pro zvolenou metodu 

návrhu maximálního potřebného výkonu kotelny z  průměru výkonových špiček, které 

nepřesáhly dobu trvání čtyř hodin, lze použít pro stanovení dílčích výkonů (kotlů) hodnotu 

680 kW maximálního výkonu. Po osazení kotelny čtyřmi kotli VM700 na stávající 

zauhlovací systém lze součtově dosáhnout výkon 2,72 MW, který ovšem neodpovídá 

hodnotě určeného potřebného výkonu 2,8 MW a je o 80 kW nižší. Vzhledem k tomu, že 

se jedná o nepatrný výkonový rozdíl a výpočet byl proveden z období odběrů tepla 

extrémně chladného měsíce proti 30-ti letému průměru a také z důvodu probíhajících 

investičních akcí na Vršanech „zateplování objektů pro úsporu energie“ je možno stanovit 

pro vytápění VUAS  pouţití čtyř kotlů VM700.  Pro kontrolu ještě upravím navržený 

potřebný výkon 2,8 MW stanoveným koeficientem z podílu hodnoty denostupňů 

nejchladnějšího měsíce z 30-ti letého půměru a hodnoty denostupňů námi posuzovaného 

měsíce z tabulky č. 2, tedy 2,8 MW * 0,88 = 2,46 MW. S přihlédnutím na postupně 

zrealizované zateplení dalších objektů na Vršanech a dále možnosti navýšit zdroj energie 

elektrickým ohřevem TUV v akumulačních nádržích VS Hrabák lze konstatovat, ţe 4 x 

VM700 se součtovým výkonem 2,72 MW = vyhovuje [26], [27], [28]. 

obrázek č. 4 – zauhlování bývalé kotelny 

HRABÁK 
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   2.2  Celoroční bilance odběrů tepla VS, spotřeba paliva a určení 

xxxxxpotřebného mnoţství vsázky pro třídění – objem těţby 

Z celoroční bilance odběrů tepla navrhnu potřebný počet provozovaných kotlů 

v jednotlivých obdobích (měsících) a po korelaci deklarované spotřeby uváděné výrobcem 

určím předpokládané množství potřebného Vršanského paliva, tedy uhelného produktu 

„ořech2-V“ [21], [26]. 

Z protokolu topných zkoušek Vršanského uhlí, provedených na kotli VM25 

s jmenovitým výkonem 26 kW lze odvodit nárůst spotřeby paliva v závislosti na snížení 

výhřevnosti. Bohužel pro nepřesnost údajů, kdy do uvedené spotřeby 40 kg za cca 4 hod. je 

započtena i doba 1,5 hod. od zapálení kotle až po ustálení jeho výkonu na 29 kW, musím 

provést úpravu skutečně dosaženého výkonu. Předpokládáme-li lineární průběh nárůstu 

výkonu do jeho ustálení v 3/8 doby měření spotřeby, vychází průměrný výkon po dobu 4 

hod. 23,56 kW při pouţití paliva s výhřevností 11,11 MJ/kg. Stanovení koeficientu pro 

grafický výpočet spotřeby kotle s jiným jmenovitým výkonem, než na kterém byly 

zkoušky provedeny, lze v grafu č.3 pro výhřevnost 15 MJ/kg, která se ve stupnici osy „x“ 

pohybuje téměř v polovině, stanovit jako jmenovitý výkon VM700 (650 kW) podělený 

aritmetickým průměrem obou hodnot VM25 (26 a 23,56 kW) tedy 650/24,8 [kW] k = 

26,21. Spojnici trendu vývoje spotřeby použiji totožnou jako u VM25 (modrá spojnice) 

s korelací na nižší účinnost VM700 (červená spojnice) a pro jistotu ještě porovnání s 

vývojem spotřeby při přepočtu na teoretickou 100% účinnost spalování (černá spojnice). 

Spolehlivost pouţité grafické metody ověřím matematickým výpočtem 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Po dosazení do této rovnice vychází matematicky stanovená spotřeba s původní účinností 

spalování 0,83333 a změně výhřevnosti paliva z 18 na 15 MJ/kg = 187,2 kg/hod., což se 

výrazně neliší od graficky určené spotřeby. Tento rozdíl lze vysvětlit použitím totožné 

spojnice trendu vývoje VM25, kde je zřetelný nepatrný pokles účinnosti při snižování 

výhřevnosti paliva, který jsem v grafu zaznamenal jako poměr kružnic s rovnoběžnými 

tečnami – spojnicemi vývoje pro oba posuzované kotle VM25 (modrá) a VM700 (červená) 

a které graficky vyjadřují účinnost spalování. Pro předpokládanou výhřevnost na Vršanech 

vyráběného paliva, která byla stanovena na průměrnou hodnotu 15 MJ/kg vychází spotřeba 

po korelaci na nižší výhřevnost 190 kg/hod. provozu při jmenovitém výkonu 650 kW. 
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graf č.3 – přepočet spotřeby na nižší výhřevnost paliva 

     spotřeba VM700 
   7,25*k = 190,02 kg/hod. 

 

    přepočet spotřeby na  

    výhřevnost 15 MJ/kg 

 



Radek ŠIMONIC : Řešení výroby „ořech2“ na Vršanské Uhelné a.s. pro interní zužitkování 

201 2  20 

 Pro výpočet skutečné spotřeby, která je přímo úměrná počtu provozovaných kotlů na 

jmenovitý výkon, bude nutné připočíst také spotřebu kotle v pohotovostním režimu. Tato 

spotřeba mi byla sdělena jednatelem firmy Varimatik jako setinová hodnota průměrné 

spotřeby při jmenovitém výkonu, tedy pro Vršanské uhlí 1,9 kg/hod [26].  

„ PRINCIP SPALOVÁNÍ KOTLŮ VARIMATIK “ 

„ Automaticky řízené kotle Varimatik se od klasických odhořívajících kotlů odlišují 

principem spalování paliva na válcovém pohyblivém roštu. Do roštu je spalinovým 

ventilátorem nasáván okolní vzduch. Přenos tepla do topného média probíhá ve 

spalinovém výměníku. Provoz kotle je řízen teplotním regulátorem, na kterém je možno 

nastavit požadovanou výstupní teplotu. Po dosažení požadované teploty výstupní vody 

vypne regulátor ventilátor a pohon roštu. Tím dojde k utlumení plamene hořícího paliva 

a kotel je odstaven do pohotovostního stavu na nulový výkon. V pohotovostním stavu 

může setrvat až po dobu 24 hodin.“  
[ přímá citace z www.varimatik.cz ; Autor : neuvedeno ] 

  ► řešení 

-  odběr GJ/hod. = průměrná hodnota měsíčního oděru tepla VS z ENERGIS 

- průměrný výkon MW = přepočtená hodnota GJ/hod. = 1000/3600 [MJ/s] v měsíci 

- maximální výkon = přepočtená maximální hodnota odběru tepla [MJ/s] v měsíci 

- provozované = potřebný počet kotlů = ∑max. MW všech kotlů /měsíční max.výkon  

- jmenovitý výkon  A = průměrný měsíční výkon / jmenovitý výkon kotle 

- utlumený výkon  B = rozdíl počtu provozovaných kotlů s jmenovitým výkonem A 

- spotřeba A = upravená hodinová spotřeba x 24 x i dnů v měsíci / 1000 (kg) x výkon A 

- spotřeba B = spotřeba v udržovacím režimu x 24 x i dnů v měsíci / 1000 x výkon B 

- Vršany = celková spotřeba A + spotřeba B v daném měsíci 

- KSK = předpokládaná roční spotřeba KSK vztažená poměrově na jednotlivé měsíce  

- CELKOVÁ SPOTŘEBA = ∑ měsíčních spotřeb navýšená o 10% (rezerva, ztráty) 

- VSÁZKA = přepočtená spotřeba na procentuální výnos z třídění Q * 100 /   

- ROČNÍ  = sumarizace všech dílčích spotřeb za celý posuzovaný rok 

tabulka č.6 – stanovení měsíčních spotřeb vytápění a objemů uhelných vsázek 

MĚSÍČNÍ SPOTŘEBY A OBJEMY UHLELNÝCH VSÁZEK 

ROK 2010 2011 

MĚSÍC 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 

odběr GJ/hod. 1,90 0,75 0,63 0,63 1,45 3,34 4,01 7,06 5,79 5,86 3,87 1,81 

prm.výkon MW 0,53 0,21 0,18 0,18 0,41 0,93 1,12 1,96 1,61 1,63 1,07 0,51 

max výkon MW 1,40 1,15 0,73 0,73 1,22 1,98 2,48 3,17 2,89 3,17 2,58 1,99 

provozované 2 2 1 1 2 3 4 4 4 4 4 3 

jm. výkon - A 0,82 0,32 0,28 0,28 0,63 1,43 1,72 3,2 2,48 2,51 1,65 0,78 

utlumené - B 1,7 1,5 1,6 1,6 2 1,8 2,4 1,4 2,3 2,2 2,5 2,8 

spotřeba A tun 115,3 44,2 39,2 39,2 86,3 202,3 235,7 426,3 350,1 320,2 232,7 107,3 

spotřeba B tun 1,67 2,29 1,02 1,02 1,87 2,22 3,11 1,39 2,15 1,91 3,33 3,03 

VRŠANY [tun] 117 46 40 40 88 204 239 428 352 322 236 110 

KSK [tun] 95 - - - 72 167 195 349 287 263 192 90 

CELKOVÁ [tun] 222 46 40 40 167 388 453 811 668 611 448 209 

VSÁZKA [tun] 965 202 175 175 727 1687 1970 3527 2906 2657 1947 910 

ROČNÍ tun/rok VRŠANY 2224 ; KSK 1710 ; CELKEM 3934 =  VSÁZKA 17 846 tun/rok 

http://www.varimatik.cz/
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Jelikož zdejší výroba uhelného produktu může být realizována s určitým předstihem, 

lze pro celoroční rozvahu spotřeby vycházet z měsíčních průměrů odběrů tepla 

s předpokladem odstavováním jednotlivých kotlů v závislosti na změně venkovní teploty 

ve frekvenci né menší jak jeden měsíc. Dále bude vhodné připočíst do kalkulace 

předpokládanou spotřebu již dříve zamýšlené výstavby kotelny v Krušnohorských 

strojírnách Komořany jako doplňkový zdroj tepla. Na toto téma byla v roce 2006 

vypracována kompletní studie firmou VPH s.r.o. Most  - Doplňkový zdroj tepla pro KSK 

a.s. :  Kotelna 6 x 650 kW = 3900 kW, palivo – hnědé uhlí ořech 2 (18MJ/kg), spotřeba 

paliva – 156 kg/h/kotel, roční spotřeba paliva 1404 t (využití  1500 hodin). Zjednodušeně 

lze v našem případě přepočítat spotřebu KSK na palivo s nižší výhřevností ve stejném 

poměru jako v případě VM700, tedy 190 / 156 = Q / 1404 respektive Q = 1404 * 190 / 156 

= 1710 tun/rok. Pro stanovení měsíčních objemů těžby zahrnu tuto spotřebu do rozmezí 

otopného období s průběhem ve vztahu k hodnotám ročního vývoje spotřeby na Vršanech. 

Celkovou roční spotřebu paliva O2 s předpokládanou výhřevností Q
r
i 15 MJ/kg 

pro potřeby vytápění Vršanské Uhelné a KSK stanovuji na 3934 tun/rok 

Poměr výnosu z třídění jsem stanovil z výsledků rozsevových zkoušek na kontrolním 

třídícím stroji odebraných vzorků (vibračním) VAT - 77  , které jsem osobně provedl 

24.4.2011 za asistence technika pro řízení kvality a jakosti na Vršanské Uhelné a.s. Odběr 

vzorků byl proveden z pásových dopravníků dle předepsaného technologického postupu 

N84a,b a to před a za drtičem 0 – 40 mm pro porovnání vhodnosti použitelné frakce. 

Výnos produktu z nedrceného uhlí odebraného vzorku (před drtičem) byl 18% a ze vzorku 

prodrceného uhlí (za drtičem) 23% s podrobnějšími hodnotami výsledků dílčích vzorků 

v tabulce č.7. Pozitivní výsledek vhodné použitelnosti drceného uhlí umožňuje zužitkování 

nadsítného pro homogenizaci primárních produktů bez dalších úprav. Pro přepočet 

potřebného množství vsázky (objemu těžby K85) volím průměrnou hodnotu 

z provedených rozsevových zkoušek = 23%.  VZOREC: vsázka = Q / 23 x 100 [ tun ] 

tabulka č.7 – výsledky provedených rozsevových zkoušek na VAT 77 

VÝSLEDKY ROZSEVOVÝCH ZKOUŠEK – URČENÍ VÝNOSU TŘÍDĚNÍ 

KVALITA T2(173) lávka č.1 , staničení 450/180 (pasport č.75) - DRCENÉ 

PRODUKT 
FRAKCE VZOREK Č.1 VZOREK Č.2 VZOREK Č.3 VZOREK Č.4 

[mm] kg % kg % kg % kg % 

nadsítné nad 40 1,4 8,24 0,8 5,48 2,1 9,13 1,5 13,89 

ořech 1 40 - 20 3,7 21,76 3 20,55 5,3 23,04 2,7 25,00 

ořech 2 20 - 10 4,1 24,12 3,8 26,03 5,4 23,48 2,2 20,37 

podsítné pod 10 7,8 45,88 7 47,95 10,2 44,35 4,4 40,74 

CELKEM kg 17 14,6 23 10,8 

SOUHRN 
DRCENÉ 

nadsítné nad 20 mm ořech2 10 – 20 mm podsítné pod 10 mm 

32% 23% 45% 

 

KVALITA T2(173) lávka č.1 , staničení 450/180 (pasport č.75) - NEDRCENÉ 
SOUHRN 

NEDRCENÉ 

nadsítné nad 20 mm ořech2 10 – 20 mm podsítné pod 10 mm 

53% 18% 23% 

 

► závěrečné shrnutí kapitoly 

Celkový objem těžby pro potřeby výroby paliva uvaţovaného systému vytápění 

stanovuji na 17 850 t / rok. Nadsítné a podsítné z procesu třídění, které lze zahrnout do 

potřeb výroby primárních produktů Vršanské Uhelné a.s. stanovuji na 13 745 t / rok. 
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3  ZAJIŠTĚNÍ TĚŢBY SUROVÉHO UHLÍ POŢADOVANÉ KVALITY 

xxBEZ OMEZENÍ VÝROBY ENERGETICKÝCH PRODUKTŮ 

Hlavní problematikou této dosti obsáhlé kapitoly bude synchronizovat stávající 

těžební postupy s uvažovanou výrobou uhelného produktu „ořech2-V“ a to nejen 

z hlediska omezení těžby pro primární výrobu, ale také ve vztahu k odbytovým 

požadavkům. Znamená to zásadně přehodnotit strategii současné přípravy výroby, 

přizpůsobit záměru kvartální a měsíční technické režimy a vhodně zkombinovat plány 

odstávek a periodické opravy. Bohužel nebude moţné vycházet z normalizovaných 

výpočtů výkonnosti nasazené technologie na určeném těžebním řezu, protože je zde těžba 

záměrně omezována, což bude podrobněji vysvětleno v následující podkapitole 3.1.1. 

Všechny společnosti skupiny Czech Coal a.s. využívají pro komplexní statistiku a 

operativní řízení těžebních, odbytových a spoustu dalších činností výrobně informační 

sytém – VIS. Jedná se o důmyslně propracovanou softwarovou aplikaci napojenou na 

místně centrální přenosovou síť, přes kterou zpracovává data z dílčích a podružných 

aplikací a jiných periferií jako jsou například automaty PLC a jiné terminály přímo na 

strojích. Obecně lze charakterizovat tuto aplikaci (program) jako nadřazený řídicí systém 

specializovaný pro báňské a odbytové účely. Pro stanovený cíl této kapitoly postačí uvést 

jen některé příklady softwarově zpracovávaných činností ve VISu a to: okamžitá evidence 

chodu kolesa (těžba), výkonové údaje z pasových vah s rozlišením jednotlivých těžebních 

druhů, kvalitativní hodnoty z analyzátorů popela, tonážní stavy vyrovnávacích skládek, 

směrování toku materiálu na dopravních cestách a dále průběžně zadávané důvody 

prostojů, postavení rypadel v řezu (staničení) a případné kalibrace a opravy nepřesností. 

Jedná se o velice precizní statistiku s archivací i několik let zpětně a proto při analýze 

využívání disponibilních časových fondů s vyjádřením dosahování skutečných výkonností 

jednotlivých rypadel můžeme bez pochyby vycházet z těchto údajů [22].   

   3.1  Charakteristika a plošné distribuce celouhelných řezů 

Komplexní technologie na Vršanské Uhelné a to zejména uhelné odtahy se vyznačují 

vysokou variabilitou směrování toku materiálu (dopravních uzlů) s dostatečnou rezervou 

vytváření zásob pro případné výpadky z těžby. Tato skutečnost umožňuje vytvořit si určitý 

prostor pro těžbu požadované kvality pro výrobu řešeného paliva v omezených intervalech. 

Jak je patrné z tabulky č.1 na straně 3 se celkový roční objem těžby Vršanské Uhelné 

od roku 2003 do současnosti pohybuje téměř na konstantní hodnotě osm miliónů tun uhlí. 

V porovnání s roční spotřebou uvažovaného vytápění je to přinejmenším zanedbatelná 

hodnota a nic nenasvědčuje jakémukoliv omezení. Přesto je nutné brát v úvahu nestabilitu 

výroby, měsíční plány dodávek uhlí stěžejním odběratelům a současně nemoţnost 

dlouhodobého vytváření zásob uhelné vsázky pro výrobu tříděného produktu „O2-V“ 

z důvodu náchylnosti deponovaného uhlí k samovznícení (záparům). Dále nelze 

opomenout proměnlivé kvalitativní parametry jednotlivých uhelných řezů v souvislosti s 

předepsanou homogenizací a zároveň nutností paralelně-plynulého postupu porubní fronty 

v důsledku uvolňování výsypného prostoru. Z těchto důvodů je nezbytné provést podrobný 

rozbor objemů těžby a kvality jednotlivých rypadel respektive uhelných řezů s vyjádřením 

disponibilního časového fondu a vyčlenit eventuelní prostor pro zajištění průběžné těžby 

vhodné kvality pro výrobu O2-V. Drtivá část celkové těžby hnědého uhlí na Vršanské 

Uhelné je realizována kontinuálním přepravním systémem materiálu, tedy dálkovou 
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pásovou dopravou a pokud se zaměříme na těžbu pro výrobu vlastních uhelných produktů 

tak téměř výhradně. V současnosti je také provozována cyklická těţba respektive těţba 

uhlí v součinnosti s kolejovou dopravou v prostorech bývalého lomu Jan Šverma a je 

směrována ke zpracování mimo zájmovou společnost VUAS (na ÚUK). Lokalita Šverma 

nejen že sousedí, ale je také od roku 1995 prostorově propojena s lokalitou Vršany ve 

smyslu obnažení uhelných slojí [24]. 

      3.1.1  Technologie  a  těţba na 1. uhelném řezu –  rypadlo K85 

Těžbu uhlí na 1.celouheném řezu (2. uhelné sloji) zajišťuje kolesové velkorypadlo 

KU300.S-26/K85 („S „=> stoupavé řešení podvozku) s bezkomorovým kolesem osazeným 

13 korečky (kopinaté zuby) o objemu 365 l a vynášecím válcem. Pohon kolesa je řešen 

standardní převodovou skříní přes dutou unášecí hřídel a kuželové segmenty. Výkonnostně 

je zařazeno do skupiny TC1 s teoretickou výkonností v tomto případě 1200 m
3
/hod. 

(rozpojené/sypané zeminy za hodinu) a to z důvodu konstrukčního řešení pohonu, 

výpočtového objemu výsypu 390 l a rychlostí otáčení kolesa 4,1 ot/min. Z hlediska 

báňsko-technologického se jedná o blokový způsob dobývání s paralelním postupem 

porubní fronty a v drtivé většině těžící jednořezovou technologií s umístěním dopravní 

linky na horizontu pracovní plošiny rýpadla – varianta A1. Pouze v případě nebezpečných 

tektonických poruch v uhelné sloji je přistoupeno k dvouřezové technologii s rozdělením 

na dva výškové řezy v poruchové oblasti – varianta B2. Délka porubní fronty je 

v současnosti 2,8 km a dopravní linka (pohyblivá) je rozdělena třemi bezobslužnými 

pásovými dopravníky o šířce pásma 1200 mm výroby Transporty Chrudim. Jelikož je 

ložisko vytěženo v severozápadní časti bývalým lomem Jan Šverma (patrné z gr.přílohy 

č.2) a dochází k vyklínění řezu, tak by se každým postupem těžebního řezu tato „směrná“ 

délka porubní fronty zkracovala až na hodnotu 1,9 km. V souvislosti s postupem lomu do 

Hořanského koridoru je v rámci již první etapy plánovaný přechod z paralelního na 

vějířovitý postup porubních front a to od posledních pásových dopravníků až po stanovený 

otočný bod. První změna bude realizována na souřadnici X 989600 S – JTSK, tedy 

v prostoru současné těžby rypadla KU800/84 na 1.smíšeném řezu s předpokladem zahájení  

2013-14. Výška řezu v současnosti odpovídá parametrům nasazené technologie a pohybuje 

se od 12 do 16 m (v závislosti na morfologii ložiska) s rozlávkováním na 3 až 5 odlišně 

mocných lávek dle kvalitativních skupin (těţebních druhů) T2, T3 a T4 = vyhovující. 

Z důvodu proměnlivých kvalitativních parametrů této posuzované uhelné sloje, nevhodné 

pro objemnější deponizaci (T3 mimo optimální rozsah A
d
 37-40 %), je těžba převážně 

směrována přímo do výroby finální produkce Vršanské Uhelné. Přes to, že z důvodu 

nutnosti homogenizace na předepsané hodnoty výsledného produktu je často omezována 

výkonnost rypadla, byla v roce 2010 dosaţena rekordní těţba 4,4 milionu tun uhlí 

s čistým rýpacím časem 4850 hod., tedy průměrem pouze 907 tun/hod. Proto bude vhodné 

pro podrobnou analýzu těžby na 1. uhelném řezu vycházet ze statistiky činností tohoto 

výkonově nadprůměrného roku 2010. Jako výchozí disponibilní čas je možno použít plný 

hodinový fond (roční) s pokrácením pouze na předepsanou revizní činnost rypadla a to 

z důvodu běžné praxe nasazování (v případě potřeby) i ve dnech státních svátků a 

pracovního klidu. Vzhledem k dostatečné délce porubní fronty a vhodné systematice 

přestaveb DPD je prostojový čas posunu dopravníků v celoroční bilanci zanedbatelný a 

výrazněji neomezuje těžbu. Klimatické vlivy srážkových a jiných nepříznivých období lze 

jen těžko předběžně odhadnout a budou zahrnuty ze statistiky předešlých období. Cílem 

tedy bude vyjádřit celkový čas nenucených odstávek z těţby, zejména technologické 

odstávky a zálohy z důvodu naplnění odbytu nebo snížení zásob na skládkách [10], [15]. 
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      3.1.2  Technologie  a  těţba na  2.uhelném řezu – rypadlo K107 

Těžbu uhlí na 2.celouhelném řezu (3.a 4.uhelné sloji) shodně jako v předchozím 

případě zajišťuje kolesové rypadlo KU300.S/K107 s totožnou dopravní technologií (DPD). 

Zásadní rozdíl spočívá v odlišném konstrukčním řešení pohonu kolesa, v tomto případě 

pomocí pastorku a ozubeného věnce. Typ kolesa (bezkomorové) je tentokrát s rotační 

vynášecí kuželovou plochou a polohovatelným otěrovým prstencem s výpočtovým 

objemem výsypu 393 l. Rychlost otáčení kolesa dosahuje 5,05 ot/min., což má vliv na 

vyšší teoretickou výkonnost než-li u rypadla K85 a je o 350 m
3
/hod., tedy 1550 m

3
/hod.. 

Z hlediska báňsko-technologického taktéž těží blokovým způsobem dobývání s ohledem 

na poruchové oblasti (výšková jedno/dvou řezová technologie – A1 / B2 ) 3.uhelnou sloj. 

V případě nasazení ve 4.uhelné sloji se jedná o typickou dvouřezovou technologii ve 

variantě B3. Jelikož se jedná o poslední řez (nejspodnější), je součástí těžebních postupů 

tohoto rypadla tvoření sběrných jímek hlavní čerpací stanice odvodnění lomu. V závislosti 

na potřebách uvolňování výsypného prostoru a systematice přestaveb DPD je vytvářeno 

těleso v podloží lomu (pod úrovní DPD) a to v první fázi dovrchně a následně pro dosažení 

větší požadované hloubky tělesa než je výsypný dosah na DPD, hloubkově (na„raka“) [14]. 

Pro převažující podíl kvalitativní skupiny T4, je možno přistoupit k homogenizaci již 

ve fázi těžení a vhodným přibíráním jednotlivých lávek dosáhnout kvalitativních parametrů 

těžebního druhu T3 v rozsahu 37 - 40 % A
d
, což zhruba odpovídá sjednané hodnotě znaků 

jakosti primárního výroby paliva ps3 39,0 % A
d
. Proto je většina těžby směrována na 

velkokapacitní vyrovnávací skládky a to v kvalitě T3 pro vyrovnání odbytových špiček a 

v kvalitě T4 pro potřeby homogenizace a také pro dodávky do Úpravny uhlí Komořany 

v rámci skupiny Czech Coal. Na rozdíl od 1.celouhelného řezu zde není výskyt těţebního 

druhu T2 a jak bylo uvedeno v předešlých kapitolách pro potřeby výroby řešeného paliva 

můžeme těžbou K107 pouze nahradit výpadky dodávek od K85 v případě výroby 

„ořech2-V“. Jestli-že jsem v předešlém případě zmínil rekordní těžbu K85 v roce 2010, 

nelze také opomínat dosažení největšího ročního objemu těžby K107 v roce 2011 a to 4,3 

mil. tun uhlí a při hodnocení časových prostorů budu vycházet z bilance tohoto roku [14].   

      3.1.3  Technologie a těţba na ostatních uhelných slojích lomu Vršany 

Těžbu uhlí na lomu Vršany, mimo výše uvedené dva případy, zajišťují také ještě dva 

technologické celky (obrazně řečeno, nikoliv kategorizace TC) s podstatně nižším podílem 

objemu těžeb uhlí a to v důsledku za a) cyklicky řešené dopravy a za b) smíšeného řezu.  

a) Jedná se o jedno rypadlo KU300.S/K96 těžící do Ta souprav severozápadně na 7. 

skrývkovém (obnaženém) a 1. a 2. uhelném řezu, 1. a 2. uhelnou sloj v dobývacím prostoru 

Holešice (lokalita Šverma) a které je odbytově zaměřeno na dodávky do Úpravny Uhlí 

Komořany převážně v kvalitě T4 (vysokopopelnaté s nízkou výhřevností). V určitých 

těžebních postupech pro toto rypadlo se nachází jisté partie vysoce kvalitního uhlí, 

bezpochyby vhodného pro naše záměry. To potvrzuje i skutečnost, že v posledních dvou 

letech, z důvodu omezení těžby na lomu ČSA, také kompenzuje toto rypadlo dodávky 

výhřevnějšího uhlí z lokality ČSA pro potřeby homogenizace na Vršanech a to 

prostřednictvím příkupového depa. Protože tato práce řeší výrobu paliva pro případ 

ukončení produkce z ÚUK , nabízí se tedy nasazení tohoto rypadla pro výrobu řešeného 

paliva jako jedna z moţných variant. Muselo by se ovšem vyřešit zpracování uhlí i 

s nižší výhřevností, které v důsledku kvalitativní skladby na tomto řezu omezuje směrování 

talbotových souprav výhradně na příkupové depo, které je určeno pro uhlí o Qmax. 
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V současnosti je cyklicky nasazeno ještě rypadlo KU300/97, které ovšem zastupuje v 

těžbě po dobu generální opravy K800/54 na 6. skrývkovém řezu (odlehčovacím), kde je 

také občasný výskyt uhlí z výchozů 1. uhelné sloje. Jak je ovšem podrobněji popsáno 

v podkapitole 1.1.1. z petrografického hlediska je toto většinou zvětralé uhlí postižené 

oxidací pro naši výrobu paliva nevhodné [1]. 

b) Na 1.smíšeném (převážně skrývkovém) řezu je nasazeno rypadlo KU800/K84, 

které je zařazeno do výkonnostní kategorie TC2 (do 5000 m
3
/hod.) a dosahuje dle 

dobývacích podmínek až 3500 m
3
/hod. (10 000 t/hod.). V případě těžby uhlí je směrování 

toku materiálu pomocí systému výsuvových hlav napojeno na uhelné odtahy, které jsou 

ovšem výkonnostně zařazeny do TC1. Pro tento konkrétní případ je technologie dopravy 

uhlí z části konstrukčně řešena na vyšší výkonnost nežli od KU300 (1700 t/hod.) a to jen 

na 1.vyrovnávací skládku v blízkosti křížení TC2/TC1 na výkonnost 3000 t/hod. Přesto je 

nutné rypadlo TC2 - KU800 značně omezovat a stále zde hrozí velké riziko přetížení 

výkonnostně nižší technologie s následkem těžkých závalů. Jistou eliminaci tohoto 

problému se podařilo vyřešit přestavbou pohonů DPD - TC2 (1800 mm) na řízení rychlosti 

pomocí frekvenčních měničů, kdy při těžbě uhlí je DPD provozována na 65% standardní 

rychlosti pásma, ale pro nemožnost dalšího zpomalení z důvodu chlazení motorů je stále 

nedostačující. Roční těžby uhlí na tomto smíšeném řezu jsou závislé na tektonice a 

morfologii ložiska a také současným stavem, kdy je toto rypadlo nasazováno i na 

2.skrývkovém řezu a zastupuje v těžbě odstavené druhé rypadlo TC2 – KU800/K92 

z důvodu dostačeného předstihu skrývky. Z petrografického hlediska je uhlí z tohoto řezu 

od celouhelných řezů značně odlišné a jeho úměrnost výhřevnosti v závislosti na obsahu 

popela je z důvodu jiného spektra obsažených prvků inertních popelovin nižší. Proto je 

směrování uhelné vsázky z tohoto smíšeného řezu orientováno na vyrovnávací skládky 

k další homogenizaci a nebo pro omezenou výrobu k dosažení normovaných celodenních 

průměrů výhřevnosti a její použití pro výrobu řešeného paliva je nevyhovující [17].  

   3.2  Stávající objemy  těţby a vyhodnocení  časových fondů 

V této podkapitole se budu zabývat rozborem časových prostorů pro případnou těžbu 

surového uhlí - uhelné vsázky, určené k výrobě řešeného paliva pro uvažovaný systém 

vytápění a také nahrazení výpadků z těžby pro primární výrobu uhelných produktů 

z tohoto důvodu. Jak jsem již uvedl v úvodu této kapitoly, nebude moţné postupovat 

normalizovanou výpočtovou metodou a to z důvodu závislosti výkonu jednotlivých 

technologických celků na výhřevnosti těženého uhlí z důvodu homogenizace. Pro velký 

rozsah výhřevnosti (obsahu popelovin v %) u jednotlivých těžebních druhů, uvedených na 

str. 2, se neosvědčilo částečné deponování na vyrovnávací skládky, tedy dosahování 

jmenovitých výkonností rypadel a pohybuje se dle kvality uhlí od 500 t/hod.  do maxima 

1700 t/hod.. Operativní regulace výkonnosti rypadel se vyhodnocuje na základě 

okamžitých údajů z kontinuálních analyzátorů popelnatosti, které jsou v některých 

případech značně odlišné od údajů popelnatosti v pasportizačních profilech z geologického 

průzkumu. Také z důvodu nutnosti pružně reagovat na odbytové požadavky odběratelů, 

v našem případě hlavně elektrárny Počerady, nelze pro řadu ovlivňujících faktorů (poruchy 

bloků a zauhlovací technologie, regulace vlastních zásob a dalších) striktně vycházet 

z týdenních odbytových režimů. Proto jsem se rozhodl, teoreticky možné a komplikované 

vyhodnocení výkonnosti na základě předpokladů odbytu a kvality, pro řešení úkolu této 

diplomové práce vyloučit a postupovat v šetření ze statistiky předešlých let [5], [6] ,[22]. 
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graf č.4 – roční statistika činností K85 a K107 s vyjádřením nenucených odstávek z těžby 

 
  

Z výsledků šetření časového prostoru rypadla K85 vyplývá že, při stanoveném 

průměrném výkonu 610 t/hod. (za dodržení přesné selekce), by bylo schopné teoreticky 

vytěžit v prostojovém čase zálohování, [ 948 x 610 ] = 578 280 t / rok uhelné vsázky. Pokud 

by bylo potřeba nasazení rypadla i v dnech státních svátků, pracovního klidu a dalších 

technologických odstávek (kód činnosti 12 - v grafu č.4), navýšil by se teoretický objem na 

[(948 + 287) x 610] = 753 350 t / rok . Jestli-že by jsme nahradili těžbu K85 prostojovým 

časem záloh a technologických odstávek rypadla K107, bylo by možno teoreticky 

dosáhnout celkového disponibilního času pro zajištění těžby požadované kvality uhlí[(948 

+ 287) + (1093 + 315)] = 2 643 hodin a dosáhnout teoreticky maximální moţné těţby v 

objemu [2 643 x 610]  = 1 612 230 t / rok  surového uhlí pro výrobu  „ořech2-V“ [22].  

   3.3  Návrh dobývací metody, postupů a technologie 

V této části tematického okruhu zadané práce již bude nutné připravit konkrétní 

návrh(y) realizace těžby v dostatečném objemu a požadované kvalitě uhelné vsázky pro 

následnou výrobu řešeného paliva. Jelikož smysluplnost případné výroby uhelného 

produktu „ořech2“ na Vršanech, který v současnosti zajišťuje sesterská společnost LUAS, 

je podmíněna jejím ukončením, bude také vhodné začlenit i úvahu o nahrazení produkce 

Litvínovské Uhelné z  Vršan. V případě posuzovaného paliva „ořech2“ jsou největšími 

odběrately teplárny Strakonice a Poříčí, ale také nelze opomenout ostatní maloodběratele, 

především domácnosti. Přesto, že zadání této diplomové práce vychází z úvahy nahradit 

stávající centralizovaný systém vytápění vlastním zdrojem tepla a zajištěním dodávek 

paliva z vlastní produkce i v případě neprolomení těžebních limitů ČSA, rozhodl jsem se 

pro rozpracovanost dané problematiky zahrnout i tuto alternativu [24]. 

Objemové varianty výroby paliva na Vršanské uhelné a.s. 

a) Výroba paliva pro interní zužitkování (realizace kotelny VUAS) ….……… ( 3.3.1.) 

b) Výroba paliva pro interní zužitkování (realizace kotelny VUAS + KSK) .… ( 3.3.2.) 

c) Výroba paliva pro interní zužitkování + nahrazení produkce z LUAS …….. ( 3.3.3.) 

c1 - nahrazení produkce z LUAS pro maloprodej ……….…..………..…. ( 3.3.3.1.) 

c2 - nahrazení kompletní produkce z LUAS …………….…….………… ( 3.3.3.2.) 
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2 - TĚŽBA/CHOD  
3 - rozběh 
4 - stř.směn 
5 - ZÁLOHA 
6 - klim.vlivy 
7 - PPO 
8 - čo, po, ro, go 
9 - str.porucha 
10 - el.porucha 
11 - gum.pásmo  

 

 

12 - ODSTÁVKA  
13 - manipulace  
14 - směrování 
15 - vyjíždění PD 
16  - kusovitost 
17 -  CP železo 
18 -  zával 
19 - vybočení PD 
20 - prokluz PD 
21 - OSTATNÍ 

 

 

  legenda . 
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      3.3.1  Výrobní varianta pro interní zuţitkování paliva na VUAS 

V případě realizace této varianty, tedy pouze vytápění Vršanské Uhelné a.s.  , budu 

vycházet z uvedených výsledků spotřeby a požadovaného objemu uhelné vsázky v kapitole 

2.2 - zajištění ročního objemu těţby 10 000 tun kvalitativně vhodného uhlí.  

tabulka č.8 – měsíční objemy uhelných vsázek pro variantu a) 

SPOTŘEBY PALIVA A OBJEMY UHELNÝCH VSÁZEK PRO VARIANTU a) 

MĚSÍC 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 

PALIVO [tun] 117 46 40 40 88 204 239 428 352 322 236 110 

VSÁZKA [tun] 520 205 178 178 391 907 1063 1904 1566 1432 1050 489 

ODPAD  [tun] 401 158 137 137 301 699 819 1466 1206 1103 808 377 

ROČNÍ tun/rok PALIVO 2222 tun/rok  VSÁZKA 9883 tun/rok  ODPAD 7610 tun/rok 

Jak bylo vyhodnoceno v předešlých kapitolách, použitelnost Vršanského uhlí je 

v současnosti pouze z 2.uhelné sloje (1.celouhelného řezu – K85) a to jen určitých partiích 

porubní délky řezu v rozsahu 100 – 1460 m od otočného bodu (počátku) a s úpravou 

minimálních mocností vybraných těžených lávek. V celkovém poměru vztaženém na 

porubní délku se dá hovořit zhruba o 1/3 objemu těžby v dílčím postupu řezu (přestavby 

DPD). Nabízí se tedy využití nenucených odstávek z provozu rypadla K85 na tomto řezu, 

vyjádřených v grafu č.4 na straně 26, k bezproblémovému zjištění časového prostoru těžby 

požadovaného množství uhelné vsázky a to bez omezení těžby a výroby primárního artiklu 

ps3. Z důvodu současného výskytu zužitkovatelných partií posuzované sloje (pro naše 

záměry) pouze v 1/3 délky celého řezu, bude možno uvažovat s těžbou K85 jen na 

postavení rypadla v této části. Shodou okolností je snahou situovat těžbu v zimním období, 

kdy je spotřeba paliva uvažovaného systému vytápění největší, do prostorů počátku 

těžebního řezu a to z důvodu eliminace poruchovosti DPD (prokluzy pásma, nalepování a 

závaly přesypů, vybočování a podobně) ve smyslu provozování minimálního počtu 

pohyblivých pásových dopravníků v těžebním řezu. Jak jsem vyhodnotil v kapitole 1.4  je 

možné dosáhnout při těžbě, s upravenou mocností vybrané lávky a kladení důrazu na 

přesnou selekci, průměrné výkonnosti KU300 - 610 t / hod. Proto v případě této objemové 

varianty výroby „ořech2-V“ nebude potřeba podrobněji šetřit časový fond těžby a postačí 

uvést jen hodinovou hodnotu nenucené odstávky z těžby rypadla K85, konkrétně času 

ročního „prozálohování“ tedy nepotřeby distribuce z tohoto řezu pro primární výrobu = 

948 hod.. Zbývá tedy ověřit, zda parametry velkostroje KU300 umožní dosáhnout přesnější 

selektivní těžby, tak jak jsem ji navrhl v kapitole 1.4 na straně č.10 a hodnotil pouze na 

dosažení optimální výkonnosti. Zkušební odtěžení 0,6 m mocné lávky (uhelné) prokázalo, 

na rozdíl od vyklízení proplástků podobné mocnosti, kdy z důvodu zvýšené pevnosti je 

znatelná abnormální kusovitost, ţe při těţbě uhlí k tomuto jevu nedochází a navrţená 

metoda je pouţitelná. Zaměříme-li se na problematiku vyklízení proplástků malé 

mocnosti, případně na zčišťování uhelných řezů posuzovaným rypadlem, zaznamenáváme 

jisté komplikace u vysokých řezů mocnějších slojí. Z důvodu uložení kolesového 

výložníku ve výšce 8,35 m a po přičtení poloměru kolesa 3,75 m k výšce řezu dochází ke 

kontaktu spodní části konstrukce výložníku s hranou hlavy řezu (sníženého o H lávky). 

Také pro zkracování dosahu kolesa při těžbě vysokých poloh, v závislosti na kopírování 

rádiusu zdvihové dráhy konce výložníku, se bude potřeba zaměřit na toto omezení při 

výskytu kvalitativně vhodného uhlí ve svrchních partiích sloje (obrázek č.5) [22], [23]. 
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Na připraveném ilustračním obrázku č.5, ze kterého vycházím a demonstruji řešení 

v tomto odstavci, je zřetelné omezení dosahu kolesa u „výsuvového“ rypadla KU300 v 

případě maximální povolené výšky sloje 19 m a dodržení sklonu stěny α < 80 ° na 

uhelných řezech (technologický postup č.4). Jisté řešení se nabízí  „popojetím“  rypadla, po 

dosažení maximální polohy vysunutí koles.výložníku, z postavení A do B o vzdálenost     

(∆ Lv * cos β) směrem k čelbě řezu. Takto lze ovšem postupovat jen po kritický bod 

kontaktu spodního výložníku s hranou hlavy řezu a celkové prodloužení hloubky těžené 

svrchní lávky v bloku je nedostatečné. Pro tento případ těžby HLAV = 0,6 m mocné lávky 

v nejsvrchnější části řezu jsem připravil řešení změnou postupu těţby [10], [15]. 

a) standardní odtěžení svrchní lávky na maximální vysunutí  a to vertikálními štěpinami 

b) zasunutí  výložníku  na polohu svislého průmětu osy kolesa s poníženou  hranou řezu 

c) těžbou  „na přepad“  uvolnit  prostor - D - ( horizontální štěpiny spouštěním kolesa ) 

d) provést manipulaci „popojetí ryp.“ na postavení - B - a dotěžit svrchní lávku  > 0,6 m 

e) vytvořit časový prostor na změnu toku materiálu (ukončení cílené deponizace vsázky) 

f) provést manipulaci „couvnutí“ na postavení - C - a dotěžit celý blok v předepsaném 

sklonu (prvotní horizontální štěpiny vytvářet spouštěním kolesa až na předepsanou 

mocnost konkrétních lávek a dále postupovat vysouváním kolesa - vertikální štěpiny) 

TĚŢBA NA PŘEPAD ( navrhované řešení ) = standardní snímání štěpin v lávce (těžení) 

do hloubky max. 3/4 průměru kolesa za odstavených dopravních linek na rypadle. Tím 

dojde k zahlcení výsypného prostoru uvnitř kolesa a těžený materiál, který je nevhodný pro 

výrobu  „ořech2-V“,  přepadává z korečků  na patu řezu a následně odtěží se spodní lávkou.  

Pro výpočet dosaţitelné hloubky těţené lávky jsem připravil následující vztah: Rx - ∑xi 

         
             

   
 
         

             
              

   
 
        

         
   
 

         
   

     
   
 

              
   
 
    

    
 

            
       

    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obrázek č.5 – řešení těžby svrchních lávek (eliminace kontaktu spodního výložníku s hranou řezu)  
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Další neméně závažný problém dodávek požadované vsázky pro řešenou výrobu 

paliva ovšem nastane při postavení rypadla mimo vybrané partie uhelné sloje. Z hlediska 

možné deponizace uhlí, kdy by nebylo zásadně omezující vyčlenit potřebný prostor na 

vyrovnávacích skládkách (pro řešenou výrobu O2), je nutné zohlednit náchylnost 

deponovaného uhlí k samovznícení. Tento nežádoucí jev je v případě vytváření rezerv na 

skládkách ovlivněn klimatickými podmínkami, zejména tlakem a vlhkostí ovzduší a nelze 

jeho průběh jednoznačně vyjádřit v časovém horizontu. Odbytová produkce na Vršanské 

Uhelné v současnosti dosahuje takového objemu, že z důvodu průběžné obměny 

deponovaného uhlí na velkokapacitních skládkách se vylučuje dosažení kritických bodů 

záparu a technologie uhelného zakládání nemusí výrazněji tuto problematiku řešit. Při 

sebemenším náznaku podmínek pro vytvoření záparu (ireverzibilního stavu zapaření) se na 

základě každodenního měření teplot inkriminovaná část „valu“  redeponuje (odtěží) do 

výroby ps3, případně zhomogenizuje k nezasaženému uhlí a směruje k okamžitému spálení 

v elektrárně Počerady s předhláškou záparového stavu na dispečink zauhlování EPOČ [11]. 

„ SAMOVZNÍCENÍ HNĚDÉHO UHLÍ – ZÁPAR “ 

„ Zápary a následné požáry jsou častým jevem v povrchových hnědouhelných lomech 

s výskytem slojí narušených dřívější hlubinnou těžbou, v homogenizačních a jiných 

deponiích, ale také na skládkách elektráren, tepláren a průmyslových podniků spalujících 

hnědé uhlí. K samovznícení může dojít tam, kde má uhlí určité chemické a fyzikální 

vlastnosti (adsorpční a absorpční schopnost) pro rychlejší slučování uhlíku s kyslíkem na 

CO a CO2 při větším vývinu tepla, které není odváděno. Dochází k takovému nahromadění 

tepla, že se uhlí začne rozkládat a následkem toho dochází k samovznícení nebo-li k tzv. 

záparu (žhnutí). Obvykle kyslíku není tolik, aby se samovznícení ve většině případů mohlo 

projevit ihned jako požár. Stačí však nepatrně odkrýt ložisko a při dostatku O2 dojde 

k vyšlehnutí plamenu a rychlému šíření požáru.“ 

„ Stádia záparu hnědého uhlí : 

  40 °C - bod nebezpečí: teplo vznikající oxidací se nestačí odvádět, postupný narůst teploty 

  60 °C - bod kritický: uhlí je zapařené, od tohoto stádia mluvíme o záparu 

  80 °C - bod zvratu: objevují se první příznaky tzv.pocení uhlí (srážení odpařené vody) 

180 °C - bod švelovací: nastává rozklad uhlí a vývin CO  

300 °C - bod zápalu: jsou splněny všechny podmínky hoření a dochází k samovznícení “ 

[ použity přímé citace z interních dokumentů k PO a Zpravodaje HNĚDÉ UHLÍ č.3/2011 - VÚHU ] 

  ► řešení 

Obecná podstata vzniku záparů uhlí spočívá v nadměrné oxidaci za nedostatečného 

ochlazování uhelné hmoty a jeho eliminace (v případě skládkového hospodářství) se dá 

z části vyřešit pouze minimalizací přístupu kyslíku. V našem případě, tedy rozsahu frakční 

struktury deponovaného uhlí 0 – 40 mm by se tento nežádoucí jev dal částečně odstranit 

zhutněním valů při vrstevním zakládání, tedy utěsněním sekundárních pórů a minimalizací 

granulometricky volného prostoru k průchodu kyslíku do tělesa valu. Technicky je toto 

možné řešit vyrovnáním povrchu tělesa (málo mocné vrstvy) buldozerem a jeho následném 

pojížděním po povrchu, případně nasazením vibračního válce a cyklickém opakování 

těchto operací až po dosažení stanovené výšky upravovaného valu. Tímto opatřením 

bude částečně moţné vyřešit průběţné zajišťování dodávek uhelné vsázky pro výrobu 

řešeného paliva i při postavení rypadla K85 mimo vybrané partie v těţebním řezu.  
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Jelikož nelze 100% zaručit účinnost tohoto opatření, respektive účinnost po celou 

dobu těžby K85 mimo vybrané partie ve sloji, je nutné připravit ještě další alternativu pro 

posuzovanou objemovou variantu výroby. Z důvodu relativně nízké spotřeby uvažovaného 

systému vytápění - mimo otopné období - a rizika selhání výše uvedeného opatření proti 

záparům deponovaného uhlí (v době těžby K85 na nevhodném postavení v řezu), kdy 

nebude nutné vyrábět palivo v objemu nad 120 t / měsíc (vsázka 530 t/měsíc), bude 

možné nahradit primární těžbu rypadlem KU300 jiným dobývacím strojem a metodou. 

Vzhledem k pravděpodobně možné účinnosti navrženého opatření (deponizace), kdy není 

zaručena nutnost nasazení náhradní technologie těžby, je vhodné se zaměřit pouze na 

vysoce mobilní prostředky a z ekonomického hlediska také na využití současné skladby 

vozového parku úseku pomocné mechanizace Czech Coal POWER. V úvahu připadá 

nasazení pásového lopatového rypadla CAT 345 C, které mimo jiné zajišťuje vytváření 

odvodňovacích příkopů podél paty všech těžebních řezů a vhodnou systematikou 

objednávek odvodňovacích prací jednotlivých úseků lze využít časový prostor pro 

„náhradní“ těžbu uhelné vsázky bez výraznějšího omezení pomocné mechanizace. 

Z výsledků rozsevových zkoušek, kde byl prokázán větší výnos třídění u podrceného uhlí, 

bude nutné v závislosti na zvoleném komplexu třídění a jeho situováním posoudit 

optimální dopravu. V případě nasazení semimobilního drtiče/třídiče lze hodnotit pouze 

dopravu řešeného uhelného produktu, který představuje jen 23% objemu uhelné vsázky a v 

případě opačném, tedy situování výroby mimo uhelný řez, 100% množství vytěženého 

uhlí. Opět bude vhodné využití dostupných dopravních prostředků (nákladních) v majetku 

Czech Coal POWER na Vršanech, schopných pohybu po obslužných cestách dolového 

pole (ztížené podmínky), kterým nejvíce vyhovuje vozidlo TATRA 815 S1 - dumper 

s objemem ložné plochy 12 m
3
 se současným stavem na VUAS - dvě vozidla [29], [30]. 

  ► řešení - výpočet porubní výkonnosti lopatového rypadla CAT 345 C 

Qp = Qtech. * ko       Qtech = Qt * kp       Qt = 60 * VL * n =  
         

  
        t c = t r + t o + t v + t´o 

VL objem lopaty 2,2 m
3  

t c  doba jednoho cyklu = ∑ t r čas rýpání ( 6 s ), t o čas otáčení  ( 4 s ), t v čas výsypu ( 2 s ) = 16  s  

n  počet cyklů (min
-1

) =  60 / tc = 3,75       

kp koeficient plnění lopaty (0,9 - 1,2)                                

tm manipulační čas nepřesáhne dobu střídání dopravních prostředků (2x TATRA 815 dumper)  

tr  čistý čas rýpání = 12 m
3
 / ( 2,2 m

3
    0,9 )    16 s  =  97 s  ~  čas výklopu  

ko koeficient výkonnosti v bloku = 1 / (1+ tm / tr) = 1 / ( 1+ 576 / 96,97 ) 

Lmax nejdelší vzdálenost od nakládky k výklopu v bloku „B“ = 4,8 km = 4800 m 

vmax  maximální povolená rychlost v dobývacím prostoru 30 km / hod. = 8,333 m / s 

tm = ( 1 / vmax )   Lmax  =  576  +  čas přistavení vozu cca 20 s  =  596 s 

Qp =  
         

  
      1 / (1+ tm / tr)  =   

          

  
      1 / ( 1+ 596 / 97 )  =  62 m

3
sz   hod.

-1 

Jestli-že jsem na základě provedeného kontrolního váţení stanovil sypnou hmotnost 

rozpojeného (nedrceného) uhlí v kvalitativní skupině T2 (vsázky) = 862 kg   m
-3

, tak lze 

konstatovat, že CAT 345 v součinnosti s dvěma zvolenými dopravními prostředky dosáhne 

výkonnosti 53,5 tun / hod. Pokud bude objednávka mechanizace provedena na celou ranní 

osmihodinovou pracovní směnu - (disponibilní čas cca 5,5 hod.), tak lze tímto způsobem 

vytěžit uh. vsázku 293 t a tedy potřebný měsíční objem 530 t za dvě pracovní směny [6]. 
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Z hlediska optim. výkonnostní kapacity pro tuto 

objemovou variantu výroby „a)“ navržená alternativa 

nahrazení těţby KU300 lopatovým rypadlem CAT - 

345 C vyhovuje, ale pokud se zaměříme na dosažení 

poţadované selekce, tak nikoliv. Jednak z důvodu 

neschopnosti všech lopatových rypadel, při blokovém 

způsobu dobývání, selektivní těžby dosáhnout 

(dovrchní i podkopová lopata), ale také jeho nasazení 

do řezu s výškou odpovídající parametrům pro 

velkostroj KU300. Jisté řešení se nabízí v úpravě výšek  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxa uspořádání vybraných částí řezu (těžebními postupy 

K85) s ohledem na uložení výhřevnějších partií (obr. č.6). V případě uložení „A“ by 

nebylo třeba upravovat řez a lopatové rypadlo by těžilo hloubkově z hrany řezu. Při 

uložení partie „B“ by se KU300 po standardním odtěžení řezu přiblížilo na maximální 

přípustnou vzdálenost k patě řezu (v součinnosti s PVZ) a obnažilo partii řezu odtěžením 

bloku „A“, tedy pouze svrchní lávky na 

maximální boční dosah kolesa. Lopatové 

rypadlo by těžilo hloubkově z vytvořené 

pracovní plošiny a to dle mocnosti jedno 

případně dvouřezovou technologii dobývání. 

V případě výhřevnější partie v uložení „C“ by 

se přistoupilo na dvouřezovou technologii u 

KU300 (těžba po rampě) a lopatové rypadlo 

by tuto rampu hloubkově odtěžilo [6]. 

Takto navržené varianty uspořádání 

řezu, pro následnou těžbu lopatovým rypadlem 

CAT - 345 , bude nutné ještě ověřit z hlediska 

těžebního dosahu (výsunu lopaty) v závislosti 

na povolených vzdálenostech (pásma) pohybu 

mechanizace (strojů) od hlavy a nebo paty 

řezů. Vycházet budu tedy z technologického 

postupu č.4 : „KU 300 S - provoz a údrţba“, 

MMMMMMMMMMMMMMMM

kde jsou tyto určité vzdálenosti 

vyjádřeny analyticky ve vztahu ke 

konkrétním výškám ( hn ) početní 

metodou. Bude ovšem nutné také 

respektovat stanovené minimální 

sklony dopravních komunikací pro 

automobilovou dopravu, tedy β < 

15°. Minimální šířky pracovních 

plání a bezpečných vzdáleností 

pohybu pomocné mechanizace jsou 

proměnné v závislosti na výškách 

těženého a následujícího řezu 

(s výpočtem na straně č.32) [10]. obrázek č.7c – těžba v uložení partie „B“ 

obr.č.6 – příklady uložení partií 

obrázek č.7b – těžba v uložení „C“ 

obrázek č.7a – těžba v uložení partie „A“ 

  L(1) min. 

   L(1) min. 

   L(2) min. 

  L(2) min. 

   L(1) min. 
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pro řezy obsazené velkostrojem  šn = zpn + an + bn + cn                     

pro řezy neobsazené velkostrojem  šn = an + bn + cn         

pro řezy neobsazené velkostrojem a bez dopravní linky šn = an + cn                   

šn minimální šířka pracovní pláně 

an  zabezpečení dopravní linky (bezpečného průjezdního profilu) před sesuvy při patě 

kolmého řezu 

bn šířka průjezdního profilu dopravní linky 

cn šířka potřebná pro pojezd pomocné mechanizace včetně jejího nutného zabezpečení 

před rizikem sesuvů horní hrany následujícího řezu 

zpn záběr rypadla blížící se záběru minimálnímu, vztažený od osy dopravní linky.k patě 

vytvářejícího se řezu; Hodnota záběru zpn je stanovena na podkladě zkušeností pro 

velkostroj KU 300 S na 40 m 

n index označuje pořadí řezů 

  Bezpečný průjezdní profil an je počítán ze vzorce: 

  an = ⅔ hn * cotg αss…….. na obrázcích č. x a,b,c L (2) min. 

  Pro pojezd pomocné mechanizace, včetně jejího zabezpečení před rizikem sesuvů: 

  cn = K + ⅓ hn + 1 * cotg αss  

  Nejmenší přípustná vzdálenost strojů a zařízení od horní hrany nižšího řezu je daná: 

  c 

hh
n = ⅓ hn + 1 * cotg αss …… na obrázcích č. x a,b,c L (1) min. 

hn průměrná výška řezu nebo části řezu  

n index označuje pořadí řezů 

K šířka dopravní cesty (6 m) 

αss úhel svahu n-tého řezu (předpoklad samovolného sesuvu -  uhelné řezy 60°) [10]. 

  ► řešení: 

Úkolem tedy bude ověřit, zda horizontální dosah lopaty CAT 345 C Lh.do = 16,25 m 

je minimálně takový, aby přesáhl maximální přípustné vzdálenosti - bezpečnostní pásma 

L1min a L2min od hlavy a paty řezu pro varianty těžení A a C. Dále také ověřím, zda 

KU300 je schopné vytvořit dostatečně široký boční záběr HLAV (cca v 1/3 výšky řezu), aby 

splnil požadavek na minimální šířku pracovní pláně Šn pro variantu B. Vycházet budu ze 

stanovené průměrné mocnosti 1.celouhelného řezu (2.uhelné sloje), tedy  hn = 12 - 16 m, 

maximálního povoleného sklonu řezu  α  = 80 °, αss = 60 ° z  TP č.4  na straně č.28. a 

mocnosti 1. lávky hLAV = 4,5 m pro min. šířku pracovní pláně a pro Lmin >>> hn = 19 m. 

L1min.  (c 

hh
n)  =  ⅓ hn+1 * cotg αss  =  ⅓ 19 * cotg 60  =  3,66 m  ≤  Lh.do = vyhovuje 

L2min.  (an) =  ⅔ hn - hL * cotg αss  =  ⅔ 19 – 0,6 * cotg 60  =  7,08 m  ≤  Lh.do = vyhovuje 

šířka záběru (hloubka lávky) HLAV   minimální šířka pracovní pláně Šn = an + cn 

Rx - [ ½ Šss +  ⅔ hn * cotg αss + ( hn - hLAV ) /   tg α] ⅔ hn * cotg αss + K + ⅓ hn + 1 * cotg αss 

28,83 - ( ½ 19,3 + ⅔16 * cotg 60 + (16 - 4,5) /  tg 80 ⅔ 4,5 * cotg 60 + 6 + ⅓ 11,5 * cotg 60 

28,83-1,73 + 6 + 2,21   =   10,99 9,94  = vyhovuje. 

Rx dosah kolesa od osy otáčení (závislý na výšce paty těžené lávky) výpočtový vztah str.28 

Šss  maximální šířka spodní stavby ( převodové skříně + housenice + meziprostory = 19,3m )

VÝPOČTOVÉ 

   VZTAHY 
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….. 
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      3.3.2  Výrobní varianta pro interní zuţitkování paliva na VUAS + KSK 

Při realizaci přechodu na jiný systém vytápění dceřiných společností Czech Coal, 

tedy Vršanské Uhelné a.s. a Krušnohorských strojíren Komořany (doplňkový zdroj tepla), 

bude třeba pouze přehodnotit časové fondy náhradního způsobu dobývání (mimo vhodné 

postavení K85 = těžba CAT 345 C ) se zachováním všech navržených opatření v předešlé 

podkapitole 3.3.1. Zajištění ročního objemu těţby tentokráte 18 000 tun kvalitativně 

vhodného uhlí, stejně jako v předchozím případě, upravím dle předpokladu vhodného 

těžebního postupu K85 v otopném období na těžbu lopatovým rypadlem 950 tun / měsíčně. 

Jestliže jsem v předchozí kapitole stanovil dosažitelný objem těžby CAT 345 C v ranní 

osmi-hodinové směně na 293 tun, tak se oproti variantě „a“ pozmění pouze nutnost 

zajištění potřebné mechanizace z 2x na 3x + 2 hod. měsíčně. 

tabulka č.9 – měsíční objemy uhelných vsázek pro variantu b) 

SPOTŘEBY PALIVA A OBJEMY UHELNÝCH VSÁZEK PRO VARIANTU b) 

MĚSÍC 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 

PALIVO [tun] 222 46 40 40 167 388 453 811 668 611 448 209 

VSÁZKA [tun] 965 202 175 175 727 1687 1970 3527 2906 2657 1947 910 

ODPAD  [tun] 743 156 135 135 560 1299 1517 2716 2238 2046 1499 701 

ROČNÍ tun/rok PALIVO 4103 tun/rok  VSÁZKA 17848 tun/rok  ODPAD 13743 tun/rok 

 

      3.3.3  Výrobní varianta pro interní zuţitkování a nahrazení produkce LUAS 

Jak jsem již uvedl v úvodu kapitoly, je řešení této výrobní varianty mimo zadání 

předkládané práce. Ovšem z důvodu obecné problematiky ukončení produkce Litvínovské 

Uhelné a.s. a současné kapacitní neschopnosti ostatních těžařských společností 

v Severočeské hnědouhelné pánvi takový objem nahradit, pokusím se stručně (v případě 

tříděných druhů) zahrnout do řešení i tuto alternativu. Vzhledem k pozitivním výsledkům 

kvalitativního vyhodnocení vývoje ložiska (optimální výhřevnosti) v budoucích postupech 

lomu (kapitola č.1), lze předpokládat dostatek použitelného uhlí pro uvažovanou výrobu i  

takto vysoké objemové varianty a úkolem tedy bude posoudit možnosti zajištění těžby bez 

omezení potřebné distribuce surového uhlí pro primární výrobu. Z hlediska kvalitativních 

parametrů, kdy byla prokázána použitelnost Vršanského uhlí s nižší výhřevností pouze u 

spalování v kotlích Varimatik, vyčlením pro případ nevhodnosti zužitkování „ořech2-V“ v 

teplárenském průmyslu variantu nahrazení produkce z LUAS jen pro potřeby domácností - 

maloprodej. Výpočet požadovaných objemů produkce této výrobní varianty provedu na 

základě statistiky odbytu posledních let / 23 * 100  s připočtením ke spotřebě uvažovaného 

systému vytápění na obou lokalitách VUAS a KSK (tabulka č.9) [1], [22], [24]. 

nakládka do vagónů      nakládka na osu      celkemx   

                  2009             234 775,06                  233 429,64           468 205 

2010             199 728,17                  246 870,44           446 599 

201 1             193 068,96                  263 840,98           456 910 

průměr        209 190,73                  248 047,02           457 238 

objem  vsázek za LUAS        909 524,78               1 078 465,30        1 987 991 

objem vsázek CELKEM       927 374,78               1 096 315,30        2 005 841 

  výroba „ořech2“  

na LUAS v tunách: 
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         3.3.3.1  Interní zuţitkování + nahrazení produkce z LUAS - maloprodej 

V této výrobní variantě se budu soustředit na zajištění dodávek uhelných vsázek 

v objemu 1 096 315 tun ročně. Nahrazení těžby lopatovým rypadlem CAT 345 C, jak 

bylo navrženo pro předcházející objemové varianty, je pro tento případ výroby tříděných 

druhů kapacitně nedostatečné. Jediné řešení, které by průběžně zajišťovalo dostatečný 

objem surového uhlí požadované kvality (uhelné vsázky) pro výrobu „ořech2-V“, se jeví 

nasadit do vybraného 1.uhelného řezu další kontinuálně těţící velkostroj s takovou 

výkonností, aby bylo moţné vyuţít stávající přepravní kapacity DPD. Vršanská Uhelná 

v současnosti disponuje čtyřmi kolesovými rypadly KU300 (včetně PVZ), ale pokud je tato 

práce soustředěna na výrobu uhelného produktu „ořech2“ v případě ukončení Litvínovské 

Uhelné, tak můžeme hovořit o dispozici nasazení sedmi velkostrojů KU300 na VUAS, 

jejichž konstrukční řešení plně vyhovuje uhelné těžbě. Realizací tohoto kombinovaného 

systému se také umožní plné využití výkonnostní kapacity stávajícího přepravního sytému 

(mimo pohyblivé PD v řezu) a to homogenizací na výslednou hodnotu výhřevnosti 

primární výroby VUAS - ps3 -  přitěžováním obou nasazených rypadel na dopravní linku 

v řezu a kvalitativním poměru jednotlivých těžebních druhů uhlí. V případě zajištění 

dodávek surového uhlí pro řešenou výrobu paliva se v závislosti na požadovaných 

objemech bude moci využít disponibilního času nenucených odstávek z těžby vyjádřených 

v grafu č.4 na straně 26. Pokud by se přistoupilo k nasazení druhého velkostroje KU300 i 

na další uhelný řez, tak pro následnou možnost operativně upravovat kvalitativní skladbu 

těžeb, by se pro výrobu řešeného paliva mohlo využít i nahrazení distribuce pro primární 

výrobu z 1.uhelného řezu prostojovým časem rypadla K107 na uhelném řezu č.2. V tomto 

případě řešení by se dalo hovořit o maximálním využití celkové kapacity stávajícího 

přepravního systému na VUAS a jakékoliv výraznější nucené výpadky z těžeb (poruchy 

apod.) by se projevily na ohrožení požadovaných objemů expedice vyráběných produktů. 

Pokud bych měl tuto problematiku navrhovaného řešení vysvětlit podrobněji, tak se jedná 

o běžnou praxi, kdy „zálohované“ rypadlo okamžitě nahrazuje nucené výpadky z těžeb 

rypadla provozovaného (pro výrobu nebo deponizaci) v nižších objemových případech 

produkce. Nutností by tedy bylo pro tyto neočekávané případy udržovat vyrovnávací 

skládky na kapacitních maximech. Jak jsem stanovil na str.č.26 je možné při nasazení 

druhého rypadla KU300 na 1.uhelný řez dosáhnout při přesné selekci (610 t/hod.) roční 

objem potřebné uhelné vsázky 1 612 230 tun a to plně pokryje požadavky při nahrazení 

produkce z LUAS pro maloprodej. Pokud se jedná o dostatečný objem kvalitativní skupiny 

T2, tak je z tabulky č.1 na straně č.7 patrný nárůst podílu T2 již v 1.etapě bloku „A“ ze 

současného cca 1 miliónu tun ročně na 17,3 miliónů tun v období tří let 2010 - 2013. Blok 

„B“ již disponuje objemem T2 v letech 2014 - 2023 téměř 32 miliónů tun. Pokud tyto 

objemové hodnoty zprůměruji na roční dispozice, tedy 3,2 miliónů tun a odečtu 1,1 mil.t 

pro výrobu „ořech2-V“, tak podíl 2,1 mil. tun kvalitativní skupiny T2 ročně bezpečně 

přesahuje za poslední tři roky zprůměrovaný podíl 0,93 mil.t / rok = vyhovuje [22], [24]. 

         3.3.3.2  Interní zuţitkování + nahrazení kompletní produkce z LUAS 

Z hlediska současné kvalitativní skladby těžeb, by bylo možné nahradit kompletní 

produkci z LUAS aţ po roce 2024, tedy v 1.etapě bloku C (tabulka č.1 na str.7), ovšem 

s respektováním požadované výhřevnosti nového energetického zdroje, který nahradí 

elektrárnu Počerady. Zde již hovořím o výrobě „ořech2-V“ z uhlí v kvalitativní skupině 

T1,  kdy  není  prokázána  použitelnost  paliva  s  nižší  výhřevností   největších  odběratelů 

Czech Coal a.s. tohoto řešeného produktu, tedy tepláren Strakonice a Poříčí. Dále také 
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z hlediska dosažitelné výkonnosti rypadel KU300 nelze vycházet z předchozích případů, 

kdy stanovená výkonnost byla určena pro dosažení přesné selekce nejkvalitnějších partií ve 

sloji respektive kvalitativní skupině T2. Pokud budu vycházet ze statistiky činností 

současných těžeb (graf č.4 na staně 26), tak teoretický disponibilní čas pro těžbu uhelných 

vsázek pro O2-V = 2643 hod. lze rozdělit jak pro těžbu s přesnou selekcí pro objemovou 

variantu c1) (1 096 315 tun  /  610 t / hod.) = 1797 hod.,tak na produkci do vagónů (2643 hod. 

- 1797 hod.) = 846 hod. Jak jsem uvedl výše, pro možnost nahrazení produkce do 

teplárenství bude nutné zpracovávat uhelnou vsázku v kvalitativní skupině T1, která je ve 

výpočtu zásob (tabulka č.1 na str.č.7) stanovena ve standardním rozlávkování řezu a 

dosažitelnou výkonnost KU300 lze stanovit na 1200 t / hod.. Vyjádřím-li tedy disponibilitu 

ročního objemu těžby T1 pro dodávky do tepláren - ČD Cargo (846 hod.*1200 t / hod.) = 

1,02 miliónů tun ročně, tak to opět přesahuje požadovaný objem 0,91 mil.t / rok uhelné 

vsázky pro výrobu „ořech2-V“ v této objemové variantě [1], [22]. 

   3.4  Technická opatření pro dosaţení přesné selekce KU300 

         Pro realizaci selektivní těžby KU300, dle mého návrhu v kapitole 1.4. na straně č. 10, 

tedy mocností těžených lávek > 0,6 m, bude nutné vybavit rypadlo přesným ukazatelem 

výškové polohy kolesa. Pokud budu přihlížet k celkové minimalizaci vstupních investic 

pro výrobu paliva na VUAS, tak se jisté řešení nabízí v instalaci relativně levných 

binárních snímačů na pohony zdvihu a výsunu kolesa. Jedná se o technicky nenáročnou 

montáž stínících prvků na jakoukoliv část otáčivého mechanismu zmíněných pohonů – viz 

obrázek č.8. Naprogramování algoritmu do zařazeného automatu PLC by vycházelo 

z počtu stínících ploch, převodovému poměru 

pohonů a dále v případě zdvihu na poměrovém 

rozložení kladkostrojového uspořádání a v případě 

výsunu na stoupání šroubovice polohovače 

vysunutí. Pro zpřesnění skutečné polohy kolesa by 

se výpočet výšky ještě upravoval hodnotou 

podélného sklonu spodní stavby ze zařízení, jimiž 

jsou kolesová rypadla KU300 standardně 

vybavena. Eliminace případného prodloužení 

(vytahování) zdvihových lan by se řešila kalibrací 

řídícího automatu PLC   řidičem rypadla po 

dotěžení spodní lávky na nulovou hodnotu výšky 

s přepočtem podélného sklonu pláně. V závislosti 

na počtech stínících prvků a převodových 

poměrech by se dalo dosáhnout přesného měření 

výškové polohy kolesa až na milimetrové 

hodnoty. Řidič velkostroje by pak na základě 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxpodrobně připravených pasportizačních profilů 

dosahoval požadované selekce zužitkovatelného uhlí pro výrobu „ořech2-V“ ve vybraných 

partiích 2.uhelné sloje. V případě nutnosti zahájit dvouřezovou  technologii  dobývání 

(těžbu po rampě), by  se  kalibrování nulové polohy řešilo doplněním o naměřený rozdíl 

mezi kótou pracovní plošiny DPD laserovým nivelačním přístrojem, který cenově 

nepřesáhne cca 4 000 Kč. Předpoklad realizační ceny navrhovaného řešení pomocí 

induktivních senzorů a PLC automatu by dle odborníků slaboproudé elektroniky neměla 

přesáhnout 80 000 Kč [15]. 

obr. č.8 – ilustrační foto induktivního čidla 
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Dalším vhodným řešením pro dosažení velmi přesné selektivní těžby, tentokráte 

ovšem s mnohonásobně vyšší vstupní investicí, je osazení rypadla KU300 přijímači signálů 

GPS s technologií RTK a dalších měřících přístrojů pro určení prostorové polohy středu 

kolesa. Součástí tohoto řešení GPS by také byla instalace PC stanice do kabiny řidiče 

velkostroje s časově reálnou grafickou vizualizací polohy kolesa vůči schematizovanému 

uhelnému řezu v prostředí „technologického modelu“, případně přehlednější aplikace 

„GPS kabina“ které jsou nadstavbou modelu báňského SW aplikace KVAS. V tomto, 

řekněme zjednodušeném, „technologickém modelu“ by mohli průběhy těžeb on-line 

sledovat a případně operativně řídit i ostatní zainteresovaní pracovníci, například 

specialista řízení kvality, vedoucí výroby, technologičtí dispečeři a další atestátoři jako 

jsou revírník lomové těžby, případně vedoucí úseku. Tímto řešením by se mimo zájmovou 

selektivní těžbu výrazně usnadnila činnost přípravy výroby, geologie, řízení výroby a 

v neposlední řadě také samotné řízení 

velkostroje. Jako příklad bych uvedl téměř 

bezchybné dodržování přesných nivelačních 

požadavků na pracovní pláně v porubních 

postupech, těžbu v demarkačních územích, 

průzkumem ověřené poruchové oblasti 

sloje, detailní polohy zapažených vrtů ve 

smyslu překážek v těžbě a mnoho dalších 

výhod. Při dotazu na zástupce firmy KVA-

Software pana Maňase mi byla sdělena 

pořizovací cena na jedno rypadlo 1,5 

miliónů Kč včetně zajištění všech PC stanic 

s grafickými vizualizacemi a nutným up-

grade stávajícího báňského modelu, který 

Vršanská Uhelná respektive celá skupina 

Czech Coal využívá [20]. 

► závěrečné shrnutí kapitoly 

V této kapitole jsem ověřoval, zda stávající těžební technologie na Vršanské Uhelné 

je schopna zajistit požadované množství uhelných vsázek pro výrobu řešeného paliva 

„ořech2-V“. V případě realizace výroby pro decentralizované vytápění VUAS + KSK lze 

konstatovat, že za určitých protizáparových opatřeních a záložní varianty nahrazení těžby 

lopatovým rypadlem nejsou ţádné překáţky ze strany těţební technologie. V případě 

úvahy o nahrazení produkce z ÚUK, která není součástí zadaného tématu práce, jsem 

dospěl k názoru, že stávající lomová technologie na lokalitě Vršany by mohla s  hraničními 

objemovými dispozicemi těţeb teoreticky vyhovovat. Přesto by bylo na místě zachovat 

stávající cyklickou těžbu KU300/96 na Ta vozy se zužitkováním všech kvalitativních 

skupin na příkupovém depu (znázorněno v grafické příloze č.7) a tím posílit uhelné 

kontinuální celky. Navrhovaný záměr organizace využívat v případě ukončení provozu 

ÚUK příkupové depo k překládání elektrárenských popílků na skrývkovou DPD lze vyřešit 

nasazením jedné části (těžební) dvouvozového kolejového zakladače ZD2100 do blízkosti 

výsuvových hlav, kde by pojížděl nad nově instalovaný podúrovňový pásový dopravník 

směrovaný na technologickou dopravu skrývky a přitěžoval popílek klopený z LH vozů do 

vytvořeného koryta. Toto mnou navrhované řešení by bylo značně neobvyklé v celkové 

systematice lomového dobývání a to ve smyslu ojedinělého konstrukčního zásahu ZD2100.    

obrázek  č.9  – grafická vizualizace „GPS kabina“ 
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4 ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ TECHNOLOGIE, NÁVRH METODY VÝROBY  

xxA KOMPLEXU TŘÍDĚNÍ 

V této další kapitole se pokusím připravit několik realizovatelných variant možností 

výroby uhelného produktu „ořech2-V“ a to ve vztahu ke zvoleným objemovým 

požadavkům a těžebním postupům v předchozích kapitolách. Také vyloučím nežádoucí 

odstavování stávající technologie při montážích jednotlivých pásových dopravníků a 

technologického příslušenství určeného pro napojení nových dopravních uzlů třídění. Dále 

bude nutné zvolit optimální metodu výroby tříděného druhu s ohledem na dostatečnou 

účinnost frakční separace k připraveným výkonnostním variantám.              

   4.1  Určení vhodných operací pro efektivní úpravu vytěţeného 

xxxxxuhlí ve zdejších podmínkách 

Pro úpravu hnědého uhlí na garantované výstupní hodnoty se běžně využívají tři 

základní úpravárenské operace a to drcení , třídění a rozdruţování. Tento jako 

poslední uvedený případ řeší separaci nežádoucích složek uhelné vsázky, znehodnocené 

při samotné těžbě, kdy nelze toto znečištění vyřešit vhodným technologickým postupem již 

v řezu. Jedná se především o podíl popelovin, proplástků a nadloží u propadlých stropů 

podzemních prostor a to v jistých partiích uhelné sloje zasažených dřívější hlubinnou 

těžbou. Jak bylo zmíněno v předešlých kapitolách, tato problematika zasáhne následné 

těžební postupy lomu Vršany jen nevýrazně a rozhodně ne v celé délce porubní fronty 

1.uhelného řezu, který byl pro těžbu uhelné vsázky(surového uhlí) vyčleněn. Další využití 

těžkosuspenzního rozdružování v hnědouhelném úpravnictví spočívá v oddělení podílu 

uhelné vsázky do určité hranice popelnatosti (A
d
 ~ Q

i
r) a ostatní složky (meziprodukt) 

k dalšímu rozdružení - separaci nežádoucích příměsí. V tomto případě již využitelnost této 

základní úpravárenské operace nachází své opodstatnění a to na základě výsledků 

laboratorní analýzy (kapitola 1.4 na str.č.12), kdy vizuálně vybraný kus 10 x 10 cm 

z celého objemu vzorku vykázal výhřevnost o téměř 1 MJ/kg vyšší, než průměr 

hodnoceného uhlí. Tímto způsobem úpravy by odpadl problém s komplikovanou selekcí 

při samotné těžbě, bylo by možné zachovat stávající minimální mocnosti lávek a tím ušetřit 

náklady na počáteční investice do vizualizací polohy kolesa. Na druhou stranu, realizací 

tohoto úpravnického systému, kdy by bylo potřeba zřídit vodní hospodářství s dostatečnou 

kapacitou a účinnou regenerací technologické vody, která je nezbytnou součástí 

těžkosuzpenzního rozdružování, by počáteční náklady několikanásobně převýšili jakékoliv 

úspory v souvislosti se začleněním této operace.  Nejen pro tyto zásadní argumenty, ale 

také z důvodu nízké účinnosti rozdružování požadované výstupní frakce (10 - 20 mm) 

můţeme zařazení těškosuzpenzního rozdruţování do výroby Vršanského produktu 

„ořech2-V“ zcela vyloučit. Ostatní metody rozdružování v sazečkách, hydrocyklónech a  

flotační se v hnědouhelném úpravnictví v zásadě nepoužívají. Pokud se zaměříme na 

potřebu drcení uhelné vsázky, tak z výsledků provedených rozsevových zkoušek vychází 

výrazně větší podíl výnosu O2 ze vzorků odebraných až za kladivovým drtičem (0 - 40 

mm). Lze tedy konstatovat, že z hlediska zrnitostní skladby vstupní uhelné vsázky je 

vhodnější v rámci přípravné úpravárenské operace vytěžené uhlí podrtit. To se odrazí i na 

okamžité použitelnosti nadsítného k homogenizaci primárního Vršanského artiklu (ps3) 

bez další nucené úpravy. K případnému použití jsou k dispozici tři kladivové drtiče 

s předtříděním frakce > 40 mm o dílčí jmenovité výkonnosti procesu 1700 t/hod. na obou 

odtahových linkách stávající technologie výroby energetických produktů. Pokud bude 
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realizace třídění situována za technologickou cestou těchto drtičů, lze mimo způsobu těžby 

lopatovými rýpadly s přímým zauhlováním třídírny situované v řezu plně vyuţít 

stávajícího systému drcení na obou A - B odtahových linkách. Sekundární drcení 

nadsítného z finálního procesu třídění bude efektivní pouze při nejobjemnější navržené 

odbytové variantě výroby paliva a bude podrobněji zhodnoceno v následujících 

podkapitolách. Poslední ze základních úpravnických operací - třídění - je z důvodu 

garantovaných hodnot zrnitosti výsledného produktu nevyhnutelná a její aplikaci do 

celkového technologického procesu výroby zařadíme do kategorie hlavní výrobní 

operace s rozdělovacím kritériem velikosti částic. Tady můžeme hovořit bez dalšího 

hodnocení o mechanickém způsobu třídění, protože vodní a vzdušné metody využívající 

pádovou rychlost částic se zavádějí jen jako náhrada za mechanické způsoby při velmi 

jemném třídění a jsou méně účinné. Úkolem tedy bude vhodně navrhnout konkrétní strojní 

zařízení a to za a) podle chování třídící plochy (pohyblivé / nepohyblivé) a za b) podle 

konstrukce třídící plochy (roštové / sítové) [3], [4], [7], [8], [9].  

   4.2  Návrh strojního (strojních) zařízení - třídiče 

Pokud se nejprve zaměříme na kritérium a) podle chování třídící plochy, tak u 

nepohyblivé varianty je velmi významnou podmínkou účinnosti sklon a délka třídící 

plochy. Z geometrického pohledu vyplývá nutnost zavážení uhelné vsázky do větších 

výšek, než-li u varianty druhé a odrazí se z důvodu povolených sklonů pásových 

dopravníků ≤ 18 ° na prodloužení minimální vzdálenosti od zdroje uhelné vsázky. Jestliže 

bude zvolena varianta výroby s napojením na stávající technologii, tak by mohly být tyto 

uvedené podmínky nepohyblivého provedení značně omezující. Další značně nepříznivá 

vlastnost nepohyblivé varianty třídění, kterou je nedostatečný přechod „hraničních zrn“ 

(velikostí blízká otvorům v třídící ploše) do podsítné složky, také podněcuje k zavrhnutí 

této varianty. Proto tedy volím pro výrobu uhelného produktu O2 na Vršanech strojní 

zařízení s pohyblivou třídící plochou [4]. 

U posouzení druhého kritéria b) podle konstrukce třídící plochy již bude nutná 

podrobná teoretická analýza. Prozatím použiji osvědčenou vylučovací metodu a nejprve se 

zaměřím na roštovou variantu třídiče. Tyto třídiče jsou vesměs robustnějších konstrukcí ve 

srovnání se sítovými a jsou určeny převážně k třídění hrubozrnných materiálů a 

k prvotnímu předtřídění. Pro naše záměry by bylo vhodné použití roštového třídiče ve fázi 

rozdělování frakce > 20 mm. (nadsítného) a to z důvodu relativně vysoké výkonnosti, 

životnosti a bezporuchovosti. Při konkrétní volbě bych zohlednil pozitivní zkušenosti na 

Úpravně uhlí v Komořanech s typem Distl-Susky jehož nálitky mají tvar sférických 

trojúhelníků se stabilními propadovými otvory, které zajišťuje přesné nastavení úhlových 

pozic jednotlivých roštů. Pokud ovšem budeme klást důraz na kompaktnost celého 

komplexu třídění a to z důvodu prostorového omezení, což tomu prozatím nasvědčuje, 

ponechám variantu roštového typu třídiče > 20 mm jen jako záloţní [4], [9].  

Pokud se tedy zaměříme na minimalizaci zástavné plochy objektu třídírny, bude 

nutné nasazení víceplošného třídiče typu Mogensen a to pro náš případ se dvěma třídícími 

plochami  > 20 mm a  > 10 mm. Jestliže jsem vyhodnotil použitelnost roštového třídiče jen 

pro hrubší frakce a předtřídění, musíme při volbě tohoto kompaktního typu zařízení 

uvažovat o jednotném způsobu třídění na sítech a pokud jde o chování třídící plochy, 

kterou jsem stanovil jako pohyblivou volím strojní zařízení pro hlavní výrobní operaci 

– vibrační sítový třídič. Pro hodnocení a porovnání podmínek třídění na různých 
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vibračních třídičích se užívají ukazatele sestavené 

z několika parametrů charakterizujících daný 

třídící proces a to: a) mechanický faktor K, b) 

třídící faktor KV . Jejich hodnoty vyjadřují stupeň 

ostrosti třídění, který je potřeba zvolit v závislosti 

na předpokládané konzistenci uhelné vsázky ve 

smyslu vlhkosti, lepivosti a také tvaru výstupního 

zrna z důvodu zakliňování hraničních zrn (d = D) 

v otvorech síta. V prvních dvou případech 

vlhkosti a lepivosti lze uhelnou vsázku 

kategorizovat do lehce tříditelných materiálů a 

stupeň ostrosti třídění KV můžeme zvolit 

v rozmezí 1,5 - 2 což vyjadřuje šetrný způsob 

třídění. V druhém případě tvaru zrna a jeho 

nežádoucímu zakliňování je frakční skupina       

10 – 20 mm v těženém uhlí charakteristická 

kosočtvercovým   průřezem  s  poměrně   ostrými 

protilehlými úhly. Takovýto tvar zrna má vyšší tendenci k zakliňování a  zmenšuje velikost 

celkové propadové plochy třídiče, což se odráží na snížení výkonnosti a účinnosti procesu. 

Při realizaci varianty těžby a dopravy uhlí s využitím stávající technologie výroby se tento 

nežádoucí jev z části eliminuje v procesu drcení a na několika přesypových místech 

technologické dopravní cesty odlomením ostrých úhlů a přeměnou na nepravidelný 

mnohoúhelníkový tvar zrna. Přesto je potřeba navýšit hodnotu třídícího faktoru KV z výše 

uvedených důvodů na rozmezí 3 - 4. Pokud volbu konkrétních typů sít provedeme 

empiricky ze zkušeností na ÚUK pak ze zvoleného faktoru KV vypočteme potřebnou 

amplitudu a frekvenci kmitů a dále úhel uložení jednotlivých třídících ploch. Pokud 

hodláme respektovat přijatelnou zavážecí výšku navrhované třídírny, pak bude potřeba 

stanovit úhel uložení třídících ploch ve spodní hranici efektivní účinnosti zvoleného 

zařízení. Vibrační třídič typu Mogensen se vyznačuje postupným zmenšováním okatosti a 

rostoucím sklonem pod sebou umístěných sítových ploch a tak bude rozhodující úhel 

polohy svrchního síta [4], [8], [9]. 

  ► řešení 

Volba konkrétních parametrů strojního zařízení pro hlavní výrobní operaci -  třídění - 

bude závislá na zvolené výkonnostní variantě výroby. Znamená to navrhnout optimální 

rozměry třídících ploch a případně jejich potřebný počet (třídičů). Jestli-že přehodnotím 

zvolené výrobní varianty v kapitole 3.3 na straně č. 26, tak lze pro toto řešení vycházet 

pouze z kapacit výroby a) zajištění paliva pro decentralizované vytápění VUAS + KSK   

                  b) kompletní nahrazení produkce z  ÚUK.  

V prvním případě zajištění maximálního objemu tříděného produktu „ořech2-V“  

900 tun a zpracování uhelné vsázky 4000 tun v nejchladnějších měsících, lze na základě 

předpokládaných disponibilních časů úpravy stanovit potřebnou výkonnost navrhovaného 

systému na 100 - 200 t / hod. Maximální provozování výrobní technologie pro tuto variantu 

lze stanovit na 40 hodin měsíčně s minimálním omezením primární výroby. V případě 

druhém, kdy při současné poptávce po řešeném uhelném produktu jsem stanovil objem 

ročního zpracování uhelných vsázek na cca 2 000 000 tun, bude nutné respektovat plné 

využití stávající zauhlovací technologie 1700 tun / hod. Zvýšený odbyt tohoto produktu na 

Úpavně uhlí Komořany je zřetelný zhruba od měsíce srpna (vytváření zásob velkoskladů) 

obr. č.10 – víceplošné síto typu MOGENSEN  
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do ledna následujícího roku a to v průměru 41 380 t / měsíc = cca 180 000 tun zpracované 

uhelné vsázky. Pokud k těmto hodnotám připočtu spotřebu na VUAS + KSK tak lze 

předpokládat výrobu v tomto období s průměrem 41630 tun měsíčně a nejobjemnější 

produkci v měsíci říjnu 45 260 tun. Proto bude nutné ověřit, zda pro navrhované řešení této 

výrobní varianty bude dostatečný časový prostor. V odbytově nejsilnějším měsíci bude 

třeba zpracovat uhelnou vsázku v maximálním objemu 200 000 t a to představuje 120 

hodin plného provozu navrhované výkonnosti třídiče 1700 t / hod a pokud předpokládáme 

průběžnou výrobu, tak lze stanovit potřebný čas pro výrobu „ořech2-V“ cca 4 hodiny 

denně, což se prozatím jeví jako reálné řešení [7], [22]. 

Pro výrobní variantu  a) 100 - 200 tun / hod. a zároveň docílení minimálních nákladů 

na realizaci bude nejvhodnější použít stávající zařízení z ÚUK, kdy její ukončení provozu 

je podmínkou pro zahájení výroby O2 na Vršanech. Koncepce Komořanské úpravny je 

více zaměřena na variabilitu výroby než-li na kompaktnost zařízení a proto se třídění 

ořechu2 realizuje z podsítného ořechu1, tedy frakce 0 - 20 mm na osmi samobalančních 

vibračních třídičích WP1 s výkonností 210 t / hod.. Jak jsem vyhodnotil v předešlých 

kapitolách, v našem případě Vršanské výroby bude nejvýhodnější třídit uhelnou vsázku 

upravenou podrcením na stávající technologii 0 – 40 mm (přípravná úpravnická operace). 

Proto při použití WP1 z ÚUK, kdy by ho bylo nutné před instalací na VUAS repasovat, 

navrhuji upravit tento vibrační třídič doplněním o další síto s okatostí 20 mm nad stávající 

třídící plochu a tak zajistit jeho kompaktnost. Tím by také vzrostla jeho teoretická 

výkonnost z původních 210 na cca 300 t / hod. a to separací frakce > 20 mm z uhelné 

vsázky přiváděné na nižší síto s okatostí 10 mm o 32% (z výsledků rozsevových zkoušek – 

str.21). Bohužel nelze 100% zaručit, že instalovaný budič kmitů na stávajícím WP1, který 

je dimenzován mimo jiné na určitou hmotnost zařízení a tříděného materiálu, tedy jeho 

množství na třídících plochách, bude po úpravě vyhovovat. Jestli-že jsem zmínil nutnou 

repasi vytipovaného třídiče WP1 před montáží na Vršany, tak se nabízí v rámci této 

rekonstrukce stávající a jistě opotřebovaný příložníkový budič nahradit novým. V tomto 

případě odpadají komplikované výpočty potřebné hmotnosti nevývažků příložného budiče 

vibrací eventuelně poměru nevyvážení budící hřídele, amplitudy a frekvence kmitů takto 

upraveného třídiče WP1 a zakázku lze vytvořit již na změněné konstrukční parametry [9]. 

Jako další řešení pro výrobu paliva v této nižší objemové variantě 100 – 200 t/hod. se 

nabízí využití mobilního třídiče, který by nebylo potřeba napojovat na dopravní uzly 

stávající technologie. Při volbě konkrétního zařízení, které by bylo jistě efektivní využívat i 

k jiným účelům třídění, musím zohlednit současnou strategii Vršanské Uhelné a.s. kdy bylo 

prokázáno řešení podsypových materiálů na cesty a kolejové lože vlastní výrobou jako 

nerentabilní. Přistoupilo se 

na realizaci dodavatelskou 

cestou a to s dlouhodobými 

smlouvami a proto nebude 

příliš vhodné postupovat při 

výběru s tímto kritériem na 

další využitelnost mimo 

navrhovanou výrobu paliva. 

Pokud jako v předchozím 

případě budu klást velký 

důraz na minimální vstupní 

investice, tak bude vhodné 
obrázek č.11  – využití semimobilních třídičů při úpravě uhlí 
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se zaměřit na semimobilní třídící jednotky kontejnerového typu s nejlepším poměrem 

cena/výkon. Pro navrhovaný systém výroby paliva „ořech2-V“ tedy volím dvousítovou 

vibrační třídicí jednotku (kontejnerovou) RESTA TK6-2 1000 x 3000/2, totožného 

konstrukčního provedení jako na obrázku č.11, s výkonností  60 – 110  t / hod. (dle okatosti 

použitých sít a typu materiálu). Pokud tedy uhelná vsázka nebude znehodnocena 

nadměrnou vlhkostí, lze předpokládat dosahování maximální výrobcem garantované 

výkonnosti 110 t / hod. a to plně vyhovuje stanoveným požadavkům na předchozí straně. 

Další výhoda tohoto zvoleného zařízení spočívá v možnosti napojení na elektrocentrálu a 

tedy jeho využití přímo v těžebním řezu [31]. 

 Při výrobní variantě  b) 1700 tun / hod. již nelze kalkulovat s pořizovací cenou a 

soustředit se tak na minimalizaci nákladů, ale přehodnotit kritéria při výběru zařízení na 

prioritu dosažení požadované výkonnosti a účinnosti třídění. Původní návrh na straně č.38 

tedy nasazení víceplošného vibračního třídiče typu Mogensen je pro výrobu „ořech2-V“ 

v objemu více jak 460 000 tun ročně a nutnosti zpracování cca 2 000 000 tun uhelné 

vsázky nedostačující. Při vyhledávání nejúčinnějšího a zároveň kompaktního zařízení pro 

takto vysokou požadovanou výkonnost jsem dospěl k názoru, že bude potřeba volit jiný typ 

než-li pro variantu výroby 

interního zužitkování O2. 

Z aktuálního sortimentu 

vibračních třídičů na trhu 

jsem zvolil banánové síto 

se dvěma deskami, jehož 

název je příhodně odvozen 

od jeho tvaru a jde o 

zařízení s vysokou rychlostí 

zpracování uhelné vsázky a 

vyšší mírou propustnosti. 

Specifičnost tohoto tvaru je 

v jiné rychlosti přisunování 

materiálu po obou třídících 

plochách a je ve srovnání s 

konvenčními síty dvakrát 

až třikrát větší. Příčina 

spočívá v přímé úměrnosti 

proměnného sklonu takto 

tvarovaných    sít   na   dané 

rychlosti podélného pohybu tříděného materiálu se zachováním konstantní vrstvy. Na 

ilustračním obrázku č.12 je znázorněn vibrační třídič firmy Arcon Minerals s kapacitou 

zavážení materiálu 2000 – 2400 t / hod. a to by bezesporu pokrylo výkonnostní požadavky 

této objemové výrobní varianty [4], [8], [32]. 

 

   4.3  Situování výroby a začlenění do stávající technologie 

Pro snazší orientaci v této části předkládané práce jsem připravil grafickou přílohu 

č.7 - TECHNOLOGICKÉ SCHEMA LOKALITY VRŠANY - na kterou se budu 

v mých návrzích nejčastěji odkazovat. V podkapitole 4.1. na straně č. 37 jsem vyhodnotil 

jako nejlepší řešení pro přípravnou úpravu drcením na frakci 0 - 40 mm využití stávajících 

kladivových drtičů, které jsou situovány v těsné blízkosti za „výsuvovými hlavami“. Proto 

obrázek č. 12 – banánové síto SH2 3200 x 1000 FV - 3 UG 80 V 
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přichází v úvahu umístit jakékoliv zařízení pro výrobu „ořech2-V“ a to ve všech 

výkonnostních variantách za tyto drtiče ve směru toku materiálu na pásových 

dopravnících. Pokud také zohledním navrhovanou možnost deponizace uhelných vsázek, 

tak se počáteční poloha oblasti třídění přesouvá na první vyrovnávací skládku - DEPO 1 - 

cca 160 m od zmíněných drtičů. Využití tohoto prostoru (nejlépe v poloze stávajícího valu 

č.4 - příloha č.7) je reálné pouze pro výkonnostní variantu a) zajištění paliva pro 

vytápění VUAS + KSK s volbou nasazení semimobilního třídiče RESTA TK6-2. 
Systematika výroby by spočívala v odtěžování deponovaného uhlí (valu nižší mocnosti) 

malým nakladačem typu BOBCAT, který by zavážel semimobilní třídič umístěný před 

konkrétním valem. Nakládka produktivní složky do přistaveného přívěsu s bočním 

výklopem za polohou třídiče by byla přímo realizována prostřednictvím vykládacího 

výložníku třídící jednotky. Vyrovnané rozložení materiálu na korbě přívěsu by se řešilo 

nikoliv popojetím valníku, ale příčným posunem třídiče k ose valu (zavěšením na tažné 

zařízení nakladače), čímž by se zároveň průběžně uvolňoval potřebný prostor k deponii 

nadsítného a podsítného. Pro takto navrženou systematiku výroby by bylo nutné provést 

konstrukční úpravu již při zakázkové výrobě a to vyrušení vykládacího výložníku nadsítné 

složky první fáze třídění  (ilustrační obrázek č.13a,b) . Jelikož pro řešenou výrobu paliva je 

potřeba separovat jen frakční podíl 10 – 20 mm bude vhodné za tohoto situování třídírny 

na vyrovnávací skládce, tedy zpracování podrcené uhelné vsázky, specifikovat výrobní 

požadavky také na dodávku třídící jednotky bez hydraulicky polohovatelného hruboroštu 

ve smyslu ušetření pořizovacích nákladů. V tomto případě mobilní výroby by nebylo nutné 

jakkoli zasahovat do stávající technologie a řídícího sytému, ovšem s nutností pravidelného 

zajišťování nakladače a do jisté míry i omezení prostoru mezi valy depa č.1 [4], [8], [31]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jako další řešení pro tuto objemovou variantu a) 100 – 200 t / hod. je možnost 

situovat repasovaný samobalanční vibrační třídič WP1 z ÚUK do prostoru s vhodným 

manipulačním zařízením a plochou pro deponii nadsítného a podsítného. Ideální místo se 

nachází v prostoru otočného pásového dopravníku P308 (příloha č.7), který mění 

směrování toku materiálu na nakládací zásobník nebo na druhou vyrovnávací skládku 

DEPO 2 . V tomto prostoru je vybudována betonová plocha o rozměru ± 50 x 100 m 

(obrázek č.14) v současnosti sloužící jako venkovní skladiště náhradních dílů, které není 

problematické přemístit na jiné vhodné místo. Při realizaci takto navrženého komplexu 

třídění by bylo nutné zhotovit pro uložení zvoleného třídiče nosníkovou konstrukci se 

zavětrovacími prvky a ochozovými lávkami pro obsluhu a údržbu instalovaného zařízení. 

Jednoduchým konstrukčním provedením by bylo možné variabilitu P308 rozšířit o další 

dopravní uzel pro zauhlování třídiče vsázkou a to bez většího omezení provozuschopnosti 

stávající technologie při montážních pracích. Pro zajištění minimální vzdálenosti komplexu 

obr. č.13a – původní řešení vykládacích výložníků obrázek č.13b – navrhované řešení vykl.výložníků 
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od výsypného bodu P308 a zároveň dodržení limitního úhlu stoupání pásové dopravy        

≤ 18 ° bude dále nutné vyhotovit úzkoprofilový pásový dopravník. Ten zakotvit ve vratné 

časti pod P308 zhruba 1,5 m nad úroveň terénu a v části výsypné, dle mého konstrukčního 

náčrtu (grafická příloha č.8), ve výšce 4,5 m k nosníku třídiče a stabilitu zajistit dvěma 

podpěrami. Z důvodu rovnoměrného přisunování a rozpoložení materiálu po celé šířce 

třídící plochy navrhuji zavážecí dopravník vyhotovit v bezkorýtkovém provedení se šířkou 

pásma 1600 mm. Orientací třídiče pod takto navržený zavážecí dopravník se vhodným 

zakrytováním meziprostorů částečně vyřeší eliminace prašnosti vzniklé při třídění. V tomto 

případě by v rámci rekonstrukce WP1 musel být původní zdroj buzení v příložníkovém 

provedení (nad úrovní konstrukce třídiče) nahrazen jiným typem na principu nevyvážené 

hřídele a uložen do středního prostoru s pohonem mimo vibrující konstrukci. Další dosti 

podstatná výhoda je možnost napojení dopravního uzlu s nadsítným a podsítným na 

PD164, který směruje tok materiálu na USSK3 a tím vyřešit likvidaci (deponii nebo přímé 

zpracování) neproduktivních složek z uhelné vsázky. Představovalo by to instalovat na 

stávající betonovou plochu pásový dopravník složený z pěti návazných středních dílů DPD 

1200 mm v délce 18 m, kolmo na a PD164 s pohonem na vratném válci. Také výhoda 

tohoto prostoru umožní vyrobený uhelný produkt volně deponovat na stávající betonovou 

plochu a tím časově neomezovat výrobu v závislosti přistavení dopravních prostředků. 

Zhotovením pásového dopravníku s přepravní kapacitou 70 t / hod. produktivní složky 

třídění a to v horizontálním otočném provedení 90 ° by se zajistila jak možnost deponie, tak 

nakládka přímo na přistavený dopravní prostředek. Nelze také opomínat bezprostřední 

vzdálenost této vyrovnávací skládky od areálu technologického zázemí Vršanské Uhelné 

a.s., kde se nachází i vyčleněný objekt navrhované kotelny. Ovšem z hlediska situování 

výroby a také v případě těžby surového uhlí lopatovým rypadlem, kdy není účinně ošetřena 

(elektromagnetickým separátorem kovů) bez-přítomnost cizích předmětů v uhelné vsázce, 

bude nutno nahradit na ÚUK osvědčená polyuretanová síta jinými. V případě prvního s 

okatostí 20 mm navrhuji použít antikorozní drátěné síto z předkrepovaného drátu (Ø 6 mm) 

a druhé s okatostí 10 mm - jednostranně hladké (Ø 2 mm). Ilustrační návrh uspořádání takto 

zvoleného komplexu třídírny a jsem vypracoval v grafických přílohách č.7,8 a 9 [8], [9]. 
 

 

VAL 1 

VAL 2 

  prostor 
           pro 
               třídění 

USSK3 

P308 

PD164 

prostor 
     pro NZ  
           osy PD147 

PD157 

PD146 

PD156 

obrázek č.14 – zvolený prostor situování třídírny – vyrovnávací skládka č.2 



Radek ŠIMONIC : Řešení výroby „ořech2“ na Vršanské Uhelné a.s. pro interní zužitkování 

201 2  44 

Pokud jsem nastínil i možnost nahrazení produkce z Litvínovské Uhelné a.s. , tedy 

objemovou výrobní variantu b) 1700 t / hod. s nasazením velkokapacitního třídiče         

SH2 3200 x 1000 FV - 3 UG 80 V, tak můžeme vycházet oproti původnímu řešení pouze 

ze situování komplexu třídírny v prostoru vyrovnávací skládky č.2. Rozhodující faktory 

pro toto řešení lze charakterizovat nutností využívat USSK3 pro posílení nakládky 

primárního artiklu Vršanské Uhelné do elektrárny Počerady - ps3 - prostřednictvím 

nakládací stanice „Údolíčko“ a tedy nemožnost pravidelné likvidace neproduktivních 

složek z třídění touto skládkovou technologií. Řešení by se nabízelo v prodloužení 

pásového dopravníku pro likvidaci neproduktivních složek nadsítného a podsítného 

napojeného na PD164 směrem k valu č.2, rovnoběžně s  PD147 v délce 140 m a jeho 

reinstalací na možnost reverzního chodu zajistit nezávislé deponování prostřednictvím 

shazovacího vozu do valu č.2. Pokud by se instalovaly na vhodném postavení pásových 

dopravníků PD147 a PD157 stabilní násypky, bylo by možné natočením výložníku 

schazovacího vozu nad tyto násypky směrovat neproduktivní složku k přímému zpracování 

(homogenizaci) bez omezení USSK. Další úprava by byla nutná pro odtah vytříděného 

produktu „O2-V“ do vybudovaného zásobníku určeného k nakládce na osu, jehož poloha 

je znázorněna na obrázku č.14 na předchozí straně a v grafické příloze č.10. Toto řešení 

kolmého směru dopravy nad PD147 a PD157 umožní vysokou variabilitu směrování toku 

materiálu a to instalací dvou šípových pluhů nad uvedené dopravníky, které jsou určeny 

pro zauhlování stávajícího nakládacího zásobníku. Ten by bylo ovšem potřeba podélně 

zapažit pro možnost současné nakládky jak primárního produktu ps3, tak vyráběného 

produktu „ořech2-V“ do vozů ČD Cargo. Pokud by byl současně odbyt na NZH jiných 

odběratelů, než je elektrárna Počerady, tak by se nakládka pro EPOČ jednoduše 

přesměrovala na sekundární nakládací stanici „údolíčko“ prostřednictvím USSK3 

z deponovaného uhlí T3 na D2. V tomto případě by se likvidace nadsítného a podsítného 

realizovala prostřednictvím shazovacího vozu do valu č.2., nebo na pásový dopravník 147 / 

157 neobsazený odtahem vytříděného produktu O2-V do NZH k homogenizaci ps3. Při 

takto navrženém a vhodně situovaném komplexu třídírny a nadále zajímavé poptávce po 

uhelném produktu „ořech1“ by se změnou výstavby z jednoho na dva nakládací zásobníky 

pro automobilovou dopravu (osu) jednoduše realizovala výroba tohoto dalšího uhelného 

produktu, jímž je nadsítná složka z navrženého procesu třídění. Jestliže jsem na základě 

rozsevových zkoušek stanovil podíl nadsítného ( 20 – 40 mm ) - 32% z uhelné vsázky, tak 

při ročním zpracování cca 2 000 000 tun lze vyrobit bez navýšení fixních nákladů okolo 

640 000 tun ořechu1 ročně. Podsítná složka 0 – 10 mm, která odpovídá frakčnímu 

rozsahu uhelného produktu „hruboprach-1“ by se při aktuálním zauhlování nadsítného 

(ořechu1) do nakládacího zásobníku pro osu mohla směrovat k expedici na jedno ze 

stávajících nakládacích míst a to NZH přes PD 147/157 nebo NSÚ přes PD164 respektive 

technologickou cestu USSK3 v ročním objemu 900 000 tun. Zde již hovořím o 100% 

využití uhelné vsázky vyčleněné pro výrobu „ořech2-V“ a nelze tedy zahrnout 

neproduktivní složky z procesu třídění do primární výroby Vršanské Uhelné a.s.. V tomto 

případě a za současné produkce vázané odběratelskými smlouvami by desetiletý průměr 

objemů těžeb na Vršanech (graf č.1 str.2) vzrostl z 8 000 000 na 10 000 000 t / rok [8], [32].  

Přesto že se jedná o problematiku mimo zadané téma této práce, která nebude 

zahrnuta do cenové kalkulace nákladů na realizaci v následující kapitole č.5, připravil jsem 

grafické znázornění takto navrženého komplexu výroby v příloze č.10 ve formě výřezu 

technologického schématu lokality Vršany. Dále jsem do přílohy č.7 zanesl trasu ke 

stávající poloze prostoru autováhy, kterou by bylo nutné při expedici mino skupinu    

Czech Coal v systematice výroby a odbytu vyžívat [8]. 
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      4.3.1  Doplňující zásahy do stávající technologie výroby 

Stejně jako v předchozím případě výrobní varianty „nahrazení produkce z ÚUK“ tak 

při interním zužitkování „ořech2-V“ s repasovaným třídičem WP1 by bylo potřeba začlenit 

nově vybudovanou technologii výroby do stávajícího řídícího systému In-Touch a 

propojit jednotlivé automaty PLC ve smyslu vazebních blokací. Pokud se zaměřím na 

úpravu vizualizační plochy řídicího systému na dispečinku a přepsání algoritmu 

softwarového ovládání technologie, tak firma Pas a.s. zajišťující servis řídících prvků STC 

by tyto nezbytné úpravy realizovala v rámci dohodnutého paušálu. Napojení vazebních 

blokací a ostatní nezbytné elektroinstalační práce by zajistil úsek elektroúdržby v rámci 

skupiny Czech Coal a.s. [17]. 

Další nutnou investicí při nahrazení produkce z  ÚUK by bylo zajištění garance 

kvalitativních parametrů expedovaného produktu nebo produktů O1-V, O2-V a HP1-V, ale 

také kontinuální měření popelnatosti jednotlivých produktů z důvodu empiricky prokázané 

kvalitativní rozdílnosti jednotlivých frakčních složek. V prvním případě garantování 

hodnot jakosti a kvality by bylo nutné vybudovat v navrženém prostoru druhé 

vyrovnávací skládky podružnou vzorkovací stanici s využitím dílčích jednotek vzorkovací 

technologie z  ÚUK. V druhém případě kontinuálního měření popelnatosti, jehož 

začlenění by bylo nezbytně nutné pro 

operativní /okamžité přerušení výroby 

jednotlivých řešených produktů a to při 

nedosažení horních limitních hodnot 

výhřevnosti respektive hodnoty %A
d

 , 

instalovat na výstupní dopravníky 

stabilní analyzátory obsahu popelovin 

v sledované vrstvě uhlí na PD. Skupina 

Czech Coal využívá různé typy 

zařízení od firmy Enelex a.s. interně 

označované jako gamapopeloměry 

spolehlivě pracující na principu měření 

úbytku  radioaktivity   gamazáření    ze 

dvou zdrojů umístěných v jedné stíněné sondě pod horní větev pásového dopravníku. 

Nejprve je nutné stanovit aktuální (okamžitou) vrstvu měřeného materiálu na PD a to 

úbytkem radioaktivity Americia - Am [Rn] 5f
7
6d

0
7s

2
 a dále obsah popelovin (vápník, 

hořčík, železo a další) úbytkem aktivity zdroje druhého, jímž je Cesium - Cs [Xe] 6s
1
. 

Znovu bych volil využití z několika novějších typů instalovaných na ÚUK s napojením na 

vyhodnocovací SW aplikaci SPEKNET, kterou Vršanská Uhelná a.s. využívá [8], [9]. 

V případě zajištění plynulé regulace přisunování uhelné vsázky na třídící plochu 

v souvislosti s účinností procesu ovlivněném například vlhkostí a lepivostí zpracovávaného 

uhlí se nabízí několik řešení. V případě instalace vyrovnávacího zásobníku před třídící 

jednotku je možné regulovat množství vsázky vibračním podavačem s elektromagnetickým 

zdrojem buzení nebo krátkým podávacím pásem s regulací rychlosti. Jako další řešení se 

nabízí regulovat dopravní rychlost celé linky DPD a to v případě varianty repasovaného 

třídiče WP1 (stabilní situování na vyrovnávací skládce č.2) pouze technologické cesty od 

USSK1 po P308 (grafická příloha č.7). Ta je složena z šesti dílčích pásových dopravníků 

(PD160,161,162,163,146 a P308) a jednoho reverzního kolesového pásu na USSK1. 

Způsob regulace rychlosti dopravy bych volil na základě pozitivních výsledků nedávno 

realizované investiční akce skrývkové kontinuální technologie, kdy byla provedena 

obrázek č.15 – analyzátor A
d
  se  snímačem úbytku záření  
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výměna všech asynchronních elektromotorů jednotlivých pohonů za jiné typy řízené 

frekvenčními měniči. To nejen že přineslo obrovské ušetření fixních nákladů ve smyslu 

snížení spotřeby elektrické energie provozu DPD, ale také neméně podstatné navýšení 

disponibilního času těžeb, kdy se zkrátil čas rozběhu kompletní technologické cesty i pod 

materiálem z průměrných 12 minut na necelé minuty dvě. Tím se umožnilo odstavení 

přepravní technologie i při velmi krátkých časech manipulací velkostrojů, která se před 

rekonstrukcí pohonů ponechávala v provozu a nebo se odstavovala až po vyjetí materiálu 

ke koncovému místu DPD - zakladači. Jak jsem již zmínil v podkapitole č.3.1.3 na straně 

25 řešení pohonů frekvenčními měniči také umožňuje korigovat přepravní kapacity DPD 

při kombinaci dvou výkonnostně odlišných technologických celků, v našem případě těžby 

uhlí na prvním smíšeném řezu velkostrojem KU800 – TC2. Technologický dispečer 

skrývky může nezávisle na obsazenosti technologické cesty materiálem plynule regulovat 

rychlost DPD v rozsahu 110 – 65 % standardní rychlosti dopravníků. Limitní hodnota 65% 

je stanovena z důvodu současného způsobu chlazení vynutí statorů s ventilátorem na kotvě 

rotoru, kdy by takto řešené ochlazování při nižších otáčkách nebylo schopné dosáhnout 

potřebné účinnosti. Pokud by se přistoupilo k osazení motorů na všech pohonech 

nezávislými ventilátory, bylo by možné plynule regulovat rychlost dopravníků v rozsahu   

0 – 110 % . V tomto případě a při realizaci přestavby pohonů i na uhelné dopravní 

technologii by nebylo zapotřebí řešit množstevní vyváženost zauhlování třídiče a určený 

pracovník by v případě nutnosti jednoduše korigoval přísun uhelné vsázky ovládacím 

prvkem v prostoru stanoviště obsluhy. Pokud zohledním využívání těžby (přitěžování) 

z vyrovnávacích skládek k účelu homogenizace na požadovanou výhřevnost primárního 

artiklu VUAS – ps3 někdy i pod 200 t / hod. pak je provozování technologie dimenzované 

na kapacitu 1700 t / hod. a PD160 dokonce na 3000 t / hod. značně neefektivní a případná 

rekonstrukce by jistě našla i další opodstatnění. Ještě by bylo zapotřebí se zaměřit na 

současné snížení těžebního výkonu USSK v navrhované variantě regulování rychlosti 

DPD. Univerzální skládkový stroj kolejový výroby Krušnohorských strojíren Komořany 

se vyznačuje vysokým stupněm automatizace.  K samotnému řízení stroje při odtěžování 

deponovaného uhlí lze využívat plné automatiky, kdy obsluha před započetím těžby každé 

další vrstvy (obdoba lávkování) zanese pomocí dotykového LCD monitoru do řídicího 

systému stroje vstupní údaje – požadovanou výkonnost, úhlovou polohu vnitřní hrany valu 

a výšku polohy kolesa. Skládkový stroj pak blokově odtěžuje vertikální štěpiny kombinací 

pohybů korečků a otoče celý rádius třísky a po dosažení úlové polohy x° a 90° zreverzuje 

směr otáčení za současného popojetí o na navolený krok posunu (vzdálenost). Dosahování 

konstantní výkonnosti je ošetřeno v případě úbytku hloubky třísky zapříčiněné srpovitým 

efektem (blokový způsob těžby) programově řízeným nárůstem rychlosti otáčení ze 

základního vzorce v = v0 * 1 / cos φ. Zdánlivou matematickou chybu, kdy cos 90° je roven 

nule (kterou nelze dělit) lze vysvětlit přípravou stroje na reverzaci otáčení v předstihu, před 

dosažením této limitní hodnoty 90°. Z hlediska synchronního snížení výkonnosti USSK 

v souvislosti s operativním regulováním přisunování uhelné vsázky na třídící plochy bude 

možno dosáhnout propojením řídicích systému DPD s PLC na USSK [7], [16], [17]. 

► závěrečné shrnutí kapitoly 

V této kapitole jsem se pokusil připravit několik realizovatelných variant hlavní 

úpravnické operace pro výrobu řešeného paliva „ořech2-V“ na lokalitě Vršany. Postupným 

rozborem zadané problematiky jsem dospěl k názoru, že systematika procesu nevylučuje 

výrobu i dalších tříděných produktů ve frakčním rozsahu 0 – 40 mm a pokud se poptávka 

trhu nevychýlí od současného trendu, tak by mohla být pro organizaci jistě zajímavá.  
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5  PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY NA REALIZACI 

V této poslední kapitole se pokusím připravit kalkulaci předpokládaných nákladů na 

realizaci zadané výroby uhelného produktu „ořech2“ na Vršanech pro zajištění dodávek 

paliva z vlastní produkce případné decentralizace vytápění, tedy pro interní zužitkování. 

V předešlé části této práce jsem navrhl dvě optimální varianty systematiky výroby a to 

použití semimobilního třídiče a stabilní třídící jednotky s využitím repasovaného třídiče 

WP1 z Úpravny uhlí Komořany. Jako další nutnou úpravu pro realizaci výroby řešeného 

produktu na Vršanech, tentokráte v těžební fázi, jsem navrhl instalovat na velkostroj 

KU300 účinné zařízení pro sledování přesné polohy kolesa (výškové). Proto jsem do této 

kapitoly zahrnul výše uvedené dílčí realizační kalkulace s podrobným zaměřením na 

variantu stabilní výroby WP1 z důvodu mého doporučení organizaci (jak bude vysvětleno 

v podkapitole 5.4). Navrhované řešení regulovatelnosti přísunu uhelné vsázky na třídící 

plochy frekvenčními měniči není nezbytně nutné a nebude zahrnuto do kalkulací.   

   5.1  Kalkulace nákladů na výrobu semimobilním třídičem Resta 

Na základě zvoleného typu a externího dodavatele (výrobce), jímž je RESTA s.r.o. 

jsem se dotazoval na pořizovací ceny přímo na obchodní oddělení této firmy. Řešili jsme 

mimo jiné zakázkovou výrobu s konstrukčními specifikacemi tak jak jsem je vyhodnotil 

v podkapitole č.4.3 na straně č.42 [31]. 

tabulka č.10 – předpokládané náklady na realizaci výroby semimobilní třídící jednotkou RESTA TK6-2 

PŘEDBĚŢNÝ ROZPOČET SEMIMOBILNÍ TŘÍDÍCÍ JEDNOTKY (kontejnerové) 
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KALKULACE POŘIZOVACÍCH NÁKLADŮ [Kč] SUMA CELKOVÝCH NÁKLADŮ [Kč] 

ZÁKLADNÍ CENA suma [Kč] CELKEM [Kč] 

CELKOVÉ 
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY 

 

1 668 300 Kč bez DPH 

třídící jednotka RESTA TK6-2 1 750 000,00 
1 759 550,00 

náklady na dopravu (382km) 9 550,00 

BEZ HRUBOROŠTU suma [Kč] CELKEM [Kč] 

dohodnutá sleva - 13,5% - 236 250,00 - 236 250,00 

ÚPRAVA VYKL. PASŮ suma [Kč] CELKEM [Kč] 

dohodnutá cena + 145 000,00 + 145 000,00 

   5.2  Kalkulace nákladů na výrobu repasovaným třídičem WP1 

V této podrobně rozpracované kalkulační části práce vycházím převážně z aktuálních 

cenových relací dceřinné společnosti Krušnohorské Strojírny Komořany a.s., která by 

v případě rozhodnutí o přechodu na decentralizované vytápění realizovala kompletní 

zakázku. Dále vycházím ze smluvních cen Czech Coal POWER (bývalá DTS Vrbenský), 

který zajišťuje pro Vršanskou Uhelnou a.s. drtivou část veškeré pomocné mechanizace. 

Také bylo potřeba zahrnout náklady specializovaných externích firem a to převážně pro 

strojní část komplexu třídírny jako například zakázková výroba nového budiče vibrací, u 

kterého jsem opět zvolil RESTA s.r.o. Přerov. Pro porovnání úspor nákladů, kdy jsem 

navrhl repasovat vibrační třídič WP1, vyjádřím v závěrečném shrnutí této kapitoly i 

pořizovací cenu na nový obdobný třídič od této společnosti. Celkovou kalkulaci jsem 

rozdělil do čtyř základních konstrukčních celků strojní výroby a dále vyčlenil náklady na 

elektro-část, gumová pásma a mechanizaci. Z důvodu mé profesní specializace, více na 

báňskou problematiku než-li strojní, jsem musel při řešení zadaného úkolu spolupracovat 

s technologem strojírenské výroby p.Kuchařem, kterému bych chtěl tímto poděkovat.    
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tabulka č.11 – kalkulace nákladů třídícího komplexu (varianta nasazení repasovaného třídiče WP1)   

PŘEDBĚŢNÝ ROZPOČET KOMPLEXU TŘÍDÍRNY (CENOVÝ NÁVRH) – STROJNÍ ČÁST 
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výkony (práce) prac. hod. NH sazba [Kč] suma [Kč] poznámka 

nosníková konstrukce (nová) 4 75 300 502,00 150 600,00 tyč "I" a "U" 240 

fréma pohonu (nová) 4 18,5 74 502,00 37 148,00  

lávky-ochozy (nové) 4 44 176 502,00 88 352,00 tyč "I" 80;rošty; 1" a 1/2" 

ukotvení konstrukcí 4 7,5 30 502,00 15 600,00 ch.kotvy;plech tl.15mm 

boční hrazení (nové) 4 37,5 150 502,00 75 300,00 plech tl.5mm,kruh 20mm 

montáţ válečků 2 22,5 45 502,00 22 590,00 NUTNO ZAJISTIT 
jeřáb AD70/AD50 , 

podvalník (8x polţek) 
montáţ pohonů (PS+válec) 4 7,5 30 502,00 15 060,00 

montáţ vrané části (VS+stěrač) 4 7,5 30 502,00 15 060,00 

MARŢE dceřinné společnosti KSK a.s. aktuální sazba 13% + 54 562,30 obchodní zisk 

CELKEM výkony (práce) 474 272,30 Kč bez DPH 

materiál [kg] [m] mnoţ. sazba [Kč] suma [Kč] poznámka 

ocelový profil  "I" a "U" 240  90  1 260,00 113 400,00 

VÝROBA 
ZAVÁŢECÍHO 

PASU 
A KONSTRUKCE 

ocelový profil  "I" 80  90  180,00 16 200,00 

technorošty (ochozy/lávky)   20 1 305,00 26 100,00 

ocelová trubka 1" a 1/2"  90  142,00 12 780,00 

chemické kotvy M20   40 300,00 12 000,00 

ocelový plech tl.15mm 240   22,00 5 280,00 

ocelový plech tl.5mm 480   22,00 10 560,00 

tyč kruhová 20mm 50   33,00 1 650,00 

spojovací materiál   ∑ --- 5 000,00  

svařecí materiál   ∑ --- 6 000,00  

technické svářecí plyny   3 3 300,00 9 900,00  

materiál na frému poh. budiče   ∑ --- 15 000,00  

váleček horní (repasovaný)   17 1 850,00 40 800,00 hladký133 x 1800 mm 

váleček spodní (repasovaný)   4 1 644,00 7 400,00 diskový 159 x 1800 mm 

převodová skříň TSA (repase)   1 78 560,00 78 560,00 sklad OM 

buben hnací (repasovaný)   1 43 800,00 43 800,00 sklad OM  

buben vratný vč.stěrače (repas)   1 52 300,00 52 300,00 sklad OM 

MATERIÁLNÍ REŢIE skladového hospodářství  aktuální sazba 15% + 68 509,50 pokrytí nákladů 

CELKEM materiál 525 239,50 Kč bez DPH 

R
E
P

A
S

E
 T

Ř
Í
D

I
Č

E
 W

P
1

 (
Z
 Ú

U
K

)
 

výkony (práce) prac. hod. NH sazba [Kč] suma [Kč] poznámka 

repase třídiče 6 40 240 502,00 120 480,00 kontrola – vyvaření/nátěr 

montáţ budiče vibrací 3 7,5 22,5 502,00 11 295,00  

montáţ sít na tř. plochy 2 4 8 502,00 4 016,00  

montáţ a ustavení třídiče 4 30 120 502,00 60 240,00 AD70 a AD50 , podvalník 

zhotovení skluzu produktu 4 25 100 502,00 50 200,00 plech tl.8 mm,desky PE 

zhot.sluzu (nadsítné/podsítné) 4 37,5 150 502,00 75 300,00 plech tl.10 mm,desky PE 

MARŢE dceřinné společnosti KSK a.s. aktuální sazba 13% + 41 799,03 obchodní zisk 

CELKEM výkony (práce) 363 330,00 Kč bez DPH 

materiál [kg] [m] mnoţ. sazba [Kč] suma [Kč] poznámka 

likvidační cena WP1 z ÚUK 450  1 4,92 2 214,00 šrotová výkupní cena 

budič vibrací (nový)   1 218 000 218 000,00 RESTA s.r.o. 

antikorozní síto (okatost 20mm)  4x1,6  4296,00 27 494,40 Screnn servis s.r.o 

antikorozní síto (okatost 10mm)  4x1,6  1378,00 8 819,20 Screnn servis s.r.o 

plech tl.8 (10)mm 1600   22,00 35 200,00  

deska PE (polyethylen)    12 2 500,00 30 000,00 10(8)x1000x2000 mm 

spojovací materiál   ∑ --- 8 000,00  

svařecí materiál   ∑ --- 6 000,00  

technické svářecí plyny   1 3 300,00 3 300,00  

otryskání a natěračské práce  25  380,00 9 500,00 subdodavatel 

MATERIÁLNÍ REŢIE skladového hospodářství  aktuální sazba 15% + 37 156,26 pokrytí nákladů 

CELKEM materiál 284 864,60 Kč bez DPH 



Radek ŠIMONIC : Řešení výroby „ořech2“ na Vršanské Uhelné a.s. pro interní zužitkování 

201 2  49 

PŘEDBĚŢNÝ ROZPOČET KOMPLEXU TŘÍDÍRNY (CENOVÝ NÁVRH) – STROJNÍ ČÁST 
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výkony (práce) prac. hod. NH sazba [Kč] suma [Kč] poznámka 

ukotvení středních dílů 4 15 60 502,00 30 120,00 jeřáb AD20 , podvalník 

montáţ válečků (repase) 2 11 22 502,00 11 044,00  

montáţ stabilní násypky PD164 4 22 88 502,00 44 176,00  

montáţ bočního hrazení 4 15 60 502,00 30 120,00 jeřáb AD20 

montáţ pohonů (PS+válec) 4 7,5 30 502,00 15 060,00 jeřáb AD20 , podvalník 

montáţ vrané části (VS+stěrač) 3 7,5 22,5 502,00 11 295,00 jeřáb AD20 , podvalník 

MARŢE dceřinné společnosti KSK a.s. aktuální sazba 13% + 18 435,95 obchodní zisk 

CELKEM výkony (práce) 160 251,00 Kč bez DPH 

materiál [kg] [m] mnoţ. sazba [Kč] suma [Kč] poznámka 

střední díl DPD 1200 mm a-390  5 4,92 9 652,50 šrotová výkupní cena 

váleček horní (repasovaný)   45 414,00 18 630,00 hladký 133 x 465 mm 

váleček spodní (repasovaný)   10 603,00 6 030,00 diskový 159 x 670 mm 

převodová skříň TSA (repase)   1 78 560,00 78 560,00  

buben vratný – hnací + stěrač   1 64 800,00 64 800,00 (repasovaný) 

buben výsypný + stěrač (repas)   1 38 400,00 38 400,00  

boční hrazení 350   22,00 7 700,00 plech tl.10 mm,desky PE 

stabilní násypka na PD164 240   22,00 5 280,00 ocelový plech tl.15mm 

chemické kotvy M20   10 300,00 3 000,00  

spojovací materiál   ∑ --- 2 400,00  

svařecí materiál   ∑ --- 1 500,00  

technické svářecí plyny   1 --- 3 300,00  

MATERIÁLNÍ REŢIE skladového hospodářství  aktuální sazba 15% + 35 887,90 pokrytí nákladů 

CELKEM materiál 275 140,40 Kč bez DPH 
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výkony (práce) prac. hod. NH sazba [Kč] suma [Kč] poznámka 

příhradová konstrukce (nová) 3 75 225 502,00 112 950,00 dílna 

ukotvení konstrukce 2 11 22 502,00 11 044,00 jeřáb AD20 , podvalník 

montáţ válečků (repase) 2 11 22 502,00 11 044,00  

montáţ pohonu 2 7,5 15 502,00 7 530,00 jeřáb AD20 

montáţ válců (poháněcí/vratný) 2 7,5 15 502,00 7 530,00 jeřáb AD20 

MARŢE dceřinné společnosti KSK a.s. aktuální sazba 13% + 19 512,70 obchodní zisk 

CELKEM výkony (práce) 169 610,70 Kč bez DPH 

materiál [kg] [m] mnoţ. sazba [Kč] suma [Kč] poznámka 

příhradová konstrukce PD 1245   22,00 27 390,00 dílna 

váleček horní (repasovaný)   24 414,00 9 936,00 hladký 133 x 465 mm 

váleček spodní (repasovaný)   5 603,00 3 015,00 diskový 159 x 670 mm 

poháněcí buben   1 40 600,00 40 600,00 800 x 400 mm (pogum) 

vratný buben    28 800,00 28 800,00 800 x 400 mm 

spojovací materiál   ∑ --- 3 200,00  

svařecí materiál   ∑ --- 6 000,00  

technické svářecí plyny   2 3 300,00 6 600,00  

MATERIÁLNÍ REŢIE skladového hospodářství  aktuální sazba 15% + 18 831,20 pokrytí nákladů 

CELKEM materiál 144 372,00 Kč bez DPH 

PŘEDBĚŢNÝ ROZPOČET KOMPLEXU TŘÍDÍRNY (CENOVÝ NÁVRH) – ELEKTRO ČÁST 
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materiál poznámka mnoţ. sazba [kč] suma [Kč] NÁKLADY NA PRÁCI 

motor 500V/63 kW (zaváţecí) VŠE 

REPASE 

ze skladu 

el.motorů 

na ČSA 

1 38 500,00 38 500,00 
ZAJISTÍ 

ÚSEK UHLÍ 
vlastními pracovníky 

(tarifní platy) 

motor 500V/6,8kW (produkt) 1 5 800,00 5 800,00 

motor 500V/63 kW (neprodukt) 1 38 550,00 38 550,00 

motor 500V/18 kW (budič) 1 33 780,00 33 780,00 

kabeláţ, rozváděcí prvky vyuţití 
zásob 

∑ --- 298 000,00 ELEKTROTRASY 
zajistí strojní údrţba čidla, ovládací prvky, osvětlení ∑ --- 54 000,00 

moduly automatu PLC + SW subdodávka ∑ --- 22 700,00 v rámci paušálu 

CELKEM materiál 491 330,00 Kč bez DPH 
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PŘEDBĚŢNÝ ROZPOČET KOMPLEXU TŘÍDÍRNY (CENOVÝ NÁVRH) – GUMOVÁ PÁSMA 
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výkony (práce) prac. hod. NH sazba [Kč] suma [Kč] poznámka 

nataţení gumového pásma 6 4 24 378,00 9 072,00 ZAVÁŢECÍ 
DOPRAVNÍK 

10,2 m 
přípravné práce + rozebírání 4 2 8 378,00 3 024,00 

vulkanizace pasu (spoj) 4 5 20 378,00 7 650,00 

nataţení gumového pásma 4 4 16 378,00 6 048,00 DOPRAVNÍK 
NADSÍTNÉ / POSÍTNÉ 

18 m 
přípravné práce + rozebírání 4 2 8 378,00 3 024,00 

vulkanizace pasu (spoj) 4 5 10 378,00 3 780,00 

nataţení gumového pásma 4 4 16 378,00 6 048,00 NAKLÁDACÍ 
DOPRAVNÍK 

12  m 
přípravné práce + rozebírání 2 2 4 378,00 1 512,00 

vulkanizace pasu (spoj) 2 5 10 378,00 3 780,00 

CELKEM výkony (práce) 43 938,00 Kč bez DPH 

materiál [kg] [bm] mnoţ. sazba [Kč] suma [Kč] poznámka 

P1250/4+1 šíře 1600 mm 
 krytí 6+3 A  

 22  4 007,00 88 154,00 
naskladněno (Matador) 

RENOGUM a.s. 

P1600/4 šíře 1200 mm 
krytí 5+5  

 40  2 896,00 115 840,00 
naskladněno (Matador) 

RENOGUM a.s. 

EP630/3 šíře 650 mm 
krytí 4+2/Y 

 26  651,00 16 926,00 
naskladněno (Sava) 

RENOGUM a.s. 

CELKEM materiál 220 920,00 Kč bez DPH 

PŘEDBĚŢNÝ ROZPOČET KOMPLEXU TŘÍDÍRNY (CENOVÝ NÁVRH) - MECHANIZACE 
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výkony (práce) prac. hod. NH sazba [Kč] suma [Kč] poznámka 

jeřáb AD10 1 37,5 37,5 604,00 22 650,00 

VNITROFIREMNÍ 
CENÍK 

 
C.C.POWER a.s. 

(bývalá DTS Vrbenský) 

jeřáb AD20 1 70 70 724,00 50 680,00 

jeřáb AD50 1 15 15 2 313,00 34 695,00 

jeřáb AD70 1 15 15 2 413,00 34 695,00 

podvalník 1 7,5 7,5 1 817,00 13 627,50 

tatra valník 1 40 40 725,00 29 000,00 

CELKEM výkony (práce) 185 347,50 Kč bez DPH 

 

SUMARIZACE DÍLČÍCH ROZPOČTŮ KOMPLEXU TŘÍDÍRNY – REPASE WP1 
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KALKULACE DÍLČÍCH NÁKLADŮ [Kč] SUMA CELKOVÝCH NÁKLADŮ 

STROJNÍ ČÁST suma [Kč] CELKEM [Kč] 

3 573 622,00 Kč bez DPH 
 

REZERVA 20% 
 

714 725,00 Kč bez DPH 
 

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY 
 

4 288 347,00 Kč bez DPH 

náklady na MATERIÁL 1 229 616,50 
2 537 086,70 

náklady na PRÁCI 1 167 470,00 

projekt strojní část 140 000,00  

ELEKTRO ČÁST suma [Kč] CELKEM [Kč] 

náklady na MATERIÁL 491 330,00 
586 330,00 

projekt elektro část 95 000,00 

GUMOVÁ PÁSMA suma [Kč] CELKEM [Kč] 

náklady na MATERIÁL 220 920,00 
264 858,00 

náklady na PRÁCI 43 938,00 

MECHANIZACE suma [Kč] CELKEM [Kč] 

náklady na PRÁCI 185 347,50 185 347,50 

   5.3  Kalkulace nákladů na nutná technická opatření 

V předešlé části této práce jsem pro dosažení přesné selektivní těžby navrhl dvě 

technická opatření (úpravy) na velkostroji KU300, který bude v drtivé části zajišťovat 

těžbu uhelných vsázek „ořech2-V“ (podkapitola 3.4). V případě realizace pomocí binárních 

čidel vycházím z aktuálního ceníku prací KSK-elektro a v materiální oblasti interního 

skladového hospodářství a e-shopu „Marcomplet.cz“ (kompaktní automat PLC s číselníkem 
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a vizualizací). V případě druhém, tedy osazením velkostroje KU300 přijímači signálů GPS 

jsem kontaktoval jednatele firmy KVAsoftware a byla mi sdělena realizační cena na jedno 

rypadlo. Součástí zakázky je kompletní vybavení velkostroje výpočetní technikou (HW + 

SW), SW-aplikacemi na požadované PC stanice zainteresovaných pracovníků a up-grade 

„báňského modelu“ na odboru geologie [15], [20]. 

tabulka č.12 – předpokládané náklady na realizaci technických opatření KU300 – výšková poloha kolesa 

PŘEDBĚŢNÝ ROZPOČET – realizace vyhodnocení polohy binárními čidly a PLC 
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výkony (práce) prac. hod. NH sazba [Kč] suma [Kč] poznámka 

montáţ induktivních čidel 2 7,5 15 497,00 7 455,00  

nataţení kabeláţe 4 11 44 497,00 21 868,00 dodavatelsky 

instalace PLC do kabiny 2 7,5 15 497,00 7 455,00 KSK elektro 

naprogramování PLC 1 7,5 7,5 497,00 3 727,50  

CELKEM výkony (práce) 40 505,50 Kč bez DPH 

materiál [kg] [m] mnoţ. sazba [Kč] suma [Kč] poznámka 

automat PLC / MICROPEL - K1   1 13 090,00 13 090,00 Marcomplet.cz 

induktivní senzor II5284   2 1 405,00 2 810,00 TechnoLine.cz 

stíněný kabel CMFM 3x1,5  90  30,00 2 700,00 
naskladněno 

rozvodová krabice ABOX 040   2 1 000,00 2 000,00 

uchycení čidel a rozvaděčů   ∑ --- 2 500,00 strojní údrţba KSK 

laserový nivelační přístroj   1 4 000,00 4 000,00 doplněk 

CELKEM materiál 27 100,00 Kč bez DPH 

CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI (binární čidla) 67 605,50 Kč bez DPH 

PŘEDBĚŢNÝ ROZPOČET – realizace vyhodnocení polohy GPS (KVASoftware) 

G
P

S
 -

R
T
K

 materiál [kg] [m] mnoţ. sazba [Kč] suma [Kč] poznámka 

přijímač signálu GPS - RTK   2 300 000,00 600 000,00 subdodávka Olomouc 

ostatní hardware + up-grade 
softwaru báňského modelu  

  ∑ --- 900 000,00 KVASoftware 

CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI (GPS - RTK) 1 500 000,00 Kč bez DPH 

   5.4  Kalkulace celkových nákladů na realizaci 

Pro zpracování komplexní ekonomické rozvahy považuji za jeden z nejdůležitějších 

vstupů - vyčíslení výrobních nákladů na jednu tunu produktu O2-V (při realizaci těžby a 

úpravy navrhovanou technologií). Při získávání podkladů jsem mimo jiné kontaktoval 

některé pracovníky ekonomických odborů, abych mohl pracovat s reálnými čísly zájmové 

těžební společnosti. Zde mi však bylo sděleno, že konkrétní výše měrných i absolutních 

složek jednotlivých druhů výrobních nákladů jsou považovány za strategické firemní 

informace. Proto jsem se rozhodl v této veřejně publikované diplomové práci uvést pouze 

„kalkulaci hrubým srovnáním“ a to následovně [24], [26]: 

  ► Realizací by byl nahrazen současný nákup tepla z UnitedEnergy a.s. ve výši cca 25TJ 

x   xxx.350 Kč/GJ .= cca 8,75mil 

Dnes vyráběné palivo z uhlí na lokalitě Vršany je na trhu realizováno v průměrných 

cenách cca 40 Kč/GJ. Při výhřevnosti 15MJ/kg (tj. výhřevnost navrhovaného O2-V) za něj 

může společnost utržit cca 600 Kč/tunu = dnešní trţní cena paliva. Výrobní náklady 

budou jistě nižší a to i při popsaném systému výroby, kdy se celkové (i měrné) provozní 

náklady nemohou podstatně lišit od stávajících – reálných [24]. 
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Předpokládané provozní náklady modelového systému vytápění (rozdíl oproti 

současným) v navrhovaném systému vytápění předpokládám na Vršanské uhelné a.s. roční 

spotřebu cca 2 225 tun O2-V, tj. = náklady na palivo = cca 1,5mil. Kč/rok. 

Dále lze ostatní provozní náklady odhadnout -  v běžných cenách (v mil.Kč/rok) : 

Osobní náklady obsluhy:   cca  0,4 

Nakládka a doprava paliva  cca  0,1 

Likvidace popelovin   cca  0,1 

Náklady na elektřinu - ventilátory cca  0,1 

Jiné provozní  - kotelna   cca  0,3   

Celkové investiční výdaje            cca  1,0 mil.Kč/rok 

Předpokládané investiční výdaje na výstavbu modelové kotelny (rekonstrukce 

bývalé kotelny HRABÁK – kapitola č.2.1 na str.č.14,17 a 18) 

Dle informací od společnosti Varimatik s.r.o. platí pro dodávky jejích kotlů uvnitř 

skupiny CC běžné ceníkové ceny snížené o 10 %, takovéto ceny byly i použity pro kotle a 

odlučovače popílku. Pro stanovení ceny spalinových ventilátorů byl použit odborný odhad. 

Náklady na ostatní technologické součásti, stavební část a montáže byly odhadnuty na 

základě realizované kotelny s využitím kotlů Varimatik na dole Centrum (v roce 2008).    

Níže jsou uvedeny ceny pro nejpodstatnější komponenty uvažované kotelny (v mil.Kč) [26]. 

4x VARIMATIK VM700  včetně regulátoru vzduchu    2,8 

Úprava kotlů na spalování O2-V (přívody vduchu)    0,5 

Spalinové ventilátory        0,3 

Odlučovače popílku        0,2 

Montáž a drobný materiál       2,5 

Stavební úpravy, vč. komínů a projektů      6,2  

Celkové investiční výdaje                   cca  12,5 mil. Kč. 

Dle provozních zkušeností z dolu Kohinoor (Centrum) je spotřeba vody ekonomicky 

zanedbatelná a pohybuje se v jednotkách m
3 

ročně. 

Druhou investicí je potom úprava stávající těžební a zpracovatelské technologie – 

především stabilní třídírna = 4,3 mil.Kč. nebo semimobilní kontejnerový třídič 1,7 mil.Kč. 

Poslední neméně podstatnou investicí je zajištění přesné selektivní těžby uhelných 

vsázek na velkostroji KU300 a to ve dvou variantách. Řešením je vybavit kabinu řidiče 

přesným ukazatelem výškové polohy kolesa vlastním zásahem - instalací binárních čidel   

=  0,07 mil.Kč a nebo osadit stroj přijímači GPS -RTK s realizační cenou = 1,5 mil.Kč. 

xxx 

Osobně si myslím, že těžební podnik s ročními obraty v řádech miliard korun by měl 

volit z navrhovaných variant více s ohledem na spolehlivost než-li klást důraz na úspory za 

každou cenu a proto celkové zhodnocení provedu z nákladnějších variant výroby. Při 

umořování celkové cca 18,3 mil.Kč investice podobu 10 let potom vychází 1,83 mil./rok a 

financování vlastním kapitálem (ušlá úroková sazba) = zvýšení na     cca 2,1 mil.Kč/rok. 

Celkem tedy lze „velice hrubě“  kalkulovat  s nákladovým  zatížením  cca 4,6 mil.Kč/rok. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

x► Při srovnání si dnešními náklady na nákup tepla = 8,75 mil.Kč/rok lze realizací 

takto navrţeného systému vytápění ušetřit cca 4,15 mil.Kč/rok.    
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► závěrečné shrnutí kapitoly 

Bohužel jsem se setkal při přípravě podkladů a to převážně výrobních cen u 

externích dodavatelů s jistou mírou neochoty a to po zjištění skutečnosti, že nejsem 

potencionální zákazník a informace vyžaduji jen na účel zpracování diplomové práce. 

Proto jsem musel vycházet v některých případech z odhadních cen a celkový výsledek 

kalkulace pak může být nepatrně zkreslený. Přesto si cením ostatních jednatelů externích 

firem za jejich časový prostor, který mi věnovali. Jako příklad bych mohl uvést obchodní 

oddělení firmy RESTA s.r.o., kdy na mojí žádost provedli cenovou kalkulaci na 

samostatný dvousítný vibrační třídič 4000 x 1600, který se samostatně neprodává. Na 

základě poskytnuté individuální prodejní ceny mohu provést porovnání úspor při realizaci 

výroby prostřednictvím repasovaného třídiče WP1 z ÚUK. 

náklady na nový vibrační třídič od firmy RESTA s.r.o.   831 600 Kč bez DPH 

náklady na repasi vibračního třídiče WP1 - KSK a.s.      587 954 Kč bez DPH 

       ušetření nákladů (rozdíl)         243 646 Kč bez DPH 

V dalším porovnání nákladů, tentokráte pro zajištění přesné selekce těžby rypadlem  

KU300, je pořizovací cena pomocí přijímačů GPS a grafické vizualizace 23,6 krát vetší 

než-li u varianty pomocí binárních čidel pohybových mechanismů polohy kolesa a PLC.    

I přesto, bych z důvodu rozšířených moţností operativního řízení výroby a to nejen 

v řešené výrobě paliva (podrobněji na str.36) volil tuto mnohonásobně draţší  variantu. 

Jak jsem již naznačil v úvodu této kapitoly, není řešení regulace přisunování uhelné 

vsázky pomocí frekvenčních měničů (velmi nákladná investice) nezbytně nutné. Z praxe 

ověřené poznatky a také vysoký stupeň automatizovaného řízení provozu univerzálního 

skládkového stroje potvrzují dosahování konstantní výkonnosti i pod 300 tun / hod. a to 

bohatě postačí pro plynulou výrobu kapacitně navrženého zařízení. Opět bych ovšem 

zohlednil jisté zpřesnění a usnadnění práce obsluhy navrhovaného komplexu třídírny a 

v neposlední řadě celkovou úsporu energie a doporučil tuto velmi nákladnou investici 

(cca 3,5 mil.Kč na jeden pohon) do přestavby přepravního sytému realizovat. 

Jak je patrné z konečných výsledků v podkapitole č.5.4 podařilo se mi navrhnout 

taková řešení výroby uhelného produktu „ořech2-V“ na Vršenech, která svou realizací 

nejen že nebudou ztrátová, ale v mých výpočtech také vykazují relativně zajímavý zisk.     
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ZÁVĚR  

V této předkládané diplomové práci jsem se pokusil vyřešit případnou realizaci 

výroby hnědouhelného produktu „ořech2“ na Vršanské Uhelné společnosti, která od 

počátku těžby tříděné druhy uhlí nevyrábí a je koncepčně zaměřena pouze na výrobu 

nízkovýhřevných uhelných produktů pro těžkou energetiku. Shrnul jsem zde několik 

optimálních možností výroby a ověřil jak kapacitní tak surovinové dispozice zájmového 

ložiska. Z hlediska požadované výhřevnosti řešeného paliva 18 MJ/kg se mi bohužel 

nepodařilo vyhledat na Vršanské lokalitě vhodnou uhelnou sloj a ani její části (partie). 

Následným šetřením, kdy byla prokázána použitelnost Vršanského uhlí v kotlích Varimatik 

i s výhřevností 11,1 MJ/kg (za úpravy přívodů vzduchu), jsem na základě odebraných a 

následně analyzovaných vzorků s prokázanou výhřevností 15 MJ/kg vyhodnotil ložisko 

jako vhodné pro řešenou výrobu paliva. To potvrzují i prognózy geologického a těžebního 

průzkumu, ale také narůstající trendy celkového podílu zvyšování kvalitativních 

parametrů, které jsem porovnával ze statistik minulých období. Dále jsem se zabýval 

kapacitními možnostmi nasazené dobývací technologie bez omezení stávající výroby 

primárního artiklu Vršanské Uhelné a.s. a mohu konstatovat, že disponuje dostatečným 

časovým prostorem. Z dalšího šetření v této práci vyplynulo několik drobných komplikací 

v souvislosti s nevhodnými konstrukčními parametry nasazených velkostrojů v uhelných 

řezech pro navrhovanou úpravu mocností lávek. To jsem se pokusil vyřešit změnou 

těžebních postupů a návrhem na vizualizační zobrazování přesné výškové polohy kolesa. 

Další část této práce jsem věnoval rozboru vhodné systematiky výroby a návrhu strojního 

zařízení s vytipováním ideálních prostorů pro napojení na stávající technologii. Postupným 

rozborem zvolené úpravnické operace jsem dospěl k výsledku, že neproduktivní složky 

z procesu třídění vyhovují frakčním požadavkům i dalších uhelných produktů ořech1 a  

PC-hruboprach. Pokud by se v budoucnu výrazněji nezměnila poptávka trhu, tak při 

objemnější variantě výroby než je v zadání této práce by mohla být pro akcionáře tato 

možnost rozšíření produkčního sortimentu jistě ekonomicky zajímavá. Z hlediska nepatrně 

snížené výhřevnosti uvažovaných produktů bych se osobně nezájmu zákazníků neobával a 

současná možnost dosáhnout 15 MJ/kg zhruba odpovídá garantovaným hodnotám 

konkurenčního podniku Severočeské Doly a.s - Ledvice. V porovnání s kvalitativními 

parametry sortimentu tříděných druhů ÚUK je Vršanské uhlí méně náchylné k dehtování a 

podstatná měrná sirnatost [Sm
r
] v energetické množstevní hodnotě nepřesáhne z důvodu 

zdejší nižší sirnatosti procentuální [S
d
] , garantované hodnoty odpovídající zpracovanému 

uhlí z ČSA.  

Myslím si, že se mi podařilo připravit několik realizovatelných variant výroby paliva 

v zájmové lokalitě pro případ odpojení od centrálního zásobování teplem technologického 

zázemí Vršanské Uhelné a.s. a sesterské společnosti Krušnohorské Strojírny Komořany. 

Zároveň lze očekávat i nemalé ušetření nákladů vynaložených na energii ve formě tepla a 

navrhovaná řešení v této diplomové práci může organizaci (ve které pracuji již téměř 20 

let) v některých rozhodnutích přinejmenším motivovat.  

 

„zdař bůh“
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